


 

 
 

 แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์/หนังสือชี �ชวน 

บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จาํกดั 

CPN REIT MANAGEMENT COMPANY LIMITED 
เสนอขาย 

หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื4อการลงทุนในสทิธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 
CPN RETAIL GROWTH LEASEHOLD REIT (CPNREIT) 

กองทรัสต์ไมกํ่าหนดอายแุละไมรั่บไถ่ถอนหนว่ยทรัสต์ 
 การเสนอขายหนว่ยทรัสต์ครั �งนี �เป็นการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ให้กบักองทนุรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท  

ซึ.งเป็นสว่นหนึ.งของกระบวนการแปลงสภาพกองทนุรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท เป็นทรัสต์ 
เพื.อการลงทนุในสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท ตามมติที.ประชมุวิสามญัผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
ของกองทนุรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท ครั �งที. 1/2560 เมื.อวนัที. 28 สงิหาคม 2560 

โดยมีจํานวนหนว่ยทรัสต์ที.จะเสนอขายจํานวนทั �งสิ �น 2,212,476,700 หนว่ย 
เพื4อซื �อทรัพย์สนิของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท จาํนวน 2,212,476,700 หน่วย 

ซึ.งตอ่ไปเมื.อมีการเลกิกองทนุรวม หนว่ยทรัสต์ที.เสนอขายให้แก่กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ข้างต้นจะจ่ายคืนให้แก ่
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเดิมของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่ว ตามอตัราการสบัเปลี.ยนหนว่ยทรัสต์กบัหนว่ยลงทนุ 

ของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ (“Swap Ratio”) 1 ตอ่ 1 ตามมตทีิ.ประชมุวิสามญัผู้ ถือหนว่ยลงทนุของ 
กองทนุรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท ครั �งที. 1/2560 เมื.อวนัที. 28 สงิหาคม 2560 

ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์ ผู้ก่อตั �งทรัสต์ และผู้จัดการกองทรัสต์: บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จํากดั 

ทรัสตี: บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จํากดั  

ที4ปรึกษาทางการเงนิ: ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

วันที4ยื4นแบบแสดงรายการข้อมูล: 12 กนัยายน 2560    

วันที4แบบแสดงรายการข้อมูลมีผลใช้บังคับ: 28 พฤศจิกายน 2560 

ช่วงเวลาการเสนอขายหน่วยทรัสต์: เวลา 08.30 น. – 12.00 น. ของวนัที. 29 พฤศจิกายน 2560 

ก่อนตดัสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมลูรายละเอียดเกี.ยวกบักองทรัสต์ รวมทั �งความเหมาะสมในการลงทุน
และความเสี.ยงที.เกี.ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บงัคบัของแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหน่วยทรัสต์และหนงัสือชี �ชวนนี � มิได้เป็นการแสดง
ว่า คณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์แนะนําให้ลงทุนในหน่วยทรัสต์ที.เสนอขาย หรือมิได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยทรัสต์ที.เสนอขาย หรือรับรองความถูกต้อง
ครบถ้วนของข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหน่วยทรัสต์และหนงัสือชี �ชวนนี �แต่อย่างใด ทั �งนี � การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของ
ข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหน่วยทรัสต์และหนงัสือชี �ชวนนี �เป็นความรับผิดชอบของผู้ เสนอขายหน่วยทรัสต์ 

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์และหนังสือชี �ชวนมีข้อความหรือรายการเป็นเท็จ หรือขาดข้อความที.ควรแจ้งใน
สาระสําคญั ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที.ได้ซื �อหน่วยทรัสต์ไมเ่กิน 1 ปีนบัแตว่นัที.แบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหน่วยทรัสต์และหนงัสือชี �ชวนนั �นมีผล
ใช้บงัคบั มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ เสนอขายหน่วยทรัสต์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
ทั �งนี � ภายใน 1 ปีนบัแต่วนัที.ได้รู้หรือควรได้รู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหน่วยทรัสต์และหนงัสือชี �ชวนเป็นเท็จหรือขาดข้อความที.ควร
ต้องแจ้งในสาระสําคญั แตไ่มเ่กิน 2 ปีนบัแตว่นัที.แบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหน่วยทรัสต์และหนงัสือชี �ชวนมีผลใช้บงัคบั 

คําเตือน: การลงทนุมีความเสี.ยง ผู้ลงทนุควรศกึษาข้อมลูก่อนการตดัสินใจลงทนุ 
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สารบัญ 

หัวเรื�อง  หน้า 

คาํจาํกดัความ i 

ส่วนที� 1 สรุปข้อมูลสาํคัญของกองทรัสต์ (Fact Sheet)  

1. สาระสาํคญัของกองทรัสต์  

1.1  ข้อมลูเกี�ยวกบัการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ในครั +งนี +  สว่นที� 1 หน้า 1 

1.2  ข้อมลูสาํคญัเกี�ยวกบัอสงัหาริมทรัพย์ สว่นที� 1 หน้า 2 

1.3  การกู้ยืมเงิน  สว่นที� 1 หน้า 20 

1.4  ประมาณการงบกําไรขาดทุนและงบประกอบรายละเอียดรายได้จากการลงทุน
ตามสมมติฐาน สําหรับช่วงเวลาประมาณการตั +งแต่วนัที� 1 มกราคม 2561 ถึง
วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 

สว่นที� 1 หน้า 23 

1.5  ประมาณคา่ใช้จ่ายที�เกี�ยวข้องกบัการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ สว่นที� 1 หน้า 25 

1.6  คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายหลกัที�เรียกเก็บจากกองทรัสต์ CPNREIT สว่นที� 1 หน้า 25 

1.7  สรุปผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของกองทนุรวม CPNRF สว่นที� 1 หน้า 27 

  

2. สรุปปัจจยัความเสี�ยง  

2.1 ความเสี�ยงเกี�ยวกับกองทรัสต์ CPNREIT หรือการดําเนินงานของกองทรัสต์ 
CPNREIT      

สว่นที� 1 หน้า 30 

2.2 ความเสี�ยงเกี�ยวกับความสามารถในการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินที�กองทรัสต์ 
CPNREIT ลงทนุ 

สว่นที� 1 หน้า 31 

2.3 ความเสี�ยงเกี�ยวกบัการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์โดยกองทรัสต์ CPNREIT สว่นที� 1 หน้า 31 

2.4 ความเสี�ยงเกี�ยวกบัการลงทนุในหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ CPNREIT โดยผู้ลงทนุ สว่นที� 1 หน้า 31 

   

 

 

 

 

 

 



ทรัสต์เพื�อการลงทนุในสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 

 

ส่วนที� 2 ข้อมูลเกี�ยวกับกองทรัสต์ 

1. ปัจจยัความเสี�ยง  

1.1  ความเสี�ยงเกี�ยวกับกองทรัสต์ CPNREIT หรือการดําเนินงานของกองทรัสต์ 
CPNTRIT 

สว่นที� 2 หน้า 1-2 

1.2  ความเสี�ยงเกี�ยวกับความสามารถในการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินที�กองทรัสต์ 
CPNREIT เข้าลงทนุ 

สว่นที� 2 หน้า 1-30 

1.3  ความเสี�ยงเกี�ยวกบัการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์โดยกองทรัสต์ CPNREIT สว่นที� 2 หน้า 1-33 

1.4  ความเสี�ยงเกี�ยวกบัการลงทนุในหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ CPNREIT โดยผู้ลงทนุ สว่นที� 2 หน้า 1-36 

  

2. ข้อมลูเกี�ยวกบัอสงัหาริมทรัพย์  

2.1  ข้อมลูเกี�ยวกบัอสงัหาริมทรัพย์ที�กองทรัสต์ CPN REIT จะรับโอนจากกองทนุรวม 
CPNRF 

สว่นที� 2 หน้า 2-1 

2.2  ข้อมลูเกี�ยวกบัทรัพย์สนิที�จะลงทนุเพิ�มเติมครั +งที� 1 (ที�มิใช่มาจากการแปลงสภาพ) สว่นที� 2 หน้า 2-24 

2.3  สรุปสาระสาํคญัของรายงานประเมิน สว่นที� 2 หน้า 2-42 

2.4  มลูคา่ของทรัพย์สนิหลกั สว่นที� 2 หน้า 2-47 

2.5  การทําธุรกรรมของกองทรัสต์ CPNREIT กับบุคคลที�เกี�ยวโยงกันกับผู้ จัดการ
กองทรัสต์ 

สว่นที� 2 หน้า 2-48 

2.6  การทําธุรกรรมของกองทรัสต์ CPNREIT กบับคุคลที�เกี�ยวโยงกนักบัทรัสตี สว่นที� 2 หน้า 2-54 

2.7  การกู้ยืมเงิน สว่นที� 2 หน้า 2-54 

2.8  สรุปสาระสําคัญของสญัญาที�เกี�ยวข้องกับทรัพย์สินที�จะโอนจากกองทุนรวม 
CPNRF มายงักองทรัสต์ CPNREIT 

สว่นที� 2 หน้า 2-57 

2.9  สรุปสาระสาํคญัของสญัญาที�เกี�ยวข้องกบัทรัพย์สนิที�จะลงทนุเพิ�มเติม ครั +งที� 1 สว่นที� 2 หน้า 2-119 

  

3. ข้อพิพาทหรือข้อจํากดัในการใช้ประโยชน์ในอสงัหาริมทรัพย์ที�มิใชก่ารได้มาจากการแปลง
 สภาพ 

สว่นที� 2 หน้า 3-1    

  

4. การจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์  

4.1 ลกัษณะการจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ CPNREIT สว่นที� 2 หน้า 4-1 

4.2 คา่ตอบแทนที�ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะได้รับจากกองทรัสต์ CPNREIT สว่นที� 2 หน้า 4-8 

4.3 ความเกี�ยวข้องระหว่างผู้จดัการกองทรัสต์ ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์และผู้บริหาร
โรงแรม 

สว่นที� 2 หน้า 4-10 
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4.4 อสงัหาริมทรัพย์อื�นภายใต้การบริหารจัดการของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์และ
ผู้ บริหารโรงแรมที�อาจแข่งขันในทางธุรกิจกับอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ 
CPNREIT 

สว่นที� 2 หน้า 4-11 

4.5 ข้อมลูเกี�ยวกบัการบริหารโรงแรมของกลุม่ฮิลตนัในประเทศไทย สว่นที� 2 หน้า 4-18 

4.6 ข้อมลูเกี�ยวกบัซีพีเอ็น พทัยา โฮเทล สว่นที� 2 หน้า 4-18 

4.7 ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงผู้ เช่าช่วงทรัพย์สนิหลกัในสว่นที�เป็นโรงแรมฮิลตนั 
พทัยา 

สว่นที� 2 หน้า 4-19 

4.8 ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายของกองทนุรวม CPNRF/กองทรัสต์ CPNREIT 
สาํหรับรอบระยะเวลา 12 เดือน 

สว่นที� 2 หน้า 4-20 

4.9 การวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ของประมาณ การจ่าย
ประโยชน์ตอบแทน สําหรับช่วงระยะเวลาประมาณการตั +งแต่วนัที� 1 มกราคม 
2561 - 31 ธนัวาคม 2561 

สว่นที� 2 หน้า 4-25 

  

5. ผลกระทบต่อกองทรัสต์และผู้ ถือหน่วยจากการแปลงสภาพกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์
 เป็นทรัสต์เพื�อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ 

 

5.1 ภาระภาษีตอ่กองทรัสต์ CPN REIT ซึ�งแปลงสภาพมาจากกองทนุรวม CPNRF สว่นที� 2 หน้า 5-1 

5.2 ภาระภาษีตอ่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ สว่นที� 2 หน้า 5-2 

5.3 สทิธิประโยชน์ทางภาษีที�เกี�ยวข้องกบัการแปลงสภาพกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์
เป็นทรัสต์เพื�อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ 

5.4 ค่าธรรมเนียมในการยื�นคําขออนญุาตที�เกี�ยวข้องต่อสํานกังาน กลต. และตลาด      
หลกัทรัพย์ 

สว่นที� 2 หน้า 5-3 

 

สว่นที� 2 หน้า 5-4 

  

6. รายการระหวา่งกนั  

6.1 นิติบคุคลที�เกี�ยวโยงกนักบักองทรัสต์ CPNREIT สว่นที� 2 หน้า 6-2 

6.2 รายการระหว่างกองทรัสต์ CPNREIT กบัผู้จดัการกองทรัสต์และบคุคลที�เกี�ยวโยง
กนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ 

สว่นที� 2 หน้า 6-4 

6.3 รายการระหวา่งกองทรัสต์ CPNREIT กบัทรัสตีและบคุคลที�เกี�ยวโยงกนักบัทรัสตี สว่นที� 2 หน้า 6-18 

6.4 นโยบายการทําธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์ CPNREIT กับผู้จดัการกองทรัสต์หรือ
บคุคลที�เกี�ยวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ 

สว่นที� 2 หน้า 6-22 

6.5 นโยบายการทําธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์ CPNREIT กบัทรัสตีหรือบุคคลที�เกี�ยว
โยงกนักบัทรัสตี 

สว่นที� 2 หน้า 6-23 
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7. ภาพรวมของภาวะอตุสาหกรรมของธุรกิจการจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์  

7.1 ธุรกิจพฒันาและให้เช่าพื +นที�ในศนูย์การค้า สว่นที� 2 หน้า 7-1 

7.2 ภาวะของธุรกิจอาคารสาํนกังานในเขตกรุงเทพมหานครในปี 2559 สว่นที� 2 หน้า 7-5 

7.3 ภาพรวมของธุรกิจการทอ่งเที�ยวและโรงแรมของประเทศไทย สว่นที� 2 หน้า 7-7 

  

8. โครงสร้างผู้ ถือหนว่ยทรัสต์  สว่นที� 2 หน้า 8-1 

  

9. กระบวนการแปลงสภาพและการดําเนินงานของกองทรัสต์  

9.1 เหตผุลในการแปลงสภาพกองทนุรวมเป็นกองทรัสต์ สว่นที� 2 หน้า 9-1 

9.2 แผนการแปลงสภาพกองทนุรวม สว่นที� 2 หน้า 9-1 

9.3 แผนการลงทนุในทรัพย์สนิเพิ�มเติมครั +งที� 1 สว่นที� 2 หน้า 9-2 

9.4 กระบวนการแปลงสภาพ การเลิกกองทุนรวม การชําระบญัชี และการลงทุนใน
ทรัพย์สนิเพิ�มเติมครั +งที� 1 (Conversion Timeline) 

สว่นที� 2 หน้า 9-2 

9.5 สรุปสาระสาํคญัของสญัญาก่อตั +งทรัสต์ สว่นที� 2 หน้า 9-6 

9.6 ช่องทางที�ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์จะสามารถขอดสูาํเนาสญัญาก่อตั +งทรัสต์ สว่นที� 2 หน้า 9-37 

  

10. ผู้จดัการกองทรัสต์  

10.1 ข้อมลูทั�วไป สว่นที� 2 หน้า 10-1 

10.2 ผู้ ถือหุ้นของผู้จดัการกองทรัสต์ สว่นที� 2 หน้า 10-2 

10.3 โครงสร้างการจดัการ สว่นที� 2 หน้า 10-6 

10.4 หน้าที�ของผู้จดัการกองทรัสต์ สว่นที� 2 หน้า 10-17 

10.5 การบริหารจดัการ สว่นที� 2 หน้า 10-26 

10.6 กระบวนการและปัจจัยที�ใช้พิจารณาตัดสินใจลงทุน รวมทั +งการบริหารจัดการ
กองทรัสต์ 

สว่นที� 2 หน้า 10-32 

10.7 ระบบในการติดตามดแูลผลประโยชน์ของกองทรัสต์ CPNREIT สว่นที� 2 หน้า 10-42 

10.8 คา่ตอบแทนผู้จดัการกองทรัสต์ สว่นที� 2 หน้า 10-44 

10.9 วิธีการและเงื�อนไขในการเปลี�ยนตวัผู้จดัการกองทรัสต์ สว่นที� 2 หน้า 10-44 

10.10 การบริหารจดัการกองทรัสต์อื�น สว่นที� 2 หน้า 10-46 
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11. ทรัสตี  

11.1 ข้อมลูทั�วไป สว่นที� 2 หน้า 11-1 

11.2 ใบอนญุาตที�เกี�ยวข้อง สว่นที� 2 หน้า 11-1 

11.3 หน้าที�และความรับผิดชอบในการเป็นทรัสตี สว่นที� 2 หน้า 11-1 

11.4 คา่ธรรมเนียมที�ได้รับจากการทําหน้าที�เป็นทรัสตี สว่นที� 2 หน้า 11-7 

  

12. อตัราคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทรัสต์ CPNREIT สว่นที� 2 หน้า 12-1 

  

13. นโยบายการกู้ยืมเงินในอนาคต  

13.1 วตัถปุระสงค์ในการกู้ยืมเงิน สว่นที� 2 หน้า 13-1 

13.2 วิธีการกู้ยืมเงิน สว่นที� 2 หน้า 13-2 

13.3 ข้อจํากดัในการกู้ยืมเงิน สว่นที� 2 หน้า 13-3 

13.4 มลูคา่การกู้ยืม สว่นที� 2 หน้า 13-3 

13.5 การก่อภาระผกูพนัแก่ทรัพย์สนิของกองทรัสต์ CPN REIT สว่นที� 2 หน้า 13-4 

  

14. นโยบายการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและข้อจํากดั สว่นที� 2 หน้า 14-1 

  

15. ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของกองทนุรวม CPNRF  

15.1 ฐานะทางการเงินของกองทนุรวม CPNRF สว่นที� 2 หน้า 15-1 

15.2 ผลการดําเนินงานของกองทนุรวม CPNRF สว่นที� 2 หน้า 15-4 

15.3 การวิเคราะห์กระแสเงินสด สว่นที� 2 หน้า 15-6 

15.4 งบเสมือนของกองทรัสต์ CPNREIT สาํหรับปีสิ +นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2559 สว่นที� 2 หน้า 15-8 

  

16. นโยบายการลงทนุในอนาคต        สว่นที� 2 หน้า 16-1 

  

17. ข้อมลูอื�นที�เกี�ยวข้อง สว่นที� 2 หน้า 17-1 
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ส่วนที� 3 ข้อมูลเกี�ยวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ 

1. รายละเอียดของหนว่ยทรัสต์ที�เสนอขาย สว่นที� 3 หน้า 1 

2. ที�มาของการกําหนดราคาหนว่ยทรัสต์ที�เสนอขาย สว่นที� 3 หน้า 4 

3. ข้อจํากดัในการโอนหนว่ยทรัสต์ที�เสนอขาย สว่นที� 3 หน้า 4 

4. การจองและการจดัสรร สว่นที� 3 หน้า 4 

5. ประมาณการคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ที�เกี�ยวข้องกบัการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ครั +งนี + สว่นที� 3 หน้า 5 

6.        วิธีการสง่มอบหลกัทรัพย์ สว่นที� 3 หน้า 6 
 

ส่วนที� 4 การรับรองความถกูต้องของข้อมูล 

1. การรับรองความถกูต้องของข้อมลูโดยผู้จดัการกองทรัสต์ สว่นที� 4 หน้า 1 

2. การรับรองการปฏิบตัิหน้าที�ของที�ปรึกษาทางการเงิน สว่นที� 4 หน้า 3 
 

เอกสารแนบ 

1. ร่างสญัญาก่อตั +งทรัสต์ 
2. สรุปรายงานการประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิ 
3. งบการเงินของกองทนุรวม CPNRF 3 ปีบญัชีลา่สดุ และไตรมาสลา่สดุ 
4. ประมาณการงบกําไรขาดทนุและงบประกอบรายละเอียดรายได้จากการลงทนุสทุธิตามสมมติฐานสาํหรับช่วงเวลา

ประมาณการตั +งแตว่นัที� 1 มกราคม 2561 ถึงวนัที� 31 ธนัวาคม 2561 และรายงานของผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 
5. ข้อมูลทางการเงินเสมือนสําหรับปีสิ +นสดุ 31 ธันวาคม 2559 และรายงานการให้ความเชื�อมั�นของผู้สอบบญัชีรับ

อนญุาต 
6. ข้อมูลของอสังหาริมทรัพย์ งานระบบ และสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม CPNRF ที�จะโอนไปยังกองทรัสต์ 

CPNREIT 
7. ความเห็นของที�ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี�ยวกบัการแปลงสภาพและ swap ratio ที�นําเสนอตอ่ที�ประชมุผู้ ถือหนว่ย

ลงทนุของกองทนุรวม CPNRF 



               ทรัสต์เพื�อการลงทนุในสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 
 

i 

คาํจาํกดัความ 

กฎหมายหลักทรัพย์ หมายถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติ 
ทรัสต์เพื�อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 ประกาศคณ ะกรรมการกํากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ประกาศ
สํานักงานคณ ะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึง
หนังสือเวียน หนังสือผ่อนผัน หนังสือซกัซ้อมความเข้าใจ หนังสืออนุญาต กฎ 
ระเบียบ ข้อบงัคบั และ/หรือเอกสารอื�นใดที�มีผลใช้บงัคบัตามกฎหมายที�ออกโดย
อาศยัอํานาจตามพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
พระราชบญัญัติทรัสต์เพื�อธุรกรรมในตลาดทนุ พ.ศ. 2550 และ/หรือ กฎหมายอื�น
ใดที�เกี�ยวข้อง ทั :งที�มีอยูใ่นปัจจบุนัและที�ได้มีการแก้ไขเพิ�มเติม 

กองทุนรวม CPNCG หมายถึง กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท (CPN 
Commercial Growth Leasehold Property Fund หรือ CPNCG) 

กองทุนรวม CPNRF หมายถึง กองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPN Retail Growth 
Leasehold Property Fund  หรือ CPNRF) 

กองทรัสต์ CPNREIT หมายถึง ทรัสต์เพื�อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท  (CPN 
Retail Growth Leasehold REIT หรือ CPNREIT) 

กลุ่มบุคคลเดียวกัน หมายถึง บุคคลที�มีความสัมพันธ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ�งหรือหลายลักษณะ ตาม
หลกัเกณฑ์ที�กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที� ทจ. 49/2555 
เรื� อ ง  ก ารอ อ ก และเสน อ ขาย ห น่ วย ท รัส ต์ ข องท รัส ต์ เพื� อ ก ารลงทุน ใน
อสงัหาริมทรัพย์ และประกาศอื�นใดที�เกี�ยวข้อง และที�ได้มีการแก้ไขเพิ�มเติม 

การจัดหาประโยชน์
จากทรัพย์สนิหลัก 

หมายถึง การให้เช่า และ/หรือ ให้เช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์ ซึ�งเป็นทรัพย์สินหลักของ
กองทรัสต์ CPNREIT แก่ผู้ประกอบกิจการ รวมถึงการให้บริการที�เกี�ยวเนื�องกับ
การให้เช่าดงักลา่ว 

การเพิ+มทุนแบบมอบ
อาํนาจทั+วไป 
(General Mandate) 

หมายถึง การเพิ�มทุนของกองทรัสต์ CPNREIT ตามมติที�ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที�ให้
อํานาจแก่ผู้ จัดการกองทรัสต์ในการกําหนดหรือให้ความเห็นชอบเกี�ยวกับ
วตัถุประสงค์ การออกและการจดัสรรหน่วยทรัสต์เพิ�มทุนแต่ละคราวตามความ
เหมาะสม เช่น การกําหนดราคา วนัและเวลาที�จะเสนอขาย หรือเงื�อนไขการเสนอ
ขายหนว่ยทรัสต์ เป็นต้น 
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การประเมินมูลค่า  หมายถึง การคํานวณมูลค่าอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือ สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ของ
กองทรัสต์ CPNREIT เพื�อวัตถุประสงค์สาธารณะในการเปิดเผยข้อมูลต่อ
ประชาชน โดยเป็นการประเมินอย่างเต็มรูปแบบ ซึ�งต้องมีการตรวจสอบเอกสาร
สิทธิ ข้อจํากัดสิทธิครอบครองในทรัพย์สิน เงื�อนไขและข้อจํากัดทางกฎหมาย 
ข้อจํากัดอื�นของการใช้ประโยชน์ รายละเอียดการใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน และ
รายละเอียดอื�นที�เกี�ยวข้องรวมทั :งการสาํรวจทรัพย์สนิตามสภาพที�เป็นอยู ่

การสอบทานการ
ประเมินมูลค่า 

หมายถึง การเสนอความเห็นเกี�ยวกับมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ สิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ CPNREIT โดยมิได้มีการสาํรวจทรัพย์สนิ 

การบริหาร
อสังหาริมทรัพย์   

หมายถึง การดแูลรักษาให้อสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ CPNREIT ให้อยูใ่นสภาพที�ดีและ
พร้อมที�จะใช้ในการจัดหาประโยชน์ได้ตลอดเวลา ตลอดจนการจดัหาประโยชน์
จากอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่วด้วย ตามที�ประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด รวมทั :งการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ตามที�กฎหมาย
หลกัทรัพย์ และ/หรือ กฎหมายอื�นใดที�เกี�ยวข้องกําหนด 

กําไรสุทธิที+ปรับปรุง
แล้ว 

หมายถึง กําไรสทุธิที�หกักําไรที�ยงัไมเ่กิดขึ :น (unrealized gain) จากการประเมินคา่หรือการ
สอบทานการประเมินค่าอสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ รวมทั :ง
ปรับปรุงด้วยรายการอื�นใดตามแนวทางที�สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด เพื�อให้
สอดคล้องกบัสถานะเงินสดของกองทรัสต์ CPNREIT 

ข้อมูลทางการเงนิ
ตามสถานการณ์
สมมต ิ

หมายถึง ประมาณการงบกําไรขาดทุนและงบประกอบรายละเอียดรายได้จากการลงทุน
สทุธิตามสมมติฐาน สําหรับช่วงเวลาประมาณการตั :งแต่วนัที� 1 มกราคม 2561 
ถึงวนัที� 31 ธันวาคม 2561 ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ CPN รี
เทล โกรท และของทรัสต์เพื�อการลงทนุในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล 
โกรท 

คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. 

หมายถึง คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

โครงการเซน็ทรัล
พลาซา เชียงใหม่ 
แอร์พอร์ต 

หมายถึง 1. สทิธิการเช่าที�ดินที�เป็นที�ตั :งของโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม ่แอร์พอร์ต 
2. สิทธิการเช่าอาคารศูนย์การค้า (บางส่วน) และอาคารอเนกประสงค์ 

(Multipurpose Hall) และพื :นที�จอดรถยนต์ภายในอาคารบางสว่น 
3. สทิธิการเช่างานระบบของโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม ่แอร์พอร์ต 
4. กรรมสทิธิcในสงัหาริมทรัพย์ที�เกี�ยวข้องกบัโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม ่

แอร์พอร์ต 
5. สิทธิ หน้าที�และความรับผิดอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้องกับโครงการเซ็นทรัลพลาซา 

เชียงใหม ่แอร์พอร์ต ซึ�งปัจจบุนักองทนุรวม CPNRF เป็นคูส่ญัญา  
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ทั :งนี : ตามรายละเอียดที�ปรากฏใน (1) สญัญาเช่าที�ดินและอาคารศูนย์การค้า
โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต (2) สญัญาเช่างานระบบโครงการ
เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต และ (3) สญัญาซื :อขายทรัพย์สินระหว่าง
กองทุนรวม CPNRF และบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่ จํากัด ลงวันที� 17 
เมษายน 2557 รวมทั :งบนัทึกข้อตกลงและสญัญาต่าง ๆ ที�เกี�ยวข้องกบัโครงการ
เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม ่แอร์พอร์ต 

โครงการเซน็ทรัล
พลาซา ปิ+ นเกล้า 

หมายถึง 1. สทิธิการเช่าช่วงที�ดินที�เป็นที�ตั :งของโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ� นเกล้า 
2. สิทธิการเช่าอาคารศูนย์การค้า (บางส่วน) และอาคารสํานักงาน รวมทั :งที�

จอดรถยนต์ภายในอาคาร (บางสว่น) 
3. สทิธิการเช่างานระบบของโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ� นเกล้า 
4. กรรมสทิธิcในสงัหาริมทรัพย์ที�เกี�ยวข้องกบัโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ� นเกล้า 
5.  สทิธิ หน้าที�และความรับผิดอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้องกบัโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ� น

เกล้า ซึ�งปัจจบุนั กองทนุรวม CPNRF เป็นคูส่ญัญา 

  ทั :งนี : ตามรายละเอียดที�ปรากฏใน (1) สัญญาเช่าช่วงที�ดินโครงการเซ็นทรัล
พลาซา ปิ� นเกล้า (2) สญัญาเช่าอาคารโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ� นเกล้า (อาคาร
ศูนย์การค้าและอาคารสํานักงาน) (3) สัญญาเช่างานระบบโครงการเซ็นทรัล
พลาซา ปิ� นเกล้า (4) สญัญาซื :อขายทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม CPNRF และ
บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) ลงวนัที� 29 ตุลาคม 2552 รวมทั :งบนัทึก
ข้อตกลงและสญัญาตา่ง ๆ ที�เกี�ยวข้องกบัโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ� นเกล้า  

โครงการเซน็ทรัล
พลาซา พระราม 2 

หมายถึง 1. สทิธิการเช่าช่วงที�ดินที�เป็นที�ตั :งของโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 
2. สทิธิการเช่าอาคารศนูย์การค้า (บางสว่น) และอาคารจอดรถ (บางสว่น) 
3. สทิธิการเช่างานระบบของโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 
4. กรรมสทิธิcในสงัหาริมทรัพย์ที�เกี�ยวข้องกบัโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 
5. สิทธิ หน้าที�และความรับผิดอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้องกับโครงการเซ็นทรัลพลาซา 

พระราม 2 ซึ�งปัจจบุนักองทนุรวม CPNRF เป็นคูส่ญัญา 

ทั :งนี : ตามรายละเอียดที�ปรากฏใน (1) สัญญาเช่าช่วงที�ดินโครงการเซ็นทรัล
พลาซา พระราม 2 (2) สญัญาเช่าอาคารโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 
(อาคารศูนย์การค้า) (3) สญัญาเช่าอาคารโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 
(อาคารจอดรถ) (4) สญัญาซื :อขายทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม CPNRF และ
บริษัท เซ็นทรัลพฒันา พระราม 2 จํากดั ลงวนัที� 11 สงิหาคม 2548 รวมทั :งบนัทึก
ข้อตกลงและสญัญาตา่ง ๆ ที�เกี�ยวข้องกบัโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 
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โครงการเซน็ทรัล
พลาซา พระราม 3 

หมายถึง 1. สทิธิการเช่าที�ดินที�เป็นที�ตั :งของโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 
2. สทิธิการเช่าอาคารศนูย์การค้า (บางสว่น) และพื :นที�จอดรถในอาคาร  
3. กรรมสทิธิcในงานระบบของโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 
4. กรรมสทิธิcในสงัหาริมทรัพย์ที�เกี�ยวข้องกบัโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 
5. สิทธิ หน้าที�และความรับผิดอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้องกับโครงการเซ็นทรัลพลาซา 

พระราม 3 ซึ�งปัจจบุนักองทนุรวม CPNRF เป็นคูส่ญัญา 

ทั :งนี : ตามรายละเอียดที�ปรากฏใน (1) สัญญาเช่าที�ดินโครงการศูนย์การค้า
เซ็นทรัลพลาซา รัชดา-พระราม 3 (2) สญัญาเช่าพื :นที�อาคารศนูย์การค้าเซ็นทรัล
พลาซา รัชดา-พระราม 3 (3) สญัญาซื :อขายทรัพย์สนิระหวา่งกองทนุรวม CPNRF 
และบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 จํากัด ลงวันที� 11 สิงหาคม 2548 (4) 
สญัญาซื :อขายงานระบบระหว่างกองทนุรวม CPNRF และบริษัท เซ็นทรัลพฒันา 
จํากัด (มหาชน) (เดิมคู่สัญญา คือ บริษัท เซ็นทรัลเรียลตี : เซอร์วิส พระราม 3 
จํากัด แต่ได้โอนสิทธิและหน้าที�ภายใต้สัญญานี :ให้แก่บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา 
จํากัด (มหาชน)) ลงวนัที� 11 สิงหาคม 2548 รวมทั :งบนัทึกข้อตกลงและสญัญา
ตา่ง ๆ ที�เกี�ยวข้องกบัโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 

โครงการเซน็ทรัลเฟส
ติวัล พทัยา บีช และ
โรงแรมฮิลตัน พทัยา 

หมายถึง 1. สิทธิการเช่า/เช่าช่วงอาคารศูนย์การค้า (บางส่วน) และพื :นที�จอดรถยนต์
ภายในอาคาร (บางสว่น) 

2. สิทธิการเช่าอาคารโรงแรม (ทั :งหมด) และพื :นที�จอดรถยนต์ภายในอาคาร 
(ทั :งหมด) 

3. สิทธิการเช่าในงานระบบของศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช และ
โรงแรมฮิลตนั พทัยา 

4. กรรมสทิธิcในสงัหาริมทรัพย์ที�เกี�ยวข้องกบัศนูย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา 
บีช (บางสว่น) และโรงแรมฮิลตนั พทัยา 

เจ้าของ
อสังหาริมทรัพย์ 

หมายถึง ผู้มีกรรมสทิธิc และ/หรือสิทธิครอบครองในอสงัหาริมทรัพย์ที�กองทรัสต์ CPNREIT 
จะเข้าลงทนุ รวมถึงบคุคลที�เกี�ยวข้อง 

เซ็นทรัลพัฒนา 
เชียงใหม่ 

หมายถึง บริษัท เซ็นทรัลพฒันา เชียงใหม ่จํากดั 

เซ็นทรัลพัฒนา 
พระราม 2 

หมายถึง บริษัท เซ็นทรัลพฒันา พระราม 2 จํากดั 

เซ็นทรัลพัฒนา 
พระราม 3 

หมายถึง บริษัท เซ็นทรัลพฒันา พระราม 3 จํากดั 

ซีพีเอน็พทัยา หมายถึง บริษัท ซีพีเอ็น พทัยา จํากดั 
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ซีพีเอน็ พทัยา โฮเทล หมายถึง บริษัท ซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล จํากัด ซึ�งเป็นบริษัทย่อยที�บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา 
จํากดั (มหาชน) ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 99.99 

ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ไตรมาส หมายถึง ระยะเวลา 3 เดือนปฏิทิน อนัได้แก่ 
วนัที� 1 มกราคม ถึงวนัที� 31 มีนาคม 
วนัที� 1 เมษายน ถึงวนัที� 30 มิถนุายน 
วนัที� 1 กรกฏาคม ถึงวนัที� 30 กนัยายน 
วนัที� 1 ตลุาคม ถึงวนัที� 31 ธนัวาคม 

ที+ปรึกษาทางการเงนิ หมายถึง ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง 
(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

ทรัพย์สินและภาระ
ของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ 

หมายถึง ทรัพย์สิน หนี :สิน และความรับผิดชอบของกองทุนรวม CPNRF โดยไม่รวม
รายการที�กนัไว้ดงัตอ่ไปนี : 
1. ทรัพย์สนิหรือเงินที�กนัไว้เพื�อการชําระหนี : 
2. เงินปันผลหรือเงินเฉลี�ยคืนจากการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม 

CPNRF ซึ�งยงัไม่ได้ชําระให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือบุคคลที�มีสิทธิได้รับเงิน
นั :น 

3. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใด ๆ ที�เกี�ยวข้องกับการเลิกโครงการจัดการ
กองทนุรวม CPNRF และการชําระบญัชีของกองทนุรวม CPNRF 

ทรัพย์สินของ
กองทรัสต์ CPNREIT 

หมายถึง เงินที�ได้จากการจําหน่ายหน่วยทรัสต์ เงินที�ได้จากการกู้ยืม รวมถึงทรัพย์สินและ
ภาระของกองทุนรวม CPNRF รวมถึงทรัพย์สินหลัก และทรัพย์สินอื�นใดที�
กองทรัสต์ CPNREIT สามารถลงทุนได้ซึ�งไม่ใช่ทรัพย์สินหลกั รวมถึงแต่ไม่จํากัด
เฉพาะสิทธิในอสงัหาริมทรัพย์ สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ สิทธิที�จะได้รับชําระ
หนี : รวมถึงดอกผลของทรัพย์สนิดงักลา่ว 

ทรัพย์สินที+จะลงทุน
เพิ+มเติมครัJงที+ 1 

หมายถึง โครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช และโรงแรมฮิลตนั พทัยา 

ทรัพย์สินหลัก หมายถึง ทรัพย์สินหลกัที�กองทรัสต์ CPNREIT สามารถลงทนุได้ ตามหลกัเกณฑ์ที�กําหนด
ในประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ที� ทจ. 49/2555 เรื�องการออกและเสนอ
ขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื�อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ และประกาศอื�นใดที�
เกี�ยวข้องและที�ได้มีการแก้ไขเพิ�มเติม 

 



               ทรัสต์เพื�อการลงทนุในสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 
 

vi 

ทรัพย์สินอื+น หมายถึง ทรัพย์สินอื�นใดที�กองทรัสต์ CPNREIT สามารถลงทุนได้ซึ�งไม่ใช่ทรัพย์สินหลัก 
ทั :งนี : ตามที�กําหนดไว้ในสัญญาก่อตั :งทรัสต์ และตามหลักเกณฑ์ที�กําหนดใน
ประกาศสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ที� สร. 
26/2555 เรื�อง ข้อกําหนดเกี�ยวกับรายการและข้อความในสญัญาก่อตั :งทรัสต์
ของทรัสต์เพื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ และประกาศอื�นใดที�เกี�ยวข้อง และที�
ได้มีการแก้ไขเพิ�มเติม 

ทรัพย์สินที+โอนจาก
กองทุนรวม CPNRF 
มายงักองทรัสต์ 
CPNREIT 

หมายถึง 1. โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 
2. โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 
3. โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ� นเกล้า 
4. โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม ่แอร์พอร์ต 

ทรัสตี หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด หรือบุคคลอื�นที�ได้ รับ
มอบหมายให้ทําหน้าที�แทนตามสญัญาก่อตั :งทรัสต์ ทั :งนี : ตามที�ได้รับอนญุาตจาก
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ประกอบธุรกิจการ
เป็นทรัสตีตามพระราชบญัญตัิทรัสต์เพื�อธุรกรรมในตลาดทนุ พ.ศ. 2550 และที�ได้
มีการแก้ไขเพิ�มเติม 

ทุนชาํระแล้ว หมายถึง มลูคา่รวมของหนว่ยทรัสต์ที�ชําระเต็มจํานวนแล้ว 

ทะเบียนหน่วยทรัสต์ หมายถึง ทะเบียนหนว่ยทรัสต์ที�จดัทําขึ :นตามข้อกําหนดของสญัญาก่อตั :งทรัสต์ 

นายทะเบียน
หน่วยทรัสต์ 

หมายถึง ทรัสตี หรือผู้ ที�รับมอบหมายจากทรัสตีให้ดําเนินการแทนในฐานะนายทะเบียน
หนว่ยทรัสต์ 

แบบแสดงรายการ
ข้อมูลการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ 

หมายถึง แบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ CPNREIT 

แบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจาํปีของ
กองทรัสต์ 

หมายถึง แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปีของกองทรัสต์ CPNREIT (แบบ 56-REIT) 

ใบทรัสต์ หมายถึง หลกัฐานที�แสดงสิทธิในหน่วยทรัสต์ที�นายทะเบียนหน่วยทรัสต์ออกให้แก่ผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ 

บุคคลที+เกี+ยวโยงกัน หมายถึง บคุคลที�เกี�ยวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ที� ทจ. 21/2551 
เรื�อง หลกัเกณฑ์ในการทํารายการที�เกี�ยวโยงกัน และประกาศอื�นใดที�เกี�ยวข้อง 
และที�ได้มีการแก้ไขเพิ�มเติม 



               ทรัสต์เพื�อการลงทนุในสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 
 

vii 

บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จํากดั 

บริษัทประเมินมูลค่า
ทรัพย์สิน 
 

หมายถึง 
 

บริษัทประเมินมลูคา่ทรัพย์สินที�ได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังาน คณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

ประกาศที+ กข. 
9/2552 

หมายถึง ประกาศคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที� กข.  9/2552 
เรื�อง หลกัเกณฑ์ในการขออนุญาตและการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นทรัสตี 
และที�ได้มีการแก้ไขเพิ�มเติม 

ประกาศที+ กร. 
14/2555 

หมายถึง ประกาศคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ที� กร.  14/2555 
เรื�อง หลกัเกณฑ์เกี�ยวกับการเป็นผู้ก่อตั :งทรัสต์ และการเป็นทรัสตีของทรัสต์เพื�อ
การลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ และที�ได้มีการแก้ไขเพิ�มเติม 

ประกาศที+ ทจ. 
34/2559 หรือ
ประกาศว่าด้วยการ
แปลงสภาพ 

หมายถึง ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที� ทจ. 34/2559 เรื�องการแปลงสภาพ
กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์เป็นทรัสต์เพื�อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ และที�ได้มี
การแก้ไขเพิ�มเติม 

ประกาศที+ ทจ. 
49/2555 

หมายถึง ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทนุ ที� ทจ. 49/2555 เรื�อง การออกและเสนอ
ขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ และที�ได้มีการแก้ไข
เพิ�มเติม 

ประกาศที+ สช. 
29/2555 

หมายถึง ประกาศสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ที� สช. 
29/2555 เรื�อง หลกัเกณฑ์ เงื�อนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบผู้จัดการ
กองทรัสต์ และมาตรฐานการปฏิบตัิงาน และที�ได้มีการแก้ไขเพิ�มเติม 

ประกาศที+ สร. 
26/2555 

หมายถึง ประกาศสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ที� สร. 
26/2555 เรื�อง ข้อกําหนดเกี�ยวกับรายการและข้อความในสญัญาก่อตั :งทรัสต์
ของทรัสต์เพื�อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ และที�ได้มีการแก้ไขเพิ�มเติม 

ผู้ก่อตั Jงทรัสต์ หรือ 
บริษัทฯ หรือ ซีพีเอ็น 
รีท แมเนจเมนท์ 

หมายถึง บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จํากดั ซึ�งจะเข้าเป็นผู้จดัการกองทรัสต์เมื�อมีการ
ก่อตั :งกองทรัสต์ CPNREIT สาํเร็จ 

ผู้จัดการกองทรัสต์
หรือ บริษัทฯ หรือ ซี
พีเอน็ รีท แมเนจ
เมนท์ 

 

หมายถึง บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จํากดั หรือบคุคลอื�นที�ได้รับการมอบหมายให้ทํา
หน้าที�แทนตามสญัญาแตง่ตั :งผู้จดัการกองทรัสต์ 
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ผู้เช่าช่วงทรัพย์สิน หมายถึง บริษัท ซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล จํากัด หรือผู้ ที�กองทรัสต์ CPNREIT ให้เช่าช่วง
ทรัพย์สนิหลกัในสว่นที�เป็นโรงแรมฮิลตนั พทัยา เพื�อนําทรัพย์สนิดงักลา่วไปจดัหา
ประโยชน์ 

ผู้ถอืหน่วยทรัสต์ หมายถึง ผู้ทรงสทิธิในหนว่ยทรัสต์ซึ�งเป็นผู้ รับประโยชน์ในกองทรัสต์ CPNREIT 

ผู้บริหารโรงแรม หมายถึง ผู้ ที�ได้รับมอบหมายจากผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินให้ดําเนินการบริหารจดัการโรงแรมฮิล
ตนั พทัยา ตามเงื�อนไขที�ระบไุว้ในสญัญาที�เกี�ยวข้อง 

ผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ 

หมายถึง  ผู้ ที�ได้รับมอบหมายจากกองทนุรวม CPNRF หรือ ผู้จดัการกองทรัสต์ให้ทําหน้าที�
เกี�ยวกับการบริหารหรือจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินหลักของกองทุนรวม 
CPNRF หรือกองทรัสต์ CPNREIT ตามที�ระบไุว้ในสญัญาก่อตั :งทรัสต์และสญัญา
แตง่ตั :งผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

ผู้รับประโยชน์ หมายถึง ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ ซึ�งเป็นผู้ รับประโยชน์ภายใต้สญัญาก่อตั :งทรัสต์ 

ผู้สอบบัญชี หมายถึง ผู้ สอบ บัญ ชี ที� อยู่ ใน บัญ ชีราย ชื� อ ที� ได้ รับ ค วาม เห็ นชอบ จากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

พ.ร.บ. ทรัสต์ หมายถึง พระราชบญัญัติทรัสต์เพื�อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 และที�ได้มีการแก้ไข
เพิ�มเติม 

พ.ร.บ. หลักทรัพย์ หมายถึง พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที�ได้มีการแก้ไข
เพิ�มเติม 

มูลค่าทรัพย์สนิรวม  
(Total Asset Value, 
TAV) 

หมายถึง มลูคา่ทรัพย์สนิรวมของกองทรัสต์ CPNREIT 

มูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ 
(Net Asset Value, 
NAV) 

หมายถึง มลูค่าทรัพย์สินรวมหกัด้วยหนี :สิน ซึ�งคํานวณตามวิธีที�กําหนดไว้ในสญัญาก่อตั :ง 
ทรัสต์ และ/หรือ กฎเกณฑ์ที�กําหนด 

มูลค่าหน่วยทรัสต์ หมายถึง มลูค่าทรัพย์สนิสทุธิ (NAV) หารด้วยจํานวนหนว่ยทรัสต์ที�จําหนา่ยได้แล้วทั :งหมด 
เมื�อสิ :นวนัทําการที�คํานวณ 

รอบปีบัญชี หมายถึง ระยะเวลาตั :งแตว่นัที� 1 มกราคม ถึงวนัที� 31 ธนัวาคม 

วันทาํการ หมายถึง วนัใด ๆ ที�ไม่ใช่วนัเสาร์ วนัอาทิตย์ หรือวนัหยดุตามประกาศธนาคารแหง่ประเทศ
ไทย 
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ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ 

หมายถึง บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

สถาบันการเงนิ หมายถึง สถาบนัการเงินตามพระราชบญัญัติดอกเบี :ยเงินให้กู้ยืมของสถาบนัการเงิน พ.ศ. 
2523 และที�ได้มีการแก้ไขเพิ�มเติม 

สมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน 

หมายถึง สมาคมที�เกี�ยวเนื�องกับธุรกิจหลกัทรัพย์ที�ได้รับอนุญาตให้จัดตั :งและจดทะเบียน
กับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมี
วตัถุประสงค์เพื�อการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลกัทรัพย์ที�เกี�ยวกับการจัดการ
ลงทนุ 

สัญญาก่อตั Jงทรัสต์ หมายถึง สญัญาก่อตั :งทรัสต์สําหรับทรัสต์เพื�อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 
CPN รีเทล โกรท (CPN Retail Growth Leasehold REIT) ระหว่างผู้ก่อตั :งทรัสต์
และทรัสตี และที�ได้มีการแก้ไขเพิ�มเติม 

สัญญาแต่งตั Jง
ผู้จัดการกองทรัสต์ 

หมายถึง สัญญาแต่งตั :งผู้ จัดการกองทรัสต์สําหรับทรัสต์เพื�อการลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมท รัพ ย์  CPN รีเทล  โกรท  (CPN Retail Growth Leasehold REIT) 
ระหวา่งทรัสตีและผู้จดัการกองทรัสต์ และที�ได้มีการแก้ไขเพิ�มเติม  

สาํนักงาน ก.ล.ต.  หมายถึง สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

สัญญาแต่งตั Jง
ผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ 

หมายถึง สัญ ญ าแต่งตั :งผู้ บ ริหารอสังหาริมทรัพย์สําหรับกองทุนรวม CPNRF หรือ
กองทรัสต์ CPNREIT และที�ได้มีการแก้ไขเพิ�มเติม  

หน่วยทรัสต์ หมายถึง หนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ CPNREIT 

เหตุสุดวิสัย หมายถึง เหตุใด ๆ ที�เกิดขึ :นหรือก่อให้เกิดผลพิบัติที�ไม่อาจป้องกันได้ถึงแม้ว่าบุคคลที�
ประสบหรือใกล้จะประสบเหตนุั :นจะได้ใช้ความระมดัระวงัตามสมควรเช่นบคุคล
ทั�วไปจะได้ทําในฐานะและภาระเช่นนั :น และหมายความรวมถึงการบัญญัติ
กฎหมายหรือการดําเนินการอื�นใดของรัฐที�จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติตาม
สญัญาที�เกี�ยวข้อง อคัคีภยั นํ :าท่วม แผ่นดินไหว อบุตัิเหตทีุ�ไม่สามารถหลีกเลี�ยง
ได้ สงคราม ข้อจํากดัทางกฎหมาย จลาจล การก่อการร้าย โรคระบาด หรือสาเหตุ
ใด ๆ ที�มีผลทํานองเดียวกนัซึ�งคูส่ญัญาที�ได้รับผลกระทบไมอ่าจควบคมุได้ 

อสังหาริมทรัพย์ หมายถึง อสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ทั :งนี : ให้หมายความ
รวมถึงสทิธิการเช่าช่วงอสงัหาริมทรัพย์ 

AEC หมายถึง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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x 

CENTEL หมายถึง บริษัท โรงแรมเซ็นทรัล พลาซา จํากดั (มหาชน) 

CPN หมายถึง บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) 

SCB หมายถึง ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 

SCBAM หมายถึง บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จํากดั 

SCBS หมายถึง บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากดั 
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ส่วนที� 1 

สรุปข้อมูลสาํคัญของกองทรัสต์ (Fact Sheet) 

 
ทรัสต์เพื�อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 

CPN Retail Growth Leasehold REIT (CPNREIT) 

ผู้จัดการกองทรัสต์: บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จํากดั 

ทรัสตี: บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จํากดั 

1. สาระสาํคัญของกองทรัสต์ 

ชื�อกองทรัสต์ (ไทย) : ทรัสต์ เพื
 อการลงทุนในสิท ธิการเช่ าอสังหาริมท รัพย์  CPN รี เท ล โกรท 
(“กองทรัสต์ CPNREIT”) 

ชื�อกองทรัสต์ (อังกฤษ) : CPN Retail Growth Leasehold REIT 

ชื�อย่อ : CPNREIT 

ผู้จัดการกองทรัสต์ :  บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จํากดั 

ทรัสตี : บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จํากดั 

ที�ปรึกษาทางการเงนิ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) (“SCB”) และ  
บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) (“MBKET”) 

 
1.1 ข้อมูลเกี�ยวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ในครัMงนี M 

จํานวนหน่วยทรัสต์ที
จะเสนอขายจํานวนทั Hงสิ Hน 2,212,476,700 หน่วย เพื
อซื Hอทรัพย์สินของกองทนุรวมสิทธิการ
เช่าอสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (“กองทุนรวม CPNRF”) จํานวน 2,212,476,700 หน่วย ซึ
งต่อไปเมื
อมีการเลิก
กองทนุรวม CPNRF หนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ CPNREIT ที
เสนอขายให้แก่กองทนุรวม CPNRF ข้างต้น จะจ่ายคืนให้แก่ผู้
ถือหนว่ยลงทนุเดิมของกองทนุรวม CPNRF ตามอตัราการสบัเปลี
ยนหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ CPNREIT กบัหน่วยลงทนุ
ของกองทุนรวม CPNRF (“Swap Ratio”) 1 ต่อ 1 ตามมติที
ประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุน ครั Hงที
 1/2560 ของกองทุนรวม 
CPNRF เมื
อวนัที
 28 สงิหาคม 2560 

สรุปข้อมูลสําคัญนี Mเป็นส่วนหนึ�งของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์และหนังสือชี Mชวนซึ�งเป็น
เพียงข้อมูลสรุปเกี�ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสี�ยงของกองทรัสต์  ดังนั Mน ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลใน
รายละเอียดจากหนังสือชี Mชวนฉบับเต็มซึ�งสามารถขอได้จากผู้จัดการกองทรัสต์ หรืออาจศึกษาข้อมูลได้จากแบบ
แสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี Mชวนที� ผู้ก่อตั Mงทรัสต์ยื�นต่อสาํนักงาน ก.ล.ต. ได้ที� website ของสาํนักงาน ก.ล.ต. 
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1.2 ข้อมูลสาํคัญเกี�ยวกับอสังหาริมทรัพย์ 

1.2.1 ข้อมูลเกี�ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที�กองทรัสต์ CPNREIT จะรับโอนจากกองทุนรวม CPNRF  

ทรัพย์สินเดิมที
จะโอนจากกองทุนรวม CPNRF มายงักองทรัสต์ CPNREIT (เมื
อมีการแปลงสภาพกองทุนรวม
อสงัหาริมทรัพย์เป็นทรัสต์เพื
อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์เสร็จสิ Hน) ประกอบด้วย 

1. โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 
2. โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 
3. โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ
 นเกล้า 
4. โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม ่แอร์พอร์ต 

โดยมีรายละเอียดที
สาํคญัเกี
ยวกบัทรัพย์สนิดงักลา่วดงัตอ่ไปนี H 

โครงการเซน็ทรัลพลาซา พระราม 2  

(ข้อมลู ณ วนัที
 30 มิถนุายน 2560) 

ที�ตั Mงของทรัพย์สนิ เลขที
 160 ถนนพระรามที
 2 แขวงแสมดํา เขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร 

ลักษณะการลงทุนของ
กองทุนรวม CPNRF 

สทิธิการเช่าช่วงที
ดนิซึ
งเป็นที
ตั Hงของอาคารศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 และสทิธิ
การเช่าอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 (บางส่วน) พร้อมอาคารจอดรถ 
(บางสว่น) รวมทั Hงงานระบบสาธารณปูโภค ระบบบําบดันํ Hาเสียและสิ
งอํานวยความสะดวก
ตา่ง ๆ ที
เกี
ยวเนื
องกบัศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 เป็นระยะเวลา 20 ปี คงเหลือ
ระยะเวลาการเช่าประมาณ 8 ปี (สัญญาสิ Hนสุดวันที
 15 สิงหาคม 2568) จากบริษัท 
เซ็นทรัลพฒันา พระราม 2 จํากดั 

ที�ดนิที�กองทุนรวม 
CPNRF ลงทุน 

สทิธิการเช่าช่วงที
ดิน 20 ปี คงเหลอืระยะเวลาการเช่าประมาณ 8 ปี (สญัญาสิ Hนสดุวนัที
 15 
สงิหาคม 2568) จากบริษัท เซ็นทรัลพฒันา พระราม 2 จํากดั ซึ
งเป็นผู้ทรงสทิธิการเช่าที
ดิน 
โดยที
ดินซึ
งตั Hงอยู่ที
แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ มีเนื Hอที
รวม 53-2-38.4 ไร่ 
แบง่เป็น 

- โฉนดที
ดินเลขที
 4313 เนื Hอที
 16-3-90.5 ไร่ 
- โฉนดที
ดินเลขที
 4314 เนื Hอที
 27-1-24.5 ไร่ 
- โฉนดที
ดินเลขที
 85312 เนื Hอที
 3-0-47.2 ไร่ 
- โฉนดที
ดินเลขที
 49534 เนื Hอที
 6-0-76.2 ไร่ 

อาคารที�กองทุนรวม 
CPNRF ลงทุน 

สิทธิการเช่าอาคารศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 (บางสว่น) ซึ
งเป็นอาคาร 5 ชั Hน 
และชั Hนใต้ดิน 1 ชั Hน พร้อมอาคารจอดรถ (บางสว่น) จากบริษัท เซ็นทรัลพฒันา พระราม 2 
จํากดั ซึ
งเป็นเจ้าของกรรมสทิธิc เป็นระยะเวลา 20 ปี คงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ 8 
ปี (สญัญาสิ Hนสดุวนัที
 15 สงิหาคม 2568) ตามรายละเอียดดงันี H 

- พื Hนที
ใช้สอย (Gross Area) ประมาณ 152,369 ตารางเมตร 
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- พื Hนที
ให้เช่า (Leasable Area) ประมาณ 82,427 ตารางเมตร  
- พื Hนที
จอดรถประมาณ 98,813 ตารางเมตร (รวมพื Hนที
จอดรถนอกอาคาร 7,012 

ตารางเมตร) 

งานระบบ
สาธารณูปโภคและสิ�ง
อาํนวยความสะดวก
ต่าง ๆ ที�กองทุนรวม 
CPNRF ลงทุน 

สิทธิการเช่า 20 ปี คงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ 8 ปี (สัญญาสิ Hนสุดวันที
  15 
สิงหาคม 2568) สําหรับงานระบบสาธารณูปโภค ระบบบําบดันํ Hาเสียและสิ
งอํานวยความ
สะดวกตา่ง ๆ  ที
ติดตั Hงและใช้งานภายในอาคารศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 จาก
บริษัท เซ็นทรัลพฒันา พระราม 2 จํากดั ซึ
งเป็นเจ้าของกรรมสทิธิc 

สังหาริมทรัพย์ที�
กองทุนรวม CPNRF 
ลงทุน 

กรรมสิทธิcในสงัหาริมทรัพย์ที
เกี
ยวเนื
องกับโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ซึ
งได้แก่ 
อุปกรณ์ตกแต่งทั Hงที
ติดตรึงตราและไม่ติดตรึงตราถาวร รวมทั Hงอุปกรณ์อื
นใดที
ใช้เพื
อ
วตัถปุระสงค์ในการประดบัตกแต่ง หรืออํานวยความสะดวกให้กับผู้ ใช้บริการศนูย์การค้า 
ทั Hงนี H ไมใ่ช่ทรัพย์สนิที
มีลกัษณะเป็นสว่นควบของอาคารศนูย์การค้า 

ราคาประเมินทรัพย์สนิ  กองทุนรวม CPNRF ได้ว่าจ้างผู้ประเมินราคาอิสระ อนัได้แก่ บริษัท ควอลิตี H แอพไพรซลั 
จํากัด ประเมินค่าเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ โดยวิธีพิจารณาจากรายได้ 
(Income Approach) โดยราคาประเมินของโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ณ วนัที
 
30 มิถนุายน 2560 เทา่กบั 7,184 ล้านบาท  

 

โครงการเซน็ทรัลพลาซา พระราม 3 

(ข้อมลู ณ วนัที
 30 มิถนุายน 2560) 

ที�ตั Mงของทรัพย์สนิ เ ล ข ที
  79, 79/1-79/2, 79/4-79/33 ถ น น ส า ธุ ป ร ะ ดิ ษ ฐ์  แ ข ว ง ช่ อ ง น น ท รี  
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 

ลักษณะการลงทุนของ
กองทุนรวม CPNRF 

สิทธิการเช่าที
ดินและอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 (บางส่วน) และพื Hนที

จอดรถภายในอาคาร (ทั Hงหมด) จากบริษัท เซ็นทรัลพฒันา พระราม 3 จํากดั เป็นระยะเวลา 
30 ปี คงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ 18 ปี (สญัญาสิ Hนสดุวนัที
 15 สิงหาคม 2578) 
โดยกองทุนรวม CPNRF มีสิทธิที
จะต่ออายุสัญญาเช่าได้อีก 2 คราว ๆ ละ 30 ปี โดย
กองทนุรวม CPNRF ได้ชําระค่าเช่าและเงินมดัจําตามเงื
อนไขแห่งสญัญาเช่าครั Hงเดียวเต็ม
จํานวน นอกจากนี H กองทุนรวม CPNRF ได้ซื Hอและ/หรือรับโอนกรรมสิทธิในงานระบบ
สาธารณูปโภคและสิ
งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ  ที
เกี
ยวเนื
องกับศูนย์การค้าเซ็นทรัล
พลาซา พระราม 3 ตามสญัญาซื Hอขายงานระบบระหว่างกองทุนรวม CPNRF และ CPN 
(เดิมคู่สญัญา คือ บริษัท เซ็นทรัลเรียลตี H เซอร์วิส พระราม 3 จํากัด แต่ได้โอนสิทธิและ
หน้าที
ภายใต้สญัญานี Hให้แก่ CPN) ลงวนัที
 11 สงิหาคม 2548 

ที�ดนิที�กองทุนรวม 
CPNRF ลงทุน 

สิทธิการเช่าที
ดิน 30 ปี คงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ 18 ปี (สญัญาสิ Hนสดุวนัที
 15 
สงิหาคม 2578) โดยกองทนุรวม CPNRF มีสทิธิที
จะต่ออายสุญัญาเช่าได้อีก 2 คราว ๆ ละ 



ทรัสต์เพื
อการลงทนุในสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 

สว่นที
 1 หน้า 4 

30 ปี จากบริษัท เซ็นทรัลพฒันา พระราม 3 จํากดั ซึ
งเป็นเจ้าของกรรมสทิธิc โดยที
ดินตั Hงอยู่
ที
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ เนื Hอที
รวม 12-2-44.6 ไร่ แบง่เป็น 

- โฉนดที
ดินเลขที
 53132 เนื Hอที
 12-0-83.4 ไร่ 

- โฉนดที
ดินเลขที
 53133 เนื Hอที
 0-1-61.2 ไร่ 
ทั Hงนี H ตลอดระยะเวลาที
สญัญาเช่าที
ดินโครงการศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม j ยงั
มีผลใช้บงัคบัอยู ่กองทนุรวม CPNRF ยินยอมให้เซ็นทรัลพฒันา พระราม 3 และผู้ เช่าพื Hนที

ในอาคารศูนย์การค้ารายอื
นที
มิใช่ผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินที
เช่าตามสญัญานี H ใช้พื Hนที
จอดรถ 
ถนนรอบอาคารศูนย์การค้าและพื Hนที
ที
เกี
ยวข้องของอาคารศูนย์การค้าซึ
งเป็นทรัพย์สินที

เช่าของกองทนุรวม CPNRF โดยให้ถือเป็นพื Hนที
เพื
อประโยชน์ร่วมกนั 

อาคารที�กองทุนรวม 
CPNRF ลงทุน 

สิทธิการเช่าอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 (บางส่วน) ซึ
งเป็นอาคาร 8 ชั Hน 
และชั Hนใต้ดิน 3 ชั Hน ซึ
งปัจจุบนัใช้ประโยชน์เป็นอาคารศูนย์การค้า พื Hนที
จอดรถและพื Hนที

บริการ (บางส่วน) จากบริษัท เซ็นทรัลพฒันา พระราม 3 จํากัด ซึ
งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิc 
เป็นระยะเวลา 30 ปี คงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ 18 ปี (สญัญาสิ Hนสุดวันที
 15 
สิงหาคม  2578) โดยกองทนุรวม CPNRF มีสิทธิจะต่ออายสุญัญาเช่าได้อีก 2 คราว ๆ ละ 
30 ปี ตามรายละเอียดดงันี H 

- พื Hนที
ใช้สอย (Gross Area) ประมาณ 79,554 ตารางเมตร 
- พื Hนที
ให้เช่า (Leasable Area) ประมาณ 37,143 ตารางเมตร   
- พื Hนที
จอดรถประมาณ 90,186 ตารางเมตร  

งานระบบ
สาธารณูปโภคและสิ�ง
อาํนวยความสะดวก
ต่าง ๆ ที�กองทุนรวม 
CPNRF ลงทุน 

กรรมสิทธิc (โดยการซื Hอและ/หรือรับโอน) งานระบบสาธารณูปโภคและสิ
งอํานวยความ
สะดวกต่าง ๆ ของอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบ
สาธารณปูโภค ระบบโทรศพัท์ ลฟิต์ บนัไดเลื
อน ระบบปรับอากาศ และระบบงานวิศวกรรม
ที
ติดตั Hงและใช้งานภายในอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 จากบริษัท
เซ็นทรัลเรียลตี H เซอร์วิส พระราม 3 จํากดั ซึ
งเป็นเจ้าของกรรมสทิธิc 

สังหาริมทรัพย์ที�
กองทุนรวม CPNRF 
ลงทุน 

กรรมสิทธิcในสงัหาริมทรัพย์ที
เกี
ยวเนื
องกบัโครงการเซ็นทรัล พระราม 3 ซึ
งได้แก่ อุปกรณ์
ตกแต่งทั Hงที
ติดตรึงตราและไม่ติดตรึงตราถาวร รวมทั Hงอปุกรณ์อื
นใดที
ใช้เพื
อวตัถปุระสงค์
ในการประดบัตกแต่ง หรืออํานวยความสะดวกให้กับผู้ ใช้บริการศูนย์การค้า ทั Hงนี H ไม่ใช่
ทรัพย์สนิที
มีลกัษณะเป็นสว่นควบของอาคารศนูย์การค้า 

ราคาประเมินทรัพย์สิน  กองทุนรวม CPNRF ได้ว่าจ้างผู้ประเมินราคาอิสระ อันได้แก่ บริษัท ควอลิตี H แอพไพรซัล 
จํากัด ประเมินค่าเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ โดยวิธีพิจารณาจากรายได้ 
(Income Approach) โดยราคาประเมินของโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 ณ วนัที
 30 
มิถนุายน 2560 เทา่กบั 9,192 ล้านบาท  
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อนึ
ง การลงทนุของกองทนุรวม CPNRF ในโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 นั Hน กองทนุรวม CPNRF ได้ลงทุน
ในสทิธิการเช่าที
ดินพร้อมสิ
งปลกูสร้างบางสว่นของโครงการซึ
งเป็นเฉพาะสว่นที
เป็นกรรมสทิธิcของเซ็นทรัลพฒันา พระราม 
3 โดยที
เซ็นทรัลพฒันา พระราม 3 เป็นผู้ประกอบกิจการศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 และบริษัท สรรพสินค้ารัช
ดานนทรีย์ จํากดั เป็นผู้ประกอบกิจการห้างสรรพสนิค้าเซ็นทรัล สาขาพระราม 3 โดยเซ็นทรัลพฒันา พระราม 3 ได้ถือครอง
กรรมสทิธิcที
ดินโฉนดเลขที
 53132 และ 53133  และบริษัท สรรพสนิค้ารัชดานนทรีย์ จํากดั ได้ถือครองกรรมสิทธิcที
ดินโฉนด
ที
 5034 และ 225205 แต่ในการก่อสร้างและการใช้งานศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้า ในปัจจุบนันั Hนดูเสมือนว่าเป็น
อาคารเดียวกัน ดงันั Hน จากลกัษณะการถือครองกรรมสิทธิcในที
ดินและการใช้งานของศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้า
ดงักลา่วมีความจําเป็นที
ทําให้ต้องใช้พื Hนที
บางสว่นเพื
อประโยชน์ทางธุรกิจร่วมกนั เช่น การใช้เป็นทางเข้าออกของรถยนต์ 
การใช้เป็นทางเดิน เป็นต้น ดังนั Hน เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 จึงได้จดทะเบียนภาระจํายอมในที
ดินบางส่วนโดยไม่มี
คา่ตอบแทนให้แก่บริษัท สรรพสินค้ารัชดานนทรีย์ จํากดั ณ สํานกังานที
ดินกรุงเทพมหานคร เมื
อวนัที
 30 มกราคม 2541 
คือ ที
ดินโฉนดเลขที
 225205 เพื
อออกสูท่างสาธารณประโยชน์ โดยผ่านที
ดินบางสว่นของโฉนดเลขที
 53133 โดยมีความ
กว้างประมาณ 4 เมตร วดัจากทิศตะวนัออกของที
ดินเข้ามาแนวที
ดินด้านที
ติดกบัทางสาธารณประโยชน์ และโดยทางลกึ
เข้าไปในที
ดินจนบรรจบที
ดินโฉนดเลขที
 225205 เพื
อใช้เป็นเส้นทางเดินเข้าออกของบคุคลเทา่นั Hน โดยบริษัท สรรพสนิค้า
รัชดานนทรีย์ จํากดั ตกลงจะไมทํ่าการก่อสร้างสิ
งปลกูสร้างตา่ง ๆ  หรือวางสิ
งของทกุชนิดอนัเป็นการกีดขวางทางเดนิ ไมว่า่
จะเป็นการติดตั Hงโดยถาวรหรือชั
วคราวก็ตาม เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนงัสอืจากเซ็นทรัลพฒันา พระราม 3 ก่อน 
และมีเงื
อนไขเป็นไปตามข้อกําหนดและเงื
อนไขของบนัทกึข้อตกลงเรื
องทางภาระจํายอม 

ในการนี H ผู้ก่อตั Hงทรัสต์ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การให้ภาระจํายอมดงักลา่วไม่มีผลกระทบตอ่การจดัหาประโยชน์
ของกองทรัสต์ CPNREIT จากโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 แตอ่ย่างใด แตก่ลบัจะเป็นการเสริมประโยชน์ทางธุรกิจ
ให้แก่กนัระหวา่งศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 และห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาพระราม 3 อนัจะเป็นประโยชน์
ตอ่การดําเนินงานของกองทรัสต์ CPNREIT ด้วย  

โครงการเซน็ทรัลพลาซา ปิ� นเกล้า 

(ข้อมลู ณ วนัที
 30 มิถนุายน 2560) 

ที�ตั Mงของทรัพย์สนิ เลขที
  7/3 ถึง 7/128, 7/129 ถึง 7/221, 7/222 ถึง 7/552 และ 7/553 ถนนบรมราชชนนี 
แขวงอรุณอมัรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 

ลักษณะการลงทุนของ
กองทุนรวม CPNRF 

สิทธิการเช่าช่วงที
ดินที
เป็นที
ตั Hงของอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ
 นเกล้า และสิทธิ
การเช่าอาคารศนูย์การค้าเซน็ทรัลพลาซา ปิ
 นเกล้า (บางสว่น) จํานวน 1 อาคาร และอาคาร
สํานักงานจํานวน 2 อาคาร (ทั Hงอาคาร) รวมทั Hงที
จอดรถยนต์ภายในอาคาร (บางส่วน) 
นอกจากนี H กองทุนรวม CPNRF ได้เช่างานระบบและทรัพย์สินอื
นที
เกี
ยวข้องกับโครงการ
เซ็นทรัลพลาซา ปิ
 นเกล้า จากบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) เป็นระยะเวลา
ประมาณ 15 ปี คงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ 7 ปี (สญัญาสิ Hนสดุวนัที
 31 ธันวาคม 
2567) 

ที�ดนิที�กองทุนรวม 
CPNRF ลงทุน 

สิทธิการเช่าช่วงที
ดินประมาณ 15 ปี คงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ 7 ปี (สญัญา
สิ Hนสดุวนัที
 31 ธันวาคม 2567) จากบริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากัด (มหาชน) ซึ
งเป็นผู้ทรง
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สทิธิการเช่า โดยที
ดินตั Hงอยู่ที
แขวงบางบําหรุ เขตบางพลดั กรุงเทพฯ เนื Hอที
รวม 24-2-84 ไร่ 
แบง่เป็น 

- โฉนดที
ดินเลขที
 1041 เนื Hอที
 22-0-72 ไร่ 
- โฉนดที
ดินเลขที
 1054 เนื Hอที
 2-2-12 ไร่ 

โดยกองทุนรวม CPNRF ได้ให้สิทธิในการใช้ถนนรอบโครงการและทางเข้าออกของ
โครงการแก่บริษัท ห้างเซ็นทรัลปิ
 นเกล้า จํากดั และบริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) 
รวมถึงผู้ เช่าพื Hนที
และลูกค้าของทั Hงสองบริษัทดังกล่าว โดยให้ถือเป็นพื Hนที
เพื
อประโยชน์
ร่วมกนั 

อาคารที�กองทุนรวม 
CPNRF ลงทุน 

สิทธิการเช่าอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ
 นเกล้า (บางส่วน) จํานวน 1 อาคาร ซึ
ง
เป็นอาคาร 7 ชั Hน และชั Hนใต้ดิน 1 ชั Hน และอาคารสํานักงานทั Hงอาคาร จํานวน 2 อาคาร 
ได้แก่ อาคารสาํนกังาน ปิ
 นเกล้า ทาวเวอร์ A สงู 26 ชั Hน และอาคารสาํนกังาน ปิ
 นเกล้า ทาว
เวอร์ B สงู 18 ชั Hน พร้อมทั Hงพื Hนที
จอดรถยนต์ภายในอาคารซึ
งสงู 10 ชั Hนและชั Hนใต้ดิน 1 ชั Hน 
รวมทั Hงงานระบบที
เกี
ยวเนื
องกับอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ
 นเกล้า อาคาร
สาํนกังาน และพื Hนที
จอดรถยนต์ (บางสว่น) จากบริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) ซึ
ง
เป็นเจ้าของกรรมสทิธิcเป็นระยะเวลาประมาณ 15 ปี คงเหลอืระยะเวลาการเช่าประมาณ 7 
ปี (สญัญาสิ Hนสดุวนัที
 31 ธนัวาคม 2567) ตามรายละเอียดดงันี H 

- พื Hนที
ใช้สอย (Gross Area) ประมาณ 117,735* ตารางเมตร 
- พื Hนที
ให้เช่า (Leasable Area) ประมาณ 61,710 ตารางเมตร   
- พื Hนที
จอดรถประมาณ 67,936 ตารางเมตร 

*ตามสญัญาแก้ไขเพิ
มเติมสญัญาเชา่อาคารโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ
 นเกล้า (อาคารศนูย์การค้าและ

อาคารสํานกังาน) ฉบบัลงวนัที
 29 ตลุาคม 2552 ฉบบัลงวนัที
 24 ตลุาคม 2560 พื Hนที
ใข้สอยของโครงการ

เซ็นทรัลพลาซา ปิ
 นเกล้า เพิ
มขึ Hนเป็น 120,409 ตารางเมตร เนื
องจากในปี 2558-2559 กองทนุรวม 

CPNRF ได้ปรับปรุงซอ่มแซมพื Hนที
ภายในโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ
 นเกล้า ซึ
งทําให้พื Hนที
เชา่ของกองทนุ

รวม CPNRF มีการเปลี
ยนแปลงเพิ
มขึ Hน 

งานระบบ
สาธารณูปโภคและสิ�ง
อาํนวยความสะดวก
ต่าง ๆ ที�กองทุนรวม 
CPNRF ลงทุน 

สิทธิการเช่าประมาณ 15 ปี คงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ 7 ปี (สญัญาสิ Hนสดุวนัที
 
31 ธันวาคม 2567) สําหรับงานระบบไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภค ระบบโทรศัพท์ ลิฟท์ 
บนัไดเลื
อน ระบบปรับอากาศ ระบบงานวิศวกรรม ระบบบําบดันํ Hาเสียและสิ
งอํานวยความ
สะดวกต่าง ๆ ที
ติดตั Hงและใช้งานอยู่ในอสงัหาริมทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ
 นเกล้า 
รวมทั Hงสทิธิใด ๆ ที
เกี
ยวกบัหรือเกี
ยวเนื
องกบังานระบบดงักลา่ว  

สังหาริมทรัพย์ที�
กองทุน CPNRF ลงทุน 

กรรมสิทธิcในสงัหาริมทรัพย์ที
เกี
ยวเนื
องกับอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ
 นเกล้า 
อาคารสํานกังาน ปิ
 นเกล้า ทาวเวอร์ A และอาคารสํานกังาน ปิ
 นเกล้า ทาวเวอร์ B ซึ
งได้แก่ 
อุปกรณ์ตกแต่ง ทั Hงที
ติดตรึงตราและไม่ติดตรึงตราถาวร รวมทั Hงอุปกรณ์อื
นใดที
ใช้เพื
อ
วตัถุประสงค์ในการประดบัตกแต่ง หรืออํานวยความสะดวกให้กับผู้ ใช้บริการศนูย์การค้า 
ทั Hงนี H ไมใ่ช่ทรัพย์สนิที
มีลกัษณะเป็นสว่นควบของอาคารศนูย์การค้า 
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ราคาประเมินทรัพย์สนิ  กองทุนรวม CPNRF ได้ว่าจ้างผู้ประเมินราคาอิสระ อนัได้แก่ บริษัท ควอลิตี H แอพไพรซลั 
จํากัด ประเมินค่าเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ โดยวิธีพิจารณาจากรายได้ 
(Income Approach) โดยราคาประเมินของอสงัหาริมทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ
 น
เกล้า ณ วนัที
 30 มิถนุายน 2560 เทา่กบั 5,495  ล้านบาท (ราคาประเมินของทรัพย์สนิสว่น
ที
เป็นศนูย์การค้าและอาคารสาํนกังาน เทา่กบั 4,503 ล้านบาท และ 992 ล้านบาท) 

 

โครงการเซน็ทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต 

(ข้อมลู ณ วนัที
 30 มิถนุายน 2560) 

ที�ตั Mงของทรัพย์สนิ เลขที
 2 ถนนมหิดล 252-252/1 ถนนววัลาย ตําบลหายยา อําเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม ่

ลักษณะการลงทุนของ
กองทุนรวม CPNRF 

(1) สิทธิการเช่าอาคารศูนย์การค้า (บางส่วน) จํานวน 1 อาคาร อาคารอเนกประสงค์ 
(Multipurpose Hall) จํานวน 1 อาคาร รวมทั Hงที
จอดรถยนต์ภายใน 1 อาคาร (ตาม
สดัสว่นการใช้งานของพื Hนที
อาคารศนูย์การค้าและอาคารอเนกประสงค์ที
กองทนุรวม 
CPNRF ลงทนุ) 

(2) สทิธิการเช่างานระบบและทรัพย์สินที
เกี
ยวข้องกบัโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม ่
แอร์พอร์ต  

(3) สิทธิการเช่าที
ดินที
เป็นที
ตั Hงของอาคารศูนย์การค้า อาคารอเนกประสงค์ ที
จอด
รถยนต์ภายในอาคาร รวมถึงถนนรอบโครงการและทางเข้าออก (บางส่วน) ของ
โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม ่แอร์พอร์ต 

เป็นระยะเวลา 30 ปี คงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ 27 ปี (สญัญาสิ Hนสุดวันที
 22 
เมษายน 2587) จากบริษัท เซ็นทรัลพฒันา เชียงใหม ่จํากดั 

ที�ดนิที�กองทุนรวม 
CPNRF ลงทุน 

สิทธิการเช่าที
ดินเป็นระยะเวลา 30 ปี คงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ 27 ปี (สญัญา
สิ Hนสดุวนัที
 22 เมษายน 2587) จากบริษัท เซ็นทรัลพฒันา เชียงใหม่ จํากดั ซึ
งเป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิc โดยที
ดินตั Hงอยู่ที
ตําบลหายยา อําเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ เนื Hอที
รวม 32-3-
56.85 ไร่ แบง่เป็น 

- โฉนดที
ดินเลขที
 3289 เนื Hอที
 15-0-80.75 ไร่ 
- โฉนดที
ดินเลขที
 3301 เนื Hอที
 2-2-88.4 ไร่ 
- โฉนดที
ดินเลขที
 3313 เนื Hอที
 5-1-74.3 ไร่ 
- โฉนดที
ดินเลขที
 58660 เนื Hอที
 2-1-90 ไร่ 
- โฉนดที
ดินเลขที
 58661 เนื Hอที
 1-1-85 ไร่ 
- โฉนดที
ดินเลขที
 110632 เนื Hอที
 1-1-11.3 ไร่ 
- โฉนดที
ดินเลขที
 110633 เนื Hอที
 2-0-83.1 ไร่ 
- โฉนดที
ดินเลขที
 110634 เนื Hอที
 0-2-46 ไร่ 
- โฉนดที
ดินเลขที
 110635 เนื Hอที
 0-0-96 ไร่ 
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- โฉนดที
ดินเลขที
 15540 เนื Hอที
 1-1-2 ไร่ 

ทั Hงนี H ตลอดระยะเวลาที
สญัญาเชา่ที
ดิน (บางสว่น) และอาคาร (บางสว่น) โครงการเซ็นทรัล
พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ยงัมีผลใช้บงัคบัอยู่ กองทุนรวม CPNRF ยินยอมให้เซ็นทรัล
พฒันา เชียงใหม่ รวมถึงลกูค้าและคู่สญัญาของเซ็นทรัลพฒันา เชียงใหม่ และผู้ เช่าพื Hนที

รายอื
นในโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต นอกจากผู้ เช่าพื Hนที
ในทรัพย์สินที

เช่าตามสญัญานี H ใช้ประโยชน์ในพื Hนที
สว่นกลาง ที
จอดรถ พื Hนที
ที
เกี
ยวข้องกับทรัพย์สินที

เช่าซึ
งเป็นทรัพย์สินที
เช่าของกองทุนรวม CPNRF และถนนรอบอสังหาริมทรัพย์และ
ทางเข้าออกของโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต เฉพาะส่วนที
กองทุนรวม 
CPNRF ลงทนุ โดยให้ถือเป็นพื Hนที
เพื
อใช้ประโยชน์ร่วมกนั โดยถือประโยชน์ของการดําเนิน
กิจการของโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม ่แอร์พอร์ต เป็นสาํคญั 

อาคารที�กองทุนรวม 
CPNRF ลงทุน 

สทิธิการเช่าอาคารศนูย์การค้า (บางสว่น) จํานวน 1 อาคาร อาคารอเนกประสงค์ จํานวน 1 
อาคาร รวมทั Hงที
จอดรถยนต์ภายในอาคาร (ตามสัดส่วนการใช้งานของพื Hนที
อาคาร
ศนูย์การค้าและอาคารอเนกประสงค์ที
กองทนุรวม CPNRF ลงทนุ)  รวมทั Hงงานระบบและ
ทรัพย์สินที
เกี
ยวข้องกบัโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จากบริษัท เซ็นทรัล
พฒันา เชียงใหม่ จํากดั ซึ
งเป็นเจ้าของกรรมสทิธิc เป็นระยะเวลา 30 ปี คงเหลือระยะเวลา
การเช่าประมาณ 27 ปี (สญัญาสิ Hนสดุวนัที
 22 เมษายน 2587) ตามรายละเอียดดงันี H 

- พื Hนที
ใช้สอย (Gross Area) ประมาณ 78,849 ตารางเมตร 
- พื Hนที
ให้เช่า (Leasable Area) ประมาณ 37,553 ตารางเมตร  
- พื Hนที
จอดรถประมาณ 44,142 ตารางเมตร 

งานระบบ
สาธารณูปโภคและสิ�ง
อาํนวยความสะดวก
ต่าง ๆ ที�กองทุนรวม 
CPNRF ลงทุน 

สทิธิการเช่าระยะเวลา 30 ปี คงเหลอืระยะเวลาการเช่าประมาณ 27 ปี (สญัญาสิ Hนสดุวนัที
 
22 เมษายน 2587) สําหรับงานระบบที
เกี
ยวข้องกับอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา 
เชียงใหม่ แอร์พอร์ต อาคารอเนกประสงค์ และพื Hนที
จอดรถยนต์ภายในอาคาร ได้แก่ ระบบ
ไฟฟ้า ระบบโทรศพัท์ ระบบลิฟท์และบันไดเลื
อน ระบบปรับอากาศ ระบบงานวิศวกรรม 
จากบริษัท เซ็นทรัลพฒันา เชียงใหม ่จํากดั ซึ
งเป็นเจ้าของกรรมสทิธิc  

สังหาริมทรัพย์ที�
กองทุน CPNRF ลงทุน 

กรรมสทิธิcในสงัหาริมทรัพย์ที
เกี
ยวเนื
องกบัโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม ่แอร์พอร์ต ซึ
ง
ได้แก่ อปุกรณ์ตกแตง่ ทั Hงที
ติดตรึงตราและไมต่ิดตรึงตราถาวร รวมทั Hงอปุกรณ์อื
นใดที
ใช้เพื
อ
วตัถุประสงค์ในการประดบัตกแต่ง หรืออํานวยความสะดวกให้กับผู้ ใช้บริการศนูย์การค้า 
ทั Hงนี H ไมใ่ช่ทรัพย์สนิที
มีลกัษณะเป็นสว่นควบของอาคารศนูย์การค้า 

ราคาประเมินทรัพย์สนิ  กองทุนรวม CPNRF ได้ว่าจ้างผู้ประเมินราคาอิสระ อนัได้แก่ บริษัท ควอลิตี H แอพไพรซลั 
จํากัด ประเมินค่าเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ โดยวิธีพิจารณาจากรายได้ 
(Income Approach) โดยราคาประเมินของอสังหาริมทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา 
เชียงใหม ่แอร์พอร์ต ณ วนัที
 30 มิถนุายน 2560 เทา่กบั 10,531 ล้านบาท  

 



ทรัสต์เพื
อการลงทนุในสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 

สว่นที
 1 หน้า 9 

สรุปอัตราการเช่าพื Mนที�  (Occupancy Rate) ของทรัพย์สินที� โอนจากกองทุนรวม CPNRF มายังกองทรัสต์ 
CPNREIT 

ทรัพย์สิน 
ปีสิ Mนสุด 

31 ธันวาคม 
2555 

ปีสิ Mนสุด 
 31 ธันวาคม 

2556 

ปีสิ Mนสุด 
31 ธันวาคม 

2557 

ปีสิ Mนสุด 
 31 ธันวาคม 

2558 

ปีสิ Mนสุด  
31 ธันวาคม 

2559 

งวด 6 เดือน 
สิ Mนสุด 

 30 มิถุนายน 
2560 

โครงการเซ็นทรัลพลาซา 
พระราม 2 

98.59% 95.94% 96.52% 96.28% 86.73%(1) 89.92% 

โครงการเซ็นทรัลพลาซา 
พระราม 3 

98.21% 97.72% 93.82% 92.37% 89.96% 62.65%(2) 

โครงการเซ็นทรัลพลาซา 
ปิ
 นเกล้า สว่นศนูย์การค้า 

96.52% 100.00% 98.26% 66.85%(3) 95.67% 95.66% 

โครงการเซ็นทรัลพลาซา 
ปิ
 นเกล้า สว่นอาคาร
สาํนกังาน  

98.17% 98.11% 96.23% 96.77% 89.98%(4) 90.04% 

โครงการเซ็นทรัลพลาซา 
เชียงใหม ่แอร์พอร์ต 

-(5) -(5) 98.87% 96.68% 96.45% 94.07% 

ท รัพ ย์สิ น ที� โอ น จาก
ก อ ง ทุ น รว ม  CPNRF 
ม า ยั ง ก อ ง ท รั ส ต์ 
CPNREIT  

98.17% 97.21% 96.59% 92.10% 90.51% 86.75% 

หมายเหตุ: 
(1) อตัราการเช่าพื Hนที
ของโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ณ วนัที
 31 ธันวาคม 2559 ลดลงเมื
อเทียบกับ ณ สิ Hนปี 2557 และ 2558 จาก

การดําเนินการแผนงานปรับปรุงพื Hนที
เดิมของผู้ เชา่หลกัเพื
อเปลี
ยนเป็นพื Hนที
เชา่สําหรับผู้ เชา่รายยอ่ย ซึ
งใช้ระยะเวลาดําเนินการประมาณ 6 
เดือน (ตั Hงแต่เดือนมกราคม-มิถนุายน 2560) โดยอตัราการเช่าพื Hนที
 ณ วนัที
 30 มิถนุายน 2560 ได้ปรับเพิ
มขึ Hนจากสิ Hนปี 2559 จากการที

เริ
มมีผู้ เชา่เริ
มเข้าพื Hนที
ในสว่นที
ได้มีการปรับปรุง  

(2) อตัราการเช่าพื Hนที
ของโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 ณ วนัที
 30 มิถนุายน 2560 ลดลงตํ
ากว่าเมื
อเทียบกับ ณ สิ Hนปี 2559 จากการ
เริ
มดําเนินการแผนงานปรับปรุงโครงการครั Hงใหญ่ (Major Renovation) โดยแผนงานปรับปรุงดงักล่าวเป็นการทยอยปรับปรุงเป็นเฟส ซึ
ง
พื Hนที
ในส่วนที
ยังไม่เริ
มดําเนินการปรับปรุงพื Hนที
ยงัคงเปิดให้บริการตามปกติ แผนงานปรับปรุงพื Hนที
ของโครงการจะใช้ระยะเวลาในการ
ดําเนินการประมาณ 6 เดือน (ตั Hงแตมิ่ถนุายน 2560 ถึงธันวาคม 2560)  

(3) อตัราการเช่าพื Hนที
ของโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ
 นเกล้า ส่วนที
เป็นศนูย์การค้า ณ วนัที
 31 ธันวาคม 2558 ลดลงตํ
ากว่าเมื
อเทียบกับ ณ 
สิ Hนปี 2557 จากการเริ
มดําเนินการแผนงานปรับปรุงโครงการครั Hงใหญ่ (Major Renovation) โดยแผนงานปรับปรุงดงักล่าวเป็นการทยอย
ปรับปรุงเป็นเฟส ซึ
งพื Hนที
ในสว่นที
ยงัไม่ดําเนินการปรับปรุงพื Hนที
ยงัคงเปิดให้บริการตามปกคิ และได้เริ
มดําเนินการในชว่งเดือนเมษายนปี 
2558 ทั Hงนี H แผนงานดําเนินการทั Hงเฟส 1 และเฟส 2 แล้วเสร็จ และเริ
มมีผู้ เชา่เริ
มเข้าพื Hนที
ตั Hงแตไ่ตรมาสที
 2 ของปี 2559 ทําให้อตัราการเช่า
พื Hนที
 ณ สิ Hนปี 2559 กลบัมาใกล้เคียงกบัก่อนการปรับปรุงพื Hนที
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(4) อตัราการเชา่พื Hนที
ของโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ
 นเกล้า ส่วนที
เป็นอาคารสํานกังาน ณ วนัที
 31 ธันวาคม 2559 ลดลงตํ
ากว่าเมื
อเทียบกับ 
ณ สิ Hนปี 2557 และ 2558 จากการปรับปรุงพื Hนที
ในอาคารสํานักงานและบริเวณส่วนที
เชื
อมพื Hนที
ระหว่างอาคารศูนย์การค้าและอาคาร
สํานกังาน (ที
มา: CPN) 

(5) กองทนุรวม CPNRF เข้าลงทนุในโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม ่แอร์พอร์ต ในเดือนเมษายน 2557 

ผลการดาํเนินงานที�ผ่านมาของทรัพย์สินที�โอนจากกองทุนรวม CPNRF มายงักองทรัสต์ CPNREIT  

 
ปีสิ Mนสุด 

 31 ธันวาคม 
2555(1) 

ปีสิ Mนสุด 
31 ธันวาคม  

2556(1) 

ปีสิ Mนสุด 
 31 ธันวาคม 

2557 

ปีสิ Mนสุด 
31 ธันวาคม  

2558 

ปีสิ Mนสุด 
 31 ธันวาคม 

2559 

งวด 6 เดือน 
สิ Mนสุด 

 30 มิถุนายน 2560 

รายได้จาก
อสงัหาริมทรัพย์ 
(Property Income)  
(ล้านบาท) 

2,510.52 2,686.55 3,296.50 3,128.84 3,524.60 1,754.15 

รายได้สทุธิของ
อสงัหาริมทรัพย์  
(Net Income from 
Property Level)  
(ล้านบาท) 

2,029.68 2,179.41 2,763.60 2,530.37 2,940.86 1,452.23 

อตัราการเชา่พื Hนที
 98.17% 97.21% 96.59% 92.10% 90.51% 86.75% 

พื Hนที
ให้เชา่  
(Leasable Area)  
(ตารางเมตร) 

191,220 179,831 217,396 224,673 224,512 218,833 

หมายเหตุ 
(1)  รวมเฉพาะผลการดําเนินงานของโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 และโครงการเซ็นทรัลพลาซา 

ปิ
 นเกล้า แตไ่ม่รวมผลการดําเนินงานของโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ซึ
งกองทนุรวม CPNRF ได้เข้าลงทนุในโครงการ
เซ็นทรัลพลาซา เขียงใหม ่แอร์พอร์ต ในเดือนเมษายน 2557 



ทรัสต์เพื
อการลงทนุในสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 

สว่นที
 1 หน้า 11 

1.2.2 รายละเอียดเกี�ยวกับทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติมครัMงที� 1 (ที�มิใช่มาจากการแปลงสภาพ) 

รายละเอียดที
สาํคญัของทรัพย์สนิที
จะลงทนุเพิ
มเติมครั Hงที
 1 มีดงัตอ่ไปนี H 

รายละเอียดของทรัพย์สนิที�จะลงทุนเพิ�มเติมครัMงที� 1  
(โครงการเซน็ทรัลเฟสตวิัล พทัยา บีช และโรงแรมฮิลตนั พทัยา) 

ชื�อโครงการ โครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช และโรงแรมฮิลตนั พทัยา 

ที�ตั Mงของทรัพย์สนิ 
 

เลขที
 333/99 และเลขที
 333/101 หมู่ 9 ถนนพทัยาสาย 1 ตําบลหนองปรือ อําเภอบางละ
มงุ จงัหวดัชลบรีุ   

เจ้าของ
อสังหาริมทรัพย์ใน
ทรัพย์สินที�จะลงทุน
เพิ�มเติมครัMงที� 1 

บริษัท ซีพีเอ็น พทัยา จํากดั (“ซีพีเอ็นพัทยา”)  

ลักษณะความสัมพนัธ์
ของเจ้าของ
อสังหาริมทรัพย์ใน
ทรัพย์สินที�จะลงทุน
เพิ�มเติมครัMงที� 1 กับผู้
ก่อตั Mงกองทรัสต์หรือ
ผู้จัดการกองทรัสต์ 

ซีพีเอ็นพทัยาในฐานะเจ้าของอสงัหาริมทรัพย์ในทรัพย์สนิที
จะลงทนุเพิ
มเติมครั Hงที
 1 และซี
พีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ในฐานะผู้ก่อตั Hงกองทรัสต์ และจะเข้าเป็นผู้จดัการกองทรัสต์ เมื
อมี
การก่อตั Hงกองทรัสต์ CPNREIT เป็นบริษัทย่อยของ CPN โดย CPN ถือหุ้ นในเจ้าของ
อสงัหาริมทรัพย์ในทรัพย์สินที
จะลงทนุเพิ
มเติมครั Hงที
 1 ร้อยละ 99.99 และถือหุ้นในซีพีเอ็น 
รีท แมเนจเมนท์ ร้อยละ 99.99 ตามลาํดบั 

ลักษณะการลงทุนของ
กองทรัสต์ CPNREIT 
ในทรัพย์สนิที�จะลงทุน
เพิ�มเติมครัMงที� 1 

กองทรัสต์ CPNREIT จะลงทนุในทรัพย์สนิที
จะลงทนุเพิ
มเติมครั Hงที
 1 ดงัตอ่ไปนี H 

โครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช  

(1)  สิทธิการเช่า/เช่าช่วงอสงัหาริมทรัพย์ ซึ
งได้แก่ อาคารและสิ
งปลูกสร้างบางส่วนใน
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช ประกอบด้วยอาคารศูนย์การค้า (บางส่วน) 
และพื Hนที
จอดรถยนต์ภายในอาคาร (บางส่วน) ซึ
งคิดเป็นพื Hนที
ที
จะลงทุนประมาณ 
70,095 ตารางเมตร (1) โดยเป็นพื Hนที
มีลกัษณะเป็นการเช่าเชว่งประมาณ 4,827 ตาราง
เมตร 

 อนึ
ง ทรัพย์สินที
เช่านี Hไมร่วม (1) พื Hนที
ในสว่นที
ซีพีเอ็นพทัยาได้ให้เช่าแก่ผู้ เช่าพื Hนที
ที
ได้
มีการชําระค่าตอบแทนสิทธิการเช่าในลกัษณะของสญัญาเช่าระยะยาว (ค่าเซ้ง) และ
พื Hนที
ที
อยู่ในระหว่างการปรับปรุง หรือมีแผนที
จะปรับปรุงในศนูย์การค้าเซ็นทรัลเฟส
ติวลั พทัยา บีช และ (2) พื Hนที
จอดรถยนต์ในสว่นที
เป็นไปตามสทิธิของซีพีเอ็นพทัยา  

(2)  สิทธิการเช่าในงานระบบ ซึ
งได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภค ระบบโทรศพัท์ 
ลิฟท์ บนัไดเลื
อน ระบบปรับอากาศ ระบบงานวิศวกรรม ระบบบําบดันํ Hาเสีย และสิ
ง
อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ซึ
งติดตั Hงและใช้งานอยู่ในอาคารและสิ
งปลูกสร้างใน
ศนูย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช รวมทั Hงสิทธิใด ๆ ที
เกี
ยวกบัหรือเกี
ยวเนื
องกับ
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งานระบบดงักลา่ว 

(3) กรรมสิทธิcในสงัหาริมทรัพย์ ซึ
งได้แก่ อุปกรณ์ตกแต่ง เครื
องมือ เครื
องใช้ ทั Hงที
ติดตรึง
ตราและไม่ติดตรึงตราถาวร รวมทั Hงอปุกรณ์อื
นใดที
ใช้เพื
อวตัถุประสงค์ในการประดบั
ตกแต่งหรืออํานวยความสะดวกให้กบัผู้ ใช้บริการอาคารและสิ
งปลกูสร้างในโครงการ
เซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช ซึ
งตั Hง และ/หรือติดตรึงตราอยู่บริเวณภายนอกหรือภายใน
พื Hนที
ของอาคารและสิ
งปลกูสร้างในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช หรือบนพื Hนผิว
ของตัวอาคารและสิ
งปลูกสร้างในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช และ/หรือ
บริเวณภายในพื Hนที
เช่าของผู้ เช่าพื Hนที
ในอาคารและสิ
งปลกูสร้างในโครงการเซ็นทรัล
เฟสติวลั พทัยา บีช ซึ
งซีพีเอ็นพทัยาเป็นผู้มีกรรมสิทธิc รวมทั Hงสิทธิใด ๆ ที
เกี
ยวกบัหรือ
เกี
ยวเนื
องกบัทรัพย์สินดงักล่าว (แล้วแต่กรณี) แต่ทั Hงนี Hไม่ใช่ทรัพย์สินที
มีลกัษณะเป็น
สว่นควบของอาคารและสิ
งปลกูสร้างในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช 

ทั Hงนี H ตลอดระยะเวลาที
กองทรัสต์ CPNREIT ลงทนุในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช 
กองทรัสต์ CPNREIT ยินยอมให้ซีพีเอ็นพทัยา รวมถึงลกูค้าและคูส่ญัญาของซีพีเอ็นพทัยา 
และผู้ เช่าพื Hนที
รายอื
นในส่วนที
กองทรัสต์ CPNREIT ไม่ได้ลงทุน ใช้ประโยชน์ในพื Hนที

ส่วนกลาง ที
จอดรถ และพื Hนที
ที
เกี
ยวข้องกับทรัพย์สินที
เช่าซึ
งเป็นทรัพย์สินที
เช่าของ
กองทรัสต์ CPNREIT เฉพาะส่วนที
กองทรัสต์ CPNREIT จะลงทนุ โดยให้ถือเป็นพื Hนที
เพื
อ
ใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดยไม่มีค่าตอบแทน โดยถือประโยชน์ของการดําเนินกิจการของ
ศนูย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช และโรงแรมฮิลตนั พทัยา เป็นสาํคญั  

โรงแรมฮิลตัน พัทยา 

(1)  สทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ ซึ
งได้แก่ อาคารและสิ
งปลกูสร้างในโรงแรมฮิลตนั พทัยา 
ประกอบด้วย อาคารโรงแรม (ทั Hงหมด) และพื Hนที
จอดรถยนต์ภายในอาคาร (ทั Hงหมด) 
ซึ
งคิดเป็นพื Hนที
ที
จะลงทนุประมาณ 49,686 ตารางเมตร 

(2)  สิทธิการเช่าในงานระบบ ซึ
งได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภค ระบบโทรศพัท์ 
ลิฟท์ บนัไดเลื
อน ระบบปรับอากาศ ระบบงานวิศวกรรม ระบบบําบดันํ Hาเสีย และสิ
ง
อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ซึ
งติดตั Hงและใช้งานอยู่ในอาคารและสิ
งปลกูสร้างโรงแรม
ฮิลตนั พทัยา รวมทั Hงสทิธิใด ๆ ที
เกี
ยวกบัหรือเกี
ยวเนื
องกบังานระบบดงักลา่ว  

(3) กรรมสิทธิcในสงัหาริมทรัพย์ ซึ
งได้แก่ อปุกรณ์ตกแต่ง เครื
องมือ เครื
องใช้ ทั Hงที
ติดตรึง
ตราและไม่ติดตรึงตราถาวร รวมทั Hงอปุกรณ์อื
นใดที
ใช้เพื
อวตัถปุระสงค์ในการประดบั
ตกแต่งหรืออํานวยความสะดวกให้กับผู้พักอาศยัและผู้ ใช้บริการอาคารและสิ
งปลูก
สร้างในโรงแรมฮิลตนั พทัยา ซึ
งตั Hง และ/หรือติดตรึงตราอยูบ่ริเวณภายนอกหรือภายใน
พื Hนที
ของอาคารและสิ
งปลกูสร้างในโรงแรมฮิลตนั พทัยา หรือบนพื Hนผิวของตวัอาคาร
และสิ
งปลกูสร้างในโรงแรมฮิลตนั พทัยา ซึ
งซีพีเอ็นพทัยาเป็นผู้มีกรรมสทิธิc รวมทั Hงสทิธิ
ใด ๆ ที
เกี
ยวกบัหรือเกี
ยวเนื
องกบัทรัพย์สินดงักลา่ว แต่ทั Hงนี Hไม่ใช่ทรัพย์สินที
มีลกัษณะ
เป็นสว่นควบของอาคารและสิ
งปลกูสร้างในโรงแรมฮิลตนั พทัยา 
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ระยะเวลาการลงทุนใน
สิทธิการเช่า 

ประมาณ 20 ปี โดยสทิธิการเช่าจะหมดอายลุงในวนัที
 31 สงิหาคม 2580 

หมายเหตุ:  
(1)  ในการลงทุนในทรัพย์สินที
จะลงทุนเพิ
มเติมครั Hงที
 1 อันประกอบด้วยพื Hนที
ในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช ประมาณ 70,095 

ตารางเมตร และพื Hนที
ในโรงแรมฮิลตัน พัทยา ประมาณ 49,686 ตารางเมตร รวมเป็นพื Hนที
ทั Hงหมดที
กองทรัสต์ CPNREIT จะลงทุน
ประมาณ 119,781 ตารางเมตร เป็นการลงทนุในพื Hนที
ของโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช โดยการเช่าช่วงพื Hนที
ส่วนหนึ
งจํานวน
ประมาณ 4,827 ตารางเมตร ในอาคารสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช ที
ซีพีเอ็นพัทยาเป็นผู้ เช่าพื Hนที
จากบริษัท สรรพสินค้า
เซ็นทรัล จํากัด (สาขาเฟสติวลั พัทยา บีช) ซึ
งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิc ตามสัญญาเช่าพื Hนที
อาคารซึ
งเข้าทําเมื
อวันที
 27 มิถนุายน 2556 
โดยจะสิ Hนสดุลงในวนัที
 28 กุมภาพนัธ์ 2581 พื Hนที
เช่าช่วงดงักล่าวคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 4.03 ของพื Hนที
ทั Hงหมดที
กองทรัสต์ CPNREIT 
จะเข้าลงทนุในทรัพย์สินที
จะลงทนุเพิ
มครั Hงที
 1 (จากพื Hนที
ทั Hงหมดประมาณ 119,781 ตารางเมตร) และคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 0.57 ของ
พื Hนที
ทั Hงหมดที
กองทรัสต์ CPNREIT จะลงทนุภายหลงัการแปลงสภาพและการลงทนุในทรัพย์สินที
จะลงทนุเพิ
มเติมครั Hงที
 1 แล้วเสร็จ 
(จากพื Hนที
ทั Hงหมดประมาณ 852,039 ตารางเมตร) 

ราคาประเมินของทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติมครัMงที� 1  

ในการลงทุนในทรัพย์สินที
จะลงทุนเพิ
มเติมครั Hงที
 1 ได้มีการแต่งตั Hงผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน 2 ราย ซึ
งเป็นผู้
ประเมินราคาที
ได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต. ในการประเมินมูลค่าของทรัพย์สินที
จะลงทนุเพิ
มเติม ครั Hงที
 1 
อนัได้แก่ บริษัท ซิมส์ พร็อพเพอร์ตี H คอนซลัแทนท์ จํากดั และบริษัท ควอลิตี H แอพไพรซลั จํากดั โดยมีรายละเอียดของการ
ประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิที
จะลงทนุเพิ
มเติมครั Hงที
 1 ดงัตารางดงัตอ่ไปนี H 

บริษัทประเมิน มูลค่าประเมินโดยวิธีรายได้ (Income Approach) วันที�ประเมิน 

บริษัท ซิมส์ พร็อพเพอร์ตี H 
คอนซลัแทนท์ จํากดั  

7,137,000,000 บาท (สาํหรับโครงการเซ็นทรัลเฟสตวิลั พทัยา บีช) 
และ 3,286,000,000 บาท (1) (สาํหรับโรงแรมฮิลตนั พทัยา) 

1 กรกฏาคม 2560 

บริษัท ควอลติี H แอพไพรซลั 
จํากดั  

7,207,000,000 บาท (สาํหรับโครงการเซ็นทรัลเฟสตวิลั พทัยา บีช) 
และ 3,403,000,000 บาท (1) (สาํหรับโรงแรมฮิลตนั พทัยา) 

1 กรกฏาคม 2560 

หมายเหตุ 
 (1)  มลูคา่ประเมินตามวิธีรายได้สําหรับทรัพย์สินสว่นที
เป็นโรงแรมจะประเมินตามโครงสร้างการจดัหาผลประโยชน์ของกองทรัสต์ CPNREIT  

ในลักษณะการให้เช่ากลับตามที
เปิดเผยในส่วนที
 2 ข้อ 4 “การจัดหาผลประโยชน์” อนึ
ง ในการประเมินมลูค่าตามวิธีรายได้สําหรับ
ทรัพย์สินส่วนที
เป็นโรงแรม ถ้าเป็นการประเมินมูลค่าในระดับทรัพย์สิน (Asset Level) โดยไม่ได้พิจารณาโครงสร้างการจัดหา
ผลประโยชน์ของกองทรัสต์ CPNREIT ในลักษณะการให้เช่ากลับ มลูค่าประเมินของทรัพย์สินโดยบริษัท ซิมส์พร็อพเพอร์ตี H คอนซัล
แทนท์ จํากดั และบริษัท ควอลิตี H แอพไพรซลั จํากดั จะเทา่กบั 3,432 ล้านบาท และ 3,563 ล้านบาท ตามลําดบั 

ทั Hงนี H การลงทุนในทรัพย์สินที
จะลงทุนเพิ
มเติมครั Hงที
 1 ของกองทรัสต์ CPNREIT จะมีมลูค่ารวมทั Hงสิ Hนไม่เกิน 12,570 ล้านบาท ทั Hงนี H 
มลูคา่การลงทนุสดุท้ายสทุธิหลงัจากหกัคา่ใช้จ่ายที
เกี
ยวข้องที
กองทรัสต์ CPNREIT จะลงทนุในทรัพย์สินที
จะลงทนุเพิ
มเติมครั Hงที
 1 จะมี
จํานวนเทา่กับ 11,908 ล้านบาท ซึ
งเป็นมลูคา่ที
สงูกว่าราคาประเมินตํ
าสดุของทรัพย์สินที
จะลงทนุเพิ
มเติมครั Hงที
 1 ที
ประเมินโดยบริษัท
ประเมินมลูคา่ทรัพย์สินประมาณร้อยละ 14.25 โดยที
คา่ใช้จา่ยที
เกี
ยวข้อง ได้แก่ ภาษีมลูคา่เพิ
ม คา่ธรรมเนียมการจดทะเบียน และอากร
แสตมป์ รวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื
นใดที
เกี
ยวเนื
องกับการลงทุนในทรัพย์สินที
จะลงทนุเพิ
มเติมครั Hงที
 1 ซึ
งกองทรัสต์ 
CPNREIT เป็นผู้ รับผิดชอบ ทั Hงนี H ผลรวมของมลูค่าที
ตํ
าสุดของมลูค่าประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ 2 ราย เท่ากับ 10,423 ล้านบาท โดย
โครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช มีมลูค่าประเมินตํ
าสุดเท่ากับ 7,137 ล้านบาท และโรงแรมฮิลตัน พัทยา มีมลูค่าประเมินตํ
าสุด
เทา่กบั 3,286 ล้านบาท 
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สว่นที
 1 หน้า 14 

ความสมเหตุสมผลของมูลค่าของการลงทุนในทรัพย์สิน 

กองทรัสต์ CPNREIT จะเข้าลงทนุในทรัพย์สินที
จะลงทนุเพิ
มเติมครั Hงที
 1 ซึ
งประกอบด้วยโครงการเซ็นทรัลเฟส
ติวลั พทัยา บีช และโรงแรมฮิลตนั พทัยา ในมลูคา่การลงทนุสดุท้ายสทุธิจากคา่ใช้จ่ายที
เกี
ยวข้องเทา่กบั 11,908 ล้านบาท 
โดยในการกําหนดมูลค่าสุดท้ายที
กองทรัสต์ CPNREIT จะลงทุนในทรัพย์สินที
จะลงทุนเพิ
มเติมครั Hงที
 1 นั Hน ผู้ จัดการ
กองทรัสต์ได้พิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที
มีความเกี
ยวข้อง ได้แก่ ราคาประเมินของทรัพย์สินที
จัดทําโดยผู้ประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินที
ได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต. ภาวะตลาดเงินตลาดทุนในช่วงที
คาดว่าจะลงทุนในทรัพย์สินที
จะ
ลงทุนเพิ
มเติมครั Hงที
 1 อตัราผลตอบแทนในระดบัที
เหมาะสมที
นักลงทุนจะได้รับ ศกัยภาพในเชิงพาณิชย์ของทรัพย์สิน 
อตัราดอกเบี Hยทั Hงในประเทศและในตลาดโลก อตัราผลตอบแทนที
จะได้จากการลงทนุในหลกัทรัพย์ประเภทตราสารทนุ ตรา
สารหนี H รวมถึงการลงทนุทางเลอืกอื
น ๆ และมลูคา่ที
ผู้ เช่าและผู้ให้เช่าตกลงร่วมกนั 

กองทรัสต์ CPNREIT จะเข้าลงทุนในทรัพย์สินที
จะลงทุนเพิ
มเติมครั Hงที
 1 ในมูลค่าที
สงูกว่ามูลค่าประเมินของ
ทรัพย์สินตํ
าสดุที
จดัทําโดยบริษัท ซิมส์ พร็อพเพอร์ตี H คอนซลัแทนท์ จํากดั ที
เท่ากับ 10,423 ล้านบาท ที
ประมาณร้อยละ 
14.25 โดยในกรณีที
ไม่ใช่แผนดําเนินงานที
ได้รับอนมุตัิจากที
ประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุน โดยสมมติว่ากองทรัสต์ CPNREIT 
ลงทนุในทรัพย์สนิที
จะลงทนุเพิ
มเติมครั Hงที
 1 ผา่นการระดมทนุโดยการเสนอขายหนว่ยทรัสต์มลูคา่ 12,570 ล้านบาท เพียง
อยา่งเดียวโดยไมม่ีการกู้ยืม โดยกองทรัสต์เสนอขายหนว่ยทรัสต์ที
ราคา 18.5 บาทต่อหน่วย (คํานวณจากสมมติฐานราคา
หน่วยลงทนุกองทนุรวม CPNRF ที
ราคา 18.5 บาทตอ่หน่วย ณ วนัที
 15 สิงหาคม 2560) จํานวนประมาณ 679,459,459 
หน่วย และใช้สมมติฐานการดําเนินงานเดียวกนักบัที
ใช้จดัทําข้อมลูทางการเงินตามสถานการณ์สมมติ รวมถึงสมมติฐาน
อื
นเพิ
มเติม คาดว่าอตัราเงินจ่ายผู้ ถือหน่วยและอตัราผลตอบแทนสทุธิจะเท่ากบัร้อยละ 7.54 และ 4.22 ตามลําดบั โดย
กองทรัสต์ CPNREIT จะมีอตัราเงินกู้ยืมต่อทรัพย์สินรวมที
ประมาณร้อยละ 6.4 (ณ สิ Hนวนัของวนัที
มีการจดทะเบียนสิทธิ
การเช่าเพื
อลงทุนในทรัพย์สินที
จะรับโอนจากการแปลงสภาพกองทุนรวม CPNRF และเข้าลงทุนในทรัพย์สินที
จะลงทุน
เพิ
มเติมครั Hงที
 1 รวมถึงเงินกู้ยืมสําหรับโครงการปรับปรุงอสงัหาริมทรัพย์ โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3) อย่างไรก็ดี 
กรณีดงักลา่วอาจไม่ได้สะท้อนถึงโครงสร้างทางการเงินที
มีประสิทธิภาพจากการใช้แหลง่เงินกู้ ที
มีต้นทนุทางการเงินที
ถูก
กว่า นอกจากนี H อาจมีสมมติฐานที
ใช้บางประการที
เกิดจากการประมาณการโดยไม่มีข้อมูลจริงในการอ้างอิงมารองรับ
เนื
องจากเป็นกรณีที
ไม่ได้สะท้อนแผนดําเนินการที
จะเกิดขึ Hนจริง เช่น ต้นทนุการกู้ยืมและการชําระคืนเงินต้นของเงินกู้ยืม
สว่นที
โอนมาจากกองทนุรวม CPNRF ราคาและจํานวนหนว่ยทรัสต์ที
จะเสนอขาย รวมถึงยงัไมไ่ด้มีการคํานงึถึงคา่ใช้จ่ายที

เกี
ยวข้องกบัการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ เป็นต้น โดยหากสมมติฐานที
ใช้ในการจดัทําประมาณการเปลี
ยนแปลงไป อาจมีผล
ให้ประมาณการอตัราผลตอบแทนในกรณีระดมทนุโดยการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพียงอย่างเดียวข้างต้นเปลี
ยนแปลงไป
อยา่งมีสาระสาํคญั ซึ
งไมไ่ด้ถกูคํานงึถึงในการประเมินครั Hงนี H 

ทั Hงนี H ที
ปรึกษาทางการเงินและผู้จดัการกองทรัสต์มีความเห็นว่ามลูค่าดงักลา่วเป็นมลูค่าที
เหมาะสมซึ
งสามารถ
ยอมรับได้ เนื
องจากภายหลงัการแปลงสภาพและลงทนุในทรัพย์สินที
จะลงทนุเพิ
มเติมครั Hงที
 1 ซึ
งจะใช้เงินจากการกู้ยืมทั Hง
จํานวนและไม่มีการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ
มเติม ตามที
ได้รับอนุมัติจากที
ประชุมผู้ ถือหน่วยครั Hงที
 1/2560 ที
ปรึกษา
ทางการเงินและผู้จดัการกองทรัสต์คาดว่าอตัราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ CPNREIT จะอยูที่
ร้อยละ 9.05 
(คํานวณจากราคาหนว่ยลงทนุในกองทนุรวม CPNRF ที
ราคา 18.5 บาทตอ่หนว่ย ณ วนัที
 15 สงิหาคม 2560 และการจ่าย
ประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วย (Cash Distribution Per Unit หรือ DPU) ที
 1.675 บาทต่อหน่วย สําหรับช่วงระยะเวลา
ประมาณการตั Hงแต่วนัที
 1 มกราคม 2561 ถึงวนัที
 31 ธันวาคม 2561 ซึ
งอตัราผลตอบแทนที
เพิ
มขึ Hนได้สะท้อนความเสี
ยง
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สว่นที
 1 หน้า 15 

จากระดบัเงินกู้ยืมที
เพิ
มขึ Hน โดยกองทรัสต์ CPNREIT จะมีอตัราเงินกู้ยืมตอ่มลูคา่ทรัพย์สนิรวมที
ประมาณร้อยละ 33.8 (ณ 
สิ Hนวนัของวนัที
มีการจดทะเบียนสิทธิการเช่าเพื
อลงทุนในทรัพย์สินที
จะรับโอนจากการแปลงสภาพกองทุนรวม CPNRF 
และเข้าลงทุนในทรัพย์สินที
จะลงทุนเพิ
มเติมครั Hงที
 1 รวมถึงเงินกู้ ยืมสําหรับโครงการปรับปรุงอสงัหาริมทรัพย์ โครงการ
เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3)  ทั Hงนี H ประมาณการอตัราเงินจ่ายกรณีสมมติว่ากองทรัสต์ CPNREIT ลงทุนในทรัพย์สินที
จะ
ลงทุนเพิ
มเติมครั Hงที
 1 ผ่านการระดมทุนโดยการเสนอขายหน่วยทรัสต์ทั Hงจํานวน และการกู้ ยืมเงินทั Hงจํานวนสําหรับ
ช่วงเวลาประมาณการตั Hงแตว่นัที
 1 มกราคม 2561 ถึงวนัที
 31 ธนัวาคม 2561 สามารถสรุปได้ดงันี H 

(หน่วย: ร้อยละ) 

ทรัพย์สินที�มี
อยู่เดิมภายใต้ 
กองทุนรวม 
CPNRF (1) 

ทรัพย์สินทั Mงหมดหลังการ
ลงทุนเพิ�มเติมภายใต้
กองทรัสต์ CPNREIT  

(ลงทุนในทรัพย์สนิที�จะ
ลงทุนเพิ�มเติมครัMงที� 1 

โดยการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ทั Mงจาํนวน) (1) 

ทรัพย์สินทั Mงหมดหลังการ
ลงทุนเพิ�มเติมภายใต้
กองทรัสต์ CPNREIT  

(ลงทุนในทรัพย์สนิที�จะ
ลงทุนเพิ�มเติมครัMงที� 1 
โดยการกู้ยมืทั Mงจาํนวน) 

(2) 

ประมาณการอตัราเงิน
จ่ายผู้ ถือหนว่ย (3) 

7.42 7.54 9.05 

อตัราผลตอบแทนสทุธิ 
(3) 

3.93 4.22 5.73 

อตัราเงินกู้ยมืตอ่
ทรัพย์สนิรวม (4) 8.0 6.4 33.8 

หมายเหตุ:   
(1) กรณีที
ไมใ่ชแ่ผนดําเนินงานที
ได้รับอนมุตัิจากที
ประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยสมมติวา่กองทรัสต์ CPNREIT ลงทนุในทรัพย์สิน

ที
จะลงทุนเพิ
มเติมครั Hงที
 1 ผ่านการระดมทุนโดยการเสนอขายหน่วยทรัสต์มลูค่า 12,570 ล้านบาทเพียงอย่างเดียวโดย
อ้างอิงสมมติฐานที
กลา่วข้างต้น 

(2)           อ้างอิงจากประมาณการงบกําไรขาดทุนและงบประกอบรายละเอียดรายได้จากการลงทุนสุทธิตามสมมติฐานสําหรับ
ชว่งเวลาประมาณการตั Hงแตว่นัที
 1 มกราคม ถึงวนัที
 31 ธันวาคม 2561 

(3)            อตัราผลตอบแทนดงักล่าว อ้างอิงจากราคาหน่วยลงทนุกองทุนรวม CPNRF ณ วนัที
 15 สิงหาคม 2560 ที
ราคาหน่วยละ 
18.5 บาท 

(4) ประมาณการสําหรับ ณ วนัที
 1 มกราคม 2561  

ทั Hงนี H ตามแผนการแปลงสภาพกองทนุรวม CPNRF เป็นกองทรัสต์ CPNREIT และการลงทนุเพิ
มเติมครั Hงนี Hตามที

ได้รับอนมุตัิจากที
ประชุมผู้ ถือหนว่ยลงทนุ จะใช้เงินจากการกู้ยืมทั Hงจํานวนและไม่มีการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ
มเติม ซึ
ง
เป็นโครงสร้างทางการเงินที
มีประสทิธิภาพเนื
องจากการใช้แหลง่เงินกู้มีต้นทนุทางการเงินที
ถกูกวา่ ประมาณการอตัราเงิน
จ่ายผู้ ถือหน่วยและอัตราผลตอบแทนสุทธิที
จะได้รับตามข้อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติ จะอยู่ในระดับที

เหมาะสมเมื
อพิจารณาจากความมั
นคงของกระแสเงินสดของทรัพย์สินที
ลงทุน และโอกาสในการเติบโต ทั Hงนี H ผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์จะได้ประโยชน์จากการที
กองทรัสต์ CPNREIT ใช้แหลง่เงินทนุจากการกู้ยืมเงินทั Hงจํานวนในการเข้าลงทนุใน
ทรัพย์สินที
จะลงทุนเพิ
มเติมครั Hงที
 1 ในครั Hงนี H เนื
องจากอตัราดอกเบี Hยของเงินกู้ น้อยกว่าประมาณการอตัราผลตอบแทน
สทุธิ โดยคาดวา่ภายหลงัจากที
กองทรัสต์ CPNREIT เข้าลงทนุในทรัพย์สนิที
จะลงทนุเพิ
มเตมิครั Hงที
 1 กองทรัสต์ CPNREIT 
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จะมีอตัราเงินกู้ยืมตอ่ทรัพย์สินรวมที
เพิ
มขึ Hนเช่นกนั ทั Hงนี H โครงสร้างทางการเงินดงักลา่วเป็นโครงสร้างทางการเงินภายหลงั
การแปลงสภาพเป็นกองทรัสต์ CPNREIT ที
มีประสิทธิภาพและเป็นตามที
ได้รับอนุมัติจากที
ประชุมผู้ ถือหน่วยครั Hงที
 
1/2560 อีกทั Hง กองทรัสต์ CPNREIT ยงัเป็นทางเลือกหนึ
งของการลงทนุที
ให้ผลตอบแทนที
น่าพอใจแก่นกัลงทนุเมื
อเทียบ
กับอัตราผลตอบแทนและความเสี
ยงของตราสารหนี Hภาคเอกชนที
มีความน่าเชื
อถือในระดับที
สามารถลงทุนได้ 
(Investment Grade) และอัตราเงินจ่ายผู้ ถือหน่วยของทรัสต์เพื
อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และกองทุนรวม
อสงัหาริมทรัพย์ ที
ลงทนุในธุรกิจศนูย์การค้าเป็นหลกั ซึ
งเป็นประเภททรัพย์สนิหลกัของกองทรัสต์ CPNREIT ดงัที
แสดงใน
ตารางด้านลา่ง 

ตารางแสดงอตัราผลตอบแทนของตราสารหนี Mประเภทต่าง ๆ ณ วันที� 15 สิงหาคม 2560 

ประเภท อายุ 20 ปี 
(ร้อยละ) 

อายุ 25 ปี 
(ร้อยละ) 

อายุ 30 ปี 
(ร้อยละ) 

ตราสารหนี Hภาคเอกชน  
(ความนา่เชื
อถือระดบั AA) 

4.59 4.97 4.91 

ตราสารหนี Hภาคเอกชน  
(ความนา่เชื
อถือระดบั AA-) 

4.64 5.03 4.97 

ตราสารหนี Hภาคเอกชน 
(ความนา่เชื
อถือระดบั A+) 

4.77 5.17 5.11 

ตราสารหนี Hภาคเอกชน 
(ความนา่เชื
อถือระดบั A) 

4.94 5.35 5.30 

ตราสารหนี Hภาคเอกชน 
(ความนา่เชื
อถือระดบั BBB+) 

6.39 6.83 6.80 

ที�มา:  Thai BMA และ Bloomberg ณ วนัที
 15 สิงหาคม 2560 

ตารางแสดงอตัราเงนิจ่ายผู้ถอืหน่วยและอัตราผลตอบแทนสุทธิของทรัสต์เพื�อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ประเภทศูนย์การค้า ณ วันที� 15 สิงหาคม 2560 

 

เงนิจ่ายผู้ถอื
หน่วยต่อ

หน่วย 
(บาท) (1) 

ราคา
หน่วย 
(บาท) 

อัตราเงนิ
จ่ายผู้ถอื
หน่วย  

(ร้อยละ)  

อัตราผล
ตอบ 

แทนสุทธิ  
(ร้อยละ) (2) 

อายุ
สัญญาเช่า
คงเหลือ 
(ปี) (3) 

อัตราเงนิกู้
ต่อ

ทรัพย์สิน
รวม 

(ร้อยละ) (6) 

กองทรัสต์และกองทุนรวมที�ลงทุนในกรรมสิทธิjและสิทธิการเช่า  (Freehold & Leasehold)  

TLGF 0.8558 16.8 5.09 n.a. (4) n.a. (4) 8.4 

กองทรัสต์และกองทุนรวมที�ลงทุนในสทิธิการเช่า 100 % (Leasehold)   

CRYSTAL 0.7768 11.2 6.94 3.07 25.9 0.0 
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เงนิจ่ายผู้ถอื
หน่วยต่อ

หน่วย 
(บาท) (1) 

ราคา
หน่วย 
(บาท) 

อัตราเงนิ
จ่ายผู้ถอื
หน่วย  

(ร้อยละ)  

อัตราผล
ตอบ 

แทนสุทธิ  
(ร้อยละ) (2) 

อายุ
สัญญาเช่า
คงเหลือ 
(ปี) (3) 

อัตราเงนิกู้
ต่อ

ทรัพย์สิน
รวม 

(ร้อยละ) (6) 

FUTUREPF 1.3660 20.4 6.70 2.60 24.4 1.8 

MJLF 0.9850 12.7 7.76 2.61 19.4 0.0 

LHSC 0.8720 14.1 6.18 1.85 23.1 15.4 

CPNRF 
(ก่อนการแปลงสภาพและ
ลงทนุในทรัพย์สนิที
จะลงทนุ
เพิ
มเติมครั Hงที
 1) 

1.1643 18.5 6.29 3.34 33.9 5.6 

ค่าเฉลี�ยผลตอบแทน 
 

6.49 2.69    

CPNREIT 
(หลงัการแปลงสภาพและ
ลงทนุในทรัพย์สนิที
จะลงทนุ
เพิ
มเติมครั Hงที
 1) 

1.6750 18.5 9.05 5.73 30.1(5) 33.8 

ที�มา:  SETSMART และ Bloomberg ณ วนัที
 15 สิงหาคม 2560 
หมายเหตุ:   
(1) สําหรับระยะเวลา 12 เดือนสิ Hนสุดวันที
 15 สิงหาคม 2560 ยกเว้นสําหรับกองทรัสต์ CPNREIT ซึ
งอ้างอิงจากข้อมูลทาง

การเงินตามสถานการณ์สมมติ 
(2) อตัราผลตอบแทนสทุธิ เทา่กบั อตัราเงินจา่ยผู้ ถือหน่วย หกัการคืนเงินต้นแบบเส้นตรง 
(3) เฉลี
ยตามมูลค่าประเมินตามหมายเหตุประกอบงบการเงินล่าสุด ทั Hงนี H การคํานวณอายุสัญญาเช่าคงเหลือคํานวณโดย

กําหนดให้ทรัพย์สินที
มีกรรมสิทธิc (Freehold) มีอายเุทา่กบั ~�� ปี 
(4) ไม่สามารถคํานวณอายสุญัญาเชา่คงเหลือ เนื
องจาก TLGF มีการลงทนุทั Hงในกรรมสิทธิcและสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ ซึ
ง

หมายเหตปุระกอบงบการเงินของ TLGF ไมไ่ด้ระบแุยกมลูคา่ของทรัพย์สินแตล่ะประเภท 
(5) ประมาณอายสุญัญาเชา่คงเหลือ ณ วนัที
 31 ธันวาคม 2560 

(6) ณ วนัที
 30 มิถนุายน 2560 ยกเว้น TLGF ซึ
งเป็นข้อมลู ณ วนัที
 31 พฤษภาคม 2560 และ CPNREIT ซึ
งเป็นประมาณการ
สําหรับ ณ วนัที
 1 มกราคม 2561  

นอกจากนี H ที
ปรึกษาทางการเงินและผู้ จัดการกองทรัสต์เห็นว่ามูลค่าลงทุนดังกล่าวเป็นมูลค่าที
เหมาะสม
เนื
องจากเหตผุลเพิ
มเติมดงัตอ่ไปนี H 

1. ประมาณการจ่ายประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วย (Cash Distribution per Unit หรือ DPU) ที
คาดว่าผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์จะได้รับจากกองทรัสต์ CPNREIT อ้างอิงจากข้อมลูทางการเงินตามสถานการณ์สมมติที
ทํา
การตรวจสอบตามมาตรฐานงานที
ให้ความเชื
อมั
นเกี
ยวกับการตรวจสอบข้อมูลทางการเงินที
เกี
ยวกับ
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อนาคตโดยผู้ สอบบัญชีที
ได้รับอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. สําหรับกรณีก่อนและหลงัที
กองทรัสต์ 
CPNREIT จะลงทุนในทรัพย์สินที
จะลงทนุเพิ
มเติมครั Hงที
 1 มีความเหมาะสม เนื
องจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 
หรือผู้ ถือหน่วยลงทุนเดิมจะได้รับเงินจ่ายประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วยในอัตราที
มากขึ Hนหลังจาก
กองทรัสต์ CPNREIT เข้าลงทนุในทรัพย์สนิที
จะลงทนุเพิ
มเตมิครั Hงที
 1 เมื
อเทียบกบัประมาณการจ่ายสว่น
แบ่งกําไร (Cash Distribution Per Unit หรือ DPU) ของผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวม CPNRF ที
คาด
ว่าจะได้รับหากกองทนุรวม CPNRF ไม่ได้ทําการแปลงสภาพและลงทุนในทรัพย์สินที
จะลงทุนเพิ
มเติม
ครั Hงที
 1 โดยเพิ
มขึ Hนประมาณ 0.3031 บาทตอ่หนว่ย  

2. การแปลงสภาพและการลงทนุในทรัพย์สนิที
จะลงทนุเพิ
มเติมครั Hงที
 1 จะทําให้รายได้คา่เช่าและคา่บริการ
ของกองทรัสต์ CPNREIT มีความมั
นคงเพิ
มขึ Hนผ่านการกระจายความเสี
ยงของการจัดหาผลประโยชน์
จากอสังหาริมทรัพย์ และช่วยลดการพึ
งพาแหล่งรายได้ของกองทรัสต์ CPNREIT จากทรัพย์สินใด
ทรัพย์สินหนึ
ง (Asset Diversification) เนื
องจากทรัพย์สนิที
โอนจากกองทนุรวม CPNRF มายงักองทรัสต์ 
CPNREIT และทรัพย์สนิที
จะลงทนุเพิ
มเติมครั Hงที
 1 มีทําเลที
ตั Hงที
แตกตา่งกนั 

ผลการดาํเนินงานที�ผ่านมาของทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติมครัMงที� 1  

 
ปีสิ Mนสุด 

31 ธันวาคม 
2555 

ปีสิ Mนสุด 
31 ธันวาคม 

2556 

ปีสิ Mนสุด 
31 ธันวาคม 

2557 

ปีสิ Mนสุด 
31 ธันวาคม 

2558 

ปีสิ Mนสุด  
31 ธันวาคม 

2559 

งวด 6 เดือน 
สิ Mนสุด 

30 มิถุนายน 
2560 

โครงการเซน็ทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช 

รายได้จากอสงัหาริมทรัพย์ 
(ล้านบาท) 

513.49 565.77 572.36 565.62 574.55 308.34 

รายได้สทุธิจาก
อสงัหาริมทรัพย์ 
(ล้านบาท) 

483.99 535.19 544.68 542.78 553.22 283.33 

พื Hนที
ให้เชา่ (ตารางเมตร) 29,192 29,143 29,335 29,404 29,404 29,404 

อตัราการเชา่พื Hนที
  99.68% 95.74% 98.20% 98.62% 98.45% 97.37% 

อตัราคา่เช่าพื Hนที
เฉลี
ย 
(บาท/ตารางเมตร/เดือน) 

1,210 1,250 1,370 1,410 1,480 1,530 

โรงแรมฮิลตัน พทัยา 

รายได้จากธุรกิจโรงแรม 
(ล้านบาท) 

554.98 715.17 754.30 793.07 803.65 470.66 

กําไรก่อนคา่เสื
อมราคาและ
คา่ตดัจําหนา่ย ดอกเบี Hย 

167.61 244.75 271.40 286.26 306.93 173.81 
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ปีสิ Mนสุด 

31 ธันวาคม 
2555 

ปีสิ Mนสุด 
31 ธันวาคม 

2556 

ปีสิ Mนสุด 
31 ธันวาคม 

2557 

ปีสิ Mนสุด 
31 ธันวาคม 

2558 

ปีสิ Mนสุด  
31 ธันวาคม 

2559 

งวด 6 เดือน 
สิ Mนสุด 

30 มิถุนายน 
2560 

และภาษีเงินได้ หกัเงิน
สาํรองสาํหรับการซอ่มแซม 
ปรับปรุง (FF&E Reserve 
Deduction) ตามที
ระบใุน
สญัญาจ้างบริหารโรงแรม 
(ล้านบาท) 

จํานวนห้องพกั (ห้อง) 302 302 302 302 302 302 

อตัราการเข้าพกัเฉลี
ย 
(ร้อยละของจํานวนห้อง
ทั Hงหมด) 

72.59% 86.64% 83.18% 88.98% 89.13% 91.60% 

อตัราคา่ห้องพกัเฉลี
ย  
(บาทตอ่คืน) 

4,543 4,972 5,458 5,494 5,586 6,487 

 

1.2.3 การจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินที�กองทรัสต์ CPNREIT เข้าลงทุน 

กองทรัสต์ CPNREIT จะนําทรัพย์สินที
โอนจากกองทุนรวม CPNRF มายงักองทรัสต์ CPNREIT และทรัพย์สินที

จะลงทนุเพิ
มเติมครั Hงที
 1 ไปจดัหาประโยชน์ และจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วย โดยมีรายละเอียดเกี
ยวกบัการ
จดัหาประโยชน์จากทรัพย์สนิดงักลา่ว ดงันี H 

1.2.3.1 ทรัพย์สินที�โอนจากกองทุนรวม CPNRF มายังกองทรัสต์ CPNREIT และทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติม
ครัMงที� 1 ซึ�งเป็นทรัพย์สินประเภทศูนย์การค้าและอาคารสาํนักงาน  

กองทรัสต์ CPNREIT มีนโยบายจดัหาประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ประเภทศนูย์การค้าและอาคารสํานกังานที

ลงทุนดงักล่าว โดยการนําพื Hนที
ของทรัพย์สินออกให้เช่าแก่ผู้ เช่า รวมถึงการให้บริการที
เกี
ยวข้องกบัการให้เช่าพื Hนที
 โดย
กองทรัสต์ CPNREIT จะแต่งตั Hง CPN ให้ทําหน้าที
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ CPNREIT สําหรับทรัพย์สินใน
สว่นที
เป็นศนูย์การค้าและอาคารสํานกังาน ทั Hงนี H จากรูปแบบการจดัหาประโยชน์ดงัที
กลา่วไปแล้ว รายได้หลกัที
กองทรัสต์ 
CPNREIT จะได้รับจากการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ประเภทศูนย์การค้าและอาคารสํานกังาน จะเป็นรายได้ค่าเช่าและ
ค่าบริการที
เกี
ยวเนื
องกบัการให้เช่าพื Hนที
 ซึ
งเกิดจากการนําพื Hนที
ของทรัพย์สินประเภทศนูย์การค้าและอาคารสํานกังานที

กองทรัสต์ CPNREIT ลงทนุ ออกให้เช่าและให้บริการที
เกี
ยวเนื
องกบัการให้เช่าพื Hนที
 โดยกองทรัสต์ CPNREIT จะคิดคา่เช่า
และค่าบริการที
เกี
ยวเนื
องกับการให้เช่าพื Hนที
 ตามขนาด ที
ตั Hงของพื Hนที
เช่า รูปแบบการเช่า ระยะเวลาที
เช่า และประเภท
ธุรกิจของผู้ เช่า 
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1.2.3.2 ทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติมครัMงที� 1 ในส่วนที�เป็นโรงแรมฮิลตัน พัทยา 

สําหรับทรัพย์สินหลักส่วนที
เป็นโรงแรมฮิลตัน พัทยา ภายหลังจากที
กองทรัสต์ CPNREIT ได้เข้าลงทุนใน
ทรัพย์สนิสว่นนี Hแล้ว กองทรัสต์ CPNREIT จะให้เช่าช่วงทรัพย์สินดงักลา่ว (โดยมีลกัษณะเป็นการให้เช่าเหมา) แก่ ซีพีเอ็น 
พัทยา โฮเทล ซึ
งเป็นบริษัทย่อยร้อยละ 99.99 ของ CPN โดยซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล จะยังคงแต่งตั Hงกลุ่มฮิลตันซึ
งเป็น
เครือข่ายการบริหารโรงแรมในระดับนานาชาติ ตามเงื
อนไขสัญญาบริหารโรงแรมที
มีอยู่ในปัจจุบัน ให้ทําหน้าที
เป็น
ผู้บริหารโรงแรมฮิลตัน พัทยา ต่อไปตามเดิม โดยกองทรัสต์ CPNREIT จะได้รับประโยชน์ในรูปของค่าเช่าคงที
 (Fixed 
Rent) และคา่เช่าแปรผนั (Variable Rent) จากผู้ เช่าช่วงทรัพย์สนิตามเงื
อนไขที
ระบไุว้ในสญัญา (ดรูายละเอียดในสว่นที
 2 
ข้อ 4 “การจดัหาผลประโยชน์”) 

1.3 การกู้ยมืเงนิ 

การเข้าลงทนุในทรัพย์สนิที
จะลงทนุเพิ
มเติมครั Hงที
 1 ของกองทรัสต์ CPNREIT จะใช้แหลง่เงินทนุทั Hงหมดจากการ
กู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์ และ/หรือสถาบนัการเงิน (“ผู้ให้กู้”)  ซึ
งข้อเสนอเบื Hองต้นที
กองทรัสต์ CPNREIT ได้รับจะเป็น
วงเงินกู้ ยืมที
มีกําหนดระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีนบัจากวนัที
เบิกเงินกู้  โดยมีมูลค่าไม่เกินร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินของ
กองทรัสต์ CPNREIT (ณ สิ Hนวนัของวนัที
มีการจดทะเบียนสิทธิการเช่าเพื
อลงทุนในทรัพย์สินที
จะรับโอนจากการแปลง
สภาพกองทนุรวม CPNRF และเข้าลงทนุในทรัพย์สินที
จะลงทนุเพิ
มเติมครั Hงที
 1 รวมถึงเงินกู้ยืมสําหรับโครงการปรับปรุง
อสงัหาริมทรัพย์ โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3) เพื
อใช้สําหรับการลงทุนในทรัพย์สินที
จะลงทุนเพิ
มเติมครั Hงที
 1 
นอกจากนี H การกู้ยืมเงินดงักลา่วจะมีวตัถปุระสงค์เพื
อใช้สาํหรับการรีไฟแนนซ์ (Refinance) เงินกู้ของกองทนุรวม CPNRF 
ที
มีอยู่ในปัจจุบันซึ
งจะถูกโอนไปเป็นของกองทรัสต์ CPNREIT และเพื
อใช้เป็นแหล่งเงินทุนสําหรับการปรับปรุงหรือ
ซ่อมแซมอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ CPNREIT โดยข้อกําหนดและเงื
อนไขของการกู้ ยืมเงินดงักล่าวจะเป็นไปตามที

กําหนดในสญัญากู้ยืมเงินระยะสั Hนระหวา่งกองทรัสต์ CPNREIT และผู้ให้กู้  โดยมีเงื
อนไขที
สาํคญัดงัตอ่ไปนี H 

ประเภทสินเชื�อ เงินกู้ยืมระยะสั Hน 

ผู้ให้กู้ ธนาคารพาณิชย์ และ/หรือสถาบนัการเงิน  
ซึ
 งไม่ ใช่บุคคลที
 เกี
 ยว โยงกับผู้ จัดการ
กองทรัสต์ และ/หรือ ทรัสตี 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 

วัตถุประสงค์ สินเชื
อเพื
อการได้มาซึ
งทรัพย์สิน และเพื
อ
การปรับปรุงหรือซ่อมแซมอสงัหาริมทรัพย์
ของกองทรัสต์ CPNREIT (2)   

สินเชื
อเพื
อนําไปชําระภาระผูกพันของเงินกู้ ยืม
ฉบบัเดิม (Refinance) 

วงเงนิกู้รวมทั Mงหมด ไมเ่กิน 14,150 ล้านบาท ไมเ่กิน 2,000 ล้านบาท 

 โดยจํานวนเงินกู้ ยืมทั Hงหมดจะมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 34 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของ
กองทรัสต์ CPNREIT (ณ สิ Hนวนัของวนัที
มีการจดทะเบียนสิทธิการเช่าเพื
อลงทนุในทรัพย์สินที

จะรับโอนจากการแปลงสภาพกองทุนรวม CPNRF และเข้าลงทุนในทรัพย์สินที
จะลงทุน
เพิ
มเติมครั Hงที
 1 รวมถึงเงินกู้ ยืมสําหรับโครงการปรับปรุงอสงัหาริมทรัพย์ โครงการเซ็นทรัล
พลาซา พระราม 3) 



ทรัสต์เพื
อการลงทนุในสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 

สว่นที
 1 หน้า 21 

อัตราดอกเบี Mย อตัราดอกเบี Hยลอยตวั 
ไมเ่กิน 6M BIBOR (1) +  0.80% ตอ่ปี 

อตัราดอกเบี Hยคงที
 
ไมเ่กินร้อยละ 2.40% ตอ่ปี 

อายุสัญญาเงนิกู้ ไมเ่กิน 2 ปีนบัจากวนัที
เบิกเงินกู้  ไมเ่กิน 1 ปีนบัจากวนัที
เบิกเงินกู้  

หลักประกันเงนิกู้ ไมม่ีหลกัประกนั 

การชาํระคืนเงนิต้น ชําระคืนทั Hงจํานวน ณ วนัครบกําหนดอายสุญัญาเงินกู้  

หมายเหตุ: 
(1)        BIBOR คือ Bangkok Interbank Offered Rate  
(2) รวมถึงคา่ธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ค่าอากรแสตมป์ คา่ภาษีมลูคา่เพิ
ม และคา่ธรรมเนียมการซื Hออสงัหาริมทรัพย์ของ

กองทรัสต์ CPNREIT ที
เกี
ยวข้องกบัการลงทนุในทรัพย์สินที
โอนจากกองทนุรวม CPNRF มายงักองทรัสต์ CPNREIT และทรัพย์สินที
จะ
ลงทนุเพิ
มเติมครั Hงที
 ~เป็นต้น 

 ทั Hงนี H  เพื
อบริหารจดัการความเสี
ยงจากการชําระคืนวงเงินกู้ยืมระยะสั Hน (Refinance) กองทรัสต์ CPNREIT จะมี
การเข้าทําสญัญาเงินกู้ยืมระยะยาวเพิ
มเติมในวนัเดียวกบัวนัที
เข้าทําสญัญาเงินกู้ยืมระยะสั Hน ตามรายละเอียดด้านลา่งนี H   

ประเภทสินเชื�อ เงินกู้ยืมระยะยาว 

ผู้ให้กู้ ธนาคารพาณิชย์ และ/หรือสถาบนัการเงิน 
ซึ
 งไม่ ใช่บุคคลที
 เกี
 ยว โยงกับผู้ จัดการ
กองทรัสต์ และ/หรือ ทรัสตี 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 

วัตถุประสงค์ สินเชื
อเพื
อนําไปชําระภาระผูกพนัของเงินกู้ยืมระยะสั Hนฉบบัเดิม (Refinance) ของกองทรัสต์ 
CPNREIT  

วงเงนิกู้รวมทั Mงหมด ไมเ่กิน 7,125 ล้านบาท ไมเ่กิน 2,000 ล้านบาท 

ระยะเวลาเบิกเงนิกู้ 2 ปี นบัจากวนัที
ลงนามในสญัญากู้  1 ปี นบัจากวนัที
ลงนามในสญัญากู้  

อัตราดอกเบี Mย (1) อัต ราด อ ก เบี Hย ลอ ย ตั ว  ไม่ เกิ น  MLR - 
2.00%  

ปีที
 1-3: 
อตัราดอกเบี Hยคงที
 ไมเ่กิน 3.50% 
ปีที
 4-10: 
อตัราดอกเบี Hยลอยตวั ไมเ่กิน MLR - 2.00% 

อายุสัญญาเงนิกู้ ไม่เกิน 16 ปี นบัจากวนัที
ลงนามในสญัญา
กู้ยืมระยะยาว 

ไม่เกิน 11 ปี นบัจากวนัที
ลงนามในสญัญากู้ยืม
ระยะยาว 

หลักประกันเงนิกู้ ไมม่ีหลกัประกนั 

การชาํระคืนเงนิต้น ทยอยชําระคืนภายในระยะเวลาเงินกู้ยืม (2) 

หมายเหตุ: 
(1) MLR คือ Minimum Lending Rate ของธนาคารพาณิชย์อ้างอิงที
เสนอโดยผู้ ให้กู้  
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(2) ในกรณีที
มีการเบิกเงินกู้ยืมระยะยาว ผู้จดัการกองทรัสต์จะมีการเปิดเผยข้อมลูและรายละเอียดเกี
ยวกบัการกันเงินสํารองเพื
อนํามาชําระ
หนี Hเงินกู้ที
เกี
ยวข้องให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทราบ ผ่านทางแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-REIT) โดยจะมีการเปิดเผยข้อมลูให้
เป็นไปตามเกณฑ์ที
เกี
ยวข้อง 

ในการกู้ ยืมเงินของกองทรัสต์ CPNREIT ผู้จัดการกองทรัสต์จะพิจารณาให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานะ
ทางการเงินและกระแสเงินสดของกองทรัสต์ CPNREIT และสภาวะตลาดเงินตลาดทนุ 
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1.4 ประมาณการงบกําไรขาดทุนและงบประกอบรายละเอียดรายได้จากการลงทุนสุทธิตามสมมติฐาน 
สาํหรับช่วงเวลาประมาณการตั Mงแต่วันที� 1 มกราคม 2561 ถงึวันที� 31 ธันวาคม 2561  

 
(หน่วย: พันบาท) 

 

ทรัพย์สินที�มีอยู่
เดิมภายใต้ 
กองทุนรวม 
CPNRF (1) 

ทรัพย์สินที�มีอยู่
เดิมภายใต้ 
กองทรัสต์ 

CPNREIT (2) 

ทรัพย์สินทั Mงหมดหลัง
การลงทุนเพิ�มเติม
ภายใต้กองทรัสต์ 

CPNREIT (3) 

รายได้จากการลงทุน    

ศูนย์การค้าและอาคารสาํนักงาน    

รายได้คา่เชา่และคา่บริการ 3,922,605 3,922,605 4,563,765 

รายได้อื
น (4)  208,384 208,384 238,385 

รายรายได้ – ศูนย์การค้าและอาคารสาํนักงาน 4,130,989 4,130,989 4,802,150 

โรงแรม    

คา่เชา่คงที
 - - 217,436 

คา่เชา่แปรผนั - - 77,096 

รวมรายได้ – โรงแรม - - 294,532 

รวมรายได้ขั Mนต้น 4,130,989 4,130,989 5,096,682 

ดอกเบี Hยรับ 6,753 5,961 7,553 

รวมรายได้ 4,137,742 4,136,950 5,104,235 
    

ค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม/กองทรัสต์    

คา่ใช้จา่ยบริหารอสงัหาริมทรัพย์  (234,843)   (234,843)  (263,088) 

คา่ธรรมเนียมการจดัการกองทนุ/กองทรัสต์และคา่ใช้จา่ยในการบริหาร  (48,890)   (142,329)  (181,952) 

คา่ธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์  (381,812)  (380,591)  (461,860) 

คา่ใช้จา่ยในการออกและเสนอขายหนว่ยทรัสต์ตดัจําหน่าย - (20) (93) 

ต้นทนุการเงิน (103,204) (78,239) (415,115) 

รวมค่าใช้จ่าย (768,749) (836,022) (1,322,108) 

รายได้จากการลงทุนสุทธิก่อนปรับปรุง 3,368,993 3,300,928 3,782,127 

บวก:  สภาพคลอ่งสว่นเกินที
เกิดจากการตดัจําหน่ายคา่ใช้จา่ย ในการ
ออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ 

- 20 93 

หกั:  รายได้คา่เชา่และคา่บริการที
มิได้รับชําระเป็น 
เงินสดจริง 

- 
 

- 
 

(7,436) 
 

เงนิสดสุทธิที�สามารถนํามาจ่ายส่วนแบ่งกาํไร/ประโยชน์ตอบแทน 3,368,993 3,300,948 3,774,784 

ประมาณการอตัราการจา่ยสว่นแบง่กําไร/ประโยชน์ตอบแทน (ร้อยละ)  90.1 98.7 98.2 
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(หน่วย: พันบาท) 

ทรัพย์สินที�มีอยู่
เดิมภายใต้ 
กองทุนรวม 
CPNRF (1) 

ทรัพย์สินที�มีอยู่
เดิมภายใต้ 
กองทรัสต์ 

CPNREIT (2) 

ทรัพย์สินทั Mงหมดหลัง
การลงทุนเพิ�มเติม
ภายใต้กองทรัสต์ 

CPNREIT (3) 

จํานวนลงทนุ/หน่วยทรัสต์ (ล้านหน่วย) 2,212 2,212 2,212 

ประมาณการจ่ายส่วนแบ่งกาํไร/ประโยชน์ตอบแทน (5) 3,035,355 3,259,638 3,705,844 

สว่นแบง่กําไร/ประโยชน์ตอบแทนตอ่หน่วย (บาท) 1.3719 1.4733 1.6750 

อตัราผลตอบแทนสาํหรับผู้ ถือหน่วย (ร้อยละ) (6)  7.42 7.96 9.05 

ในกรณีที�กองทรัสต์ CPNREIT มีการรับรู้ผลขาดทุนที�ยังไม่เกิดขึ Mน 
(Unrealized Loss) จากการด้อยค่าของสิทธิการเช่าแบบเส้นตรง    

ประมาณการการจา่ยประโยชน์ตอบแทน (บาท) 0.7279 0.7739 1.0602 

ประมาณการเงินลดทนุแบบเส้นตรง (บาท) (7) (8) 0.6440 0.6994 0.6148 

ประมาณการการจา่ยประโยชน์ตอบแทนและการลดทนุ (บาท) 1.3719 1.4733 1.6750 

หมายเหตุ: 
(1) ประมาณการผลประกอบการของกองทนุรวม CPNRF จากการลงทนุในทรัพย์สินที
มีอยู่เดิม ได้แก่ โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 

โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ
 นเกล้า และโครงการเซ็นทรัลพลาซาเชียงใหม ่แอร์พอร์ต 
(2) ประมาณการผลประกอบการของกองทรัสต์ CPNREIT ภายหลงัการแปลงสภาพและรับโอนทรัพย์สินที
มีอยูเ่ดิมจากกองทนุรวม CPNRF 
(3) ประมาณการผลประกอบการของกองทรัสต์ CPNREIT ภายหลงัการแปลงสภาพ และรับโอนทรัพย์สินที
มีอยูเ่ดิมจากกองทนุรวม CPNRF 

รวมทั Hงลงทนุในทรัพย์สินที
จะลงทนุเพิ
มเติมครั Hงที
 1 โดยกองทรัสต์ CPNREIT จะเริ
มรวมผลประกอบการจากทรัพย์สินที
จะลงทนุเพิ
มเติม
ครั Hงที
 1 ไว้ในประมาณการงบกําไรขาดทนุและงบประกอบรายละเอียดรายได้จากการลงทนุสุทธิตามสมมติฐาน ตั Hงแต่วันที
กองทรัสต์ 
CPNREIT ได้ลงทนุในทรัพย์สินดงักลา่วแล้ว ซึ
งตามสมมติฐานกําหนดให้เป็นวนัที
 1 มกราคม 2561 

(4) รวมรายได้จากคา่เบี Hยประกนัและภาษีโรงเรือนที
เรียกเก็บจากผู้ เชา่ และรายได้อื
นที
เกี
ยวกบัทรัพย์สิน 
(5) ประมาณการจ่ายส่วนแบ่งกําไร/ประโยชน์ตอบแทนดงักล่าวไม่มีส่วนของเงินลดทนุภายใต้สมมติฐานตามประมาณการงบกําไรขาดทนุ

และงบประกอบรายละเอียดรายได้จากการลงทนุสทุธิตามสมมติฐานสําหรับชว่งเวลาประมาณการตั Hงแต่วนัที
 1 มกราคม 2561 ถึงวนัที
 
31 ธันวาคม 2561 

(6) อตัราผลตอบแทนดงักลา่ว อ้างอิงจากราคาของหน่วยทรัสต์ ณ วนัที
 15 สิงหาคม 2560 ที
ราคาหน่วยละ 18.5 บาท 
(7) บนสมมติฐานวา่กองทรัสต์ CPNREIT จะเข้าลงทนุในทรัพย์สินที
จะลงทนุเพิ
มเติมครั Hงที
 1 ในวนัที
 1 มกราคม 2561 
(8) ในกรณีที
ราคาประเมินของสิทธิการเช่าสิ Hนงวดของทรัพย์สินที
กองทรัสต์ CPNREIT จะเข้าลงทนุ ลดลง และมีการรับรู้ผลขาดทนุที
ยงัไม่

เกิดขึ Hนจริง (Unrealized Loss) จากการด้อยค่าของสิทธิการเช่า โดยสมมติให้มลูค่าการด้อยค่าเท่ากับยอดคงค้างของสญัญาสิทธิการ
เช่าที
โดยปกติตดัจา่ยแบบเส้นตรงตามอายสุญัญาเช่า อย่างไรก็ตาม มลูค่าสิทธิการเชา่ ณ วนัสิ Hนรอบบญัชีจะขึ Hนอยู่กบัราคาประเมินที

จดัทําโดยผู้ประเมินมลูค่าทรัพย์สิน ซึ
งการคํานวณมลูค่าสิทธิการเช่าจะมีปัจจยัที
เกี
ยวข้องหลายประการ อาทิเช่น อัตราการเช่าและ
เติบโตของรายได้ค่าเชา่ อตัราสว่นลด (Discount Rate) ฯลฯ ซึ
งอาจสง่ผลให้มลูคา่สิทธิการเชา่ที
คํานวณได้เพิ
มสงูขึ Hน เทา่เดิม หรือลดลง 
ดงันั Hน การคํานวณการจา่ยประโยชน์ตอบแทนและการลดทนุด้วยวิธีเส้นตรงต่อหน่วยข้างต้น (ลดมลูค่าสิทธิการเชา่เป็นจํานวนเท่ากัน 
ตามอายสุญัญาเชา่คงเหลือเฉลี
ยตามมลูคา่ประเมินตามหมายเหตปุระกอบงบการเงินล่าสดุ) จงึเป็นการแสดงตวัอยา่งผลกระทบที
อาจ
เกิดขึ Hนในกรณีที
มลูคา่สิทธิการเชา่ในอนาคตลดลงแบบเส้นตรงหรือในอตัราที
เทา่กนัตลอดอายสุญัญาการเชา่ 
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1.5 ประมาณค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวข้องกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ 

ประมาณการค่าใช้จ่าย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม) มูลค่า (ล้านบาท) 

คา่ธรรมเนียมคําขออนญุาตเสนอขายหนว่ยทรัสต์ของสาํนกังาน ก.ล.ต. - (1) 

คา่ธรรมเนียมการยื
นแบบแสดงรายการข้อมลูของสาํนกังาน ก.ล.ต. - (2) 

ค่าธรรมเนียมการยื
นคําขอให้รับหน่วยทรัสต์เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนของ
ตลาดหลกัทรัพย์ 

0.05 

คา่ธรรมเนียมแรกเข้าของตลาดหลกัทรัพย์ - (3) 

คา่ใช้จ่ายอื
น ๆ ประมาณ (4) 270.82 

รวมค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหน่วยทรัสต์ทั Mงหมดประมาณ 270.87 

หมายเหตุ : 
(1) ได้รับยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที
 กม. 8/2559 เรื
อง การยกเว้นค่าธรรมเนียม

คําขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์ที
ออกใหม่ในการแปลงสภาพกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ให้เป็นทรัสต์เพื
อการลงทนุใน
อสงัหาริมทรัพย์ 

(2) ได้รับยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที
 สบ. 28/2547 ข้อ 4(7) เรื
อง การกําหนด
คา่ธรรมเนียมการยื
นแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์ตามข้อ 8/2 วรรคหนึ
ง (1) ในส่วนที
เป็นการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ต่อกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ที
แปลงสภาพ ทั Hงนี H เฉพาะแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์ที
ยื
น
อยา่งช้าภายในวนัทําการสดุท้ายของเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 

(3) ได้รับยกเว้นตามหนังสือเวียนบริษัทจดทะเบียนที
 บจ.(ว) 16/2559 เรื
อง การปรับปรุงเกณฑ์การเปิดเผยข้อมลูกองทุนรวม
อสงัหาริมทรัพย์เมื
อมีการแปลงสภาพเป็นทรัสต์เพื
อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ 

 (4) ค่าใช้จ่ายอื
น ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินกู้  ค่าธรรมเนียมการซื Hออสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ CPNREIT 
คา่ธรรมเนียมและค่าภาษีทางนิติกรรมต่าง ๆ คา่ธรรมเนียมบริษัทประเมินทรัพย์สิน เป็นต้น แต่ไมร่วมถึงคา่ใช้จา่ยอื
น ๆ อาทิ
เชน่ คา่ที
ปรึกษากฎหมาย ค่าที
ปรึกษาทางการเงิน คา่ตรวจสอบเชิงวิศวกรรม คา่ธรรมเนียมผู้สอบบญัชี คา่ธรรมเนียมในการ
จัดจําหน่ายหน่วยทรัสต์ ค่าพิมพ์หนังสือชี Hชวน ใบจองซื Hอหน่วยทรัสต์ และเอกสารอื
น ๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการ
ประชาสมัพนัธ์การเสนอขายหน่วยทรัสต์ เป็นต้น ซึ
งทางผู้สนบัสนนุ (Sponsor) เป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จา่ยดงักลา่ว 

 

1.6 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายหลักที�เรียกเก็บจากกองทรัสต์ CPNREIT 

คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายหลกัที
เรียกเก็บจากกองทรัสต์ CPNREIT มีรายละเอียด ดงันี H 

ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บ

จากกองทรัสต์ 
CPNREIT 

เพดานร้อยละต่อปี หรือภายหลัง 
การทาํธุรกรรมในแต่ละครัMง 

เพดาน  
(% ต่อมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทรัสต์ 

CPNREIT (1)) 

รอบและ
ระยะเวลา 
ที�เรียกเก็บ 

คา่ธรรมเนียมของ
ผู้จดัการกองทรัสต์ 

ไมเ่กินร้อยละ 1.00 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิ
รวม แตท่ั Hงนี Hจะไมน้่อยกวา่ 15 ล้านบาทตอ่ปี 
ในปี 2561 โดยมีอตัราการเพิ
มร้อยละ 3 ตอ่ปี  

1.00% รายเดือน 
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ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บ

จากกองทรัสต์ 
CPNREIT 

เพดานร้อยละต่อปี หรือภายหลัง 
การทาํธุรกรรมในแต่ละครัMง 

เพดาน  
(% ต่อมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทรัสต์ 

CPNREIT (1)) 

รอบและ
ระยะเวลา 
ที�เรียกเก็บ 

(ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ
ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือ
ภาษีอื
นใดในทํานองเดียวกนั) 

คา่ธรรมเนียมทรัสต ี ไมเ่กินร้อยละ 1.00 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิ
รวม แตท่ั Hงนี Hจะไมน้่อยกวา่ 20 ล้านบาทตอ่ปี 
ทั Hงนี H ไมร่วมคา่ธรรมเนียมการจดัการกองทนุ

รวมหรือคา่ธรรมเนียมตราสารอื
นใดที

กองทรัสต์ CPNREIT สามารถเข้าลงทนุและได้
พิจารณาเข้าลงทนุ เนื
องจากการรับหน้าที
เป็น

ผู้จดัการกองทนุรวม หรือผู้ออกตราสารดงักลา่ว
โดยทรัสตี  

(ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ
ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือ
ภาษีอื
นใดในทํานองเดียวกนั) 

1.00% รายเดือน 

คา่ธรรมเนียมนาย
ทะเบียน 

ตามที
นายทะเบียนหนว่ยทรัสต์กําหนด 1.00% รายเดือน 

คา่ธรรมเนียมผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์  

รายละเอียดตามปรากฎในสว่นที
 2 ข้อ 12 
"อตัราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บ

จากกองทรสัต์” 

4.00% รายเดือน 

คา่ใช้จา่ยในการดแูล
และรักษาสภาพ
อสงัหาริมทรัพย์ 

ตามที
จ่ายจริง 1.00% เมื
อเกิด
รายการ 

คา่เบี Hยประกนัภยั ตามที
จ่ายจริง 1.00% รายปี 

คา่ใช้จา่ยอื
น ๆ 
(รายละเอียดคา่ใช้จ่าย
อื
น ๆ เป็นไปตามที

ปรากฎในสว่นที
 2  ข้อ 
12 "อตัราค่าธรรมเนียม
และค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บ

จากกองทรสัต์” 

ตามที
นายทะเบียนหนว่ยทรัสต์กําหนด (2) 

ตามที
ตลาดหลกัทรัพย์กําหนด (3)  หรือ ตามที

จ่ายจริง 

2.00% เมื
อเกิด
รายการ 

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 11.00%  
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หมายเหตุ:  
(1)  สําหรับปี 2561 โดยอ้างอิงประมาณการคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยสําหรับการดําเนินงานของกองทรัสต์ CPNREIT ระหวา่ง 1 มกราคม 

2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 

(2)  อาจมีการปรับเปลี
ยนตามประกาศของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
(3)  อาจมีการปรับเปลี
ยนตามประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

1.7 สรุปผลการดาํเนินงานและฐานะทางการเงนิของกองทุนรวม CPNRF 

งบกาํไรขาดทุน 

งบกาํไรขาดทุน 
(หน่วย: ล้านบาท) 

ปีสิ Mนสุด 
31 ธันวาคม 

2557 
(ตรวจสอบ) 

ปีสิ Mนสุด 
31 ธันวาคม 

2558 
(ตรวจสอบ) 

ปีสิ Mนสุด 
31 ธันวาคม 

2559 
(ตรวจสอบ) 

งวด 6 เดือน 
สิ Mนสุด  

30 มิถุนายน 
2559 

(สอบทาน) 

งวด 6 เดือน 
สิ Mนสุด  

30 มิถุนายน 
2560 

(สอบทาน) 

รายได้จากการลงทุน      

รายได้คา่เชา่และคา่บริการ 3,185.14 3,037.59 3,425.15 1,675.73      1,696.38 

ดอกเบี Hยรับ 12.91 6.78 6.12 2.62             1.57 

รายได้อื
น (1)  111.36 91.25 99.45 52.61           57.76 

รวมรายได้ 3,309.41 3,135.62 3,530.72 1,730.96     1,755.71 

ค่าใช้จ่าย      

คา่ธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรัพย์ 371.78 425.12 399.37 195.65         201.17 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ 29.30 33.80 35.17 17.37           17.10 

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 4.00 4.61 4.80 2.37             2.33 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน 2.66 3.07 3.20 1.58             1.56 

คา่ธรรมเนียมวิชาชีพ 0.65 0.59 0.62 0.31             0.34 

ต้นทนุเชา่และบริการ 121.17 123.87 119.57 58.12           66.24 

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 39.95 49.48 64.80 36.56           34.50 

คา่ใช้จา่ยอื
น 0.08 0.04 0.04 0.02             0.02 

ต้นทนุทางการเงิน 56.26 73.25 72.36 36.08          35.18 

รวมค่าใช้จ่าย 625.85 713.83 699.94 348.06       358.44 

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 2,683.56 2,421.79 2,830.78 1,382.90     1,397.27 

หมายเหตุ: 
(1) รวมรายได้จากคา่เบี Hยประกนัและภาษีโรงเรือนที
เรียกเก็บจากผู้ เชา่ และรายได้อื
นที
เกี
ยวกบัทรัพย์สิน 
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งบดุล 

งบดุล 
(หน่วย: ล้านบาท) 

ณ วันที� 
31 ธ.ค. 2557 
(ตรวจสอบ) 

ณ วันที� 
31 ธ.ค. 2558 
(ตรวจสอบ) 

ณ วันที� 
31 ธ.ค. 2559 
(ตรวจสอบ) 

ณ วันที� 
30 มิ.ย. 2560 
(สอบทาน) 

สินทรัพย์ 

เงินลงทนุในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ตามมลูคา่
ยตุิธรรม 

29,919.94 31,790.00 32,309.00 32,402.00 

เงินลงทนุในหลกัทรัพย์ตามมลูคา่ยตุิธรรม 527.75 385.54 662.90 896.95 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 303.55 431.15 464.64 236.49 

ลกูหนี Hคา่เช่าและบริการ 156.95 110.59 88.64 107.73 

ดอกเบี Hยค้างรับ 0.65 0.35 0.29 0.16 

สนิทรัพย์อื
น 82.51 66.30 78.36 54.30 

รวมสินทรัพย์ 30,991.34 32,783.93 33,603.83 33,697.63 

หนี Mสนิ     

เจ้าหนี Hอื
น 26.78 23.52 7.07 23.26 

เงินมดัจํารับลว่งหน้า 994.39 1,033.60 1,138.03 1,142.41 

คา่ใช้จา่ยค้างจ่าย 115.93 333.30 379.56 346.88 

รายได้คา่เชา่รับลว่งหน้า 63.16 53.53 48.34 73.20 

เงินกู้ยืมระยะยาว 1,955.00 1,936.44 1,874.56 1,831.25 

หนี Hสนิอื
น 145.88 161.33 163.66 176.24 

รวมหนี Mสิน 3,301.14 3,541.72 3,611.22 3,593.24 

สินทรัพย์สุทธิ 27,690.20 29,242.21 29,992.61 30,104.39 

 

คําอธิบายและวิเคราะห์ผลการดําเนินงานของกองทุนรวม CPNRF สําหรับปี 2557-2559 และสําหรับงวด 6 
เดือนสิ Mนสุดวันที� 30 มิถุนายน 2560  

รายได้ 

สาํหรับปี 2557, 2558 และ 2559 กองทนุรวม CPNRF มีรายได้รวมจํานวน 3,309.41, 3,135.62 และ 3,530.72 
ล้านบาท ตามลาํดบั โดยในปี 2559 รายได้รวมประกอบด้วยรายได้คา่เช่าและค่าบริการ (คิดเป็นร้อยละ 97.00 ของรายได้
รวม) ดอกเบี Hยรับ (คิดเป็นร้อยละ 0.17 ของรายได้รวม) และรายได้อื
น (คิดเป็นร้อยละ 2.83 ของรายได้รวม) ในปี 2558 
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รายได้รวมลดลงจากปี 2557 เป็นจํานวน 173.79 ล้านบาท ซึ
งมีสาเหตหุลกัจากการที
รายได้คา่เช่าและคา่บริการลดลงจาก 
3,185.14 ล้านบาท ในปี 2557 เหลือ 3,037.59 ล้านบาท ในปี 2558 เนื
องจากโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ
 นเกล้า ส่วน
ศนูย์การค้า ได้ทยอยปิดปรับปรุงตั Hงแต่เดือนมีนาคม 2558 ซึ
งสง่ผลให้อตัราการเช่าพื Hนที
และรายได้ค่าเช่าและค่าบริการ
ลดลง ทั Hงนี H การปรับปรุงโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ
 นเกล้า สว่นศนูย์การค้า ได้แล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2559 สง่ผลให้
รายได้รวมในปี 2559 เพิ
มขึ Hน 395.10 ล้านบาท เป็น 3,530.72 ล้านบาท อนัเป็นผลจากอตัราการเช่าพื Hนที
และรายได้ค่า
เช่าและคา่บริการที
เพิ
มขึ Hน 

 สาํหรับช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560 รายได้รวมของกองทนุรวม CPNRF เทา่กบั 1,755.71 ล้านบาท เพิ
มขึ Hนจาก
ช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ซึ
งกองทุนรวม CPNRF มีรายได้รวมทั Hงสิ Hน 1,730.96 ล้านบาท  โดยมีสาเหตุหลกัจากการ
เพิ
มขึ Hนของรายได้ค่าเช่าและค่าบริการจาก 1,675.73 ล้านบาท ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2559 เป็น 1,696.38 ล้านบาท 
ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560  

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 

ในปี 2557, 2558 และ 2559 กองทุนรวม CPNRF มีค่าใช้จ่ายรวม 625.85, 713.83 และ 699.94 ล้านบาท 
ตามลําดบั ซึ
งค่าใช้จ่ายรวมในปี 2559 ประกอบด้วยค่าธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรัพย์ (คิดเป็นร้อยละ 57.06 ของ
ค่าใช้จ่ายรวม) ต้นทนุค่าเช่าและค่าบริการ (คิดเป็นร้อยละ 17.08 ของค่าใช้จ่ายรวม) ต้นทนุทางการเงิน (คิดเป็นร้อยละ 
10.34 ของค่าใช้จ่ายรวม) ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (คิดเป็นร้อยละ 9.26 ของค่าใช้จ่ายรวม) และค่าใช้จ่ายอื
น ๆ (คิดเป็น
ร้อยละ 6.26 ของคา่ใช้จ่ายรวม) ในปี 2558 คา่ใช้จ่ายรวมเพิ
มขึ Hน 87.98 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 14.06) จากปีก่อนหน้า
เป็น 713.83 ล้านบาท โดยมีสาเหตหุลกัจากค่าธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรัพย์ที
เพิ
มขึ Hน เนื
องจากค่าธรรมเนียมในการ
จดัหาผู้ เช่าที
เพิ
มขึ Hนจากสญัญาต่ออายแุละสญัญาใหม่ และการเพิ
มขึ Hนของต้นทนุทางการเงิน อย่างไรก็ตาม ในปี 2559 
คา่ใช้จ่ายของกองทนุรวม CPNRF ลดลง 13.89 ล้านบาท (หรือลดลงร้อยละ 1.95) จากปีก่อนหน้าเป็น 699.94 ล้านบาท 
โดยสาเหตหุลกัที
ทําให้คา่ใช้จา่ยรวมลดลงมาจากการลดลงของคา่ธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรัพย์ อนัเป็นผลมาจากการ
ลดลงของคา่ธรรมเนียมในการจดัหาผู้ เช่า 

สําหรับช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560 ค่าใช้จ่ายรวมมีจํานวน 358.44 ล้านบาท เพิ
มขึ Hน 10.38 ล้านบาท จากช่วง
เดียวกนัของปีก่อนหน้า โดยมีสาเหตหุลกัจากการเพิ
มขึ Hนของค่าธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรัพย์และต้นทนุค่าเช่าและ
คา่บริการ ตามรายได้คา่เช่าและค่าบริการที
เพิ
มขึ Hน ซึ
งคา่ใช้จ่ายทั Hงสองสว่นดงักลา่วคิดเป็นร้อยละ 56.12 และ 18.48 ของ
คา่ใช้จ่ายรวมสาํหรับช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560 

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 

ในปี 2557, 2558 และ 2559 กองทุนรวม CPNRF มีรายได้จากการลงทุนสุทธิจํานวน 2,683.56, 2,421.79 และ 
2,830.78 ล้านบาท ตามลําดบั ซึ
งลดลงร้อยละ 9.75 ในปี 2558 และเพิ
มขึ Hนร้อยละ 16.89 ในปี 2559 โดยความผนัผวน
ของรายได้จากการลงทุนสุทธิในปี 2557-2559 มีสาเหตุจากการเปลี
ยนแปลงของรายได้ค่าเช่าและค่าบริการและ
ค่าธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรัพย์ สําหรับในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560 กองทนุรวม CPNRF มีรายได้จากการลงทุน
สทุธิจํานวน 1,397.27 ล้านบาท เพิ
มขึ Hนจํานวน 14.37 ล้านบาท จากช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า โดยมีสาเหตหุลกัจากการ
ปรับตวัเพิ
มขึ Hนของรายได้คา่เช่าและคา่บริการ 
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2. สรุปปัจจัยความเสี�ยง 

2.1 ความเสี�ยงเกี�ยวกับกองทรัสต์ CPNREIT หรือการดาํเนินงานของกองทรัสต์ CPNREIT 

- ความเสี
ยงจากความผนัผวนทางเศรษฐกิจอนัอาจมีผลกระทบตอ่อสงัหาริมทรัพย์ 
- ความเสี
ยงจากภาวะการแขง่ขนัที
สงูขึ Hนและการเปลี
ยนแปลงรูปแบบการดําเนินชีวิต 
- ความเสี
ยงจากการที
ผลประกอบการของกองทรัสต์ CPNREIT ส่วนหนึ
ง ขึ Hนอยู่กับความสามารถของ

ผู้จดัการกองทรัสต์ในการจดัการและจดัหาประโยชน์จากทรัพย์สนิที
กองทรัสต์ CPNREIT เข้าลงทนุ 
- กองทรัสต์ CPNREIT ต้องพึ
งพาบุคลากรที
มีความชํานาญและประสบการณ์ ในการดําเนินการจัดหา

ประโยชน์และบริหารจดัการการใช้ประโยชน์อสงัหาริมทรัพย์ 
- ความเสี
ยงจากการที
สญัญาจ้างบริหารโรงแรมอาจจะไมไ่ด้รับการตอ่ออกไป เมื
อครบกําหนดอาย ุหรือแม้

จะมีการต่อสญัญาออกไป ข้อกําหนดและเงื
อนไขภายใต้สญัญาฉบับที
จะต่อออกไป อาจไม่ดีและเป็น
ประโยชน์ตอ่การดําเนินธุรกิจเหมือนเดิม 

- ความเสี
ยงจากการลดลงของนกัทอ่งเที
ยวซึ
งจะมีผลกระทบตอ่การดําเนินธุรกิจโรงแรม 
- ความเสี
ยงเกี
ยวกบัใบอนญุาตประกอบธุรกิจโรงแรมและใบอนญุาตในการดําเนินธุรกิจอื
น ๆ ที
เกี
ยวข้อง 
- รายได้ของกองทรัสต์ CPNREIT จากทรัพย์สินในส่วนที
เป็นโรงแรม ขึ Hนอยู่กบัฐานะการเงินของผู้ เช่าช่วง

ทรัพย์สนิและการตดัสนิใจตอ่อายสุญัญาเช่าช่วงเมื
อสญัญาสิ Hนสดุลง 
- ความเสี
ยงจากการเลื
อนชําระคา่เช่าหรือการยกเว้นค่าเช่าอนัเนื
องจากเหตสุดุวิสยัอนัมีผลกระทบตอ่การ

ดําเนินธุรกิจของโรงแรมฮิลตนั พทัยา 
- ความเสี
ยงจากการไมส่ามารถหาผู้ เช่าช่วงทรัพย์สนิในสว่นที
เป็นโรงแรมได้ในอนาคต  
- ความเสี
ยงจากความสามารถในการชําระค่าเช่าและค่าบริการของผู้ เช่าพื Hนที
ในศูนย์การค้าและอาคาร

สาํนกังาน 
- ความเสี
ยงจากการสญูเสยีผู้ เช่าหลกั (Anchor Tenants) 
- ความเสี
ยงที
เกิดขึ Hนเมื
อต้องมีการปรับปรุงอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ CPNREIT  
- ความเสี
ยงจากการที
กองทรัสต์ CPNREIT ไม่มีสิทธิบนพื Hนที
ของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลภายใน

ศนูย์การค้าบางแหง่ที
กองทรัสต์ CPNREIT ลงทนุอยู ่
- ความเสี
ยงอนัเป็นผลกระทบจากความเสยีหายที
เกิดขึ Hนในพื Hนที
ที
กองทรัสต์ CPNREIT ไมไ่ด้เข้าลงทนุ 
- ความเสี
ยงจากการที
คูส่ญัญาไมป่ฏิบตัิตามสญัญา 
- ความเสี
ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญาของผู้ ให้เช่าช่วงสิทธิในที
ดินและการเช่าสิ
งปลูกสร้างใน

ศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 และศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ
 นเกล้า 
- ความเสี
ยงจากการอาจไม่ได้รับการต่อสญัญาเช่าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 ในปีที
 30  

และปีที
 60 
- กองทรัสต์ CPNREIT ไม่ได้ลงทนุในที
ดินสําหรับโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช  และโรงแรมฮิลตนั 

พทัยา 
- ความเสี
ยงจากการลงทนุในพื Hนที
ที
เช่าช่วงในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช 
- ความเสี
ยงที
เกิดขึ Hนจากการกู้ยืมเงิน 
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- ความเสี
ยงจากการที
ผู้ เช่าพื Hนที
ในทรัพย์สินที
กองทรัสต์ CPNREIT ลงทุนจะไม่ให้ความยินยอมในการ
เปลี
ยนตวัคูส่ญัญาผู้ให้เช่าพื Hนที
เดิมเป็นกองทรัสต์ CPNREIT  

- ความเสี
ยงจากการที
 CPN เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และผู้มีอํานาจควบคมุของผู้จดัการกองทรัสต์ 
- ความเสี
ยงจากความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหวา่งกองทรัสต์ CPNREIT และกลุม่บริษัทเซ็นทรัลพฒันา 
- ความเสี
ยงจากการที
 CENTEL ซึ
งเป็นนิติบคุคลที
มีความเกี
ยวข้องกบั CPN มีการบริหารโรงแรมในพื Hนที


ใกล้เคียงกบัโรงแรมฮิลตนั พทัยา 

2.2 ความเสี�ยงเกี�ยวกับความสามารถในการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินที�กองทรัสต์ CPNREIT เข้าลงทุน 

- ความเสี
ยงจากกรณีการถกูเวนคืนที
ดิน   
- อสงัหาริมทรัพย์ที
กองทรัสต์ CPNREIT ลงทุนอยู่ภายใต้บังคับของหลกัเกณฑ์ทางกฎหมายเกี
ยวกับ

สิ
งแวดล้อม โดยการปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์ทางกฎหมายดงักล่าวอาจส่งผลให้กองทรัสต์ CPNREIT มี
คา่ใช้จ่ายและภาระความรับผิดหลายด้าน 

- ความเสี
ยงเกี
ยวกบัภยัธรรมชาติ อบุตัิภยัและการก่อวินาศกรรม 
- ความเสี
ยงจากการประกนัภยั 
- อสงัหาริมทรัพย์ที
กองทรัสต์ CPNREIT ถือครองนั Hนอาจมีค่าใช้จ่ายเกี
ยวกับอสงัหาริมทรัพย์ รวมทั Hง

คา่ใช้จ่ายในการดําเนินการตา่ง ๆ เพิ
มขึ Hน 

2.3 ความเสี�ยงเกี�ยวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โดยกองทรัสต์ CPNREIT 

- การลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์มีความเสี
ยง 
- ความเสี
ยงจากการตรวจสอบข้อมลูก่อนเข้าลงทนุ 
- กําไรขั Hนต้นที
ได้จากอสงัหาริมทรัพย์ หรือมลูค่าของอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ CPNREIT อาจได้รับ

ผลกระทบทางลบจากหลายปัจจยั 
- มูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ที
กองทรัสต์ CPNREIT ลงทุนตามการประเมินค่าโดยบริษัทประเมินค่า

ทรัพย์สินไม่ได้เป็นเครื
องแสดงมูลค่าที
แท้จริงของอสงัหาริมทรัพย์ และไม่สามารถรับประกนัได้ว่าราคา
ขายของอสงัหาริมทรัพย์นั Hนจะเป็นไปตามที
ประเมิน ไมว่า่ในปัจจบุนัหรือในอนาคต 

- สมมติฐานในประมาณการงบกําไรขาดทุนและงบประกอบรายละเอียดรายได้สทุธิของการลงทุนตาม
สมมติฐานมีความไม่แน่นอน และขึ Hนอยู่กบัความเสี
ยงและความไม่แน่นอนทางธุรกิจ เศรษฐกิจ การเงิน 
กฎเกณฑ์ที
เกี
ยวข้องและการแขง่ขนั ซึ
งอาจสง่ผลให้ผลประกอบการที
แท้จริงแตกตา่งจากที
ประมาณการ
ไว้อยา่งมีนยัสาํคญัและอาจสง่ผลตอ่มลูคา่ที
ได้ลงทนุในกองทรัสต์ CPNREIT 

- ความเสี
ยงจากการที
กองทรัสต์ CPNREIT ลงทนุในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

2.4 ความเสี�ยงที�เกี�ยวกับการลงทุนในหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ CPNREIT โดยผู้ลงทุน 

- ความเสี
ยงจากการที
แปลงสภาพเป็นกองทรัสต์แล้วแตไ่มส่ามารถลงทนุเพิ
มเติมได้ 
- ความเสี
ยงจากการที
ตลาดด้านการลงทุนในหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื
อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ใน

ประเทศไทยเป็นตลาดคอ่นข้างใหม ่
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- กองทรัสต์ CPNREIT เป็นกองทรัสต์ที
อยู่ระหว่างการก่อตั Hง  โดยยงัไม่มีผลการดําเนินงานในอดีตที
นัก
ลงทนุสามารถอ้างอิงในการพิจารณาก่อนตดัสนิใจลงทนุ 

- การเปลี
ยนแปลงในมาตรฐานบญัชีหรือกฎหมายที
เกี
ยวข้อง  
- ราคาหนว่ยทรัสต์อาจมีการเปลี
ยนแปลงได้ภายหลงัการเสนอขาย 
- มลูค่าทรัพย์สนิสทุธิของกองทรัสต์ CPNREIT อาจมิได้เป็นมลูคา่ที
แท้จริงที
กองทรัสต์ CPNREIT จะได้รับ

หากมีการจําหนา่ยทรัพย์สนิออกไปทั Hงหมดหรือมีการเลกิกองทรัสต์ CPNREIT 
- ความเสี
ยงจากการขาดสภาพคลอ่งในการซื Hอขายหนว่ยทรัสต์ในตลาดรอง 
- ความเสี
ยงด้านภาษีและคา่ธรรมเนียม 
- ความเสี
ยงของกองทรัสต์ CPNREIT จากการกระจกุตวัการลงทนุในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 
- ความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ CPNREIT  
- ความเสี
ยงจากการใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ CPNREIT ในการกําหนดราคาซื Hอขาย

หนว่ยทรัสต์ 
- ความเสี
ยงจากการที
กองทรัสต์ CPNREIT อาจจดทะเบียนสทิธิการเช่าได้ลา่ช้า 
- เงินคืนทนุจากการเลกิกองทรัสต์ CPNREIT อาจจะน้อยกวา่จํานวนเงินที
ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ได้ลงทนุ 
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ส่วนที� 2 

ข้อมูลเกี�ยวกับกองทรัสต์ CPNREIT 

บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์  จํากดั มีสํานกังานใหญ่อยูที่
เลขที
 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทมุวนั เขตปทมุ
วนั กรุงเทพมหานคร เลขทะเบียนบริษัท 0105560104638 ประสงค์จะเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื
อการลงทนุใน
สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท จํานวนทั :งสิ :น  2,212,476,700 หน่วย เพื
อแลกกบัหน่วยลงทนุกองทนุรวม
สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท จํานวนทั :งสิ :น 2,212,476,700 หน่วย ซึ
งต่อไปเมื
อมีการเลิกกองทุนรวม 
CPNRF หนว่ยทรัสต์ที
เสนอขายให้แก่กองทนุรวม CPNRF ข้างต้น จะถกูจ่ายคืนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเดิมของกองทนุรวม 
CPNRF ตามอตัราการสบัเปลี
ยนหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ CPNREIT กบัหน่วยลงทนุของกองทนุรวม CPNRF  (“Swap 
Ratio”) 1 ตอ่ 1 ตามที
ระบใุนหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหนว่ยของกองทนุรวม CPNRF ครั :งที
 1/2560 

 

 



ทรัสต์เพื
อการลงทนุในสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 

สว่นที
 2 หน้า 1 - 1 

1. ปัจจัยความเสี�ยง 

การลงทุนในหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ CPNREIT มีความเสี
ยง ผู้ ลงทุนควรพิจารณารายละเอียดที
ระบุไว้ใน
หนงัสือชี 3ชวนฉบบันี 3อย่างรอบคอบ โดยเฉพาะอย่างยิ
งปัจจยัความเสี
ยงดงัรายละเอียดข้างท้ายนี 3ก่อนตดัสินใจลงทนุใน
หนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ CPNREIT  

ข้อความดังต่อไปนี 3แสดงถึงปัจจัยความเสี
ยงที
มีนัยสําคัญบางประการอันอาจมีผลกระทบต่อกองทรัสต์ 
CPNREIT หรือมลูคา่หนว่ยทรัสต์ และนอกจากปัจจยัความเสี
ยงที
ปรากฏในหนงัสอืชี 3ชวนฉบบันี 3แล้ว ยงัอาจมีปัจจยัความ
เสี
ยงอื
น ๆ ซึ
งผู้ก่อตั 3งทรัสต์ไม่อาจทราบได้ในขณะนี 3หรือเป็นความเสี
ยงที
ผู้ก่อตั 3งทรัสต์ได้พิจารณาในขณะนี 3ว่าไม่เป็น
สาระสาํคญั แตค่วามเสี
ยงดงักลา่วอาจเป็นปัจจยัความเสี
ยงที
มีนยัสาํคญัตอ่ไปในอนาคต ความเสี
ยงทั 3งหลายที
ปรากฏใน
หนงัสอืชี 3ชวนฉบบันี 3และความเสี
ยงที
อาจมีขึ 3นในอนาคตอาจมีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัตอ่ธุรกิจ ผลการดําเนินงานและ
สถานะทางการเงินของกองทรัสต์  CPNREIT และมลูคา่หนว่ยทรัสต์ 

ข้อความในลกัษณะที
เป็นการคาดการณ์ในอนาคต (Forward-Looking Statements) ที
ปรากฏในหนงัสือชี 3ชวน
ฉบบันี 3 เช่น การใช้ถ้อยคําว่า “เชื
อวา่” “คาดวา่” “คาดการณ์ว่า” “มีแผนจะ” “ตั 3งใจ” “อาจ” “ประมาณ” หรือประมาณการ
ทางการเงิน โครงการในอนาคต การคาดการณ์เกี
ยวกับผลประกอบการธุรกิจ แผนการขยายธุรกิจ แผนการปรับปรุง
อสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ CPNREIT การเปลี
ยนแปลงของกฎหมายที
เกี
ยวข้องในการประกอบธุรกิจของกองทรัสต์ 
CPNREIT นโยบายของรัฐ เป็นต้น เป็นการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคต อันเป็นความเห็นของผู้ ก่อตั 3ง ทรัสต์ ที

ปรึกษาทางการเงิน หรือบุคคลใด ๆ มิได้เป็นการรับรองความถูกต้องของสมมติฐาน รวมถึงมิได้เป็นการรับรองผลการ
ประกอบการหรือเหตกุารณ์ในอนาคตดงักลา่ว อีกทั 3งมิได้เป็นการรับประกนั และ/หรือรับรองวา่ผลการดําเนินงานจริงที
จะ
เกิดขึ 3นในอนาคตจะเป็นไปตามประมาณการงบกําไรขาดทนุ นอกจากนี 3 ผลการดําเนินงานที
เกิดขึ 3นจริงกบัการคาดการณ์
หรือคาดคะเนอาจมีความแตกตา่งอยา่งมีนยัสาํคญั  

ผู้ก่อตั 3งทรัสต์ได้ดําเนินการศึกษาข้อมลูรายละเอียดของทรัพย์สนิที
โอนจากกองทนุรวม CPNRF มายงักองทรัสต์ 
CPNREIT และของทรัพย์สินที
จะลงทุนเพิ
มเติมครั 3งที
 1 โดยตรวจสอบหรือสอบทานข้อมูลต่าง ๆ ที
เกี
ยวข้อง (Due 
Diligence) ก่อนการตดัสินใจเข้าลงทุน โดยผู้ก่อตั 3งทรัสต์ได้ศึกษารายงานของบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน รายงานทาง
วิศวกรรมของทรัพย์สิน รายงานตรวจสอบสถานะทางกฎหมายของทรัพย์สนิ ตลอดจนข้อมลูและสญัญาตา่ง ๆ ที
เกี
ยวข้อง
กับทรัพย์สินที
โอนจากกองทุนรวม CPNRF มายังกองทรัสต์ CPNREIT และทรัพย์สินที
จะลงทุนเพิ
มเติมครั 3งที
 1 อย่าง
ละเอียด อย่างไรก็ดี การตรวจสอบข้อมลูต่าง ๆ ที
เกี
ยวข้องไม่ได้เป็นการรับประกนัวา่ทรัพย์สนิที
กองทรัสต์ CPNREIT จะ
เข้าลงทนุไมม่ีความเสยีหายหรือชํารุดบกพร่องอนัอาจทําให้กองทรัสต์ CPNREIT มีค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหรือซ่อมแซม
ในจํานวนที
สงูกวา่จํานวนที
ระบใุนหนงัสอืชี 3ชวนฉบบันี 3 เนื
องจากความบกพร่องบางอยา่งของอสงัหาริมทรัพย์ อาจจะตรวจ
พบได้ยากหรือไม่สามารถตรวจพบได้ เนื
องจากข้อจํากัดในการตรวจสอบ รวมไปถึงเทคนิคที
ใช้ในการตรวจสอบ หรือ
ปัจจยัอื
น ๆ ที
เป็นข้อจํากดัในการตรวจสอบของทั 3งผู้ประเมินราคา วิศวกร และที
ปรึกษากฎหมาย 

นอกจากนี 3 รายงานของบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน รายงานทางวิศวกรรมของทรัพย์สิน และรายงานตรวจสอบ
สถานะทางกฎหมายของทรัพย์สินที
กองทรัสต์ CPNREIT จะเข้าลงทุน อาจมีข้อบกพร่องหรือไม่ถูกต้องทั 3งหมดหรือ
บางสว่น อนัเนื
องมาจากความบกพร่องของทรัพย์สินที
กองทรัสต์ CPNREIT จะเข้าลงทุนที
อาจตรวจสอบได้ยากหรือไม่
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สามารถตรวจพบได้ และทรัพย์สนิที
กองทรัสต์ CPNREIT จะเข้าลงทนุอาจมีลกัษณะหรือถกูนําไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบ
ใดรูปแบบหนึ
งที
เป็นการขดัหรือแย้งกบักฎหมายต่าง ๆ ที
เกี
ยวข้อง โดยการตรวจสอบข้อมลูต่าง ๆ ที
เกี
ยวข้องไม่สามารถ
ครอบคลมุถึงได้ ซึ
งอาจสง่ผลให้กองทรัสต์ CPNREIT มีคา่ใช้จ่ายหรือความรับผิดอนัเนื
องมาจากเหตกุารณ์ดงักลา่ว 

ข้อมูลในส่วนนี 3ที
อ้างถึงหรือเกี
ยวข้องกับรัฐบาล หน่วยงานราชการหรือเศรษฐกิจเป็นข้อมูลที
รวบรวมมาจาก
ข้อมลูที
มีการเปิดเผยหรือจากสิ
งพิมพ์ของรัฐบาล หน่วยงานราชการหรือจากแหลง่ข้อมลูอื
น ๆ โดยที
ผู้ก่อตั 3งทรัสต์มิได้ทํา
การตรวจสอบหรือรับรองความถกูต้องของข้อมลูดงักลา่วแตป่ระการใด เนื
องจากผลตอบแทนในการลงทนุในหนว่ยทรัสต์
ของทรัสต์เพื
อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์เป็นผลตอบแทนในระยะยาว ผู้ลงทนุจึงไม่ควรคาดหวงัที
จะได้รับผลตอบแทน
ในระยะสั 3น นอกจากนั 3น ราคาเสนอขายของหน่วยทรัสต์กับมูลค่าของหน่วยทรัสต์ในอนาคตอาจลดตํ
าลงหรือสงูขึ 3น ผู้
ลงทุนอาจไม่ได้รับคืนต้นทุนในการลงทุน ดงันั 3น ผู้ ที
ประสงค์จะซื 3อหน่วยทรัสต์จึงควรศึกษาข้อมูลเกี
ยวกับการลงทุนใน
หนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ CPNREIT ก่อนตดัสนิใจลงทนุในหนว่ยทรัสต์ 

1.1 ความเสี�ยงเกี�ยวกับกองทรัสต์ CPNREIT หรือการดาํเนินงานของกองทรัสต์ CPNREIT 

1.1.1 ความเสี�ยงจากความผันผวนทางเศรษฐกิจอันอาจมีผลกระทบต่ออสังหาริมทรัพย์ 

อสงัหาริมทรัพย์ที
กองทรัสต์ CPNREIT เข้าลงทุน อนัได้แก่ ศูนย์การค้า อาคารสํานกังาน และโรงแรม มีความ
เสี
ยงจากความผันผวนและการชะลอตัวของเศรษฐกิจ ทั 3งในระดบัประเทศและระดบัโลก นอกจากนี 3 อสงัหาริมทรัพย์
ดงักลา่วอาจได้รับผลกระทบจากการเปลี
ยนแปลงจากปัจจยัมหภาคอื
น ๆ เช่น ปัจจยัทางการเมือง การวางผงัเมือง การ
เปลี
ยนแปลงโครงสร้างและพฤติกรรมของประชากร การได้รับผลกระทบจากภยัพิบตัิทางธรรมชาติ โรคระบาด ตลอดจน
กรณีเกิดความไมส่งบภายในประเทศ และ/หรือในตา่งประเทศ เป็นต้น ซึ
งอาจสง่ผลกระทบตอ่กําลงัซื 3อ และ/หรือปริมาณผู้
มาจับจ่ายใช้สอยภายในศูนย์การค้า และ/หรือปริมาณความต้องการใช้พื 3นที
ภายในอาคารสํานกังาน และ/หรือจํานวน
นกัทอ่งเที
ยวและผู้มาใช้บริการภายในโรงแรม 

เพื
อเป็นการลดความเสี
ยงอันเนื
องมาจากความผันผวนทางเศรษฐกิจรวมถึงการเปลี
ยนแปลงของปัจจัยใน
ระดบัมหภาค ผู้จัดการกองทรัสต์จะวางแผนการจัดหาประโยชน์และการบริหารทรัพย์สินในส่วนที
เป็นศูนย์การค้าและ
อาคารสาํนกังาน โดยกําหนดแผนการจดัหาลกูค้าผู้ เชา่พื 3นที
ให้มีฐานลกูค้าที
ประกอบไปด้วยลกูค้าหลากหลายกลุม่ โดยใน
การจดัหาลกูค้าผู้ เชา่พื 3นที
 ผู้จดัการกองทรัสต์และผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะเน้นการเข้าถึงลกูค้าในหลากหลายธุรกิจ และ
มีการนําเสนอรายละเอียดเกี
ยวกบัการให้เชา่พื 3นที
ที
มีความเหมาะสมและสามารถตอบโจทย์ของลกูค้าได้เป็นอยา่งดี โดยมี
ต้นทนุการเช่าและการให้บริการในระดบัที
เหมาะสม เพื
อสร้างความพงึพอใจให้แก่ลกูค้า อนัจะทําให้ลกูค้าผู้ เช่าพื 3นที
มีการ
ต่อสญัญาเช่าอย่างต่อเนื
อง นอกจากนี 3 ผู้จดัการกองทรัสต์จะติดตามผลการดําเนินงานของร้านค้า และมีมาตรการดแูล
ช่วยเหลือผู้ เช่าร้านค้าที
ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ เช่น การวางแผนร่วมกนักบัผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์และผู้ เช่า
เพื
อพฒันาแผนการตลาดและการจดักิจกรรมส่งเสริมการขาย เพื
อดึงดดูลกูค้าให้เข้ามาจบัจ่ายใช้สอยและใช้บริการใน
ศนูย์การค้า รวมทั 3งให้นโยบายแก่ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ในการดแูลและสร้างความสมัพนัธ์ที
ดีกบัร้านค้าอยา่งสมํ
าเสมอ 
เพื
อรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ ให้คําปรึกษาและหาแนวทางร่วมกนัในการพฒันาศกัยภาพการดําเนินงานและการแข่งขนั
ของร้านค้าให้เติบโตไปพร้อมกบัศนูย์การค้าในระยะยาว 
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สาํหรับทรัพย์สินในสว่นที
เป็นโรงแรม ผู้จดัการกองทรัสต์จะประเมินและติดตามผลการดําเนินงานของทรัพย์สิน
ในสว่นนี 3อย่างต่อเนื
อง และจะดําเนินการที
จําเป็นร่วมกบัผู้ เช่าช่วงทรัพย์สนิ เพื
อปรับปรุงผลการดําเนินงานของทรัพย์สิน
ในสว่นที
เป็นโรงแรม ในกรณีที
ผลการดําเนินงานของทรัพย์สินในสว่นนี 3ที
เกิดขึ 3นจริงไมเ่ป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที

กําหนด 

1.1.2 ความเสี�ยงจากภาวะการแข่งขันที�สูงขึ 3นและการเปลี�ยนแปลงรูปแบบการดาํเนินชีวิต 

ผลประกอบการของกองทรัสต์ CPNREIT อาจได้รับผลกระทบจากสภาวะตลาดของอสงัหาริมทรัพย์และการ
แข่งขนัที
สงูขึ 3น ทั 3งจากผู้ประกอบการรายเดิมและรายใหม่ที
เปิดและปรับปรุงศูนย์การค้า อาคารสํานกังาน และโรงแรม 
อย่างต่อเนื
อง นอกจากนี 3 การปรับเปลี
ยนวิถีการดําเนินชีวิตของผู้บริโภคในยคุปัจจุบนัและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
ทําให้มีความท้าทายจากการเติบโตของตลาดสนิค้าออนไลน์ (Online Shopping) ที
ตอบสนองวิถีการดําเนินชีวิตของกลุม่
ลกูค้ารุ่นใหมด้่วยจดุเดน่เรื
องกลยทุธ์ด้านราคา ความหลากหลายของสนิค้าและความสะดวก ทําให้ผู้ประกอบการธุรกิจค้า
ปลกี รวมถึงผู้ประกอบการศนูย์การค้าต้องปรับตวัและปรับเปลี
ยนแผนกลยทุธ์ให้ทนัตอ่สภาวะแวดล้อมที
เปลี
ยนแปลงไป  

ดงันั 3น ผู้จัดการกองทรัสต์จะร่วมกับผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ (สําหรับทรัพย์สินในส่วนที
เป็นศูนย์การค้าและ
อาคารสํานักงาน) และผู้ เช่าช่วงทรัพย์สิน (สําหรับทรัพย์สินในส่วนที
เป็นโรงแรม) ในการดําเนินการที
จําเป็น ภายใต้
ขอบเขตอํานาจและความรับผิดชอบของผู้จดัการกองทรัสต์ตามที
ระบุไว้ในสญัญาก่อตั 3งทรัสต์ สญัญาแต่งตั 3งผู้ จัดการ
กองทรัสต์ สญัญาอื
น ๆ ที
เกี
ยวข้อง รวมถึงกฏระเบียบที
เกี
ยวข้อง ภายใต้การกํากบัดแูลของทรัสตี อนัมีวตัถปุระสงค์เพื
อ
เพิ
มขีดความสามารถในการแข่งขนัให้แก่อสงัหาริมทรัพย์ที
กองทรัสต์ CPNREIT เข้าลงทุน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและ
ปรับปรุงอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่ว เพื
อเพิ
มประสิทธิภาพในการจดัหาประโยชน์จากทรัพย์สนิ การใช้ประโยชน์พื 3นที
และการ
รักษาภาพลกัษณ์ที
ดีและความทนัสมยัต่อผู้ เช่าพื 3นที
และผู้มาใช้บริการภายในทรัพย์สิน โดยเฉพาะอย่างยิ
งในส่วนของ
ศนูย์การค้า ผู้จดัการกองทรัสต์จะร่วมกบัผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ในการวางแผนกลยทุธ์และมาตรการเพื
อพฒันาและ
ปรับปรุงศนูย์การค้าให้มีความแตกต่างและความแปลกใหม่ที
โดดเด่นเป็นที
ยอมรับ รวมถึงการนําแนวคิดใหม่ ๆ ตามวิถี
การดําเนินชีวิตของผู้บริโภคมาใช้ในการสร้างประสบการณ์ที
แปลกใหม่และน่าประทบัใจกวา่การซื 3อสนิค้าออนไลน์ให้แก่
ลกูค้า นอกจากนี 3 จะพฒันาบริการตา่ง ๆ ภายในศนูย์การค้า เพื
ออํานวยความสะดวกสบายในการเข้ามาใช้บริการอีกด้วย  

1.1.3 ความเสี�ยงจากการที�ผลประกอบการของกองทรัสต์ CPNREIT ส่วนหนึ� งขึ 3นอยู่กับความสามารถของ
ผู้จัดการกองทรัสต์ในการจัดการและจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินที�กองทรัสต์ CPNREIT เข้าลงทุน 

ผู้จดัการกองทรัสต์จะเป็นผู้ กําหนดนโยบายการดําเนินงาน การตลาด การจดัหาประโยชน์และกลยทุธ์การบริหาร
จดัการกองทรัสต์ CPNREIT  ให้เป็นไปตามที
ระบุไว้ในสญัญาก่อตั 3งทรัสต์ รวมถึงสญัญาอื
น ๆ ที
เกี
ยวข้อง ซึ
งการปฏิบตัิ
หน้าที
ของผู้จดัการกองทรัสต์จะอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของทรัสตีและเป็นไปตามสญัญาก่อตั 3งทรัสต์และกฎหมายที

เกี
ยวข้อง 

ความสามารถของผู้ จัดการกองทรัสต์ในการดําเนินการตามกลยุทธ์การลงทุนของกองทรัสต์ CPNREIT ให้
ประสบความสําเร็จขึ 3นอยู่กับปัจจัยที
ไม่แน่นอนหลายประการ ซึ
งรวมถึงความสามารถในการจัดการและจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สนิที
ลงทนุที
เหมาะสมและสอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์การลงทนุของกองทรัสต์ CPNREIT รวมทั 3งการ
ได้รับเงื
อนไขทางการเงินที
ดี ดงันั 3น ผู้จดัการกองทรัสต์จึงไมส่ามารถรับรองได้วา่การดําเนินการตามกลยทุธ์การจดัการและ
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จดัหาประโยชน์จากทรัพย์สนิที
ลงทนุของผู้จดัการกองทรัสต์ในความเป็นจริงจะเป็นไปตามแผนที
วางไว้ หรือสามารถทําได้
ภายในระยะเวลาและค่าใช้จ่ายที
เหมาะสม ทั 3งนี 3 หากผู้จัดการกองทรัสต์ไม่สามารถดําเนินการตามกลยุทธ์ให้ประสบ
ผลสําเร็จ อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อมูลค่าของทรัพย์สินหลัก ซึ
งจะส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานและ
ความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้กบัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์  

อยา่งไรก็ดี ทรัสตีจะควบคมุและติดตามการดําเนินการของผู้จดัการกองทรัสต์ ให้เป็นไปตามสญัญาก่อตั 3งทรัสต์ 
สญัญาแต่งตั 3งผู้ จัดการกองทรัสต์ และสญัญาอื
น ๆ ที
เกี
ยวข้อง โดยผู้จัดการกองทรัสต์จะดูแลและติดตามให้ผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ และผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินในสว่นที
เป็นโรงแรมฮิลตนั พทัยา มีการดําเนินการให้เป็นไปตามข้อกําหนดของ
สญัญาต่าง ๆ ที
เกี
ยวข้อง ทั 3งนี 3 เพื
อให้มั
นใจได้ว่าการบริหารจัดการกองทรัสต์ CPNREIT และการจัดหาประโยชน์จาก
ทรัพย์สนิหลกัของกองทรัสต์ CPNREIT มีการดําเนินการอยา่งเหมาะสมและก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

1.1.4 กองทรัสต์ CPNREIT ต้องพึ�งพาบุคลากรที� มีความชํานาญและประสบการณ์ ในการดําเนินการจัดหา
ประโยชน์และบริหารจัดการการใช้ประโยชน์อสังหาริมทรัพย์ 

กรรมการและผู้บริหารระดบัสงูของ CPN ในฐานะผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของทรัพย์สนิในสว่นที
เป็นศนูย์การค้า
และอาคารสํานกังาน และทีมบริหารโรงแรมจากกลุม่ฮิลตนั ซึ
งจะทําหน้าที
ในการบริหารจดัการโรงแรมฮิลตนั พทัยา เป็น
สว่นสาํคญัในการดําเนินการจดัหาประโยชน์และบริหารจดัการการใช้ประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ที
กองทรัสต์ CPNREIT 
เข้าลงทนุ การสญูเสียบุคลากรดงักล่าวไปจะเป็นการสญูเสียผู้มีประสบการณ์ ความรู้ สายสมัพนัธ์ทางธุรกิจและความ
ชํานาญในการบริหารจัดการอสงัหาริมทรัพย์ ในกรณีที
 CPN และ/หรือกลุ่มฮิลตันสูญเสียบุคลากรดงักล่าวไป และไม่
สามารถชกัจูง จ้าง และพฒันาบคุลากรใหมที่
มีความรู้ ความเชี
ยวชาญ ความสามารถ ตลอดจนคณุสมบตัิที
เกี
ยวกบัการ
จัดหาประโยชน์และบริหารจัดการการใช้ประโยชน์อสังหาริมทรัพย์มาทดแทน อาจทําให้กองทรัสต์ CPNREIT มี
ความสามารถในการทํากําไรลดลง ซึ
งจะมีผลกระทบตอ่ความสามารถของกองทรัสต์ CPNREIT ในการจ่ายประโยชน์ตอบ
แทนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

อย่างไรก็ตาม ความเสี
ยงในประเด็นนี 3สามารถบริหารจดัการได้ เนื
องจาก CPN มีนโยบายและมาตรการในการ
บริหารทรัพยากรมนษุย์ เพื
อให้มีบคุลากรจํานวนเพียงพอ มีขีดความสามารถเหมาะสมกบังานที
รับผิดชอบและมีความสขุ
ในการทํางานพร้อมที
จะทุ่มเทและสร้างสรรค์ผลงานที
ดีอย่างสมํ
าเสมอ ในสว่นของความเสี
ยงจากการเปลี
ยนแปลงทีม
บริหารโรงแรมฮิลตัน พัทยานั 3น กลุ่มฮิลตัน ซึ
งเป็นเครือข่ายการบริหารโรงแรมในระดับนานาชาติ มีระบบการทํางาน
ภายในที
ดี และคาดวา่สามารถสง่ทีมบริหารโรงแรมชดุใหมม่าแทนทีมบริหารโรงแรมชดุเดิมได้ ในกรณีที
มีการเปลี
ยนแปลง
ทีมบริหารโรงแรม ซึ
งจะทําให้การดําเนินงานและบริหารโรงแรมฮิลตนั พทัยา สามารถดําเนินการได้อยา่งตอ่เนื
อง 

1.1.5 ความเสี�ยงจากการที�สัญญาจ้างบริหารโรงแรมอาจจะไม่ได้รับการต่อออกไป เมื�อครบกาํหนดอายุ หรือ
แม้จะมีการต่อสัญญาออกไป ข้อกําหนดและเงื�อนไขภายใต้สัญญาฉบับที�จะต่อออกไป อาจไม่ดีและ
เป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจเหมือนเดิม 

ผลการดําเนินงานของโรงแรมอาจได้รับผลกระทบหากสญัญาจ้างบริหารโรงแรมที
จะจัดทําระหว่างผู้ เช่าช่วง
ทรัพย์สินซึ
งจะเป็นบริษัทย่อยของ CPN และผู้บริหารโรงแรมปัจจุบนัไม่ได้รับการต่ออายสุญัญาออกไป เมื
อครบกําหนด 
หรือมีการยกเลิกสญัญาก่อนครบกําหนด ทําให้ผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินต้องสรรหาและแต่งตั 3งผู้บริหารโรงแรมรายใหม่มาแทน
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ผู้บริหารโรงแรมรายเดิม ซึ
งอาจทําให้ขาดความต่อเนื
องในการบริหารจดัการโรงแรม และถึงแม้สญัญาจ้างบริหารโรงแรม
ระหว่างผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินและผู้บริหารโรงแรมปัจจุบันจะมีการต่อออกไป ก็ยังมีความเสี
ยงว่าข้อกําหนดและเงื
อนไข
ภายใต้สญัญาฉบบัที
จะต่อออกไปจะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของทรัพย์สินเทียบเท่ากับข้อกําหนดและเงื
อนไข
ภายใต้สญัญาฉบบัเดิมหรือไม ่ซึ
งปัจจยัเหลา่นี 3จะเป็นปัจจยัสว่นหนึ
งที
มีผลกระทบตอ่ผลการดําเนินงานและความสามารถ
ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ CPNREIT 

อยา่งไรก็ดี เนื
องจากระยะเวลาตามสญัญาจ้างบริหารโรงแรมปัจจบุนัยงัคงเหลืออีกอยูป่ระมาณ 8 ปี และหากผู้
เช่าช่วงสามารถปฏิบตัิตามเงื
อนไขในการจ่ายค่าเช่าแก่กองทรัสต์ CPNREIT ที
ระบใุนสญัญาเช่าช่วงรวมถึงสญัญาจ้าง
บริหารโรงแรมได้อยา่งตอ่เนื
องจนครบอายสุญัญาจ้างบริหารโรงแรม ผู้จดัการกองทรัสต์คาดว่ามีความเป็นไปได้วา่การต่อ
สญัญาจ้างบริหารโรงแรมเมื
อครบกําหนดอายสุญัญาจะสามารถดําเนินการได้อย่างราบรื
น ภายใต้เงื
อนไขและข้อกําหนด
ที
เป็นประโยชน์ตอ่คูส่ญัญาทกุฝ่าย ทั 3งนี 3 ในกรณีที
สญัญาจ้างบริหารโรงแรมไมไ่ด้รับการตอ่ออกไป หรือถกูยกเลกิก่อนครบ
กําหนด ผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินมีหน้าที
สรรหาและคดัเลือกผู้บริหารโรงแรมรายใหม่ที
มีความเหมาะสม มาทดแทนผู้บริหาร
โรงแรมรายเดิมเพื
อให้สามารถปฏิบตัิตามสญัญาเช่าช่วงได้อยา่งตอ่เนื
อง 

1.1.6 ความเสี�ยงจากการลดลงของนักท่องเที�ยวซึ�งจะมีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจโรงแรม 

การดําเนินธุรกิจของโรงแรมฮิลตัน พัทยา ซึ
งเป็นส่วนหนึ
งของทรัพย์สินที
จะลงทุนเพิ
มเติมครั 3งที
 1 อาจได้รับ
ผลกระทบทางลบจากเหตกุารณ์ใด ๆ ที
จะลดความนา่สนใจของประเทศไทยที
เป็นจดุหมายปลายทางการทอ่งเที
ยวที
ได้รับ
ความนิยมอยา่งมากแหง่หนึ
งในเขตภมูิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมถึงจงัหวดัชลบรีุซึ
งเป็นจงัหวดัทอ่งเที
ยวที
สําคญัแห่งหนึ
งใน
ภาคตะวนัออกของประเทศไทย ซึ
งเหตุการณ์ที
มีผลกระทบในทางลบดงักล่าว จะรวมถึงการเปลี
ยนแปลงในทางลบของ
สภาวะเศรษฐกิจระหว่างประเทศ การแข็งค่าของเงินบาทไทย มมุมองที
เป็นลบของชาวต่างประเทศเกี
ยวกบัประเทศไทย 
ผลกระทบจากการก่อวินาศกรรม สงคราม การจลาจล การประท้วง การปิดล้อมสนามบิน การแพร่ระบาดของโรคระบาด
ในภมูิภาค รวมถึงผลกระทบจากความเสี
ยงเกี
ยวกับอธิปไตยและสถานการณ์ทางการเมืองของประเทศไทย ดงันั 3น หาก
เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว สภาวะเศรษฐกิจในระดับมหภาคและอุตสาหกรรมการท่องเที
ยวของประเทศไทยจะได้รับ
ผลกระทบในทางลบ อย่างมีนัยสําคัญ อันจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อผลการดําเนินงานและความสามารถในการจ่าย
ประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ CPNREIT ด้วย 

อย่างไรก็ตาม ความเสี
ยงดงักล่าวอาจลดลงไปได้ระดบัหนึ
ง โดยการกระจายกลุ่มลกูค้าผู้มาใช้บริการภายใน
โรงแรม โดยไมจํ่ากดัลกูค้าเพียงภมูิภาคใดภมูิภาคหนึ
ง หรือสญัชาติใดสญัชาติหนึ
ง จึงสามารถนํามาทดแทนซึ
งกนัและกนั
ในแตล่ะฤดกูาลท่องเที
ยวได้ ทําให้ในกรณีที
เกิดปัญหากบัลกูค้าจากภมูิภาคหรือกลุม่ลกูค้ากลุม่ใดกลุม่หนึ
ง ก็ยงัมีลกูค้า
จากกลุม่อื
นมาทดแทนได้ 

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

ผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินในสว่นที
เป็นโรงแรมจะรับโอนหรือดําเนินการเพื
อให้ได้มาซึ
งใบอนญุาตประกอบธุรกิจโรงแรม
จากกระทรวงมหาดไทย รวมถึงใบอนญุาตในการดําเนินธุรกิจอื
น ๆ ที
เกี
ยวข้อง เพื
อวตัถปุระสงค์ในการประกอบกิจการ
โรงแรม ทั 3งนี 3 ในกรณีที
ผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินไม่สามารถดําเนินการเพื
อให้ได้มาซึ
งใบอนญุาตประกอบธุรกิจโรงแรม รวมถึง
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ใบอนุญาตในการดําเนินธุรกิจอื
น ๆ ที
เกี
ยวข้อง หรือในกรณีที
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม และ/หรือ ใบอนุญาตใน
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
สทิธิบอกเลิกสญัญาเช่าช่วง และเรียกร้องคา่เสยีหายจากการผิดสญัญาของผู้ เช่าช่วง ทั 3งนี 3 ในกรณีที
กองทรัสต์ CPNREIT 
ไมส่ามารถหาผู้ เช่าช่วงทรัพย์สนิรายใหม่เพื
อมาเช่าช่วงและบริหารทรัพย์สินหลกัที
กองทรัสต์ CPNREIT เข้าลงทนุ ภายใน
ระยะเวลาอนัสมควร หรือไม่สามารถบรรลขุ้อตกลงกบัผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินรายใหม่เกี
ยวกบัข้อกําหนดและเงื
อนไขภายใต้
สญัญาเช่าช่วงฉบับใหม่ที
เป็นประโยชน์ต่อกองทรัสต์ CPNREIT ได้ กระแสรายได้ของกองทรัสต์ CPNREIT อาจชะลอ 
หยุดชะงกัหรือลดลง อย่างมีนยัสําคญั อนัจะมีผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อผลประกอบการและความสามารถในการ
จ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ CPNREIT   

เพื
อลดความเสี
ยงในประเด็นนี 3 ผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินมีหน้าที
ในการดําเนินการตามข้อกําหนดและขั 3นตอนทาง
กฎหมายที
เกี
ยวข้อง เพื
อให้ได้มาซึ
งใบอนญุาตในการประกอบธุรกิจโรงแรม รวมถึงใบอนญุาตในการดําเนินธุรกิจอื
น ๆ ที

เกี
ยวข้อง เพื
อให้การดําเนินกิจการโรงแรมฮิลตนั พทัยา ถกูต้องตามข้อกําหนดทางกฎหมายที
เกี
ยวข้อง 

1.1.8 รายได้ของกองทรัสต์ CPNREIT จากทรัพย์สินในส่วนที� เป็นโรงแรม ขึ 3นอยู่กับฐานะการเงินของผู้เช่า
ช่วงทรัพย์สินและการตัดสินใจต่ออายุสัญญาเช่าช่วงเมื�อสัญญาสิ 3นสุดลง 

ผลประกอบการและความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ CPNREIT ส่วนหนึ
งขึ 3นอยู่กับ
รายได้ค่าเช่าทรัพย์สินในส่วนที
เป็นโรงแรม ซึ
งกองทรัสต์ CPNREIT ได้ให้เช่าช่วงแก่ผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินรายเดียวซึ
งเป็น
บริษัทยอ่ยร้อยละ 99.99 ของ CPN ที
มีการจดัตั 3งขึ 3นในเดือนกนัยายน 2560 โดยรายได้ของกองทรัสต์ CPNREIT ในสว่นนี 3 
จะประกอบด้วยรายได้ค่าเช่าคงที
 (Fixed Rent) และรายได้ค่าเช่าแปรผัน (Variable Rent) (ซึ
งคํานวณตามวิธีการที

กําหนดไว้ในสญัญาเช่าช่วง) ที
กองทรัสต์ CPNREIT จะได้รับจากผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินรายเดียวดงักล่าว ทําให้กองทรัสต์ 
CPNREIT มีความเสี
ยงจากการลงทนุในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ประเภทโรงแรม จากการให้เช่าช่วงทรัพย์สินแก่ผู้ เช่า
ช่วงทรัพย์สนิเพียงรายเดียว ดงันั 3น ในขณะใดขณะหนึ
ง ถ้าผู้ เช่าช่วงทรัพย์สนิมีฐานะการเงินที
ด้อยลงจากผลประกอบการ
ของโรงแรมที
ไม่เป็นไปตามที
คาดไว้ อาจทําให้ผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินชําระเงินล่าช้า หรือเกิดการผิดนดัชําระเงินค่าเช่าของผู้
เช่าช่วงทรัพย์สนิอนัอาจเป็นผลให้สญัญาเช่าช่วงถกูยกเลกิหรือไมไ่ด้รับการตอ่อายสุญัญาโดยกองทรัสต์ CPNREIT หรือผู้
เช่าช่วงทรัพย์สนิอาจขอตอ่อายสุญัญาเช่าช่วง ด้วยเงื
อนไขที
ทําให้ประโยชน์ตอ่กองทรัสต์ด้อยลงอนัอาจสง่ผลกระทบอยา่ง
มีนยัสาํคญัตอ่ฐานะการเงิน ผลประกอบการ และความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ CPNREIT  

อย่างไรก็ดี ตามเงื
อนไขในสญัญาเช่าช่วง ผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินไม่สามารถดําเนินการใด ๆ ที
อาจก่อให้เกิดความ
เสี
ยงตอ่สถานะทางการเงินของผู้ เช่าช่วงทรัพย์สิน นอกจากนี 3 เพื
อลดความเสี
ยงในประเด็นนี 3 ผู้จดัการกองทรัสต์และผู้ เช่า
ช่วงทรัพย์สิน จะร่วมกันติดตามและประเมินผลประกอบการของทรัพย์สินในส่วนที
เป็นโรงแรมอย่างต่อเนื
อง และจะ
ร่วมกันดําเนินการที
จําเป็นเพื
อแก้ไข ปรับปรุงและเพิ
มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจของโรงแรม โดยมีการ
พิจารณาถึงกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจและการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทรัสต์ CPNREIT ในภาพรวม 
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นอกจากนี 3 ภายใต้สญัญาก่อตั 3งสิทธิและการกระทําการ CPN ตกลงจะควบคมุ ดแูล และดําเนินการใด ๆ ที
จําเป็นในการ
ป้องกนัและเยียวยาเพื
อให้ผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินซึ
งเป็นบริษัทย่อยของ CPN ปฏิบตัิตามข้อกําหนดและเงื
อนไขในสญัญาที
ผู้
เช่าช่วงทรัพย์สินเป็นคู่สญัญาอย่างเคร่งครัด ซึ
งรวมถึงแต่ไม่จํากดัเพียงสญัญาจัดหาประโยชน์ในโรงแรมฮิลตนั พทัยา 
รวมทั 3งเอกสารและสญัญาอื
นใดที
เกี
ยวเนื
องและเกี
ยวกับการจัดหาประโยชน์ของกองทรัสต์ CPNREIT ซึ
งมีบริษัทย่อย
ดงักลา่ว (ซีพีเอ็นพทัยา โฮเทล) มีความเกี
ยวข้องหรือเข้าเป็นคูส่ญัญา โดยเฉพาะอยา่งยิ
ง CPN จะใช้ความพยายามอยา่ง
สดุความสามารถในการป้องกนัและเยียวยา (รวมถึงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินใด ๆ ได้แก่ การให้กู้ ยืมเงินแก่ซีพี
เอ็นพทัยา โฮเทล การลงทนุเพิ
มเติมในหุ้นของซีพีเอ็นพทัยา โฮเทล กรณีที
มีการเพิ
มทนุ เป็นต้น โดยการให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงินดงักลา่วไมไ่ด้มีวตัถปุระสงค์เพื
อเป็นการรับประกนัรายได้ให้แก่กองทรัสต์ CPNREIT แต่จะใช้เงินดงักลา่วเพื
อ
สนบัสนนุและเป็นเงินทนุหมนุเวียนสาํหรับการดําเนินกิจการของซีพีเอ็นพทัยา โฮเทล) เพื
อมิให้ซีพีเอ็นพทัยา โฮเทล ผิดนดั 
กระทําการฝ่าฝืนเงื
อนไข หรือก่อให้เกิดเหตแุห่งการเลิกสญัญา หรือกระทําผิดข้อสญัญาใด ๆ ตามที
กําหนดไว้ในสญัญา 
โดยอนึ
งการวางแผนและการเบิกใช้เงินสาํหรับการดําเนินกิจการโรงแรมฮิลตนั พทัยา จะดําเนินการโดยกลุม่ฮิลตนัซึ
งทํา
หน้าที
เป็นผู้บริหารโรงแรม 

1.1.9 ความเสี�ยงจากการเลื�อนชําระค่าเช่าหรือการยกเว้นค่าเช่าอันเนื�องมาจากเหตุสุดวิสัยอันมีผลกระทบ
ต่อการดาํเนินธุรกิจของโรงแรมฮิลตัน พัทยา 

ในกรณีที
เกิดเหตสุดุวิสยัอนัมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของโรงแรมฮิลตนั พทัยา และเข้าเงื
อนไขการเลื
อน
ชําระคา่เช่าหรือการยกเว้นคา่เช่าอนัเนื
องมาจากเหตสุดุวิสยัตามที
ระบใุนร่างสญัญาเช่าช่วงอาคารและสญัญาเช่าช่วงงาน
ระบบของทรัพย์สินหลกัในสว่นที
เป็นโรงแรมฮิลตนั พทัยา และร่างสญัญาเช่าสงัหาริมทรัพย์ที
เกี
ยวข้อง ผู้ เช่าช่วงทรัพย์สิน
มีสทิธิขอเลื
อนชําระคา่เช่าบางสว่นหรือทั 3งหมดในไตรมาสใดไตรมาสหนึ
ง รวมถึงผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินมีสทิธิขอยกเว้นไมต้่อง
ชําระคา่เช่าบางสว่นหรือทั 3งหมดในไตรมาสใดไตรมาสหนึ
ง ให้แก่กองทรัสต์ CPNREIT โดยในกรณีที
มีการขอเลื
อนชําระคา่
เช่าหรือการยกเว้นค่าเช่าโดยผู้ เช่าช่วงทรัพย์สิน รายได้และกระแสเงินสดของกองทรัสต์ CPNREIT อาจได้รับผลกระทบ
อยา่งมีนยัสาํคญั ซึ
งจะมีผลกระทบตอ่การจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

อย่างไรก็ดี เพื
อลดความเสี
ยงที
อาจเกิดขึ 3น คู่สญัญาทั 3งสองฝ่ายได้ตกลงให้มีการคํานวณค่าเช่าในกรณีที
เกิด
เหตกุารณ์ดงักลา่ว ซึ
งอาจทําให้ผู้ เชา่ชว่งทรัพย์สนิยงัคงมหีน้าที
ในการชําระคา่เช่าบางสว่น โดยการชําระคา่เช่าดงักลา่วจะ
คํานึงถึงความสามารถในการชําระค่าเช่าของผู้ เช่าช่วงทรัพย์สนิ รวมถึงผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของโรงแรมฮิลตนั 
พทัยา ของผู้ เช่าช่วงทรัพย์สิน และในกรณีที
พ้นเหตุการณ์ดงักลา่วแล้ว ผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินยงัคงต้องชําระค่าเช่าของไตร
มาสปกติต่อไป ตามหลกัเกณฑ์การคํานวณค่าเช่าปกติ และต้องชําระค่าเช่าในสว่นที
ได้รับการเลื
อนในสว่นที
ยงัชําระไม่
ครบถ้วนด้วย โดยค่าเช่าในส่วนที
ได้รับการเลื
อนซึ
งยงัชําระไม่ครบถ้วนนี 3จะถูกคํานวณทุก ๆ ไตรมาสตามหลกัเกณฑ์ที

กําหนดในร่างสญัญาเช่าช่วงอาคารและสญัญาเช่าช่วงงานระบบของทรัพย์สนิหลกัในสว่นที
เป็นโรงแรมฮิลตนั พทัยา และ
ร่างสญัญาเช่าสงัหาริมทรัพย์ที
เกี
ยวข้อง ทั 3งนี 3 ผู้ลงทนุสามารถศกึษาข้อมลูเพิ
มเติมในสว่นนี 3ได้จากสรุปสาระสาํคญัของร่าง
สญัญาเช่าช่วงอาคารและสญัญาเช่าช่วงงานระบบและสรุปสาระสําคัญของร่างสญัญาเช่าสงัหาริมทรัพย์ที
เกี
ยวกับ
ทรัพย์สนิที
จะลงทนุเพิ
มเติมครั 3งที
 1 สว่นที
เป็นโรงแรม 
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1.1.10 ความเสี�ยงจากการไม่สามารถหาผู้เช่าช่วงทรัพย์สินในส่วนที�เป็นโรงแรมได้ในอนาคต  

กรณีที
สญัญาเช่าช่วงทรัพย์สนิในสว่นที
เป็นโรงแรมสิ 3นสดุลง และผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินไม่ตอ่อายสุญัญา หรือมีการ
บอกเลกิสญัญาเช่าช่วงดงักลา่วก่อนครบกําหนดระยะเวลาการเช่าช่วงตามสญัญา กองทรัสต์ CPNREIT อาจต้องใช้เวลา
ในการหาบคุคลอื
น เพื
อเข้ามาเป็นผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินสว่นที
เป็นโรงแรมฮิลตนั พทัยา แทนผู้ เช่าช่วงทรัพย์สนิเดิม ซึ
งบคุคล
ดังกล่าวอาจไม่มีคุณสมบัติหรือความสามารถเหมือนกับผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินเดิม รวมทั 3งกองทรัสต์ CPNREIT อาจไม่
สามารถหาผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินรายใหม่มาทดแทนและจ่ายค่าเช่าได้เทียบเท่ากับผู้ 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 3นสดุในวนัที
 31 ธนัวาคม 2560) โดยคูส่ญัญาแตล่ะฝ่ายมีสทิธิในการตอ่อายสุญัญา
เช่าออกไปได้อีก 3 คราว ๆ ละ 3 ปี โดยในกรณีที
กองทรัสต์ CPNREIT ไมไ่ด้ให้ผู้ เช่าช่วงทรัพย์สนิรายเดิมเช่าช่วงทรัพย์สิน
ในส่วนที
เป็นโรงแรมฮิลตนั พทัยา อีกต่อไป ผู้จดัการกองทรัสต์มีกระบวนการในการพิจารณาคดัเลือกผู้ เช่าช่วงทรัพย์สิน
รายใหม ่โดยคํานงึถึงประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เป็นสาํคญั และด้วยจดุเดน่ของโรงแรมซึ
งมีทําเลที
ตั 3งที
ดีในเมืองพทัยา
อนัเป็นแหลง่ทอ่งเที
ยวที
สาํคญัของประเทศไทย การจดัหาผู้ เช่าช่วงทรัพย์สนิรายใหมม่าทดแทนผู้ เช่าช่วงทรัพย์สนิรายเดิม
นา่จะสามารถดําเนินการได้  

อนึ
ง ก่อนครบกําหนดระยะเวลาการเช่าช่วงทรัพย์สนิในสว่นที
เป็นโรงแรมฮิลตนั พทัยา (วนัที
 31 ธนัวาคม 2569)  
ผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินจะต้องแจ้งให้กองทรัสต์ CPNREIT ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหน้าเป็นเวลาอย่างน้อย 12 เดือน
ก่อนวนัครบกําหนดสญัญาดงักลา่ว เกี
ยวกบัความประสงค์ที
จะตอ่อายสุญัญาเช่าออกไปอีกหรือไม ่ทั 3งนี 3 เพื
อให้คูส่ญัญา
ทั 3งสองฝายสามารถสรุปข้อตกลงในการต่อสญัญาเช่าให้แล้วเสร็จก่อนสิ 3นสดุระยะเวลาการเช่า หรือเพื
อให้กองทรัสต์ 
CPNREIT ดําเนินการสรรหาและคดัเลือกผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินรายใหม่มาแทนผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินรายเดิมที
จะไม่ต่ออายุ
สญัญาได้ โดยหากผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินไม่ประสงค์ที
จะตอ่อายสุญัญาเช่าช่วง หรือการต่ออายสุญัญาเช่าช่วงโดยผู้ เช่าช่วง
ทรัพย์สินมีข้อจํากัดทางกฎหมายหรือพ้นวิสยั แต่ผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินยงัคงสามารถเช่าช่วงอสงัหาริมทรัพย์ในส่วนที
เป็น
โรงแรมฮิลตนั พทัยา ได้ชั
วคราว หากกองทรัสต์ CPNREIT ร้องขอ ผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินตกลงที
จะเช่าช่วงอสงัหาริมทรัพย์ใน
ส่วนที
เป็นโรงแรมฮิลตนั พทัยา ต่อไป จนกว่ากองทรัสต์ CPNREIT จะสามารถหาผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินรายอื
นมาเช่าช่วง
ทรัพย์สินที
เช่าช่วงต่อไปได้ โดยที
กองทรัสต์ CPNREIT และผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินจะร่วมกนักําหนดเงื
อนไขของการเช่าช่วงที

ตอ่ออกไป แตท่ั 3งนี 3 ระยะเวลาการเช่าที
ตอ่ออกไปดงักลา่วจะไมเ่กิน 180 วนันบัจากวนัที
ครบกําหนดระยะเวลาการเช่า โดย
ให้ถือว่าผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินไม่มีหน้าที
ที
จะเช่าช่วงทรัพย์สินที
เช่าช่วงต่อไป ภายหลงัระยะเวลาดังกล่าว ทั 3งนี 3 ผู้ ลงทุน
สามารถศึกษาข้อมลูเพิ
มเติมในสว่นนี 3ได้จากสรุปสาระสาํคญัของร่างสญัญาเช่าช่วงอาคารและสญัญาเช่าช่วงงานระบบ
และสรุปสาระสาํคญัของร่างสญัญาเช่าสงัหาริมทรัพย์ที
เกี
ยวกบัทรัพย์สนิที
จะลงทนุเพิ
มเติมครั 3งที
 1 
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1.1.11 ความเสี�ยงจากความสามารถในการชําระค่าเช่าและค่าบริการของผู้เช่าพื 3นที�ในศูนย์การค้าและอาคาร
สาํนักงาน 

ความสามารถในการดาํเนินธุรกิจของผู้ เชา่พื 3นที
ในศนูย์การค้าและอาคารสาํนกังานที
กองทรัสต์ CPNREIT ลงทนุ 
จะสง่ผลกระทบถึงความสามารถในการชําระคา่เช่าและค่าบริการ การตอ่สญัญา หรือการยกเลิกสญัญาก่อนครบกําหนด 
ซึ
งล้วนแต่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้และกระแสเงินสดของกองทรัสต์ CPNREIT และความสามารถของกองทรัสต์ 
CPNREIT ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ อย่างไรก็ตาม สญัญาเช่าพื 3นที
ในศนูย์การค้าและอาคาร
สาํนกังานที
กองทรัสต์ CPNREIT ลงทนุสว่นใหญ่ มีอาย ุ3 ปี ทําให้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์สามารถปรับเปลี
ยนร้านค้าใน
ศนูย์การค้าและผู้ เช่าพื 3นที
ในอาคารสํานกังานได้ นอกจากนี 3 การทําสญัญาเช่าโดยทั
วไปจะมีการเรียกเก็บเงินประกนัการ
เช่าเป็นมลูค่าเท่ากบัคา่เช่าประมาณ 3-6 เดือน ซึ
งสามารถนํามาใช้ชดเชยเป็นรายได้ของกองทรัสต์ CPNREIT ในกรณีไม่
สามารถเรียกเก็บค่าเช่าจากผู้ เช่ารายนั 3น ๆ ได้ รวมถึงนํามาชดเชยรายได้ที
ขาดหายไป และ/หรือ ความเสียหายที
อาจ
เกิดขึ 3นแก่กองทรัสต์ CPNREIT ในกรณีที
ผู้ เช่าขอยกเลกิสญัญาเช่าก่อนครบกําหนดอายกุารเช่าตามสญัญา 

1.1.12 ความเสี�ยงจากการสูญเสียผู้เช่าหลัก (Anchor Tenants) 

การมีผู้ เช่าหลกั (Anchor Tenants) เป็นปัจจัยหนึ
งในการดึงดดูลกูค้าเพื
อให้มาจับจ่ายซื 3อสินค้าและใช้บริการ
ภายในศนูย์การค้า เช่น การมีห้างสรรพสินค้าหรือโรงภาพยนตร์ การสญูเสียผู้ เช่าหลกัดงักล่าวอาจทําให้ความน่าสนใจ
ของศนูย์การค้าลดลง ซึ
งอาจสง่ผลให้ปริมาณผู้มาจบัจ่ายซื 3อสนิค้าและใช้บริการภายในศนูย์การค้าลดลงตามไปด้วย และ
อาจมีผลต่อความสามารถในการรักษาอตัราการเช่าพื 3นที
ของผู้ เช่าประเภทอื
น ๆ รวมถึงรายได้ค่าเช่าและค่าบริการของ
ศนูย์การค้าด้วย 

อย่างไรก็ตาม ความเสี
ยงในประเด็นนี 3จะลดลง เนื
องจากหากผู้ เช่าหลกัจะไม่ต่ออายุสญัญาเช่ากับกองทรัสต์ 
CPNREIT ผู้ เช่าหลักดังกล่าวจะต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 6 เดือนก่อนครบกําหนดอายุสัญ ญ า ซึ
งผู้ บ ริหาร
อสงัหาริมทรัพย์สามารถใช้ระยะเวลาดงักลา่วในการจัดหาผู้ เช่ารายใหม่มาทดแทนผู้ เช่ารายเดิมที
จะไม่ต่ออายุสญัญา 
และด้วยจุดเดน่ในด้านที
ตั 3งของศนูย์การค้าที
กองทรัสต์ CPNREIT เข้าลงทนุ รวมถึงประสบการณ์กว่า 30 ปีของ CPN ใน
การบริหารจดัการศนูย์การค้าในหลาย ๆ พื 3นที
ได้อย่างประสบความสําเร็จ การจดัหาผู้ เช่าพื 3นที
รายใหม่มาทดแทนผู้ เช่า
พื 3นที
ที
จะไมต่อ่อายสุญัญาคาดวา่นา่จะดําเนินการได้ 

1.1.13 ความเสี�ยงที�เกิดขึ 3นเมื�อต้องมีการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ CPNREIT  

ทรัพย์สนิประเภทศนูย์การค้า อาคารสาํนกังาน และโรงแรมของกองทรัสต์ CPNREIT แตล่ะแห่ง จะต้องซอ่มแซม
และปรับปรุงให้ปลอดภยั ดใูหม ่ทนัสมยั และสอดคล้องกบัความต้องการของลกูค้าผู้ เข้ามาจบัจ่ายซื 3อสินค้าและใช้บริการ
ศนูย์การค้า รวมถึงผู้ เช่าพื 3นที
 (สําหรับทรัพย์สนิสว่นที
เป็นศนูย์การค้าและอาคารสาํนกังาน) และของลกูค้าที
มาใช้บริการ
ภายในโรงแรม โดยปกติการปรับปรุงหรือการซอ่มแซมบํารุงรักษาประจําปีจะไมก่่อให้เกิดผลกระทบต่อการดําเนินงานของ
อสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ CPNREIT มากนกั ยกเว้นในกรณีที
เป็นการปรับปรุงซอ่มแซมใหญ่ซึ
งเป็นการปรับปรุงเพื
อ
เปลี
ยนแปลงภาพลกัษณ์ภายนอกและภายในของทรัพย์สิน หรือเป็นการเปลี
ยนแปลงงานระบบที
สําคญัของทรัพย์สนิ ซึ
ง
โดยปกติจะมีการดําเนินการทุก ๆ 10-15 ปี และโดยทั
วไปจะไม่มีการหยุดการดําเนินงานของอสงัหาริมทรัพย์นั 3น ๆ ใน
ระหวา่งช่วงการปรับปรุง โดยการปรับปรุงจะดําเนินการเป็นสว่น ๆ เฉพาะในสว่นพื 3นที
ที
ต้องการปรับปรุงเท่านั 3น โดยพื 3นที
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สว่นอื
นยงัคงเปิดให้บริการตามปกติ เว้นแต่หากพิจารณาแล้ววา่การปิดอสงัหาริมทรัพย์เพื
อการปรับปรุงซ่อมแซมจะเป็น
ประโยชน์มากกวา่การทยอยดาํเนินการเป็นสว่น ๆ  ซึ
งการดําเนินการดงักลา่วอาจจะมีผลกระทบตอ่ทั 3งผู้ เช่าพื 3นที
และลกูค้า
ที
มาจบัจ่ายซื 3อสนิค้าและใช้บริการ (สาํหรับทรัพย์สนิสว่นที
เป็นศนูย์การค้าและอาคารสาํนกังาน) และลกูค้าที
มาใช้บริการ
ภายในโรงแรม ตลอดจนรายได้ของกองทรัสต์ CPNREIT  

ในการปรับปรุงซ่อมแซมใหญ่ในแต่ละครั 3ง ผู้ จัดการกองทรัสต์และผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ในส่วนที
เป็น
ศนูย์การค้าและอาคารสาํนกังาน รวมถึงผู้ เช่าช่วงทรัพย์สนิและผู้บริหารโรงแรม สาํหรับสว่นที
เป็นโรงแรม จะมีการวางแผน
เพื
อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ เช่าพื 3นที
และลกูค้าที
มาจบัจ่ายซื 3อสินค้าและใช้บริการ (สําหรับทรัพย์สินส่วนที
เป็นศูนย์การค้า
และอาคารสํานกังาน) และลกูค้าที
มาใช้บริการภายในโรงแรมให้น้อยที
สดุ โดยจะมีการพิจารณาถึงความเพียงพอของ
แหลง่เงินทนุที
จะนํามาใช้ดําเนินการและระยะเวลาในการดําเนินการที
เหมาะสม รวมถึงจะมีการศึกษาถึงผลกระทบต่อ
รายได้และผลตอบแทนที
คาดวา่จะได้รับทกุครั 3งก่อนเริ
มดําเนินการ ทั 3งนี 3 การปรับปรุงซ่อมแซมใหญ่ถือว่าเป็นสิ
งที
จําเป็น
ในการประกอบธุรกิจศนูย์การค้า อาคารสํานกังาน และโรงแรม เพื
อรักษาภาพลกัษณ์และความทนัสมยั และให้มีความ
สอดคล้องกับการเปลี
ยนแปลงของภาวะตลาดอยู่ตลอดเวลา เพื
อสร้างความน่าสนใจให้แก่ทรัพย์สินที
กองทรัสต์ 
CPNREIT เข้าลงทุน และสามารถตอบสนองความต้องการทั 3งของผู้ เช่าพื 3นที
ภายในศูนย์การค้าและอาคารสํานักงาน 
รวมถึงลกูค้าที
มาใช้บริการภายในศนูย์การค้า อาคารสาํนกังาน และโรงแรม ซึ
งก็หมายถึงการรักษาและเพิ
มโอกาสในการ
สร้างรายได้และกระแสเงินสดให้แก่กองทรัสต์ CPNREIT ได้ในระยะยาว 

อนึ
ง สําหรับการดแูลสภาพของทรัพย์สินหลกัในสว่นที
เป็นโรงแรมฮิลตนั พทัยา ให้อยู่ในสภาพที
ดีและมีความ
พร้อมและเหมาะสมสาํหรับการจดัหาผลประโยชน์ ได้มีการระบไุว้ในสรุปร่างสญัญาเช่าช่วงอาคารและสรุปร่างสญัญาเช่า
ช่วงงานระบบ ในสว่นของหน้าที
ของผู้ เช่าช่วงวา่ผู้ เชา่ชว่งทรัพย์สนิจะต้องใช้ความพยายามอยา่งดีที
สดุ (Best Effort) เยี
ยง
ผู้ประกอบกิจการโรงแรมโดยทั
วไปใช้ ในการดแูลทรัพย์สินที
เช่าช่วงให้อยูใ่นสภาพที
ดีตลอดระยะเวลาการเช่า และเพื
อให้
ทรัพย์สินที
เช่าช่วงอยู่ในสภาพที
ดีและเหมาะสมแก่การใช้งานตามวตัถุประสงค์ดงัที
ระบไุว้ในสญัญา ผู้ เช่าช่วงทรัพย์สิน
จะต้องรับผิดชอบในการดูแล (Maintenance) ซ่อมแซม (Repairs) หรือการกระทําใด ๆ ทั 3งปวงบนทรัพย์สินที
เช่าช่วงใน
กรณีที
จําเป็น เพื
อให้ทรัพย์สนิที
เช่าช่วงมีลกัษณะเป็นโรงแรม โดยให้ค่าใช้จ่ายดงักลา่วถือเป็นสว่นหนึ
งของคา่ใช้จ่ายจาก
การดําเนินงานตามงบประมาณที
คูส่ญัญาทั 3งสองฝ่ายต้องร่วมกนัพิจารณาและอนมุตัิ 

1.1.14 ความเสี�ยงจากการที�กองทรัสต์ CPNREIT ไม่มีสิทธิบนพื 3นที�ของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลภายใน
ศูนย์การค้าบางแห่งที�กองทรัสต์ CPNREIT ลงทุนอยู่ 

ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลที
ตั 3งอยู่ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ
 น
เกล้า และศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช ไม่ใช่ผู้ เช่าพื 3นที
ภายในอาคารศนูย์การค้า และไม่ได้ให้สิทธิเช่าช่วงแก่
กองทรัสต์ CPNREIT ทั 3งนี 3 ห้างสรรพสนิค้าเซ็นทรัล อาจจะดําเนินการขาย ให้เช่าช่วงที
ดินและพื 3นที
ดงักลา่วแก่ผู้หนึ
งผู้ ใด 
หรือเปลี
ยนรูปแบบการทําธุรกิจ โดยที
กองทรัสต์ CPNREIT ไมม่ีสทิธิโต้แย้ง ซึ
งการกระทําดงักลา่วอาจสง่ผลกระทบตอ่การ
บริหารศนูย์การค้าและผลการดําเนินงานของกองทรัสต์ CPNREIT ได้ 

อย่างไรก็ตาม ปัจจัยแห่งความสําเร็จประการหนึ
งในการดําเนินธุรกิจห้างสรรพสินค้าคือการมีทําเลที
ตั 3งของ
ห้างสรรพสินค้าที
ดีและมีความสะดวกสบายในการเดินทางเข้าถึง โดยการที
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลตั 3งอยู่ในพื 3นที

ศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 ศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ
 นเกล้า และศนูย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช 
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โดยที
ศนูย์การค้าทั 3ง 3 แห่ง มีทําเลที
ตั 3งที
ดีและมีความสะดวกสบายในการเดินทางเข้าถึง ถือเป็นปัจจยัที
สําคญัประการ
หนึ
งที
ทําให้การดําเนินธุรกิจของห้างสรรพสินค้าดังกล่าวประสบความสําเร็จมาอย่างต่อเนื
อง อนัทําให้ความเสี
ยงที

ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลจะย้ายออกจากพื 3นที
ศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 ศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ
 นเกล้า 
และศนูย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช ลดลงไปมาก 

1.1.15 ความเสี�ยงอันเป็นผลกระทบจากความเสียหายที�เกิดขึ 3นในพื 3นที�ที�กองทรัสต์ CPNREIT ไม่ได้เข้าลงทุน 

เนื
องจากการลงทุนของกองทรัสต์ CPNREIT เป็นการลงทุนในพื 3นที
ของอาคารศูนย์การค้าบางส่วน ทําให้
กองทรัสต์ CPNREIT อาจไม่ได้เป็นผู้ ที
สามารถใช้สิทธิเรียกร้องหรือผู้ รับผลประโยชน์สาํหรับการคุ้มครองความเสียหายที

อาจเกิดขึ 3นในส่วนของพื 3นที
ซึ
งกองทรัสต์ CPNREIT ไม่ได้ลงทุน ดังนั 3น ในกรณีที
เกิดความเสียหายในส่วนของพื 3นที

ใกล้เคียงกบัพื 3นที
ที
กองทรัสต์ CPNREIT ได้เข้าลงทนุ ความเสียหายที
เกิดขึ 3นอาจมีผลกระทบต่อกองทรัสต์ CPNREIT ใน
การจัดหารายได้ รวมถึงการให้เช่าพื 3นที
และการให้บริการของกองทรัสต์ CPNREIT ได้ ซึ
งในกรณีเช่นนี 3 แม้กองทรัสต์ 
CPNREIT จะจัดให้มีการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) แล้วก็ตาม แต่กองทรัสต์ 
CPNREIT อาจจะไม่ได้รับค่าชดเชยตามกรมธรรม์ประกนัภยัเนื
องจากการประกนัภยัดงักลา่วจะครอบคลมุเฉพาะความ
เสียหายที
กระทบทรัพย์สินที
กองทรัสต์ CPNREIT ได้เข้าลงทุนเท่านั 3น ตามเงื
อนไขที
ระบไุว้ในกรมธรรม์ ดงันั 3น ในกรณีที

พื 3นที
ซึ
งกองทรัสต์ CPNREIT ได้เข้าลงทุนต้องหยุดชะงกัในการดําเนินธุรกิจเป็นการชั
วคราว (ทั 3งที
พื 3นที
ดงักล่าวไม่ได้รับ
ความเสยีหาย) จากการที
พื 3นที
อื
นซึ
งกองทรัสต์ CPNREIT ไมไ่ด้เข้าลงทนุ เกิดความเสยีหายและไมส่ามารถใช้ดําเนินธุรกิจ
ได้ จนมีผลกระทบต่อพื 3นที
ในสว่นที
กองทรัสต์ CPNREIT ได้เข้าลงทนุ กองทรัสต์ CPNREIT อาจจะไม่ได้รับคา่ชดเชยตาม
กรมธรรม์ประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกั  

1.1.16 ความเสี�ยงจากการที�คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญา 

ในการลงทนุและบริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ CPNREIT ทางกองทรัสต์ CPNREIT จะเข้าทําสญัญาเช่า
และ/หรือเช่าช่วงที
ดินและอาคารบางสว่น สญัญาเช่าและ/หรือซื 3อขายงานระบบ สญัญาซื 3อขายทรัพย์สนิ (เฟอร์นิเจอร์และ
เครื
องมืออปุกรณ์) และสญัญาตกลงกระทําการเพื
อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ รวมถึงทรัพย์สินต่าง ๆ ที
เกี
ยวข้อง กับ
เจ้าของหรือผู้ทรงสทิธิตามกฎหมายที
เกี
ยวข้องของทรัพย์สนิดงักลา่ว และ/หรือสญัญาตา่ง ๆ ที
เกี
ยวเนื
องกบัการลงทนุและ
การบริหารจดัการทรัพย์สนิของกองทรัสต์ CPNREIT เพื
อประโยชน์ในการจดัหาประโยชน์ในอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ 
CPNREIT  และดําเนินการใด ๆ เพื
อให้คูส่ญัญาปฏิบตัิตามข้อกําหนดในสญัญา  

อย่างไรก็ดี  ถึงแม้จะมีข้อกําหนดในสญัญา คู่สญัญาอาจปฏิบตัิผิดสญัญา หรือเกิดเหตุการณ์ใด ๆ อนัเป็นเหตุ
แห่งการเลิกหรือผิดสญัญาได้ ในกรณีเช่นนี 3 แม้กองทรัสต์ CPNREIT จะมีสิทธิบอกเลิกสญัญา เรียกร้องค่าเสียหาย รวม
ตลอดจนเรียกคา่ขาดประโยชน์และคา่เชา่ที
ชําระไปแล้วตามสดัสว่นระยะเวลาเชา่ที
คงเหลอืก็ตาม แตเ่หตกุารณ์ที
คูส่ญัญา
ผิดสญัญาดงักล่าว อาจทําให้กองทรัสต์ CPNREIT ไม่ได้รับผลประโยชน์อนัพึงได้ จากการกระทําการหรืองดเว้นกระทํา
การหรือการบงัคบัให้เป็นไปตามสญัญาตามที
กําหนดไว้ดงักลา่วได้ เช่น ไมส่ามารถบงัคบัให้เป็นไปตามสทิธิของกองทรัสต์ 
CPNREIT ตามข้อกําหนด หรือในกรณีที
คู่สญัญาปฏิบตัิผิดข้อกําหนดและเงื
อนไขตามสญัญาที
เกี
ยวข้องแล้ว คู่สญัญา
อาจไมชํ่าระค่าเสยีหายตามที
กองทรัสต์ CPNREIT เรียกร้อง ดงันั 3น กองทรัสต์ CPNREIT จึงอาจต้องนําเรื
องดงักลา่วเข้าสู่
กระบวนการยุติธรรมโดยการฟ้องร้องต่อศาลที
เกี
ยวข้อง ซึ
งการดําเนินการดังกล่าว ผู้ จัดการกองทรัสต์ไม่สามารถ
คาดการณ์ได้ถึงระยะเวลาและผลกระทบในการดําเนินการ รวมถึงจํานวนเงินที
กองทรัสต์ CPNREIT จะได้รับชดเชย 
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เยียวยาจากความเสยีหายตา่ง ๆ ดงักลา่ว นอกจากนี 3 ผลแห่งคดีขึ 3นอยู่กบัดลุพินิจของศาลที
เกี
ยวข้อง และถึงแม้ศาลจะมี
คําพิพากษาให้กองทรัสต์ CPNREIT ชนะคดี ทางกองทรัสต์ CPNREIT อาจไม่สามารถบงัคบัให้เป็นไปตามคําพิพากษา
ของศาล ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์จึงมีความเสี
ยงที
จะไมไ่ด้รับผลตอบแทนตามจํานวนหรือภายในระยะเวลาที
คาดการณ์ไว้ 

1.1.17 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 3นเนื
องจากการเลิกสญัญาเช่าช่วง และ/หรือสญัญาเช่าอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่ว 
ซึ
งจะมีผลทําให้กองทรัสต์ CPNREIT สญูเสียสิทธิในการได้รับรายได้จากอสงัหาริมทรัพย์ อนัจะสง่ผลกระทบต่อการจ่าย
ประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ในที
สดุ เพื
อลดความเสี
ยงดงักลา่วที
อาจเกิดขึ 3น กองทรัสต์ CPNREIT จึงได้จดัให้มี
การดําเนินการเพื
อเป็นการประกนัความเสี
ยงดงักลา่วดงันี 3 

ก) ดําเนินการขอความยินยอมพร้อมกําหนดเงื
อนไขในการเช่าช่วงที
ดินกบัเจ้าของที
ดิน ตามสญัญาเช่าที
ดิน
ที
เซ็นทรัลพฒันา พระราม 2 มีอยู่กับเจ้าของที
ดิน พร้อมกับกองทรัสต์ CPNREIT ได้จัดให้มีการป้องกัน
ความเสี
ยงที
อาจเกิดขึ 3นจากการระงบัไปซึ
งสญัญาเช่าที
ดินดงักลา่ว โดยได้รับสทิธิจากเจ้าของที
ดินในการ
สวมสทิธิสญัญาเช่าที
ดินแทนเซ็นทรัลพฒันา พระราม 2 

 ณ วนัที
 31 ตลุาคม 2549 กองทนุรวม CPNRF ยงัไม่ได้รับสิทธิดงักลา่วจากเจ้าของที
ดิน ดงันั 3น กองทุน
รวม CPNRF จึงได้ตกลงกับ CPN และเซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 ในการวางมาตรการเพิ
มเติมจนกว่า
กองทุนรวม CPNRF จะได้มาซึ
งสิทธิในการสวมสิทธิตามสัญญาเช่าที
ดิน โดยกองทุนรวม CPNRF 
รวมถึง CPN และเซ็นทรัลพฒันา พระราม 2 ได้ดําเนินการมาตรการดงัต่อไปนี 3แล้วเสร็จตั 3งแต่วนัที
 28 
กมุภาพนัธ์ 2550 

1.   เซ็นทรัลพฒันา พระราม 2 ได้ให้สทิธิแก่กองทนุรวม CPNRF ในการชําระคา่เช่าที
ดินแทนเซ็นทรัล
พฒันา พระราม 2   ในกรณีที
เซ็นทรัลพฒันา พระราม 2 ไม่ชําระค่าเช่าที
ดินให้แก่เจ้าของที
ดิน
ตามสญัญาเช่าที
ดิน 

2    เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 มีการจัดส่งหลกัฐานการชําระค่าเช่ามาให้แก่กองทุนรวม CPNRF  
ทกุ ๆ เดือน 

3.   CPN และ/หรือ เซ็นทรัลพฒันา พระราม 2 ได้ดําเนินการให้มีหลกัประกนัที
กองทนุรวม CPNRF 
ยอมรับได้ ในรูปของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนี 3 เพื
อเป็นประกนัในการชําระค่าเช่า
ตามข้อ 1 ข้างต้น ในมลูคา่เทา่กบัคา่เช่าที
ดินที
เซ็นทรัลพฒันา พระราม 2 จะต้องชําระแก่เจ้าของ
ที
ดินในระยะเวลา 2 ปี  

4.   เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 มีนโยบายในการดําเนินกิจการของบริษัทเท่าที
จําเป็น เพื
อให้เป็น
บริษัทที
มีความเสี
ยงทางธุรกิจตํ
า โดยมีการดําเนินการแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิในสว่นที
เกี
ยวกบั
วตัถปุระสงค์ของบริษัท เพื
อให้สอดคล้องกบันโยบายการดําเนินกิจการของบริษัทเทา่ที
จําเป็น 



ทรัสต์เพื
อการลงทนุในสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 

สว่นที
 2 หน้า 1 - 13 

5.   CPN ตกลงให้มีการรักษาอตัราสว่นทางการเงินในระดบัที
กองทนุรวม CPNRF ยอมรับได้ โดยจะ
เป็นอตัราสว่นเดียวกบัที
 CPN มีข้อตกลงกบัเจ้าหนี 3เงินกู้ยืมตา่ง ๆ ซึ
งได้แก่อตัราสว่นหนี 3สนิตอ่ทนุ 
(D/E Ratio) และอตัราสว่นความสามารถในการชําระหนี 3สิน  (DSCR: Debt Service Coverage 
Ratio) หาก CPN ไม่สามารถรักษาอตัราส่วนดงักล่าว และไม่สามารถแก้ไขได้ในระยะเวลา 3 
เดือน เซ็นทรัลพฒันา พระราม 2 หรือ CPN จะต้องวางเงินประกนัหรือจํานําตราสารที
กองทนุรวม 
CPNRF เห็นชอบในมลูคา่เทา่กบัค่าเช่าที
ดินที
เซ็นทรัลพฒันา พระราม 2 มีภาระจะต้องชําระแก่
เจ้าของที
ดินคงเหลอืทั 3งหมด     

ทั 3งนี 3 มาตรการเพิ
มเติมดังกล่าวข้างต้นจะถูกยกเลิกเมื
อกองทุนรวม CPNRF ได้รับสิทธิจาก
เจ้าของที
ดินในการสวมสทิธิสญัญาเช่าที
ดินแทนเซ็นทรัลพฒันา พระราม 2  เรียบร้อยแล้ว หรือมี
แนวทางอื
นที
กองทนุรวม CPNRF ยอมรับได้มาทดแทน 

ข) ดําเนินการให้ CPN แก้ไขสญัญาเช่าที
ดินอนัเป็นที
ตั 3งของโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ
 นเกล้า ระหวา่ง CPN  
กบับริษัท ห้างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์ จํากดั โดยกําหนดให้กองทรัสต์ CPNREIT สามารถเข้าสวมสทิธิ
ตามสญัญาเช่าที
ดิน ในกรณีที
 CPN ไมป่ฏิบตัิตามสญัญาเช่าที
ดินดงักลา่วอนัอาจมีผลให้เลกิสญัญาเช่า
ที
ดิน และรวมถึงการแก้ไขสญัญาเช่าที
ดิน โดยกําหนดให้ในกรณีที
บริษัท ห้างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์ 
จํากัด มีความประสงค์จะโอนกรรมสิทธิxในที
ดินอันเป็นที
ตั 3งของศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ
 นเกล้า 
บริษัท ห้างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์ จํากดั จะต้องกําหนดให้ผู้ รับโอนกรรมสิทธิxในที
ดินจะต้องรับไปซึ
ง
สทิธิและหน้าที
ทั 3งปวงที
ผู้ ให้เช่ามีอยูก่บัผู้ เช่า ตามที
กําหนดในสญัญาเช่าที
ดิน  

อย่างไรก็ดี แม้ว่าสญัญาเช่าช่วงที
ดินจะสิ 3นสดุลงไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม กองทรัสต์ CPNREIT ยงัคงดํารง
สถานะเป็นผู้มีสิทธิครอบครองอาคารในฐานะผู้ เช่าอาคาร และสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินที
เช่าได้ต่อไป ทั 3งนี 3 ใน
กรณีที
สญัญาเช่าช่วงที
ดินสิ 3นสดุลงอนัเนื
องมาจากความผิดของผู้ ให้เช่าช่วงสทิธิในที
ดิน และกองทรัสต์ CPNREIT ไม่ใช้
สทิธิหรือไมส่ามารถใช้สทิธิในการเข้าเป็นคูส่ญัญาเช่าที
ดินแทนผู้ให้เช่าช่วงสทิธิในที
ดิน ตามเงื
อนไขที
กําหนดไว้ในสญัญา
เช่าช่วงที
ดินได้ ทางกองทรัสต์ CPNREIT จะได้รับค่าเช่าช่วงที
ดินที
ได้ชําระลว่งหน้าคืนจากผู้ ให้เช่าช่วงสิทธิในที
ดิน ตาม
สดัสว่นระยะเวลาการเช่าช่วงที
ดินที
เหลอือยู ่นอกจากนี 3  ในกรณีที
สญัญาเช่าที
ดินที
จดัทําระหว่างผู้ให้เช่าช่วงสทิธิในที
ดิน
แก่กองทรัสต์ CPNREIT และเจ้าของที
ดินมีอนัต้องสิ 3นสดุหรือระงบัลง จนเป็นเหตุให้อาคารและสิ
งปลกูสร้างที
ตั 3งอยู่บน
ที
ดินดงักลา่วต้องตกเป็นของเจ้าของที
ดิน ทางเจ้าของที
ดินดงักลา่วยงัคงมีภาระผกูพนัและความรับผิดชอบตามกฎหมาย
ที
จะต้องให้เช่าอาคารและสิ
งปลกูสร้างแก่กองทรัสต์ CPNREIT เพื
อนําไปจดัหาประโยชน์ตามวตัถปุระสงค์ 

1.1.18 ความเสี�ยงจากการอาจไม่ได้รับการต่อสัญญาเช่าโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 ในปีที�  30 และปี
ที� 60 

เนื
องจากสญัญาเช่าโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 ที
กองทรัสต์ CPNREIT ทํากบัเซ็นทรัลพฒันา พระราม 3 
นั 3น จะสิ 3นสดุในวนัที
 15 สงิหาคม 2578 โดยเมื
อสิ 3นสดุกําหนดเวลาการเช่าดงักลา่ว เซ็นทรัลพฒันา พระราม 3 ได้ตกลงให้
คํามั
นแก่กองทรัสต์ CPNREIT ว่าจะให้กองทรัสต์ CPNREIT มีสิทธิในการต่อสญัญาเช่าได้อีก 2 คราว ๆ ละ 30 ปี ทั 3งนี 3 
แม้ว่ากองทรัสต์ CPNREIT จะมีสิทธิในการต่อสญัญาเช่าดงักล่าวตามคํามั
นที
เซ็นทรัลพฒันา พระราม 3 ได้ให้ไว้ตาม
สญัญาเช่าก็ตาม แต่กองทรัสต์ CPNREIT อาจไม่สามารถใช้สิทธิในการต่อสญัญาดงักลา่วได้ไมว่่าจากสาเหตใุดก็ดี เช่น 



ทรัสต์เพื
อการลงทนุในสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 

สว่นที
 2 หน้า 1 - 14 

การผิดสญัญาโดยเจตนาของเซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 หรือมีการเปลี
ยนแปลงกฎหมายหรือข้อปฏิบัติทางกฎหมาย
เกี
ยวกับสญัญาเช่า หรือผู้ รับโอนกรรมสิทธิxในทรัพย์สินที
เช่าซึ
งเป็นบุคคลภายนอกไม่ปฏิบตัิตามคํามั
น หรือการเข้าสู่
กระบวนการล้มละลายหรือฟื3นฟกิูจการของเซ็นทรัลพฒันา พระราม 3 เป็นต้น 

เพื
อเป็นการลดความเสี
ยงดังกล่าว กองทรัสต์ CPNREIT จึงกําหนดเงื
อนไขในสญัญาเช่าให้เซ็นทรัลพัฒนา 
พระราม 3 ให้คํารับรองว่าจะไม่ขาย จําหน่ายหรือโอนกรรมสิทธิxในทรัพย์สินที
เช่า ทั 3งนี 3 เพื
อดํารงสถานะของผู้ ให้เช่าตาม
สญัญาเช่า และกําหนดให้กองทรัสต์ CPNREIT มีสิทธิในการซื 3ออสงัหาริมทรัพย์ที
เช่าได้ หากเซ็นทรัลพฒันา พระราม 3 
ไม่สามารถให้กองทรัสต์ CPNREIT ใช้สทิธิต่ออายสุญัญาเช่าตามที
ได้ให้คํามั
นไว้ รวมทั 3ง CPN ซึ
งเป็นผู้ ถือหุ้นที
มีอํานาจ
ควบคมุของเซ็นทรัลพฒันา พระราม 3 ตกลงที
จะควบคมุดแูลให้เซ็นทรัลพฒันา พระราม 3 ปฏิบตัิตามสญัญาเช่าอย่าง
เคร่งครัด นอกจากนี 3 กองทรัสต์ CPNREIT ได้จดัให้เซ็นทรัลพฒันา พระราม 3 นําทรัพย์สินที
ให้เช่ามาจํานองกบักองทรัสต์ 
CPNREIT เพื
อเป็นประกนัการปฏิบตัิตามสญัญาเช่าและเยียวยาความเสียหายที
อาจเกิดขึ 3นกบักองทรัสต์ CPNREIT จาก
การที
ไม่สามารถใช้ทรัพย์สินที
เช่าได้ตามสญัญาเช่าอีกด้วย อย่างไรก็ดี การดําเนินการดงักล่าวอาจไม่สามารถเยียวยา
ความเสยีหายทั 3งหมดที
เกิดขึ 3นแก่กองทรัสต์ CPNREIT ได้ 

1.1.19 กองทรัสต์ CPNREIT ไม่ได้ลงทุนในที�ดินสําหรับโครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช และโรงแรมฮิล
ตัน พัทยา 

เนื
องจากพื 3นที
บางส่วนของโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช และโรงแรมฮิลตนั พทัยาตั 3งอยู่บนที
ดินที
เป็น
กรรมสิทธิxของบคุคลภายนอก (ซึ
งเซ็นทรัลพฒันา พระราม 2 เป็นผู้ทรงสทิธิการเช่าที
ดินจากบคุคลภายนอกดงักลา่ว และ
เป็นผู้ ให้เช่าที
ดินดงักลา่วแก่ซีพีเอ็นพทัยา) และพื 3นที
บางสว่นตั 3งอยู่บนที
ดินที
เป็นกรรมสิทธิxของเซ็นทรัลพฒันา พระราม 2 
(ซึ
งเซ็นทรัลพฒันา พระราม 2 เป็นผู้ให้เช่าที
ดินดงักลา่วแก่ซีพีเอ็นพทัยา) และจากการที
กองทรัสต์ CPNREIT จะลงทนุใน
สทิธิการเช่าอาคารศนูย์การค้าและโรงแรมฮิลตนั พทัยา โดยไมไ่ด้ลงทนุในที
ดิน ซึ
งทําให้กองทรัสต์ CPNREIT ไม่มีอํานาจ
ควบคุมการปฏิบัติตามสญัญาของคู่สญัญาที
เกี
ยวข้องกับการเช่าที
ดินดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ
ง เซ็นทรัลพัฒนา 
พระราม 2 และ ซีพีเอ็นพัทยา ดงันั 3น กองทรัสต์ CPNREIT จึงไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะไม่มีการยกเลิกสญัญาเช่า 
และ/หรือสญัญาเช่าช่วงที
ดินเกี
ยวข้อง อย่างไรก็ดี แม้ว่าตามกฎหมาย สญัญาเช่าอาคารศูนย์การค้าและโรงแรมฮิลตนั 
พทัยา จะไม่ระงบัไปเพราะการยกเลิกสญัญาเช่าที
ดิน และ/หรือสญัญาเช่าช่วงที
ดินดงักล่าว แต่เหตุดงักล่าวอาจส่งผล
กระทบต่อการจดัหาประโยชน์จากโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช และโรงแรมฮิลตนั พทัยา ซึ
งเป็นทรัพย์สินที
เช่า
ระหวา่งกองทรัสต์ CPNREIT ในฐานะผู้ เช่า และซีพีเอ็นพทัยาในฐานะผู้ให้เช่า ดงันั 3น การยกเลกิสญัญาเช่าที
ดิน และ/หรือ
สญัญาเช่าช่วงที
ดินดังกล่าวอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคัญต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของ
กองทรัสต์ CPNREIT และความสามารถของกองทรัสต์ CPNREIT ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

อย่างไรก็ดี CPN ในฐานะบริษัทใหญ่ของเซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 และ ซีพีเอ็นพทัยา จะควบคุม ดูแล และ
ดําเนินการใด ๆ ให้บริษัททั 3งสองสามารถปฏิบตัิตามข้อกําหนดและเงื
อนไขในสญัญาเช่าที
ดิน และ/หรือสญัญาเช่าช่วง
ที
ดินที
เกี
ยวข้องที
บริษัทดงักล่าวเป็นคู่สญัญาอย่างเคร่งครัด (รวมถึงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินใด ๆ) แก่ทั 3งสอง
บริษัท เพื
อป้องกนัและเยียวยาหากมีเหตทีุ
จะทําให้บริษัททั 3งสองแหง่ไมป่ฏิบตัิตามข้อกําหนดและเงื
อนไขของสญัญา หรือ
หากจะมีการเลกิสญัญาที
เกี
ยวข้อง ซึ
งผู้จดัการกองทรัสต์เห็นวา่มาตรการนี 3จะช่วยป้องกนัไมใ่ห้เซ็นทรัลพฒันา พระราม 2 
และ ซีพีเอ็นพทัยา กระทําการใด ๆ อนัเป็นเหตใุห้มีการยกเลิกสญัญาเช่าที
ดิน และ/หรือสญัญาเช่าช่วงที
ดินที
กองทรัสต์ 
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CPNREIT ไม่ได้เข้าเป็นคู่สญัญาได้ นอกจากนี 3 ตามสญัญาเช่าอาคารศูนย์การค้าและโรงแรมฮิลตัน พัทยา ระหว่าง
กองทรัสต์ CPNREIT ในฐานะผู้ เช่าทรัพย์สิน และซีพีเอ็นพัทยาในฐานะผู้ ให้เช่าทรัพย์สิน ได้กําหนดหน้าที
ของซีพีเอ็น
พทัยา วา่จะต้องไม่กระทําการใด ๆ ให้เกิดการรอนสทิธิของกองทรัสต์ CPNREIT หรือกระทําการใด ๆ ที
มีผลหรือจะสง่ผล
กระทบทําให้กองทรัสต์ CPNREIT ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้จากทรัพย์สินที
เช่า ซึ
งถ้าหากกองทรัสต์ CPNREIT ไม่
สามารถใช้ประโยชน์ได้จากทรัพย์สินที
เช่าได้เนื
องจากการผิดสญัญาของซีพีเอ็นพทัยาดงักลา่ว ซีพีเอ็นพทัยาจะต้องชําระ
คา่เช่าที
กองทรัสต์ CPNREIT ได้ชําระไปแล้วลว่งหน้าคืนให้แก่กองทรัสต์ CPNREIT โดยคํานวณตามระยะเวลาการเช่าที

คงเหลือ นอกจากนี 3 กองทรัสต์ CPNREIT ยงัสามารถเรียกค่าขาดประโยชน์จากการเลกิสญัญาดงักลา่วจากซีพีเอ็นพทัยา 
ได้ด้วย  

1.1.20 ความเสี�ยงจากการลงทุนในพื 3นที�ที�เช่าช่วงในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช  

เนื
องจากพื 3นที
อาคารบางสว่นที
กองทรัสต์ CPNREIT เข้าลงทนุในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช ซึ
งมีพื 3นที

ประมาณ 4,827 ตารางเมตร หรือคิดเป็นพื 3นที
ร้อยละ 4.03 จากพื 3นที
ทั 3งหมดที
กองทรัสต์ CPNREIT จะเข้าลงทุนใน
ทรัพย์สนิที
จะลงทนุเพิ
มครั 3งที
 1 (พื 3นที
ประมาณ 119,781 ตารางเมตร) และคิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 0.57 จากพื 3นที

ทั 3งหมดที
กองทรัสต์ CPNREIT จะลงทนุภายหลงัการแปลงสภาพและการลงทนุในทรัพย์สนิที
จะลงทนุเพิ
มเตมิครั 3งที
 1 แล้ว
เสร็จ (พื 3นที
รวมประมาณ 852,039 ตารางเมตร) เป็นกรรมสิทธิxของบริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จํากดั (สาขาเซ็นทรัลเฟส
ติวลั พทัยา บีช) (โดยซีพีเอ็นพทัยาเป็นผู้ทรงสทิธิการเช่าพื 3นที
ดงักลา่ว และจะเป็นผู้ให้เช่าช่วงพื 3นที
ดงักลา่วแก่กองทรัสต์ 
CPNREIT) ซึ
งทําให้กองทรัสต์ CPNREIT ไม่มีอํานาจควบคุมการปฏิบตัิตามสญัญาของคู่สญัญาที
เกี
ยวข้องกบัการเช่า
พื 3นที
ดงักลา่ว ดงันั 3น กองทรัสต์ CPNREIT จึงไม่สามารถรับประกนัได้ว่าจะไม่มีการยกเลิกสญัญาเช่าพื 3นที
ที
เกี
ยวข้อง ซึ
ง
เหตดุงักลา่วอาจสง่ผลกระทบตอ่การจดัหาผลประโยชน์จากโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช ในอนาคต  

ทั 3งนี 3 ข้อมลูเกี
ยวกบัพื 3นที
ดงักลา่วสามารถสรุปได้ดงัตอ่ไปนี 3: 

• ระยะเวลาการเช่าช่วงสําหรับพื 3นที
ในสว่นนี 3ระหวา่งกองทรัสต์ CPNREIT กบัซีพีเอ็นพทัยา จะมีกําหนด
ประมาณ 20 ปีนบัตั 3งแต่วนัจดทะเบียนสิทธิเช่า โดยจะสิ 3นสดุในวนัที
 31 สิงหาคม 2580 ซึ
งจะครบ
กําหนดอายพุร้อมกบัพื 3นที
โครงการในสว่นอื
น ๆ ที
กองทรัสต์ CPNREIT จะเข้าลงทนุ โดยที
ระยะเวลา
การเช่าตามสญัญาเช่าพื 3นที
อาคารระหว่างซีพีเอ็นพทัยาและผู้ให้เช่าพื 3นที
จะครบกําหนดอายภุายหลงั 
โดยจะสิ 3นสดุในวนัที
 28 กมุภาพนัธ์ 2581 

• ซีพีเอ็นพทัยาได้ชําระค่าเช่าตามสญัญาเช่าพื 3นที
อาคารครบถ้วนแล้วทั 3งจํานวน สาํหรับระยะเวลาการ
เช่าทั 3งหมดตามสญัญาเช่าพื 3นที
อาคารซึ
งจะสิ 3นสดุลงในวนัที
 28 กุมภาพนัธ์ 2581 ดงันั 3น ความเสี
ยงที

จะเกิดขึ 3นจากการผิดนดัชําระคา่เช่าโดยซีพีเอ็นพทัยาจึงไมม่ี  

• หน้าที
ของซีพีเอ็นพทัยาที
ถูกกําหนดในสญัญาเช่าพื 3นที
อาคารมีเงื
อนไขที
เป็นไปตามหน้าที
ของผู้ เช่า
ปกติ ซึ
งเป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานทั
วไป และไม่พบวา่มีเงื
อนไขใดที
กําหนดภาระหน้าที
แก่ซีพี
เอ็นพทัยาซึ
งเกินความสามารถตามที
ผู้ เชา่ปกติทั
วไปจะปฏิบตัิได้ อีกทั 3งไมพ่บวา่มีเงื
อนไขในสญัญาเช่า
พื 3นที
อาคารที
อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อการเช่าช่วงพื 3นที
อาคาร หรือจํากัดสิทธิของ
กองทรัสต์ CPNREIT ในการลงทนุในพื 3นที
ดงักลา่ว ทั 3งนี 3 ซีพีเอ็นพทัยาได้รับความยินยอมจากผู้ ให้เช่า
พื 3นที
ในการให้เช่าช่วงพื 3นที
แก่กองทรัสต์ CPNREIT เรียบร้อยแล้ว 
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• กองทรัสต์ CPNREIT จะเข้าทําสัญญากับ CPN โดยจะกําหนดมาตรการเพื
อควบคุมดูแลและ
ดําเนินการใด ๆ ที
จําเป็น เพื
อให้ซีพีเอ็นพทัยาในฐานะผู้ให้เช่าช่วงพื 3นที
จํานวนประมาณ 4,827 ตาราง
เมตรดังกล่าว แก่กองทรัสต์ CPNREIT ปฏิบัติตามข้อกําหนดและเงื
อนไขในสัญญาใด ๆ ที
ซีพีเอ็น
พทัยาเข้าเป็นคู่สญัญาอย่างเคร่งครัด ซึ
งครอบคลมุถึงสญัญาเช่าพื 3นที
อาคารที
ได้เข้าทํากับผู้ ให้เช่า
พื 3นที
 สญัญาเช่าช่วงพื 3นที
อาคารซึ
งจะเข้าทํากบักองทรัสต์ CPNREIT รวมทั 3งสญัญาอื
น ๆ ที
เกี
ยวข้องที

ซีพีเอ็นพทัยาเป็นคูส่ญัญา นอกจากนี 3 CPN จะใช้ความพยายามอยา่งสดุความสามารถในการป้องกนั
และเยียวยา (รวมถึงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินใด ๆ) เพื
อมิให้ซีพีเอ็นพทัยาผิดนดั กระทําการ
ฝ่าฝืนเงื
อนไข หรือก่อให้เกิดเหตแุหง่การเลกิสญัญา หรือกระทําผิดข้อสญัญาใด ๆ ตามที
กําหนดไว้ใน
สญัญาที
ซีพีเอ็นพทัยาได้เข้าเป็นคูส่ญัญาด้วย   

• กองทรัสต์ CPNREIT จะจัดให้มีมาตรการเยียวยาสําหรับกรณีที
ซีพีเอ็นพทัยาไม่สามารถปฏิบตัิตาม
สญัญาเช่าพื 3นที
อาคารได้ โดยซีพีเอ็นพทัยาได้ดําเนินการให้ผู้ให้เช่าพื 3นที
ให้ความยินยอมแก่กองทรัสต์ 
CPNREIT โดยทําเป็นหนงัสอืเพื
อให้กองทรัสต์ CPNREIT สามารถเข้าเป็นคูส่ญัญาโดยตรงกบัผู้ให้เช่า
พื 3นที
แทนซีพีเอ็นพทัยาได้ ทั 3งนี 3 หากเกิดกรณีที
ซีพีเอ็นพัทยาไม่สามารถปฏิบัติตามสญัญาเช่าพื 3นที

อาคารได้ กองทรัสต์ CPNREIT สามารถเข้าเป็นคู่สญัญากับผู้ ให้เช่าพื 3นที
ได้โดยตรง ซึ
งการเข้าสวม
สิทธิของกองทรัสต์ CPNREIT ในส่วนนี 3 จะทําให้การจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของกองทรัสต์ 
CPNREIT ไม่ได้รับผลกระทบเนื
องจากการเลิกสญัญาเช่าพื 3นที
อาคารระหว่างซีพีเอ็นพทัยาและผู้ ให้
เช่าพื 3นที
 

 ซึ
งจากข้อเท็จจริงดงักล่าวมาข้างต้น พื 3นที
เช่าช่วงบางส่วนดังกล่าวในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช ที

กองทรัสต์ CPNREIT จะเข้าลงทนุโดยการเช่าช่วงนั 3นเป็นพื 3นที
จํานวนไม่มาก และเป็นสดัสว่นการลงทนุที
ตํ
าเมื
อเทียบกบั
พื 3นที
ทั 3งหมดที
กองทรัสต์ CPNREIT จะเข้าลงทนุในทรัพย์สนิที
จะลงทนุครั 3งที
 1 อีกทั 3ง CPN ในฐานะบริษัทแมย่งัได้กําหนด
มาตรการเพื
อควบคุมดูแลการปฏิบัติตามสญัญาของซีพีเอ็นพัทยาซึ
งเป็นบริษัทลูก และมาตรการในการป้องกันและ
เยียวยาเพื
อมิให้ซีพีเอ็นพทัยากระทําการใด ๆ อนัเป็นการผิดนดัสญัญา นอกจากนี 3 กองทรัสต์ CPNREIT ยงัได้รับความ
ยินยอมจากบริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จํากดั (สาขาเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช) ซึ
งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิxและผู้ ให้เช่าใน
พื 3นที
ที
กองทรัสต์ CPNREIT จะเช่าช่วง ในการเข้าสวมสทิธิแทนซีพีเอ็นพทัยา เพื
อให้กองทรัสต์ CPNREIT เข้าเป็นคูส่ญัญา
โดยตรงตามสญัญาเช่าพื 3นที
อาคารหากซีพีเอ็นพทัยาไมส่ามารถปฏิบตัิตามสญัญาดงักลา่วได้ อีกทั 3ง ในกรณีที
กองทรัสต์ 
CPNREIT ไมส่ามารถนําพื 3นที
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 3น การเช่าช่วงพื 3นที
อาคารจากซีพีเอ็นพัทยาจึงมีความเสี
ยงต่อกองทรัสต์ CPNREIT ในระดับตํ
า และไม่มี
ผลกระทบต่อการจดัหาประโยชน์ของกองทรัสต์ CPNREIT จากทรัพย์สินของโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช อย่างมี
นยัสาํคญั 
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1.1.21 ความเสี�ยงที�เกิดขึ 3นจากการกู้ยมืเงนิ 

ในกรณีที
กองทรัสต์ CPNREIT ได้ดําเนินการกู้ ยืมเงินตามหลกัเกณฑ์ที
กําหนดไว้ในหนังสือชี 3ชวน กองทรัสต์ 
CPNREIT อาจมีความเสี
ยงจากการกู้ ยืมเงินดงักล่าวได้ เนื
องจากการเปลี
ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ อตัราดอกเบี 3ย 
ต้นทนุทางการเงิน และความสามารถในการชําระหนี 3ของคูส่ญัญาที
เกี
ยวข้องที
อาจสง่ผลกระทบตอ่ผลการดําเนินงานของ
กองทรัสต์ CPNREIT ทําให้กองทรัสต์ CPNREIT อาจมีสภาพคล่องไม่เพียงพอในการชําระคืนเงินต้นและ/หรือดอกเบี 3ย 
รวมถึงกองทรัสต์ CPNREIT อาจมีความเสี
ยงจากความสามารถในการชําระคืนเงินต้น และ/หรือ ดอกเบี 3ยที
ลดลง 
นอกจากนี 3 กองทรัสต์ CPNREIT อาจมีความเสี
ยงทางการเงินหากมีการชําระคืนเงินกู้ยืมโดยการ Refinance โดยเฉพาะ
อย่างยิ
งเมื
อกระแสเงินสดของกองทรัสต์ CPNREIT ลดลงเนื
องจากการสิ 3นสดุของสิทธิการเช่าในทรัพย์สินที
ลงทุนบาง
โครงการ (ปี 2567 สาํหรับโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ
 นเกล้า ปี 2568 สาํหรับโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ปี 2580 
สาํหรับโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช และโรงแรมฮิลตนั พทัยา ปี 2587 สําหรับโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม ่
แอร์พอร์ต และปี 2638 สาํหรับโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3) รวมทั 3งความเสี
ยงที
อาจมต้ีนทนุดอกเบี 3ยที
เพิ
มขึ 3น และ
อาจมีผลกระทบต่อการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ รวมถึงอาจมีความจําเป็นที
กองทรัสต์ CPNREIT 
จะต้องเพิ
มทนุโดยการออกและเสนอขายหนว่ยทรัสต์เพิ
มเติมเพื
อชําระคืนเงินกู้ยืม 

ทั 3งนี 3 กองทรัสต์ CPNREIT จะใช้ความพยายามในการดําเนินการใด ๆ ที
จําเป็นเพื
อลดความเสี
ยงดังกล่าว 
อย่างไรก็ตาม ในการดําเนินการใด ๆ ดังกล่าว กองทรัสต์ CPNREIT จะดําเนินการโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์เป็นสาํคญั 

1.1.22 ความเสี�ยงจากการที� ผู้เช่าพื 3นที�ในทรัพย์สินที�กองทรัสต์ CPNREIT ลงทุนจะไม่ให้ความยินยอมในการ
เปลี�ยนตัวคู่สัญญาผู้ให้เช่าพื 3นที�เดิมเป็นกองทรัสต์ CPNREIT  

เมื
อกองทรัสต์ CPNREIT เข้าลงทนุในทรัพย์สนิในสว่นที
เป็นศนูย์การค้าและอาคารสาํนกังานของทรัพย์สินที
โอน
จากกองทุนรวม CPNRF มายงักองทรัสต์ CPNREIT และทรัพย์สินที
จะลงทุนเพิ
มเติมครั 3งที
 1 ผู้ เช่าพื 3นที
ในทรัพย์สินที

กองทรัสต์ CPNREIT เข้าลงทนุต้องยินยอมให้มีการเปลี
ยนตวัคู่สญัญาผู้ ให้เช่าพื 3นที
เป็นกองทรัสต์ CPNREIT และผู้ เช่า
พื 3นที
ต้องชําระค่าเช่าและค่าบริการให้แก่กองทรัสต์ CPNREIT ในฐานะผู้ ให้เช่า ทั 3งนี 3 หากผู้ เช่าพื 3นที
ปฏิเสธที
จะให้ความ
ยินยอมดงักลา่ว และไมชํ่าระคา่เช่าพื 3นที
ให้แก่กองทรัสต์ CPNREIT กองทรัสต์ CPNREIT อาจมีความเสี
ยงที
จะไมไ่ด้รับคา่
เช่าและค่าบริการพื 3นที
อนัเป็นรายได้หลกัของกองทรัสต์ CPNREIT ซึ
งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ของกองทรัสต์ 
CPNREIT และตอ่ความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

อยา่งไรก็ดี ในการแปลงสภาพกองทนุรวมเป็นกองทรัสต์ และการที
กองทรัสต์ CPNREIT จะเข้าลงทนุในทรัพย์สนิ
ที
จะลงทุนเพิ
มเติมครั 3งที
 1 กองทรัสต์ CPNREIT โดยผู้ จัดการกองทรัสต์ และ CPN ในฐานะผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 
สําหรับทรัพย์สินสว่นที
เป็นศนูย์การค้าและอาคารสํานกังาน จะดําเนินการแจ้งและอธิบายถึงรายละเอียดที
เกี
ยวข้องกับ
กองทรัสต์ CPNREIT ให้ผู้ เช่าพื 3นที
ได้รับทราบ เพื
อประสานงานในการให้ความยินยอมในการเปลี
ยนคูส่ญัญาผู้ให้เช่าพื 3นที

เป็นกองทรัสต์ CPNREIT โดยจะดําเนินการโดยเร็วและใช้ความพยายามอย่างเต็มความสามารถ เพื
อให้ผู้ เช่าพื 3นที

รับทราบและยินยอมการเปลี
ยนคู่สญัญาผู้ให้เช่าพื 3นที
เป็นกองทรัสต์ CPNREIT ทั 3งนี 3 เนื
องจากข้อสญัญาอื
น ๆ ที
สําคญัใน
สญัญาให้เช่าพื 3นที
กับลกูค้าไม่ได้เปลี
ยนแปลงจากเดิม รวมถึง CPN ยังคงทําหน้าที
เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของ
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กองทรัสต์ CPNREIT ในสว่นที
เป็นศนูย์การค้าและอาคารสํานกังาน ดงันั 3น การปฏิเสธที
จะให้ความยินยอมดงักลา่วจึงมี
โอกาสเกิดขึ 3นได้น้อย 

นอกจากนี 3 หากผู้ เช่าพื 3นที
ปฏิเสธที
จะให้ความยินยอมในการเปลี
ยนตัวผู้ ให้เช่า CPN ในฐานะผู้ บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ CPNREIT จะทําหน้าที
แทนกองทรัสต์ CPNREIT ในการจดัเก็บค่าเช่าหรือผลประโยชน์อื
น
ใดตามสญัญาจากผู้ เช่าพื 3นที
 อนัเป็นผลประโยชน์ที
กองทรัสต์ CPNREIT ควรได้รับซึ
งกองทุนรวม CPNRF หรือซีพีเอ็น
พทัยาได้รับจากผู้ เช่าพื 3นที
ดงักลา่ว โดยกองทนุรวม CPNRF และซีพีเอ็นพทัยาจะดําเนินการสง่มอบผลประโยชน์ดงักลา่ว
คืนให้แก่กองทรัสต์ CPNREIT ภายในระยะเวลาตามที
กําหนดในสญัญาที
เกี
ยวข้อง  

1.1.23 ความเสี�ยงจากการที� CPN เป็นผู้ถอืหุ้นรายใหญ่และผู้มีอาํนาจควบคุมของผู้จัดการกองทรัสต์ 

ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่เพียงรายเดียวและผู้มีอํานาจควบคมุของผู้จดัการกองทรัสต์ คือ CPN โดย CPN ถือหุ้นคิดเป็น
สดัส่วนร้อยละ 99.99 ของจํานวนหุ้ นที
มีสิทธิออกเสียงทั 3งหมดของผู้ จัดการกองทรัสต์ ทําให้ CPN มีอํานาจควบคุม
นโยบายทางธุรกิจ การดําเนินงานและการเงินของผู้จดัการกองทรัสต์ได้ทั 3งหมด นอกจากนี 3 ภายหลงัจากการแปลงสภาพ
กองทุนรวม CPNRF เป็นกองทรัสต์ CPNREIT แล้วเสร็จ CPN จะเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่ที
สุดของกองทรัสต์ 
CPNREIT ทําให้ CPN มีสดัส่วนการมีสิทธิออกเสียงอย่างมีนัยสําคัญ ในการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ 
CPNREIT 

อย่างไรก็ตาม การปฏิบตัิหน้าที
ของผู้จดัการกองทรัสต์จะอยู่ภายใต้การกํากับดแูลของทรัสตี โดยในการบริหาร
จดัการกองทรัสต์ CPNREIT ผู้จดัการกองทรัสต์จะต้องดําเนินการให้เป็นไปตามข้อกําหนดของสญัญาก่อตั 3งทรัสต์ สญัญา
แต่งตั 3งผู้ จัดการกองทรัสต์ และกฎเกณฑ์ที
เกี
ยวข้อง รวมถึงในการดําเนินการของผู้ จัดการกองทรัสต์ ได้มีการแต่งตั 3ง
กรรมการอิสระในสดัสว่นอยา่งน้อย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั 3งคณะของผู้จดัการกองทรัสต์ โดยกรรมการอิสระจะทํา
หน้าที
ในการพิจารณาให้ความเห็นหรือให้ข้อสงัเกตเกี
ยวกับรายการกับบุคคลที
เกี
ยวข้องของกองทรัสต์ CPNREIT หรือ
รายการที
อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั 3งการได้มาหรือจําหนา่ยไปซึ
งทรัพย์สนิที
มีนยัสาํคญั เพื
อประโยชน์ของ
ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ รวมถึงให้คําแนะนําหรือให้ความเห็นในเรื
องที
สําคัญ เช่น โครงสร้างเงินทุน นโยบายของผู้ จัดการ
กองทรัสต์ นโยบายการควบคมุการปฏิบตัิงาน ฯลฯ ซึ
งทําให้เกิดการตรวจสอบและถ่วงดลุภายในโครงสร้างคณะกรรมการ
ของผู้จดัการกองทรัสต์ 

นอกจากนี 3 ในการเข้าทํารายการได้มา/จําหน่ายไปซึ
งทรัพย์สินที
สาํคญั รายการที
เกี
ยวโยงกนั รวมถึงรายการอื
น
ใดที
มีนยัสําคญัโดยกองทรัสต์ CPNREIT ผู้จดัการกองทรัสต์จะดําเนินการให้มีการพิจารณาและอนมุตัิการทํารายการ ให้
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที
เกี
ยวข้อง โดยในกรณีที
การเข้าทํารายการโดยกองทรัสต์ CPNREIT ต้องได้รับการพิจารณาและ
อนมุตัิโดยที
ประชุมผู้ ถือหนว่ย ทรัสตีและผู้จดัการกองทรัสต์จะดําเนินการจดัประชุมผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เพื
อขออนมุตัิการเข้า
ทํารายการ โดยผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที
มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดที
มีการพิจารณาในที
ประชุมจะไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในวาระดงักลา่ว  
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1.1.24 ความเสี�ยงจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์ CPNREIT และกลุ่มบริษัทเซ็นทรัล
พัฒนา  

แม้ว่าผู้ จัดการกองทรัสต์จะได้กําหนดบทบาทและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที
ของ CPN ในฐานะผู้ บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ ในการบริหารจัดการทรัพย์สินของกองทรัสต์ CPNREIT ในสว่นที
เป็นศนูย์การค้าและอาคารสํานกังาน 
อย่างระมดัระวงั ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหวา่งกองทรัสต์ CPNREIT และ CPN ยงัอาจเกิดขึ 3นได้จากการที
 CPN 
และบริษัทในเครือ (“กลุ่มบริษัทเซ็นทรัลพัฒนา”) ประกอบธุรกิจให้เช่าและบริการพื 3นที
ภายในศูนย์การค้าและอาคาร
สาํนกังานในหลาย ๆ พื 3นที
 เป็นธุรกิจหลกั รวมถึง CPN ยงัมีหน้าที
ในการจดัหาผู้ เช่าในอาคารสาํนกังานและการหาร้านค้า
ผู้ เช่าให้แก่ทรัพย์สินของกองทรัสต์ CPNREIT ด้วย ซึ
งอาจทําให้อาคารสํานกังาน และ/หรือ ศูนย์การค้าของกองทรัสต์ 
CPNREIT มีอตัราการเช่าลดลง คา่เช่าที
เรียกเก็บจากผู้ เช่าพื 3นที
สาํนกังานหรือร้านค้าลดลง หรือไมส่ามารถขึ 3นอตัราคา่เช่า
ได้  

อยา่งไรก็ตาม โอกาสที
จะเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์นั 3นมีไม่มากนกั เนื
องจากการตดัสนิใจเลอืกเช่าพื 3นที

จะขึ 3นอยู่กับความต้องการของผู้ เช่าแต่ละรายในการเลือกพื 3นที
ซึ
งจะขึ 3นอยู่กับทําเลที
ตั 3งของอาคารสํานักงานหรือ
ศนูย์การค้า และขนาดของพื 3นที
 รวมทั 3งโครงการตา่ง ๆ  ของกลุม่บริษัทเซ็นทรัลพฒันามีความแตกตา่งกนั ทั 3งในแง่ของกลุม่
ลกูค้าเป้าหมาย การให้บริการ สถาปัตยกรรมและการตกแตง่ และทําเลที
ตั 3งซึ
งล้วนแตเ่ป็นปัจจยัสาํคญัในการตดัสนิใจเข้า
ใช้บริการของลูกค้าผู้ เช่าพื 3นที
 ดังนั 3น ลูกค้าผู้ เช่าพื 3นที
จึงเป็นผู้ กําหนดและตัดสินใจว่าจะเลือกเช่าพื 3นที
ในโครงการ
ศนูย์การค้าหรืออาคารสาํนกังานโครงการใด ให้ตรงตามความต้องการของตนเองเป็นหลกั  

นอกจากนี 3 กองทรัสต์ CPNREIT จะทําการว่าจ้าง CPN ให้บริหารทรัพย์สินของกองทรัสต์ CPNREIT ในส่วนที

เป็นศนูย์การค้าและอาคารสาํนกังาน ผา่นโครงสร้างสญัญาที
จะสร้างแรงจงูใจให้แก่ CPN ในการสร้างผลกําไรในระดบัที
ดี
ให้แก่กองทรัสต์ CPNREIT อย่างต่อเนื
อง โดยกําหนดให้มีโครงสร้างค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที
กองทรัสต์ CPNREIT จะจ่าย
ให้แก่ CPN อนัได้แก่ คา่นายหน้าในการหาผู้ เช่าพื 3นที
ในศนูย์การค้าและอาคารสาํนกังาน (Commission) คา่ธรรมเนียมใน
การเก็บค่าเช่าในนามของกองทรัสต์ CPNREIT ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์ ค่าธรรมเนียมพิเศษเพื
อสร้าง
แรงจูงใจในการบริหาร (Incentive Fee) โดยมีวัตถุประสงค์เพื
อให้ CPN มีการบริหารจัดการทรัพย์สินของกองทรัสต์ 
CPNREIT ในสว่นที
เป็นศนูย์การค้าและอาคารสาํนกังาน เพื
อเพิ
มรายได้คา่เช่าและคา่บริการ โดยมีการควบคมุต้นทนุและ
คา่ใช้จ่ายที
เกี
ยวข้องให้อยูใ่นระดบัที
เหมาะสม อนัจะช่วยลดความเสี
ยงจากการเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ดงักลา่ว
ได้  

นอกจากนี 3 ผู้จดัการกองทรัสต์ ได้กําหนดแนวทางในการพิจารณาผลการปฏิบตัิงานของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 
โดยผู้จดัการกองทรัสต์สามารถเปลี
ยนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ได้ ในกรณีดงัตอ่ไปนี 3 

- กรณีที
อัตราการเช่าพื 3นที
 เฉลี
ยในอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ CPNREIT ที
  CPN เป็นผู้ บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ ลดลงตํ
ากว่าร้อยละ 50 เป็นระยะเวลาต่อเนื
องกันเกินกว่า 3 เดือน ผู้จัดการกองทรัสต์
อาจเสนอให้ที
ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์พิจารณ าและลงมติให้มีการเลิกสัญญาแต่งตั 3งผู้ บ ริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ได้ และหากที
ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่ากึ
งหนึ
งของจํานวน
หนว่ยทรัสต์ทั 3งหมดให้มีการเลกิสญัญา 
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ทั 3งนี 3 อัตราการเช่าพื 3นที
 ให้คํานวณจากจํานวนพื 3นที
ที
ปล่อยเช่าจริงหารด้วยพื 3นที
ที
สามารถให้เช่าได้
ทั 3งหมด โดยจํานวนพื 3นที
ที
ให้เช่าได้ทั 3งหมดไม่รวมพื 3นที
ส่วนกลาง พื 3นที
จัดการประชุม และพื 3นที
ที
ไม่
สามารถให้เช่าได้ในขณะใดขณะหนึ
ง เนื
องจากเหตุสดุวิสยัหรือเนื
องจากการซ่อมแซมและตกแต่งพื 3นที

ดงักลา่ว โดยใช้ข้อมลูจากรายงานประจําเดือนในการคํานวณอตัราการปลอ่ยเช่าดงักลา่ว 

อนึ
ง ในการเข้าลงทนุในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช ในครั 3งนี 3 กองทรัสต์ CPNREIT อาจมีความเสี
ยงจาก
การแขง่ขนัจากศนูย์การค้าภายใต้การบริหารงานของกลุม่บริษัทเซ็นทรัลพฒันา อีก 2 แหง่ ซึ
งกองทรัสต์ CPNREIT ไม่ได้
ลงทนุในครั 3งนี 3 (อนัได้แก่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ชลบรีุ และศูนย์การค้าเซ็นทรัลมารีน่า) รวมถึงในการเข้าลงทุนใน
โครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช เป็นการลงทนุในพื 3นที
บางสว่นเท่านั 3น อย่างไรก็ตาม ความเสี
ยงจากประเด็นความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ดงักลา่วลดลงไปได้ เนื
องจากในด้านของทําเลที
ตั 3ง ศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ชลบรีุ มีพื 3นที
ที
อยู่
หา่งจากศนูย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช คอ่นข้างมาก (ประมาณ 60 กิโลเมตร) ทําให้ศนูย์การค้าทั 3งสองแหง่มีกลุม่
ลูกค้า (Shoppers) แตกต่างกันและไม่ได้แข่งขันกันโดยตรง ในขณะที
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลมารีน่า (ซึ
งอยู่ห่างจาก
ศนูย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช ประมาณ 2 กิโลเมตร) มีขนาดเลก็กวา่ศนูย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช โดย
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลมารีน่าจะมุ่งเน้นกลุ่มลกูค้าที
แตกต่างจากของศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช โดยตาราง
ดงัตอ่ไปนี 3แสดงการเปรียบเทียบระหวา่งโครงการศนูย์การค้าทั 3งสามศนูย์ 
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ตารางเปรียบเทียบศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสตวิัล พทัยา บีช ศูนย์การค้าเซ็นทรัล มารีน่า และศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี 

 
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสตวิัล พัทยา บีช ศูนย์การค้าเซ็นทรัล มารีน่า ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี 

ที�ตั 3ง 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 

ระยะห่างจาก
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล
เฟสติวลั พัทยา บชี 

- ประมาณ 2 กิโลเมตร ประมาณ 60 กิโลเมตร 

แนวคดิของศูนย์ 
 

- ศนูย์การค้าติดชายหาดธรรมชาตทิี
ใหญ่และ
ครบครันอนัประกอบด้วยศนูย์การค้าและ
โรงแรม 

- เป็นศนูย์รวมไลฟ์สไตล์ของชีวติแหง่ความ
ทนัสมยัและความสนกุสนานของเมืองทอ่งเที
ยว 
ซึ
งโดดเดน่ด้วยระเบียงชมวิวชายหาดพทัยาได้ 
360 องศา   

- มีลานกิจกรรมบริเวณหน้าศนูย์การค้าที
สร้าง
สสีนัและชีวิตชีวาให้แกช่าวไทยและชาว
ตา่งประเทศ 

- ศนูย์การค้าที
ตอบสนองกลุม่ลกูค้าหลากหลาย ทั 3ง
นกัทอ่งเที
ยว ผู้อยูอ่าศยัในท้องถิ
น ผู้ เดินทางไป
ประชมุสมัมนาและเดินทางไปพกัผอ่นในวนัหยดุ 

- ลกุค้าเป้าหมายรวมถงึนกัทอ่งเที
ยว คนทํางานที
มี
กําลงัซื 3อปานกลาง วยัรุ่นและครอบครัวในเมือง
พทัยา 

- ศนูย์การค้าไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ3งคอม
เพลก็ซ์ที
ใหญ่ และทนัสมยั สมบรูณ์ใน
ตวัเมืองชลบรุี  

- มีการออกแบบด้านสถาปัตยกรรมที
มี
ความโดดเดน่  
 

กลุ่มลูกค้า
เป้าหมาย 

นกัทอ่งเที
ยว คนทํางานที
มีกําลงัซื 3อ รวมถงึ
ครอบครัวในเมืองพทัยา 

นกัทอ่งเที
ยว คนทํางานที
มีกําลงัซื 3อปานกลาง วยัรุ่นและ
ครอบครัวในเมืองพทัยา 

ครอบครัว คนทํางานและวยัรุ่นในอําเภอ
เมือง จงัหวดัชลบรุี 
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ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสตวิัล พัทยา บีช ศูนย์การค้าเซ็นทรัล มารีน่า ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี 

จุดเด่น - เป็นแหลง่รวมร้านค้าแฟชั
นแบรนด์ดงัของ
ตา่งประเทศมากที
สดุในภาคตะวนัออก 

- เป็นศนูย์รวมร้านอาหารชั 3นนํามากที
สดุในภาค
ตะวนัออก 

- ศนูย์รวมทางธนาคาร รวมถึงบริการ Private 
Banking ในเมืองพทัยา 

- เป็นแหลง่รวมร้านอาหารไว้หลากหลาย  ครบครัน 
ทนัสมยั ตอบโจทย์ลกูค้ากลุม่ครอบครัว และ
นกัทอ่งเที
ยว 

- มีโซน Market Market ที
มีสนิค้าหลากหลายและ
ทนัสมยั 

- มีคา่ยโทรศพัท์มือถือครบครัน 
- มี Nike Factory ที
ใหญ่ที
สดุในภาคตะวนัออก 

- มีร้านค้าแฟชั
นแบรนด์ดงัที
ครบครันมาก
ที
สดุในเมืองชลบรุี 

- มีร้านอาหารและร้านเครื
องดื
มแบรนด์
ดงัที
ครบครันมากที
สดุในเมืองชลบรุี 

- มีธนาคารและคา่ยโทรศพัท์มือถือครบ
ครันมากที
สดุในเมืองชลบรุี 

- มีโรงภาพยนตร์ที
ทนัสมยัและใหญ่มาก
ที
สดุในเมืองชลบรุี 

- มีฟิตเนสที
ทนัสมยัและใหญ่มากที
สดุใน
เมืองชลบรุี 

ห้างสรรพสินค้า ห้างสรรพสนิค้าเซ็นทรัล ไมม่ี ห้างสรรพสนิค้าโรบินสนั 

ซูเปอร์มาร์เก็ต เซ็นทรัล ฟู้ ด ฮอลล์ ไทย เฟเวอริท บาย เซ็นทรัล ฟู้ ด ฮอลล์ และบิ|กซี ซูเปอร์
เซ็นเตอร์ 

ท็อปส์ มาร์เก็ต และบิ|กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 

ผู้เช่าหลกั และพื 3นที�
อื�น ๆ 

เอสเอฟเอ็กซ์ ซินีมา่, พาวเวอร์บาย, บีทเูอส, ซูเปอร์
สปอร์ต, ฟู้ ดลอฟท์, มาร์คแอนด์สเปนเซอร์, H&M, 
ZARA, ยนูิโคล,่ LazGam  และ Hajime Robot 

เอสเอฟ ซินีมา่, ซูเปอร์สปอร์ต  และไนกี 3 แฟคทอรี
 สโตร์ เอสเอฟ ซินีมา่, เพาเวอร์บาย, ออฟฟิศเมท 
และฟิตเนส เฟิร์ส 

ที�มา: CPN 
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ในส่วนของพื 3นที
ในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช ที
กองทรัสต์ CPNREIT ยังไม่ได้เข้าลงทุนในพื 3นที

บางส่วน ซึ
งเป็นพื 3นที
ที
อยู่ระหว่างการปรับปรุงหรือมีแผนที
จะปรับปรุงโดย CPN เพื
อเพิ
มศักยภาพในเชิงพาณิชย์ 
(Commercial Enhancement) ให้แก่พื 3นที
ดงักลา่ว รวมถึงศกัยภาพในการแขง่ขนัของศนูย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา 
บีช ในภาพรวม ซึ
งอาจสง่ผลดีต่อพื 3นที
ในส่วนที
กองทรัสต์ CPNREIT ลงทนุด้วย นอกจากนี 3 ทาง CPN จะให้สิทธิในการ
ปฏิเสธก่อน (Right of  First Refusal) ในการลงทนุในพื 3นที
ดงักลา่วแก่กองทรัสต์ CPNREIT 

ในส่วนของทรัพย์สินเดิมของกองทุนรวม CPNRF กลุ่มบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาได้พัฒนาและดําเนินโครงการ
ศนูย์การค้าที
มีที
ตั 3งอยู่ใกล้กับที
ตั 3งในปัจจุบนัของทรัพย์สินเดิมของกองทนุรวม CPNRF บางส่วน อนัได้แก่ ศนูย์การค้า
เซ็นทรัลเฟสติวลั เชียงใหม่ ซึ
งตั 3งอยู่ห่างจากโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ประมาณ 8-11 กิโลเมตร โดย
ตารางดงัตอ่ไปนี 3แสดงการเปรียบเทียบระหวา่งโครงการศนูย์การค้าทั 3งสองศนูย์ 
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ตารางเปรียบเทียบศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต และศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสตวิัล เชียงใหม่ 

 
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสตวิัล เชียงใหม่ 

ที�ตั 3ง 2 ถนนมหิดล, 252-252/1 ถนนววัลาย ตําบลหายยา อําเภอเมือง จังหวดั
เชียงใหม ่50100 

99, 99/1, 99/2 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลําปาง ตําบลฟ้าฮ่าม อําเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม ่50000 

ระยะห่างจาก
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล
พลาซา เชียงใหม่ 
แอร์พอร์ต 

- ประมาณ 8-11 กิโลเมตร 

แนวคดิของศูนย์ ศนูย์การค้าและศนูย์รวมความบนัเทิงสาํหรับครอบครัว  ศนูย์การค้าที
ดีที
สดุสาํหรับนกัทอ่งเที
ยวและคนทนัสมยั  

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย กลุม่เป้าหมายหลกั: ครอบครัว 
กลุม่เป้าหมายยอ่ย: คนทํางานและนกัทอ่งเที
ยว 

กลุม่เป้าหมายหลกั: คนทํางาน 
กลุม่เป้าหมายยอ่ย: ครอบครัวและนกัทอ่งเที
ยว 

จุดเด่น - ทําเลที
ตั 3งเดินทางสะดวก และอยูใ่กล้ทา่อากาศยานนานาชาติเชียงใหม ่
- เป็นศูนย์การค้าที
มีร้านค้าหลากหลายและครบครันที
สุดแห่งหนึ
งใน

เชียงใหม ่
- มีผู้ เช่าหลกัที
แข็งแกร่ง ได้แก่ ห้างสรรพสินค้าโรบินสนั ท็อปส์ มาร์เก็ต 

และโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ 
- มีโซนร้านค้าสําหรับกลุ่มนกัท่องเที
ยวที
มีสินค้าให้เลือกอย่างครบครัน

และสะดวกสบาย ได้แก่ Northern Village ซึ
งจําหน่ายสินค้า ของที

ระลึก และหตัถกรรมพื 3นเมืองที
มีชื
อเสียงของทางภาคเหนือ และกาด
หลวง แอร์พอร์ต ซึ
งจําหนา่ยอาหารพื 3นเมืองและของฝาก 

- มีอาคารอเนกประสงค์ขนาดใหญ่ที
สามารถใช้จัดงานประชุมหรือ
กิจกรรมตา่ง ๆ 

- ศูนย์การค้าที
ตั 3งอยู่ใกล้กับถนนซุปเปอร์ไฮเวย์และถนนที
เชื
อมโยงไปยัง
จงัหวดัใกล้เคียง  

- เป็นศูนย์การค้าที
รวบรวมแบรนด์สินค้าทั 3งของไทยและต่างประเทศ รวมถึง
ร้านอาหารไว้มากมาย 

- มีผู้ เช่าหลักที
แข็งแกร่ง ได้แก่ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล กรุงศรี ไอแมกซ์ 
เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ 

- มีลานกิจกรรมกลางแจ้งขนาดใหญ่กวา่ 4,500 ตารางเมตร 
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ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสตวิัล เชียงใหม่ 

- เป็นแหลง่รวมธนาคารที
มีความครบครันที
สดุแหง่หนึ
งในเชียงใหม ่

ห้างสรรพสินค้า ห้างสรรพสนิค้าโรบินสนั ห้างสรรพสนิค้าเซ็นทรัล 
ซูเปอร์มาร์เก็ต ท็อปส์ มาร์เก็ต เซ็นทรัล ฟู้ ด ฮอลล์ 
ผู้เช่าหลกั และพื 3นที�
อื�น ๆ 

โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์, บ้านแอนด์บียอนด์, กาดหลวง และอาคาร
อเนกประสงค์ 

กรุงศรี ไอแมกซ์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์, ออฟฟิศเมท และ Sub-zero Ice Skate Club 

ที�มา: CPN
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ทั 3งนี 3 การที
 CPN มีการพฒันาโครงการศนูย์การค้าในพื 3นที
ใกล้เคียงกันในบางพื 3นที
 เนื
องจาก CPN เห็นว่าพื 3นที

ดงักลา่วมีพฒันาการทางเศรษฐกิจและศกัยภาพทางธุรกิจในระยะยาวที
ดี อนัเป็นผลจากเนื
องจากพื 3นที
มีการพฒันาการ
ทางเศรษฐกิจและสงัคม และมีความเจริญมากขึ 3นอยา่งตอ่เนื
อง ทําให้จํานวนประชากรและกําลงัซื 3อของประชากรในพื 3นที

ดงักลา่วและพื 3นที
ใกล้เคียงกนั เพิ
มมากขึ 3นอยา่งตอ่เนื
อง เช่นกนั โดยฝ่ายบริหารของ CPN และทีมงานได้มีการศกึษาและ
ประเมินปัจจัยที
เกี
ยวข้อง และเห็นว่าการพัฒนาและก่อสร้างโครงการศูนย์การค้าใหม่ในพื 3นที
ใกล้เคียงกับโครงการ
ศนูย์การค้าที
มีอยูเ่ดิม จะไมก่ระทบตอ่ความต้องการเช่าพื 3นที
 (Cannibalization) ในโครงการที
มีอยูเ่ดิม เนื
องจากมีความ
ต้องการเช่าพื 3นที
ในระยะยาวที
เพียงพอสาํหรับทั 3งโครงการที
มีอยูเ่ดิมและโครงการที
จะพฒันาและก่อสร้างเพิ
มเติม 

1.1.25  ความเสี�ยงจากการที�  CENTEL ซึ�งเป็นนิติบุคคลที� มีความเกี�ยวข้องกับ CPN มีการบริหารโรงแรมใน
พื 3นที�ใกล้เคียงกับโรงแรมฮิลตัน พัทยา 

CENTEL ซึ
งเป็นนิติบคุคลที
เกี
ยวข้องกบั CPN มีการบริหารโครงการโรงแรมในพื 3นที
ใกล้เคยีงกบัที
ตั 3งของโรงแรม
ฮิลตนั พทัยา ซึ
งอาจทําให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจระหว่างโรงแรมฮิลตนั พทัยา และโรงแรม
ที
บริหารงานโดย CENTEL อยา่งไรก็ดี เนื
องจากหลงัจากที
กองทรัสต์ CPNREIT เข้าลงทนุในทรัพย์สินที
จะลงทนุเพิ
มเติม
ครั 3งที
 1 ซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล ซึ
งเป็นผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินหลกัส่วนที
เป็นโรงแรม จะแต่งตั 3งกลุ่มฮิลตัน (ซึ
งไม่ได้เป็นนิติ
บคุคลที
มีความเกี
ยวข้องกบั CPN และ CENTEL) เป็นผู้บริหารโรงแรมฮิลตนั พทัยา โดยกลุม่ฮิลตนัจะมีอํานาจและหน้าที

ในการดําเนินกิจการและบริหารจัดการโรงแรม ตามข้อกําหนดและเงื
อนไขของสัญญาจ้างบริหารโรงแรม โดยการ
ดําเนินการของกลุ่มฮิลตันจะมีความเป็นอิสระและแยกจาก CPN และ CENTEL โดยสัญญาว่าจ้างกลุ่มฮิลตันเป็น
ผู้บริหารโรงแรมนั 3นมีการกําหนดค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการโรงแรมที
สร้างแรงจูงใจให้กลุ่มฮิลตันบริหารจัดการ
โรงแรมฮิลตนั พทัยา เพื
อให้ทรัพย์สินหลกัดงักล่าวมีผลประกอบการและกระแสเงินสดจากการดําเนินงานในระดบัที
ดี
อยา่งตอ่เนื
อง  

ทั 3งนี 3 ข้อมูลที
แสดงไว้ในหน้าถัดไปแสดงการเปรียบเทียบระหว่างโรงแรมฮิลตนั พัทยา และโรงแรมในบริเวณ
ใกล้เคียงที
บริหารงานโดย CENTEL โดยมีข้อสงัเกตที
สาํคญัดงัตอ่ไปนี 3 

1) ทุกโรงแรมที
 CENTEL เป็นเจ้าของ และ/หรือ เป็นผู้ บริหาร ในพื 3นที
ใกล้เคียงกับโรงแรมฮิลตัน พัทยา 

(ยกเว้นโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์มิราจบีชรีสอร์ท พทัยา) เป็นโรงแรมที
มีกลุม่ลกูค้าเป้าหมายคนละระดบักบั
โรงแรม ฮิลตนั พทัยา โดยลกูค้าของโรงแรม ฮิลตัน พทัยา จะมีความสามารถในการใช้จ่ายที
สงูกว่า ซึ
ง
สะท้อนในราคาคา่ห้องพกัตามเกรดที
ตา่งกนั 

2) โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์มิราจบีชรีสอร์ท พทัยา มีกลุม่ลกูค้าเป้าหมาย ตําแหนง่ทางการตลาด และจดุเดน่ที

แตกต่างกนักับโรงแรม ฮิลตนั พทัยา โดยโรงแรมดงักล่าวเน้นแนวคิดความสนุกสนานในธีม Lost World 
โดยจะเน้นการเป็นสถานที
สาํหรับครอบครัวและมีสวนนํ 3าขนาดใหญ่ภายในโรงแรมเป็นของตวัเอง ในขณะ
ที
โรงแรมฮิลตนั พัทยา มีดีไซน์หรูที
ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงามมีระดับ ตั 3งอยู่ใจกลางเมืองพัทยาบน
ศนูย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช ที
สามารถเห็นทศันียภาพพาโนรามาที
สวยงามของโค้งอ่าวพทัยา
และจะเน้นลกูค้าธุรกิจและนกัทอ่งเที
ยวจากประเทศเอเชีย 
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ดงันั 3น โรงแรมฮิลตนั พทัยาและโรงแรมในพื 3นที
ใกล้เคียงกบัโรงแรมฮิลตนั พทัยา ที
มี CENTEL เป็นเจ้าของ และ/
หรือ เป็นผู้บริหาร มีความเป็นอิสระจากกนัในการดําเนินงาน มีกลุม่ลกูค้าเป้าหมายคนละกลุม่และมีการแข่งขนักนัทาง
ธุรกิจด้วยความเป็นธรรม (Fair Competition) จึงทําให้ไม่มีความเสี
ยงในเชิงความขดัแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of 
Interest) 
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ตารางเปรียบเทียบโรงแรมฮิลตัน พทัยา และโรงแรมในบริเวณใกล้เคียงที�บริหารงานโดย CENTEL 

โรงแรม ระดับ จาํนวนห้อง จุดเด่น ที�ตั 3ง 
เจ้าของ/ 

รับจ้างบริหาร 
โรงแรมฮิลตนั พทัยา 5 ดาว 302 โรงแรมดีไซน์หรูที
ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงามมีระดบั ตั 3งอยู่ใจกลางเมือง

พทัยาบนศนูย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช ที
สามารถเห็นทศันียภาพพา
โนรามาที
สวยงามของโค้งอา่วพทัยา และมีสิ
งอํานวยความสะดวกที
ครบครัน 

333/99 และ 333/101 หมู ่
9 ถนนพทัยาสาย 1 ตาํบล
หนองปรือ อําเภอบางละมงุ 

เป็นเจ้าของโดย 
CPN และบริหาร
โดยกลุม่ฮิลตนั 

โรงแรมเซ็นทาราแก
รนด์มิราจบีชรีสอร์ท 
พทัยา 

5 ดาว 555 เซ็นทาราแกรนด์มิราจบีชรีสอร์ท พัทยา เป็นรีสอร์ทระดับห้าดาวที
มีแนวคิด
ความสนุกสนานในธีม Lost World เป็นสถานที
สําหรับครอบครัว โรงแรม
ประกอบด้วยสวนนํ 3าขนาดใหญ่ สถานที
จดังานและห้องประชมุจํานวนมาก  

277 หมู ่5 ตําบลนาเกลอื 
อําเภอบางละมงุ  

เจ้าของและ
บริหารโดยกลุม่ 

CENTEL 
โรงแรมเซ็นทาราแก
รนด์พระตําหนกัรีสอร์ท 
พทัยา 

5 ดาว 161 โรงแรมตั 3งอยู่ทางตอนใต้สุดของเมืองพัทยา ในเขตที
อยู่อาศัยที
สงบและห่าง
เพียงไม่กี
ก้าวจากชายหาดโรงแรมมีการตกแต่งที
ทนัสมยัในรูปแบบโลกใต้ท้อง
ทะเล รวมถึงสระวา่ยนํ 3าและจากซุซี
บนดาดฟ้า  

พระตําหนกั ซอย 5 พทัยา บริหารโดยกลุม่ 
CENTEL 

โรงแรมเซ็นทารา พทัยา 4 ดาว 152 โรงแรมตั 3งอยู่ใจกลางเมืองพัทยา มีการออกแบบที
ร่วมสมัย พร้อมห้องออก
กําลงักายและสระวา่ยนํ 3าขนาดใหญ่  

78/140 หมู ่9ตําบลหนอง
ปรือ อําเภอบางละมงุ  

บริหารโดยกลุม่ 
CENTEL 

โรงแรมเซ็นทาราโนวา
โฮเทล แอนด์ สปา 
พทัยา 

4 ดาว 79 โรงแรมตั 3งอยูใ่จกลางเมืองพทัยา มีจดุเดน่คือสปาเซ็นวารี 80/167 ตาํบลหนองปรือ 
อําเภอบางละมงุ 

บริหารโดยกลุม่ 
CENTEL 

โรงแรมเซ็นทรา อาซวัร์ 
พทัยา 

4 ดาว 96 โรงแรมตั 3งอยู่บริเวณพทัยากลาง ประกอบด้วยสระวา่ยนํ 3าที
กว้างขวางและสระ
วา่ยนํ 3าสาํหรับเด็ก มีสวนบนชั 3นดาดฟ้าสาํหรับการพบปะสงัสรรค์ โรงแรมตั 3งอยู่
ไมไ่กลจากแหลง่ ช็อปปิ3งและถนนคนเดิน 

198/31 หมู ่9 ตาํบลหนอง
ปรือ อําเภอบางละมงุ 

บริหารโดยกลุม่ 
CENTEL 

โรงแรมเซ็นทราอเวนิว Value 51 โรงแรมเป็นโรงแรมขนาดไม่ใหญ่ตั 3งอยู่ใจกลางพทัยา สงูแปดชั 3น ให้บรรยากาศ
สดใสและทนัสมยั ตั 3งอยูไ่มไ่กลจากชายหาดพทัยา 

198/30 หมู ่9 ตาํบลหนอง
ปรือ อําเภอบางละมงุ  

บริหารโดยกลุม่ 
CENTEL 
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โรงแรม ระดับ จาํนวนห้อง จุดเด่น ที�ตั 3ง 
เจ้าของ/ 

รับจ้างบริหาร 
โรงแรมเซ็นทรามารีส        
รีสอร์ท จอมเทียน 

Value 282 โรงแรมตกแตง่ในรูปแบบรีสอร์ท มีสระว่ายนํ 3าขนาดใหญ่ที
โอบล้อมด้วยสวนป่า
สไตล์ทรอปิคอล และสายนํ 3าตก มีพื 3นที
ใช้สอยขนาดใหญ่ มีโซนความบันเทิง
ของเด็ก ๆ  

98/2 หมู ่1 ชยัพฤกษ์ สาย 
2 นาจอมเทียน  

บริหารโดยกลุม่ 
CENTEL 

ที�มา: แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) รายงานประจําปี (แบบ 56-2) ประจําปี 2559 ของ CENTEL และ website ของโรงแรมในเครือ CENTEL
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1.2 ความเสี�ยงเกี�ยวกับความสามารถในการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินที�กองทรัสต์ CPNREIT เข้าลงทุน 

1.2.1 ความเสี�ยงจากกรณีการถกูเวนคืนที�ดิน   

 ทรัพย์สินที
กองทรัสต์ CPNREIT เข้าลงทนุ อาจมีความเสี
ยงที
จะถกูเวนคืนได้ ตามนโยบายของรัฐในช่วงเวลา   
ใด ๆ ระหว่างระยะเวลาที
กองทรัสต์ CPNREIT ลงทุนในทรัพย์สินดงักล่าว ซึ
งค่าชดเชยใด ๆ ที
กองทรัสต์ CPNREIT จะ
ได้รับเพื
อชดเชยความเสียหายจากการถูกเวนคืนดังกล่าว อาจเป็นจํานวนตํ
ากว่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามบัญชีของ
กองทรัสต์ CPNREIT ดังนั 3น ผู้ ถือหน่วยทรัสต์จึงมีความเสี
ยงที
จะไม่ได้รับผลตอบแทนจากทรัพย์สินของกองทรัสต์ 
CPNREIT ตามที
ได้ประมาณการไว้ 

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

อสงัหาริมทรัพย์ที
กองทรัสต์ CPNREIT ลงทนุ อยูภ่ายใต้บงัคบัของหลกัเกณฑ์ทางกฎหมายเกี
ยวกบัสิ
งแวดล้อม 
ได้แก่ กฎหมายด้านสขุอนามยั กฎหมายเกี
ยวกบัการควบคมุมลภาวะทางอากาศ มลภาวะทางนํ 3า การทิ 3งของเสยี และการ
ควบคุมมลภาวะทางเสียง ซึ
งภายใต้กฎหมายเหล่านี 3 เจ้าของอสงัหาริมทรัพย์หรือผู้ ที
ควบคุมการดําเนินการและการใช้
ประโยชน์อสงัหาริมทรัพย์อาจมีความรับผิด ซึ
งรวมถึงโทษปรับหรือโทษจําคุกหากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์
ดงักลา่ว นอกจากนี 3 กองทรัสต์ CPNREIT อาจต้องมีภาระค่าใช้จ่ายในการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ทางกฎหมายดงักลา่ว
เหล่านี 3 หากมีการปนเปื3อนหรือเกิดมลภาวะต่าง ๆ หรือหากไม่สามารถแก้ไขมลภาวะต่าง ๆ ที
เกิดขึ 3น อาจส่งผลให้
กองทรัสต์ CPNREIT มีความรับผิด หรืออาจสง่ผลกระทบทางลบอย่างมีนยัสําคญัในการนําอสงัหาริมทรัพย์ที
กองทรัสต์ 
CPNREIT ลงทนุออกให้เช่าและให้ใช้พื 3นที
 

นอกจากนี 3 อสงัหาริมทรัพย์ที
เป็นไปตามข้อกําหนดทางกฎหมายหรือหลกัเกณฑ์ที
เกี
ยวข้องด้านสิ
งแวดล้อมใน
ช่วงเวลาหนึ
ง อาจไม่สอดคล้องหรือเป็นไปตามข้อกําหนดทางกฎหมายหรือหลกัเกณฑ์ที
เกี
ยวข้องด้านสิ
งแวดล้อมในอีก
ช่วงเวลาหนึ
ง หากข้อกําหนดทางกฎหมายหรือหลกัเกณฑ์ที
เกี
ยวข้องด้านสิ
งแวดล้อมเหลา่นั 3นมีการแก้ไขเพิ
มเติม ดงันั 3น 
จึงมีความเสี
ยงในกรณีที
มีการแก้ไขเพิ
มเติมข้อกําหนดทางกฎหมายหรือหลกัเกณฑ์ที
เกี
ยวข้องด้านสิ
งแวดล้อม การ
ดําเนินการเพื
อให้อสงัหาริมทรัพย์เป็นไปตามหรือสอดคล้องกับข้อกําหนดทางกฎหมายหรือหลกัเกณฑ์ที
เกี
ยวข้องด้าน
สิ
งแวดล้อมตามที
ได้มีการแก้ไขเพิ
มเติม อาจเพิ
มภาระด้านค่าใช้จ่ายและส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการ
ดําเนินงานของกองทรัสต์ CPNREIT ได้ 

1.2.3 ความเสี�ยงเกี�ยวกับภยัธรรมชาติ อุบัติภยั และการก่อวินาศกรรม 

การเกิดภยัธรรมชาติ อบุตัิภยั และการก่อวินาศกรรม แม้จะมีโอกาสเกิดขึ 3นไม่บ่อยนกั แต่หากเกิดขึ 3นในบริเวณ
ที
ตั 3งอสังหาริมทรัพย์ที
กองทรัสต์ CPNREIT เข้าลงทุน นอกจากจะสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของกองทรัสต์ 
CPNREIT แล้ว จะยงัก่อให้เกิดความสญูเสยีแก่ชีวิตและทรัพย์สนิของผู้ เช่าและผู้มาซื 3อสนิค้าหรือใช้บริการในโครงการของ
กองทรัสต์ CPNREIT อยา่งประเมินคา่ไมไ่ด้  แม้วา่ฝ่ายที
เกี
ยวข้องจะได้เตรียมมาตรการป้องกนัภยัธรรมชาติ อบุตัิภยั และ
การก่อวินาศกรรมไว้อย่างรัดกุม ตลอดจนมีการฝึกอบรมพนกังานที
เกี
ยวข้องให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทกัษะในการ
อพยพผู้คน และกองทรัสต์ CPNREIT ยงัได้ทําประกนัภยัที
ครอบคลมุความเสยีหายที
เกิดจากอบุตัิภยัและเหตสุดุวิสยัอื
น ๆ 
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ไว้สําหรับอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ CPNREIT แต่การก่อสร้างทรัพย์สินที
เช่าขึ 3นใหม่หรือการซ่อมแซมส่วนที
ได้รับ
ความเสียหายหนกั อาจมีภาระค่าใช้จ่ายสูงและใช้ระยะเวลาในการดําเนินการนาน ซึ
งอาจทําให้กองทรัสต์ CPNREIT 
สญูเสยีรายได้อยา่งมีนยัสาํคญัตลอดช่วงระยะเวลาดงักลา่ว และมีผลกระทบตอ่ผลการดําเนินงานและสถานะทางการเงิน
ของกองทรัสต์ CPNREIT 

อย่างไรก็ดี กองทรัสต์ CPNREIT ได้จัดให้มีการประกันความเสี
ยงภยัในทรัพย์สิน (All Risks Insurance) โดย
กําหนดให้กองทรัสต์ CPNREIT เป็นผู้ รับผลประโยชน์ตามสดัส่วนการครอบครองพื 3นที
ทั 3งหมดภายในอสงัหาริมทรัพย์ที

กองทรัสต์ CPNREIT ลงทนุ การประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกั (Business Interruption Insurance) โดยกําหนดให้กองทรัสต์ 
CPNREIT เป็นผู้ รับผลประโยชน์ตามสดัสว่นรายได้ทั 3งหมดภายในอสงัหาริมทรัพย์ที
กองทรัสต์ CPNREIT ลงทนุ และการ
ประกนัภยัการก่อการร้าย (Political Violence Insurance) โดยกําหนดให้กองทรัสต์ CPNREIT เป็นผู้ รับผลประโยชน์ตาม
สดัส่วนการครอบครองพื 3นที
 และ/หรือรายได้ทั 3งหมดภายในอสงัหาริมทรัพย์ที
กองทรัสต์ CPNREIT ลงทุน เพื
อคุ้มครอง
ความเสียหายที
อาจเกิดขึ 3น นอกจากนี 3 กองทรัสต์ CPNREIT ยังได้จัดให้มีการประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 
(Public Liability Insurance) เพื
อป้องกันความเสี
ยงที
อาจเกิดขึ 3นจากความรับผิดต่อบุคคลภายนอกผู้มาใช้บริการใน
ทรัพย์สนิด้วย ซึ
งผู้จดัการกองทรัสต์ เห็นวา่การจดัให้มีการประกนัดงักลา่วข้างต้นมีความเพียงพอและเหมาะสม เนื
องจาก
การประกันความเสี
ยงภัยในทรัพย์สินมีการกําหนดมูลค่าทดแทนให้เพียงพอสําหรับการก่อสร้างโครงการขึ 3นใหม ่
(Replacement Cost) ที
ไม่รวมค่าที
ดิน รวมทั 3งการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักมีการคุ้มครองที
ครอบคลุมค่าเฉลี
ยของ
รายได้ตลอดระยะเวลา 36 เดือน ซึ
งเป็นระยะเวลาสงูสดุที
คาดวา่จะต้องใช้ในการดําเนินการก่อสร้างโครงการขึ 3นใหม ่โดย
ที
มีการกําหนดมลูคา่ทดแทนดงักลา่วในการตอ่กรมธรรม์ประกนัภยัทกุปี 

ทั 3งนี 3 ในกรณีที
อสงัหาริมทรัพย์ที
กองทรัสต์ CPNREIT ลงทุน ได้รับความเสียหายทั 3งหมดหรืออย่างมีนยัสําคญั 
จนไมอ่าจใช้ทรัพย์สนิดงักลา่วเพื
อประโยชน์ในการดาํเนินธุรกิจตอ่ไปได้ คูส่ญัญาทั 3งสองฝ่ายตกลงที
จะสร้างทรัพย์สนิที
เช่า
ขึ 3นใหม่ด้วยค่าใช้จ่ายร่วมกัน ซึ
งผู้ ให้เช่า ได้แก่ CPN และ/หรือนิติบุคคลที
เกี
ยวข้องกับ CPN จะเป็นผู้ รับผิดชอบในการ
ก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน 3 ปี นบัแตเ่กิดความเสยีหายดงักลา่ว โดยค่าใช้จ่ายตา่ง ๆ ที
ใช้ในการก่อสร้างดงักลา่วจะแบ่ง
กนัตามสดัสว่นพื 3นที
ที
ครอบครองขณะเกิดความเสียหาย แต่ไม่เกินกว่าจํานวนเงินค่าสินไหมทดแทนพื 3นฐานที
กองทรัสต์ 
CPNREIT และ/หรือผู้ให้เช่าได้รับมาจากบริษัทประกนัภยัแล้วแต่กรณี หากค่าใช้จ่ายที
เกี
ยวข้องกบัการก่อสร้าง และ/หรือ
ซ่อมแซมทรัพย์สินที
เช่าดงักล่าวมีจํานวนเกินกว่าเงินค่าสินไหมทดแทนพื 3นฐานที
คู่สญัญาแต่ละฝ่ายได้รับ กองทรัสต์ 
CPNREIT มีทางเลือกที
จะ (1) รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกินดงักล่าวตามสดัส่วนการครอบครองพื 3นที
 ซึ
งเมื
อกองทรัสต์ 
CPNREIT ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์ให้ดําเนินการดังกล่าวแล้ว กองทรัสต์ CPNREIT จะชําระคืนเงิน
ค่าใช้จ่ายที
ใช้ในการก่อสร้างสว่นเกินดงักลา่วที
ผู้ ให้เช่าทดรองจ่ายไป ภายใน 6 เดือนนบัจากวนัที
เปิดให้บริการพื 3นที
ใน
ทรัพย์สินที
สร้างหรือซ่อมแซมขึ 3นใหม่ หรือ (2) ยินยอมลดสดัสว่นการครอบครอบพื 3นที
ในทรัพย์สินที
เช่า โดยกองทรัสต์ 
CPNREIT ไม่ต้องชําระค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างเพิ
มเติมให้แก่ผู้ ให้เช่าแต่อย่างใด อย่างไรก็ดี ในการนี 3 กองทรัสต์ 
CPNREIT สงวนสิทธิที
จะเสนอการดําเนินการดังกล่าวเพื
อให้ที
ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ CPNREIT ได้
พิจารณาอนมุตัิก่อนการใช้สทิธิดงักลา่วของกองทรัสต์ CPNREIT 

อย่างไรก็ดี แม้ว่ากองทรัสต์ CPNREIT ตกลงที
จะชําระค่าใช้จ่ายที
ใช้ในการก่อสร้างเพิ
มเติมตามวรรคก่อน เพื
อ
ดํารงสดัสว่นการครอบครองพื 3นที
ในทรัพย์สินที
เช่า กองทรัสต์ CPNREIT อาจมีโอกาสที
จะได้รับค่าเช่าเพิ
มขึ 3น เนื
องจาก
ทรัพย์สินที
เช่าที
สร้างขึ 3นใหม่นั 3นมีความทนัสมยั กองทรัสต์ CPNREIT จึงอาจจดัเก็บค่าเช่าได้ในอตัราที
เพิ
มขึ 3น และอาจมี
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พื 3นที
ที
จะนําออกให้เช่าเพื
อจัดหาผลประโยชน์เพิ
มขึ 3น อย่างไรก็ดี หากทางกองทรัสต์ CPNREIT ยินยอมที
จะลดสดัสว่น
การครอบครองพื 3นที
ลง โดยไม่ต้องการชําระค่าใช้จ่ายที
ใช้ในการก่อสร้างเพิ
มเติมให้แก่ผู้ ให้เช่า หรือในกรณีที
กองทรัสต์ 
CPNREIT และผู้ให้เช่าตกลงที
จะกอ่สร้างทรัพย์สนิที
เช่าขึ 3นใหมใ่นรูปแบบเดิม และด้วยงบประมาณเพียงเทา่กบัคา่สนิไหม
ทดแทนพื 3นฐานที
กองทรัสต์ CPNREIT และผู้ ให้เช่าได้รับจากบริษัทประกันภัย โดยไม่ต้องการชําระค่าใช้จ่ายในการ
ก่อสร้างเพิ
มเติม ก็อาจทําให้ทรัพย์สินที
เช่ามีพื 3นที
ลดลงเนื
องจากความผนัผวนของค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง ส่งผลให้
สดัส่วนการครอบครองพื 3นที
ของกองทรัสต์ CPNREIT ลดลง ด้วยเหตุดงักล่าว กองทรัสต์ CPNREIT จึงอาจได้รับค่าเช่า
ลดลงเนื
องจากสดัสว่นพื 3นที
ที
กองทรัสต์ CPNREIT ครอบครองลดลง แตใ่นทางกลบักนั แม้วา่สดัสว่นการครอบครองพื 3นที

จะลดลง แตก่องทรัสต์ CPNREIT ก็อาจจะได้รับคา่เช่าในอตัราที
สงูขึ 3น เนื
องจากทรัพย์สนิที
เช่าเป็นทรัพย์สนิที
สร้างขึ 3นใหม่
และเป็นที
นา่สนใจแก่ผู้ เช่าพื 3นที
 ทําให้กองทรัสต์ CPNREIT สามารถจดัเก็บคา่เช่าได้ในอตัราที
เพิ
มสงูขึ 3นได้  

1.2.4 ความเสี�ยงจากการประกันภยั 

การประกอบธุรกิจของกองทรัสต์ CPNREIT มีความเสี
ยงด้านการดําเนินการและการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที

กองทรัสต์ CPNREIT เข้าลงทุน แม้ว่ากองทรัสต์ CPNREIT จะจดัให้มีการประกนัภยัในทรัพย์สินที
กองทรัสต์ CPNREIT 
เข้าลงทุนอย่างเพียงพอและเหมาะสม ตามข้อกําหนดของกฎหมายที
เกี
ยวข้อง แต่กองทรัสต์ CPNREIT อาจไม่สามารถ
จัดทําประกันภัยที
คุ้ มครองความเสี
ยงบางประเภทที
อาจเกิดขึ 3น หรือแม้ว่ากองทรัสต์ CPNREIT จะสามารถจัดหา
ประกนัภยัได้ แต่อตัราเบี 3ยประกนัอาจไม่คุ้มกบัผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที
กองทรัสต์ CPNREIT จะได้รับ หรือกองทรัสต์ 
CPNREIT อาจไมส่ามารถใช้สทิธิเรียกร้องตามที
ระบไุว้ในกรมธรรม์ประกนัภยัที
เกี
ยวข้องได้ไมว่า่ทั 3งหมดหรือบางสว่น หรือ
อาจเกิดความล่าช้าในการชดเชยความเสียหายตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว โดยที
ไม่ใช่ความผิดของกองทรัสต์ 
CPNREIT หรือกองทรัสต์ CPNREIT อาจมีความเสี
ยงจากความสญูเสยีทางการเงิน เมื
อเกิดเหตกุารณ์ร้ายแรงที
กองทรัสต์ 
CPNREIT อาจไม่ได้รับการชดเชยความเสียหายอย่างเพียงพอ หรือไม่สามารถจดัให้มีการประกนัภยัประเภทดงักลา่วได้ 
อนัอาจสง่ผลกระทบโดยตรงตอ่ผลตอบแทนที
ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์คาดวา่จะได้รับ 

อย่างไรก็ตาม ผู้ จัดการกองทรัสต์จะดําเนินการให้กองทรัสต์ CPNREIT เป็นผู้ รับผลประโยชน์ ภายใต้การ
ประกันภัยที
มีอยู่เดิมของทรัพย์สินที
กองทรัสต์ CPNREIT เข้าลงทุน เพื
อให้กองทรัสต์ CPNREIT ได้รับการประกันภัย
ทรัพย์สินสําหรับความเสี
ยงทุกประเภท การประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก และการประกันภัยธุรกิจ
หยุดชะงัก โดยในส่วนของการประกันภยัทรัพย์สินสําหรับความเสี
ยงทุกประเภท จะกําหนดวงเงินเอาประกันไม่ตํ
ากว่า
มลูคา่ต้นทนุทดแทนที
ไมร่วมคา่ที
ดิน ซึ
งผู้จดัการกองทรัสต์มีความเห็นวา่การกําหนดวงเงินประกนัไมต่ํ
ากวา่มลูคา่ทดแทน
ที
ไม่รวมค่าที
ดิน ตลอดระยะเวลาการเช่า แม้ว่าอายุของสญัญาเช่าจะเหลือน้อยลง มีความสมเหตุสมผล เพราะมูลค่า
ทดแทนดงักลา่วนา่จะเพียงพอสาํหรับการก่อสร้างโครงการขึ 3นใหมห่ากเกิดความเสยีหายกบัโครงการทั 3งหมด  

สาํหรับการประกนัภยัความรับผิดต่อบคุคลภายนอก บคุคลที
สามที
ได้รับความเสยีหายจะเป็นผู้ รับผลประโยชน์ 
โดยจะกําหนดวงเงินประกันตามที
กองทรัสต์ CPNREIT เห็นว่าเหมาะสม ในขณะที
การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก 
กองทรัสต์ CPNREIT จะกําหนดวงเงินเอาประกนัที
กองทรัสต์ CPNREIT เห็นว่าเหมาะสมและเพียงพอในการชดเชยการ
สญูเสียรายได้ของกองทรัสต์ CPNREIT ระหว่างการซ่อมแซมหรือก่อสร้างทรัพย์สินขึ 3นใหม่ โดยกองทรัสต์ CPNREIT จะ
เป็นผู้ รับประโยชน์ตามสดัสว่นรายได้ทั 3งหมดภายในอสงัหาริมทรัพย์ที
กองทรัสต์ CPNREIT เข้าลงทนุ  
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1.2.5 อสังหาริมทรัพย์ที�กองทรัสต์ CPNREIT ถือครองนั3นอาจมีค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับอสังหาริมทรัพย์ รวมทั 3ง
ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินการต่าง ๆ เพิ�มมากขึ 3น 

ความสามารถของกองทรัสต์ CPNREIT ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์อาจได้รับผลกระทบ
ทางลบหากคา่ใช้จ่ายเกี
ยวกบัอสงัหาริมทรัพย์และคา่ใช้จ่ายในการดําเนินการตา่ง ๆ เพิ
มขึ 3น โดยรายได้ไม่เพิ
มขึ 3นตามหรือ
เพิ
มขึ 3นในอตัราที
น้อยกวา่ 

ปัจจยัที
อาจสง่ผลให้คา่ใช้จ่ายเกี
ยวกบัอสงัหาริมทรัพย์และคา่ใช้จ่ายในการดําเนินการเพิ
มสงูขึ 3นได้แก่ 

- การเพิ
มขึ 3นของคา่ใช้จ่ายในการบํารุงรักษา 
- การเพิ
มขึ 3นของภาษีที
เกี
ยวข้องกบัอสงัหาริมทรัพย์ รวมทั 3งคา่ธรรมเนียมอื
น ๆ ตามกฎหมาย 
- การเปลี
ยนแปลงกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคบั รวมทั 3งนโยบายของรัฐบาลซึ
งจะเพิ
มค่าใช้จ่ายในการ

ปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคบั และนโยบายที
เปลี
ยนแปลงนั 3น 
- การเพิ
มขึ 3นของคา่ใช้จ่ายสาธารณปูโภค 
- การเพิ
มขึ 3นของคา่บริการสาํหรับผู้ รับจ้างช่วง (ถ้ามี) 
- การเพิ
มขึ 3นของอตัราเงินเฟ้อ 
- การเพิ
มขึ 3นของเบี 3ยประกนัภยั  
- ความเสยีหายหรือความชํารุดบกพร่องของอสงัหาริมทรัพย์ซึ
งต้องมีการแก้ไข โดยต้องใช้คา่ใช้จ่ายในการ

ดําเนินการ และค่าใช้จ่ายในการดําเนินการในส่วนนี 3ไม่สามารถคาดหมายได้ และการเพิ
มขึ 3นของ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานอื
นที
เกี
ยวข้องกับอสงัหาริมทรัพย์และการจัดหาประโยชน์ของกองทรัสต์ 
CPNREIT 

1.3 ความเสี�ยงเกี�ยวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โดยกองทรัสต์ CPNREIT 

1.3.1 การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์มีความเสี�ยง 

การลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์มีความเสี
ยงหลายประการ รวมถึงแตไ่มจํ่ากดัเฉพาะแต ่(1) การเปลี
ยนแปลงในทาง
ลบของการเมืองหรือเศรษฐกิจ (2) การเปลี
ยนแปลงในทางลบของสภาวะของตลาดในพื 3นที
 (3) สถานะทางการเงินของผู้
เช่า ผู้ ซื 3อและผู้ ขายอสงัหาริมทรัพย์ (4) แหล่งเงินทุนสนับสนุน ทั 3งที
เป็นเงินกู้ ยืม ตราสารหนี 3 หรือตราสารทุนซึ
งอาจ
เปลี
ยนแปลงไป ทําให้ส่งผลกระทบต่อความสามารถของกองทรัสต์ CPNREIT ในการได้มาเพิ
มซึ
งอสงัหาริมทรัพย์ หรือ
การปรับปรุงซ่อมแซมอสงัหาริมทรัพย์ (5) การเปลี
ยนแปลงอัตราดอกเบี 3ย ต้นทุนการเงิน และค่าใช้จ่ายเกี
ยวกับการ
ดําเนินงานอื
น ๆ (6) การเปลี
ยนแปลงกฎหมายด้านสิ
งแวดล้อม กฎหมายการกําหนดเขตพื 3นที
และหลกัเกณฑ์อื
น ๆ ของ
รัฐบาลและนโยบายด้านการเงิน (7) ข้อเรียกร้องด้านสิ
งแวดล้อมที
เกิดขึ 3นจากอสงัหาริมทรัพย์ (8) การเปลี
ยนแปลงอตัรา
ค่าเช่าในตลาด (9) การเปลี
ยนแปลงของราคาพลงังาน (10) การแข่งขันระหว่างเจ้าของอสงัหาริมทรัพย์หรือผู้ ให้เช่า
อสงัหาริมทรัพย์เพื
อแย่งลกูค้าที
เป็นผู้ เช่าและผู้ ใช้พื 3นที
ซึ
งอาจสง่ผลให้เกิดพื 3นที
วา่งในอสงัหาริมทรัพย์ หรือไม่สามารถให้
เช่าโดยมีข้อตกลงที
เป็นประโยชน์ได้ (11) การไมส่ามารถตอ่อายสุญัญาเช่าเมื
อสญัญาเช่าฉบบัปัจจบุนัหมดอาย ุ(12) การ
ไมส่ามารถจดัเก็บค่าเช่าหรือค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์จากผู้ใช้ และ/หรือ ผู้ เช่าพื 3นที
ได้ตรงตามเวลาที
กําหนด หรือการ
ไมส่ามารถจดัเก็บได้เลยเนื
องจากผู้ใช้ และ/หรือ ผู้ เช่าพื 3นที
ล้มละลาย (13) การไมส่ามารถจดัทําประกนัภยัได้เพียงพอหรือ
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ครอบคลมุความเสยีหายหรือการที
เบี 3ยประกนัภยัเพิ
มสงูขึ 3น (14) การเพิ
มขึ 3นของอตัราเงินเฟ้อ (15) อสงัหาริมทรัพย์ชํารุด
บกพร่องเป็นเหตใุห้ต้องแก้ไขซอ่มบํารุง ก่อให้เกิดคา่ใช้จ่ายที
ไมอ่าจคาดหมายได้ (16) ผู้ เช่าอสงัหาริมทรัพย์ไมป่ฏิบตัิตาม
ข้อตกลงและเงื
อนไขในสญัญาเช่า (17) การต้องพึ
งพากระแสเงินสดเพื
อใช้ในการซ่อมบํารุงและการพัฒนาปรับปรุง
อสงัหาริมทรัพย์ (18) การที
คา่ใช้จ่ายในการดําเนินการเพิ
มสงูขึ 3น รวมถึงค่าภาษีที
เกี
ยวข้องกบัอสงัหาริมทรัพย์ (19) สิทธิ
หรือภาระติดพนัใด ๆ ที
ตรวจไมพ่บขณะที
ทําการตรวจสอบหรือสอบทานอสงัหาริมทรัพย์ที
กรมที
ดิน และ (20) เหตสุดุวิสยั
ที
ทําให้เกิดความเสยีหายที
ไมอ่าจทําประกนัภยัได้  

ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี 3ส่งผลให้เกิดความผันผวนของอัตราการเช่าพื 3นที
 อัตราค่าเช่าและค่าตอบแทนการใช้
ประโยชน์ในพื 3นที
 หรือคา่ใช้จ่ายในการดําเนินการ ทําให้เกิดผลกระทบในทางลบตอ่มลูคา่ของอสงัหาริมทรัพย์และรายได้ที

ได้รับจากอสังหาริมทรัพย์ มูลค่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ CPNREIT อาจลดลงอย่างมีนัยสําคัญหากตลาด
อสงัหาริมทรัพย์หรือเศรษฐกิจของประเทศไทยอยูใ่นช่วงขาลงอยา่งกะทนัหนั 

1.3.2 ความเสี�ยงจากการตรวจสอบข้อมูลก่อนเข้าลงทุน 

ก่อนการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ ผู้ก่อตั 3งทรัสต์ได้ทําการศกึษาข้อมลูรายละเอียดของอสงัหาริมทรัพย์นั 3น ๆ โดย
ทําการตรวจสอบหรือสอบทานข้อมลูตา่ง ๆ ที
เกี
ยวข้อง (Due Diligence) ก่อนการตดัสินใจเข้าลงทนุ โดยผู้ก่อตั 3งทรัสต์ได้
ศึกษารายงานของบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน รายงานทางวิศวกรรมของทรัพย์สิน รายงานตรวจสอบทางกฎหมายของ
ทรัพย์สิน ตลอดจนข้อมูลและสญัญาต่าง ๆ อย่างละเอียด อย่างไรก็ตามการกระทําดังกล่าวมิได้เป็นการประกันว่า
อสงัหาริมทรัพย์ที
กองทรัสต์ CPNREIT เข้าลงทนุ จะปราศจากความเสียหายหรือความบกพร่องที
อาจจะต้องมีค่าใช้จ่าย
ในการปรับปรุงหรือซ่อมแซม รายงานของผู้ประเมินราคา รายงานการตรวจสภาพอสงัหาริมทรัพย์ที
กองทรัสต์ CPNREIT 
เข้าลงทุน และรายงานการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายของทรัพย์สินโดยที
ปรึกษากฎหมายที
ผู้ ก่อตั 3งทรัสต์ใช้เป็น
พื 3นฐานในการประเมินและตรวจสอบอสงัหาริมทรัพย์อาจมีข้อบกพร่อง มีความไม่ถูกต้อง เนื
องจากความบกพร่อง
บางอย่างของอสงัหาริมทรัพย์ที
อาจจะตรวจพบได้ยาก หรือไม่สามารถตรวจพบได้ เนื
องจากข้อจํากัดในการตรวจสอบ 
รวมไปถึงเทคนิคหรือวิธีการที
ใช้ในการตรวจสอบ หรือปัจจยัอื
น ๆ ที
เป็นข้อจํากัดในการตรวจสอบของทั 3งผู้ประเมินราคา 
วิศวกรและที
ปรึกษากฎหมาย 

นอกจากนั 3นแล้ว อสงัหาริมทรัพย์ที
กองทรัสต์ CPNREIT เข้าลงทนุอาจมีการละเมิดกฎ ระเบียบ ข้อบงัคบัต่าง ๆ 
ที
เกี
ยวข้องกบัอสงัหาริมทรัพย์ ซึ
งการศกึษาข้อมลูรายละเอียดและการตรวจสอบเอกสารที
เกี
ยวข้อง (Due Diligence) ของ
ผู้ก่อตั 3งทรัสต์อาจไม่สามารถครอบคลมุถึงได้ ซึ
งอาจสง่ผลให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายที
เกินกวา่ที
ผู้ก่อตั 3งทรัสต์ได้ประมาณการ
ไว้ก่อนการลงทนุ หรือก่อให้เกิดหน้าที
ที
ต้องปฏิบตัิตามข้อผกูพนัที
เกี
ยวกบัการละเมิดกฎข้อบงัคบัดงักลา่วที
ถกูกําหนดโดย
หนว่ยงานราชการที
เกี
ยวข้อง 

1.3.3 กําไรขั 3นต้นที� ได้จากอสังหาริมทรัพย์ หรือมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ CPNREIT อาจ
ได้รับผลกระทบทางลบจากหลายปัจจัย 

กําไรขั 3นต้นที
ได้จากอสงัหาริมทรัพย์หรือมลูค่าของอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ CPNREIT อาจได้รับผลกระทบ
ทางลบจากหลายปัจจยั ได้แก่ 
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- กรณีที
มีพื 3นที
ว่างจากการที
สญัญาเช่าหมดอายหุรือมีการเลกิสญัญาเช่าที
ทําให้อตัราการเช่าลดน้อยลง 
เป็นผลให้กําไรขั 3นต้นที
กองทรัสต์ CPNREIT ได้รับลดลง  

- ความสามารถของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ในการจดัเก็บคา่เช่าจากผู้ เช่าพื 3นที
 
- จํานวนเงินค่าเช่าที
ผู้ เช่าต้องจ่าย ตลอดจนข้อตกลงและเงื
อนไขในการต่อสญัญาเช่าพื 3นที
และการทํา

สญัญาเช่ารายใหมน่ั 3นมีเงื
อนไขที
ด้อยกวา่สญัญาเดิม 
- สภาวะทางเศรษฐกิจและการเมืองทั 3งภายในประเทศและทั
วโลก รวมทั 3งสภาวะตลาดอสงัหาริมทรัพย์ 
- ความสามารถของผู้จดัการกองทรัสต์ในการจดัให้มีหรือรักษาไว้ซึ
งการประกนัภยัที
เพียงพอ 
- การเปลี
ยนแปลงด้านกฎหมายและหลกัเกณฑ์ต่าง ๆ ที
ควบคมุอสงัหาริมทรัพย์ การใช้ การจดัเขตพื 3นที
 

ภาษีและค่าธรรมเนียมที
ต้องชําระให้แก่รัฐบาล การเปลี
ยนแปลงดงักลา่วอาจสง่ผลให้ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจดัการอสงัหาริมทรัพย์เพิ
มสงูขึ 3น หรือมีคา่ใช้จ่ายในการดําเนินการที
ไมส่ามารถคาดหมายได้ ทั 3งนี 3 
เพื
อให้สามารถปฏิบตัิตามกฎระเบียบที
เปลี
ยนแปลงไปนั 3น สทิธิตา่ง ๆ ที
เกี
ยวข้องกบัอสงัหาริมทรัพย์อาจ
มีข้อจํากดัอนัเป็นผลมาจากการเปลี
ยนแปลงแก้ไขกฎหมายที
เกี
ยวข้องกบัมาตรฐานอาคาร หรือการวาง
ผงัเมือง หรือการใช้บงัคบักฎหมายใหมที่
เกี
ยวข้องกบัการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

- ภยัพิบตัิธรรมชาติ เหตสุดุวิสยั การโจมตีของผู้ก่อการร้าย การจลาจล และเหตกุารณ์อื
นใดที
อยูน่อกเหนือ
ความควบคมุของผู้จดัการกองทรัสต์ และ 

- ความสามารถของผู้ เช่าช่วงทรัพย์สนิในสว่นที
เป็นโรงแรมในการชําระคา่เช่าให้แก่กองทรัสต์ CPNREIT 

1.3.4 มูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ที�กองทรัสต์ CPNREIT ลงทุนตามการประเมินค่าโดยบริษัทประเมินค่า
ทรัพย์สินไม่ได้เป็นเครื�องแสดงมูลค่าที�แท้จริงของอสังหาริมทรัพย์ และไม่สามารถรับประกันได้ว่า
ราคาขายของอสังหาริมทรัพย์นั3นจะเป็นไปตามที�ประเมิน ไม่ว่าในปัจจุบันหรือในอนาคต 

โดยทั
วไป การประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ รวมถึงปัจจัยบางประการที
เป็น
นามธรรมที
เกี
ยวกบัทรัพย์สินนั 3น เช่น สถานะทางการตลาด ความแข็งแกร่งทางการเงิน ความสามารถในการแข่งขนัและ
สภาพของทรัพย์สนิ ซึ
งอาจมีเหตกุารณ์ที
ทําให้ปัจจยัดงักลา่วเปลี
ยนแปลงได้ในอนาคต เนื
องจากเหตกุารณ์บางเหตกุารณ์
หรือเหตกุารณ์ทั 3งหมดที
เป็นข้อสมมติฐานอาจไม่เกิดขึ 3นตามที
คาดการณ์ไว้ หรืออาจเกิดเหตกุารณ์หรือสถานการณ์ที
มิได้
คาดการณ์ไว้ ดงันั 3น ผู้จดัการกองทรัสต์จึงไม่อาจรับประกนัได้ว่าข้อสมมติฐานที
วางไว้จะเกิดขึ 3นตามที
คาดการณ์ ดงันั 3น 
ราคาที
กองทรัสต์ CPNREIT จะขายทรัพย์สินหลกัที
ลงทนุในอนาคต จึงอาจตํ
ากว่ามูลค่าที
กําหนดโดยบริษัทประเมินค่า
ทรัพย์สิน หรือตํ
ากวา่ราคาที
กองทรัสต์ CPNREIT ได้เข้าลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่วซึ
งจะทําให้กองทรัสต์ CPNREIT 
มีผลขาดทนุจากการเข้าลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ อนัจะมีผลกระทบตอ่ความสามารถของกองทรัสต์ CPNREIT ในการจ่าย
ประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

1.3.5 สมมติฐานในประมาณการงบกําไรขาดทุนและงบประกอบรายละเอียดรายได้สุทธิของการลงทุนตาม
สมมติฐานมีความไม่แน่นอน และขึ 3นอยู่กับความเสี�ยงและความไม่แน่นอนทางธุรกิจ เศรษฐกิจ 
การเงิน กฎเกณฑ์ที�เกี�ยวข้องและการแข่งขัน ซึ�งอาจส่งผลให้ผลประกอบการที�แท้จริงแตกต่างจากที�
ประมาณการไว้อย่างมีนัยสาํคัญและอาจส่งผลต่อมูลค่าที�ได้ลงทุนในกองทรัสต์ CPNREIT  

ประมาณการตามที
ระบใุน “ประมาณการงบกําไรขาดทนุและงบประกอบรายละเอียดรายไดจ้ากการลงทนุสทุธิ
ตามสมมติฐาน สําหรับช่วงระยะเวลาประมาณการตั%งแต่วนัที& 1 มกราคม 2561 ถึงวนัที& 31 ธนัวาคม 2561 และรายงาน
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ของผูส้อบบญัชีรับอนญุาต”  นั 3น ได้รวมเอาข้อมลูที
เกี
ยวกบัการคาดการณ์ผลประกอบการและการปันสว่นแบ่งผลกําไร
ตามสมมติฐานของกองทรัสต์ CPNREIT  สําหรับงวดประมาณการวนัที
 1 มกราคม 2561 ถึงวนัที
 31 ธันวาคม 2561 ซึ
ง
ประมาณการทางการเงินของกองทรัสต์ CPNREIT นั 3น เป็นเพียงการคาดการณ์ผลประกอบการในอนาคตที
อาจจะเกิดขึ 3น
แก่กองทรัสต์ CPNREIT เท่านั 3น และไม่ได้เป็นการยืนยนัถึงผลประกอบการที
แท้จริงของกองทรัสต์ CPNREIT ในอนาคต 
นอกจากนี 3 ประมาณการทางการเงินดงักลา่วขึ 3นอยู่กบัข้อสมมติฐานหลายประการตามที
ได้ระบไุว้ใน “ประมาณการงบ
กําไรขาดทุนและงบประกอบรายละเอียดรายได้จากการลงทุนสทุธิตามสมมติฐาน สําหรับช่วงระยะเวลาประมาณการ
ตั%งแต่วนัที& 1 มกราคม 2561 ถึงวนัที& 31 ธนัวาคม 2561 และรายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต”  อยา่งไรก็ดี ถึงแม้ว่าผู้
ก่อตั 3งทรัสต์ได้จดัทําประมาณการดงักลา่วด้วยความตั 3งใจและความระมดัระวงั แตข้่อสมมติฐานที
นํามาใช้ในการประมาณ
การยังมีความไม่แน่นอนและขึ 3นอยู่กับความเสี
ยงและความไม่แน่นอนทางธุรกิจ การแข่งขัน เศรษฐกิจ การเงิน และ
กฎเกณฑ์ที
เกี
ยวข้อง ซึ
งข้อสมมติฐานต่าง ๆ ที
เกิดขึ 3นจริงอาจเปลี
ยนแปลงในสาระสําคัญได้ ความเสี
ยงและความไม่
แน่นอนดงักล่าวต่าง ๆ นั 3นอยู่นอกเหนือการควบคุมของกองทรัสต์ CPNREIT เช่น ประมาณการดังกล่าวอาจเป็นการ
คาดการณ์หรือการตั 3งสมมติฐานในเหตกุารณ์ที
อาจเกิดขึ 3นในอนาคตอนัเกี
ยวกบัธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ซึ
งมีความไมแ่นน่อน  

เนื
องจากเหตุการณ์บางเหตุการณ์หรือเหตุการณ์ทั 3งหมดที
เป็นข้อสมมติฐานอาจไม่เกิดขึ 3นตามที
คาดการณ์ไว้ 
หรืออาจเกิดเหตกุารณ์หรือสถานการณ์ที
มิได้คาดไว้ ดงันั 3น ผู้ก่อตั 3งทรัสต์จึงไมอ่าจรับประกนัได้วา่ข้อสมมติฐานที
วางไว้จะ
เกิดขึ 3นและกองทรัสต์ CPNREIT จะสามารถจ่ายประโยชน์ตอบแทนได้ตามที
ประมาณการไว้ หากผลประกอบการของ
กองทรัสต์ CPNREIT ไม่เป็นไปตามที
ประมาณการไว้ กองทรัสต์ CPNREIT จะไม่สามารถจ่ายประโยชน์ตอบแทนหรือ
ผลตอบแทนตามที
ประมาณการไว้ได้ ซึ
งอาจสง่ผลให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่ได้รับผลตอบแทนตามที
ได้ประมาณการไว้และ
หนว่ยทรัสต์อาจมีมลูคา่ทางตลาดลดลงอยา่งมีนยัสาํคญั 

1.3.6 ความเสี�ยงจากการที�กองทรัสต์ CPNREIT ลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 

กองทรัสต์ CPNREIT ลงทนุในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ ดงันั 3น มลูค่าของสทิธิการเช่าอาจลดลงเนื
องจากการ
ลดลงของระยะเวลาการเช่าที
เหลอือยู ่หรือมลูคา่สทิธิการเช่าอาจมีการเปลี
ยนแปลง อนัเนื
องจากการเปลี
ยนแปลงของการ
ประเมินราคาของมลูค่าสทิธิการเช่า หรือการเปลี
ยนแปลงของค่าเช่าพื 3นที
และค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน ซึ
งปัจจยัต่าง ๆ 
เหลา่นี 3จะสง่ผลกระทบตอ่มลูคา่หนว่ยทรัสต์ ซึ
งทําให้มลูคา่ของหนว่ยทรัสต์มีการเปลี
ยนแปลงเพิ
มขึ 3นหรือลดลงก็ได้ 

1.4 ความเสี�ยงที�เกี�ยวกับการลงทุนในหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ CPNREIT โดยผู้ลงทุน 

1.4.1 ความเสี�ยงจากการที�แปลงสภาพเป็นกองทรัสต์ CPNREIT แล้วแต่ไม่สามารถลงทุนเพิ�มเติมได้ 

การที
กองทนุรวม CPNRF แปลงสภาพเป็นกองทรัสต์ CPNREIT แล้ว แต่ไม่สามารถลงทนุเพิ
มเติมได้ จะทําให้มี
ผลกระทบแก่กองทรัสต์ CPNREIT และผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ CPNREIT ในเรื
องประมาณการการจ่ายประโยชน์
ตอบแทนต่อหน่วย (Cash Distribution Per Unit หรือ DPU) ที
คาดว่าผู้ ถือหน่วยทรัสต์จะได้รับ และผลกระทบทางภาษี 
คา่ใช้จ่ายและคา่ธรรมเนียมที
เพิ
มขึ 3นจากการดําเนินงานของกองทรัสต์ CPNREIT  

ทั 3งนี 3 แหล่งเงินทุนที
จะใช้ในการลงทุนในทรัพย์สินที
จะลงทุนเพิ
มเติมครั 3งที
 1 จะมาจากเงินกู้ทั 3งจํานวน โดยผู้
ก่อตั 3งทรัสต์ได้ดําเนินการติดตอ่ธนาคารพาณิชย์เพื
อขออนมุตัิเงินกู้ยืมสาํหรับการลงทนุของกองทรัสต์ CPNREIT และคาด
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วา่จะได้รับอนมุตัิและสามารถเบิกเงินกู้ดงักลา่วในช่วงใกล้เคียงกบัการแปลงสภาพเสร็จสิ 3น จึงอาจลดความเสี
ยงจากการที

ไม่สามารถลงทุนเพิ
มเติมได้เนื
องจากการไม่มีแหล่งเงินทุน เมื
อเทียบกับการระดมทุนผ่านการออกและเสนอขาย
หนว่ยทรัสต์เพิ
มเติม 

ทั 3งนี 3 การแปลงสภาพเป็นกองทรัสต์ CPNREIT แล้ว แต่ไม่สามารถลงทุนเพิ
มเติมในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั 
พทัยา บีช และโรงแรมฮิลตัน พัทยา อาจเกิดขึ 3นในกรณีที
ทรัพย์สินทั 3งสองได้รับความเสียหายอย่างมีนัยสําคญั จนไม่
สามารถจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดงักล่าวได้ ซึ
งทําให้กองทรัสต์ CPNREIT ไม่สามารถปฏิบตัิตามเงื
อนไขบงัคบั
ก่อนเกี
ยวกับความสําเร็จในการเข้าทําและการปฏิบัติตามสญัญาที
เกี
ยวข้องกับการเข้าลงทุนในทรัพย์สินที
จะลงทุน
เพิ
มเติมครั 3งที
 1 ซึ
งในกรณีเช่นนี 3 ประมาณการการจ่ายประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วยสําหรับช่วงเวลาประมาณการตั 3งแต่
วนัที
 1 มกราคม 2561 ถึงวนัที
 31 ธนัวาคม 2561 จะลดลงจาก 1.6750 บาท (กรณีมีการแปลงสภาพและลงทนุเพิ
มเตมิใน
ทรัพย์สินที
จะลงทุนเพิ
มเติมครั 3งที
 1) เหลือ 1.4733 บาท (กรณีมีการแปลงสภาพแต่ไม่ได้มีการลงทุนในทรัพย์สินที
จะ
ลงทนุเพิ
มเติมครั 3งที
 1) โดยการวิเคราะห์ผลกระทบในสว่นนี 3อ้างอิงจากข้อมลูทางการเงินตามสถานการณ์สมมติซึ
งได้รับ
การตรวจสอบโดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั ซึ
งเป็นผู้สอบบญัชีที
สาํนกังาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ 

1.4.2 ความเสี�ยงจากการที�ตลาดด้านการลงทุนในหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื�อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ใน
ประเทศไทยเป็นตลาดค่อนข้างใหม่ 

ก่อนการเสนอขายหน่วยทรัสต์ในครั 3งนี 3 ตลาดที
สาธารณชนจะสามารถซื 3อขายหน่วยทรัสต์ในประเทศไทย ยงัมี
การพัฒนาที
ไม่นานนัก ผู้ ก่อตั 3งทรัสต์จะดําเนินการยื
นคําขอต่อตลาดหลักทรัพย์ เพื
อนําหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ 
CPNREIT เข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ อย่างไรก็ตาม การนําหนว่ยทรัสต์เข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพย์ไมไ่ด้เป็นเครื
องรับประกนัวา่ตลาดในการซื 3อขายหนว่ยทรัสต์ในประเทศไทยจะมีการพฒันา หรือหากมี
การพฒันาแล้ว จะมีสภาพคลอ่งในตลาดสาํหรับหนว่ยทรัสต์ 

การประเมินผลการดําเนินงานของทรัสต์เพื
อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน 
(Benchmark) ทั 3งในและตา่งประเทศอาจทําได้ยาก เพราะทรัสต์เพื
อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์เป็นผลิตภณัฑ์การลงทนุ
ที
ค่อนข้างใหม่ในประเทศไทย ปัจจุบันจึงยังไม่มีเกณฑ์มาตรฐานที
สามารถนํามาใช้เปรียบเทียบผลการดําเนินงาน
ของทรัสต์เพื
อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ได้ นอกจากนี 3 ยงัไม่เป็นที
แน่ชดัว่าตลาดการลงทนุในทรัสต์เพื
อการลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์ของประเทศไทยจะพฒันาจนกลายเป็นตลาดที
ได้รับความนิยมในการลงทนุอยา่งกว้างขวาง 

1.4.3 กองทรัสต์ CPNREIT เป็นกองทรัสต์ที�อยู่ระหว่างการก่อตั 3ง  โดยยังไม่มีผลการดาํเนินงานในอดีตที�นัก
ลงทุนสามารถอ้างอิงในการพิจารณาก่อนตัดสินใจลงทุน 

กองทรัสต์ CPNREIT เป็นกองทรัสต์ที
อยู่ในระหว่างการก่อตั 3ง ดังนั 3น กองทรัสต์ CPNREIT จึงยังไม่มีผลการ
ดําเนินงานในอดีต แต่มีเพียงข้อมูลผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวม CPNRF ทรัพย์สินที
โอนจากกองทุนรวม 
CPNRF มายงักองทรัสต์ CPNREIT และทรัพย์สนิที
จะลงทนุเพิ
มเติมครั 3งที
 1 เพื
อให้นกัลงทนุใช้ประกอบการตดัสนิใจ และ
อาจเป็นการยากสําหรับนักลงทุนที
จะประเมินผลการดําเนินงานในอนาคต และไม่สามารถรับประกันได้ว่ารายได้ที

กองทรัสต์ CPNREIT จะได้รับ หรือค่าใช้จ่ายที
จะเกิดขึ 3นจากทรัพย์สินที
กองทรัสต์ CPNREIT เข้าลงทุนจะสอดคล้องกับ
ข้อมูลรายได้และค่าใช้จ่ายในอดีต หรือประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายที
แสดงในเอกสารแนบ “ประมาณการงบกําไร



ทรัสต์เพื
อการลงทนุในสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 

สว่นที
 2 หน้า 1 - 38 

ขาดทนุและงบประกอบรายละเอียดรายไดจ้ากการลงทนุสทุธิตามสมมติฐานสําหรบัช่วงระยะเวลาประมาณการตั%งแต่วนัที& 
1 มกราคม 2561 ถึงวนัที& 31 ธนัวาคม 2561 และรายงานของผูส้อบบญัชีรับอนญุาต”  ในหนงัสือชี 3ชวนฉบบันี 3 ดงันั 3น ผู้
ก่อตั 3งทรัสต์จึงไมส่ามารถรับประกนัได้ว่ากองทรัสต์ CPNREIT จะมีผลการดําเนินงานหรือสามารถจ่ายประโยชน์ตอบแทน
ได้ตามอตัราที
ระบไุว้ในเอกสารแนบ “ประมาณการงบกําไรขาดทนุและงบประกอบรายละเอียดรายได้จากการลงทนุสทุธิ
ตามสมมติฐานสําหรับช่วงระยะเวลาประมาณการตั%งแต่วนัที& 1 มกราคม 2561 ถึงวนัที& 31 ธนัวาคม 2561 และรายงาน
ของผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต”  นอกจากนี 3 ผู้ลงทนุไมค่วรอ้างอิงข้อมลูทางการเงินและสถิติในการดําเนินงานตา่ง ๆ ที
ปรากฏ
ในหนงัสอืชี 3ชวนฉบบันี 3แตเ่พียงอยา่งเดียว เพื
อประเมินผลประกอบการของกองทรัสต์ CPNREIT ในอนาคต 

อยา่งไรก็ตาม โครงสร้างรายได้และคา่ใช้จ่ายที
สาํคญัของกองทรัสต์ CPNREIT (ที
แปลงสภาพมาจากกองทนุรวม 
CPNRF) มีความคล้ายคลงึกนักบักองทนุรวม CPNRF ทําให้ผู้ลงทนุอาจพิจารณาผลประกอบการของกองทนุรวม CPNRF 
ที
ผา่นมา (กองทนุรวม CPNRF มีการจดัตั 3งขึ 3นตั 3งแตเ่ดือนสงิหาคม 2548) เพื
อประกอบการตดัสนิใจลงทนุได้ 

1.4.4 การเปลี�ยนแปลงในมาตรฐานบัญชีหรือกฎหมายที�เกี�ยวข้อง  

ผลการดําเนินงานและการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ CPNREIT อาจได้รับผลกระทบจากการมีผล
บงัคบัใช้ของมาตรฐานบญัชีฉบบัใหม ่หรือการปรับปรุงมาตรฐานทางบญัชี ซึ
งเป็นปัจจยัที
ผู้ก่อตั 3งทรัสต์ไมส่ามารถควบคมุ
หรือคาดการณ์ได้ สําหรับการแก้ไขกฎหมาย ประกาศ ข้อกําหนด ระเบียบ ข้อบงัคบั บทบญัญัติ แนวนโยบาย และ/หรือ
คําสั
งของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที
มีอํานาจตามกฎหมาย ถือเป็นเหตกุารณ์ที
ไม่อาจคาดการณ์ได้เช่นเดียวกนั 
ดงันั 3น ผู้ก่อตั 3งทรัสต์จึงไม่สามารถประเมินผลกระทบจากการเปลี
ยนแปลงดงักลา่วได้ และไม่สามารถรับประกนัได้วา่การ
เปลี
ยนแปลงดงักลา่วจะไมส่ง่ผลกระทบตอ่ผลการดําเนินงานและการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ CPNREIT  

1.4.5 ราคาหน่วยทรัสต์อาจมีการเปลี�ยนแปลงได้ภายหลังการเสนอขาย 

ภายหลงัจากที
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ CPNREIT เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ ผู้ จัดการ
กองทรัสต์ไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าสภาวะการซื 3อขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ CPNREIT ในตลาดหลกัทรัพย์จะมี
เสถียรภาพ ราคาตลาดของหน่วยทรัสต์อาจลดลงภายหลงัวนัเริ
มต้นของการซื 3อขายหน่วยทรัสต์ในตลาดหลกัทรัพย์ ซึ
ง
ราคาซื 3อขายดงักล่าวอาจไม่สอดคล้องกับมูลค่าทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วยของกองทรัสต์ CPNREIT โดยราคาซื 3อขายของ
หนว่ยทรัสต์จะขึ 3นอยู่กบัหลายปัจจยั อาทิเช่น ผลการดําเนินงานของกองทรัสต์ CPNREIT ความผนัผวนของหลกัทรัพย์ใน
ตลาดหลกัทรัพย์ และปริมาณการซื 3อขายของหนว่ยทรัสต์ ฯลฯ ดงันั 3น ผู้ลงทนุอาจไมส่ามารถขายหนว่ยทรัสต์ได้ในราคาที

เสนอขายหนว่ยทรัสต์ หรือในราคาตามมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิตอ่หนว่ยของกองทรัสต์ CPNREIT  

1.4.6 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ CPNREIT อาจมิได้เป็นมูลค่าที�แท้จริงที�กองทรัสต์ CPNREIT จะ
ได้รับหากมีการจาํหน่ายทรัพย์สินออกไปทั 3งหมดหรือมีการเลิกกองทรัสต์ CPNREIT  

มลูค่าทรัพย์สนิสทุธิของกองทรัสต์ CPNREIT คํานวณโดยใช้ข้อมลูจากรายงานการประเมินค่าทรัพย์สนิหรือการ
สอบทานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที
ลงทุนเป็นข้อมูลพื 3นฐาน ดังนั 3น ในกรณีที
กองทรัสต์ CPNREIT ต้องจําหน่าย
ทรัพย์สิน เพื
อปรับโครงสร้างการลงทนุ หรือเพื
อการเลิกกองทรัสต์ มลูค่าดงักลา่วอาจมิได้เป็นมลูค่าที
แท้จริงซึ
งกองทรัสต์ 
CPNREIT จะได้รับหากมีการจําหนา่ยทรัพย์สนิออกไปทั 3งหมดหรือบางสว่น หรือเมื
อมีการเลกิกองทรัสต์ CPNREIT  
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1.4.7 ความเสี�ยงจากการขาดสภาพคล่องในการซื 3อขายหน่วยทรัสต์ในตลาดรอง 

เนื
องจากหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ CPNREIT มีสถานะเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ สภาพ
คลอ่งในการซื 3อขายหนว่ยทรัสต์จะประเมินจากความถี
และปริมาณการซื 3อขายหนว่ยทรัสต์นั 3นในตลาดหลกัทรัพย์ ซึ
งอยูบ่น
พื 3นฐานของปริมาณความต้องการของผู้ซื 3อ-ผู้ขาย (Bid-Offer) ซึ
งปริมาณความต้องการของผู้ซื 3อ-ผู้ขายนั 3น ขึ 3นอยูก่บัปัจจยั
หลายประการที
ผู้ จัดการกองทรัสต์ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ปริมาณความต้องการลงทุนในหน่วยทรัสต์ของตลาดใน
ช่วงเวลาดงักลา่ว ดงันั 3น จึงมีความเสี
ยงที
หนว่ยทรัสต์นี 3จะขาดสภาพคลอ่งในการซื 3อขายในตลาดรอง 

1.4.8 ความเสี�ยงด้านภาษีและค่าธรรมเนียม  

ในการซื 3อหรือขาย โอนหรือรับโอนอสงัหาริมทรัพย์ หรือการซื 3อหรือขาย โอนหรือรับโอนสิทธิการเช่า (ในกรณีที

กองทรัสต์ CPNREIT ลงทุนโดยการเช่าอสงัหาริมทรัพย์) และการดําเนินงานเพื
อจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ
กองทรัสต์ CPNREIT ในอนาคต อาจมีภาระภาษีและค่าธรรมเนียมที
เกิดจากการซื 3อหรือขาย หรือโอนหรือรับโอน
กรรมสทิธิx หรือโอนหรือรับโอนสทิธิการเช่าในอสงัหาริมทรัพย์ และการดําเนินงานเพื
อจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ
กองทรัสต์ CPNREIT ซึ
งกองทรัสต์ CPNREIT อาจต้องรับภาระทั 3งหมดหรือบางส่วน โดยที
อัตราภาษีและอัตรา
คา่ธรรมเนียมที
กองทรัสต์ CPNREIT จะต้องชําระดงักลา่ว อาจแตกตา่งจากอตัราที
เป็นอยูใ่นปัจจบุนั 

นอกจากนี 3 ในอนาคตภาระภาษีของกองทรัสต์ CPNREIT และ/หรือ ภาระภาษีของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที
เกี
ยวข้องกบั
การลงทนุ และ/หรือการซื 3อขายหน่วยทรัสต์ และ/หรือการดําเนินงานเพื
อจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทรัสต์ 
CPNREIT และการได้รับประโยชน์ตอบแทนจากกองทรัสต์ CPNREIT อาจเปลี
ยนแปลงไปจากอตัราที
เป็นอยู่ในปัจจุบนั 
หากมีการเปลี
ยนแปลงกฎหมายและระเบียบด้านภาษีอากรหรือด้านอื
น ๆ ที
เกี
ยวข้อง  

1.4.9 ความเสี�ยงของกองทรัสต์ CPNREIT จากการกระจุกตัวการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 

การที
กองทรัสต์ CPNREIT จะต้องลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ซึ
งต้องพร้อมจะ
นําไปจดัหาประโยชน์คิดเป็นมลูคา่รวมกนัไมต่ํ
ากวา่ร้อยละ 75 ของมลูคา่หนว่ยทรัสต์ที
ขออนญุาตเสนอขายรวมทั 3งจํานวน
เงินกู้ ยืม (ถ้ามี) ทําให้เกิดการลงทุนกระจุกตัวอยู่ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากที
กองทรัสต์ 
CPNREIT ได้เข้าลงทุนในทรัพย์สินที
จะลงทุนเพิ
มเติมครั 3งที
  1 เสร็จสิ 3น กองทรัสต์ CPNREIT จะมีการลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์ประเภทศนูย์การค้า อาคารสาํนกังานและโรงแรม จํานวนทั 3งสิ 3น 5 โครงการ ซึ
งแตล่ะโครงการมีทําเลที
ตั 3งที

แตกต่างกนั ทําให้เกิดการกระจายความเสี
ยงในเรื
องที
ตั 3งของทรัพย์สิน (Location Diversification) รวมถึงลดความเสี
ยง
จากการพึ
งพิงโครงการอสงัหาริมทรัพย์โครงการใดโครงการหนึ
ง ในการสร้างรายได้และกระแสเงินสดให้แก่กองทรัสต์ 
CPNREIT ในสว่นของการลงทนุในทรัพย์สินอื
นที
ไม่ใช่ทรัพย์สินหลกั กองทรัสต์ CPNREIT (โดยผู้จดัการกองทรัสต์) จะมี
การดําเนินการให้เป็นไปตามข้อกําหนดที
เกี
ยวข้อง 

1.4.10 ความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ CPNREIT  

การจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ CPNREIT จะถูกพิจารณาจากผลการดําเนินงานของกองทรัสต์ 
CPNREIT ซึ
งขึ 3นอยูก่บัปัจจยัหลายประการ ได้แก่ สภาวะทางเศรษฐกิจทั 3งในประเทศและตา่งประเทศ ความสามารถของผู้
เช่าและผู้ เช่าช่วงในการจา่ยชําระคา่เช่า ต้นทนุในการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ คา่ใช้จ่ายในการดําเนินงานตา่ง ๆ  การแขง่ขนั
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ของผู้ประกอบการ อตัราการเช่าพื 3นที
ในโครงการที
กองทรัสต์ CPNREIT ลงทนุ การเปลี
ยนแปลงกฎหมายและข้อบงัคบัที

เกี
ยวข้องกบัทรัพย์สิน ภยัธรรมชาติ สภาวะทางการเมือง ดงันั 3น จึงมีความเสี
ยงที
นกัลงทนุจะไม่ได้รับประโยชน์ตอบแทน
ตามที
ได้ประมาณการเอาไว้ หรือกองทรัสต์ CPNREIT จะไม่สามารถรักษาระดบัการจ่ายประโยชน์ตอบแทนหรือเพิ
มการ
จ่ายประโยชน์ตอบแทนได้ 

1.4.11 ความเสี� ยงจากการใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ CPNREIT ในการกําหนดราคาซื 3อขาย
หน่วยทรัสต์ 

การคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทรัสต์ CPNREIT ที
ผู้จดัการกองทรัสต์ประกาศ เป็นการคํานวณโดยใช้
รายงานการประเมินคา่หรือรายงานการสอบทานการประเมินคา่ครั 3งลา่สดุเป็นฐานในการกําหนดมลูคา่อสงัหาริมทรัพย์ ซึ
ง
มลูค่าดงักลา่วอาจไม่ใช่ราคาที
จะซื 3อขายได้จริงในตลาดหลกัทรัพย์ เนื
องจากราคาที
ซื 3อขายในตลาดหลกัทรัพย์จะขึ 3นอยู่
กบัปัจจยัอื
น ๆ ด้วย เช่น อปุสงค์และอปุทานของหลกัทรัพย์ การไหลเข้าของเงินลงทนุของนกัลงทนุตา่งประเทศ เป็นต้น 

ทั 3งนี 3  ข้อมลูที
ผู้จดัการกองทรัสต์ได้เปิดเผยในหนงัสือชี 3ชวนของกองทรัสต์ CPNREIT ฉบบันี 3 ผู้จดัการกองทรัสต์
ได้ปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ของสาํนกังาน ก.ล.ต. และดแูลการใช้ถ้อยคําให้กระชบัรัดกมุและไมทํ่าให้ผู้ลงทนุสาํคญัผิด รวมถึง
ไมม่ีเหตผุลที
ทําให้คิดได้วา่มีข้อมลูที
อาจมีผลกระทบตอ่การตดัสนิใจของผู้ลงทนุที
ยงัมิได้เปิดเผย 

1.4.12 ความเสี�ยงจากการที�กองทรัสต์ CPNREIT อาจจดทะเบียนสิทธิการเช่าได้ล่าช้า 

เนื
องจากทรัพย์สินที
จะลงทุนเพิ
มเติมครั 3งที
 1 ประกอบด้วยสิทธิการเช่าอาคารศูนย์การค้า (บางส่วน) และ
โรงแรม โดยไม่ได้ลงทนุในที
ดินซึ
งเป็นที
ตั 3งของอาคารศนูย์การค้าและโรงแรมดงักลา่ว ซึ
งตามกฎหมายที
เกี
ยวข้องกบัการ
จดทะเบียนสิทธิการเช่าต่อเจ้าพนกังานที
เกี
ยวข้อง ได้กําหนดให้ก่อนวนัที
จดทะเบียนสิทธิการเช่าอาคารศนูย์การค้าและ
โรงแรมดงักลา่ว จะต้องมีการปิดประกาศเพื
อให้ผู้มีสว่นได้เสยีได้มีโอกาสคดัค้านเป็นระยะเวลา 30 วนั ก่อนที
จะมีการจด
ทะเบียนสิทธิการเช่าต่อเจ้าพนกังานที
เกี
ยวข้องได้โดยสมบูรณ์ตามกฎหมายที
เกี
ยวข้อง ดงันั 3น กองทรัสต์ CPNREIT จึง
อาจมีความเสี
ยงที
จะไม่สามารถจดทะเบียนสิทธิการเช่าอาคารศูนย์การค้าและโรงแรมของโครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล 
พัทยา บีช และโรงแรมฮิลตัน พัทยา ได้ทันทีภายหลังจากที
ได้มีการก่อตั 3งกองทรัสต์ CPNREIT ขึ 3นแล้ว อย่างไรก็ดี 
ผู้จดัการกองทรัสต์และเจ้าของทรัพย์สินที
จะลงทนุเพิ
มเติมครั 3งที
 1 ได้ตกลงร่วมกนัเพื
อประสานงานกับสํานกังานที
ดินที

เกี
ยวข้องไว้ล่วงหน้าและเตรียมความพร้อมเพื
อให้สามารถจดทะเบียนสิทธิการเช่าได้สมบูรณ์ตามกฎหมายภายใน
ระยะเวลาที
เหมาะสม เพื
อให้กองทรัสต์ CPNREIT สามารถจดัหาประโยชน์จากการลงทนุในทรัพย์สินที
จะลงทนุเพิ
มเติม
ครั 3งที
 1 ได้อยา่งรวดเร็วภายหลงัจากที
ได้มีการก่อตั 3งกองทรัสต์ CPNREIT แล้วเสร็จ 

1.4.13 เงนิคืนทุนจากการเลิกกองทรัสต์ CPNREIT อาจจะน้อยกว่าจาํนวนเงนิที� ผู้ถอืหน่วยทรัสต์ได้ลงทุน 

ในกรณีที
มีการเลิกกองทรัสต์ CPNREIT ผู้ก่อตั 3งทรัสต์ไม่สามารถรับประกันได้ว่าผู้ ถือหน่วยทรัสต์จะได้รับเงิน
ลงทนุของตนคืนไมว่่าทั 3งหมดหรือบางสว่น ทั 3งนี 3ขึ 3นอยู่กบัสาเหต ุวิธีการเลิกกองทรัสต์ CPNREIT หลกัเกณฑ์การจําหน่าย
ทรัพย์สนิของกองทรัสต์ CPNREIT และระยะเวลาคงเหลอืของสทิธิการเช่า 
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2. ข้อมูลเกี�ยวกับอสังหาริมทรัพย์ 

2.1 ข้อมูลเกี�ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที�กองทรัสต์ CPNREIT จะรับโอนจากกองทุนรวม CPNRF 

ทรัพย์สินเดิมที
จะโอนจากกองทุนรวม CPNRF มายงักองทรัสต์ CPNREIT (เมื
อมีการแปลงสภาพกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์เป็นทรัสต์เพื
อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์) (“ทรัพย์สินที� โอนจากกองทุนรวม CPNRF มายัง

กองทรัสต์ CPNREIT”) ประกอบด้วย    

1. โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 
2. โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 
3. โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ
 นเกล้า 
4. โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม ่แอร์พอร์ต 

โดยมีรายละเอียดที
สาํคญัเกี
ยวกบัทรัพย์สนิที
โอนจากกองทนุรวม CPNRF มายงักองทรัสต์ CPNREIT ดงักลา่ว
ตามข้อมลูจากกองทนุรวม CPNRF ณ วนัที
 30 มิถนุายน 2560 ดงัตอ่ไปนี E 

2.1.1 โครงการเซน็ทรัลพลาซา พระราม 2 

2.1.1.1 ข้อมูลทั�วไปของศูนย์การค้าเซน็ทรัลพลาซา พระราม 2 

ศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ตั Eงอยู่บนถนนเศรษฐกิจ คือ ถนนพระรามที
 2 ถนนหลกัที
มุง่สูภ่าคใต้ และ
เป็นแหล่งชุมชนขนาดใหญ่ทางทิศตะวันตกและทิศใต้ของกรุงเทพมหานครซึ
งเพียบพร้อมด้วยการคมนาคมและ
สาธารณปูโภค  

1) ที�ตั 1งศูนย์การค้า 

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ตั Eงอยู่ที
เลขที
 160 ถนนพระรามที
 2 แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน 
กรุงเทพฯ โดยถนนพระรามที
 2 เป็นถนนสายหลกัเชื
อมไปสูภ่าคใต้ของประเทศไทย พื Eนที
ดงักลา่วอยูใ่นย่านพกัอาศยัและ
โรงงานอตุสาหกรรมจํานวนมาก  
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สว่นที
 2 หน้า 2 - 2 

 โดยแผนภาพดงัตอ่ไปนี Eแสดงทําเลที
ตั Eงและภาพถา่ยของศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 

แผนภาพแสดงที�ตั 1งของศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 

 
 

ภาพอาคารศูนย์การค้าเซน็ทรัลพลาซา พระราม 2 
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สว่นที
 2 หน้า 2 - 3 

 
2) จุดเด่นของศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 

- ศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 เป็นศนูย์การค้าที
ครบครัน เป็นจดุหมายของการจบัจ่ายใช้สอยใน
ย่านกรุงเทพตอนใต้และจงัหวดัใกล้เคียง อนัเป็นแหลง่ที
อยู่อาศยัใหม่ที
มีการเติบโตทั Eงด้านหมู่บ้านและ
คอนโดมิเนียม อย่างต่อเนื
อง โดยภายในโครงการมีผู้ เช่ารายใหญ่ที
มีศักยภาพ เช่น ห้างสรรพสินค้า
เซ็นทรัล ท็อปส์มาร์เก็ต ออฟฟิศเมท ซูเปอร์สปอร์ต และบีทเูอส รวมถึงยงัมีร้านค้าปลีก ร้านอาหาร ศนูย์
อาหารและโรงภาพยนตร์ เพื
อตอบสนองความต้องการของผู้ เข้ามาใช้บริการได้อยา่งครบถ้วน  

- นอกจากนี Eยังมีพื Eนที
จัดกิจกรรม คือ พระราม 2 ฮอลล์ ที
สามารถจัดกิจกรรมและงานบันเทิงได้
หลากหลาย มีแหล่งสนัทนาการของครอบครัว ได้แก่ สวนพกัผ่อนขนาดใหญ่เพื
อใช้เป็นแหล่งพกัผ่อน
หยอ่นใจของผู้มาใช้บริการและประชาชนในยา่นกรุงเทพตอนใต้ รวมทั Eงเป็นที
จดักิจกรรมบนัเทิง ลานกีฬา 
ตลอดจนงานเทศกาลประจําปีตา่ง ๆ อนัจะช่วยดงึดดูให้มีผู้ เข้ามาใช้บริการภายในศนูย์มากขึ Eน 

2.1.1.2 รายละเอียดของโครงการเซน็ทรัลพลาซา พระราม 2 (ข้อมูล ณ วันที� 30 มิถุนายน 2560) 

ตารางดงัต่อไปนี Eจะสรุปรายละเอียดเกี
ยวกับทรัพย์สินของโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ซึ
งกองทุนรวม 
CPNRF ได้เข้าลงทนุ และจะมีการโอนมายงักองทรัสต์ CPNREIT  

ลักษณะการลงทุนของกองทุน
รวม CPNRF 

สทิธิการเช่าช่วงที
ดินซึ
งเป็นที
ตั Eงของอาคารศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาพระราม 2 
และสิทธิการเช่าอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาพระราม 2 (บางส่วน) พร้อม
อาคารจอดรถ (บางสว่น) รวมทั Eงงานระบบสาธารณปูโภค ระบบบําบดันํ Eาเสียและ
สิ
งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ที
เกี
ยวเนื
องกบัศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาพระราม 
2 เป็นระยะเวลา 20 ปี คงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ 8 ปี (สญัญาสิ Eนสุด
วนัที
 15 สงิหาคม 2568) จากบริษัทเซ็นทรัลพฒันา พระราม 2 จํากดั 

ที�ดนิที�กองทุนรวม CPNRF 
ลงทุน 

สิทธิการเช่าช่วงที
ดิน 20 ปี คงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ 8 ปี (สญัญา
สิ Eนสดุวนัที
 15 สงิหาคม 2568) จากบริษัทเซ็นทรัลพฒันาพระราม 2 จํากดัซึ
งเป็น
ผู้ทรงสิทธิการเช่าที
ดินโดยที
ดินซึ
งตั Eงอยูที่
แขวงแสมดํา เขตบางขนุเทียน กรุงเทพฯ
มีเนื Eอที
รวม 53-2-38.4 ไร่ แบง่เป็น 

- โฉนดที
ดินเลขที
 4313 เนื Eอที
 16-3-90.5 ไร่ 

- โฉนดที
ดินเลขที
 4314 เนื Eอที
 27-1-24.5 ไร่ 

- โฉนดที
ดินเลขที
 85312 เนื Eอที
 3-0-47.2 ไร่ 

- โฉนดที
ดินเลขที
 49534 เนื Eอที
 6-0-76.2 ไร่ 

อาคารที�กองทุนรวม CPNRF 
ลงทุน 

สทิธิการเช่าอาคารศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาพระราม 2 (บางสว่น) ซึ
งเป็นอาคาร 
5 ชั Eน และชั Eนใต้ดิน 1 ชั Eน พร้อมอาคารจอดรถ (บางส่วน) จากบริษัท เซ็นทรัล
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สว่นที
 2 หน้า 2 - 4 

พฒันา พระราม 2 จํากัด ซึ
งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิUเป็นระยะเวลา 20 ปี คงเหลือ
ระยะเวลาการเช่าประมาณ 8 ปี (สัญญาสิ Eนสุดวันที
 15 สิงหาคม 2568) ตาม
รายละเอียดดงันี E 

- พื Eนที
ใช้สอย (Gross Area) ประมาณ 152,369 ตารางเมตร 

- พื Eนที
ให้เช่า (Leasable Area) ประมาณ 82,427 ตารางเมตร  

- พื Eนที
จอดรถประมาณ 98,813 ตารางเมตร (รวมพื Eนที
จอดรถนอกอาคาร 
7,012 ตารางเมตร) 

งานระบบสาธารณูปโภคและสิ�ง
อาํนวยความสะดวกต่าง ๆ ที�
กองทุนรวม CPNRF ลงทุน 

สทิธิการเช่า 20 ปี คงเหลอืระยะเวลาการเช่าประมาณ 8 ปี (สญัญาสิ Eนสดุวนัที
 15 
สงิหาคม 2568) สาํหรับงานระบบสาธารณปูโภคระบบบําบดันํ Eาเสยีและสิ
งอํานวย
ความสะดวกต่าง ๆ ที
ติดตั Eงและใช้งานภายในอาคารศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา 
พระราม 2 จากบริษัท เซ็นทรัลพฒันา พระราม 2 จํากดั ซึ
งเป็นเจ้าของกรรมสทิธิU 

สังหาริมทรัพย์ที�กองทุนรวม 
CPNRF ลงทุน 

กรรมสทิธิUในสงัหาริมทรัพย์ที
เกี
ยวเนื
องกบัโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ซึ
ง
ได้แก่ อปุกรณ์ตกแตง่ทั Eงที
ติดตรึงตราและไมต่ิดตรึงตราถาวร รวมทั Eงอปุกรณ์อื
นใด
ที
ใช้เพื
อวัตถุประสงค์ในการประดับตกแต่ง หรืออํานวยความสะดวกให้กับ
ผู้ ใช้บริการศูนย์การค้า ทั Eงนี E ไม่ใช่ทรัพย์สินที
มีลกัษณะเป็นส่วนควบของอาคาร
ศนูย์การค้า 

ราคาประเมินทรัพย์สนิ  กองทนุรวม CPNRF ได้ว่าจ้างผู้ประเมินราคาอิสระ อนัได้แก่ บริษัท ควอลิตี E แอพ
ไพรซัล จํากัด ประเมินค่าเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ โดยวิธี
พิจารณาจากรายได้ (Income Approach) โดยราคาประเมินของโครงการเซ็นทรัล
พลาซา พระราม 2 ณ วนัที
 30 มิถนุายน 2560 เทา่กบั 7,184 ล้านบาท  

 
จากตารางสรุปรายละเอียดของทรัพย์สินโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ที
จะโอนจากกองทนุรวม CPNRF 

มายงักองทรัสต์ CPNREIT ที
แสดงไว้ข้างต้น จะเห็นวา่กองทรัสต์ CPNREIT จะมีความเสี
ยงจากการที
สญัญาเช่าที
ดินหลกั
ระหวา่ง เซ็นทรัลพฒันา พระราม 2  และเจ้าของที
ดินดงักลา่วซึ
งเป็นบคุคลธรรมดา จะถกูยกเลิกก่อนครบกําหนดสญัญา 
ซึ
งจะทําให้สญัญาเช่าช่วงที
ดินระหว่างกองทรัสต์ CPNREIT และ เซ็นทรัลพฒันา พระราม 2  จะถกูยกเลิกไปโดยปริยาย
ด้วย และเพื
อป้องกนัความเสี
ยงในประเด็นนี E จะมีการระบเุงื
อนไขในสญัญาเช่าช่วงที
ดินระหวา่งกองทรัสต์ CPNREIT และ 
เซ็นทรัลพฒันา พระราม 2  ซึ
งกําหนดให้เซ็นทรัลพฒันา พระราม 2 ดําเนินการให้กองทรัสต์ CPNREIT สามารถเข้าสวม
สิทธิตามสญัญาเช่าที
ดินแทนเซ็นทรัลพฒันา พระราม 2 ก่อนวนัที
สญัญาเช่าหลกัจะมีผลระงบัสิ Eนไป ในกรณีที
เซ็นทรัล
พฒันา พระราม 2 ไมป่ฏิบตัิตามเงื
อนไขของสญัญาเช่าที
ดินหลกัอนัอาจสง่ผลให้มกีารยกเลกิสญัญาเช่าที
ดินหลกัดงักลา่ว
ก่อนครบกําหนด ซึ
งสามารถดรูายละเอียดเพิ
มเติมได้ในสว่นที
 2 ข้อ 1 “ปัจจยัความเสี�ยง” 



ทรัสต์เพื
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สว่นที
 2 หน้า 2 - 5 

2.1.2 โครงการเซน็ทรัลพลาซา พระราม 3 

2.1.2.1 ข้อมูลทั�วไปของศูนย์การค้าเซน็ทรัลพลาซา พระราม 3 

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 ตั Eงอยู่บนทําเลที
ดีที
สุดแห่งหนึ
งของถนนสาธุประดิษฐ์ซึ
งเป็นพื Eนที

ตอ่เนื
องกนัในเขตใจกลางกรุงเทพมหานคร (สาทรและสีลม) และเป็นที
ตั Eงของเขตชุมชนที
พกัอาศยัและย่านธุรกิจที
สําคญั
แหง่หนึ
งของกรุงเทพฯ  

1) ที�ตั 1งศูนย์การค้า 

ศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 ตั Eงอยู่ที
เลขที
 79, 79/1-79/2, 79/4-79/33 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่อง
นนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ซึ
งอยูใ่กล้ยา่นธุรกิจใจกลางเมืองของกรุงเทพมหานคร และมีการคมนาคมที
สะดวก 

โดยแผนภาพดงัตอ่ไปนี Eแสดงทําเลที
ตั Eงและภาพถ่ายของศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 

แผนภาพแสดงที�ตั 1งของศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 
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สว่นที
 2 หน้า 2 - 6 

ภาพอาคารศูนย์การค้าเซน็ทรัลพลาซา พระราม 3 

 

2) จุดเด่นของศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 

- เป็นศนูย์การค้าครบวงจรแห่งเดียวในรัศมี 5 กิโลเมตรที
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ เข้ามาใช้
บริการได้อย่างครบครันทั Eงในด้านสินค้า บริการและความบันเทิงต่าง ๆ อีกทั Eงยังตั Eงอยู่ใกล้อาคาร
สาํนกังานชั Eนนําของกรุงเทพมหานคร รวมถึงแหลง่ชมุชนที
มีกําลงัซื Eอสงู 

- ศนูย์การค้าประกอบด้วยร้านค้าปลีกที
หลากหลาย เช่น ห้างสรรพสนิค้าเซ็นทรัล ร้านอาหารที
ได้รับความ
นิยม โรงภาพยนตร์ พื Eนที
สนัทนาการและการศกึษาสาํหรับเด็ก ฟิตเนสเซ็นเตอร์ รวมถึงร้านค้าแฟชั
นและ
สนิค้าไลฟ์สไตล์อื
น ๆ 

2.1.2.2 รายละเอียดของโครงการเซน็ทรัลพลาซา พระราม 3 (ข้อมูล ณ วันที� 30 มิถุนายน 2560) 

ตารางดงัตอ่ไปนี Eจะสรุปให้เห็นรายละเอียดเกี
ยวกบัทรัพย์สนิของโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 ซึ
งกองทนุ
รวม CPNRF ได้เข้าลงทนุและจะมีการโอนมายงักองทรัสต์ CPNREIT 

ลักษณะการลงทุนของกองทุน
รวม CPNRF 

สทิธิการเช่าที
ดินและอาคารศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาพระราม 3 (บางสว่น) และ
พื Eนที
จอดรถภายในอาคาร (ทั Eงหมด) จากบริษัทเซ็นทรัลพฒันาพระราม 3จํากัด 
เป็นระยะเวลา 30 ปีคงเหลอืระยะเวลาการเช่าประมาณ 18 ปี (สญัญาสิ Eนสดุวนัที
 
15 สงิหาคม 2578) โดยกองทนุรวม CPNRF มีสทิธิที
จะตอ่อายสุญัญาเช่าได้อีก 2 
คราว ๆ ละ 30 ปี โดยกองทุนรวม CPNRF ได้ชําระค่าเช่าและเงินมัดจําตาม
เงื
อนไขแหง่สญัญาเช่าครั Eงเดียวเต็มจํานวน นอกจากนี Eกองทนุรวม CPNRF ได้ซื Eอ
และ/หรือรับโอนกรรมสทิธิในงานระบบสาธารณปูโภคและสิ
งอํานวยความสะดวก
ต่าง ๆ  ที
เกี
ยวเนื
องกบัศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาพระราม 3 ตามสญัญาซื Eอขาย
งานระบบระหว่างกองทุนรวม CPNRF และ CPN (เดิมคู่สัญญา คือ บริษัท 
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เซ็นทรัลเรียลตี E เซอร์วิส พระราม 3 จํากดั แต่ได้โอนสิทธิและหน้าที
ภายใต้สญัญา
นี Eให้แก่ CPN) ลงวนัที
 11 สงิหาคม 2548 

ที�ดนิที�กองทุนรวม CPNRF 
ลงทุน 

สิทธิการเช่าที
ดิน 30 ปี คงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ 18 ปี (สญัญาสิ Eนสดุ
วนัที
 15 สงิหาคม 2578) โดยกองทนุรวม CPNRF มีสทิธิที
จะตอ่อายสุญัญาเช่าได้
อีก 2 คราว ๆ ละ 30 ปี จากบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 จํากัด ซึ
งเป็น
เจ้าของกรรมสิทธิUโดยที
ดินตั Eงอยู่ที
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ เนื Eอที

รวม 12-2-44.6 ไร่ แบง่เป็น 

- โฉนดที
ดินเลขที
 53132 เนื Eอที
 12-0-83.4 ไร่ 

- โฉนดที
ดินเลขที
 53133 เนื Eอที
 0-1-61.2 ไร่ 

ทั Eงนี E ตลอดระยะเวลาที
สัญญาเช่าที
ดินโครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา 
พระราม h ยังมีผลใช้บังคับอยู่ กองทุนรวม CPNRF ยินยอมให้เซ็นทรัลพัฒนา 
พระราม 3 และผู้ เช่าพื Eนที
ในอาคารศูนย์การค้ารายอื
นที
มิใช่ผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินที

เช่าตามสญัญานี E ใช้พื Eนที
จอดรถ ถนนรอบอาคารศนูย์การค้าและพื Eนที
ที
เกี
ยวข้อง
ของอาคารศูนย์การค้าซึ
งเป็นทรัพย์สินที
เช่าของกองทุนรวม CPNRF โดยให้ถือ
เป็นพื Eนที
เพื
อประโยชน์ร่วมกนั 

อาคารที�กองทุนรวม CPNRF 
ลงทุน 

สทิธิการเช่าอาคารศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาพระราม 3 (บางสว่น) ซึ
งเป็นอาคาร 
8 ชั Eน และชั Eนใต้ดิน 3 ชั Eน ซึ
งปัจจุบนัใช้ประโยชน์เป็นอาคารศนูย์การค้า พื Eนที
จอด
รถและพื Eนที
บริการ (บางสว่น) จากบริษัท เซ็นทรัลพฒันา พระราม 3จํากดั ซึ
งเป็น
เจ้าของกรรมสทิธิU เป็นระยะเวลา 30 ปี คงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ 18 ปี 
(สญัญาสิ Eนสดุวนัที
 15 สงิหาคม  2578) โดยกองทนุรวม CPNRF มีสทิธิจะตอ่อายุ
สญัญาเช่าได้อีก 2 คราว ๆ ละ 30 ปี ตามรายละเอียดดงันี E 

- พื Eนที
ใช้สอย (Gross Area) ประมาณ 79,554 ตารางเมตร 

- พื Eนที
ให้เช่า (Leasable Area) ประมาณ 37,143 ตารางเมตร   

- พื Eนที
จอดรถประมาณ 90,186 ตารางเมตร  

งานระบบสาธารณูปโภคและสิ�ง
อาํนวยความสะดวกต่าง ๆ ที�
กองทุนรวม CPNRF ลงทุน 

กรรมสิทธิU (โดยการซื Eอและ/หรือรับโอน) งานระบบสาธารณูปโภคและสิ
งอํานวย
ความสะดวกตา่ง ๆ  ของอาคารศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 ได้แก่ ระบบ
ไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภค ระบบโทรศพัท์ ลิฟต์ บนัไดเลื
อน ระบบปรับอากาศ 
และระบบงานวิศวกรรมที
ติดตั Eงและใช้งานภายในอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัล
พลาซา พระราม 3 จากบริษัทเซ็นทรัลเรียลตี E เซอร์วิส พระราม 3 จํากัด ซึ
งเป็น
เจ้าของกรรมสทิธิU 

สังหาริมทรัพย์ที�กองทุนรวม กรรมสิทธิUในสงัหาริมทรัพย์ที
เกี
ยวเนื
องกับโครงการเซ็นทรัล พระราม 3 ซึ
งได้แก่ 
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CPNRF ลงทุน อปุกรณ์ตกแต่งทั Eงที
ติดตรึงตราและไม่ติดตรึงตราถาวร รวมทั Eงอปุกรณ์อื
นใดที
ใช้
เพื
อวตัถปุระสงค์ในการประดบัตกแต่ง หรืออํานวยความสะดวกให้กบัผู้ ใช้บริการ
ศนูย์การค้า ทั Eงนี E ไมใ่ช่ทรัพย์สนิที
มีลกัษณะเป็นสว่นควบของอาคารศนูย์การค้า 

ราคาประเมินทรัพย์สนิ  กองทุนรวม CPNRF ได้ว่าจ้างผู้ประเมินราคาอิสระ อนัได้แก่ บริษัท ควอลิตี E แอพ
ไพรซลั จํากดั ประเมินค่าเงินลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ โดยวิธีพิจารณา
จากรายได้ (Income Approach) โดยราคาประเมินของโครงการเซ็นทรัลพลาซา 
พระราม 3 ณ วนัที
 30 มิถนุายน 2560 เทา่กบั 9,192 ล้านบาท  

 
อนึ
ง การลงทนุของกองทนุรวม CPNRF ในโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 นั Eน กองทนุรวม CPNRF ได้ลงทนุ

ในสทิธิการเช่าที
ดินพร้อมสิ
งปลกูสร้างบางสว่นของโครงการซึ
งเป็นเฉพาะสว่นที
เป็นกรรมสทิธิUของเซ็นทรัลพฒันา พระราม 
3 โดยที
เซ็นทรัลพฒันา พระราม 3 เป็นผู้ประกอบกิจการศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 และบริษัท สรรพสนิค้ารัช
ดานนทรีย์ จํากัด เป็นผู้ประกอบกิจการห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาพระราม 3 โดยเซ็นทรัลพฒันา พระราม 3 ได้ถือ
ครองกรรมสทิธิUที
ดินโฉนดเลขที
 53132 และ 53133  และบริษัท สรรพสนิค้ารัชดานนทรีย์ จํากดั ได้ถือครองกรรมสทิธิUที
ดิน
โฉนดที
 5034 และ 225205 แตใ่นการก่อสร้างและการใช้งานศนูย์การค้าและห้างสรรพสนิค้าในปัจจบุนันั Eนดเูสมือนวา่เป็น
อาคารเดียวกัน ดังนั Eน จากลกัษณะการถือครองกรรมสิทธิUในที
ดินและการใช้งานของศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้า
ดงักลา่วมีความจําเป็นที
ทําให้ต้องใช้พื Eนที
บางสว่นเพื
อประโยชน์ทางธุรกิจร่วมกนั เช่น การใช้เป็นทางเข้าออกของรถยนต์ 
การใช้เป็นทางเดิน เป็นต้น ดังนั Eน เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 จึงได้จดทะเบียนภาระจํายอมในที
ดินบางส่วนโดยไม่มี
คา่ตอบแทนให้แก่บริษัท สรรพสินค้ารัชดานนทรีย์ จํากดั ณ สํานกังานที
ดินกรุงเทพมหานคร เมื
อวนัที
 30 มกราคม 2541 
คือ ที
ดินโฉนดเลขที
 225205 เพื
อออกสูท่างสาธารณประโยชน์ โดยผ่านที
ดินบางสว่นของโฉนดเลขที
 53133 โดยมีความ
กว้างประมาณ 4 เมตร วดัจากทิศตะวนัออกของที
ดินเข้ามาแนวที
ดินด้านที
ติดกบัทางสาธารณประโยชน์ และโดยทางลกึ
เข้าไปในที
ดินจนบรรจบที
ดินโฉนดเลขที
 225205 เพื
อใช้เป็นเส้นทางเดินเข้าออกของบคุคลเท่านั Eน โดยบริษัท สรรพสินค้า
รัชดานนทรีย์ จํากดั ตกลงจะไม่ทําการก่อสร้างสิ
งปลกูสร้างตา่ง ๆ หรือวางสิ
งของทกุชนิดอนัเป็นการกีดขวางทางเดิน ไม่
ว่าจะเป็นการติดตั Eงโดยถาวรหรือชั
วคราวก็ตาม เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนงัสือจากเซ็นทรัลพฒันา พระราม 3 
ก่อน และมีเงื
อนไขเป็นไปตามข้อกําหนดและเงื
อนไขของบนัทกึข้อตกลงเรื
องทางภาระจํายอม 

ในการนี E ผู้ก่อตั Eงทรัสต์ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การให้ภาระจํายอมดงักลา่วไม่มีผลกระทบตอ่การจดัหาประโยชน์
ของกองทรัสต์ CPNREIT จากโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 แต่อยา่งใด แต่กลบัจะเป็นการเสริมประโยชน์ทางธุรกิจ
ให้แก่กนัระหว่างศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 และห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาพระราม 3 อนัจะเป็นประโยชน์
ตอ่การดําเนินงานของกองทรัสต์ CPNREIT ด้วย  

 



ทรัสต์เพื
อการลงทนุในสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 

สว่นที
 2 หน้า 2 - 9 

2.1.3 โครงการเซน็ทรัลพลาซา ปิ� นเกล้า 

2.1.3.1 ข้อมูลทั�วไปของศูนย์การค้าเซน็ทรัลพลาซา ปิ� นเกล้า และอาคารสาํนักงานปิ� นเกล้า 

ศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ
 นเกล้า เป็นโครงการอสงัหาริมทรัพย์เพื
อการพาณิชย์ขนาดใหญ่ ตั Eงอยูบ่นถนนบรม
ราชชนนีซึ
งเป็นถนนสายหลกัด้านตะวนัตกของกรุงเทพมหานคร โดยโครงการประกอบด้วยอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัล
พลาซา ปิ
 นเกล้า อาคารสํานกังานปิ
 นเกล้า ทาวเวอร์ A อาคารสํานกังานปิ
 นเกล้า ทาวเวอร์ B และอาคารห้างสรรพสนิค้า
เซ็นทรัล 

1) ที�ตั 1งศูนย์การค้าและอาคารสาํนักงาน 

ศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ
 นเกล้า อาคารสํานกังานปิ
 นเกล้า ทาวเวอร์ A และอาคารสํานกังานปิ
 นเกล้า ทาว
เวอร์ B ตั Eงอยูที่
เลขที
 7/3 ถึง 7/128, 7/129 ถึง 7/221, 7/222 ถึง 7/552 และ 7/553 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมัรินทร์ 
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 

โดยแผนภาพดงัต่อไปนี Eแสดงทําเลที
ตั Eงของศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ
 นเกล้า อาคารสํานกังานปิ
 นเกล้า ทาว
เวอร์ A และอาคารสาํนกังานปิ
 นเกล้า ทาวเวอร์ B   

แผนภาพแสดงที�ตั 1งของศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ� นเกล้า อาคารสาํนักงานปิ� นเกล้า ทาวเวอร์ A และ
อาคารสาํนักงานปิ� นเกล้า ทาวเวอร์ B 
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ภาพอาคารศูนย์การค้าเซน็ทรัลพลาซา ปิ� นเกล้า 

 

 
ภาพอาคารสาํนักงานเซ็นทรัลพลาซา ปิ� นเกล้า 

 

 
2) จุดเด่นของศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ� นเกล้า อาคารสํานักงานปิ� นเกล้า ทาวเวอร์ A และอาคาร

สาํนักงานปิ� นเกล้า ทาวเวอร์ B   

- เป็นศูนย์การค้าครบวงจรทางตะวนัตกของกรุงเทพมหานคร ซึ
งอยู่ในทําเลที
สามารถตอบสนองความ
ต้องการของกําลงัซื Eอหลากหลายกลุม่อยา่งเหมาะสม อาทิ สถาบนัการศึกษา สํานกังาน และชมุชนที
พกั
อาศยัที
มีกําลงัซื Eอและมีการขยายตวัสงู 
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- ประกอบด้วยห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล อาคารสํานกังาน 2 อาคาร โรงภาพยนตร์ ฟิตเนสเซ็นเตอร์ ร้านค้า
แฟชั
นชั Eนนําที
หลากหลาย และร้านอาหารที
ได้รับความนิยม เพื
อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้ เข้ามาใช้
บริการได้อยา่งครบครัน 

2.1.3.2 รายละเอียดของโครงการเซน็ทรัลพลาซา ปิ� นเกล้า (ข้อมูล ณ วันที� 30 มิถุนายน 2560) 

ตารางดงัต่อไปนี Eจะสรุปให้เห็นรายละเอียดของทรัพย์สินของโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ
 นเกล้า ที
กองทุนรวม 
CPNRF ได้เข้าลงทนุ และจะมีการโอนมายงักองทรัสต์ CPNREIT 

ลักษณะการลงทุน
ของกองทุนรวม 
CPNRF 

สทิธิการเช่าช่วงที
ดินที
เป็นที
ตั Eงของอาคารศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ
 นเกล้า และสทิธิการ
เช่าอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ
 นเกล้า (บางส่วน) จํานวน 1 อาคาร และอาคาร
สํานักงานจํานวน 2 อาคาร (ทั Eงอาคาร) รวมทั Eงที
จอดรถยนต์ภายในอาคาร (บางส่วน) 
นอกจากนี E กองทุนรวม CPNRF ได้เช่างานระบบและทรัพย์สินอื
นที
เกี
ยวข้องกับโครงการ
เซ็นทรัลพลาซา ปิ
 นเกล้า จากบริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) เป็นระยะเวลาประมาณ 
15 ปี คงเหลอืระยะเวลาการเช่าประมาณ 7 ปี (สญัญาสิ Eนสดุวนัที
 31 ธนัวาคม 2567) 

ที�ดนิที�กองทุนรวม 
CPNRF ลงทุน 

สิทธิการเช่าช่วงที
ดินประมาณ 15 ปีคงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ 7 ปี(สญัญาสิ Eนสดุ
วนัที
 31 ธันวาคม 2567) จากบริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากัด (มหาชน) ซึ
งเป็นผู้ทรงสิทธิการ
เช่า โดยที
ดินตั Eงอยูที่
แขวงบางบําหรุ เขตบางพลดั กรุงเทพฯ เนื Eอที
รวม 24-2-84 ไร่ แบง่เป็น 

- โฉนดที
ดินเลขที
 1041 เนื Eอที
 22-0-72 ไร่ 

- โฉนดที
ดินเลขที
 1054 เนื Eอที
 2-2-12 ไร่ 

โดยกองทนุรวม CPNRF ได้ให้สิทธิในการใช้ถนนรอบโครงการและทางเข้าออกของโครงการ
แก่บริษัท ห้างเซ็นทรัลปิ
 นเกล้า จํากัด และบริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากัด (มหาชน) รวมถึงผู้
เช่าพื Eนที
และลกูค้าของทั Eงสองบริษัทดงักลา่ว โดยให้ถือเป็นพื Eนที
เพื
อประโยชน์ร่วมกนั 

อาคารที�กองทุนรวม 
CPNRF ลงทุน 

สิทธิการเช่าอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาปิ
 นเกล้า (บางส่วน) จํานวน 1อาคารซึ
งเป็น
อาคาร 7 ชั Eน และชั Eนใต้ดิน 1 ชั Eน และอาคารสํานักงานทั Eงอาคาร จํานวน 2 อาคาร ได้แก่ 
อาคารสาํนกังาน ปิ
 นเกล้า ทาวเวอร์ A สงู 26 ชั Eน และอาคารสาํนกังาน ปิ
 นเกล้า ทาวเวอร์ B 
สงู 18 ชั Eน พร้อมทั Eงพื Eนที
จอดรถยนต์ภายในอาคารซึ
งสงู 10 ชั Eนและชั Eนใต้ดิน 1 ชั Eน รวมทั Eง
งานระบบที
เกี
ยวเนื
องกบัอาคารศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ
 นเกล้า อาคารสํานกังาน และ
พื Eนที
จอดรถยนต์ (บางส่วน) จากบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) ซึ
งเป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิUเป็นระยะเวลาประมาณ 15 ปี คงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ 7 ปี (สญัญา
สิ Eนสดุวนัที
 31 ธนัวาคม 2567) ตามรายละเอียดดงันี E 

- พื Eนที
ใช้สอย (Gross Area) ประมาณ 117,735* ตารางเมตร 

- พื Eนที
ให้เช่า (Leasable Area) ประมาณ 61,710 ตารางเมตร   
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- พื Eนที
จอดรถประมาณ 67,936 ตารางเมตร 

*ตามสัญญาแก้ไขเพิ
มเติมสัญญาเช่าอาคารโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ
 นเกล้า (อาคารศูนย์การค้าและ
อาคารสํานักงาน) ฉบบัลงวนัที
 29 ตลุาคม 2552 ฉบบัลงวนัที
 24 ตลุาคม 2560 พื Eนที
ใข้สอยของโครงการ
เซ็นทรัลพลาซา ปิ
 นเกล้า เพิ
มขึ Eนเป็น 120,409 ตารางเมตร เนื
องจากในปี 2558-2559 กองทนุรวม CPNRF 
ได้ปรับปรุงซอ่มแซมพื Eนที
ภายในโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ
 นเกล้า ซึ
งทําให้พื Eนที
เชา่ของกองทนุรวม CPNRF 
มีการเปลี
ยนแปลงเพิ
มขึ Eน 

งานระบบ
สาธารณูปโภคและสิ�ง
อาํนวยความสะดวก
ต่าง ๆ ที�กองทุนรวม 
CPNRF ลงทุน 

สทิธิการเช่าประมาณ 15 ปี คงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ 7 ปี (สญัญาสิ Eนสดุวนัที
 31 
ธันวาคม 2567) สําหรับงานระบบไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภค ระบบโทรศพัท์ ลิฟท์ บันได
เลื
อน ระบบปรับอากาศ ระบบงานวิศวกรรม ระบบบําบดันํ Eาเสียและสิ
งอํานวยความสะดวก
ตา่ง ๆ ที
ติดตั Eงและใช้งานอยูใ่นอสงัหาริมทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ
 นเกล้า รวมทั Eงสทิธิ
ใด ๆ ที
เกี
ยวกบัหรือเกี
ยวเนื
องกบังานระบบดงักลา่ว  

สังหาริมทรัพย์ที�
กองทุน CPNRF 
ลงทุน 

กรรมสทิธิUในสงัหาริมทรัพย์ที
เกี
ยวเนื
องกบัอาคารศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาปิ
 นเกล้าอาคาร
สาํนกังาน ปิ
 นเกล้า ทาวเวอร์ A และอาคารสาํนกังาน ปิ
 นเกล้า ทาวเวอร์ B ซึ
งได้แก่ อปุกรณ์
ตกแต่ง ทั Eงที
ติดตรึงตราและไม่ติดตรึงตราถาวร รวมทั Eงอปุกรณ์อื
นใดที
ใช้เพื
อวตัถปุระสงค์ใน
การประดบัตกแตง่ หรืออํานวยความสะดวกให้กบัผู้ ใช้บริการศนูย์การค้า ทั Eงนี Eไมใ่ช่ทรัพย์สิน
ที
มีลกัษณะเป็นสว่นควบของอาคารศนูย์การค้า 

ราคาประเมิน
ทรัพย์สิน  

กองทุนรวม CPNRF ได้ว่าจ้างผู้ประเมินราคาอิสระ อันได้แก่ บริษัท ควอลิตี E แอพไพรซัล 
จํากัด ประเมินค่าเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ โดยวิธีพิจารณาจากรายได้ 
(Income Approach) โดยราคาประเมินของอสงัหาริมทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ
 น
เกล้า ณ วนัที
 30 มิถนุายน 2560 เทา่กบั 5,495 ล้านบาท (ราคาประเมินของทรัพย์สนิสว่นที

เป็นศูน ย์การค้าและอาคารสํานักงาน เท่ากับ  4,503 ล้านบาท และ 992 ล้านบาท 
ตามลาํดบั) 

 
ทั Eงนี E กองทนุรวม CPNRF ได้ให้สิทธิในการใช้ถนนรอบโครงการและทางเข้าออกของโครงการดงักลา่วแก่บริษัท 

ห้างเซ็นทรัลปิ
 นเกล้า จํากดั และ CPN รวมถึงผู้ เช่าพื Eนที
ของทั Eงสองบริษัท เพราะทั Eงสองบริษัทดงักลา่วเป็นผู้ ที
มีกรรมสทิธิU

และ/หรือสทิธิใช้ประโยชน์ร่วมในพื Eนที
บางสว่นในโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ
 นเกล้า 

ทั Eงนี E CPN ซึ
งเป็นผู้ทรงสิทธิการเช่าที
ดินอันเป็นที
ตั Eงของโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ
 นเกล้า ได้ดําเนินการให้
กองทนุรวม CPNRF ได้รับความยินยอมจากบริษัท ห้างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์ จํากดั ซึ
งเป็นเจ้าของกรรมสทิธิUที
ดินอนั
เป็นที
ตั Eงของโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ
 นเกล้า ในการเข้าสวมสิทธิตามสญัญาเช่าที
ดินแทนบริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั 
(มหาชน) หากสญัญาเช่าที
ดินหลกัระหว่างบริษัท ห้างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์ จํากดั และบริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั 
(มหาชน) ได้ถกูยกเลกิก่อนครบกําหนดระยะเวลาการเช่าที
ดินดงักลา่ว โดยกองทนุรวม CPNRF ไมต้่องเสยีคา่ใช้จ่ายใด ๆ 
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เพิ
ม เพราะ CPN ในฐานะผู้ เช่าที
ดิน ได้ชําระคา่เช่าที
ดินตามสญัญาเช่าที
ดินหลกัดงักลา่วเป็นการลว่งหน้าครบทั Eงจํานวน
แล้ว นอกจากนี E คา่ใช้จ่ายใด ๆ ที
เกี
ยวข้องกบัการดําเนินการสวมสทิธิดงักลา่ว ทางกองทนุรวม CPNRF ไมต้่องรับผิดชอบ  

นอกจากนี E ในกรณีที
 CPN และ/หรือบริษัทที
 CPN มีอํานาจควบคุม ได้รับสิทธิ และ/หรือได้ดําเนินการต่ออายุ
สญัญาเช่าที
ดินของโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ
 นเกล้า จากบริษัท ห้างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์ จํากัด เมื
อสญัญาเช่า
ปัจจุบนัครบกําหนดอายุ CPN และ/หรือบริษัทที
 CPN มีอํานาจควบคุม ตกลงให้สิทธิในการปฏิเสธก่อน (Right of First 
Refusal) แก่กองทนุรวม CPNRF ในการพิจารณาซื Eอ และ/หรือรับโอนกรรมสทิธิU และ/หรือรับโอนสทิธิครอบครอง และ/หรือ
เช่า และ/หรือเช่าช่วงอสงัหาริมทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ
 นเกล้า โดยที
มลูค่าและเงื
อนไขในการซื Eอ และ/หรือรับโอน
กรรมสิทธิU และ/หรือรับโอนสิทธิครอบครอง และ/หรือเช่า และ/หรือเช่าช่วงอสงัหาริมทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ
 น
เกล้า จะขึ Eนอยู่กบัการเจรจาและตกลงกนัระหว่างกองทนุรวม CPNRF และ CPN ในอนาคต และ CPN และ/หรือบริษัทที
 
CPN มีอํานาจควบคมุ ยงัคงมีหน้าที
เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ
 นเกล้า อยา่งไรก็ดี CPN สงวน
สิทธิในการจะให้สิทธิในการปฏิเสธก่อนแก่กองทุนรวม CPNRF ในกรณี ที
  CPN พ้นจากการทําหน้าที
ผู้ บ ริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวม CPNRF 

2.1.4 โครงการเซน็ทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต 

2.1.4.1 ข้อมูลทั�วไปของศูนย์การค้าเซน็ทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต 

ศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม ่แอร์พอร์ต เป็นศนูย์การค้าขนาดใหญ่ที
มีความทนัสมยัแหง่หนึ
งของจงัหวดั
เชียงใหม่และภาคเหนือตอนบน โดยศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ได้เริ
มเปิดดําเนินการมาตั Eงแต่ปี 
2536 

1) ที�ตั 1งศูนย์การค้า 

ศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม ่แอร์พอร์ต ตั Eงอยูเ่ลขที
 2 ถนนมหิดล 252-252/1 ถนนววัลาย ตําบลหายยา 
อําเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม ่50100 ซึ
งถนนมหิดลเป็นถนนสายหลกัแหง่หนึ
งของจงัหวดัเชียงใหม ่นอกจากนี E ศนูย์การค้า
ดงักลา่วยงัตั Eงอยู่ใกล้ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ โดยแผนภาพดงัต่อไปนี Eแสดงทําเลที
ตั Eงของศนูย์การค้าเซ็นทรัล
พลาซา เชียงใหม ่แอร์พอร์ต 
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แผนภาพแสดงที�ตั 1งของศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต 

 

ภาพอาคารศูนย์การค้าเซน็ทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต 
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2) จุดเด่นของศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต 

- ศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ตั Eงอยู่บนถนนมหิดลซึ
งเป็นถนนสายหลกัแห่งหนึ
งของ
จังหวดัเชียงใหม่ และเป็นย่านชุมชนและธุรกิจที
สําคญั ทําให้ศูนย์การค้าสามารถเข้าถึงได้ง่ายและมี
ความสะดวกสบาย  

ศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม ่แอร์พอร์ต เป็นศนูย์การค้าที
มีความครบครัน (One-Stop Shopping Mall) 
และใหญ่ที
สุดแห่งหนึ
งในภาคเหนือ โดยสามารถรองรับลูกค้าทั Eงชาวไทยและชาวต่างประเทศ โครงการศูนย์การค้า
ดังกล่าวประกอบด้วยห้างสรรพสินค้าโรบินสัน (ซึ
งตั Eงอยู่บนพื Eนที
ให้เช่าที
กองทุนรวม CPNRF ไม่ได้เข้าลงทุน) โรง
ภาพยนตร์ อาคารอเนกประสงค์ (Multipurpose Hall) ร้านอาหาร ร้านค้าปลีก (สินค้าแฟชั
น สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ร้าน
หนงัสือ) และโซนสินค้าหตัถกรรมพื Eนเมืองที
มีชื
อเสียงของทางภาคเหนือให้เลือกอย่างครบครันและสะดวกสบาย มีความ
หลากหลายในด้านสินค้าและบริการ โดยร้านค้าในศนูย์การค้าดงักลา่วได้ถกูจดัสดัสว่นประเภทผู้ เช่า (Tenant Mix) และ
จดัแบง่พื Eนที
เช่า (Zoning Arrangement) อยา่งเหมาะสม เพื
อช่วยดงึดดูให้มีผู้ เข้ามาใช้บริการในศนูย์การค้าอยา่งตอ่เนื
อง  

2.1.4.2 รายละเอียดของโครงการเซน็ทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต (ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2560) 

ตารางดงัตอ่ไปนี Eจะสรุปให้เห็นรายละเอียดทรัพย์สนิของโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ที
กองทนุ
รวม CPNRF ได้เข้าลงทนุ และจะมีการโอนมายงักองทรัสต์ CPNREIT 

ลักษณะการลงทุน
ของกองทุนรวม 
CPNRF 

(1) สิทธิการเช่าอาคารศูนย์การค้า (บางส่วน) จํานวน 1 อาคาร อาคารอเนกประสงค์ 
(Multipurpose Hall) จํานวน 1 อาคาร รวมทั Eงที
จอดรถยนต์ภายใน 1 อาคาร (ตาม
สดัส่วนการใช้งานของพื Eนที
อาคารศนูย์การค้าและอาคารอเนกประสงค์ที
กองทุนรวม 
CPNRF ลงทนุ) 

(2) สิทธิการเช่างานระบบและทรัพย์สินที
เกี
ยวข้องกับโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม ่
แอร์พอร์ต 

(3) สทิธิการเช่าที
ดินที
เป็นที
ตั Eงของอาคารศนูย์การค้า อาคารอเนกประสงค์ ที
จอดรถยนต์
ภายในอาคาร รวมถึงถนนรอบโครงการและทางเข้าออก (บางส่วน) ของโครงการ
เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม ่แอร์พอร์ต 

เป็นระยะเวลา 30 ปี คงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ 27 ปี (สัญญาสิ Eนสุดวันที
 22 
เมษายน 2587) จากบริษัท เซ็นทรัลพฒันา เชียงใหม ่จํากดั 

ที�ดนิที�กองทุนรวม 
CPNRF ลงทุน 

สิทธิการเช่าที
ดินเป็นระยะเวลา 30 ปี คงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ 27 ปี (สญัญา
สิ Eนสดุวนัที
 22 เมษายน 2587) จากบริษัท เซ็นทรัลพฒันา เชียงใหม่ จํากัด ซึ
งเป็นเจ้าของ
กรรมสทิธิU โดยที
ดินตั Eงอยูที่
ตําบลหายยา อําเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม ่เนื Eอที
รวม 32-3-56.85 
ไร่ แบง่เป็น 

- โฉนดที
ดินเลขที
 3289 เนื Eอที
 15-0-80.75 ไร่ 
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- โฉนดที
ดินเลขที
 3301 เนื Eอที
 2-2-88.4 ไร่ 

- โฉนดที
ดินเลขที
 3313 เนื Eอที
 5-1-74.3 ไร่ 

- โฉนดที
ดินเลขที
 58660 เนื Eอที
 2-1-90 ไร่ 

- โฉนดที
ดินเลขที
 58661 เนื Eอที
 1-1-85 ไร่ 

- โฉนดที
ดินเลขที
 110632เนื Eอที
 1-1-11.3ไร่ 

- โฉนดที
ดินเลขที
 110633 เนื Eอที
 2-0-83.1ไร่ 

- โฉนดที
ดินเลขที
 110634 เนื Eอที
 0-2-46 ไร่ 

- โฉนดที
ดินเลขที
 110635 เนื Eอที
 0-0-96 ไร่ 

- โฉนดที
ดินเลขที
 15540 เนื Eอที
 1-1-2 ไร่ 

ทั Eงนี E ตลอดระยะเวลาที
สญัญาเช่าที
ดิน (บางสว่น) และอาคาร (บางสว่น) โครงการเซ็นทรัล
พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ยงัมีผลใช้บังคบัอยู่ กองทุนรวม CPNRF ยินยอมให้เซ็นทรัล
พฒันา เชียงใหม ่รวมถึงลกูค้าและคูส่ญัญาของเซ็นทรัลพฒันา เชียงใหม่ และผู้ เช่าพื Eนที
ราย
อื
นในโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม ่แอร์พอร์ต นอกจากผู้ เช่าพื Eนที
ในทรัพย์สนิที
เช่าตาม
สญัญานี E ใช้ประโยชน์ในพื Eนที
สว่นกลาง ที
จอดรถ พื Eนที
ที
เกี
ยวข้องกบัทรัพย์สินที
เช่าซึ
งเป็น
ทรัพย์สินที
เช่าของกองทุนรวม CPNRF และถนนรอบอสงัหาริมทรัพย์และทางเข้าออกของ
โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม ่แอร์พอร์ต เฉพาะสว่นที
กองทนุรวม CPNRF ลงทนุ โดยให้
ถือเป็นพื Eนที
เพื
อใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดยถือประโยชน์ของการดําเนินกิจการของโครงการ
เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม ่แอร์พอร์ต เป็นสาํคญั 

อาคารที�กองทุนรวม 
CPNRF ลงทุน 

สทิธิการเช่าอาคารศนูย์การค้า (บางสว่น) จํานวน 1 อาคาร อาคารอเนกประสงค์ จํานวน 1 
อาคาร รวมทั Eงที
จอดรถยนต์ภายในอาคาร (ตามสัดส่วนการใช้งานของพื Eนที
อาคาร
ศูนย์การค้าและอาคารอเนกประสงค์ที
กองทุนรวม CPNRF ลงทุน) รวมทั Eงงานระบบและ
ทรัพย์สินที
เกี
ยวข้องกับโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จากบริษัท เซ็นทรัล
พฒันา เชียงใหม่ จํากัด ซึ
งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิU เป็นระยะเวลา 30 ปี คงเหลือระยะเวลา
การเช่าประมาณ 27 ปี (สญัญาสิ Eนสดุวนัที
 22 เมษายน 2587) ตามรายละเอียดดงันี E 

- พื Eนที
ใช้สอย (Gross Area) ประมาณ 78,849 ตารางเมตร 

- พื Eนที
ให้เช่า (Leasable Area) ประมาณ 37,553 ตารางเมตร  

- พื Eนที
จอดรถประมาณ 44,142 ตารางเมตร 

งานระบบ
สาธารณูปโภคและสิ�ง
อาํนวยความสะดวก

สิทธิการเช่าระยะเวลา 30 ปี คงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ 27 ปี (สญัญาสิ Eนสดุวนัที
 
22 เมษายน 2587) สําหรับงานระบบที
เกี
ยวข้องกับอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา 
เชียงใหม่ แอร์พอร์ต อาคารอเนกประสงค์ และพื Eนที
จอดรถยนต์ภายในอาคาร ได้แก่ ระบบ
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ต่าง ๆ ที�กองทุนรวม 
CPNRF ลงทุน 

ไฟฟ้า ระบบโทรศพัท์ ระบบลฟิท์และบนัไดเลื
อน ระบบปรับอากาศ ระบบงานวิศวกรรม จาก
บริษัท เซ็นทรัลพฒันา เชียงใหม ่จํากดั ซึ
งเป็นเจ้าของกรรมสทิธิU  

สังหาริมทรัพย์ที�
กองทุนรวม CPNRF 
ลงทุน 

กรรมสิทธิUในสงัหาริมทรัพย์ที
เกี
ยวเนื
องกับโครงการเซ็นทรัลพลาซาเชียงใหม่ แอร์พอร์ตซึ
ง
ได้แก่ อปุกรณ์ตกแต่ง ทั Eงที
ติดตรึงตราและไม่ติดตรึงตราถาวร รวมทั Eงอปุกรณ์อื
นใดที
ใช้เพื
อ
วตัถุประสงค์ในการประดับตกแต่ง หรืออํานวยความสะดวกให้กับผู้ ใช้บริการศูนย์การค้า 
ทั Eงนี E ไมใ่ช่ทรัพย์สนิที
มีลกัษณะเป็นสว่นควบของอาคารศนูย์การค้า 

ราคาประเมิน
ทรัพย์สิน  

กองทุนรวม CPNRF ได้ว่าจ้างผู้ประเมินราคาอิสระ อันได้แก่ บริษัท ควอลิตี E แอพไพรซัล 
จํากัด ประเมินค่าเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ โดยวิธีพิจารณาจากรายได้ 
(Income Approach) โดยราคาประเมินของอสังหาริมทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา 
เชียงใหม ่แอร์พอร์ต ณ วนัที
 30 มิถนุายน 2560 เทา่กบั 10,531 ล้านบาท  

 
โดยกองทนุรวม CPNRF ได้ให้สิทธิในการใช้ถนนรอบโครงการและทางเข้าออกของโครงการดงักลา่วแก่เซ็นทรัล

พฒันา เชียงใหม่ รวมถึงผู้ เช่าพื Eนที
และลกูค้าของเซ็นทรัลพฒันา เชียงใหม่ เนื
องจากเซ็นทรัลพฒันา เชียงใหม่ เป็นผู้มี
กรรมสทิธิUและสทิธิใช้ประโยชน์ร่วมในพื Eนที
บางสว่นในโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม ่แอร์พอร์ต 

 
2.1.5 สรุปอัตราการเช่าพื 1นที�  (Occupancy Rate) ของทรัพย์สินที� โอนจากกองทุนรวม CPNRF มายัง

กองทรัสต์ CPNREIT 

ทรัพย์สิน 
ปีสิ 1นสุด 

31 ธันวาคม 
2555 

ปีสิ 1นสุด 
31 ธันวาคม 

2556 

ปีสิ 1นสุด 
31 ธันวาคม 

2557 

ปีสิ 1นสุด 
31 ธันวาคม 

2558 

ปีสิ 1นสุด  
31 ธันวาคม 

2559 

งวด 6 เดอืน 
สิ 1นสุด 

30 มิถุนายน 
2560 

โครงการเซ็นทรัลพลาซา 
พระราม 2 

98.59% 95.94% 96.52% 96.28% 86.73%(1) 89.92% 

โครงการเซ็นทรัลพลาซา 
พระราม 3 

98.21% 97.72% 93.82% 92.37% 89.96% 62.65%(2) 

โครงการเซ็นทรัลพลาซา  
ปิ
 นเกล้า สว่นศนูย์การค้า 

96.52% 100.00% 98.26% 66.85%(3) 95.67% 95.66% 

โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ
 น
เกล้า สว่นอาคารสาํนกังาน  

98.17% 98.11% 96.23% 96.77% 89.98%(4) 90.04% 

โครงการเซ็นทรัลพลาซา 
เชียงใหม ่แอร์พอร์ต 

-(5) -(5) 98.87% 96.68% 96.45% 94.07% 

ทรัพย์สินที�โอนจากกองทุน 98.17% 97.21% 96.59% 92.10% 90.51% 86.75% 
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ทรัพย์สิน 
ปีสิ 1นสุด 

31 ธันวาคม 
2555 

ปีสิ 1นสุด 
31 ธันวาคม 

2556 

ปีสิ 1นสุด 
31 ธันวาคม 

2557 

ปีสิ 1นสุด 
31 ธันวาคม 

2558 

ปีสิ 1นสุด  
31 ธันวาคม 

2559 

งวด 6 เดอืน 
สิ 1นสุด 

30 มิถุนายน 
2560 

รวม CPNRF มายงั
กองทรัสต์ CPNREIT  

 
หมายเหตุ: 
(1)        อตัราการเชา่พื Eนที
ของโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ณ วนัที
 31 ธันวาคม 2559 ลดลงเมื
อเทียบกับ ณ สิ Eนปี 2557 และ 2558 จาก

การดําเนินการแผนงานปรับปรุงพื Eนที
เดิมของผู้ เชา่หลกัเพื
อเปลี
ยนเป็นพื Eนที
เช่าสําหรับผู้ เชา่รายยอ่ย ซึ
งใช้ระยะเวลาดําเนินการประมาณ 
6 เดือน (ตั Eงแต่เดือนมกราคม-มิถนุายน 2560) โดยอตัราการเช่าพื Eนที
 ณ วนัที
 30 มิถนุายน 2560 ได้ปรับเพิ
มขึ Eนจากสิ Eนปี 2559 จากการ
ที
เริ
มมีผู้ เชา่เริ
มเข้าพื Eนที
ในสว่นที
ได้มีการปรับปรุง 

(2)       อตัราการเชา่พื Eนที
ของโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 ณ วนัที
 30 มิถนุายน 2560 ลดลงตํ
ากว่าเมื
อเทียบกับ ณ สิ Eนปี 2559 จากการ
เริ
มดําเนินการแผนงานปรับปรุงโครงการครั Eงใหญ่ (Major Renovation) โดยแผนงานปรับปรุงดงักล่าวเป็นการทยอยปรับปรุงเป็นเฟส ซึ
ง
พื Eนที
ในส่วนที
ยงัไม่เริ
มดําเนินการปรับปรุงพื Eนที
ยงัคงเปิดให้บริการตามปกติ แผนงานปรับปรุงพื Eนที
ของโครงการจะใช้ระยะเวลาในการ
ดําเนินการประมาณ 6 เดือน (ตั Eงแตมิ่ถนุายน 2560 ถึงธันวาคม 2560)  

(3)       อตัราการเชา่พื Eนที
ของโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ
 นเกล้า ส่วนที
เป็นศนูย์การค้า ณ วนัที
 31 ธันวาคม 2558 ลดลงตํ
ากว่าเมื
อเทียบกับ ณ 
สิ Eนปี 2557 จากการเริ
มดําเนินการแผนงานปรับปรุงโครงการครั Eงใหญ่ (Major Renovation) โดยแผนงานปรับปรุงดงักล่าวเป็นการทยอย
ปรับปรุงเป็นเฟส ซึ
งพื Eนที
ในส่วนที
ยงัไมด่ําเนินการปรับปรุงพื Eนที
ยงัคงเปิดให้บริการตามปกคิ และได้เริ
มดําเนินการในชว่งเดือนเมษายน 
2558 ทั Eงนี E แผนงานดําเนินการทั Eงเฟส 1 และเฟส 2 แล้วเสร็จ และเริ
มมีผู้ เช่าเริ
มเข้าพื Eนที
ตั Eงแต่ไตรมาสที
 2 ของปี 2559 ทําให้อตัราการ
เชา่พื Eนที
 ณ สิ Eนปี 2559 กลบัมาใกล้เคียงกบัก่อนการปรับปรุงพื Eนที
 

(4)       อตัราการเชา่พื Eนที
ของโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ
 นเกล้า สว่นที
เป็นอาคารสํานกังาน ณ วนัที
 31 ธันวาคม 2559 ลดลงตํ
ากวา่เมื
อเทียบกับ 
ณ สิ Eนปี 2557 และ 2558 จากการปรับปรุงพื Eนที
ในอาคารสํานักงานและบริเวณส่วนที
เชื
อมพื Eนที
ระหว่างอาคารศนูย์การค้าและอาคาร
สํานกังาน (ที
มา: CPN) 

(5)       กองทนุรวม CPNRF เข้าลงทนุในสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ของโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม ่แอร์พอร์ต ในเดือนเมษายน 2557 

2.1.6 ข้อมูลเกี�ยวกับอายุคงเหลือของสิทธิการเช่า อัตราการเช่าพื 1นที� พื 1นที�ให้เช่าและราคาประเมินสิทธิการ
เช่าของทรัพย์สินที�โอนจากกองทุนรวม CPNRF มายงักองทรัสต์ CPNREIT ณ วันที� 30 มิถุนายน 2560 

 

โครงการ 
เซ็นทรัล
พลาซา 

พระราม 2 

โครงการ 
เซ็นทรัล
พลาซา 

พระราม 3 

โครงการ 
เซ็นทรัล
พลาซา 

ปิ� นเกล้าส่วน
ศูนย์การค้า 

โครงการ 
เซ็นทรัล
พลาซา 

ปิ� นเกล้าส่วน 
อาคาร

สาํนักงาน 

โครงการ
เซ็นทรัล
พลาซา 

เชียงใหม่ 
แอร์พอร์ต 

ทรัพย์สิน
ทั 1งหมดของ
กองทุนรวม 

CPNRF (ซึ�งจะ
โอนมายงั
กองทรัสต์ 
CPNREIT) 

อายคุงเหลอืของสทิธิ 
การเช่า (1) 

7 ปี 8 เดือน 77 ปี 8 เดือน (2) 7 ปี 7 ปี 26 ปี 3 เดือน N/A 

อตัราการเช่าพื Eนที
  89.92% 62.65% 95.66% 90.27% 94.07% 86.75% 
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โครงการ 
เซ็นทรัล
พลาซา 

พระราม 2 

โครงการ 
เซ็นทรัล
พลาซา 

พระราม 3 

โครงการ 
เซ็นทรัล
พลาซา 

ปิ� นเกล้าส่วน
ศูนย์การค้า 

โครงการ 
เซ็นทรัล
พลาซา 

ปิ� นเกล้าส่วน 
อาคาร

สาํนักงาน 

โครงการ
เซ็นทรัล
พลาซา 

เชียงใหม่ 
แอร์พอร์ต 

ทรัพย์สิน
ทั 1งหมดของ
กองทุนรวม 

CPNRF (ซึ�งจะ
โอนมายงั
กองทรัสต์ 
CPNREIT) 

พื Eนที
ให้เชา่  
(Leasable Area)  
(ตารางเมตร) 

82,427 37,143 27,772 33,938 37,553 218,833 

ราคาประเมิน  
(ล้านบาท) 

7,184 9,192 4,503 992 10,531 32,402 

 
หมายเหตุ: 
(1)    อายุคงเหลือของสิทธิการเช่าคิด ณ วันที
 31 ธันวาคม 2560 ซึ
งเป็นระยะเวลาที
คาดว่าการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

เป็นทรัสต์เพื
อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์จะมีการดําเนินการจนเสร็จสิ Eน 
 (2)  ภายใต้สมมติฐานวา่มีการตอ่อายสุญัญาเชา่ออกไปอีก 2 คราว ๆ ละ 30 ปี 

2.1.7 ผลการดาํเนินงานที�ผ่านมาของทรัพย์สินที�โอนจากกองทุนรวม CPNRF มายงักองทรัสต์ CPNREIT  

 
ปีสิ 1นสุด 

 31 ธันวาคม 
2555 (1) 

ปีสิ 1นสุด 
31 ธันวาคม  

2556 (1) 

ปีสิ 1นสุด 
31 ธันวาคม 

2557 

ปีสิ 1นสุด 
31 ธันวาคม  

2558 

ปีสิ 1นสุด 
31 ธันวาคม 

2559 

งวด 6 เดือน 
สิ 1นสุด 

30 มิถุนายน 
2560 

รายได้จากอสงัหาริมทรัพย์
(Property Income)  
(ล้านบาท) 

2,510.52 2,686.55 3,296.50 3,128.84 3,524.60 1,754.15 

รายได้สทุธิของ
อสงัหาริมทรัพย์  
(Net Income from Property 
Level) (ล้านบาท) 

2,029.68 2,179.41 2,763.60 2,530.37 2,940.86 1,452.23 

อตัราการเชา่พื Eนที
 98.17% 97.21% 96.59% 92.10% 90.51% 86.75% 

พื Eนที
ให้เชา่  
(Leasable Area) (ตาราง
เมตร) 

191,220 179,831 217,396 224,673 224,512 218,833 
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หมายเหตุ: 
(1) รวมเฉพาะผลการดําเนินงานของโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 และโครงการเซ็นทรัล

พลาซา  ปิ
 นเกล้า แตไ่มร่วมผลการดําเนินงานของโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม ่แอร์พอร์ต ซึ
งกองทนุรวม CPNRF ได้เข้า
ลงทนุในโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม ่แอร์พอร์ต ในเดือนเมษายน 2557 

2.1.8 ข้อมูลเกี� ยวกับประเภทธุรกิจของผู้เช่าพื 1นที� ของทรัพย์สินที� โอนจากกองทุนรวม CPNRF มายัง
กองทรัสต์ CPNREIT ณ วันที� 30 มิถุนายน 2560  

ประเภทธุรกิจของผู้เช่าพื 1นที� จาํนวนพื 1นที�เช่า  
(ตารางเมตร) 

% ของพื 1นที�ให้เช่าทั 1งหมด 

ห้างสรรพสนิค้า 
สนิค้าเพื
อความบนัเทิง 
อาหารและเครื
องดื
ม 
สนิค้าแฟชั
น สขุภาพและความงาม 
เครื
องใช้ไฟฟ้าและอปุกรณ์ตกแตง่ 
ประเภทอื
น ๆ 
พื Eนที
วา่ง 

27,000 
24,111 
31,867 
50,139 
12,172 
44,554 
28,997 

12.34% 
11.02% 
14.56% 
22.91% 
5.56% 
20.36% 
13.25% 

รวม 218,833 100.00% 

 
2.1.9 ข้อมูลเกี�ยวกับสัดส่วนการเช่าพื 1นที�ของผู้เช่าแต่ละประเภท ของทรัพย์สินที�จะโอนจากกองทุนรวม 

CPNRF มายงักองทรัสต์ CPNREIT ณ วันที� 30 มิถุนายน 2560 

ผู้ เช่าพื Eนที
ในโครงการศนูย์การค้าที
จะโอนจากกองทนุรวม CPNRF มายงักองทรัสต์ CPNREIT  สามารถแบ่งได้
เป็น 2 ประเภทใหญ่ ได้แก่ ผู้ เช่าหลกั (Anchor Tenant) ซึ
งมีการเช่าพื Eนที
ตั Eงแต่ 700 ตารางเมตรขึ Eนไป และผู้ เช่าประเภท
ร้านค้า (In-line Tenant) ซึ
งมีการเช่าพื Eนที
น้อยกวา่ 700 ตารางเมตร โดยผู้ เช่าประเภท Anchor Tenant ซึ
งสว่นใหญ่เป็นผู้
เช่าประเภทโรงภาพยนตร์และร้านค้าประเภท Specialty Store ตา่ง ๆ (เช่น ร้านจําหนา่ยเครื
องใช้และอปุกรณ์ไฟฟ้า ร้าน
อุปกรณ์กีฬา ร้านหนังสือ ศูนย์ออกกําลงักาย (Fitness Center)) จะช่วยเพิ
มความน่าสนใจให้แก่ศูนย์การค้า และช่วย
ดงึดดูให้มีคนเข้ามาจบัจ่ายซื Eอสนิค้าและใช้บริการภายในศนูย์การค้า และทําให้ผู้ เช่าประเภทร้านค้าเข้ามาเช่าพื Eนที
ภายใน
ศนูย์การค้าเพิ
มมากขึ Eน  

ตารางดังต่อไปนี Eแสดงข้อมูลเกี
ยวกับสดัส่วนการเช่าพื Eนที
ของผู้ เช่าแต่ละประเภทของทรัพย์สินที
จะโอนจาก
กองทนุรวม CPNRF มายงักองทรัสต์ CPNREIT ณ วนัที
 30 มิถนุายน 2560 
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ประเภทของผู้เช่า จาํนวนพื 1นที�เช่า (ตารางเมตร) % ของพื 1นที�ให้เช่าทั 1งหมด 

ผู้ เช่าหลกั (Anchor Tenant) 71,695 32.77% 

ผู้ เช่าประเภทร้านค้า (In-line Tenant) 118,141 53.98% 

พื Eนที
วา่ง 28,997 13.25% 

รวม 218,833 100.00% 

 
2.1.10 ข้อมูลเกี�ยวกับสัดส่วนการเช่าพื 1นที�ตามประเภทของสัญญาเช่าของทรัพย์สินที�จะโอนจากกองทุนรวม 

CPNRF มายงักองทรัสต์ CPNREIT ณ วันที� 30 มิถุนายน 2560 

สัญญาเช่าพื Eนที
ในโครงการศูนย์การค้าที
จะโอนจากกองทุนรวม CPNRF มายังกองทรัสต์ CPNREIT แบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภทหลกั ได้แก่ สญัญาประเภท Fixed Rate (ซึ
งมีการกําหนดค่าเช่าในอตัราคงที
แน่นอน) และสญัญา
ประเภท Consignment (ซึ
งมีการกําหนดคา่เช่าเป็นสว่นแบ่งของยอดรายได้จากการขายและให้บริการของผู้ เช่า โดยจะมี
การกําหนดคา่เช่าขั Eนตํ
าในแต่ละเดือน (Minimum Guarantee)) สําหรับทรัพย์สนิประเภทศนูย์การค้าที
จะโอนจากกองทนุ
รวม CPNRF มายงักองทรัสต์ CPNREIT รายได้คา่เช่าโดยสว่นใหญ่มาจากสญัญาเช่าประเภท Fixed Rate  

สญัญาเช่าแต่ละประเภทมีข้อดีที
แตกต่างกนั โดยสญัญาเช่าประเภท Fixed Rate จะทําให้กองทรัสต์ CPNREIT 
มีรายได้และกระแสเงินสดจากการให้เช่าพื Eนที
และบริการที
มั
นคงในแต่ละเดือน ในขณะที
สญัญาเช่าแบบ Consignment 
จะทําให้กองทรัสต์ CPNREIT มีโอกาสได้รับรายได้ค่าเช่าและบริการที
เพิ
มมากขึ Eนในแต่ละเดือน (Upside Potential) ใน
กรณีที
ผู้ เช่าพื Eนที
มีรายได้ที
ดีขึ Eน ทั Eงนี E ลกัษณะในการเข้าทําสญัญาว่าจะเป็นแบบ Fixed Rate หรือ Consignment จะ
ขึ Eนอยู่กบัประเภทธุรกิจของผู้ เช่า แนวปฏิบตัิทางธุรกิจของผู้ เช่า การเจรจาต่อรองระหว่างผู้ ให้เช่าและผู้ เช่า รวมถึงความ
นา่เชื
อถือของระบบรายงานยอดขายของผู้ เช่า  

ตารางดงัตอ่ไปนี Eแสดงข้อมลูเกี
ยวกบัสดัสว่นการเช่าพื Eนที
แบง่ตามประเภทของสญัญาเช่า ของทรัพย์สนิที
จะโอน
จากกองทนุรวม CPNRF มายงักองทรัสต์ CPNREIT ณ วนัที
 30 มิถนุายน 2560 

ประเภทของสัญญาเช่า จาํนวนพื 1นที�เช่า 
(ตารางเมตร) 

% ของพื 1นที�ให้เช่า
ทั 1งหมด 

สญัญาเชา่ที
กําหนดคา่เช่าแบบอตัราคงที
 (Fixed-Rate) 115,917 52.97% 

สญัญาเชา่ที
กําหนดคา่เช่าแบบเรียกเก็บเป็นอตัราของยอด
รายได้ของผู้เชา่ (Consignment) 

73,919 33.78% 

พื Eนที
วา่ง 28,997 13.25% 

รวม 218,833 100.00% 
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2.1.11 ข้อมูลเกี�ยวกับช่วงระยะเวลาการครบกาํหนดของสัญญาเช่า (Lease Expiry Profile) ของทรัพย์สินที�โอน
จากกองทุนรวม CPNRF มายงักองทรัสต์ CPNREIT ณ วันที� 30 มิถุนายน 2560  

ช่วงระยะเวลา จาํนวนพื 1นที�เช่าที�ครบกาํหนดสัญญาเช่า 
(ตารางเมตร) 

% ของพื 1นที�ให้เช่าทั 1งหมด 

ก.ค.-ธ.ค.2560 
2561 
2562 
2563 
หลงั 2563 
พื Eนที
ให้เชา่สว่นอื
น (1) 

พื Eนที
วา่ง 

27,261 
47,522 
38,507 
20,327 
28,448 
27,770 
28,997 

12.46% 
21.72% 
17.60% 
9.29% 
13.00% 
12.69% 
13.25% 

รวม 218,833 100.00% 

หมายเหตุ: 
(1)  พื Eนที
ที
มีอายสุญัญาเชา่น้อยกวา่ 1 ปี 

2.1.12 การประกันภยัในทรัพย์สินของทรัพย์สินที�โอนจากกองทุนรวม CPNRF มายงักองทรัสต์ CPNREIT 

 ผู้จดัการกองทรัสต์จะจดัให้มีการประกนัภยัอย่างเพียงพอและเหมาะสมกบัสว่นได้เสียของกองทรัสต์ CPNREIT 
ในอสงัหาริมทรัพย์ที
จะรับโอนจากกองทุนรวม CPNRF เพื
อคุ้มครองความเสียหายที
อาจเกิดขึ Eนกับทรัพย์สิน โดยการ
เปลี
ยนชื
อผู้ เอาประกันภัยร่วม และ/หรือ ผู้ รับประโยชน์ร่วม จากกองทุนรวม CPNRF เป็นกองทรัสต์ CPNREIT โดย
รายละเอียดของการทําประกนัภยัสาํหรับทรัพย์สนิที
จะโอนจากกองทนุรวม CPNRF มายงักองทรัสต์ CPNREIT มีดงันี E 

2.1.12.1 การประกันภยัทรัพย์สินสาํหรับความเสี�ยงทุกประเภท (Property All Risks Insurance) 

กองทนุรวม CPNRF และ/หรือ CPN และ/หรือ บริษัทในกลุม่ CPN เป็นผู้ เอาประกนัภยัสาํหรับประกนัภยัความ
เสี
ยงภัยทรัพย์สิน โดยกําหนดให้กองทุนรวม CPNRF เป็นผู้ รับผลประโยชน์ ตามพื Eนที
เช่าที
ระบุในสญัญาเช่าอาคาร
ศนูย์การค้าและอาคารสํานกังาน สญัญาเช่าอาคารจอดรถ และสญัญาเช่าพื Eนที
อาคาร โดยวงเงินเอาประกนัภยัจะไม่ตํ
า
กว่ามลูค่าต้นทนุทดแทน (Replacement Cost) ไม่รวมต้นทนุค่าที
ดิน ซึ
งประเมินลา่สดุก่อนจะมีการต่ออายกุรมธรรม์ ซึ
ง
ผู้ จดัการกองทรัสต์มีความเห็นว่าการกําหนดวงเงินประกันภัยดงักล่าวมีความเหมาะสมเนื
องจากมูลค่าต้นทุนทดแทน
ดงักลา่วเพียงพอสําหรับการก่อสร้างโครงการขึ Eนมาใหม ่หากเกิดความเสยีหายกบัโครงการทั Eงหมด ทั Eงนี E ในวนัจดทะเบียน
สิทธิการเช่า ผู้ จัดการกองทรัสต์จะดําเนินการให้กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวระบุชื
อกองทรัสต์ CPNREIT เป็นผู้ เอา
ประกันภยัร่วม และระบุชื
อกองทรัสต์ CPNREIT และ/หรือ ผู้ ให้กู้ ของกองทรัสต์ CPNREIT (ถ้ามีระบไุว้เป็นเงื
อนไข) เป็น
ผู้ รับประโยชน์ร่วม ตามเงื
อนไขที
ระบใุนสญัญาเช่าที
เกี
ยวข้อง 
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2.1.12.2 การประกันภยักรณีธุรกิจหยุดชะงกั (Business Interruption Insurance) 

กองทนุรวม CPNRF และ/หรือ CPN และ/หรือ บริษัทในกลุม่ CPN เป็นผู้ เอาประกนัภยัสําหรับประกนัภยักรณี
ธุรกิจหยดุชะงกั โดยกําหนดให้กองทุนรวม CPNRF เป็นผู้ รับผลประโยชน์ในสว่นของค่าเช่าและค่าบริการสาธารณูปโภค 
ตามพื Eนที
เช่าที
ระบใุนสญัญาเช่าอาคารศนูย์การค้าและอาคารสํานกังาน สญัญาเช่าอาคารจอดรถ และสญัญาเช่าพื Eนที

อาคาร โดยวงเงินเอาประกนัภยัจะไม่ตํ
ากว่าผลรวมของค่าเช่าและค่าบริการสาธารณูปโภค รายได้จากการส่งเสริมการ
ขาย รายได้จากคา่เช่าและค่าบริการที
จอดรถและอื
น ๆ โดยมีระยะเวลาคุ้มครอง 36 เดือนซึ
งเป็นระยะเวลาสงูสดุที
คาดว่า
จะต้องใช้ในการดําเนินการก่อสร้างโครงการขึ Eนใหม ่หากเกิดความเสยีหายกบัโครงการทั Eงหมด ทั Eงนี E ในวนัจดทะเบียนสทิธิ
การเช่า ผู้จดัการกองทรัสต์จะดําเนินการให้กรมธรรม์ประกนัภยัดงักลา่วระบชืุ
อกองทรัสต์ CPNREIT เป็นผู้ เอาประกนัภยั
ร่วม และระบชืุ
อกองทรัสต์ CPNREIT เป็นผู้ รับประโยชน์ร่วมในกรมธรรม์ประกนัภยั 

2.1.12.3 การประกันภยัความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (Public Liabilities Insurance) 

กองทนุรวม CPNRF และ/หรือ CPN และ/หรือ บริษัทในกลุม่ CPN เป็นผู้ เอาประกนัภยัสําหรับการประกนัภยั
ความรับผิดต่อบคุคลภายนอกจากการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต และความเสียหายต่อทรัพย์สินของบคุคลภายนอก รวมถึงผู้
เช่าพื Eนที
ภายในอาคาร หรือพื Eนที
เอาประกนัภยั ซึ
งได้รับความเสยีหาย โดยมีวงเงินเอาประกนัภยั  100 ล้านบาทต่อศูน ย์
ต่อครั Eง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย สําหรับแต่ละศูนย์การค้า ทั Eงนี E ในวันจดทะเบียนสิทธิการเช่า ผู้ จัดการ
กองทรัสต์จะดําเนินการให้กรมธรรม์ประกนัภยัดงักลา่วระบชืุ
อกองทรัสต์ CPNREIT เป็นผู้ เอาประกนัภยัร่วม  

2.1.12.4 การประกันภยัเครื�องจักร (Machinery Breakdown Insurance) 

กองทนุรวม CPNRF และ/หรือ CPN และ/หรือ บริษัทในกลุม่ CPN เป็นผู้ เอาประกนัภยัสําหรับการประกนัภยั
เครื
องจักร โดยกําหนดให้กองทุนรวม CPNRF เป็นผู้ รับผลประโยชน์ สําหรับทรัพย์สินในส่วนของอาคารและงานระบบ 
ตามพื Eนที
เช่าที
ระบใุนสญัญาเช่าอาคารศนูย์การค้าและอาคารสํานกังาน สญัญาเช่าอาคารจอดรถ และสญัญาเช่าพื Eนที

อาคาร โดยมีการกําหนดวงเงินเอาประกันภัยในจํานวนที
มากเพียงพอสําหรับการจัดหาเครื
องจักรใหม่มาทดแทน
เครื
องจักรเดิมที
เกิดความเสียหาย (Replacement Cost) ทั Eงนี E ในวันจดทะเบียนสิทธิการเช่า ผู้ จัดการกองทรัสต์จะ
ดําเนินการให้กรมธรรม์ประกันภยัดงักล่าวระบุชื
อกองทรัสต์ CPNREIT เป็นผู้ เอาประกันภยัร่วม และระบุชื
อกองทรัสต์ 
CPNREIT เป็นผู้ รับประโยชน์ร่วมในกรมธรรม์ประกนัภยั 

2.1.12.5 ประกันภยัการก่อการร้าย (Political Violence Insurance) 

กองทนุรวม CPNRF และ/หรือ CPN และ/หรือ บริษัทในกลุม่ CPN เป็นผู้ เอาประกนัภยัสําหรับการประกนัภยั
การก่อการร้าย โดยกําหนดให้กองทนุรวม CPNRF เป็นผู้ รับผลประโยชน์ สาํหรับทรัพย์สนิในสว่นของอาคารและงานระบบ 
ตามพื Eนที
เช่าที
ระบใุนสญัญาเช่าอาคารศนูย์การค้าและอาคารสํานกังาน สญัญาเช่าอาคารจอดรถ และสญัญาเช่าพื Eนที

อาคาร โดยมีวงเงินเอาประกนัภยัรวมสาํหรับทกุโครงการของ CPN และโครงการที
 CPN เป็นผู้บริหาร จํานวน 6,000 ล้าน
บาท ในกรณีที
เกิดเหตกุารณ์ใด ๆ ขึ Eนกบัโครงการใดโครงการหนึ
ง หรือหลายโครงการพร้อมกนั แตล่ะโครงการสามารถเอา
ประกันภัยได้ในจํานวนรวมกันไม่เกิน 6,000 ล้านบาท เนื
องจากโอกาสที
จะเกิดเหตุการณ์ที
โครงการของ CPN หรือ
โครงการที
 CPN เป็นผู้บริหาร จะต้องเอาประกันภยัพร้อมกันมากกว่าหนึ
งโครงการมีความเป็นไปได้น้อย ทั Eงนี E ในวนัจด
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ทะเบียนสิทธิการเช่า ผู้จดัการกองทรัสต์จะดําเนินการให้กรมธรรม์ประกนัภยัดงักลา่วระบชืุ
อกองทรัสต์ CPNREIT เป็นผู้
เอาประกนัภยัร่วม และระบชืุ
อกองทรัสต์ CPNREIT เป็นผู้ รับประโยชน์ร่วมในกรมธรรม์ประกนัภยั 

2.2 ข้อมูลเกี�ยวกับทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติมครั1งที� 1 (ที�มิใช่มาจากการแปลงสภาพ) 

ภายหลังการแปลงสภาพกองทุนรวม CPNRF เป็นกองทรัสต์ CPNREIT กองทรัสต์ CPNREIT จะลงทุนใน
ทรัพย์สนิที
จะลงทนุเพิ
มเติมครั Eงที
 1 โดยการลงทนุในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช และโรงแรมฮิลตนั พทัยา  

โดยมีรายละเอียดเกี
ยวกับทรัพย์สินที
จะลงทุนเพิ
มเติมครั Eงที
 1 ดังกล่าวตามข้อมูลจาก CPN ณ วันที
 30 
มิถนุายน 2560 ดงัตอ่ไปนี E 

2.2.1 ข้อมูลทั�วไปของศูนย์การค้าเซน็ทรัลเฟสตวิัล พทัยา บีช และโรงแรมฮิลตัน พทัยา  

ศนูย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช ได้รับการพฒันาจนแล้วเสร็จและเริ
มเปิดดําเนินงานในเดือนมกราคม 
2552 โดย ณ วนัที
 30 มิถนุายน 2560 ซีพีเอ็นพทัยา ซึ
งเป็นบริษัทย่อยร้อยละ 99.99 ของ CPN เป็นเจ้าของกรรมสิทธิUใน
ศนูย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช โดย CPN ทําหน้าที
เป็นผู้บริหารศูนย์การค้าดงักล่าว ในส่วนของโรงแรมฮิลตนั 
พทัยา ได้รับการพฒันาจนแล้วเสร็จและเริ
มเปิดดําเนินงานในเดือนพฤศจิกายน 2553 โดย ณ วนัที
 30 มิถนุายน 2560 ซีพี
เอ็นพัทยาเป็นเจ้าของกรรมสิทธิUทรัพย์สินในส่วนนี E โดยซีพีเอ็นพัทยาได้แต่งตั Eงกลุ่มฮิลตัน ซึ
งเป็นเครือข่ายการบริหาร
โรงแรมในระดบันานาชาติ ให้ทําหน้าที
เป็นผู้บริหารโรงแรมฮิลตนั พทัยา  

2.2.2 ที�ตั 1งโครงการ 

ศนูย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช และโรงแรมฮิลตนั พทัยา ตั Eงอยู่เลขที
 333/99 และเลขที
 333/101 หมู่ 9 
ถนนพทัยาสาย 1 ตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบรีุ 

โดยแผนภาพดงัต่อไปนี Eแสดงทําเลที
ตั Eงและภาพถ่ายของศนูย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช และโรงแรมฮิล
ตนั พทัยา 
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แผนภาพแสดงที�ตั 1งของศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสตวิัล พทัยา บีช และโรงแรมฮิลตัน พทัยา 

 

ภาพอาคารศูนย์การค้าเซน็ทรัลเฟสตวิัล พทัยา บีช 
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ภาพอาคารโรงแรมฮิลตนั พทัยา 

 

2.2.3 จุดเด่นของศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช และโรงแรมฮิลตัน พัทยา 

- ศนูย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช เป็นศนูย์การค้าติดถนนเลยีบชายหาดที
มีขนาดใหญ่และครบครัน
ที
สดุแหง่หนึ
งในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ และเป็นศนูย์รวมไลฟ์สไตล์ของชีวิตแหง่ความทนัสมยัและความ
สนกุสนานของเมืองพทัยาที
เป็นเมืองท่องเที
ยวที
สําคญัแห่งหนึ
งของภาคตะวนัออกและประเทศไทย ซึ
ง
ประกอบไปด้วยโรงภาพยนตร์ ร้านค้าแฟชั
นชั Eนนํา ร้านอาหารนานาชาติและร้านค้าปลกีกวา่ 300 ร้านค้า 
พร้อมด้วยลานกิจกรรมบริเวณหน้าศนูย์การค้าที
สร้างสสีนัและชีวิตชีวาให้แก่นกัทอ่งเที
ยวทั Eงชาวไทยและ
ชาวตา่งประเทศที
มาทอ่งเที
ยวและพกัผอ่นที
ริมชายหาดพทัยา  

- โรงแรมฮิลตนั พทัยา ซึ
งตั Eงอยู่บนและเชื
อมต่อกับศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช เป็นโรงแรม
ระดบั 5 ดาว ที
สามารถมองเห็นทศันียภาพของโค้งอ่าวพทัยาที
สวยงาม ประกอบด้วยห้องพกัที
ตกแต่ง
และออกแบบอย่างสวยงาม สิ
งอํานวยความสะดวกที
ครบครัน อาทิ สระว่ายนํ Eา Infinity Edge 
ห้องอาหาร สปา ห้องจดัเลี Eยง ห้องประชมุและห้องฟิตเนส เป็นต้น  

2.2.4 รายละเอียดของทรัพย์สนิที�จะลงทุนเพิ�มเติมครั1งที� 1 

กองทรัสต์ CPNREIT จะพิจารณาลงทุนในทรัพย์สินที
จะลงทุนเพิ
มเติมครั Eงที
  1 โดยการ (1) เช่าอาคาร
ศนูย์การค้า (บางสว่น) อาคารโรงแรม (ทั Eงหมด) รวมทั Eงพื Eนที
จอดรถยนต์ภายในอาคาร (บางส่วน) (2) เช่างานระบบ ซึ
ง
ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภค ระบบโทรศพัท์ ลิฟท์ บนัไดเลื
อน ระบบปรับอากาศ ระบบงานวิศวกรรม ระบบ
บําบดันํ Eาเสีย และสิ
งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ซึ
งติดตั Eงและใช้งานอยูใ่นอาคารและสิ
งปลกูสร้างในศนูย์การค้าเซ็นทรัล
เฟสติวลั พทัยา บีช และโรงแรมฮิลตนั พทัยา รวมทั Eงสิทธิใด ๆ ที
เกี
ยวกบัหรือเกี
ยวเนื
องกบังานระบบดงักลา่ว และ (3) ซื Eอ
และ/หรือรับโอนกรรมสทิธิUในสงัหาริมทรัพย์ ซึ
งได้แก่ อปุกรณ์ตกแตง่ เครื
องมือ เครื
องใช้ ทั Eงที
ติดตรึงตราและไมต่ิดตรึงตรา
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ถาวร รวมทั Eงอุปกรณ์อื
นใดที
ใช้เพื
อวัตถุประสงค์ในการประดับตกแต่งหรืออํานวยความสะดวกให้กับผู้พักอาศัยและ
ผู้ ใช้บริการอาคาร และสิ
งปลกูสร้างในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช และโรงแรมฮิลตนั พทัยา ซึ
งตั Eง และ/หรือติด
ตรึงตราอยู่บริเวณภายนอกหรือภายในพื Eนที
ของอาคารและสิ
งปลูกสร้างในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช และ
โรงแรมฮิลตนั พทัยา หรือบนพื Eนผิวของตวัอาคารและสิ
งปลกูสร้างในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช และโรงแรมฮิล
ตนั พทัยา และ/หรือบริเวณภายในพื Eนที
เช่าของผู้ เช่าพื Eนที
ในอาคารและสิ
งปลกูสร้างในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา 
บีช และโรงแรมฮิลตนั พทัยา ซึ
งซีพีเอ็นพทัยาเป็นผู้มีกรรมสิทธิU รวมทั Eงสิทธิใด ๆ ที
เกี
ยวกับหรือเกี
ยวเนื
องกับทรัพย์สิน
ดงักลา่ว แต่ทั Eงนี Eไม่ใช่ทรัพย์สินที
มีลกัษณะเป็นสว่นควบของอาคารและสิ
งปลกูสร้างในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา 
บีช และโรงแรมฮิลตัน พัทยา จากซีพีเอ็นพัทยา ทั Eงนี E กองทรัสต์ CPNREIT จะพิจารณาลงทุนในทรัพย์สินที
จะลงทุน
เพิ
มเติมครั Eงที
 1 ในสว่นที
เป็นการลงทนุในสิทธิการเช่า/เช่าช่วงเป็นระยะเวลาประมาณ 20 ปี โดยสิทธิการเช่า/เช่าช่วงจะ
หมดอายลุงในวนัที
 31 สงิหาคม 2580 โดยการลงทนุในทรัพย์สนิที
จะลงทนุเพิ
มเติมครั Eงที
 1 นี E กองทรัสต์ CPNREIT จะใช้
เงินกู้จากสถาบนัการเงินทั Eงจํานวน  

ทั Eงนี E ในการลงทุนในทรัพย์สินที
จะลงทุนเพิ
มเติมครั Eงที
 1 อนัประกอบด้วยพื Eนที
ในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล 
พทัยา บีช ประมาณ 70,095 ตารางเมตร และพื Eนที
ในโรงแรมฮิลตนั พทัยา ประมาณ 49,686 ตารางเมตร รวมเป็นพื Eนที

ทั Eงหมดที
กองทรัสต์ CPNREIT จะลงทนุประมาณ 119,781 ตารางเมตร เป็นการลงทนุในพื Eนที
ของโครงการเซ็นทรัลเฟส
ติวลั พทัยา บีช โดยการเช่าช่วงพื Eนที
สว่นหนึ
งจํานวนประมาณ 4,827 ตารางเมตร ในอาคารสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั 
พทัยา บีช ที
ซีพีเอ็นพทัยาเป็นผู้ เช่าพื Eนที
จากบริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จํากดั (สาขาเฟสติวลั พทัยา บีช) ซึ
งเป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิU ตามสญัญาเช่าพื Eนที
อาคารซึ
งเข้าทําเมื
อวนัที
 27 มิถนุายน 2556 โดยจะสิ Eนสดุลงในวนัที
 28 กุมภาพนัธ์ 2581 
พื Eนที
เช่าช่วงดงักลา่วคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 4.03 ของพื Eนที
ทั Eงหมดที
กองทรัสต์ CPNREIT จะเข้าลงทุนในทรัพย์สินที
จะ
ลงทนุเพิ
มครั Eงที
 1 (จากพื Eนที
ทั Eงหมดประมาณ 119,781 ตารางเมตร) และคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 0.57 ของพื Eนที
ทั Eงหมดที

กองทรัสต์ CPNREIT จะลงทุนภายหลงัการแปลงสภาพและการลงทุนในทรัพย์สินที
จะลงทุนเพิ
มเติมครั Eงที
 1 แล้วเสร็จ 
(จากพื Eนที
ทั Eงหมดประมาณ 852,039 ตารางเมตร) 

ภายหลงัจากที
กองทรัสต์ CPNREIT ได้ลงทุนในทรัพย์สินที
จะลงทุนเพิ
มเติมครั Eงที
 1 แล้ว กองทรัสต์ CPNREIT 
จะแตง่ตั Eง CPN เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์สาํหรับโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช และจะนําทรัพย์สนิหลกัในสว่นที

เป็นโรงแรมฮิลตนั พทัยา ออกให้เช่าช่วงแก่ซีพีเอ็น พทัยา โฮเทล ซึ
งเป็นบริษัทย่อยร้อยละ 99.99 ของ CPN โดยซีพีเอ็น 
พทัยา โฮเทล จะแตง่ตั Eงกลุม่ฮิลตนั ตามเงื
อนไขสญัญาบริหารโรงแรมที
มีอยูใ่นปัจจบุนั  ให้ทําหน้าที
เป็นผู้บริหารโรงแรมฮิล
ตนั พทัยา ต่อไปตามเดิม เพื
อจดัหาประโยชน์จากโรงแรมดงักลา่ว โดยกองทรัสต์ CPNREIT จะได้รับประโยชน์ในรูปของ
คา่เช่าคงที
และคา่เช่าแปรผนัจากผู้ เช่าช่วงทรัพย์สนิ  

ทั Eงนี E กองทรัสต์ CPNREIT จะไมไ่ด้ลงทนุในที
ดินอนัเป็นที
ตั Eงของอาคารและสิ
งปลกูสร้างในโครงการเซ็นทรัลเฟส
ติวลั พทัยา บีช และโรงแรมฮิลตนั พทัยา และพื Eนที
บางสว่นในศนูย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช ซึ
งเป็นสิทธิของซีพี
เอ็นพทัยา แต่ภายใต้สญัญาที
กองทรัสต์ CPNREIT จะเข้าทํากับซีพีเอ็นพทัยานั Eน ซีพีเอ็นพทัยาจะให้สิทธิแก่กองทรัสต์ 
CPNREIT ในการใช้ประโยชน์ในพื Eนที
ที
กองทรัสต์ CPNREIT ไม่ได้เข้าลงทุนแต่เกี
ยวข้องกับทรัพย์สินที
เช่าได้ อาทิเช่น 
พื Eนที
ส่วนกลาง (บางส่วน) ที
จอดรถ (บางสว่น) และถนนรอบอสงัหาริมทรัพย์และทางเข้าออกของโครงการเซ็นทรัลเฟส
ติวลั พทัยา บีช และโรงแรมฮิลตนั พทัยา โดยไม่มีค่าตอบแทน โดยถือประโยชน์ของการดําเนินกิจการโครงการเซ็นทรัล
เฟสติวลั พทัยา บีช และโรงแรมฮิลตนั พทัยา เป็นสาํคญั  
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ตารางดงัตอ่ไปนี Eจะสรุปให้เห็นรายละเอียดเกี
ยวกบัทรัพย์สนิที
จะลงทนุเพิ
มเติมครั Eงที
 1   

ชื�อโครงการ โครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช และโรงแรมฮิลตนั พทัยา 

ที�ตั 1งของทรัพย์สนิ เลขที
  333/99 และเลขที
  333/101 หมู่  9 ถนนพัทยาสาย 1 ตําบลหนองปรือ 
อําเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบรีุ   

เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ใน
ทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติม
ครั1งที� 1 

บริษัท ซีพีเอ็น พทัยา จํากดั (“ซีพีเอ็นพัทยา”) 

ลักษณะความสัมพนัธ์ของ
เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ใน
ทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติม
ครั1งที� 1 กับผู้ก่อตั 1งกองทรัสต์
หรือผู้จัดการกองทรัสต์ 

ซีพีเอ็นพทัยาในฐานะเจ้าของอสงัหาริมทรัพย์ในทรัพย์สนิที
จะลงทนุเพิ
มเติมครั Eงที
 
1 และซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ในฐานะผู้ก่อตั Eงกองทรัสต์ และจะเข้าเป็นผู้จดัการ
กองทรัสต์ เมื
อมีการก่อตั Eงกองทรัสต์ CPNREIT เป็นบริษัทย่อยของ CPN โดย 
CPN ถือหุ้นในเจ้าของอสงัหาริมทรัพย์ในทรัพย์สนิที
จะลงทนุเพิ
มเติมครั Eงที
 1 ร้อย
ละ 99.99 และถือหุ้นในซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ ร้อยละ 99.99 ตามลาํดบั 

ลักษณะการลงทุนของ
กองทรัสต์ CPNREIT ใน
ทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติม
ครั1งที� 1 

กองทรัสต์ CPNREIT จะลงทนุในทรัพย์สนิที
จะลงทนุเพิ
มเติมครั Eงที
 1 ดงัตอ่ไปนี E 

โครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช  

(1)  สิทธิการเช่า/เช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์ ซึ
งได้แก่ อาคารและสิ
งปลูกสร้าง
บางส่วนในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช ประกอบด้วยอาคาร
ศนูย์การค้า (บางสว่น) และพื Eนที
จอดรถยนต์ภายในอาคาร (บางสว่น) ซึ
งคิด
เป็นพื Eนที
ที
จะลงทนุประมาณ 70,095 ตารางเมตร โดยเป็นพื Eนที
อนัมีลกัษณะ
เป็นการเช่าช่วงประมาณ 4,827 ตารางเมตร 

 อนึ
ง ทรัพย์สนิที
เช่านี Eไม่รวม (1) พื Eนที
ในสว่นที
ซีพีเอ็นพทัยาได้ให้เช่าแก่ผู้ เช่า
พื Eนที
ที
ได้มีการชําระค่าตอบแทนสิทธิการเช่าในลกัษณะของสญัญาเช่าระยะ
ยาว (คา่เซ้ง) และพื Eนที
ที
อยูใ่นระหวา่งการปรับปรุง หรือมีแผนที
จะปรับปรุงใน
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช และ (2) พื Eนที
จอดรถยนต์ในส่วนที

เป็นไปตามสทิธิของซีพีเอ็นพทัยา  

(2)  สิทธิการเช่าในงานระบบ ซึ
งได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภค ระบบ
โทรศัพท์ ลิฟท์ บันไดเลื
อน ระบบปรับอากาศ ระบบงานวิศวกรรม ระบบ
บําบดันํ Eาเสีย และสิ
งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ซึ
งติดตั Eงและใช้งานอยู่ใน
อาคารและสิ
งปลกูสร้างในศนูย์การค้าเซน็ทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช รวมทั Eงสทิธิ
ใด ๆ ที
เกี
ยวกบัหรือเกี
ยวเนื
องกบังานระบบดงักลา่ว 

(3) กรรมสิทธิUในสงัหาริมทรัพย์ ซึ
งได้แก่ อปุกรณ์ตกแต่ง เครื
องมือ เครื
องใช้ ทั Eงที

ติดตรึงตราและไมต่ิดตรึงตราถาวร รวมทั Eงอปุกรณ์อื
นใดที
ใช้เพื
อวตัถปุระสงค์
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ในการประดบัตกแตง่หรืออํานวยความสะดวกให้กบัผู้ ใช้บริการอาคารและสิ
ง
ปลกูสร้างในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช ซึ
งตั Eง และ/หรือติดตรึงตรา
อยู่บริเวณภายนอกหรือภายในพื Eนที
ของอาคารและสิ
งปลกูสร้างในโครงการ
เซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช หรือบนพื Eนผิวของตวัอาคารและสิ
งปลกูสร้างใน
โครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช และ/หรือบริเวณภายในพื Eนที
เช่าของผู้
เช่าพื Eนที
ในอาคารและสิ
งปลกูสร้างในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช ซึ
ง
ซีพีเอ็นพทัยาเป็นผู้มีกรรมสิทธิU รวมทั Eงสิทธิใด ๆ ที
เกี
ยวกบัหรือเกี
ยวเนื
องกับ
ทรัพย์สินดงักลา่ว แตท่ั Eงนี Eไมใ่ช่ทรัพย์สินที
มีลกัษณะเป็นสว่นควบของอาคาร
และสิ
งปลกูสร้างในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช 

ทั Eงนี E ตลอดระยะเวลาที
กองทรัสต์ CPNREIT ลงทุนในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั 
พัทยา บีช กองทรัสต์ CPNREIT ยินยอมให้ซีพีเอ็นพัทยา รวมถึงลูกค้าและ
คู่สญัญาของซีพีเอ็นพทัยา และผู้ เช่าพื Eนที
รายอื
นในส่วนที
กองทรัสต์ CPNREIT 
ไม่ได้ลงทุน ใช้ประโยชน์ในพื Eนที
ส่วนกลาง ที
จอดรถ และพื Eนที
ที
เกี
ยวข้องกับ
ทรัพย์สินที
 เช่าซึ
งเป็นทรัพย์สินที
 เช่าของกองทรัสต์ CPNREIT เฉพาะส่วนที

กองทรัสต์ CPNREIT จะลงทนุ โดยให้ถือเป็นพื Eนที
เพื
อใช้ประโยชน์ร่วมกนั โดยไม่
มีคา่ตอบแทน โดยถือประโยชน์ของการดําเนินกิจการของศนูย์การค้าเซ็นทรัลเฟส
ติวลั พทัยา บีช และโรงแรมฮิลตนั พทัยา เป็นสาํคญั  

โรงแรมฮิลตัน พัทยา 

(1)  สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ ซึ
งได้แก่ อาคารและสิ
งปลกูสร้างในโรงแรมฮิล
ตัน พัทยา ประกอบด้วย อาคารโรงแรม (ทั Eงหมด) และพื Eนที
จอดรถยนต์
ภายในอาคาร (ทั Eงหมด) ซึ
งคิดเป็นพื Eนที
ที
จะลงทุนประมาณ 49,686 ตาราง
เมตร 

(2)  สิทธิการเช่าในงานระบบ ซึ
งได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภค ระบบ
โทรศัพท์ ลิฟท์ บันไดเลื
อน ระบบปรับอากาศ ระบบงานวิศวกรรม ระบบ
บําบดันํ Eาเสีย และสิ
งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ซึ
งติดตั Eงและใช้งานอยู่ใน
อาคารและสิ
งปลกูสร้างโรงแรมฮิลตนั พทัยา รวมทั Eงสิทธิใด ๆ ที
เกี
ยวกบัหรือ
เกี
ยวเนื
องกบังานระบบดงักลา่ว  

(3) กรรมสิทธิUในสงัหาริมทรัพย์ ซึ
งได้แก่ อปุกรณ์ตกแต่ง เครื
องมือ เครื
องใช้ ทั Eงที

ติดตรึงตราและไมต่ิดตรึงตราถาวร รวมทั Eงอปุกรณ์อื
นใดที
ใช้เพื
อวตัถปุระสงค์
ในการประดับตกแต่งหรืออํานวยความสะดวกให้กับผู้ พักอาศัยและ
ผู้ใช้บริการอาคารและสิ
งปลกูสร้างในโรงแรมฮิลตนั พทัยา ซึ
งตั Eง และ/หรือติด
ตรึงตราอยู่บริเวณภายนอกหรือภายในพื Eนที
ของอาคารและสิ
งปลกูสร้างใน
โรงแรมฮิลตนั พทัยา หรือบนพื Eนผิวของตวัอาคารและสิ
งปลกูสร้างในโรงแรม
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ฮิลตนั พทัยา ซึ
งซีพีเอ็นพทัยาเป็นผู้มีกรรมสิทธิU รวมทั Eงสิทธิใด ๆ ที
เกี
ยวกับ
หรือเกี
ยวเนื
องกับทรัพย์สินดังกล่าว แต่ทั Eงนี Eไม่ใช่ทรัพย์สินที
มีลกัษณะเป็น
สว่นควบของอาคารและสิ
งปลกูสร้างในโรงแรมฮิลตนั พทัยา 

ระยะเวลาการลงทุนในสทิธิการ
เช่า 

ประมาณ 20 ปี โดยสทิธิการเช่าจะหมดอายลุงในวนัที
 31 สงิหาคม 2580 

หมายเหตุ:   

ในการเข้าลงทนุในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช และโรงแรมฮิลตนั พทัยา ในครั Eงนี E กองทรัสต์ CPNREIT จะไมไ่ด้ลงทนุในที
ดินอนัเป็น
ที
ตั Eงของทรัพย์สินทั Eงสองส่วน แต่ซีพีเอ็นพัทยา ภายใต้ร่างสญัญาเช่าพื Eนที
อาคาร (บางส่วน) และร่างสญัญาเช่าช่วงพื Eนที
อาคาร ยินยอมให้
กองทรัสต์ CPNREIT ลกูค้าและคู่สญัญาของกองทรัสต์ CPNREIT ผู้ เชา่พื Eนที
ในทรัพย์สินที
เช่าตามสญัญาซึ
งเป็นส่วนที
กองทรัสต์ CPNREIT 
จะเข้าลงทุน ผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินจากกองทรัสต์ CPNREIT รวมถึงผู้ มาใช้บริการของโรงแรมฮิลตัน พัทยา สามารถใช้ประโยชน์ในพื Eนที
ที

กองทรัสต์ CPNREIT ไม่ได้เข้าลงทนุแต่เกี
ยวข้องกับทรัพย์สินที
เช่าได้ อาทิเช่น พื Eนที
ส่วนกลาง ที
จอดรถ และถนนรอบอสังหาริมทรัพย์และ
ทางเข้าออกของศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช และโรงแรมฮิลตัน พัทยา โดยให้ถือเป็นพื Eนที
เพื
อใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดยไม่มี
คา่ตอบแทน โดยถือประโยชน์ของการดําเนินกิจการของศนูย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช และโรงแรมฮิลตนั พทัยา เป็นสําคญั 

นอกจากนี E ภายใต้สญัญาก่อตั Eงสิทธิและการกระทําการ CPN ในฐานะผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของซีพีเอ็นพทัยาและเซ็นทรัลพฒันา พระราม 2 ตกลง
ที
จะควบคมุ ดแูล และดําเนินการ ใด ๆ ที
จําเป็นในการป้องกันและเยียวยา เพื
อให้ซีพีเอ็นพทัยาซึ
งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิUในทรัพย์สินที
เชา่ตาม
สญัญาเช่าอาคารโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช และโรงแรมฮิลตนั พทัยา และ/หรือเซ็นทรัลพฒันา พระราม 2 ซึ
งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิU

ในที
ดินและมีสิทธิครอบครองในที
ดินอนัเป็นที
ตั Eงของโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช และโรงแรมฮิลตนั พทัยา ตามสญัญาเช่าหลกั โดย
เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 เป็นผู้ ให้เช่าและเช่าช่วงที
ดินดงักล่าวแก่ซีพีเอ็นพัทยา ปฏิบตัิตามข้อกําหนดและเงื
อนไขในสญัญาที
นิติบุคคลทั Eง
สองเป็นคู่สญัญา อยา่งเคร่งครัด ซึ
งรวมถึงแตไ่มจํ่ากดัเพียงสญัญาเชา่งานระบบ สญัญาซื Eอขายทรัพย์สิน สญัญาเชา่ชว่งอาคารและงานระบบ 
รวมทั Eงเอกสารและสัญญาอื
นใดที
เกี
ยวเนื
องและเกี
ยวกับการลงทุนของกองทรัสต์ CPNREIT ในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช และ
โรงแรมฮิลตนั พทัยา และ/หรือการจดัหาประโยชน์ของกองทรัสต์ CPNREIT ซึ
งมีบริษัทที
 CPN มีอํานาจควบคมุ มีความเกี
ยวข้องหรือเข้าเป็น
คู่สัญญาในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช และโรงแรมฮิลตัน พัทยา โดยเฉพาะอย่างยิ
ง CPN จะใช้ความพยายามอย่างสุด
ความสามารถในการป้องกันและเยียวยา (รวมถึงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินใด ๆ) เพื
อมิให้ซีพีเอ็นพัทยา และ/หรือเซ็นทรัลพัฒนา 
พระราม 2 ผิดนดั กระทําการฝ่าฝืนเงื
อนไข หรือก่อให้เกิดเหตแุห่งการเลิกสญัญา หรือกระทําผิดข้อสญัญาใด ๆ ตามที
กําหนดไว้ในสญัญาที

เกี
ยวข้อง 

2.2.5 รายละเอียดของโครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช ที�กองทรัสต์ CPNREIT จะเข้าลงทุน 

รายละเอียดพื 1นที�ของโครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช ที�กองทรัสต์ CPNREIT จะเข้าลงทุนเทียบกับพื 1นที�รวม 

อาคาร จาํนวนชั 1น 

พื 1นที�ที�กองทรัสต์ 
CPNREIT จะเข้า

ลงทุนโดยประมาณ  
(ตารางเมตร) 

สัดส่วนพื 1นที�ที�กองทรัสต์ CPNREIT 
จะเข้าลงทุนคิดเทียบกบัพื 1นที�รวม

โดยประมาณของอาคารศูนย์การค้า   
(ร้อยละ) 

พื Eนที
ใช้สอย (1)  ของอาคาร
ศนูย์การค้าเซ็นทรัลเฟสตวิลั 
พทัยา บีช 

6 ชั Eน 
และชั Eนใต้ดิน  

1 ชั Eน 

55,165 ร้อยละ 63 
(เทียบกบัพื Eนที
ใช้สอยรวมของทั Eงอาคาร

ศนูย์การค้า) 
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อาคาร จาํนวนชั 1น 

พื 1นที�ที�กองทรัสต์ 
CPNREIT จะเข้า

ลงทุนโดยประมาณ  
(ตารางเมตร) 

สัดส่วนพื 1นที�ที�กองทรัสต์ CPNREIT 
จะเข้าลงทุนคิดเทียบกบัพื 1นที�รวม

โดยประมาณของอาคารศูนย์การค้า   
(ร้อยละ) 

พื Eนที
จอดรถยนต์ภายใน
อาคาร  

8 ชั Eน 14,930 
(จอดรถยนต์ได้

ประมาณ 774 คนั) 

ร้อยละ 56 
(เทียบกบัพื Eนที
จอดรถภายในอาคารรวม

ในสว่นที
เป็นของอาคารศนูย์การค้า) 

รวมพื 1นที�ทั 1งหมดที�จะ
ลงทุน 

 70,095 ร้อยละ 61 
(เทียบกับพื 1นที�รวมของทั 1งอาคาร
ศูนย์การค้าและพื 1นที�จอดรถยนต์
ภายในอาคารในส่วนที�เป็นของ

ศูนย์การค้า) 

หมายเหตุ: 
(1) พื Eนที
ใช้สอย (Gross Area) หมายถึง พื Eนที
ให้เชา่ พื Eนที
สว่นกลาง และพื Eนที
สว่นให้บริการ 

รายละเอียดพื 1นที� ใช้สอย (1) และพื 1นที�จอดรถยนต์ภายในอาคารของโครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช 
เฉพาะส่วนที�กองทรัสต์ CPNREIT จะเข้าลงทุนมีดังต่อไปนี 1 

รายละเอียด 
พื 1นที�โดยประมาณ 

(ตารางเมตร) 

1. พื Eนที
โครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช (บางสว่น) 
- พื Eนที
ให้เชา่ (2) 
- พื Eนที
สว่นกลาง (3) 
- พื Eนที
สว่นให้บริการ (4) 

รวม 

 
29,404 
14,706 
11,055 
55,165 

2. พื Eนที
จอดรถยนต์ภายในอาคาร (บางสว่น) (จอดรถยนต์ได้ประมาณ 774 คนั) 14,930 

รวมพื 1นที�ทั 1งหมด 70,095 

หมายเหตุ: 
(1)  พื Eนที
ใช้สอย (Gross Area) หมายถึง พื Eนที
ให้เชา่ พื Eนที
สว่นกลาง และพื Eนที
สว่นให้บริการ 
(2)  พื Eนที
ให้เชา่ (Leasable Area) หมายถึง พื Eนที
ที
ให้เชา่แก่ผู้ เชา่หลกัและผู้ เชา่ประเภทร้านค้าเทา่นั Eน 
(3)  พื Eนที
ส่วนกลาง (Common Area) หมายถึง พื Eนที
ในส่วนที
ผู้ เช่าและผู้ เข้ามาใช้บริการในโครงการสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน ซึ
งรวมถึง

พื Eนที
สว่นกลางที
สามารถนําออกให้เชา่และ/หรือให้บริการได้ 
(4)  พื Eนที
สว่นให้บริการ (Service Area) หมายถึง พื Eนที
ติดตั Eงงานระบบ เชน่ ลิฟท์ บนัไดเลื
อน และห้องเครื
อง เป็นต้น  

ทั Eงนี E การลงทนุในสทิธิการเช่าโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช ดงักลา่วข้างต้นนั Eน ไมร่วมถึงพื Eนที
ดงันี E 
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(1) พื Eนที
ในสว่นที
ซีพีเอ็นพทัยาได้ให้เช่าแก่ผู้ เช่าพื Eนที
ที
ได้มีการชําระค่าตอบแทนสิทธิการเช่าในลกัษณะของสญัญา
เช่าระยะยาว (ค่าเซ้ง) และพื Eนที
ที
อยู่ในระหว่างการปรับปรุง หรือมีแผนที
จะปรับปรุงในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟส
ติวลั พทัยา บีช และ 

(2) พื Eนที
จอดรถยนต์ในสว่นที
เป็นไปตามสทิธิของซีพีเอ็นพทัยา 

2.2.6 รายละเอียดของโรงแรมฮิลตนั พัทยา 

รายละเอียดพื 1นที�ที�กองทรัสต์ CPNREIT จะเข้าลงทุนเทียบกับพื 1นที�รวม  

อาคาร จาํนวนชั 1น 
พื 1นที�ที�กองทรัสต์ CPNREIT 
จะเข้าลงทุนโดยประมาณ  

(ตารางเมตร) 

สัดส่วนพื 1นที�ที�กองทรัสต์ CPNREIT 
จะเข้าลงทุนคิดเทียบกบัพื 1นที�รวม
โดยประมาณของอาคารโรงแรม 

 (ร้อยละ)  

พื Eนที
ใช้สอยของอาคาร
โรงแรมฮิลตนั พทัยา (1) 

21 ชั Eน 49,114 ร้อยละ 100 
(เทียบกบัพื Eนที
ใช้สอยรวมของ 

ทั Eงอาคารโรงแรม) 

พื Eนที
จอดรถยนต์
ภายในอาคาร  

1 ชั Eน 572 
(จอดรถยนต์ได้ประมาณ 29 คนั) 

ร้อยละ 100 
(เทียบกบัพื Eนที
จอดรถภายในอาคารรวม

ในสว่นที
เป็นของโรงแรม) 

รวมพื 1นที�ทั 1งหมดที�จะ
ลงทุน 

 49,686 ร้อยละ 100 
(เทียบกับพื 1นที�รวมของทั 1งอาคาร

โรงแรมและพื 1นที�จอดรถยนต์ภายใน
อาคารในส่วนที�เป็นของโรงแรม) 

หมายเหตุ: 
(1) พื Eนที
ใช้สอย (Gross Area) หมายถึง พื Eนที
ห้องพกัและพื Eนที
อื
น ๆ 
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รายละเอียดพื 1นที�ใช้สอย (1) และพื 1นที�จอดรถยนต์ภายในอาคารโรงแรมฮิลตัน พัทยาที�กองทรัสต์ CPNREIT จะ
เข้าลงทุนมีดังต่อไปนี 1 

รายละเอียด 
พื 1นที�โดยประมาณ 

(ตารางเมตร) 

1. พื Eนที
โรงแรมฮิลตนั พทัยา  
- พื Eนที
ห้องพกั (2) 
- พื Eนที
อื
น ๆ (3) 

รวม 

 
15,182 
33,932 
49,114 

2. พื Eนที
จอดรถยนต์ภายในอาคาร (จอดรถยนต์ได้ประมาณ 29 คนั) 572 

รวมพื 1นที�ทั 1งหมด 49,686 

หมายเหตุ: 
(1)  พื Eนที
ใช้สอย (Gross Area) หมายถึง พื Eนที
ห้องพกัและพื Eนที
อื
น ๆ 
(2)  พื Eนที
ห้องพกั (Room Area) หมายถึง พื Eนที
ในสว่นที
เป็นห้องพกัเพื
อให้บริการแก่ผู้มาพกัอาศยั  
(3)  พื Eนที
อื
น ๆ (Other Area) หมายถึง พื Eนที
ในสว่นที
ผู้พกัอาศยัสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน เช่น พื Eนที
ในส่วนของห้องอาหาร ทางเดิน สระวา่ย

นํ Eา ห้องประชมุ สปา ห้องฟิตเนส เป็นต้น  

โดยในสว่นที
เป็นพื Eนที
ห้องพกั สามารถแบง่เป็นลกัษณะของห้องพกัประเภทตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี E 

ประเภทของห้องพกั จาํนวนห้อง พื 1นที�ต่อห้อง
โดยประมาณ  
(ตารางเมตร) 

รวมพื 1นที�ห้องพกั
โดยประมาณ 
(ตารางเมตร) 

Deluxe 212 46 9,752 

Executive 45 46 2,070 

Executive Plus 26 65 1,690 

Ocean Suite 8 78 624 

Deluxe Ocean Suite 7 78 546 

Grand Ocean Suite 4 125 500 

รวม 302  15,182 

 
นอกจากนี E การลงทนุของกองทรัสต์ CPNREIT ยงัรวมถึง ห้องจดัเลี Eยง (Grand Ballroom) 1 ห้อง ห้องจดัประชุม 

(Meeting Room) 3 ห้อง สิ
งอํานวยความสะดวกอื
นเช่น สปา สระว่ายนํ Eา และห้องออกกําลงักาย (Fitness) ในโรงแรมฮิล
ตนั พทัยา และพื Eนที
ในสว่นห้องอาหารของโรงแรมฮิลตนั พทัยา จํานวน 5 ห้องอาหาร โดยมีห้องอาหารที
ได้รับความนิยม 
อาทิเช่น 
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EDGE :  ห้องอาหารแนวร่วมสมยัที
นําเสนอรายการอาหารนานาชาติและเอเชียนยอดนิยม ห้องอาหารมี
บรรยากาศที
ผ่อนคลายและเป็นกนัเอง ให้ความรู้สึกโล่งด้วยห้องครัวแบบเปิด ซึ
งผู้มาใช้บริการ
สามารถเลือกที
จะนั
งได้ทั Eงในอาคารโรงแรมหรือภายนอกระเบียงเพื
อชื
นชมทศันียภาพจากอ่าว
พทัยา 

HORIZON :  ห้องอาหาร Rooftop บนโรงแรมฮิลตัน พัทยา ด้วยทัศนียภาพของอ่าวพัทยาที
งดงาม ผู้มาใช้
บริการสามารถดื
มดํ
าไปกับลมทะเลในบรรยากาศที
ผ่อนคลาย รวมทั Eง Infinity Bar ที
นําเสนอ
รายการเครื
องดื
มที
หลากหลาย 

2.2.7 ตารางสรุปรายละเอียดการเข้าลงทุนในทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติมครั1งที�  1 ราคาประเมินทรัพย์สิน
และมูลค่าที�กองทรัสต์ CPNREIT จะเข้าลงทุนในทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติมครั1งที� 1 

โครงการเซน็ทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช 

พื Eนที
ใช้สอยของทั Eงอาคารศนูย์การค้า (1) (ตารางเมตร) 87,972 

พื Eนที
ให้เชา่ของทั Eงอาคารศนูย์การค้า (2) (ตารางเมตร) 52,611 

พื Eนที
จอดรถของทั Eงอาคารศนูย์การค้า (ตารางเมตร) 26,713 

พื Eนที
ใช้สอยเฉพาะสว่นที
กองทรัสต์ CPNREIT จะลงทนุ (1) (ตารางเมตร) 55,165 

พื Eนที
ให้เชา่เฉพาะสว่นที
กองทรัสต์ CPNREIT จะลงทนุ (2) (ตารางเมตร) 29,404 

พื Eนที
จอดรถเฉพาะสว่นที
กองทรัสต์ CPNREIT จะลงทนุ (ตารางเมตร) 14,930 

สดัสว่นพื Eนที
ให้เช่าเฉพาะสว่นที
กองทรัสต์ CPNREIT จะลงทนุคดิเทียบกบั
พื Eนที
ให้เชา่ของทั Eงอาคารศนูย์การค้า (ร้อยละ) 

56 

ลกัษณะการได้สทิธิครอบครองของกองทรัสต์ CPNREIT เช่าอสงัหาริมทรัพย์และงานระบบ
ระยะเวลาประมาณ 20 ปี ซึ
งสญัญาจะ
สิ Eนสดุในวนัที
 31 สงิหาคม 2580 และ

ซื Eอสงัหาริมทรัพย์ 

โรงแรมฮิลตัน พทัยา 

พื Eนที
ใช้สอยของทั Eงอาคารโรงแรม(1) (ตารางเมตร) 49,114 

พื Eนที
ห้องพกัของทั Eงอาคารโรงแรม(3) (ตารางเมตร) 15,182 

พื Eนที
จอดรถของทั Eงอาคารโรงแรม (ตารางเมตร) 572 

พื Eนที
ใช้สอยเฉพาะสว่นที
กองทรัสต์ CPNREIT จะลงทนุ(1) (ตารางเมตร) 49,114 

พื Eนที
ห้องพกัเฉพาะสว่นที
กองทรัสต์ CPNREIT จะลงทนุ(3) (ตารางเมตร) 15,182 
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พื Eนที
จอดรถเฉพาะสว่นที
กองทรัสต์ CPNREIT จะลงทนุ (ตารางเมตร) 572 

สดัสว่นพื Eนที
ห้องพกัเฉพาะสว่นที
กองทรัสต์ CPNREIT จะลงทนุคดิเทียบกบั
พื Eนที
ห้องพกัของทั Eงอาคารโรงแรม (ร้อยละ) 

100 

ลกัษณะการได้สทิธิครอบครองของกองทรัสต์ CPNREIT เช่าอสงัหาริมทรัพย์และงานระบบ
ระยะเวลาประมาณ 20 ปี ซึ
งสญัญาจะ
สิ Eนสดุในวนัที
 31 สงิหาคม 2580 และ

ซื Eอสงัหาริมทรัพย์ 

ราคาประเมินทรัพย์สนิเฉพาะส่วนที�กองทรัสต์ CPNREIT จะเข้าลงทุน 
(บาท)  
บริษัท ซิมส์ พร็อพเพอร์ตี E คอนซลัแทนท์ จํากดั 

- โครงการเซ็นทรัลเฟสตวิลั พทัยา บีช 
- โรงแรมฮิลตนั พทัยา 

บริษัท ควอลติี E แอพไพรซลั จํากดั 
- โครงการเซ็นทรัลเฟสตวิลั พทัยา บีช 
- โรงแรมฮิลตนั พทัยา 

 
 
 

7,137,000,000 
3,286,000,000 

 
7,207,000,000 
3,403,000,000 

มูลค่าที�กองทรัสต์ CPNREIT จะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (บาท) 11,908,000,000 

 
หมายเหตุ: 
(1)  พื Eนที
ใช้สอย (Gross Area) หมายถึง พื Eนที
ให้เช่าในกรณีของศูนย์การค้า พื Eนที
ห้องพักในกรณีของโรงแรม พื Eนที
ส่วนกลาง และพื Eนที
ส่วน

ให้บริการ 
(2)  พื Eนที
ให้เชา่ (Leasable Area) หมายถึง พื Eนที
ให้เชา่แก่ผู้ เชา่หลกัและผู้ เชา่ประเภทร้านค้าเทา่นั Eน 
(3)  พื Eนที
ห้องพกั (Room Area) หมายถึง พื Eนที
ในสว่นที
เป็นห้องพกัเพื
อให้บริการแก่ผู้มาพกัอาศยั  
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2.2.8 ผลการดาํเนินงานที�ผ่านมาของทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติมครั1งที� 1 

 
ปีสิ 1นสุด 

31 ธันวาคม 
2555 

ปีสิ 1นสุด 
 31 ธันวาคม 

2556 

ปีสิ 1นสุด 
31 ธันวาคม 

2557 

ปีสิ 1นสุด 
 31 ธันวาคม 

2558 

ปีสิ 1นสุด  
31 ธันวาคม 

2559 

งวด 6 เดือน 
สิ 1นสุด 

 30 มิถุนายน 
2560 

โครงการเซน็ทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช 

รายได้จาก
อสงัหาริมทรัพย์ 
(ล้านบาท) 

513.49 565.77 572.36 565.62 574.55 308.34 

รายได้สทุธิจาก
อสงัหาริมทรัพย์ 
(ล้านบาท) 

483.99 535.19 544.68 542.78 553.22 283.33 

พื Eนที
ให้เชา่ (ตารางเมตร) 29,192 29,143 29,335 29,404 29,404 29,404 

อตัราการเชา่พื Eนที
  99.68% 95.74% 98.20% 98.62% 98.45% 97.37% 

อตัราคา่เช่าพื Eนที
เฉลี
ย 
(บาท/ตารางเมตร/เดือน) 

1,210 1,250 1,370 1,410 1,480 1,530 

โรงแรมฮิลตัน พทัยา 

รายได้จากธุรกิจโรงแรม 
(ล้านบาท) 

554.98 715.17 754.30 793.07 803.65 470.66 

กําไรก่อนคา่เสื
อมราคา
และคา่ตดัจําหนา่ย 
ดอกเบี Eยและภาษีเงินได้ 
หกัเงินสาํรองสาํหรับการ
ซอ่มแซม ปรับปรุง (FF&E 
Reserve Deduction) 
ตามที
ระบใุนสญัญาจ้าง
บริหารโรงแรม (ล้านบาท) 

167.61 244.75 271.40 286.26 306.93 173.81 

จํานวนห้องพกั (ห้อง) 302 302 302 302 302 302 

อตัราการเข้าพกัเฉลี
ย 
(ร้อยละของจํานวนห้อง
ทั Eงหมด) 

72.59% 86.64% 83.18% 88.98% 89.13% 91.60% 
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ปีสิ 1นสุด 

31 ธันวาคม 
2555 

ปีสิ 1นสุด 
 31 ธันวาคม 

2556 

ปีสิ 1นสุด 
31 ธันวาคม 

2557 

ปีสิ 1นสุด 
 31 ธันวาคม 

2558 

ปีสิ 1นสุด  
31 ธันวาคม 

2559 

งวด 6 เดือน 
สิ 1นสุด 

 30 มิถุนายน 
2560 

อตัราคา่ห้องพกัเฉลี
ย  
(บาทตอ่คืน) 

4,543 4,972 5,458 5,494 5,586 6,487 

 
2.2.9 ข้อมูลเกี�ยวกับประเภทธุรกิจของผู้เช่าพื 1นที� ในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช ณ วันที�  

30 มิถุนายน 2560 

ประเภทธุรกิจของผู้เช่าพื 1นที� จาํนวนพื 1นที�เช่า (ตารางเมตร) % ของพื 1นที�ให้เช่าทั 1งหมด 

สนิค้าเพื
อความบนัเทิง 
อาหารและเครื
องดื
ม 
สนิค้าแฟชั
น สขุภาพและความงาม 
เครื
องใช้ไฟฟ้าและอปุกรณ์ตกแตง่ 
ประเภทอื
น ๆ 
พื Eนที
วา่ง 

11,293 
4,928 
8,596 
2,215 
1,595 
777 

38.41% 
16.76% 
29,23% 
7.53% 
5.43% 
2.64% 

รวม 29,404 100.00% 

 
2.2.10 ข้อมูลเกี�ยวกับสัดส่วนการเช่าพื 1นที�ของผู้เช่าแต่ละประเภท ของโครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล 

พัทยา บีช ณ วันที�  30 มิถุนายน 2560 

ผู้ เช่าพื Eนที
ในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช แบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ได้แก่ ผู้ เช่าหลกั (Anchor 
Tenant) และผู้ เช่าประเภทร้านค้า (In-line Tenant) โดยตารางดงัต่อไปนี Eแสดงข้อมูลเกี
ยวกับสดัส่วนการเช่า
พื Eนที
ของผู้ เช่าแตล่ะประเภท ของโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช ณ วนัที
 30 มิถนุายน 2560 

ประเภทของผู้เช่า 
จาํนวนพื 1นที�เช่า  
(ตารางเมตร) 

% ของพื 1นที�ให้เช่า
ทั 1งหมด 

ผู้ เช่าหลกั (Anchor Tenant) 10,666 36.27% 

ผู้ เช่าประเภทร้านค้า (In-line Tenant) 17,961 61.09% 

พื Eนที
วา่ง 777 2.64% 

รวม 29,404 100.00% 
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2.2.11 ข้อมูลเกี�ยวกับสัดส่วนการเช่าพื 1นที�ตามประเภทของสัญญาเช่า ของโครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล 
พัทยา บีช ณ วันที�  30 มิถุนายน 2560 

สญัญาเช่าพื Eนที
ในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลกั ได้แก่ สญัญาประเภท 
Fixed Rate และสญัญาประเภท Consignment สําหรับโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช รายได้คา่เช่าจากสญัญาเช่า
ประเภท Fixed Rate และจากสญัญาเช่าประเภท Consignment มีสดัสว่นที
ใกล้เคียงกนั 

ตารางดงัต่อไปนี Eแสดงข้อมลูเกี
ยวกบัสดัสว่นการเช่าพื Eนที
แบง่ตามประเภทของสญัญาเช่า ของโครงการเซ็นทรัล
เฟสติวลั พทัยา บีช ณ วนัที
 30 มิถนุายน 2560 

ประเภทของสัญญาเช่า 
จาํนวนพื 1นที�เช่า 
(ตารางเมตร) 

% ของพื 1นที�ให้เช่า
ทั 1งหมด 

สญัญาเชา่ที
กําหนดคา่เช่าแบบอตัราคงที
 (Fixed-Rate) 14,630 49.76% 

สญัญาเชา่ที
กําหนดคา่เช่าแบบเรียกเก็บเป็นอตัราของ
ยอดรายได้ของผู้ เช่า (Consignment) 

13,997 47.60% 

พื Eนที
วา่ง 777 2.64% 

รวม 29,404 100.00% 

 
 
2.2.12 ข้อมูลเกี�ยวกับช่วงระยะเวลาการครบกําหนดของสัญญาเช่าของโครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล 

พัทยา บีช (Lease Expiry Profile) ณ วันที�  30 มิถุนายน 2560 

ช่วงระยะเวลา 
จาํนวนพื 1นที�เช่าที�ครบกาํหนดสัญญาเช่า 

(ตารางเมตร) 
% ของพื 1นที�ให้เช่า

ทั 1งหมด 

ก.ค.-ธ.ค.2560 
2561 
2562 
2563 
หลงั 2563 
พื Eนที
ให้เชา่สว่นอื
น (1) 

พื Eนที
วา่ง 

2,623 
10,700 
13,042 
1,450 

- 
812 
777 

8.92% 
36.39% 
44.36% 
4.93% 

- 
2.76% 
2.64% 

รวม 29,404 100.00% 

หมายเหตุ:  
(1)  พื Eนที
ที
มีอายสุญัญาเชา่น้อยกวา่ 1 ปี 
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2.2.13 ข้อมูลโดยประมาณเกี�ยวกับสัญชาติของผู้ เข้าพักในโรงแรมฮิลตัน พัทยา สําหรับงวด 6 เดือน
สิ 1นสุด วันที�  30 มิถุนายน 2560  

สัญชาต ิ % ของผู้เข้าพักทั 1งหมด 

จีน 
เกาหลใีต้ 
ไทย 
สหรัฐอเมริกา 
ญี
ปุ่ น 
อื
น ๆ 

32% 
11% 
10% 
7% 
7% 
33% 

รวม 100% 

 
2.2.14 จุดเด่นของทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติมครั1งที�  1 

(1) ทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติมครั1งที�  1 ตั 1งอยู่ในทําเลแหล่งท่องเที�ยวชั 1นนําของประเทศไทยและ
เป็นทรัพย์สินที�มีคุณภาพสูง 

โครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช เป็นสว่นหนึ
งของศนูย์การค้าติดถนนเลียบชายหาดขนาดใหญ่และ
ครบครันที
สดุแห่งหนึ
งในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ และเป็นศูนย์รวมไลฟ์สไตล์ของชีวิตแห่งความทนัสมยัและ
ความสนกุสนานของเมืองพทัยาที
เป็นเมืองท่องเที
ยวที
สําคญัแห่งหนึ
งของภาคตะวนัออกและประเทศไทย โดย
โครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช ประกอบไปด้วยโรงภาพยนตร์ ร้านค้าแฟชั
นชั Eนนํา ร้านอาหารนานาชาติ
และร้านค้าปลีกกว่า 300 ร้านค้า พร้อมด้วยลานกิจกรรมบริเวณหน้าศนูย์การค้าที
สร้างสีสนัและชีวิตชีวาให้แก่
นกัทอ่งเที
ยวทั Eงชาวไทยและชาวตา่งประเทศที
มาทอ่งเที
ยวและพกัผอ่นที
ริมชายหาดพทัยา 

ในส่วนของโรงแรมฮิลตนั พทัยาซึ
งตั Eงอยู่บนและเชื
อมต่อกับโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช เป็น
โรงแรมระดบั 5 ดาว ที
สามารถมองเห็นทศันียภาพของโค้งอ่าวพทัยาที
สวยงาม ประกอบด้วยห้องพกัที
ตกแต่ง
และออกแบบอย่างสวยงาม สิ
งอํานวยความสะดวกที
ครบครัน อาทิ สระวา่ยนํ Eา Infinity Edge ห้องอาหาร สปา 
ห้องจดัเลี Eยง ห้องประชมุ และห้องฟิตเนส เป็นต้น 

การดําเนินธุรกิจของโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช และโรงแรมฮิลตนั พทัยาเป็นธุรกิจที
สง่เสริมซึ
ง
กนัและกนั และช่วยสร้างมลูคา่เพิ
มให้แก่โครงการในภาพรวม 

(2) ทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติมครั1งที�  1 เป็นส่วนหนึ� งของโครงการศูนย์การค้าที� มีความครบครัน
และใหญ่ที�สุดแห่งหนึ�งในจังหวัดชลบุรีและภาคตะวันออกของประเทศไทย 

โครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช ซึ
งเป็นส่วนหนึ
งของศูนย์การค้าที
มีความครบครัน (One-Stop 
Shopping Mall) และใหญ่ที
สดุแห่งหนึ
งในจงัหวดัชลบรีุและภาคตะวนัออกของประเทศไทย โดยสามารถรองรับ
ลูกค้าทั Eงชาวไทยและชาวต่างประเทศเป็นจํานวนมากในแต่ละปี ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช 
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ประกอบด้วยผู้ เช่ามีความหลากหลายในด้านสินค้าและบริการ โดยร้านค้าภายในศนูย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั 
พัทยา บีช ได้ถูกจัดสดัส่วนประเภทผู้ เช่า (Tenant Mix) และจัดแบ่งพื Eนที
เช่า (Zoning Arrangement) อย่าง
เหมาะสม เพื
อช่วยดงึดดูให้มีผู้ เข้ามาใช้บริการภายในอาคารศนูย์การค้าอยา่งตอ่เนื
อง จึงสง่ผลให้มีผู้บริโภคเข้า
มาใช้บริการภายในศนูย์การค้าดงักลา่วเป็นจํานวนมากในแต่ละปี  อนัจะสง่ผลดีต่อธุรกิจของผู้ประกอบการซึ
ง
เป็นผู้ เช่าพื Eนที
ภายในอาคารศนูย์การค้า โดยโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช มีอตัราการเช่าพื Eนที
สงูอย่าง
ตอ่เนื
อง โดยมีอตัราการเช่าเฉลี
ยในช่วง 3 ปีที
ผา่นมา (ปี 2557- ปี 2559) อยูที่
ประมาณร้อยละ 98 และในงวด 6 
เดือนสิ Eนสดุวนัที
 30 มิถนุายน  2560 อตัราการเช่าพื Eนที
ของโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช อยูที่
ประมาณ
ร้อยละ 97 

(3) การบริหารจัดการทรัพย์สินโดยผู้บริหารทรัพย์สินที�มีความเชี�ยวชาญและประสบการณ์   

CPN มีประสบการณ์ในการพัฒนาและบริหารศูนย์การค้า และโครงการอสงัหาริมทรัพย์รูปแบบผสม 
(Mixed Use Project) มายาวนานกวา่ 30 ปี และบริหารศนูย์การค้าทั Eงสิ Eน 30 ศนูย์ (ข้อมลู ณ วนัที
 30 มิถนุายน 
2560 ซึ
งรวมถึงศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช ทั Eงนี E กลุ่ม CPN ได้บริหารศูนย์การค้านี Eมาตั Eงแต่เดือน
มกราคม 2552 และได้พฒันาโรงแรมฮิลตัน พทัยา จนแล้วเสร็จ ตั Eงแต่เดือนพฤศจิกายน 2553 โดย CPN จะ
ได้รับการแต่งตั Eงจากกองทรัสต์ CPNREIT ให้ทําหน้าที
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั 
พทัยา บีช ซึ
ง CPN จะได้ใช้ประสบการณ์และความเชี
ยวชาญที
ได้จากการบริหารโครงการศูนย์การค้าหลาย ๆ 
โครงการในประเทศไทย มาบริหารจัดการศูนย์การค้าดังกล่าว ให้ประสบความสําเร็จ อันจะเป็นการสร้าง
มลูคา่เพิ
มให้แก่กองทรัสต์ CPNREIT และผู้ ถือหนว่ยทรัสต์โดยรวม 

สําหรับทรัพย์สินหลกัส่วนที
เป็นโรงแรมฮิลตัน พัทยา นั Eน ภายหลงัจากที
กองทรัสต์ CPNREIT ได้เข้า
ลงทุนในทรัพย์สินส่วนนี Eแล้ว กองทรัสต์ CPNREIT จะให้เช่าช่วงทรัพย์สิน (โดยมีลกัษณะเป็นการให้เช่าเหมา) 
แก่ผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินซึ
งเป็นบริษัทย่อยของ CPN ที
จะมีการจดัตั Eงขึ Eนในอนาคต โดยผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินจะยงัคง
แต่งตั Eงบริษัทในกลุ่มฮิลตนั ซึ
งเป็นเครือข่ายการบริหารโรงแรมในระดับนานาชาติ ตามเงื
อนไขสญัญาบริหาร
โรงแรมที
มีอยูใ่นปัจจุบนั  ให้ทําหน้าที
เป็นผู้บริหารโรงแรมฮิลตนั พทัยา ต่อไปตามเดิม เพื
อจดัหาประโยชน์จาก
โรงแรมดงักลา่ว โดยกองทรัสต์ CPNREIT จะได้รับประโยชน์ในรูปของค่าเช่าคงที
และค่าเช่าแปรผนั จากผู้ เช่า
ช่วงทรัพย์สิน ตามเงื
อนไขที
ระบุไว้ในสญัญาที
เกี
ยวข้อง อนัได้แก่ สญัญาเช่าช่วงอาคารและงานระบบ รวมถึง
สญัญาเช่าสงัหาริมทรัพย์ที
จะจดัทําขึ Eนระหวา่งกองทรัสต์ CPNREIT และผู้ เช่าช่วงทรัพย์สนิ 
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2.2.15 การประกันภัยในทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติมครั1งที�  1 

ผู้จดัการกองทรัสต์จะจดัให้มีการประกนัภยัอย่างเพียงพอและเหมาะสมกบัสว่นได้เสียของกองทรัสต์ CPNREIT ที
มี
ในอสงัหาริมทรัพย์ที
จะลงทนุเพิ
มเติมครั Eงที
 1 เพื
อคุ้มครองความเสียหายที
อาจเกิดขึ Eนกบัทรัพย์สินดงักลา่ว โดยการเพิ
มชื
อผู้
เอาประกันภัยร่วม และ/หรือ ผู้ รับประโยชน์ร่วม เป็นกองทรัสต์ CPNREIT หลังจากที
กองทรัสต์ CPNREIT เข้าลงทุนใน
ทรัพย์สนิดงักลา่ว และ/หรือ จดัให้มีการประกนัภยัเพิ
มเติม โดยมีรายละเอียดที
สาํคญัดงัตอ่ไปนี E 

2.2.15.1 การประกันภยัทรัพย์สินสาํหรับความเสี�ยงทุกประเภท (All Risks Insurance) 

ซีพีเอ็นพัทยา และ/หรือ CPN และ/หรือ บริษัทในกลุ่ม CPN เป็นผู้ เอาประกันภยัทรัพย์สินและผู้ รับผลประโยชน์
สําหรับความเสี
ยงทุกประเภท โดยวงเงินเอาประกันภัยทรัพย์สินสําหรับความเสี
ยงทุกประเภทจะไม่ตํ
ากว่ามูลค่าต้นทุน
ทดแทน (Replacement Cost) ไม่รวมต้นทุนค่าที
ดิน ซึ
งมีการประเมินล่าสุดก่อนที
จะมีการต่ออายุกรมธรรม์ ซึ
งมีความ
เหมาะสมเนื
องจากวงเงินเอาประกันภัยดังกล่าวน่าจะมีความเพียงพอสําหรับการก่อสร้างทรัพย์สินขึ Eนมาใหม่ ในกรณีที

ทรัพย์สินได้รับความเสียหายทั Eงหมด โดยผู้จดัการกองทรัสต์จะดําเนินการให้กองทรัสต์ CPNREIT เป็นผู้ เอาประกนัร่วม และ
ผู้ รับผลประโยชน์ร่วมในกรมธรรม์ประกนัภยัดงักลา่ว 

2.2.15.2 การประกันภยักรณีธุรกิจหยุดชะงกั (Business Interruption Insurance) 

ซีพีเอ็นพัทยา และ/หรือ CPN และ/หรือ บริษัทในกลุ่ม CPN เป็นผู้ เอาประกันภัยและผู้ รับผลประโยชน์สําหรับ
ประกันภัยกรณีธุรกิจหยุดชะงัก โดยเป็นผู้ รับผลประโยชน์ในส่วนของค่าเช่าและค่าบริการสาธารณูปโภค รายได้จากการ
สง่เสริมการขาย รายได้จากค่าเช่าและบริการที
จอดรถ และอื
น ๆ โดยมีระยะเวลาคุ้มครองในปัจจุบนันาน 24 เดือน และจะ
ขยายระยะเวลาคุ้มครองเป็น 36 เดือนซึ
งเป็นระยะเวลาสงูสดุที
คาดว่าจะต้องใช้ในการก่อสร้างโครงการขึ Eนมาใหม่ หากเกิด
ความเสียหายกบัโครงการทั Eงหมด  โดยภายหลงัจากที
กองทรัสต์ CPNREIT เข้าลงทุนในทรัพย์สินที
จะลงทุนเพิ
มเติมครั Eงที
 1 
ผู้ จัดการกองทรัสต์จะดําเนินการให้กองทรัสต์ CPNREIT เป็นผู้ เอาประกันร่วม และผู้ รับผลประโยชน์ร่วมในกรมธรรม์
ประกนัภยัดงักลา่ว 

2.2.15.3 การประกันภยัความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (Public Liabilities Insurance) 

ซีพีเอ็นพทัยา และ/หรือ CPN และ/หรือ บริษัทในกลุม่ CPN เป็นผู้ เอาประกนัภยัสําหรับการประกนัภยัความรับผิด
ต่อบคุคลภายนอกจากการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต และความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก รวมถึงผู้ เช่าพื Eนที
ภายใน
อาคาร หรือพื Eนที
เอาประกันภัย ซึ
งได้รับความเสียหาย โดยมีวงเงินเอาประกันภยั 100 ล้านบาทต่อศูนย์ต่อครั Eง และตลอด
ระยะเวลาเอาประกนัภยั โดยผู้จดัการกองทรัสต์จะดําเนินการให้กองทรัสต์ CPNREIT เป็นผู้ เอาประกนัร่วม 

2.2.15.4 การประกันภยัเครื�องจักร (Machinery Breakdown Insurance) 

ซีพีเอ็นพทัยา และ/หรือ CPN และ/หรือ บริษัทในกลุ่ม CPN เป็นผู้ เอาประกนัภยัและผู้ รับผลประโยชน์สําหรับการ
ประกันภัยเครื
องจักร สําหรับทรัพย์สินส่วนงานระบบ และระบบอํานวยความสะดวกทั Eงหมด โดยมีการกําหนดวงเงินเอา
ประกันภัยในจํานวนที
มากเพียงพอสําหรับการจัดหาเครื
องจักรใหม่มาทดแทนเครื
องจักรเดิมที
 เกิดความเสียหาย 



ทรัสต์เพื
อการลงทนุในสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 

สว่นที
 2 หน้า 2 - 42 

(Replacement Cost) โดยผู้ จัดการกองทรัสต์จะดําเนินการให้กองทรัสต์  CPNREIT เป็นผู้ เอาประกันร่วม และผู้ รับ
ผลประโยชน์ร่วมในกรมธรรม์ประกนัภยัดงักลา่ว 

2.2.15.5 ประกันภยัการก่อการร้าย (Political Violence Insurance) 

ซีพีเอ็นพทัยา และ/หรือ CPN และ/หรือ บริษัทในกลุ่ม CPN เป็นผู้ เอาประกนัภยัและผู้ รับผลประโยชน์สําหรับการ
ประกนัภยัการก่อการร้าย สาํหรับทรัพย์สินในสว่นของอาคารและงานระบบ โดยมีวงเงินเอาประกนัภยัรวมสําหรับทกุโครงการ
ของ CPN และโครงการที
 CPN เป็นผู้บริหาร จํานวน 6,000 ล้านบาท ในกรณีที
เกิดเหตกุารณ์ใด ๆ ขึ Eนกบัโครงการใดโครงการ
หนึ
ง หรือหลายโครงการพร้อมกนั แต่ละโครงการสามารถเอาประกนัภยัได้ในจํานวนรวมกนัไม่เกิน 6,000 ล้านบาท เนื
องจาก
โอกาสที
จะเกิดเหตกุารณ์ที
โครงการของ CPN หรือโครงการที
 CPN เป็นผู้บริหาร จะต้องเอาประกนัภยัพร้อมกนัมากกวา่หนึ
ง
โครงการมีความเป็นไปได้น้อย ทั Eงนี E ในวนัจดทะเบียนสิทธิการเช่า ผู้ จัดการกองทรัสต์จะดําเนินการให้กรมธรรม์ประกันภัย
ดงักลา่วระบชืุ
อกองทรัสต์ CPNREIT เป็นผู้ เอาประกนัภยัร่วมและผู้ รับผลประโยชน์ร่วม  

2.3 สรุปสาระสาํคัญของรายงานการประเมิน 

2.3.1 สรุปสมมติฐานสาํคัญของรายงานการประเมินของโครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช 

สําหรับการลงทุนในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช ผู้ จัดการกองทรัสต์ได้จัดให้มีบริษัทประเมินมูลค่า
ทรัพย์สนิ 2 ราย เพื
อประเมินมลูค่าอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่ว ด้วยการพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) ซึ
งบริษัท 
ซิมส์ พร็อพเพอร์ตี E คอนซัลแทนท์ จํากัด และบริษัท ควอลิตี E แอพไพรซัล จํากัด ได้ประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที

กองทรัสต์ CPNREIT จะลงทนุ ในราคาดงัตอ่ไปนี E  

(1) ราคาประเมินโดย บริษัท ซิมส์ พร็อพเพอร์ตี E คอนซลัแทนท์ จํากัด จํานวน 7,137,000,000 บาท ตาม
รายงานการประเมินมลูคา่อสงัหาริมทรัพย์ ฉบบัลงวนัที
 11 กรกฎาคม 2560 

(2) ราคาประเมินโดย บริษัท ควอลิตี E แอพไพรซัล จํากัด จํานวน 7,207,000,000 บาท ตามรายงานการ
ประเมินมลูคา่อสงัหาริมทรัพย์ ฉบบัลงวนัที
 5 กรกฎาคม 2560 

ทั Eงนี E สมมติฐานที
ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินใช้ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินหลกัในสว่นที
เป็นโครงการเซ็นทรัล 
เฟสติวลั พทัยา บีช สามารถสรุปได้ดงันี E 

สมมติฐานหลักใน
การประเมิน 

บริษัท ซิมส์ พร็อพเพอร์ตี 1  
คอนซัลแทนท์ จาํกดั 

บริษัท ควอลติี 1 แอพไพรซัล จาํกัด 

วิธีการประเมินมูลค่า วิธีรายได้/วิเคราะห์คิดลดกระแสเงินสด 
( Discounted Cash Flow Approach) 
โดยอาศยัการวิเคราะห์การเปลี
ยนแปลง
ของกระแสรายได้/รายจ่ายที
จะเกิดขึ Eน
ภายในช่วงระยะเวลาหนึ
งในอนาคตแล้ว
คิดลดกลับเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยการ

วิธีรายได้ (Income Approach) แบบวิธี
คิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash 
Flow Approach)  โ ด ย อ า ศั ย ก า ร
วิเคราะห์ประมาณการรายได้/รายจ่าย
จากทรัพย์สินในอนาคต แล้วคิดลดกลบั
เป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยการเลือกใช้ค่า
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สมมติฐานหลักใน
การประเมิน 

บริษัท ซิมส์ พร็อพเพอร์ตี 1  
คอนซัลแทนท์ จาํกดั 

บริษัท ควอลติี 1 แอพไพรซัล จาํกัด 

เลือกใช้ค่าอัตราคิดลดกระแสเงินสดที

เหมาะสม  

อตัราคิดลดกระแสเงินสดที
เหมาะสม 

อัตราการเช่าพื 1นที� 
(Occupancy Rate) 

ร้านค้าประเภทคา่เช่าคงที
 
97% - 99% 
ร้านค้าประเภทคา่เช่าตามยอดขาย 
97% - 100% 
ผู้ เช่าหลกั (Anchor Tenants) 
100% 

ร้านค้าประเภทคา่เช่าคงที
 
96% - 100% 
ร้านค้าประเภทคา่เช่าตามยอดขาย 
96% - 100% 
ผู้ เช่าหลกั (Anchor Tenants) 
100% 

อัตราค่าเช่าพื 1นที� 
และอัตราการเติบโต
ของค่าเช่า 

ร้านค้าประเภทคา่เช่าคงที
 
2,500 บาท/ตารางเมตร/เดือน โดยปรับ
ขึ Eนเฉลี
ยปีละ 5.0% 
ร้านค้าประเภทคา่เช่าตามยอดขาย 
2,100 บาท/ตารางเมตร/เดือน โดยปรับ
ขึ Eนเฉลี
ยปีละ 5.0% 
ผู้ เช่าหลกั (Anchor Tenants) 
155 บาท/ตารางเมตร/เดือน โดยปรับขึ Eน
เฉลี
ยปีละ 5.0% 

ร้านค้าประเภทคา่เช่าคงที
 
2,390 บาท/ตารางเมตร/เดือน โดยปรับ
ขึ Eนเฉลี
ยปีละ 5.0% 
ร้านค้าประเภทคา่เช่าตามยอดขาย 
2,061 บาท/ตารางเมตร/เดือน โดยปรับ
ขึ Eนเฉลี
ยปีละ 6.0% 
ผู้ เช่าหลกั (Anchor Tenants) 
155 บาท/ตารางเมตร/เดือน โดยปรับขึ Eน
เฉลี
ยปีละ 3.5% 

รายได้อื�น ๆ 
(ได้แก่ รายได้จากพื Eนที

โปรโมชั
น รายได้จาก
พื Eนที
สว่นกลางและ
รายได้อื
น ๆ) 

ประมาณ 18.0% ของรายได้คา่เช่า  ประมาณ 18.5% ของรายได้คา่เช่า 

ต้นทุนเช่าและบริการ 
 

ต้นทุน เช่ าและบ ริการป ระกอบด้วย 
คา่ใช้จ่ายในการซอ่มแซม ค่าใช้จ่ายด้าน
การตลาดและโฆษณา และค่าใช้จ่ายอื
น 
ๆ โดยคิดเป็นประมาณ 3.5% ของรายได้
ทั Eงหมด 

ต้นทุน เช่ าและบ ริการป ระกอบด้วย 
คา่ใช้จ่ายในการซอ่มแซม ค่าใช้จ่ายด้าน
การตลาดและโฆษณา และค่าใช้จ่ายอื
น 
ๆ โดยคิดเป็นประมาณ 3.6% ของรายได้
ทั Eงหมด และค่าใช้จ่ายบางรายการปรับ
เพิ
มขึ Eนปีละ 2.5% 

ค่าเงนิสาํรองสาํหรับ
ปรับปรุงอาคาร  

ประมาณ 2.0% ของรายได้ทั Eงหมด 
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สมมติฐานหลักใน
การประเมิน 

บริษัท ซิมส์ พร็อพเพอร์ตี 1  
คอนซัลแทนท์ จาํกดั 

บริษัท ควอลติี 1 แอพไพรซัล จาํกัด 

ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจัดการ
ทรัพย์สิน 

ตามสญัญาบริหารจดัการทรัพย์สิน ซึ
งมีรายละเอียดของค่าใช้จ่ายตามที
สรุปในสว่น
ที
  2 ข้อ 4.2 “ค่าตอบแทนที� ผู้บ ริหารอสังหาริมทรัพย์จะได้รับจากกองทรัสต์ 
CPNREIT” 

อัตราคดิลด 9.5% (1) 9.5% (2) 

 
หมายเหตุ: 
(1) สําหรับบริษัท ซิมส์ พร็อพเพอร์ตี E คอนซัลแทนท์ จํากัด ได้มีการพิจารณาอัตราคิดลด โดยใช้ Risk-Free Rate ณ วันที


ประเมินเท่ากับ 3.0% บวก Risk Premium ที
อัตรา 6.5% ทําให้อัตราคิดลดเท่ากับ 9.5% และเมื
อพิจารณาอัตราคิดลด
สําหรับการดําเนินธุรกิจประเภทเดียวกบัทรัพย์สิน จะมีอตัราอยูใ่นระดบัประมาณ 8%-10% ซึ
งพิจารณาจากความสามารถ
ในการสร้างรายได้ ภาวะตลาด คู่แข่ง การบริหาร การทําการตลาด และแนวโน้มอปุสงค์และอปุทานในอนาคต จากการ
คํานวณดังกล่าว ผู้ ประเมินเลือกใช้การหาอัตราคิดลดด้วยวิธี Risk-Free Rate + Risk Premium และได้ทําการกําหนด
อตัราคิดลดเทา่กบั 9.5% 

(2) สําหรับบริษัท ควอลิตี E แอพไพรซัล จํากัด ได้มีการพิจารณาอัตราคิดลด โดยใช้ Risk-Free Rate + Risk Premium โดย 
Risk-Free Rate พิจารณาจากอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลตามระยะเวลาประมาณการ คือ 
ระยะเวลา 20 ปี ซึ
งมีอตัราผลตอบแทนจากการลงทนุประมาณ 2.0%-3.0% สว่น Risk Premium พิจารณาจากความเสี
ยง
เกี
ยวกับธุรกิจ โดยพิจารณาลกัษณะของทรัพย์สิน การบริหารจดัการและเงินลงทนุ แนวโน้มการเติบโตทางธุรกิจ สภาวะ
เศรษฐกิจและตลาดเงินและตลาดทนุทั Eงในและตา่งประเทศ และปัจจยัอื
น ๆ ที
มีผลกระทบตอ่ธุรกิจ โดยมีอตัราความเสี
ยง
ดงักล่าวประมาณ 6.0%-7.0% เมื
อพิจารณารวมกันแล้ว จะได้อัตราคิดลดที
 8.0%-10.0% ซึ
งเมื
อผู้ประเมินได้พิจารณา
แล้ว เห็นควรให้กําหนดอตัราคิดลดที
 9.5% 

 
2.3.2 สรุปสมมติฐานสาํคัญของรายงานการประเมินของโรงแรมฮิลตัน พัทยา 

สาํหรับการลงทนุในโรงแรมฮิลตนั พทัยา บริษัทฯ ได้จดัให้มีผู้ประเมินมลูค่าทรัพย์สิน 2 ราย เพื
อประเมินมลูค่า
อสงัหาริมทรัพย์ดงักล่าวด้วยการพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) ซึ
งบริษัท ซิมส์ พร็อพเพอร์ตี E คอนซลัแทนท์ 
จํากดั และบริษัท ควอลิตี E แอพไพรซลั จํากัด ได้ประเมินมูลค่าอสงัหาริมทรัพย์ที
กองทรัสต์ CPNREITจะลงทุน ในราคา
ดงัตอ่ไปนี E  

(1) ราคาประเมินโดย บริษัท ซิมส์ พร็อพเพอร์ตี E คอนซลัแทนท์ จํากัด จํานวน 3,286,000,000 บาท ตาม
รายงานการประเมินมลูคา่อสงัหาริมทรัพย์ ฉบบัลงวนัที
 11 กรกฎาคม 2560 

(2) ราคาประเมินโดย บริษัท ควอลิตี E แอพไพรซัล จํากัด จํานวน 3,403,000,000 บาท ตามรายงานการ
ประเมินมลูคา่อสงัหาริมทรัพย์ ฉบบัลงวนัที
 5 กรกฎาคม 2560 

ทั Eงนี E สมมติฐานที
ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินใช้ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินหลกัในส่วนที
เป็นโรงแรมฮิลตัน 
พทัยา สามารถสรุปได้ดงันี E 
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สมมติฐานหลักใน
การประเมิน 

บริษัท ซิมส์ พร็อพเพอร์ตี 1  
คอนซัลแทนท์ จาํกดั 

บริษัท ควอลติี 1 แอพไพรซัล จาํกัด 

วิธีการประเมินมูลค่า วิธีรายได้/วิเคราะห์คิดลดกระแสเงินสด 
(Discounted Cash Flow Approach) โดย
อาศัยการวิเคราะห์การเปลี
ยนแปลงของ
กระแสรายได้/รายจ่ายที
จะเกิดขึ Eนภายใน
ช่วงระยะเวลาหนึ
งในอนาคต โดยประเมิน
รายได้ค่าเช่าตามโครงสร้างการจัดหา
ผลประโยชน์จากโรงแรมฮิลตัน พัทยา ที

เปิดเผยไว้ในส่วนที
  2 ข้อ 4 “การจัดหา
ผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์” แล้วคิด
ลดกลบัเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยการเลือกใช้
คา่อตัราคิดลดกระแสเงินสดที
เหมาะสม  

วิธีรายได้ (Income Approach) แบบ
วิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted 
Cash Flow Approach) โดยอาศยัการ
วิเคราะห์ประมาณการรายได้/รายจ่าย
จากทรัพย์สินในอนาคต โดยประเมิน
รายได้ค่าเช่าตามโครงสร้างการจัดหา
ผลประโยชน์จากโรงแรมฮิลตนั พทัยา 
ที
 เปิด เผยไว้ในส่วนที
  2 ข้อ 4 “การ
จั ด ห า ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ จ า ก
อสงัหาริมทรัพย์” แล้วคิดส่วนลดกลบั
เป็นมูลค่าปัจจุบันโดยการเลือกใช้ค่า
อตัราคิดลดกระแสเงินสดที
เหมาะสม 

อัตราการเข้าพัก 
(Occupancy Rate) 

ปีที
 1 ถึงปีที
 3  
87.0% 
ปีที
 4 จนสิ Eนสดุระยะเวลาประมาณการ 
85.0% 

ปีที
 1 ถึงปีที
 3  
85.0% 
ปีที
 4 จนสิ Eนสดุระยะเวลาประมาณการ 
85.0% 

อัตราค่าห้องพักและ
อัตราการเติบโตของ
ค่าห้องพัก 

6,120 บาท/คืน/ห้อง โดยปรับเพิ
มขึ Eนเฉลี
ย
ปีละ 4.0% ตลอดระยะเวลาประมาณการ 

6,042 บาท/คืน/ห้อง โดยปรับเพิ
มขึ Eน
เฉลี
ย ปีละ 4.0%  ตลอดระยะเวลา
ประมาณการ 

รายได้ค่าอาหารและ
เครื�องดื�ม 

30.0%  ข อ ง ร า ย ไ ด้ ร ว ม  ( เ ที ย บ เป็ น
ประมาณ 44.8% ของรายได้คา่ห้องพกั) 

45.0% ของรายได้คา่ห้องพกั 

รายได้อื�น ๆ รายได้อื
น ๆ ประกอบด้วยรายได้จากสปา 
การจัดเลี Eยง ห้องประชุม ฯลฯ โดยคิดเป็น 
3.0% ของรายได้รวม (เทียบเป็นประมาณ 
4.5% ของรายได้คา่ห้องพกั) 

ราย ได้ อื
 น  ๆ  ป ระก อบ ด้ วยราย ได้
จากสปา การจดัเลี Eยง ห้องประชุม ฯลฯ 
โด ย คิ ด เป็ น  4.0%  ข อ งรา ย ได้ ค่ า
ห้องพกั 

ต้นทุนในการบริการ แผนกห้องพกั 
18.0% ของรายได้คา่ห้องพกั 
แผนกอาหารและเครื
องดื
ม 
60.0% ของรายได้คา่อาหารและเครื
องดื
ม 
 

แผนกห้องพกั 
17.5% ของรายได้คา่ห้องพกั 
แผนกอาหารและเครื
องดื
ม 
60.0%  ขอ งรา ย ได้ ค่ าอ าห ารแ ล ะ
เครื
องดื
ม 
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สมมติฐานหลักใน
การประเมิน 

บริษัท ซิมส์ พร็อพเพอร์ตี 1  
คอนซัลแทนท์ จาํกดั 

บริษัท ควอลติี 1 แอพไพรซัล จาํกัด 

แผนกอื
น ๆ 
58.0% ของรายได้อื
น ๆ 

แผนกอื
น ๆ 
58.0% ของรายได้อื
น ๆ 

ค่าใช้จ่ายในการ
ดาํเนินงาน 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานประกอบด้วย 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ค่าใช้จ่ายด้าน
การตลาดและประชาสมัพนัธ์ ค่าพลงังาน 
ค่าซ่อมแซม ค่าบริหารจัดการทรัพย์สิน  
เงินสํารองสําหรับการซ่อมแซม ปรับปรุง 
(FF&E Reserve Deduction) ตามที
 ระบุ
ใน สัญ ญ า จ้ า ง บ ริห า ร โรง แ รม  แ ล ะ
ค่าใช้จ่ าย อื
น  ๆ  โดยคิด เป็นป ระมาณ 
31.5% ของรายได้รวม และค่าใช้จ่ายบาง
รายการปรับเพิ
มขึ Eนปีละ 3.5% - 4.0% 

ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใ น ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น
ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ด้ า น ก า ร ต ล า ด แ ล ะ
ป ระ ช า สัม พั น ธ์  ค่ า พ ลั ง ง า น  ค่ า
ซ่อมแซม ค่าบริหารจัดการทรัพย์สิน  
เ งิน สํ า รอ ง สํ า ห รับ ก า รซ่ อ ม แ ซ ม 
ปรับปรุง (FF&E Reserve Deduction) 
ตามที
ระบใุนสญัญาจ้างบริหารโรงแรม 
แ ล ะ ค่ า ใ ช้ จ่ า ย อื
 น  ๆ  โด ย คิ ด เป็ น
ประมาณ 31.5% ของรายได้รวม และ
ค่าใช้จ่ายบางรายการปรับเพิ
มขึ Eนปีละ 
3.0% - 4.0% 

โครงสร้างรายได้ของ
กองทรัสต์ CPNREIT 

แบ่งเป็นค่าเช่าคงที
และค่าเช่าแปรผันตามโครงสร้างการจัดหาผลประโยชน์จาก
โรงแรมฮิลตัน พัทยา ที
เปิดเผยไว้ในส่วนที
 2 ข้อ 4 “การจัดหาผลประโยชน์จาก
อสงัหาริมทรพัย์” 

ค่าเงนิสาํรองสาํหรับ
ปรับปรุงอาคาร  

2.0% ของรายได้ทั Eงหมด 

อัตราคดิลด 9.5% (1) 9.5% (2) 

หมายเหตุ: 
(1) สําหรับบริษัท ซิมส์ พร็อพเพอร์ตี E คอนซัลแทนท์ จํากัด ได้มีการพิจารณาอัตราคิดลด โดยใช้ Risk-Free Rate ณ วันที


ประเมินเท่ากับ 3.0% บวก Risk Premium ที
อัตรา 6.5% ทําให้อัตราคิดลดเท่ากับ 9.5% และเมื
อพิจารณาอัตราคิดลด
สําหรับการดําเนินธุรกิจประเภทเดียวกบัทรัพย์สิน จะมีอตัราอยูใ่นระดบัประมาณ 8%-10% ซึ
งพิจารณาจากความสามารถ
ในการสร้างรายได้ ภาวะตลาด คู่แข่ง การบริหาร การทําการตลาด และแนวโน้มอปุสงค์และอปุทานในอนาคต จากการ
คํานวณดังกล่าว ผู้ ประเมินเลือกใช้การหาอัตราคิดลดด้วยวิธี Risk-Free Rate + Risk Premium และได้ทําการกําหนด
อตัราคิดลดเทา่กบั 9.5% 

(2) สําหรับบริษัท ควอลิตี E แอพไพรซัล จํากัด ได้มีการพิจารณาอัตราคิดลด โดยใช้ Risk-Free Rate + Risk Premium โดย 
Risk-Free Rate พิจารณาจากอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลตามระยะเวลาประมาณการ คือ 
ระยะเวลา 20 ปี ซึ
งมีอตัราผลตอบแทนจากการลงทนุประมาณ 2.0%-3.0% สว่น Risk Premium พิจารณาจากความเสี
ยง
เกี
ยวกับธุรกิจ โดยพิจารณาลกัษณะของทรัพย์สิน การบริหารจดัการและเงินลงทนุ แนวโน้มการเติบโตทางธุรกิจ สภาวะ
เศรษฐกิจและตลาดเงินและตลาดทนุทั Eงในและตา่งประเทศ และปัจจยัอื
น ๆ ที
มีผลกระทบตอ่ธุรกิจ โดยมีอตัราความเสี
ยง
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ดงักล่าวประมาณ 6.0%-7.0% เมื
อพิจารณารวมกันแล้ว จะได้อัตราคิดลดที
 8.0%-10.0% ซึ
งเมื
อผู้ประเมินได้พิจารณา
แล้ว เห็นควรให้กําหนดอตัราคิดลดที
 9.5% 

2.3.3 การวิเคราะห์สรุปสาระสาํคัญของรายงานการประเมินโดยผู้จัดการกองทรัสต์และที�ปรึกษาทางการเงนิ 

(1) ผู้ประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิพิจารณามลูค่าทรัพย์สินจากวิธีรายได้ (Income Approach) โดยการพิจารณา
จากกระแสรายได้สทุธิที
คาดว่าจะได้รับจากผลประกอบการของทรัพย์สินหลกั และค่าเช่าที
คาดว่าจะ
ได้รับตามสญัญาเช่าในช่วงระยะเวลาประมาณการ และคิดกลบัมาเป็นมูลค่าปัจจุบนั ทั Eงนี E ผู้ จัดการ
กองทรัสต์และที
ปรึกษาทางการเงินเห็นว่าการประเมินมลูค่าจากวิธีรายได้มีความเหมาะสม  เนื
องจาก
เป็นวิธีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินจากมูลค่าทางเศรษฐกิจ (Economic Value) ที
คาดว่าจะได้รับจาก
ทรัพย์สินที
จะเข้าลงทนุเพิ
มเติมครั Eงที
 1 ซึ
งเป็นทรัพย์สินที
ก่อให้เกิดรายได้ค่าเช่าและค่าบริการในกรณี
ของทรัพย์สนิประเภทศนูย์การค้า รวมถึงรายได้จากการให้เช่าเหมาในกรณีของทรัพย์สนิประเภทโรงแรม 
โดยการใช้ประโยชน์ในปัจจบุนัของทรัพย์สนิซึ
งเป็นการประกอบธุรกิจศนูย์การค้าและโรงแรม เป็นการใช้
ประโยชน์สงูสดุและดีที
สดุของทรัพย์สนิแล้ว   

(2) สมมติฐานในด้านค่าเช่าและการเติบโตของค่าเช่าของโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช และค่า
ห้องพกัและการเติบโตของค่าห้องพกัของโรงแรมฮิลตนั พทัยา รวมทั Eงรายได้อื
น ๆ ตลอดระยะเวลาการ
ลงทนุของกองทรัสต์ CPNREIT ได้มีการอ้างอิงและอยูใ่กล้เคียงกบัข้อมลูในอดีตของทรัพย์สนิที
จะลงทนุ
เพิ
มเติมครั Eงที
 1 

(3) สมมติฐานในด้านอตัราการเช่าพื Eนที
ของโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช และอตัราการเข้าพกัของ
โรงแรมฮิลตัน พัทยา ตลอดระยะเวลาการลงทุนของกองทรัสต์ CPNREIT ได้มีการอ้างอิงและอยู่
ใกล้เคียงกบัข้อมลูในอดีตของทรัพย์สนิที
จะลงทนุเพิ
มเติมครั Eงที
 1  

(4) สมมติฐานในด้านค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของทรัพย์สนิทั Eงสอง ได้มีการอ้างอิงและอยูใ่กล้เคียงกบัข้อมลูในอดีต
ของทรัพย์สนิที
จะลงทนุเพิ
มเติมครั Eงที
 1 

จากการตรวจสอบสมมติฐานหลกัของผู้ประเมินมลูค่าทรัพย์สิน ผู้จดัการกองทรัสต์และที
ปรึกษาทางการเงินไม่
พบสิ
งที
เป็นเหตใุห้เชื
อวา่สมมติฐานดงักลา่วที
ใช้ในการประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิที
จะลงทนุเพิ
มเติมครั Eงที
 1 ไมส่มเหตสุมผล 
อยา่งไรก็ตาม ผลประกอบการของทรัพย์สนิที
เกิดขึ Eนจริงอาจแตกตา่งจากสมมติฐานดงักลา่วได้ หรือเหตกุารณ์ต่าง ๆ อาจ
ไมเ่ป็นไปตามที
คาดการณ์ไว้ในช่วงระยะเวลาที
มีการจดัทําประมาณการ 

2.4 มูลค่าของทรัพย์สนิหลัก 

ทรัพย์สินหลักที
จะโอนมาจากกองทุนรวม CPNRF มายังกองทรัสต์ CPNREIT มีมูลค่ายุติธรรมเท่ากับ 
32,402,000,000 บาท ณ วนัที
 30 มิถนุายน 2560 โดยเป็นการประเมินมลูคา่ด้วยวิธีรายได้ อยา่งไรก็ดี มลูคา่ในการโอนที

จะเกิดขึ Eนจริงของทรัพย์สินหลกัที
จะโอนมาจากกองทุนรวม CPNRF มายังกองทรัสต์ CPNREIT จะอ้างอิงจากมูลค่า
ประเมิน ณ วนัที
 30 กนัยายน 2560 

ในสว่นของทรัพย์สนิที
จะลงทนุเพิ
มเติมครั Eงที
 1 มลูคา่ประเมินของทรัพย์สนิมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี E 
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บริษัทประเมิน มูลค่าประเมินโดยวิธีรายได้ (Income Approach) วันที�ประเมิน 

บริษัท ซิมส์ พร็อพเพอร์ตี E 
คอนซลัแทนท์ จํากดั  

7,137,000,000 บาท (สาํหรับโครงการเซ็นทรัลเฟสตวิลั พทัยา บีช) 
และ 3,286,000,000 บาท (1) (สาํหรับโรงแรมฮิลตนั พทัยา) 

1 กรกฏาคม 2560 

บริษัท ควอลติี E 
 แอพไพรซลั จํากดั  

7,207,000,000 บาท (สาํหรับโครงการเซ็นทรัลเฟสตวิลั พทัยา บีช) 
และ 3,403,000,000 บาท (1) (สาํหรับโรงแรมฮิลตนั พทัยา) 

1 กรกฏาคม 2560 

หมายเหตุ:  
(1)  มลูค่าประเมินตามวิธีรายได้สําหรับทรัพย์สินส่วนที
เป็นโรงแรมจะประเมินตามโครงสร้างการจดัหาผลประโยชน์ของกองทรัสต์ CPNREIT  

ในลักษณะการให้เช่าเหมาตามที
เปิดเผยในส่วนที
 2 ข้อ 4 “การจัดหาผลประโยชน์” อนึ
ง ในการประเมินมูลค่าตามวิธีรายได้สําหรับ
ทรัพย์สินส่วนที
เป็นโรงแรม ถ้าเป็นการประเมินมลูคา่ในระดบัทรัพย์สิน (Asset Level) โดยไมไ่ด้พิจารณาโครงสร้างการจดัหาผลประโยชน์
ของกองทรัสต์ CPNREIT ในลกัษณะการให้เช่าเหมา มลูค่าประเมินของทรัพย์สินโดยบริษัท ซิมส์พร็อพเพอร์ตี E คอนซลัแทนท์ จํากัด และ
บริษัท ควอลิตี E แอพไพรซลั จํากดั จะเทา่กบั 3,432 ล้านบาท และ 3,563 ล้านบาท ตามลําดบั 

ทั Eงนี E การลงทนุในทรัพย์สินที
จะลงทนุเพิ
มเติมครั Eงที
 1 ของกองทรัสต์ CPNREIT จะมีมลูคา่รวมทั Eงสิ Eนไม่เกิน 12,570 ล้านบาท ทั Eงนี E มลูค่า
การลงทนุสดุท้ายสทุธิหลงัจากหกัค่าใช้จ่ายที
เกี
ยวข้องที
กองทรัสต์ CPNREIT จะลงทนุในทรัพย์สินที
จะลงทนุเพิ
มเติมครั Eงที
 1 จะมีจํานวน
เท่ากับ 11,908 ล้านบาท ซึ
งเป็นมลูค่าที
สงูกว่าราคาประเมินตํ
าสดุของทรัพย์สินที
จะลงทนุเพิ
มเติมครั Eงที
 1 ที
ประเมินโดยบริษัทประเมิน
มลูค่าทรัพย์สินประมาณร้อยละ 14.25 โดยที
ค่าใช้จ่ายที
เกี
ยวข้อง ได้แก่ ภาษีมลูคา่เพิ
ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และอากรแสตมป์ 
รวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื
นใดที
เกี
ยวเนื
องกับการลงทุนในทรัพย์สินที
จะลงทนุเพิ
มเติมครั Eงที
 1 ซึ
งกองทรัสต์ CPNREIT 
เป็นผู้ รับผิดชอบ ทั Eงนี E ผลรวมของมลูค่าที
ตํ
าสุดของมูลค่าประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ 2 ราย เท่ากับ 10,423 ล้านบาท โดยโครงการ
เซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช มีมลูค่าประเมินตํ
าสดุเทา่กับ 7,137 ล้านบาท และโรงแรมฮิลตนั พทัยา มีมลูค่าประเมินตํ
าสดุเท่ากบั 3,286 
ล้านบาท 

2.5 การทาํธุรกรรมของกองทรัสต์ CPNREIT กับบุคคลที�เกี�ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์ 

ธุรกรรมระหวา่งกองทรัสต์ CPNREIT และบคุคลที
เกี
ยวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์มีรายละเอียด ดงันี E  

2.5.1 การซื 1อทรัพย์สนิจากนิติบุคคลที�เกี�ยวโยงกนักับผู้จัดการกองทรัสต์ 

นิติบุคคล / บริษัทที�อาจมีความขัดแย้ง 

บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จํากดั ในฐานะผู้ ก่อตั Eงทรัสต์และจะเข้าเป็นผู้ จัดการกองทรัสต์ 
เมื
อการก่อตั Eงกองทรัสต์ CPNREIT เสร็จสิ Eน 

บริษัท ซีพีเอ็น พทัยา จํากดั        ในฐานะเจ้าของทรัพย์สินที
กองทรัสต์  CPNREIT จะ                                                                                 
ลงทนุเพิ
มเติมครั Eงที
 1 

ความสัมพันธ์ 

ซีพีเอ็นพัทยาและกองทรัสต์ CPNREIT มีความสมัพันธ์จากการที
ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ และซีพีเอ็น
พทัยา ต่างก็เป็นบริษัทย่อยร้อยละ 99.99 ของ CPN โดย CPN เป็นผู้ ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ของกองทุนรวม 
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CPNRF และจะเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่ของกองทรัสต์ CPNREIT หลงัจากการแปลงสภาพกองทุนรวม 
CPNRF เป็นกองทรัสต์ CPNREIT เสร็จสิ Eน 

ลักษณะของรายการระหว่างกัน 

กองทรัสต์ CPNREIT จะนําเงินที
ได้รับจากการกู้ ยืมเงินจากสถาบันการเงินไปลงทุนในทรัพย์สินที
จะ
ลงทนุเพิ
มเติมครั Eงที
 1 โดยการเช่าอสงัหาริมทรัพย์และงานระบบ และซื Eอสงัหาริมทรัพย์ในโครงการเซ็นทรัลเฟส
ติวัล พัทยา บีช และโรงแรมฮิลตัน พัทยา โดยมูลค่าการลงทุนสุดท้าย (สุทธิจากค่าใช้จ่ายที
เกี
ยวข้อง) ที

กองทรัสต์ CPNREIT จะลงทุนในทรัพย์สินที
จะลงทุนเพิ
มเติมครั Eงที
 1 จะมีจํานวน 11,908 ล้านบาท โดยที

ค่าใช้จ่ายที
เกี
ยวข้อง ได้แก่ ภาษีมูลค่าเพิ
ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และอากรแสตมป์ รวมตลอดจน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื
นใดที
เกี
ยวเนื
องกบัการลงทนุในทรัพย์สินที
จะลงทนุเพิ
มเติมครั Eงที
 1 ซึ
งกองทรัสต์ 
CPNREIT เป็นผู้ รับผิดชอบ  

ความสมเหตุสมผลของการทาํรายการ 

ผู้ จัดการกองทรัสต์และที
ปรึกษาทางการเงินเห็นว่าการลงทุนดังกล่าวเป็นการลงทุนเพื
อให้ได้มาซึ
ง
ทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ CPNREIT ที
มีทําเลที
ตั Eงที
ดีและมีศกัยภาพในเชิงพาณิชย์ โดยมูลค่าที
กองทรัสต์ 
CPNREIT จะเข้าลงทนุเป็นมลูคา่ที
สมเหตสุมผล โดยมีการพิจารณาอ้างอิงจากราคาประเมินที
ได้จากผู้ประเมิน
คา่ทรัพย์สิน 2 ราย ซึ
งประเมินมลูคา่โดยบริษัท ซิมส์ พร็อพเพอร์ตี E คอนซลัแทนท์ จํากดั และบริษัท ควอลติี E แอพ
ไพรซลั จํากดั ตามลาํดบั ซึ
งผู้ประเมินทั Eง 2 รายเป็นผู้ประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิที
ได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังาน 
ก,ล.ต. โดยผู้ ลงทุนสามารถพิจารณาความสมเหตุสมผลของการทํารายการที
แสดงไว้ในส่วนที
 2 ข้อ 2.5.2 
“ความเห็นของที�ปรึกษาทางการเงินและผูจ้ดัการกองทรสัต์เกี�ยวกบัความสมเหตสุมผลของมูลค่าในการลงทนุใน
ทรพัย์สินหลกั” 

ทั Eงนี E โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ
มเติมเกี
ยวกบัธุรกรรมระหวา่งกองทรัสต์ CPNREIT และบคุคลที
เกี
ยว
โยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ในสว่นที
 2 ข้อ 6 “รายการระหว่างกนั” 

2.5.2 ความเห็นของที�ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการกองทรัสต์เกี�ยวกับความสมเหตุสมผลของมูลค่าการ
ลงทุนในทรัพย์สินหลัก 

กองทรัสต์ CPNREIT จะเข้าลงทนุในทรัพย์สินที
จะลงทุนเพิ
มเติมครั Eงที
 1 ซึ
งประกอบด้วยโครงการเซ็นทรัลเฟส
ติวลั พทัยา บีช และโรงแรมฮิลตนั พทัยา ในมลูคา่การลงทนุสดุท้ายสทุธิจากคา่ใช้จ่ายที
เกี
ยวข้องเทา่กบั 11,908 ล้านบาท 
โดยในการกําหนดมูลค่าสุดท้ายที
กองทรัสต์ CPNREIT จะลงทุนในทรัพย์สินที
จะลงทุนเพิ
มเติมครั Eงที
 1 นั Eน ผู้ จัดการ
กองทรัสต์ได้พิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที
มีความเกี
ยวข้อง ได้แก่ ราคาประเมินของทรัพย์สินที
จัดทําโดยผู้ประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินที
ได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต. ภาวะตลาดเงินตลาดทนุในช่วงที
คาดว่าจะลงทุนในทรัพย์สินที
จะ
ลงทุนเพิ
มเติมครั Eงที
 1 อตัราผลตอบแทนในระดบัที
เหมาะสมที
นกัลงทุนจะได้รับ ศกัยภาพในเชิงพาณิชย์ของทรัพย์สิน 
อตัราดอกเบี Eยทั Eงในประเทศและในตลาดโลก อตัราผลตอบแทนที
จะได้จากการลงทนุในหลกัทรัพย์ประเภทตราสารทุน 
ตราสารหนี E รวมถึงการลงทนุทางเลอืกอื
น ๆ และมลูคา่ที
ผู้ เช่าและผู้ให้เช่าตกลงร่วมกนั 
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กองทรัสต์ CPNREIT จะเข้าลงทุนในทรัพย์สินที
จะลงทุนเพิ
มเติมครั Eงที
 1 ในมูลค่าที
สงูกว่ามูลค่าประเมินของ
ทรัพย์สินตํ
าสดุที
จดัทําโดยบริษัท ซิมส์ พร็อพเพอร์ตี E คอนซลัแทนท์ จํากดั ที
เท่ากบั 10,423 ล้านบาท ที
ประมาณร้อยละ 
14.25 โดยในกรณีที
ไม่ใช้แผนดําเนินงานที
ได้รับอนมุตัิจากที
ประชุมผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยสมมติว่ากองทรัสต์ CPNREIT 
ลงทนุในทรัพย์สนิที
จะลงทนุเพิ
มเติมครั Eงที
 1 ผา่นการระดมทนุโดยการเสนอขายหนว่ยทรัสต์มลูคา่ 12,570 ล้านบาท เพียง
อยา่งเดียวโดยไมม่ีการกู้ยืม โดยกองทรัสต์เสนอขายหน่วยทรัสต์ที
ราคา 18.5 บาทตอ่หนว่ย (คํานวณจากสมมติฐานราคา
หน่วยลงทนุกองทนุรวม CPNRF ที
ราคา 18.5 บาทต่อหน่วย ณ วนัที
 15 สงิหาคม 2560) จํานวนประมาณ 679,459,459 
หน่วย และใช้สมมติฐานการดําเนินงานเดียวกนักบัที
ใช้จดัทําข้อมลูทางการเงินตามสถานการณ์สมมติ รวมถึงสมมติฐาน
อื
นเพิ
มเติม คาดว่าอตัราเงินจ่ายผู้ ถือหน่วยและอตัราผลตอบแทนสทุธิจะเท่ากบัร้อยละ 7.54 และ 4.22 ตามลําดบั โดย
กองทรัสต์ CPNREIT จะมีอตัราเงินกู้ยืมต่อทรัพย์สินรวมที
ประมาณร้อยละ 6.4 (ณ สิ Eนวนัของวนัที
มีการจดทะเบียนสทิธิ
การเช่าเพื
อลงทนุในทรัพย์สินที
จะรับโอนจากการแปลงสภาพกองทุนรวม CPNRF และเข้าลงทุนในทรัพย์สินที
จะลงทุน
เพิ
มเติมครั Eงที
 1 รวมถึงเงินกู้ยืมสําหรับโครงการปรับปรุงอสงัหาริมทรัพย์ โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3) อยา่งไรก็ดี 
กรณีดงักลา่วอาจไม่ได้สะท้อนถึงโครงสร้างทางการเงินที
มีประสิทธิภาพจากการใช้แหลง่เงินกู้ ที
มีต้นทนุทางการเงินที
ถกู
กว่า นอกจากนี E อาจมีสมมติฐานที
ใช้บางประการที
เกิดจากการประมาณการโดยไม่มีข้อมูลจริงในการอ้างอิงมารองรับ
เนื
องจากเป็นกรณีที
ไมไ่ด้สะท้อนแผนดําเนินการที
จะเกิดขึ Eนจริง เช่น ต้นทนุการกู้ยืมและการชําระคืนเงินต้นของเงินกู้ยืม
สว่นที
โอนมาจากกองทนุรวม CPNRF ราคาและจํานวนหน่วยทรัสต์ที
จะเสนอขาย รวมถึงยงัไม่ได้มีการคํานงึถึงค่าใช้จ่าย
ที
เกี
ยวข้องกบัการเสนอขายหน่วยทรัสต์ เป็นต้น โดยหากสมมติฐานที
ใช้ในการจดัทําประมาณการเปลี
ยนแปลงไป อาจมี
ผลให้ประมาณการอตัราผลตอบแทนในกรณีระดมทนุโดยการเสนอขายหนว่ยทรัสต์เพียงอยา่งเดียวข้างต้นเปลี
ยนแปลงไป
อยา่งมีสาระสาํคญั ซึ
งไมไ่ด้ถกูคํานงึถึงในการประเมินครั Eงนี E 

ทั Eงนี E ที
ปรึกษาทางการเงินและผู้จดัการกองทรัสต์มีความเห็นว่ามลูค่าดงักลา่วเป็นมลูคา่ที
เหมาะสมซึ
งสามารถ
ยอมรับได้ เนื
องจากภายหลงัการแปลงสภาพและลงทนุในทรัพย์สนิที
จะลงทนุเพิ
มเติมครั Eงที
 1 ซึ
งจะใช้เงินจากการกู้ยืมทั Eง
จํานวนและไม่มีการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ
มเติม ตามที
ได้รับอนุมตัิจากที
ประชุมผู้ ถือหน่วยครั Eงที
 1/2560 ที
ปรึกษา
ทางการเงินและผู้จดัการกองทรัสต์คาดวา่อตัราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ CPNREIT จะอยูที่
ร้อยละ 9.05 
(คํานวณจากราคาหนว่ยลงทนุในกองทนุรวม CPNRF ที
ราคา 18.5 บาทตอ่หนว่ย ณ วนัที
 15 สงิหาคม 2560 และการจ่าย
ประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วย (Cash Distribution Per Unit หรือ DPU) ที
 1.675 บาทต่อหน่วย สําหรับช่วงระยะเวลา
ประมาณการตั Eงแต่วนัที
 1 มกราคม 2561 ถึงวนัที
 31 ธนัวาคม 2561 ซึ
งอตัราผลตอบแทนที
เพิ
มขึ Eนได้สะท้อนความเสี
ยง
จากระดบัเงินกู้ยืมที
เพิ
มขึ Eน โดยกองทรัสต์ CPNREIT จะมีอตัราเงินกู้ยืมตอ่มลูคา่ทรัพย์สนิรวมที
ประมาณร้อยละ 33.8 (ณ 
สิ Eนวนัของวนัที
มีการจดทะเบียนสิทธิการเช่าเพื
อลงทุนในทรัพย์สินที
จะรับโอนจากการแปลงสภาพกองทนุรวม CPNRF 
และเข้าลงทุนในทรัพย์สินที
จะลงทุนเพิ
มเติมครั Eงที
 1 รวมถึงเงินกู้ ยืมสําหรับโครงการปรับปรุงอสงัหาริมทรัพย์ โครงการ
เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3)  ทั Eงนี E ประมาณการอตัราเงินจ่ายกรณีสมมติว่ากองทรัสต์ CPNREIT ลงทนุในทรัพย์สินที
จะ
ลงทุนเพิ
มเติมครั Eงที
 1 ผ่านการระดมทุนโดยการเสนอขายหน่วยทรัสต์ทั Eงจํานวน และการกู้ ยืมเงินทั Eงจํานวนสําหรับ
ช่วงเวลาประมาณการตั Eงแตว่นัที
 1 มกราคม 2561 ถึงวนัที
 31 ธนัวาคม 2561 สามารถสรุปได้ดงันี E 
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(หน่วย: ร้อยละ) 

ทรัพย์สินที�มี
อยู่เดิมภายใต้ 
กองทุนรวม 
CPNRF (1) 

ทรัพย์สินทั 1งหมดหลังการ
ลงทุนเพิ�มเติมภายใต้
กองทรัสต์ CPNREIT  

(ลงทุนในทรัพย์สนิที�จะ
ลงทุนเพิ�มเติมครั1งที� 1 

โดยการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ทั 1งจาํนวน) (1) 

ทรัพย์สินทั 1งหมดหลังการ
ลงทุนเพิ�มเติมภายใต้
กองทรัสต์ CPNREIT  

(ลงทุนในทรัพย์สนิที�จะ
ลงทุนเพิ�มเติมครั1งที� 1 
โดยการกู้ยมืทั 1งจาํนวน) 

(2) 

ประมาณการอตัราเงิน
จ่ายผู้ ถือหนว่ย (3) 

7.42 7.54 9.05 

อตัราผลตอบแทนสทุธิ (3) 3.93 4.22 5.73 

อตัราเงินกู้ยมืตอ่
ทรัพย์สนิรวม (4) 8.0 6.4 33.8 

หมายเหตุ:   
(1)  กรณีที
ไมใ่ชแ่ผนดําเนินงานที
ได้รับอนมุตัิจากที
ประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยสมมติวา่กองทรัสต์ CPNREIT ลงทนุใน

ทรัพย์สินที
จะลงทนุเพิ
มเติมครั Eงที
 1 ผ่านการระดมทนุโดยการเสนอขายหน่วยทรัสต์มลูค่า 12,570 ล้านบาทเพียง
อยา่งเดียวโดยอ้างอิงสมมติฐานที
กลา่วข้างต้น 

(2)          อ้างอิงจากประมาณการงบกําไรขาดทุนและงบประกอบรายละเอียดรายได้จากการลงทุนสุทธิตามสมมติฐาน
สําหรับชว่งเวลาประมาณการตั Eงแตว่นัที
 1 มกราคม ถึงวนัที
 31 ธันวาคม 2561 

(3)           อตัราผลตอบแทนดงักล่าว อ้างอิงจากราคาหน่วยลงทุนกองทนุรวม CPNRF ณ วนัที
 15 สิงหาคม 2560 ที
ราคา
หน่วยละ 18.5 บาท 

(4) ประมาณการสําหรับ ณ วนัที
 1 มกราคม 2561  

ทั Eงนี E ตามแผนการแปลงสภาพกองทนุรวม CPNRF เป็นกองทรัสต์ CPNREIT และการลงทนุเพิ
มเติมครั Eงนี Eตามที

ได้รับอนมุตัิจากที
ประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุ จะใช้เงินจากการกู้ยืมทั Eงจํานวนและไม่มีการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ
มเติม ซึ
ง
เป็นโครงสร้างทางการเงินที
มีประสทิธิภาพเนื
องจากการใช้แหลง่เงินกู้มีต้นทนุทางการเงินที
ถกูกวา่ ประมาณการอตัราเงิน
จ่ายผู้ ถือหน่วยและอัตราผลตอบแทนสุทธิที
จะได้รับตามข้อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติ จะอยู่ในระดับที

เหมาะสมเมื
อพิจารณาจากความมั
นคงของกระแสเงินสดของทรัพย์สินที
ลงทุน และโอกาสในการเติบโต ทั Eงนี E ผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์จะได้ประโยชน์จากการที
กองทรัสต์ CPNREIT ใช้แหลง่เงินทนุจากการกู้ยืมเงินทั Eงจํานวนในการเข้าลงทนุใน
ทรัพย์สินที
จะลงทนุเพิ
มเติมครั Eงที
 1 ในครั Eงนี E เนื
องจากอตัราดอกเบี Eยของเงินกู้ น้อยกว่าประมาณการอตัราผลตอบแทน
สุทธิ โดยคาดว่าภายหลังจากที
กองทรัสต์ CPNREIT เข้าลงทุนในทรัพย์สินที
จะลงทุนเพิ
มเติมครั Eงที
  1 กองทรัสต์ 
CPNREIT จะมีอตัราเงินกู้ ยืมต่อทรัพย์สินรวมที
เพิ
มขึ Eนเช่นกัน ทั Eงนี E โครงสร้างทางการเงินดังกล่าวเป็นโครงสร้างทาง
การเงินภายหลงัการแปลงสภาพเป็นกองทรัสต์ CPNREIT ที
มีประสิทธิภาพและเป็นตามที
ได้รับอนมุตัิจากที
ประชุมผู้ ถือ
หน่วยครั Eงที
 1/2560 อีกทั Eง กองทรัสต์ CPNREIT ยงัเป็นทางเลือกหนึ
งของการลงทุนที
ให้ผลตอบแทนที
น่าพอใจแก่นัก
ลงทนุเมื
อเทียบกบัอตัราผลตอบแทนและความเสี
ยงของตราสารหนี Eภาคเอกชนที
มีความนา่เชื
อถือในระดบัที
สามารถลงทนุ
ได้ (Investment Grade) และอัตราเงินจ่ายผู้ ถือหน่วยของทรัสต์เพื
อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และกองทุนรวม
อสงัหาริมทรัพย์ ที
ลงทนุในธุรกิจศนูย์การค้าเป็นหลกั ซึ
งเป็นประเภททรัพย์สนิหลกัของกองทรัสต์ CPNREIT ดงัที
แสดงใน
ตารางด้านลา่ง 
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ตารางแสดงอตัราผลตอบแทนของตราสารหนี 1ประเภทต่าง ๆ ณ วันที� 15 สิงหาคม 2560 

ประเภท อายุ 20 ปี 
(ร้อยละ) 

อายุ 25 ปี 
(ร้อยละ) 

อายุ 30 ปี 
(ร้อยละ) 

ตราสารหนี Eภาคเอกชน  
(ความนา่เชื
อถือระดบั AA) 

4.59 4.97 4.91 

ตราสารหนี Eภาคเอกชน  
(ความนา่เชื
อถือระดบั AA-) 

4.64 5.03 4.97 

ตราสารหนี Eภาคเอกชน 
(ความนา่เชื
อถือระดบั A+) 

4.77 5.17 5.11 

ตราสารหนี Eภาคเอกชน 
(ความนา่เชื
อถือระดบั A) 

4.94 5.35 5.30 

ตราสารหนี Eภาคเอกชน 
(ความนา่เชื
อถือระดบั BBB+) 

6.39 6.83 6.80 

ที�มา:  Thai BMA และ Bloomberg ณ วนัที
 15 สิงหาคม 2560 

ตารางแสดงอตัราเงนิจ่ายผู้ถอืหน่วยและอัตราผลตอบแทนสุทธิของทรัสต์เพื�อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ประเภทศูนย์การค้า ณ วนัที� 15 สิงหาคม 2560 

 

เงนิจ่ายผู้ถอื
หน่วยต่อ

หน่วย 
(บาท) (1) 

ราคา
หน่วย 
(บาท) 

อัตราเงนิ
จ่ายผู้ถอื
หน่วย  

(ร้อยละ)  

อัตราผล
ตอบ 

แทนสุทธิ  
(ร้อยละ) (2) 

อายุ
สัญญาเช่า
คงเหลือ 
(ปี) (3) 

อัตราเงนิกู้
ต่อ

ทรัพย์สิน
รวม 

(ร้อยละ) (6) 

กองทรัสต์และกองทุนรวมที�ลงทุนในกรรมสิทธิsและสิทธิการเช่า  (Freehold & Leasehold)  

TLGF 0.8558 16.8 5.09 n.a. (4) n.a. (4) 8.4 

กองทรัสต์และกองทุนรวมที�ลงทุนในสทิธิการเช่า 100 % (Leasehold)   

CRYSTAL 0.7768 11.2 6.94 3.07 25.9 0.0 

FUTUREPF 1.3660 20.4 6.70 2.60 24.4 1.8 

MJLF 0.9850 12.7 7.76 2.61 19.4 0.0 

LHSC 0.8720 14.1 6.18 1.85 23.1 15.4 

CPNRF 
(ก่อนการแปลงสภาพและ

1.1643 18.5 6.29 3.34 33.9 5.6 
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เงนิจ่ายผู้ถอื
หน่วยต่อ

หน่วย 
(บาท) (1) 

ราคา
หน่วย 
(บาท) 

อัตราเงนิ
จ่ายผู้ถอื
หน่วย  

(ร้อยละ)  

อัตราผล
ตอบ 

แทนสุทธิ  
(ร้อยละ) (2) 

อายุ
สัญญาเช่า
คงเหลือ 
(ปี) (3) 

อัตราเงนิกู้
ต่อ

ทรัพย์สิน
รวม 

(ร้อยละ) (6) 

ลงทนุในทรัพย์สนิที
จะลงทนุ
เพิ
มเติมครั Eงที
 1) 

ค่าเฉลี�ยผลตอบแทน 6.49 2.69    

CPNREIT 
(หลงัการแปลงสภาพและ
ลงทนุในทรัพย์สนิที
จะลงทนุ
เพิ
มเติมครั Eงที
 1) 

1.6750 18.5 9.05 5.73 30.1(5) 33.8 

ที�มา:  SETSMART และ Bloomberg ณ วนัที
 15 สิงหาคม 2560 
หมายเหตุ:   
(1) สําหรับระยะเวลา 12 เดือนสิ Eนสุดวันที
 15 สิงหาคม 2560 ยกเว้นสําหรับกองทรัสต์ CPNREIT ซึ
งอ้างอิงจากข้อมูลทาง

การเงินตามสถานการณ์สมมติ 
(2) อตัราผลตอบแทนสทุธิ เทา่กบั อตัราเงินจา่ยผู้ ถือหน่วย หกัการคืนเงินต้นแบบเส้นตรง 
(3) เฉลี
ยตามมลูค่าประเมินตามหมายเหตุประกอบงบการเงินล่าสุด ทั Eงนี E การคํานวณอายุสัญญาเช่าคงเหลือคํานวณโดย

กําหนดให้ทรัพย์สินที
มีกรรมสิทธิU (Freehold) มีอายเุทา่กบั ��� ปี 
(4) ไม่สามารถคํานวณอายสุญัญาเชา่คงเหลือ เนื
องจาก TLGF มีการลงทนุทั EงในกรรมสิทธิUและสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ ซึ
ง

หมายเหตปุระกอบงบการเงินของ TLGF ไมไ่ด้ระบแุยกมลูคา่ของทรัพย์สินแตล่ะประเภท 
(5) ประมาณอายสุญัญาเชา่คงเหลือ ณ วนัที
 31 ธันวาคม 2560 

(6) ณ วนัที
 30 มิถนุายน 2560 ยกเว้น TLGF ซึ
งเป็นข้อมลู ณ วนัที
 31 พฤษภาคม 2560 และ CPNREIT ซึ
งเป็นประมาณการ
สําหรับ ณ วนัที
 1 มกราคม 2561  

นอกจากนี E ที
ปรึกษาทางการเงินและผู้ จัดการกองทรัสต์เห็นว่ามูลค่าลงทุนดังกล่าวเป็นมูลค่าที
เหมาะสม
เนื
องจากเหตผุลเพิ
มเติมดงัตอ่ไปนี E 

1. ประมาณการจ่ายประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วย (Cash Distribution per Unit หรือ DPU) ที
คาดว่าผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์จะได้รับจากกองทรัสต์ CPNREIT อ้างอิงจากข้อมลูทางการเงินตามสถานการณ์สมมติที
ทํา
การตรวจสอบตามมาตรฐานงานที
ให้ความเชื
อมั
นเกี
ยวกับการตรวจสอบข้อมูลทางการเงินที
เกี
ยวกับ
อนาคตโดยผู้ สอบบัญชีที
ได้รับอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. สําหรับกรณีก่อนและหลงัที
กองทรัสต์ 
CPNREIT จะลงทนุในทรัพย์สินที
จะลงทนุเพิ
มเติมครั Eงที
 1 มีความเหมาะสม เนื
องจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 
หรือผู้ ถือหน่วยลงทุนเดิมจะได้รับเงินจ่ายประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วยในอัตราที
มากขึ Eนหลังจาก
กองทรัสต์ CPNREIT เข้าลงทุนในทรัพย์สินที
จะลงทุนเพิ
มเติมครั Eงที
 1 เมื
อเทียบกับประมาณการจ่าย
สว่นแบ่งกําไร (Cash Distribution Per Unit หรือ DPU) ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวม CPNRF ที
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คาดว่าจะได้รับหากกองทุนรวม CPNRF ไม่ได้ทําการแปลงสภาพและลงทุนในทรัพย์สินที
จะลงทุน
เพิ
มเติมครั Eงที
 1 โดยเพิ
มขึ Eนประมาณ 0.3031 บาทตอ่หนว่ย  

2. การแปลงสภาพและการลงทนุในทรัพย์สนิที
จะลงทนุเพิ
มเติมครั Eงที
 1 จะทําให้รายได้คา่เช่าและคา่บริการ
ของกองทรัสต์ CPNREIT มีความมั
นคงเพิ
มขึ Eนผ่านการกระจายความเสี
ยงของการจัดหาผลประโยชน์
จากอสังหาริมทรัพย์ และช่วยลดการพึ
งพาแหล่งรายได้ของกองทรัสต์ CPNREIT จากทรัพย์สินใด
ทรัพย์สนิหนึ
ง (Asset Diversification) เนื
องจากทรัพย์สนิที
โอนจากกองทนุรวม CPNRF มายงักองทรัสต์ 
CPNREIT และทรัพย์สนิที
จะลงทนุเพิ
มเติมครั Eงที
 1 มีทําเลที
ตั Eงที
แตกตา่งกนั  

2.6 การทาํธุรกรรมของกองทรัสต์กับบุคคลที�เกี�ยวโยงกนักบัทรัสตี  

2.6.1 รายละเอียดการทาํธุรกรรม และเงื�อนไขในการเข้าทาํรายการ 

ในการเข้าลงทุนในทรัพย์สินในครั Eงนี E กองทรัสต์ CPNREIT จะใช้แหล่งเงินทุนจากการกู้ ยืมเงินทั Eงหมดจาก
ธนาคารพาณิชย์ ซึ
งอาจมีการกู้ยืมเงินจากบคุคลที
เกี
ยวโยงกันกบัทรัสตีซึ
งคือ ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) ซึ
ง
เป็นผู้ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 99.99 ของจํานวนหุ้นทั Eงหมดของทรัสตี ทั Eงนี E ในการกู้ยืมดงักลา่ว กองทรัสต์ CPNREIT จะ
ดําเนินการให้เป็นไปตามประกาศที
เกี
ยวข้อง โดยมีเงื
อนไขของการกู้ยืมเงินที
สําคญัตามที
ระบไุว้ใน สว่นที
 2 ข้อ 2.7 “การ
กู้ยืมเงิน” 

2.6.2 เหตุผล ความจาํเป็นและความเห็นเกี�ยวกับเงื�อนไขของธุรกรรม  

ผู้ จัดการกองทรัสต์เห็นว่าการกู้ ยืมเงินจากบุคคลที
เกี
ยวโยงกันกับทรัสตีนั Eน เป็นการดําเนินการที
มีความ
สมเหตสุมผล และเงื
อนไขในสญัญาเงินกู้ เป็นเงื
อนไขทางการค้าตามปกติและเป็นประโยชน์ตอ่กองทรัสต์ CPNREIT 

นอกจากนี E ธุรกรรมการกู้ ยืมเงินของกองทรัสต์ CPNREIT เป็นธุรกรรมที
มีเงื
อนไขที
เหมาะสมกับกองทรัสต์ 
CPNREIT ซึ
งสามารถเทียบเคียงได้กบัเงื
อนไขที
ผู้ ให้กู้ เสนอให้กบับริษัทอื
นในธุรกิจที
มีรูปแบบของความเสี
ยงที
ใกล้เคียงกนั 
ซึ
งทรัสตีไมส่ามารถเข้ามาแทรกแซงหรือมีอิทธิพลตอ่ระบบการพิจารณาอนมุตัิและการกําหนดเงื
อนไขในสญัญาเงินกู้ของ
ผู้ให้กู้ ได้ ทั Eงนี E ผู้จดัการกองทรัสต์เห็นว่าธุรกรรมที
กองทรัสต์ CPNREIT จะกู้ยืมเงินจากบคุคลที
เกี
ยวโยงกนักบัทรัสตีไม่ได้
ก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์หรือทําให้กองทรัสต์ CPNREIT เสยีประโยชน์ เนื
องจากเป็นไปตามเงื
อนไขทางการ
ค้าปกติ และเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

2.7 การกู้ยมืเงนิ 

2.7.1 สรุปสาระสาํคัญของสัญญากู้ยมืเงนิ 

การเข้าลงทนุในทรัพย์สนิที
จะลงทนุเพิ
มเติมครั Eงที
 1 ของกองทรัสต์ CPNREIT จะใช้แหลง่เงินทนุทั Eงหมดจากการ
กู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์ และ/หรือสถาบนัการเงิน (“ผู้ให้กู้”)  ซึ
งข้อเสนอเบื Eองต้นที
กองทรัสต์ CPNREIT ได้รับจะเป็น
วงเงินกู้ ยืมที
มีกําหนดระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีนบัจากวนัที
เบิกเงินกู้  โดยมีมูลค่าไม่เกินร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินของ
กองทรัสต์ CPNREIT (ณ สิ Eนวนัของวนัที
มีการจดทะเบียนสิทธิการเช่าเพื
อลงทุนในทรัพย์สินที
จะรับโอนจากการแปลง
สภาพกองทนุรวม CPNRF และเข้าลงทนุในทรัพย์สินที
จะลงทนุเพิ
มเติมครั Eงที
 1 รวมถึงเงินกู้ยืมสําหรับโครงการปรับปรุง



ทรัสต์เพื
อการลงทนุในสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 

สว่นที
 2 หน้า 2 - 55 

อสงัหาริมทรัพย์ โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3) เพื
อใช้สําหรับการลงทุนในทรัพย์สินที
จะลงทุนเพิ
มเติมครั Eงที
 1 
นอกจากนี E การกู้ยืมเงินดงักลา่วจะมีวตัถปุระสงค์เพื
อใช้สาํหรับการรีไฟแนนซ์ (Refinance) เงินกู้ของกองทนุรวม CPNRF 
ที
มีอยู่ในปัจจุบันซึ
งจะถูกโอนไปเป็นของกองทรัสต์ CPNREIT และเพื
อใช้เป็นแหล่งเงินทุนสําหรับการปรับปรุงหรือ
ซ่อมแซมอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ CPNREIT โดยข้อกําหนดและเงื
อนไขของการกู้ ยืมเงินดงักล่าวจะเป็นไปตามที

กําหนดในสญัญากู้ยืมเงินระยะสั Eนระหวา่งกองทรัสต์ CPNREIT และผู้ให้กู้  โดยมีเงื
อนไขที
สาํคญัดงัตอ่ไปนี E 

ประเภทสินเชื�อ เงินกู้ยืมระยะสั Eน 

ผู้ให้กู้ ธนาคารพาณิชย์ และ/หรือสถาบันการเงิน 
ซึ
 ง ไม่ ใช่ บุ ค ค ล ที
 เกี
 ย ว โย งกับ ผู้ จัด ก าร
กองทรัสต์ และ/หรือ ทรัสตี 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 

วัตถุประสงค์ สินเชื
อเพื
อการได้มาซึ
งทรัพย์สิน และเพื
อ
การปรับปรุงหรือซ่อมแซมอสังหาริมทรัพย์
ของกองทรัสต์ CPNREIT (2) 

สินเชื
อเพื
อนําไปชําระภาระผูกพันของเงิน
กู้ยืมฉบบัเดิม (Refinance) 

วงเงนิกู้รวมทั 1งหมด ไมเ่กิน 14,150 ล้านบาท ไมเ่กิน 2,000 ล้านบาท 

 โดยจํานวนเงินกู้ ยืมทั Eงหมดจะมีสดัส่วนประมาณร้อยละ 34 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของ
กองทรัสต์ CPNREIT (ณ สิ Eนวนัของวนัที
มีการจดทะเบียนสิทธิการเช่าเพื
อลงทนุในทรัพย์สิน
ที
จะรับโอนจากการแปลงสภาพกองทุนรวม CPNRF และเข้าลงทุนในทรัพย์สินที
จะลงทุน
เพิ
มเติมครั Eงที
 1 รวมถึงเงินกู้ ยืมสําหรับโครงการปรับปรุงอสงัหาริมทรัพย์ โครงการเซ็นทรัล
พลาซา พระราม 3) 

อัตราดอกเบี 1ย อตัราดอกเบี Eยลอยตวั 
ไมเ่กิน 6M BIBOR (1) +  0.80% ตอ่ปี 

อตัราดอกเบี Eยคงที
 
ไมเ่กินร้อยละ 2.40% ตอ่ปี 

อายุสัญญาเงนิกู้ ไมเ่กิน 2 ปีนบัจากวนัที
เบิกเงินกู้  ไมเ่กิน 1 ปีนบัจากวนัที
เบิกเงินกู้  

หลักประกันเงนิกู้ ไมม่ีหลกัประกนั 

การชาํระคืนเงนิต้น ชําระคืนทั Eงจํานวน ณ วนัครบกําหนดอายสุญัญาเงินกู้  

 
หมายเหตุ: 
(1)        BIBOR คือ Bangkok Interbank Offered Rate  
(2) รวมถึงคา่ธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ค่าอากรแสตมป์ คา่ภาษีมลูคา่เพิ
ม และคา่ธรรมเนียมการซื Eออสงัหาริมทรัพย์ของ

กองทรัสต์ CPNREIT ที
เกี
ยวข้องกบัการลงทนุในทรัพย์สินที
โอนจากกองทนุรวม CPNRF มายงักองทรัสต์ CPNREIT และทรัพย์สินที
จะ
ลงทนุเพิ
มเติมครั Eงที
 � เป็นต้น 

 ทั Eงนี E  เพื
อบริหารจดัการความเสี
ยงจากการชําระคืนวงเงินกู้ยืมระยะสั Eน (Refinance) กองทรัสต์ CPNREIT จะมี
การเข้าทําสญัญาเงินกู้ยืมระยะยาวเพิ
มเติมในวนัเดียวกบัวนัที
เข้าทําสญัญาเงินกู้ยืมระยะสั Eน ตามรายละเอียดด้านลา่งนี E  
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ประเภทสินเชื�อ เงินกู้ยืมระยะยาว 

ผู้ให้กู้ ธนาคารพาณิชย์ และ/หรือสถาบันการเงิน 
ซึ
 ง ไม่ ใช่ บุ ค ค ล ที
 เกี
 ย ว โย งกับ ผู้ จัด ก าร
กองทรัสต์ และ/หรือ ทรัสตี 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 

วัตถุประสงค์ สนิเชื
อเพื
อนําไปชําระภาระผกูพนัของเงินกู้ยืมระยะสั Eนฉบบัเดิม (Refinance) ของกองทรัสต์ 
CPNREIT  

วงเงนิกู้รวมทั 1งหมด ไมเ่กิน 7,125 ล้านบาท ไมเ่กิน 2,000 ล้านบาท 

ระยะเวลาเบิกเงนิกู้ 2 ปี นบัจากวนัที
ลงนามในสญัญากู้  1 ปี นบัจากวนัที
ลงนามในสญัญากู้  

อัตราดอกเบี 1ย (1) อตัราดอกเบี Eยลอยตวั ไมเ่กิน MLR - 2.00%  ปีที
 1-3: 
อตัราดอกเบี Eยคงที
 ไมเ่กิน 3.50% 
ปีที
 4-10: 
อตัราดอกเบี Eยลอยตวั ไมเ่กิน MLR - 2.00% 

อายุสัญญาเงนิกู้ ไม่เกิน 16 ปี นบัจากวนัที
ลงนามในสญัญา
กู้ยืมระยะยาว 

ไม่เกิน 11 ปี นับจากวันที
ลงนามในสญัญา
กู้ยืมระยะยาว 

หลักประกันเงนิกู้ ไมม่ีหลกัประกนั 

การชาํระคืนเงนิต้น ทยอยชําระคืนภายในระยะเวลาเงินกู้ยืม (2) 

หมายเหตุ: 
(1)        MLR คือ Minimum Lending Rate ของธนาคารพาณิชย์อ้างอิงที
เสนอโดยผู้ ให้กู้  
(2)        ในกรณีที
มีการเบิกเงินกู้ยืมระยะยาว ผู้ จัดการกองทรัสต์จะมีการเปิดเผยข้อมลูและรายละเอียดเกี
ยวกับการกันเงินสํารองเพื
อนํามา

ชําระหนี Eเงินกู้ ที
เกี
ยวข้องให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทราบ ผ่านทางแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-REIT) โดยจะมีการเปิดเผย
ข้อมลูให้เป็นไปตามเกณฑ์ที
เกี
ยวข้อง 

ทั Eงนี E หากผู้ก่อตั Eงทรัสต์ได้รับข้อเสนอเงินกู้ ยืมที
เป็นประโยชน์ต่อกองทรัสต์ CPNREIT มากกว่า ผู้ก่อตั Eงทรัสต์
สงวนสทิธิในการพิจารณาข้อเสนอเงินกู้ยืมดงักลา่ว 

2.7.2 ประโยชน์ของการกู้ยมืเงนิของกองทรัสต์ CPNREIT ต่อผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 

ผู้จดัการกองทรัสต์มีความเห็นว่าการกู้ยืมเงินเพื
อใช้สําหรับการลงทนุในทรัพย์สินที
จะลงทนุเพิ
มเติมครั Eงที
 1 จะ
เป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์ เนื
องจากจะช่วยให้กองทรัสต์ CPNREIT มีโครงสร้างการบริหารเงินที
มีประสิทธิภาพ
มากขึ Eน และต้นทนุในการลงทนุตํ
าลงเมื
อเทียบกบัการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ที
ออกใหม ่ซึ
งจะสง่ผลให้ผลตอบแทนตอ่ผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ดีขึ Eน ทั Eงนี E ผู้จดัการกองทรัสต์ได้คํานึงถึงการบริหารความเสี
ยงด้านสภาพคลอ่งของกองทรัสต์ CPNREIT ด้วย 
ในขณะเดียวกนั อตัราดอกเบี Eยที
กองทรัสต์ CPNREIT ต้องชําระในการกู้ยืมเงินในครั Eงนี Eอยู่ในเกณฑ์ที
ใกล้เคียงกบัอตัรา
การกู้ยืมเงินของลกูค้าชั Eนดีที
ธนาคารพาณิชย์ในประเทศสว่นใหญ่เสนอให้กบัลกูค้าของตนในธุรกิจที
ใกล้เคียงกนัและอยู่
ภายใต้เงื
อนไขที
ใกล้เคียงกัน ซึ
งตํ
ากว่าต้นทุนทางการเงินในส่วนทุนของกองทรัสต์ CPNREIT เนื
องจากอตัราดอกเบี Eย
สูงสุดที
กองทรัสต์ CPNREIT ต้องชําระตลอดอายุสัญญากู้ ยืมเงินระยะสั Eน ตามที
เปิดเผยในส่วนที
 1 ข้อ 2.7.1 “สรุป
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สาระสําคญัของสญัญากู้ยืมเงิน”อยู่ตํ
ากว่าประมาณการอตัราผลตอบแทนสทุธิ (ร้อยละ 5.73) อย่างไรก็ตาม ในกรณีที

กองทรัสต์ CPNREIT ได้รับข้อเสนอในการกู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์ที
มีข้อกําหนดและเงื
อนไขดีกว่าในปัจจุบนั (เช่น 
อตัราดอกเบี Eยตํ
ากวา่) ผู้จดัการกองทรัสต์ขอสงวนสทิธิในการใช้เงินกู้ยืมจากข้อเสนอดงักลา่ว  

2.8 สรุปสาระสาํคัญของสัญญาที�เกี�ยวข้องกบัทรัพย์สนิที�จะโอนจากกองทุนรวม CPNRF มายงักองทรัสต์ 
CPNREIT 

2.8.1 รายการของสัญญาต่าง ๆ ที�กองทุนรวม CPNRF เข้าทาํกับบุคคลอื�น และยงัมีผลใช้บังคบัอยู่ ณ 
ขณะนี 1  

สญัญาต่าง ๆ ดงัตอ่ไปนี Eที
กองทนุรวม CPNRF ได้เข้าทําเพื
อจดัหาประโยชน์จากทรัพย์สนิที
ลงทนุและยงัคงมีผล
ใช้บงัคบักับกองทุนรวม CPNRF สิทธิและหน้าที
ต่าง ๆ ตามสญัญาเช่าและสญัญาบริการสาธารณูปโภคที
กองทุนรวม 
CPNRF ทํากบัผู้ เช่าพื Eนที
 รวมทั Eงสญัญาแตง่ตั Eงผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ จะถกูโอนไปกองทรัสต์ CPNREIT ในระหวา่งการ
ดําเนินการแปลงสภาพของกองทุนรวม CPNRF เป็นกองทรัสต์ CPNREIT ซึ
งการดําเนินการดงักล่าวจะต้องได้รับความ
ยินยอมจากคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ
ง และ/หรือบคุคลอื
นใดในการให้เปลี
ยนคู่สญัญาจากกองทนุรวม CPNRF เป็นกองทรัสต์ 
CPNREIT  ทั Eงนี E สรุปสาระสําคญัของสญัญาที
สาํคญัที
กองทนุรวม CPNRF ได้เข้าทําและยงัมีผลใช้บงัคบั ซึ
งจะโอนไปยงั
กองทรัสต์ CPNREIT สามารถสรุปได้ดงัตอ่ไปนี E 

โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 

(1) สญัญาเช่าช่วงที
ดินโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 

(2) สญัญาเช่าอาคาร (บางสว่น) โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 

(3) สญัญาซื Eอขายทรัพย์สนิ โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 

(4) สญัญาก่อตั Eงสิทธิและการกระทําการโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 (สญัญาฉบับเดียวกันกับ
โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3)  

(5) สญัญาจํานําตราสารหลกัประกนั 

โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 (เดิมชื�อโครงการเซ็นทรัลพลาซา รัชดา-พระราม 3) 

(1) สญัญาเช่าที
ดินโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 

(2) สญัญาเช่าอาคาร (บางสว่น) และ สญัญาเช่าพื Eนที
อาคาร (บางสว่น) โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 

(3) สญัญาซื Eอขายงานระบบ โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 

(4) สญัญาซื Eอขายทรัพย์สนิ โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 

(5) สญัญาจํานองที
ดินและสิ
งปลกูสร้างโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 

(6) สญัญาก่อตั Eงสิทธิและการกระทําการโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 (สญัญาฉบับเดียวกันกับ
โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2) 
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โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ� นเกล้า 

(1) สญัญาเช่าช่วงที
ดินโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ
 นเกล้า 

(2) สญัญาเช่าอาคาร (บางสว่น) โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ
 นเกล้า 

(3) สญัญาเช่างานระบบโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ
 นเกล้า  

(4) สญัญาซื Eอขายทรัพย์สนิ โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ
 นเกล้า 

(5) สญัญาก่อตั Eงสทิธิและการกระทําการโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ
 นเกล้า 

โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต 

(1) สญัญาเช่าที
ดิน (บางสว่น) และอาคาร (บางสว่น) โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม ่แอร์พอร์ต 

(2) สญัญาเช่างานระบบโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม ่แอร์พอร์ต 

(3) สญัญาซื Eอขายทรัพย์สนิ โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม ่แอร์พอร์ต 

(4) สญัญาก่อตั Eงสทิธิและการกระทําการโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม ่แอร์พอร์ต 
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2.8.2 สรุปสาระสําคัญของสัญญาจัดหาประโยชน์สําหรับทรัพย์สินที�กองทรัสต์ CPNREIT จะรับโอนจาก
กองทุนรวม CPNRF 

2.8.2.1 โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 

(1.1)  สรุปสาระสาํคัญของสัญญาเช่าช่วงที�ดินโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 

ผู้ให้เช่าช่วง เซ็นทรัลพระราม 2 

ผู้เช่าช่วง กองทนุรวม 

ทรัพย์สินที�เช่า (1) ที
ดินตามโฉนดเลขที
 4313, 4314 เลขที
ดิน 122, 78 หน้าสาํรวจ 923, 920 ตั Eงอยูที่
ตําบล
แสมดํา (บางบอน) อําเภอบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร มีเนื Eอที
รวมทั Eงสิ Eนประมาณ 44 
ไร่ 1 งาน 15ตารางวา 

(2) ที
ดินตามโฉนดเลขที
 49534 เลขที
ดิน 125 หน้าสํารวจ 20872 ตั Eงอยู่ที
ตําบลแสมดํา 
(บางบอน) อําเภอบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร มีเนื Eอที
รวมทั Eงสิ Eนประมาณ 6 ไร่ 76.2 
ตารางวา 

(3) ที
ดินตามโฉนดเลขที
 85312 เลขที
ดิน 53 หน้าสาํรวจ 37871 ตั Eงอยูที่
ตําบลแสมดํา (บาง
บอน) อําเภอบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร มีเนื Eอที
รวมทั Eงสิ Eนประมาณ 3 ไร่ 47.2 
ตารางวา 

ระยะเวลาการเช่า มีกําหนดระยะเวลานับตั Eงแต่วนัจดทะเบียนสิทธิการเช่าตามสญัญาฉบับนี E จนถึงวันที
 15 
สงิหาคม 2568 

สิทธิในการต่ออายุ
สัญญาเช่าเมื�อสัญญา
เช่าครบกาํหนด 
 

ในกรณีที
เซ็นทรัลพระราม 2 ได้ใช้สิทธิในการต่ออายุสญัญาเช่าหลกั โดยได้มีการตกลงใน
เรื
องเงื
อนไขและราคาในการตอ่อายสุญัญาเช่ากบัผู้ ให้เช่าเดิมตามข้อกําหนดและเงื
อนไขแห่ง
สญัญาเช่าหลกัแล้ว เซ็นทรัลพระราม 2 ตกลงที
จะแจ้งเงื
อนไขและราคาในการตอ่อายสุญัญา
เช่าช่วงที
ดินให้กองทนุรวมทราบภายใน 60 วนันบัแตว่นัที
เซ็นทรัลพระราม 2 ได้มีการตกลงใน
เรื
องเงื
อนไขและราคาในการตอ่อายสุญัญาเชา่กบัผู้ให้เชา่เดิม โดยเซ็นทรัลพระราม 2 ยินยอม
ให้สิทธิที
จะปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) แก่กองทนุรวมในการต่ออายสุญัญาเช่าช่วง
ฉบบันี Eตอ่ไป  

เงื�อนไขในการต่ออายุ
สัญญาเช่าเมื�อสัญญา
เช่าครบกาํหนด 

หากกองทุนรวมประสงค์จะใช้สิทธิในการเช่าที
ดินที
เช่าช่วงต่อไป กองทนุรวมจะต้องแจ้งให้
เซ็นทรัลพระราม 2 ทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อักษรภายใน 6 เดือนนบัแต่กองทุนรวม
ได้รับแจ้งจากเซ็นทรัลพระราม 2 ดงักลา่วข้างต้น หรือระยะเวลาอื
นใดตามที
คูส่ญัญาจะได้ตก
ลงกัน ทั Eงนี E คู่สญัญาทั Eงสองฝ่ายตกลงเจรจาเกี
ยวกบัข้อกําหนดและเงื
อนไขเกี
ยวกับการต่อ
สญัญาเช่าช่วงฉบบันี Eตอ่ไป 
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ค่าเช่า กองทนุรวมได้ชําระคา่เช่าที
ดินที
เช่าช่วงทั Eงจํานวนในวนัจดทะเบียนสญัญาฉบบันี E 

หน้าที�ของกองทุนรวม (1) กองทุนรวมตกลงจะบํารุงรักษาที
ดินที
เช่าช่วงหรือกระทําการใด ๆ ทั Eงปวง เพื
อให้
ทรัพย์สนิที
เช่าอยูใ่นสภาพที
ดี และเหมาะสมแก่การใช้งานตามวตัถปุระสงค์ดงัที
ระบไุว้ใน
สญัญานี Eและสญัญาเช่าหลกั 

(2) กองทนุรวมจะไม่ทําการก่อสร้างสิ
งปลกูสร้างหรือสว่นควบใด ๆ ในที
ดินที
เช่าช่วง และจะ
ไมทํ่าการแก้ไขดดัแปลงสว่นใด ๆ ของที
ดินที
เช่าช่วงอนัเป็นการทําให้ที
ดินที
เช่าช่วงได้รับ
ความเสียหาย หรือเปลี
ยนแปลงในสาระสําคญั เว้นแต่ได้รับความยินยอมลว่งหน้าเป็น
หนงัสอืจากเซ็นทรัลพระราม 2 ทั Eงนี E เซ็นทรัลพระราม 2 จะพิจารณาการให้ความยินยอม
ดงักลา่วอยา่งไมช่กัช้า และจะไมป่ฏิเสธการให้ความยินยอมโดยไมม่ีเหตผุลอนัสมควร 

คาํรับรองของเซ็นทรัล
พระราม 2 

(1) ตลอดระยะเวลาตามสญัญาฉบับนี E เซ็นทรัลพระราม 2 จะไม่นําที
ดินที
เช่าช่วงออกให้
บคุคลใด ๆ เช่าช่วง หรือหาประโยชน์ไม่ว่าด้วยวิธีการใด ๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอม
เป็นหนงัสอืจากกองทนุรวม  และจะไม่กระทําการใด ๆ อนัเป็นการผิดนดั หรือผิดสญัญา 
หรืออาจเป็นการผิดนดั หรือผิดสญัญาเช่าหลกั หรือเงื
อนไขใด ๆ หรือกระทําการใด ๆ อนั
อาจทําให้สญัญาเช่าหลกัถกูบอกเลกิ หรือเพิกถอน โดยผู้ให้เช่าเดิมตามสญัญาเช่าหลกั 

(2) ตลอดระยะเวลาตามสัญญาเช่านี E เซ็นทรัลพระราม 2 จะไม่ยินยอมให้มีการแก้ไข
เปลี
ยนแปลง หรือเพิ
มเติม หรือยกเลกิข้อกําหนดและเงื
อนไขใด ๆ ในสญัญาเช่าหลกัหรือ
เงื
อนไขในหนงัสอืยินยอม เว้นแตก่รณีดงัตอ่ไปนี E 

(ก) เป็นการทําให้เงื
อนไขการเช่าดีขึ Eน หรือ 

(ข) ได้รับความยินยอมเป็นหนงัสอืจากกองทนุรวม 

การโอนสิทธิการเช่า
และการให้เช่าช่วง 

เว้นแต่เซ็นทรัลพระราม 2 จะให้ความยินยอมเป็นประการอื
น ภายในระยะเวลาการเช่าตาม
สญัญาฉบบันี E กองทุนรวมจะไม่นําสิทธิการเช่าช่วงนี E ไม่ว่าทั Eงหมดหรือบางสว่น ออกให้เช่า
ช่วงแก่บคุคลใด ๆ หรือให้บุคคลใด ๆ เข้ามาอยู่แทน หรือก่อให้เกิดภาระผกูพนัใด ๆ ที
ทําให้
บุคคลอื
นมีสิทธิเข้ามาใช้ประโยชน์ในที
ดินที
เช่าช่วงแทน หรือโอนสิทธิการเช่าไม่ว่าทั Eงหมด
หรือแตบ่างสว่นให้แก่บคุคลใด ๆ  

เหตุผิดนัดหรือเหตุ
แห่งการเลกิสัญญา 
 

ในกรณีที
เกิดเหตกุารณ์อยา่งใดอยา่งหนึ
งตามที
ระบใุนกรณีดงัตอ่ไปนี E  

(1) ในกรณีที
เซ็นทรัลพระราม 2 ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงที
ระบไุว้ในสญัญานี E หรือ
ผิดคํารับรองที
ให้ไว้ในสญัญานี E และเซ็นทรัลพระราม 2 ไม่สามารถดําเนินการแก้ไขและ
ปฏิบตัิให้ถกูต้องตามสญัญาภายใน 60 วนันบัจากวนัที
ได้รับแจ้งหรือทราบถึงเหตแุห่ง
การผิดสญัญานั Eน หรือภายในระยะเวลาใด ๆ ที
คูส่ญัญาได้ตกลงกนั  

(2) ในกรณีที
เซ็นทรัลพระราม 2 ปฏิบตัิผิดเงื
อนไขของสญัญากู้ยืมเงิน หรือภาระผกูพนั หรือ
ภาระหนี Eสินอื
นใดกบับคุคลใด ๆ ก็ตาม ซึ
งรวมกนัมีมลูค่าเกินกว่ากึ
งหนึ
งของมลูค่าของ
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สว่นของผู้ ถือหุ้นของเซ็นทรัลพระราม 2  และเซ็นทรัลพระราม 2 ไมส่ามารถทําการแก้ไข
เหตุดังกล่าวให้เสร็จสิ Eนภายใน 180 วันนับจากวันที
ทราบหรือมีเหตุอันควรทราบถึง
เหตกุารณ์ดงักลา่ว เว้นแต่เซ็นทรัลพระราม 2 สามารถพิสจูน์และยืนยนัเป็นลายลกัษณ์
อกัษรจนเป็นที
พอใจแก่กองทนุรวมว่าการผิดนดัดงักลา่วไมม่ีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญั
ต่อฐานะทางการเงินของเซ็นทรัลพระราม 2 ซึ
งจะนําเซ็นทรัลพระราม 2 ไปสู่สภาวะ
ล้มละลาย และการผิดนัดดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการใช้สิทธิของกองทุนรวมตาม
สญัญาฉบบันี E 

(3) ในกรณีที
เซ็นทรัลพระราม 2 ถกูศาลสั
งพิทกัษ์ทรัพย์ หรือถกูศาลสั
งให้ล้มละลาย หรืออยู่
ในขั Eนตอนการเลิกบริษัท การชําระบัญชี หรือมีการร้องขอให้ฟืEนฟูกิจการของเซ็นทรัล
พระราม 2 ตอ่ศาลหรือหนว่ยงานราชการที
เกี
ยวข้อง ซึ
งกองทนุรวมเห็นวา่มีผลกระทบต่อ
ความสามารถของเซ็นทรัลพระราม 2 ในการชําระหนี E หรือปฏิบตัิตามสญัญานี E 

(4) ในกรณีที
กองทุนรวมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงที
ระบุไว้ในสญัญานี E หรือผิดคํา
รับรองที
ให้ไว้ในสัญญานี E และกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการแก้ไขและปฏิบัติให้
ถูกต้องตามสญัญาภายใน 60 วนันับจากวันที
ได้รับแจ้งหรือทราบถึงเหตุแห่งการผิด
สญัญานั Eน หรือภายในระยะเวลาใด ๆ ที
คู่สญัญาได้ตกลงกันเว้นแต่ในกรณีที
การไม่
ปฏิบัติตามข้อตกลงหรือเงื
อนไขที
ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี Eเป็นผลเนื
องมาจากการที

เซ็นทรัลพัฒนา (หรือบุคคลหรือนิติบุคคลที
เซ็นทรัลพัฒนาเสนอชื
อให้ปฏิบัติหน้าที

ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์แทน) ในฐานะผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ไม่ปฏิบตัิหน้าที
ตามที

กําหนดไว้ในสญัญาแตง่ตั Eงผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์หรือโครงการจดัการกองทนุรวม 

(5) เมื
อครบกําหนดระยะเวลาการเช่าที
ดินที
เช่าช่วงตามสญัญาฉบบันี E 

(6) คูส่ญัญาตกลงเลกิสญัญา  

(7) (ก) ในกรณีที
มีการเลิกกองทุนรวมตามรายละเอียดที
กําหนดในโครงการ และกองทุน
รวมได้แจ้งให้เซ็นทรัลพระราม 2 ทราบถึงการเลิกกองทนุรวมเป็นลายลกัษณ์อกัษร
แล้ว  

 (ข) กรณีที
ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีมติให้เลิกโครงการ โดยในการลงมติดังกล่าวมีเซ็นทรัล
พัฒนาและบุคคลที
เกี
ยวข้องร่วมกันลงมติให้เลิกกองทุนรวม (ทั Eงนี E “บุคคลที�

เกี� ยวข้อง” หมายถึง บุคคลที
เกี
ยวข้องกับผู้ ถือหน่วยลงทุนตามที
กําหนดไว้ใน
ประกาศสํานกังาน ก.ล.ต. ที
 สน.8/2544 เรื
องบคุคลที
เกี
ยวข้องกบัผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องฉบบัลงวนัที
 5 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 
2544 และที
มีการแก้ไขเพิ
มเติม (ถ้ามี)) 

(8) ในกรณีที
มีกฎหมาย หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน ก.ล.ต. มีคําสั
งให้เลิก
กองทนุรวมโดยไม่ใช่ความผิดของเซ็นทรัลพระราม 2 และกองทนุรวมได้แจ้งให้เซ็นทรัล
พระราม 2 ทราบถึงการเลิกกองทนุรวมเป็นลายลกัษณ์อกัษรแล้ว โดยที
คู่สญัญาทั Eงสอง
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ฝ่ายมีหน้าที
ร่วมกันและได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที
ร่วมกันเพื
อไม่ให้สญัญาฉบบันี E
ระงบัโดยผลจากการเปลี
ยนแปลงของกฎหมาย หรือจากคําสั
งของหนว่ยงานใด ๆ ของรัฐ 
เทา่ที
ไมข่ดัตอ่กฎหมายหรือคําสั
งของหนว่ยงานใด ๆ ของรัฐที
มีผลใช้บงัคบัอยูใ่นขณะนั Eน 
เช่น การจัดตั Eงหรือจัดหาบุคคลใด ๆ มารับโอนสิทธิและหน้าที
ที
กองทุนรวมมีอยู่ตาม
สญัญาฉบบันี Eแล้วก็ตาม1 

(9) ในกรณีที
ที
ดินที
เช่าช่วงตกอยู่ภายใต้เขตเวนคืน หรือเขตสงวน หรือเขตสํารวจเพื
อการ
เวนคืน ตามประกาศหรือกฎหมายอนัเกี
ยวกบัการเวนคืนหรือกฎหมายอื
น ๆ 

ผลของการผิดนัดหรือ
ผลอัน เกิ ดจาก เห ตุ
แห่งการเลิกสัญญา 

(1) ในกรณีที
เซ็นทรัลพระราม 2 ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงที
ระบไุว้ในสญัญานี E หรือ
ผิดคํารับรองที
ให้ไว้ในสญัญานี E และเหตกุารณ์ดงักลา่วมิได้เป็นผลจากการที
กองทนุรวม
ไม่ปฏิบัติหน้าที
 หรือปฏิบัติหน้าที
ผิดพลาด  หรือปฏิบตัิบกพร่องต่อหน้าที
ตามสญัญา
ฉบบันี E กองทนุรวมจะเรียกค่าเสียหายจากเซ็นทรัลพระราม 2 จากเหตดุงักลา่ว และไม่มี
ผลทําให้สญัญาฉบบันี Eสิ Eนสดุลง เว้นแต่ความเสยีหายดงักลา่วเกิดจากเซ็นทรัลพระราม 2 
จงใจฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงที
ระบไุว้ในสญัญานี E และมีผลกระทบอยา่งร้ายแรง
ต่อทรัพย์สินที
เช่าภายใต้สญัญาฉบบันี E กองทนุรวมมีสิทธิบอกเลิกสญัญาฉบบันี Eได้ทนัที 
และเซ็นทรัลพระราม 2 จะต้องชําระคืนค่าเช่าช่วงที
ดินที
เช่าช่วงคงเหลือ และเงินหรือ
ผลประโยชน์อื
นใดที
เซ็นทรัลพระราม 2 ได้รับไว้ในนามกองทนุรวมให้แก่กองทนุรวม ตาม
สดัสว่นของระยะเวลาการเช่าที
เหลืออยู่ รวมถึงค่าขาดประโยชน์จากการที
กองทนุรวมไม่
สามารถใช้ประโยชน์ซึ
งทรัพย์สนิที
เช่าได้ตามระยะเวลาที
กําหนดไว้ในสญัญาฉบบันี E  

(2) ในกรณีที
เซ็นทรัลพระราม 2 ปฏิบตัิผิดเงื
อนไขของสญัญากู้ยืมเงิน หรือภาระผกูพนั หรือ
ภาระหนี Eสินอื
นใดกบับคุคลใด ๆ และเซ็นทรัลพระราม 2 ถกูศาลสั
งพิทกัษ์ทรัพย์ หรือถกู
ศาลสั
งให้ล้มละลาย หรืออยูใ่นขั Eนตอนการเลกิบริษัท การชําระบญัชี หรือมีการร้องขอให้
ฟืEนฟูกิจการ กองทุนรวมมีสิทธิที
จะบอกเลิกสญัญาฉบบันี Eได้ทนัที และในกรณีที
กองทุน
รวมใช้สทิธิดงักลา่ว เซ็นทรัลพระราม 2 จะต้องชําระคืนค่าเช่าช่วงที
ดินที
เช่าช่วงคงเหลือ 
และเงินหรือผลประโยชน์อื
นใดที
เซ็นทรัลพระราม 2 ได้รับไว้ในนามกองทุนรวมให้แก่
กองทนุรวม ตามสดัสว่นของระยะเวลาการเชา่ที
เหลอือยู ่รวมถึงคา่ขาดประโยชน์จากการ
ที
กองทุนรวมไม่สามารถใช้ประโยชน์ซึ
งทรัพย์สินที
เช่าได้ตามระยะเวลาที
กําหนดไว้ใน
สญัญาฉบับนี E ทั Eงนี E ไม่ตัดสิทธิของกองทุนรวมในการเรียกร้องค่าเสียหาย และ/หรือ
ค่าใช้จ่ายอื
นใดอนัเกิดจากการที
มีเหตุผิดนัดเกิดขึ Eนนั Eน เว้นแต่เหตุผิดนดัของเซ็นทรัล
พระราม 2 ดังกล่าวเกิดจากการที
กองทุนรวมไม่ปฏิบัติตามหน้าที
 หรือปฏิบัติหน้าที


                                                           
1 หมายเหตุ :  กองทนุรวมได้รับความยินยอมจากเซ็นทรัลพระราม 2 ในการโอนสิทธิการเชา่ช่วงตามสญัญาฉบบันี Eให้แก่กองทรัสต์แล้วเมื
อ

เดือนตลุาคม 2560 โดยจะไมใ่ห้ถือวา่การที
สํานักงาน ก.ล.ต. มีคําสั
งให้เลิกกองทนุรวมเนื
องจากการแปลงสภาพเป็นเหตผิุด
นดัตามสญัญาฉบบันี E  



ทรัสต์เพื
อการลงทนุในสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 

สว่นที
 2 หน้า 2 - 63 

ผิดพลาดตามสญัญาฉบบันี E 

(3) ในกรณีที
กองทุนรวมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงที
ระบุไว้ในสญัญานี E หรือผิดคํา
รับรองที
ให้ไว้ในสญัญานี E และเหตุการณ์ดงักล่าวมิได้เป็นผลจากการที
เซ็นทรัลพฒันา 
(ห รือบุคคลห รือนิติบุคคลที
 เซ็นท รัลพัฒ นาเสนอชื
อให้ปฏิบัติห น้าที
 ผู้ บ ริหาร
อสงัหาริมทรัพย์แทน) ในฐานะผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวม ไม่ปฏิบตัิหน้าที
 
หรือปฏิบัติหน้าที
ผิดพลาด หรือปฏิบัติบกพร่องต่อหน้าที
 เซ็นทรัลพระราม 2 จะเรียก
ค่าเสียหายจากกองทุนรวมจากเหตุดงักล่าว และไม่มีผลทําให้สญัญาฉบบันี Eสิ Eนสดุลง 
เว้นแต่ความเสยีหายดงักลา่วเกิดจากกองทนุรวมจงใจฝ่าฝืน หรือไมป่ฏิบตัิตามข้อตกลง
ที
ระบไุว้ในสญัญานี E และมีผลกระทบอยา่งร้ายแรงตอ่ทรัพย์สนิที
เช่าภายใต้สญัญาฉบบันี E 
เซ็นทรัลพระราม 2 มีสทิธิบอกเลกิสญัญาฉบบันี Eได้ทนัที 

(4) ในกรณีที
ครบกําหนดระยะเวลาการเช่าที
ดินที
เช่าช่วงตามสญัญาฉบบันี E คูส่ญัญาตกลง
เลกิสญัญา หรือมีการเลกิกองทนุรวมตามรายละเอียดที
กําหนดในโครงการ หรือในกรณีที

มีกฎหมาย หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานกังาน ก.ล.ต. มีคําสั
งให้เลิกกองทนุรวม 
โดยไม่ใช่ความผิดของเซ็นทรัลพระราม 2 ให้ถือวา่สญัญาฉบบันี Eสิ Eนสดุลง โดยที
คูส่ญัญา
แตล่ะฝ่ายไมม่ีสทิธิเรียกคา่เสยีหาย คา่ใช้จ่าย คา่เช่าช่วงที
ดิน หรือเงินหรือประโยชน์ตอบ
แทนอื
นใดจากคูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ
งได้ทั Eงนี E เว้นแตคู่ส่ญัญาจะตกลงกนัเป็นอยา่งอื
น 

(5) ในกรณีที
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีมติให้เลกิโครงการ โดยในการลงมติดงักลา่วมีเซ็นทรัลพฒันา 
และบุคคลที
เกี
ยวข้องร่วมกนัลงมติให้เลิกกองทุนรวม  ให้ถือว่าสญัญาฉบบันี Eสิ Eนสดุลง 
โดยที
เซ็นทรัลพระราม 2 จะต้องชําระคืนคา่เช่าช่วงที
ดินที
เช่าช่วงคงเหลอื รวมถึงเงินหรือ
ผลประโยชน์อื
นใดที
เซ็นทรัลพระราม 2 ได้รับไว้ในนามกองทนุรวมให้แก่กองทนุรวม ตาม
สดัสว่นของระยะเวลาการเช่าที
เหลอือยู ่รวมถึงคา่ขาดประโยชน์จากการที
กองทนุรวมไม่
สามารถใช้ประโยชน์ซึ
งที
ดินที
เช่าช่วงตามระยะเวลาที
กําหนดไว้ในสญัญาฉบบันี E 

(6) ในกรณีที
ที
ดินที
เช่าช่วงตกอยู่ภายใต้เขตเวนคืน หรือเขตสงวน หรือเขตสํารวจเพื
อการ
เวนคืนตามประกาศหรือกฎหมายอันเกี
ยวกับการเวนคืนหรือกฎหมายอื
น ๆ ให้ถือว่า
สญัญาฉบบันี Eสิ Eนสดุลง โดยที
เซ็นทรัล พระราม 2 จะต้องชําระคืนค่าเช่าช่วงที
ดินที
เช่า
ช่วงคงเหลือ รวมถึงเงินหรือผลประโยชน์อื
นใดที
เซ็นทรัล พระราม 2 ได้รับไว้แทนกองทนุ
รวม (ถ้ามี) ให้แก่กองทนุรวม ตามสดัสว่นของระยะเวลาการเช่าที
เหลอือยูต่ามระยะเวลา
ที
กําหนดไว้ในสญัญาฉบบันี E 

(7) เมื
อสญัญาเช่าฉบบันี Eสิ Eนสดุลงไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ตามที
ได้กําหนดไว้ในสญัญาฉบบันี E 
กองทนุรวมจะสง่มอบที
ดินที
เช่าช่วงคืน ตามสภาพที
เป็นอยู่ ณ เวลานั Eน พร้อมกบัจะส่ง
มอบเงินหรือทรัพย์สินอื
นใดที
กองทุนรวมได้รับไว้แทนเซ็นทรัลพระราม 2 (ถ้ามี) ให้แก่
เซ็นทรัลพระราม 2 

(8) ในระหวา่งระยะเวลาเยียวยาเหตผิุดนดั ในกรณีที
เซ็นทรัลพระราม 2 จงใจฝ่าฝืนหรือจงใจ
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ไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงที
ระบไุว้ในสญัญานี E หรือผิดคํารับรองที
ให้ไว้ในสญัญานี E และใน
กรณีที
กองทนุรวมฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัิตามข้อตกลงที
ระบไุว้ในสญัญานี E หรือผิดคํารับรอง
ที
ให้ไว้ในสัญญานี E หากเกิดความเสียหายขึ Eนกับคู่สัญญาที
มิได้ปฏิบัติผิดสัญญา 
คู่สญัญาฝ่ายดงักล่าวมีสิทธิที
จะเรียกร้องค่าเสียหายจากคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ
งที
ฝ่าฝืน
หรือไมป่ฏิบตัิตามข้อตกลงที
ระบไุว้ในสญัญานี E หรือผิดคํารับรองที
ให้ไว้ในสญัญานี Eได้ 

(9) ในกรณีที
กองทุนรวมได้ใช้สิทธิบอกเลิกสญัญาตามข้อ (1) และ (2) แล้ว กองทุนรวม
สงวนสิทธิที
จะใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที
เช่าจนกว่าสญัญาฉบบันี Eสิ Eนสดุลง และกองทุน
รวมได้รับชําระคา่เสียหาย ค่าเช่าช่วงที
ดินที
เช่าช่วงคงเหลือ รวมถึงเงินหรือผลประโยชน์
อื
นใดดังกล่าวจากเซ็นทรัลพระราม 2 แล้วเสร็จ โดยกองทุนรวมไม่สามารถเรียกร้อง
ค่าเสียหาย ค่าเช่าช่วงที
ดินที
เช่าช่วงคงเหลือ รวมถึงเงินหรือผลประโยชน์อื
นใดจาก
เซ็นทรัลพระราม 2 สําหรับระหว่างระยะเวลานี E เว้นแต่กองทนุรวมจะพิสจูน์ได้ว่ากองทนุ
รวมได้รับความเสียหายจากเหตดุงักลา่วเกินกว่าผลประโยชน์ที
กองทนุรวมได้รับสําหรับ
ช่วงระยะเวลาดังกล่าว เซ็นทรัลพระราม 2 ยินยอมรับผิดชอบในความเสียหายที
เกิน
ดงักลา่ว 

เงื�อนไขพิเศษ หากมีเหตุที
อาจทําให้สญัญาเช่าหลกัระงบัลงด้วยเหตุการณ์ใด ๆ โดยที
เซ็นทรัลพระราม 2 
เป็นฝ่ายผิดและไม่สามารถเยียวยาหรือแก้ไขด้วยวิธีการอื
นใดนอกจากวิธีการที
ระบไุว้ในข้อนี E 
เซ็นทรัลพระราม 2 จะต้องดําเนินการให้กองทุนรวมเข้าเป็นคู่สญัญาโดยตรงกบัผู้ ให้เช่าเดิม
ตามสญัญาเช่าหลกัแทนเซ็นทรัลพระราม 2 ก่อนวนัที
สญัญาเช่าหลกัจะมีผลระงบัสิ Eนไป โดย
เซ็นทรัลพระราม 2 จะเป็นผู้ รับผิดชอบบรรดาค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมที
เกี
ยวข้องกบัการ
ดําเนินการสวมสทิธิของกองทนุรวมดงักลา่วทั Eงหมดแทนกองทนุรวม และต้องรับผิดชอบชําระ
ค่าเช่าตามสญัญาเช่าหลกัที
คงเหลือทั Eงหมดตลอดอายุสญัญาเช่าหลกัแทนกองทุนรวมอีก
ด้วย ทั Eงนี E หากเซ็นทรัลพระราม 2 มิได้จ่ายเงินและคา่ใช้จ่ายดงักลา่วข้างต้นแทนกองทนุรวม 
กองทนุรวมสงวนสิทธิในการจ่ายเงินดงักลา่วโดยตรง และเซ็นทรัลพระราม 2 ตกลงชดเชยเงิน
ดงักลา่วให้แก่กองทนุรวมทั Eงนี E ให้เป็นไปตามข้อกําหนดและเงื
อนไขของสญัญานี E 
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(1.2)   สรุปสาระสาํคัญของสัญญาเช่าอาคาร (บางส่วน) โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 

ผู้ให้เช่า เซ็นทรัลพระราม 2 

ผู้เช่า กองทนุรวม 

ทรัพย์สินที�เช่า (1) อาคารศนูย์การค้า รวมทั Eงงานระบบสาธารณปูโภคที
เกี
ยวเนื
องกบัอาคารศนูย์การค้า 
ซึ
งเป็นอาคารบางสว่นในอาคารศนูย์การค้าโครงการเซน็ทรัลพลาซา พระราม 2 ซึ
งเป็น
อาคาร 5 ชั Eนและชั Eนใต้ดิน 1 ชั Eน ตั Eงอยู่เลขที
 128 หมู่ที
 6 แขวงแสมดํา เขตบางขุน
เทียน กรุงเทพมหานคร บนโฉนดที
ดินเลขที
 4313, 4314, 85312, 49534 ตั Eงอยูที่
แขวง
แสมดํา (บางบอน) เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานครคิดเป็นพื Eนที
ที
เช่าประมาณ 
152,369.45 ตารางเมตร ทั Eงนี E ยกเว้นพื Eนที
ภายในอาคารบางสว่นซึ
งเซ็นทรัลพระราม 
2 ได้ให้เช่าแก่ผู้ เช่ารายย่อยที
ได้มีการชําระค่าตอบแทนสิทธิการเช่าในลกัษณะของ
สญัญาเช่าระยะยาว (คา่เซ้ง) 

(2) อาคารและพื Eนที
จอดรถยนต์ รวมทั Eงงานระบบสาธารณูปโภคของอาคารจอดรถยนต์ 
ซึ
งเป็นอาคารบางสว่นในอาคารศูนย์การค้าโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 คิด
เป็นพื Eนที
ประมาณ 91,800.77 ตารางเมตร ทั Eงนี Eไม่รวมถึงพื Eนที
ชั Eน G ของอาคารจอด
รถยนต์ Star Parking ภายในอาคารจอดรถยนต์ 

ระยะเวลาการเช่า มีเงื
อนไขที
เป็นสาระสําคัญเช่นเดียวกับสัญญาเช่าช่วงที
ดินโครงการเซ็นทรัลพลาซา 
พระราม 2 

สิทธิในการต่ออายุ
สัญญาเช่าเมื�อสัญญา
เช่าครบกาํหนด 

มีเงื
อนไขที
เป็นสาระสําคัญเช่นเดียวกับสัญญาเช่าช่วงที
ดินโครงการเซ็นทรัลพลาซา 
พระราม 2 

เงื�อนไขในการต่ออายุ
สัญญาเช่าเมื�อสัญญา
เช่าครบกาํหนด 

มีเงื
อนไขที
เป็นสาระสําคัญเช่นเดียวกับสัญญาเช่าช่วงที
ดินโครงการเซ็นทรัลพลาซา 
พระราม 2 

ค่าเช่า กองทนุรวมได้ชําระคา่เช่าทรัพย์สนิที
เช่าสาํหรับสทิธิการเช่าทรัพย์สินที
เช่าตลอดระยะเวลา
การเช่าทั Eงจํานวน ในวนัจดทะเบียนสิทธิการเช่าตามสญัญาฉบบันี E และตกลงจะชําระค่า
เช่ารายปีเพิ
มเติม 

หน้าที�ของกองทุนรวม (1) กองทนุรวมตกลงจะบํารุงรักษา ซ่อมแซม และปรับปรุงทรัพย์สินที
เช่าหรือกระทําการ
ใด ๆ ทั Eงปวง เพื
อให้ทรัพย์สินที
เช่าอยู่ในสภาพที
ดี หรือเหมาะสมแก่การใช้งานตาม
วตัถปุระสงค์ดงัที
ระบไุว้ในสญัญานี Eตลอดระยะเวลาการเช่า ด้วยคา่ใช้จ่ายของกองทนุ
รวม 



ทรัสต์เพื
อการลงทนุในสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 

สว่นที
 2 หน้า 2 - 66 

(2) กองทนุรวมจะไม่ทําการก่อสร้างสิ
งปลกูสร้างหรือสว่นควบใด ๆ ในทรัพย์สนิที
เช่า และ
จะไมทํ่าการแก้ไขดดัแปลงสว่นใด ๆ  ของทรัพย์สนิที
เช่าอนัเป็นการทําให้ทรัพย์สนิที
เช่า
ได้รับความเสียหาย หรือเปลี
ยนแปลงในสาระสําคญัของทรัพย์สินที
เช่า เว้นแต่ได้รับ
ความยินยอมลว่งหน้าเป็นหนงัสือจากเซ็นทรัลพระราม 2 ทั Eงนี E เซ็นทรัลพระราม 2 จะ
พิจารณาการให้ความยินยอมดงักล่าวอย่างไม่ชักช้า และจะไม่ปฏิเสธการให้ความ
ยินยอมโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร ทั Eงนี E สว่นก่อสร้าง ต่อเติม แก้ไข ดดัแปลง และสิ
ง
ปลกูสร้างดงักลา่วให้ถือเป็นสว่นควบกบัทรัพย์สนิที
เช่า 

(3) ตลอดระยะเวลาที
สญัญาฉบับนี Eยังมีผลใช้บงัคับอยู่ กองทุนรวมยินยอมให้เซ็นทรัล
พระราม 2 และผู้ เช่าพื Eนที
ในอาคารศูนย์การค้ารายอื
นที
มิใช่ผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินที
เช่า
ตามสญัญานี E ใช้พื Eนที
สว่นกลาง ที
จอดรถ และพื Eนที
ที
เกี
ยวข้องของอาคารศนูย์การค้า
ซึ
งเป็นทรัพย์สินที
เช่าของกองทุนรวม โดยให้ถือเป็นพื Eนที
เพื
อใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
นอกจากนี E ตลอดอายุสญัญาฉบบันี E กองทุนรวมตกลงยินยอมให้เซ็นทรัลพระราม 2 
และ/หรือเซ็นทรัลพฒันา ใช้งานระบบสาธารณปูโภคที
เกี
ยวเนื
องกบัอาคารศนูย์การค้า
ในการให้บริการแก่ผู้ เช่ารายย่อยที
ได้มีการชําระค่าตอบแทนสิทธิการเช่าในลกัษณะ
ของสญัญาเช่าระยะยาว (คา่เซ้ง) ที
มิใช่ผู้ เช่าช่วงทรัพย์สนิที
เช่าตามสญัญาฉบบันี E 

การประกันภยั 
 

เพื
อให้เป็นไปตามเงื
อนไขและเจตนารมณ์ของสญัญาเช่าหลกัที
กําหนดให้เซ็นทรัลพระราม 
2 และเจ้าของที
ดินตามสญัญาเช่าหลกัร่วมกันรับประโยชน์จากการประกันวินาศภัยใน
อาคารและสิ
งปลกูสร้างบนที
ดินที
เช่าตามสญัญาเช่าหลกั คู่สญัญาทั Eงสองฝ่ายตกลงให้
ดําเนินการเกี
ยวกบัการประกันภยัและการใช้เงินที
ได้รับเป็นค่าสินไหมทดแทนจากบริษัท
ประกนัภยั เพื
อนํามาใช้ในการก่อสร้าง และ/หรือซอ่มแซมทรัพย์สนิที
เช่าตามสญัญาฉบบันี E 
เพื
อประโยชน์ร่วมกันของเซ็นทรัลพระราม 2 และเจ้าของที
ดินตามสญัญาเช่าหลกัเมื
อ
สญัญาฉบบันี Eสิ Eนสดุลง ดงัตอ่ไปนี E 

(1) เซ็นทรัลพระราม 2 จะจัดให้มีการดําเนินการให้กองทุนรวมเป็นผู้ เอาประกันภยัและ
ระบุชื
อกองทุนรวมเป็นผู้ รับประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันภัยที
จัดทําขึ Eนสําหรับ
ทรัพย์สินที
เช่าภายใต้ข้อกําหนดและเงื
อนไขของสญัญาฉบบันี E โดยคู่สญัญาตกลงจะ
รับผิดชอบร่วมกันสําหรับเบี Eยประกันภยัตามกรมธรรม์ประกันภยัดงักล่าวซึ
งแบ่งได้
ตามการครอบครองพื Eนที
ในอาคารศนูย์การค้า หรือตามสดัสว่นรายได้ (เฉพาะในกรณี
ที
เป็น Business Interruption Insurance) แล้วแตก่รณี  

(2) ในกรณีที
ทรัพย์สินที
เช่าเกิดความเสียหายบางสว่น ให้สญัญาฉบบันี Eยงัคงมีผลบงัคบั
ใช้ได้ตอ่ไป ทั Eงนี Eเฉพาะทรัพย์สนิที
เช่าในสว่นที
ไมเ่สยีหายและยงัอยูใ่นสภาพที
สามารถ
ใช้ประโยชน์ได้ โดยให้ถือวา่ทรัพย์สินดงักลา่วยงัคงเป็นทรัพย์สินที
เช่ากนัตามสญัญา
ฉบบันี Eตอ่ไป 

ทรัพย์สินที� เช่าเสียหาย ให้ “ค่าสินไหมทดแทนพื 1นฐาน” หมายถึง ค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภยั ซึ
งไม่
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หรือถกูทาํลาย 
 

รวมถึงค่าสินไหมทดแทนซึ
งได้ รับจากการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก  (Business 
Interruption Insurance)และ/หรือการประกันภัยอื
นใดที
คู่สัญญาแต่ละฝ่ายเป็นผู้ เอา
ประกนัภยัเพิ
มเติม ด้วยคา่ใช้จ่ายของคูส่ญัญาฝ่ายนั Eนเองทั Eงสิ Eน 

(1) ภายใต้บงัคบัของข้อ (3) และเว้นแตคู่่สญัญาทั Eงสองฝ่ายจะตกลงเป็นอย่างอื
น ในกรณี
ที
ทรัพย์สินที
เช่าได้รับความเสียหายทั Eงหมดหรืออย่างมีนยัสําคญัไม่ว่าด้วยเหตใุด ๆ 
จนไม่อาจใช้ทรัพย์สินที
เช่าเพื
อประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจต่อไปได้ คู่สญัญาทั Eงสอง
ฝ่ายตกลงจะสร้างทรัพย์สนิที
เช่าขึ Eนใหมด้่วยคา่ใช้จ่ายร่วมกนัของคูส่ญัญาทั Eงสองฝ่าย 
โดยเซ็นทรัลพระราม 2 จะเป็นผู้ ดําเนินการจัดให้มีการก่อสร้างภายใต้แบบแปลน 
แผนงาน และงบประมาณที
คู่สญัญาจะได้ตกลงร่วมกนัและจะต้องทําการก่อสร้างให้
แล้วเสร็จภายใน 3 ปีนบัแตเ่กิดความเสยีหายดงักลา่ว รวมถึงจะร่วมกบักองทนุรวมใน
การดําเนินการขอความยินยอมจากบคุคลใด ๆ หรือขออนญุาตต่อหน่วยงานราชการ
ใด ๆ ที
เกี
ยวข้อง (ถ้ามี) เพื
อประโยชน์ในการดําเนินการใด ๆ ภายใต้สญัญาฉบบันี E โดย
ค่าก่อสร้างและค่าใช้จ่ายที
เกี
ยวข้องกบัการก่อสร้างดงักลา่วกองทนุรวมและเซ็นทรัล
พระราม 2 จะร่วมกนัรับผิดชอบตามสดัสว่นการครอบครองพื Eนที
ในอาคารศนูย์การค้า 
ณ เวลาที
ทรัพย์สินที
เช่าเกิดความเสียหาย โดยคู่สญัญาทั Eงสองฝ่ายจะต้องนําเงินที

ได้รับจากคา่สนิไหมทดแทนพื Eนฐานมาใช้ในการดําเนินการก่อสร้างดงักลา่ว และให้ถือ
ว่าสิทธิและหน้าที
ของคู่สญัญาตามสญัญาฉบบันี Eยงัคงมีผลต่อไปจนกว่าจะได้มีการ
ก่อสร้างทรัพย์สินใหม่ขึ Eนมาแทนที
ทรัพย์สินที
เช่าตามสญัญาฉบบันี E โดยคู่สญัญาจะ
จัดให้มีการทําสัญญาเช่าทรัพย์สินขึ Eนใหม่ (โดยให้มีข้อกําหนดและเงื
อนไขต่าง ๆ 
เช่นเดียวกบัสญัญาฉบบันี E) ทนัทีที
การก่อสร้างดงักลา่วแล้วเสร็จ (แต่ทั Eงนี Eกองทนุรวม
จะไมม่ีภาระหน้าที
ในการชําระคา่เช่าตามสญัญาเช่าฉบบัใหมอี่กแตอ่ยา่งใด) 

(2) ภายใต้บงัคบัของข้อ (3) และเว้นแตคู่่สญัญาทั Eงสองฝ่ายจะตกลงเป็นอย่างอื
น ในกรณี
ที
ทรัพย์สินที
เช่าได้รับความเสียหายแต่เพียงบางส่วนไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ โดยยังคง
สามารถใช้ทรัพย์สินที
เช่าบางส่วนเพื
อประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจต่อไปได้ กองทุน
รวมและเซ็นทรัลพระราม 2 มีหน้าที
ต้องซ่อมแซมทรัพย์สินที
เช่าให้คงเดิมตามความ
เสียหายที
เกิดขึ Eนจริงในพื Eนที
ที
คู่สัญญาแต่ละฝ่ายครอบครองในขณะที
เกิดความ
เสียหายดงักล่าว ด้วยค่าใช้จ่ายของคู่สญัญาแต่ละฝ่ายเอง แต่ไม่เกินกว่าจํานวนเงิน
ค่าสินไหมทดแทนพื Eนฐานที
กองทุนรวม และ/หรือเซ็นทรัลพระราม 2 ได้รับมาจาก
บริษัทประกนัภยั แล้วแตก่รณี  

(3) เว้นแต่คู่สญัญาทั Eงสองฝ่ายจะตกลงเป็นอย่างอื
น ในกรณีที
ค่าก่อสร้าง หรือค่าใช้จ่าย
ใด ๆ ที
เกี
ยวกับหรือเกี
ยวเนื
องกับการก่อสร้าง และ/หรือการซ่อมแซมทรัพย์สินที
เช่า
ดงักล่าวมีจํานวนเกินกว่าเงินค่าสินไหมทดแทนพื Eนฐานที
คู่สญัญาแต่ละฝ่ายได้รับ 
คูส่ญัญาแตล่ะฝ่ายจะรับผิดชอบค่าก่อสร้างหรือค่าใช้จ่ายที
เกินดงักลา่ว ตามสดัสว่น
การครอบครองพื Eนที
ในขณะนั Eน (สําหรับกรณีตามข้อ (1)) หรือตามพื Eนที
คู่สญัญาแต่
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ละฝ่ายครอบครองในขณะที
ได้รับความเสียหายจริง  (สาํหรับกรณีตามข้อ (2)) แล้วแต่
กรณี โดยเซ็นทรัลพระราม 2 ตกลงทดรองจ่ายเงินในจํานวนที
กองทุนรวมจะต้อง
รับผิดชอบดงักลา่วแทนกองทนุรวมไปก่อน 

 สําหรับกรณีที
ทรัพย์สินที
เช่าได้รับความเสียหายแต่เพียงบางสว่นตามข้อ (2) กองทุน
รวมตกลงจะชําระคืนเงินจํานวนดงักล่าวให้แก่เซ็นทรัลพระราม 2 ภายใน 6 เดือนนบั
แตว่นัที
เปิดให้บริการพื Eนที
ในทรัพย์สินที
ซอ่มแซมแล้วเสร็จพร้อมทั Eงชดเชยคา่ใช้จ่ายใน
การจ่ายเงินทดรองจ่ายดงักลา่วในอตัราเท่ากบัต้นทนุในการกู้ยืมเงิน (Cost of Fund) 
ของเซ็นทรัลพระราม 2ที
ได้ใช้เพื
อการจ่ายเงินทดรองจ่ายดงักล่าว โดยคํานวณจาก
วนัที
ได้มีการทดรองจ่ายเงินดงักล่าวจนถึงวนัที
กองทนุรวมได้ชําระเงินให้แก่เซ็นทรัล
พระราม 2 ทั Eงนี E  เซ็นทรัลพระราม 2 และกองทนุรวมจะร่วมกันพิจารณาสรรหาแหล่ง
เงินทนุที
เหมาะสมเพื
อการจ่ายเงินทดรองจ่ายดงักลา่ว 

 สําหรับกรณีที
ทรัพย์สินที
เช่าได้รับความเสียหายทั Eงหมดหรืออย่างมีนยัสําคญัตามข้อ 
(1) กองทุนรวมมีสิทธิเลือกชดใช้เงินทดรองจ่ายดงักลา่วโดย (ก) การชําระคืนเงินทด
รองจ่ายภายใน 6 เดือนนบัแตว่นัที
เปิดให้บริการพื Eนที
ในทรัพย์สนิที
สร้างหรือซ่อมแซม
ขึ Eนใหม่เพื
อทดแทนทรัพย์สินที
 เช่าตามสัญญาฉบับนี Eแล้วเสร็จ พร้อมทั Eงชดเชย
ค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินทดรองจ่ายดงักล่าวในอตัราเช่นเดียวกับที
ระบุในวรรคก่อน 
หรือ (ข) การยินยอมลดสดัสว่นการครอบครองพื Eนที
ของกองทนุรวม โดยที
กองทนุรวม
ไมต้่องจ่ายเงินชดเชยใด ๆ ให้แก่เซ็นทรัลพระราม 2 อีก โดยในหลกัการให้สดัสว่นใหม่
ของการครอบครองพื Eนที
ของกองทนุรวมและเซ็นทรัลพระราม 2 เป็นไปตามจํานวนค่า
ก่อสร้างและค่าใช้จ่ายทั Eงหมดตามที
คู่สญัญาทั Eงสองฝ่ายได้ชําระไปหรือตกลงว่าจะ
ชําระในการก่อสร้างหรือซอ่มแซมขึ Eนใหมด่งักลา่วข้างต้น 

 อนึ
ง ก่อนการใช้สิทธิในข้อ (ก) หรือ (ข) ดงักล่าวข้างต้น กองทุนรวมสงวนสิทธิที
จะ
เสนอการดําเนินการดงักลา่วเพื
อให้ที
ประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมพิจารณา
อนมุตัิก่อน  

การโอนสิทธิการเช่า
และการให้เช่าช่วง 
 

มีเงื
อนไขที
เป็นสาระสําคัญเช่นเดียวกับสัญญาเช่าช่วงที
ดินโครงการเซ็นทรัลพลาซา 
พระราม 2 และมีเงื
อนไขเพิ
มเติม คือ เซ็นทรัลพระราม 2 ยินยอมให้กองทนุรวมนําทรัพย์สิน
ที
เช่าออกให้บคุคลภายนอกเช่าช่วงพื Eนที
ภายในทรัพย์สินที
เช่า ไม่ว่าทั Eงหมดหรือบางสว่น 
ภายใต้ข้อตกลงและเงื
อนไขของสัญญาฉบับนี E เพื
อประโยชน์ในการดําเนินกิจการ
ศนูย์การค้า โดยไมต้่องได้รับอนญุาตจากเซ็นทรัลพระราม 2 ก่อน  

เหตุผิดนัดหรือเหตุแห่ง
การเลิกสัญญา 

มีเงื
อนไขที
เป็นสาระสําคัญเช่นเดียวกับสัญญาเช่าช่วงที
ดินโครงการเซ็นทรัลพลาซา 
พระราม 2 

ผลของการผิดนัดหรือ
ผลอันเกิดจากเหตุแห่ง

มีเงื
อนไขที
เป็นสาระสําคัญเช่นเดียวกับสัญญาเช่าช่วงที
ดินโครงการเซ็นทรัลพลาซา 
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การเลิกสัญญา พระราม 2 ยกเว้นเงื
อนไขดงัตอ่ไปนี E 

(1) เมื
อสญัญาเช่าฉบบันี Eสิ Eนสดุลงไม่ว่าด้วยเหตใุด ๆ ตามที
ได้กําหนดไว้ในสญัญาฉบบันี E 
กองทนุรวมจะสง่มอบทรัพย์สนิที
เช่าคืนตามสภาพที
เป็นอยู ่ณ เวลานั Eน พร้อมกบัสว่น
ควบและอุปกรณ์ที
ติดตรึงตราและไม่ติดตรึงตรากับทรัพย์สินที
เช่า รวมทั Eงจะส่งมอบ
เงินหรือทรัพย์สินอื
นใดที
กองทุนรวมได้รับไว้แทนเซ็นทรัลพระราม 2 (ถ้ามี) ให้แก่
เซ็นทรัลพระราม 2 รวมถึงการคืนเงินประกันการเช่าที
กองทุนรวมได้รับจากผู้ เช่าช่วง
พื Eนที
ในทรัพย์สนิที
เช่า 

(2) ในระหว่างระยะเวลา 6 เดือนหลงัจากวนัที
สญัญาฉบบันี Eสิ Eนสดุลง กองทุนรวมจะใช้
ความพยายามในการดําเนินการส่งมอบสิทธิประโยชน์ (ที
ส่งมอบได้ และ/หรือไม่
ละเมิดสิทธิของผู้ อื
น) และไม่รวมถึงเงินประกนัการเช่าที
กองทนุรวมได้รับไว้ลว่งหน้า) 
ซึ
งเกี
ยวเนื
องกบัทรัพย์สนิที
เช่าทั Eงก่อนและในวนัที
สญัญาฉบบันี Eสิ Eนสดุลงให้แก่เซ็นทรัล
พระราม 2 และเซ็นทรัลพระราม 2 ตกลงชดเชยกองทุนรวมในเงินหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ 
ซึ
งกองทนุรวมได้ชําระไปอนัเกี
ยวเนื
องกบัทรัพย์สนิที
เช่าสาํหรับระยะเวลาภายหลงัจาก
ที
สัญญาฉบับนี Eสิ Eนสุดลงให้แก่กองทุนรวมภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที
เซ็นทรัล
พระราม 2 ได้รับแจ้งจากกองทนุรวมเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

(3) ในกรณีที
สญัญาเช่าฉบบันี Eสิ Eนสุดลงด้วยเหตุใด ๆ ในระหว่างเวลา 6 เดือนหลงัจาก
สัญ ญ าเช่าฉบับนี Eสิ Eนสุดลงกองทุนรวมจะให้ความช่วยเหลือตามคําร้องขอที

สมเหตสุมผลจากเซ็นทรัลพระราม 2 ในการดําเนินการให้ผู้ เช่าพื Eนที
ในทรัพย์สินที
เช่า
มาทําสญัญาเช่าพื Eนที
กบัเซ็นทรัลพระราม 2 ใหมพ่ร้อมทั Eงสง่มอบเงินประกนัการเช่าที

กองทนุรวมได้รับไว้จากผู้ เช่าพื Eนที
ในทรัพย์สนิที
เช่าก่อนวนัทําสญัญาเช่าพื Eนที
ฉบบัใหม่
ดงักลา่ว (ภายหลงัจากที
ได้หกัค่าเช่า ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายค้างจ่ายของผู้ เช่าพื Eนที

แต่ละราย (ถ้ามี))ให้แก่เซ็นทรัลพระราม 2 (ภายใต้ความยินยอมของผู้ เช่าพื Eนที
นั Eน ๆ) 
หรือคืนให้แก่ผู้ เช่าพื Eนที
นั Eน ๆ (หากผู้ เช่าพื Eนที
ไม่ประสงค์จะเช่าพื Eนที
ดังกล่าวกับ
เซ็นทรัลพระราม 2 อีกตอ่ไป) แล้วแตก่รณีทั Eงนี E คา่ใช้จ่ายที
เกี
ยวเนื
องกบัการดําเนินการ
ดงักลา่วเซ็นทรัลพระราม 2 จะเป็นรับผิดชอบ (เว้นแตก่รณีที
สญัญาเชา่ฉบบันี Eสิ Eนสดุลง
โดยเป็นผลจากการที
กองทนุรวมเป็นฝ่ายผิด) 

เงื�อนไขพิเศษ (1) บรรดาพื Eนที
ใด ๆ ภายในบริเวณศนูย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา พระราม 2 ที
ไมไ่ด้รวมอยู่
ในทรัพย์สนิที
เช่าภายใต้สญัญาฉบบันี Eและพื Eนที
ดงักลา่วยงัเป็นกรรมสทิธิUของเซ็นทรัล
พระราม 2 หากภายในระยะเวลา 6 เดือนนบัจากวนัที
พื Eนที
ดงักลา่วพร้อมที
จะนํามาให้
เช่าแก่บคุคลใด ๆ เซ็นทรัลพระราม 2 ตกลงที
จะเสนอพื Eนที
ดงักลา่วเพื
อให้กองทนุรวม
พิจารณาลงทุนตามราคาที
คู่สญัญาได้ตกลงกันโดยอ้างอิงจากราคาประเมินเฉลี
ย
ตามที
ผู้ประเมินราคาที
คู่สญัญาแต่ละฝ่ายเสนอกําหนดซึ
งผู้ประเมินราคาดังกล่าว
จะต้องเป็นผู้ ประเมินราคาที
มี ชื
ออยู่ในบัญชีรายชื
อที
ได้ รับความเห็นชอบจาก
สาํนกังาน ก.ล.ต. และคูส่ญัญาแตล่ะฝ่ายมีสทิธิเสนอฝ่ายละหนึ
งราย และหากกองทนุ
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รวมประสงค์ที
จะเช่าพื Eนที
ดงักล่าวจากเซ็นทรัลพระราม 2 กองทุนรวมจะต้องแสดง
ความจํานงในการลงทุนต่อเซ็นทรัลพระราม 2 เป็นลายลกัษณ์อกัษรภายใน 1 เดือน 
และจะดําเนินการจดทะเบียนให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 3 เดือน นับจากวันที

กองทนุรวมได้แจ้งความจํานงในการลงทนุแก่เซ็นทรัลพระราม 2 โดยบรรดาคา่ใช้จ่าย
และค่าธรรมเนียมใด ๆ (ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลของเซ็นทรัลพระราม 2) ที

เกี
ยวข้องกบัการจดทะเบียนกบัหน่วยงานที
เกี
ยวข้องดงักลา่วให้เป็นภาระของกองทนุ
รวมทั Eงสิ Eน แตห่ากกองทนุรวมไมไ่ด้แจ้งความจํานงภายในระยะเวลาดงักลา่ว เซ็นทรัล
พระราม 2 สามารถเสนอขาย โอน และให้เช่าพื Eนที
ดงักลา่วแก่บคุคลภายนอกได้  

ทั Eงนี E การเสนอให้กองทุนรวมพิจารณาลงทุนดังกล่าวข้างต้นจะไม่จํากัดสิทธิของ
เซ็นทรัลพระราม 2 ในการจัดหาผลประโยชน์ตามทางการค้าปกติในพื Eนที
ดังกล่าว
ระหวา่งระยะเวลาที
กองทนุรวมกําลงัพิจารณาลงทนุและดําเนินการระดมทนุเพื
อนํามา
ลงทนุในพื Eนที
ดงักลา่ว 

(2) หากเซ็นทรัลพระราม 2 ได้ดําเนินการพฒันาพื Eนที
ด้านหลงัโครงการเซ็นทรัลพลาซา 
พระราม 2 ซึ
งปัจจบุนัไมไ่ด้เป็นทรัพย์สนิที
เช่าภายใต้สญัญาฉบบันี E เพื
อให้เป็นพื Eนที
ค้า
ปลีก (Retail Property) ภายในระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันที
 เซ็นทรัลพระราม 2 ได้
ดําเนินการพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์ดังกล่าวแล้วเสร็จ เซ็นทรัลพระราม 2 ตกลงที
จะ
เสนออสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่วเพื
อให้กองทนุรวมพิจารณา ลงทนุตามราคาที
คู่สญัญา
ได้ตกลงกนัโดยอ้างอิงจากราคาประเมินเฉลี
ยตามที
ผู้ประเมินราคาที
คู่สญัญาแต่ละ
ฝ่ายเสนอกําหนดซึ
งผู้ประเมินราคาดงักล่าวจะต้องเป็นผู้ประเมินราคาที
มีชื
ออยู่ใน
บญัชีรายชื
อที
ได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. และคูส่ญัญาแตล่ะฝ่ายมีสทิธิ
เสนอฝ่ายละหนึ
งราย หากกองทนุรวมประสงค์ที
จะลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่ว 
กองทุนรวมจะต้องแสดงความจํานงในการลงทุนต่อเซ็นทรัลพระราม 2 เป็นลาย
ลักษณ์อักษรภายใน 1 เดือน และจะดําเนินการจดทะเบียนให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลา 3 เดือน นบัจากวนัที
กองทนุรวมได้แจ้งความจํานงในการลงทนุแก่เซ็นทรัล
พระราม 2 ทั Eงนี E บรรดาค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมใด ๆ (ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล
ของเซ็นทรัลพระราม 2) ที
เกี
ยวข้องกับการจดทะเบียนกับหน่วยงานที
เกี
ยวข้อง 
ดงักลา่วให้เป็นภาระของกองทุนรวมทั Eงสิ Eน แต่หากกองทุนรวมไม่ได้แจ้งความจํานง
ภายในระยะเวลาดงักลา่ว เซ็นทรัลพระราม 2 สามารถนําพื Eนที
ดงักลา่วไปหาประโยชน์ 
หรือขาย โอน หรือให้เช่าแก่บคุคลภายนอกได้  

นอกจากนี E การเสนอให้กองทนุรวมพิจารณาลงทนุดงักลา่วข้างต้นจะไมจํ่ากดัสิทธิของ
เซ็นทรัลพระราม 2 ในการจัดหาผลประโยชน์ตามทางการค้าปกติในพื Eนที
ดังกล่าว
ระหวา่งระยะเวลาที
กองทนุรวมกําลงัพิจารณาลงทนุและดําเนินการระดมทนุเพื
อนํามา
ลงทนุในพื Eนที
ดงักลา่ว 

(3) ในกรณีที
กองทุนรวมได้เข้าสวมสิทธิเป็นผู้ เช่าตามสัญญาเช่าหลักแทนเซ็นทรัล
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พระราม 2 ตามที
ระบไุว้ในสญัญาเช่าช่วงที
ดินโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ให้
หน้าที
ของกองทุนรวมในการส่งมอบที
ดินที
เช่าช่วง อาคารและสิ
งปลูกสร้างต่าง ๆ 
รวมทั Eงอปุกรณ์อาคารและสิ
งปลกูสร้างที
ใช้ในการดําเนินกิจการของโครงการทั Eงหมด 
รวมทั Eงงานระบบใด ๆ (ถ้ามี) คืนแก่เซ็นทรัลพระราม 2 ตามสญัญาเช่าช่วงที
ดินและ
สญัญาฉบบันี E ระงบัลงโดยที
กองทนุรวมไม่ต้องชดเชยค่าเสียหายใด ๆ ให้แก่เซ็นทรัล
พระราม 2 และไม่ถือว่ากองทนุรวมปฏิบตัิผิดสญัญาฉบบันี E ทั Eงนี E เซ็นทรัลพระราม 2 
รับทราบและยินยอมให้กองทนุรวมสง่มอบที
ดินที
เช่าช่วง อาคารและสิ
งปลกูสร้างตา่ง 
ๆ รวมทั Eงอปุกรณ์อาคารและสิ
งปลกูสร้างที
ใช้ในการดําเนินกิจการของโครงการทั Eงหมด
ให้แก่เจ้าของที
ดินตามข้อกําหนดแห่งสญัญาเช่าที
ดิน 90 ไร่ 2 งาน 9.3 ตารางวา 
ระหวา่งเซ็นทรัลพระราม 2 กบัเจ้าของที
ดิน 

 
(1.3)  สรุปสาระสาํคัญของสัญญาซื 1อขายทรัพย์สิน โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 

ผู้ขาย เซ็นทรัลพระราม 2 

ผู้ซื 1อ กองทนุรวม 

ทรัพย์สินที�ซื 1อขาย อุปกรณ์ตกแต่งทั Eงที
ติดตรึงตราและไม่ติดตรึงตราถาวร รวมทั Eงอุปกรณ์อื
นใดที
ใช้เพื
อ
วัตถุประสงค์ในการประดับตกแต่งหรืออํานวยความสะดวกให้กับผู้ ใช้บริการอาคาร
ศูนย์การค้า ซึ
งตั Eง และ/หรือติดตรึงตราอยู่บริเวณภายนอกหรือภายในพื Eนที
ของอาคาร
ศนูย์การค้า หรือบนพื Eนผิวของตวัอาคารศนูย์การค้า และ/หรือบริเวณภายในพื Eนที
เช่าของผู้
เช่าพื Eนที
ในอาคารศูนย์การค้า รวมทั Eงสิทธิใด ๆ ที
เกี
ยวกับหรือเกี
ยวเนื
องกับทรัพย์สิน
ดังกล่าว (แล้วแต่กรณี) แต่ทั Eงนี Eไม่ใช่ทรัพย์สินที
มีลักษณะเป็นส่วนควบของอาคาร
ศนูย์การค้า 

เงื�อนไขภายหลังการ
จาํหน่ายทรัพย์สนิที�ซื 1อ
ขาย 

(1)  กองทุนรวมตกลงให้สิทธิแก่เซ็นทรัลพระราม 2 เซ็นทรัลพัฒนา และผู้ เช่าพื Eนที
ใน
อาคารศนูย์การค้ารายอื
นที
มิได้เช่าพื Eนที
ภายในอาคารศนูย์การค้าจากกองทนุรวมใช้
ประโยชน์ซึ
งทรัพย์สินเป็นการทั
วไปตามปกติธุรกิจ ตามภาระผกูพนัที
มีอยูก่่อน หรือ
ตามที
คู่สญัญาได้ตกลงกนัไว้ โดยกองทนุรวม เซ็นทรัลพฒันา เซ็นทรัลพระราม 2 จะ
ร่วมกนัรับผิดชอบภาระคา่ใช้จ่ายสาํหรับทรัพย์สนิร่วมกนัตามที
จะได้ตกลงกนัตอ่ไป 

(2)  ในกรณีที
สญัญาเช่าสิ Eนสดุลง กองทนุรวมตกลงจะจําหนา่ยทรัพย์สนิที
ซื Eอขายกนัตาม
สญัญาฉบับนี Eหรือทรัพย์สินอื
นใดที
มีการใช้ประโยชน์ในลักษณะเดียวกัน ให้แก่
เซ็นทรัลพระราม 2 ตามสภาพของทรัพย์สินที
มีการใช้งานจริงอยู่ในขณะนั Eน ทั Eงนี E 
เฉพาะในกรณีที
เซ็นทรัลพระราม 2 ยงัคงเป็นเจ้าของกรรมสิทธิUในที
ดินและอาคาร
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ณ วันที
กองทุนรวมประสงค์จะจําหน่าย
ทรัพย์สินดงักล่าวเท่านั Eน หรือเจ้าของกรรมสิทธิUในที
ดินและอาคารในเวลาดงักลา่ว 
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ในราคาตามบญัชีของทรัพย์สินดงักลา่วหกัด้วยค่าเสื
อมราคาที
คิดตามระยะเวลา 5 
ปี หรือตามราคาอื
นใดตามที
คูส่ญัญาได้ตกลงกนั 

 
(1.4)  สรุปสาระสาํคัญของสัญญาก่อตั 1งสิทธิและการกระทาํการโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 

คู่สัญญา เซ็นทรัลพฒันาและกองทนุรวม 

การใช้ชื�อ และ/หรือ
เครื�องหมายการค้า 
 

ตลอดระยะเวลาที
เซ็นทรัลพฒันา หรือบุคคลหรือนิติบุคคลที
เซ็นทรัลพฒันาเสนอชื
อให้
ปฏิบตัิหน้าที
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์แทน ยงัคงปฏิบตัิหน้าที
เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์
ของกองทุนรวมตามสญัญาแต่งตั Eงผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ และตราบเท่าที
กองทุนรวม
ยังคงลงทุนในโครงการ เซ็นทรัลพัฒนาตกลงยินยอมให้กองทุนรวมใช้ชื
อ และ/หรือ
เครื
องหมายการค้า และ/หรือตราสญัลกัษณ์ และ/หรือรูปภาพ และ/หรือเครื
องหมายอื
นใด
ที
ใช้ในการสื
อความหมายให้ประชาชนทั
วไปเข้าใจว่าทรัพย์สนิที
กองทนุรวมลงทนุในหรือมี
ไว้นั Eน เป็นทรัพย์สินของเซ็นทรัลพฒันาและบริษัทในเครือเซ็นทรัลพฒันาที
เกี
ยวเนื
องกับ
โครงการ ทั Eงนี E ให้รวมถึงชื
อ และ/หรือเครื
องหมายการค้า และ/หรือตราสญัลกัษณ์ และ/
หรือรูปภาพ และ/หรือเครื
องหมายอื
นใดที
เกี
ยวเนื
องกับศูนย์การค้าที
เซ็นทรัลพฒันาและ
บริษัทในเครือเซ็นทรัลพฒันาจะได้มีในอนาคตด้วย 

ทั Eงนี E ในกรณีที
เซ็นทรัลพฒันา หรือบคุคลหรือนิติบคุคลที
เซ็นทรัลพฒันาเสนอชื
อให้ปฏิบตัิ
หน้าที
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์แทน ไมไ่ด้เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวมตาม
สญัญาแต่งตั Eงผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์อีกต่อไป กองทนุรวมจะดําเนินการระงบัการใช้ชื
อ 
และ/หรือเครื
องหมายการค้า และ/หรือตราสัญลักษณ์ และ/หรือรูปภาพ และ/หรือ
เครื
องหมายอื
นใดดงักล่าว โดยกองทุนรวมจะดําเนินการดงักล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 6 
เดือนนับจากวนัที
เซ็นทรัลพัฒนา หรือบุคคลหรือนิติบุคคลที
เซ็นทรัลพัฒนาเสนอชื
อให้
ปฏิบตัิหน้าที
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์แทนไม่ได้เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทุน
รวม 

การถอืหุ้นในเซ็นทรัล 
พระราม 2 

ตลอดระยะเวลาที
สญัญาเช่าเซ็นทรัลพระราม 2 ยงัมีผลใช้บงัคบั เซ็นทรัลพฒันาตกลงจะ
ไม่ ขาย จําหน่าย โอนสิทธิ หรือก่อภาระผูกพันใด ๆ ซึ
งหุ้ นของเซ็นทรัลพระราม 2 ที

เซ็นทรัลพัฒนาถืออยู่ให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ โดยจะดํารงสดัส่วนการถือหุ้นใน
เซ็นทรัลพระราม 2 ไว้ในอตัราไม่ตํ
ากว่าร้อยละ 51 ของหุ้นที
มีสิทธิออกเสียงทั Eงหมดของ
เซ็นทรัลพระราม 2 ตลอดระยะเวลาดงักลา่ว 

การควบคุมให้มีการ
ปฏิบัติตามสัญญา 

เซ็นทรัลพฒันาตกลงควบคมุ ดแูลและดําเนินการใด ๆ ที
จําเป็นในการป้องกนัและเยียวยา 
เพื
อให้เซ็นทรัลพระราม 2 และ/หรือบริษัทในเครืออื
นใดที
เป็นเจ้าของอสงัหาริมทรัพย์ที

กองทนุรวมลงทนุในหรือมีไว้เพื
อหาประโยชน์ ปฏิบตัิตามข้อกําหนดและเงื
อนไขในสญัญา
ที
บุคคลดังกล่าวเป็นคู่สญัญากับกองทุนรวมอย่างเคร่งครัด ซึ
งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง 
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สญัญาเช่าเซ็นทรัลพระราม 2 สญัญาซื Eอขายงานระบบ รวมถึงเอกสารและสญัญาอื
นใดที

เกี
ยวเนื
องและเกี
ยวกับการลงทุนของกองทุนรวมในอสงัหาริมทรัพย์ของเซ็นทรัลพฒันา 
และ/หรือเซ็นทรัล พระราม 2 และ/หรือบริษัทที
เซ็นทรัลพฒันามีอํานาจควบคมุ โดยเฉพาะ
อย่างยิ
งเซ็นทรัลพัฒนาจะใช้ความพยายามอย่างสุดความสามารถในการป้องกันและ
เยียวยา (รวมถึงการให้ความชว่ยเหลอืทางการเงินใด ๆ ) เพื
อมิให้เซ็นทรัลพระราม 2 ผิดนดั 
กระทําการฝ่าฝืนเงื
อนไข หรือก่อให้เกิดเหตแุหง่การเลกิสญัญา หรือกระทําผิดข้อสญัญาใด 
ๆ ตามที
กําหนดไว้ในสญัญาเช่าที
ดินเนื Eอที
 90 ไร่ 2 งาน 9.3 ตารางวา ระหว่างเซ็นทรัล
พระราม 2 กบัเจ้าของที
ดิน (สญัญาเช่าหลกั) จนเป็นเหตใุห้กองทนุรวมต้องใช้สทิธิในการ
สวมสิทธิตามสญัญาเช่าหลกัตลอดระยะเวลาที
กองทนุรวมยงัคงลงทนุในหรือมีไว้ซึ
งสทิธิ
การเช่าช่วงในที
ดินดงักลา่ว 

 
(1.5) สรุปสาระสาํคัญของสัญญาจาํนําตราสารหลักประกัน  

คู่สัญญา กองทนุรวม เซ็นทรัลพฒันาและเซ็นทรัลพระราม 2 

ตราสารหลกัประกัน หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดทหารไทยธนรัฐ (TMBAM Treasury Money Fund) และ/หรือ
หลกัทรัพย์ และ/หรือตราสารอื
นใดที
 เป็นที
ยอมรับของกองทนุรวม 

เงื�อนไขการจาํนํา เซ็นทรัลพฒันา และ/หรือเซ็นทรัลพระราม 2 ตกลงจํานําตราสารหลกัประกันที
ถืออยู่ใน
มลูค่าไม่น้อยกว่าผลรวมของค่าเช่าที
ดินที
เซ็นทรัลพระราม 2 จะต้องชําระแก่เจ้าของที
ดิน
ตามสญัญาเช่าหลกัสาํหรับระยะเวลา 24 เดือนข้างหน้า ไว้แก่กองทนุรวม เพื
อประกนัการ
เรียกเก็บเงินในกรณีที
กองทุนรวมจะต้องชําระหนี Eใด ๆ ตามสญัญาเช่าหลกัแทนเซ็นทรัล
พระราม � ทั Eงนี E รวมถึงหนี Eค่าเช่าตามสญัญาเช่าหลกัที
เซ็นทรัลพระราม 2 จะต้องชําระ
ให้แก่เจ้าของที
ดินตามสญัญาเช่าหลกัซึ
งเป็นจํานวนเทียบเท่ากับผลรวมค่าเช่าที
ดิน 24 
เดือน รวมทั Eงค่าอุปกรณ์ต่อไปนี Eด้วย ได้แก่ (1) ดอกเบี Eย (2) ค่าสินไหมทดแทนในการไม่
ชําระหนี E (3) ค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับจํานํา (4) ค่าใช้จ่ายเพื
อรักษาทรัพย์สินซึ
ง
จํานํา (5) คา่สนิไหมทดแทนเพื
อความเสยีหายอนัเกิดแตค่วามชํารุดบกพร่องแหง่ทรัพย์สิน
จํานําซึ
งไมเ่ห็นประจกัษ์ 

เงื�อนไขการปลดจาํนํา (1) ในกรณีที
ตราสารหลกัประกันที
จํานําไว้ตามสญัญานี Eครบกําหนดชําระเงินตามตรา
สาร กองทนุรวมตกลงที
จะปลดจํานําในตราสารหลกัประกนัฉบบันั Eนภายในระยะเวลา
ที
เหมาะสมเพื
อให้เซ็นทรัลพฒันา และ/หรือเซ็นทรัลพระราม 2 ได้รับเงินตามตราสาร
หลกัประกันในวันที
ตราสารหลกัประกันครบกําหนดชําระเงิน ทั Eงนี Eเซ็นทรัลพัฒนา 
และ/หรือเซ็นทรัลพระราม 2 จะต้องนําเอาตราสารหลักประกันฉบับใหม่มาจํานํา
แทนที
ตราสารหลกัประกันฉบับเดิมนั Eนอย่างน้อย 1 วนัทําการก่อนวนัที
มีการปลด
จํานําตราสารหลกัประกนัฉบบัเดิม ทั Eงนี E เพื
อรักษามลูคา่หลกัประกนัตามสญัญานี E 
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(2) ในการปลดจํานําตราสารหลกัประกนัตามสญัญานี E กองทนุรวมจะมีหนงัสอืปลดจํานํา
ตา่งหาก หรือสลกัหลงัในตราสารนั Eนให้ปรากฏข้อความวา่ได้ปลดจํานําให้ก็ได้ รวมถึง
จดัทําหรือลงนามในเอกสารหรือตราสารใด ๆ  อนัเป็นการเพิ
มเติม และสง่มอบตราสาร
นั Eนให้แก่เซ็นทรัลพฒันา และ/หรือเซ็นทรัลพระราม 2 เพื
อให้การปลดจํานําตราสาร
หลกัประกนัตามความของสญัญานี Eเป็นไปโดยถกูต้องและสมบรูณ์ตามกฎหมาย ทั Eงนี E 
ภายใน 5 วันนับจากวันที
เซ็นทรัลพัฒนา และ/หรือเซ็นทรัลพระราม 2 มีสิทธิตาม
กฎหมายที
จะร้องขอให้กองทุนรวมดําเนินการปลดจํานําตราสารหลกัประกันตาม
สญัญาฉบบันี E หรือนบัแตว่นัที
สญัญาฉบบันี Eสิ Eนผลใช้บงัคบั 

(3) ในกรณีที
มีดอกผลใด ๆ เกิดขึ Eนจากตราสารหลกัประกันที
ได้จํานําไว้ตามสญัญานี E 
หากเป็นกรณีที
เซ็นทรัลพระราม 2 ผิดนดัชําระหนี Eค่าเช่าที
กองทุนรวมได้ชําระให้แก่
เจ้าของที
ดินตามสัญญาเช่าหลักไปแทนเซ็นทรัลพระราม 2 ตามข้อกําหนดและ
เงื
อนไขในสญัญาก่อตั Eงสิทธิและการกระทําการซึ
งกองทุนรวมมีสิทธิบงัคบัจํานําตรา
สารหลกัประกันได้ กองทุนรวมจะมีสิทธิได้รับดอกผลดงักลา่วโดยคํานวณนบัตั Eงแต่
วนัที
เซ็นทรัลพระราม 2 ผิดนดัดงักลา่ว ทั Eงนี E กองทนุรวมจะนําดอกผลที
ได้รับดงักลา่ว
ไปชําระหนี Eที
เซ็นทรัลพระราม 2 มีตอ่กองทนุรวม และหากดอกผลดงักลา่วยงัเหลอือยู่
จากการชําระหนี Eเท่าใด กองทนุรวมจะส่งคืนให้แก่เซ็นทรัลพฒันา และ/หรือเซ็นทรัล
พระราม 2 ภายใน 3 วันทําการนับแต่วนัที
กองทุนรวมได้รับหนงัสือบอกกล่าวจาก
เซ็นทรัลพัฒนา และ/หรือเซ็นทรัลพระราม 2 หากเป็นกรณีที
นอกเหนือจากกรณี
ดงักลา่ว เซ็นทรัลพฒันา และ/หรือเซ็นทรัลพระราม 2 มีสิทธิที
จะได้รับดอกผลจากการ
ถือตราสารหลกัประกนัดงักลา่ว 

(4) หากเซ็นทรัลพัฒนา และ/หรือเซ็นทรัลพระราม 2 ได้รับดอกผลดังกล่าวไว้ เซ็นทรัล
พฒันา และ/หรือเซ็นทรัลพระราม 2 จะส่งมอบดอกผลดงักล่าวคืนให้แก่กองทุนรวม
ตามสิทธิที
กองทนุรวมจะพึงได้รับจากการถือตราสารหลกัประกนัภายใน 3 วนัทําการ
นบัแต่วนัที
เซ็นทรัลพฒันา และ/หรือเซ็นทรัลพระราม 2 ได้รับหนงัสือบอกกล่าวจาก
กองทนุรวม  
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2.8.2.2 โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 

(2.1)  สรุปสาระสาํคัญของสัญญาเช่าที�ดินโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 

ผู้ให้เช่า เซ็นทรัลพระราม 3 

ผู้เช่า กองทนุรวม 

ทรัพย์สินที�เช่า ที
ดินตามโฉนดเลขที
 53132 และเลขที
 53133 เลขที
ดิน 379 และ 380 ตามลําดบัตั Eงอยู่ที

ตําบลช่องนนทรี อําเภอยานนาวา กรุงเทพมหานครมีเนื Eอที
รวมทั Eงสิ Eนประมาณ 12 ไร่ 2 งาน 
44.6 ตารางวา  

ระยะเวลาการเช่า มีกําหนดระยะเวลานบัตั Eงแต่วนัจดทะเบียนสิทธิการเช่าตามสญัญาฉบบันี E จนถึงวนัที
 15 
สงิหาคม 2578 

สิทธิในการต่ออายุ
สัญญาเช่าเมื�อสัญญา
เช่าครบกาํหนด 

เมื
อครบกําหนดระยะเวลาการเช่าตามที
ได้ระบุไว้ในสญัญาฉบับนี E เซ็นทรัลพระราม 3 
ยินยอมให้คํามั
นแก่กองทนุรวม โดยจะให้กองทนุรวมมีสิทธิต่ออายสุญัญาเช่าได้อีก 2 ครั Eง 
โดยในแตล่ะครั Eงจะมีช่วงระยะเวลาการเช่าครั Eงละ 30 ปี  

เงื�อนไขในการต่ออายุ
สัญญาเช่าเมื�อสัญญา
เช่าครบกาํหนด 

(1) หากกองทุนรวมประสงค์จะใช้สิทธิในการเช่าทรัพย์สินที
เช่าต่อไป กองทุนรวมจะต้อง
แจ้งให้เซ็นทรัลพระราม 3 ทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร ก่อนวนัครบกําหนด
ระยะเวลาการเช่าของระยะเวลาการเช่าดงักล่าว ทั Eงนี E การที
กองทุนรวมมิได้แจ้งให้
เซ็นทรัลพระราม 3 ทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรถึงการใช้สิทธิในการต่ออายุ
สญัญาไมว่า่ครั Eงใด ๆ ภายในกําหนดระยะเวลาดงักลา่วข้างต้น มิให้ถือวา่เป็นการสละ
สทิธิของกองทนุรวมในการใช้สทิธิตอ่อายสุญัญาภายใต้สญัญาข้อนี Eไมว่า่ในครั Eงใด ๆ 

(2) เพื
อเป็นการตอบแทนการให้คาํมั
นของเซ็นทรัลพระราม 3 ดงักลา่ว กองทนุรวมได้ตกลง
วางเงินมัดจําไว้แก่เซ็นทรัลพระราม 3 สําหรับการใช้สิทธิต่ออายุสญัญาเช่าภายใน
ระยะเวลาที
กําหนดข้างต้น ซึ
งหากกองทนุรวมใช้สิทธิในการต่ออายสุญัญาเช่า ให้ถือ
วา่เงินมดัจําดงักลา่วเป็นอตัราคา่เช่าสาํหรับระยะเวลาการเช่านั Eน ๆ หากกองทนุรวมไม่
ใช้สิทธิในการต่ออายสุญัญาเช่าสําหรับระยะเวลาการเช่าใด ๆ กองทนุรวมยินยอมให้
เซ็นทรัลพระราม 3 ริบมดัจําทั Eงจํานวนที
เหลืออยู่ทั Eงหมด แต่หากกองทุนรวมไม่ได้ใช้
สิทธิในการต่ออายุสญัญาเช่าโดยไม่ใช่ความผิดของกองทุนรวม เซ็นทรัลพระราม 3 
ยินยอมจะคืนเงินมดัจําในจํานวนที
เหลอือยูท่ั Eงจํานวน  

ค่าเช่า (1) กองทนุรวมได้ชําระคา่เช่าทรัพย์สนิที
เช่าทั Eงจํานวนในวนัจดทะเบียนสญัญาฉบบันี E 

(2) กองทนุรวมได้วางเงินมดัจําไว้ให้แก่เซ็นทรัลพระราม 3 ในวนัจดทะเบียนเพื
อเป็นการ
ตอบแทนการที
เซ็นทรัลพระราม 3 ยินยอมให้คํามั
นแก่กองทนุรวมในการต่อระยะเวลา
การเช่าได้อีก 2 ครั Eง ๆ ละ 30 ปีตามรายละเอียดที
ได้ระบไุว้ในสญัญา ทั Eงนี E ให้ถือวา่เงิน
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มดัจําตามจํานวนที
กําหนดไว้นั Eนเป็นคา่เช่าตามที
กําหนดไว้ในข้อนี Eด้วยเมื
อกองทนุรวม
ได้ใช้สิทธิในการต่ออายสุญัญาเช่าในแต่ละช่วงเวลาที
กําหนดไว้ในสญัญาฉบบันี E โดย
ให้ถือว่ากองทุนรวมได้ชําระค่าเช่าทั Eงจํานวนในวนัจดทะเบียนของการเช่าในแต่ละ
ช่วงเวลานั Eน ๆ 

หน้าที�ของกองทุนรวม (1) กองทนุรวมตกลงจะบํารุงรักษา ซอ่มแซม และปรับปรุงทรัพย์สนิที
เช่าหรือกระทําการใด 
ๆ ทั Eงปวง เพื
อให้ทรัพย์สินที
เช่าอยู่ในสภาพที
ดี หรือเหมาะสมแก่การใช้งานตาม
วตัถปุระสงค์ดงัที
ระบไุว้ในสญัญานี Eตลอดระยะเวลาการเช่า ด้วยค่าใช้จ่ายของกองทนุ
รวม 

(2) กองทนุรวมจะไมทํ่าการก่อสร้างสิ
งปลกูสร้างหรือสว่นควบใด ๆ ในทรัพย์สินที
เช่า และ
จะไม่ทําการแก้ไขดดัแปลงสว่นใด ๆ ของทรัพย์สนิที
เช่าอนัเป็นการทําให้ทรัพย์สนิที
เช่า
ได้รับความเสียหาย หรือเปลี
ยนแปลงในสาระสําคญัของทรัพย์สินที
เช่า เว้นแต่ได้รับ
ความยินยอมล่วงหน้าเป็นหนงัสือจากเซ็นทรัลพระราม 3 ทั Eงนี E เซ็นทรัลพระราม 3 จะ
พิจารณาการให้ความยินยอมดังกล่าวอย่างไม่ชักช้า และจะไม่ปฏิเสธการให้ความ
ยินยอมโดยไมม่ีเหตผุลอนัสมควร โดยให้สว่นที
ก่อสร้าง ตอ่เติม แก้ไข ดดัแปลง สิ
งปลกู
สร้างดงักลา่วเป็นสว่นควบกบัทรัพย์สนิที
เช่า 

(3) ตลอดระยะเวลาที
สญัญาฉบับนี Eยงัมีผลใช้บังคับอยู่ กองทุนรวมยินยอมให้เซ็นทรัล
พระราม 3 บริษัท สรรพสินค้ารัชดานนทรีย์ จํากดั และผู้ เช่าพื Eนที
ในอาคารศนูย์การค้า
รายอื
นที
มิใช่ผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินที
เช่าตามสญัญานี Eใช้พื Eนที
จอดรถ ถนนรอบอาคาร
ศนูย์การค้าและพื Eนที
ที
เกี
ยวข้องของอาคารศนูย์การค้าซึ
งเป็นทรัพย์สนิที
เชา่ของกองทนุ
รวม โดยให้ถือเป็นพื Eนที
เพื
อประโยชน์ร่วมกนั 

หน้าที�ของเซน็ทรัล
พระราม 3 

ตลอดระยะเวลาตามสญัญาฉบบันี E เซ็นทรัลพระราม 3 จะดํารงไว้ซึ
งอตัราสว่นของหนี Eสนิตอ่
สว่นของผู้ ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) ในงบการเงินของเซ็นทรัลพระราม 3 ที
ได้ผา่นการ
ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบญัชีแล้วเป็นอตัราสว่นไมเ่กิน 3:1 เว้นแต่กองทนุรวมจะ
ยินยอมเป็นประการอื
น 

ในการนี E เซ็นทรัลพระราม 3 ตกลงสง่มอบงบการเงินของเซ็นทรัลพระราม 3 ให้แก่กองทุน
รวมภายใน 45 วนันบัแตว่นัสิ Eนไตรมาส (งบภายใน) หรือสง่มอบงบการเงินสิ Eนสดุ ณ วนัทํา
การสุดท้ายของปีบัญชีที
ได้ผ่านการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้ สอบบัญชีแล้วให้แก่
กองทุนรวมภายใน 7 วันที
เซ็นทรัลพระราม 3 ได้รับงบการเงินดังกล่าวจากผู้ สอบบัญชี
แล้วแตก่รณี 

โดยที
เพื
อประโยชน์ของข้อนี E  

“ส่วนของผู้ถือหุ้น” หมายถึงส่วนของผู้ ถือหุ้นทั Eงหมดที
ปรากฏในงบการเงินที
ตรวจสอบ
หรือสอบทานโดยผู้ สอบบัญชีซึ
งรวมถึงทุนชําระแล้วกําไรสะสมทั Eงที
จัดสรรและยังไม่ได้
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จดัสรรสว่นเกินทนุต่าง ๆ เช่นสว่นเกินทนุจากการตีราคาสินทรัพย์ถาวรสว่นเกินทนุ (ตํ
ากว่า
ทนุ) จากการเปลี
ยนแปลงมลูค่าของเงินทนุเป็นต้นโดยไม่รวมถึงผลกระทบจากหนี Eสินภาษี
เงินได้รอการตดับญัชีซึ
งรับรู้ในงบการเงินของเซ็นทรัลพระราม 3 

“หนี 1สินสุทธิ” หมายถึงหนี Eสินทั Eงหมดที
ปรากฏในงบการเงินที
ตรวจสอบหรือสอบทานโดย
ผู้สอบบญัชีซึ
งรวมถึงเงินกู้ยืมจากธนาคารสถาบนัการเงินอื
น ๆ ภาษีค้างชําระและเงินค้าง
ชําระกับเจ้าหนี Eรายอื
นภาระคํ Eาประกัน อาวลั หรือก่อภาระผูกพันอื
นในลกัษณะเดียวกัน
ให้แก่บุคคลหรือนิติบคุคลอื
น ๆ หกัด้วย (1) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ซึ
งรวมถึง
ตั�วเงินฝากสถาบันการเงิน) (2) รายได้รับล่วงหน้า (Unearned Income) ของเซ็นทรัล
พระราม 3 

คาํรับรองของเซ็นทรัล
พระราม 3 

(1) ตลอดระยะเวลาตามสญัญาเช่านี E เซ็นทรัลพระราม 3 จะไมข่าย จําหนา่ย หรือโอนด้วย
วิธีการใด ๆ ซึ
งกรรมสทิธิUในทรัพย์สนิที
เช่าให้แก่บคุคลใด ๆ  

(2) ตลอดระยะเวลาตามสญัญาฉบบันี E เซ็นทรัลพระราม 3 ตกลงจะไม่ โอน จําหน่าย หรือ
ก่อภาระผูกพนั หรือก่อให้เกิดสิทธิอื
นใดในทรัพย์สินที
เช่า ซึ
งเป็นการทําให้เสื
อมสิทธิ 
หรือรอนสทิธิของกองทนุรวมในการใช้ทรัพย์สนิที
เช่าตามสญัญาฉบบันี E 

หลักประกันการปฏิบัติ
ตามสัญญา 

เพื
อเป็นการประกันการปฏิบัติหน้าที
ใด ๆ ตามที
ได้กําหนดไว้ภายใต้สญัญาเช่าฉบับนี E 
เซ็นทรัลพระราม 3 ตกลงจะจดัให้มีหลกัประกนั โดยการจดทะเบียนจํานองทรัพย์สินที
เช่า
แก่กองทนุรวมเพื
อประกนัการชําระหนี E การปฏิบตัิตามสญัญานี E และคา่เสยีหายใด ๆ ที
อาจ
เกิดมีขึ Eนเนื
องจากการไมป่ฏิบตัิตามสญัญาฉบบันี E รวมทั Eงคา่ขาดประโยชน์จากการที
กองทนุ
รวมไมส่ามารถใช้ทรัพย์สนิที
เช่าในการหาผลประโยชน์ตามวตัถปุระสงค์แหง่สญัญาฉบบันี E  

ในกรณีที
มีเหตผิุดนดัโดยเซ็นทรัลพระราม 3 ตามที
ระบไุว้ในสญัญาฉบบันี E และกองทนุรวม
ไม่สามารถใช้สิทธิซื Eอทรัพย์สินที
เช่าได้ หรือกรณีที
กองทุนรวมพิจารณาประกอบกับ
ความเห็นทางกฎหมายจากสํานกังานกฎหมายที
เป็นที
ยอมรับโดยทั
วไปอย่างน้อย 2 ราย
แล้วเห็นว่าการใช้สิทธิในการซื Eอทรัพย์สินที
เช่าดงักลา่วมีความเสี
ยงที
กองทนุรวมจะถกูเพิก
ถอนการซื Eอขายได้ เซ็นทรัลพระราม 3 ยินยอมให้กองทนุรวมบงัคบัหลกัประกันที
ให้ไว้เพื
อ
ชําระหนี Eที
คงค้าง รวมถึงค่าเสียหายใดที
กองทุนรวมได้รับเนื
องจากการผิดสัญญาของ
เซ็นทรัลพระราม 3 

การโอนสิทธิการเช่า
และการให้เช่า 

เว้นแตเ่ซ็นทรัลพระราม 3 จะให้ความยินยอมเป็นประการอื
น ภายในระยะเวลาการเช่าตาม
สญัญาฉบบันี E กองทุนรวมจะไม่นําสิทธิการเช่าทรัพย์สินที
เช่านี Eไม่ว่าทั Eงหมดหรือบางสว่น 
ออกให้เช่าช่วงแก่บคุคลใด ๆ หรือให้บคุคลใด ๆ เข้ามาอยูแ่ทน หรือก่อให้เกิดภาระผกูพนัใด 
ๆ ที
ทําให้บุคคลอื
นมีสิทธิเข้ามาใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที
เช่า หรือโอนสิทธิการเช่าไม่ว่า
ทั Eงหมดหรือแตบ่างสว่นให้แก่บคุคลใด ๆ 
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เหตุผิดนัดหรือเหตุแห่ง
การเลิกสัญญา 
 

ในกรณีที
เกิดเหตกุารณ์อยา่งใดอยา่งหนึ
งตามที
ระบใุนกรณีดงัตอ่ไปนี E  

(1) ในกรณีที
เซ็นทรัลพระราม 3 ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที
ระบุไว้ในสญัญานี E 
สญัญาเช่าอาคาร หรือสญัญาเช่าพื Eนที
 หรือสญัญาจํานอง หรือผิดคํารับรองที
ให้ไว้ใน
สญัญานี E และเซ็นทรัลพระราม 3 ไม่สามารถดําเนินการแก้ไขและปฏิบตัิให้ถกูต้องตาม
สญัญาภายใน 60 วนันบัจากวนัที
ได้รับแจ้งหรือทราบถึงเหตแุหง่การผิดสญัญานั Eน หรือ
ภายในระยะเวลาใด ๆ ที
คูส่ญัญาได้ตกลงกนั  

(2) ในกรณีที
เซ็นทรัลพระราม 3 ปฏิบัติผิดเงื
อนไขของสญัญากู้ ยืมเงิน หรือภาระผูกพัน 
หรือภาระหนี Eสนิอื
นใดกบับคุคลใด ๆ ก็ตาม ซึ
งรวมกนัมีมลูคา่เกินกวา่กึ
งหนึ
งของมลูค่า
ของส่วนของผู้ ถือหุ้นของเซ็นทรัลพระราม 3 และเซ็นทรัลพระราม 3 ไม่สามารถแก้ไข
เหตุดงักล่าวให้เสร็จสิ Eนภายใน 180 วันนับจากวันที
ทราบหรือมีเหตุอนัควรทราบถึง
เหตกุารณ์ดงักลา่ว เว้นแตเ่ซ็นทรัลพระราม 3 สามารถพิสจูน์และยืนยนัเป็นลายลกัษณ์
อักษรจนเป็นที
พอใจแก่กองทุนรวมได้ว่าการผิดนัดดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างมี
นยัสําคญัต่อฐานะทางการเงินของเซ็นทรัลพระราม 3 ซึ
งจะนําเซ็นทรัลพระราม 3 ไปสู่
สภาวะล้มละลาย และการผิดนัดดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการใช้สิทธิใด ๆ ของ
กองทนุรวมตามสญัญาฉบบันี E  

(3) ในกรณีที
เซ็นทรัลพระราม 3 ถกูศาลสั
งพิทกัษ์ทรัพย์ หรือถูกศาลสั
งให้ล้มละลาย หรือ
อยู่ในขั Eนตอนการเลิกบริษัท การชําระบัญชี หรือมีการร้องขอให้ฟืEนฟูกิจการของ
เซ็นทรัลพระราม 3 ต่อศาลหรือหน่วยงานราชการที
เกี
ยวข้อง ซึ
งกองทุนรวมเห็นว่ามี
ผลกระทบต่อความสามารถของเซ็นทรัลพระราม 3 ในการชําระหนี E หรือปฏิบัติตาม
สญัญานี E 

(4) ในกรณีที
เซ็นทรัลพระราม 3 ไมส่ามารถดํารงอตัราสว่นหนี Eสินตอ่สว่นของผู้ เป็นเจ้าของ
ตามที
กําหนดไว้ในสญัญาฉบับนี E และไม่สามารถแก้ไขเหตุดังกล่าวภายใน 180 วัน 
หรือไม่สามารถพิสจูน์ให้กองทุนรวมยอมรับได้ว่าไม่มีเหตุที
เป็นผลกระทบต่อสถานะ
ของเซ็นทรัลพระราม 3 กองทนุรวมมีสทิธิเลกิสญัญาฉบบันี Eได้ทนัที 

(5) ในกรณีที
กองทนุรวมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงที
ระบไุว้ในสญัญานี E หรือผิดคํา
รับรองที
ให้ไว้ในสญัญานี E และกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการแก้ไข และปฏิบตัิให้
ถูกต้องตามสญัญาภายใน 60 วนันบัจากวนัที
ได้รับแจ้งหรือทราบถึงเหตุแห่งการผิด
สญัญานั Eน หรือภายในระยะเวลาใด ๆ ที
คู่สญัญาได้ตกลงกัน เว้นแต่ในกรณีที
การไม่
ปฏิบัติตามข้อตกลงหรือเงื
อนไขที
ระบุไว้ในสญัญาฉบับนี Eเป็นผลเนื
องมาจากการที

เซ็นทรัลพฒันา ในฐานะผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ไม่ปฏิบตัิหน้าที
ตามที
กําหนดไว้ใน
สญัญาแตง่ตั Eงผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์หรือโครงการจดัการกองทนุรวม 

(6) เมื
อครบกําหนดระยะเวลาการเช่าทรัพย์สนิที
เช่าตามสญัญาฉบบันี E 

(7) คูส่ญัญาตกลงเลกิสญัญา  
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(8) (ก) ในกรณีที
มีการเลิกกองทนุรวมตามรายละเอียดที
กําหนดในโครงการ และกองทุน
รวมได้แจ้งให้เซ็นทรัลพระราม 3 ทราบถึงการเลกิกองทนุรวมเป็นลายลกัษณ์อกัษร
แล้ว  

 (ข) กรณีที
ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีมติให้เลิกโครงการ โดยในการลงมติดงักล่าวมีเซ็นทรัล
พัฒนา และบุคคลที
เกี
ยวข้องร่วมกันลงมติให้เลิกกองทุนรวม(ทั Eงนี E “บุคคลที�

เกี�ยวข้อง” หมายถึง บุคคลที
เกี
ยวข้องกับผู้ ถือหน่วยลงทุนตามที
กําหนดไว้ใน
ประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. ที
 สน. 8/2544 เรื
อง บุคคลที
เกี
ยวข้องกับผู้ ถือหน่วย
ลงทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิเรียกร้อง ฉบบัลงวนัที
 5 กมุภาพนัธ์ 
2544 และที
มีการแก้ไขเพิ
มเติม (ถ้ามี)) 

(9) ในกรณีที
มีกฎหมาย หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานกังาน ก.ล.ต. มีคําสั
งให้เลิก
กองทนุรวมโดยไมใ่ช่ความผิดของเซ็นทรัลพระราม 3 และกองทนุรวมได้แจ้งให้เซ็นทรัล
พระราม 3 ทราบถึงการเลิกกองทุนรวมเป็นลายลกัษณ์อกัษรแล้ว โดยที
คู่สญัญาทั Eง
สองฝ่ายมีหน้าที
ร่วมกันและได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที
ร่วมกันเพื
อไม่ให้สญัญา
ฉบบันี Eระงบัโดยผลจากการเปลี
ยนแปลงของกฎหมาย หรือจากคําสั
งของหน่วยงานใด 
ๆ ของรัฐ เท่าที
ไม่ขดัต่อกฎหมายหรือคําสั
งของหน่วยงานใด ๆ ของรัฐที
มีผลใช้บงัคบั
อยู่ในขณะนั Eน เช่น การจดัตั Eงหรือจดัหาบุคคลใด ๆ มารับโอนสิทธิและหน้าที
ที
กองทุน
รวมมีอยูต่ามสญัญาฉบบันี Eแล้วก็ตาม2 

(10) เซ็นทรัลพระราม 3 ได้หยุดประกอบกิจการทั Eงหมด หรือบางส่วนที
สําคัญ ซึ
งทําให้
กองทนุรวมไมส่ามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์สนิที
เช่าได้อยา่งมีนยัสาํคญั 

(11) ในกรณีที
ทรัพย์สินที
เช่าตกอยู่ภายใต้เขตเวนคืน หรือเขตสงวน หรือเขตสํารวจเพื
อการ
เวนคืน ตามประกาศหรือกฎหมายอนัเกี
ยวกบัการเวนคืนหรือกฎหมายอื
น ๆ 

ผลของการผิดนัดหรือ
ผลอันเกิดจากเหตุแห่ง
การเลิกสัญญา 
 

(1) ในกรณีที
เกิดเหตผิุดนดัหรือเหตแุหง่การเลกิสญัญาดงัตอ่ไปนี E  

(ก) ในกรณีที
เซ็นทรัลพระราม 3 ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงที
ระบไุว้ในสญัญานี E 
สัญญาเช่าอาคาร หรือสัญญาเช่าพื Eนที
 หรือผิดคํารับรองที
ให้ไว้ในสัญญานี E 
(เฉพาะกรณีที
มีผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ และ/หรือความสมบูรณ์ทาง
กฎหมายในสทิธิการเช่าทรัพย์สนิที
เช่าของกองทนุรวมตามสญัญาดงักลา่วอยา่งมี
นยัสาํคญั รวมถึงการไม่ปฏิบตัิตามสญัญาในข้อที
เกี
ยวกบัการให้หลกัประกนัการ
ปฏิบตัิตามสญัญาตามที
ระบไุว้ในสญัญาฉบบันี E รวมทั Eงการประกนัภยั ทรัพย์สนิที

เช่าเสียหายหรือถูกทําลาย การให้หลกัประกันการปฏิบัติตามสญัญา และการ

                                                           
2 หมายเหตุ: กองทนุรวมได้รับความยินยอมจากเซ็นทรัลพระราม 3 ในการโอนสิทธิการเช่าตามสัญญาฉบบันี Eให้แก่กองทรัสต์แล้วเมื
อเดือน

ตลุาคม 2560 โดยจะไมใ่ห้ถือวา่การที
สํานกังาน ก.ล.ต. มีคําสั
งให้เลิกกองทนุรวมเนื
องจากการแปลงสภาพเป็นเหตผิุดนดัตามสญัญาฉบบันี E  



ทรัสต์เพื
อการลงทนุในสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 

สว่นที
 2 หน้า 2 - 80 

เสนอสิทธิในการเช่าพื Eนที
แก่กองทุนรวมก่อน ตามที
ระบุไว้ในสญัญาเช่าอาคาร
และสญัญาเช่าพื Eนที
) 

(ข) ในกรณีที
เซ็นทรัลพระราม 3 ปฏิบัติผิดเงื
อนไขของสัญญากู้ ยืมเงิน หรือภาระ
ผูกพัน หรือภาระหนี Eสินอื
นใดกับบุคคลใด ๆ และเซ็นทรัลพระราม 3 ถูกศาลสั
ง
พิทกัษ์ทรัพย์ หรือถูกศาลสั
งให้ล้มละลาย หรืออยู่ในขั Eนตอนการเลิกบริษัท การ
ชําระบญัชี หรือมีการร้องขอให้ฟืEนฟกิูจการ รวมทั Eงในกรณีที
เซ็นทรัลพระราม 3 ไม่
สามารถดํารงอตัราสว่นหนี Eสินต่อสว่นของผู้ เป็นเจ้าของได้ และในกรณีที
เซ็นทรัล
พระราม 3 ได้หยดุประกอบกิจการทั Eงหมด หรือบางสว่นที
สําคญั ซึ
งทําให้กองทนุ
รวมไมส่ามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์สนิที
เช่าได้อยา่งมีนยัสาํคญั  

(ค) ในกรณีที
เซ็นทรัลพระราม 3 ไม่ทําการจดทะเบียนต่ออายุสญัญาเช่าให้กองทุน
รวมตามคํามั
นที
ได้ให้ไว้ในสญัญานี E สญัญาเช่าอาคาร หรือสญัญาเช่าพื Eนที
 ให้
แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที
ได้กําหนดไว้ในสญัญาดงักลา่วได้ โดยไม่ได้เกิดจาก
การที
กองทนุรวมไมป่ฏิบตัิหน้าที
 หรือปฏิบตัิหน้าที
ตามสญัญาดงักลา่วผิดพลาด  

เซ็นทรัลพระราม 3 ยินยอมให้สิทธิแก่กองทนุรวม (หรือบคุคลอื
นใดตามที
กองทุนรวม
กําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากเซ็นทรัลพระราม 3) ในการซื Eอทรัพย์สินที
เช่าและ
อาคารศูนย์การค้าโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 ในส่วนที
อยู่ภายใต้สิทธิ
ครอบครองของกองทนุรวมตามสญัญาฉบบันี E สญัญาเช่าอาคาร และสญัญาเช่าพื Eนที
 
ในขณะที
มีการใช้สิทธิดังกล่าวจากเซ็นทรัลพระราม 3 เพื
อเป็นกรรมสิทธิU ร่วมกัน
ระหว่างกองทุนรวมกับเซ็นทรัลพระราม 3 ตามสดัส่วนการครอบครองพื Eนที
อาคาร
ศนูย์การค้าโครงการเซ็นทรัลพลาซา รัชดา-พระราม 3 ณ เวลาที
กองทุนรวมใช้สิทธิใน
การซื Eอดงักลา่ว โดยกองทนุรวมจะแจ้งการใช้สทิธิซื Eอทรัพย์สินที
เช่าให้เซ็นทรัลพระราม 
3 ทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร  

หากการใช้สทิธิที
จะซื Eอดงักลา่วไม่สามารถดําเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลา 
45 วนั โดยมิใช่ความผิดของกองทุนรวม หรือกรณีที
กองทุนรวมพิจารณาประกอบกับ
ความเห็นทางกฎหมายจากสํานกังานกฎหมายที
เป็นที
ยอมรับโดยทั
วไปอย่างน้อย 2 
รายแล้วเห็นว่าการใช้สิทธิดงักลา่วอาจก่อให้เกิดความเสี
ยงแก่กองทนุรวมในการที
จะ
ถูกเพิกถอนการซื Eอขายดังกล่าวได้ภายหลัง กองทุนรวมสงวนสิทธิบังคับจํานอง
ทรัพย์สินที
เช่าตามเงื
อนไขเกี
ยวกบัการให้หลกัประกนัการปฏิบตัิตามสญัญาตามที
ระบุ
ไว้ในสญัญาฉบับนี E สญัญาเช่าอาคาร และสญัญาเช่าพื Eนที
 ทั Eงนี E เพื
อชดเชยค่าเช่า
ทรัพย์สินที
เช่าที
คงเหลือ เงินมดัจํา รวมถึงเงินหรือผลประโยชน์อื
นใดที
เซ็นทรัลพระราม 
3 ได้รับไว้ในนามกองทุนรวมให้แก่กองทุนรวม ตามสดัส่วนของระยะเวลาการเช่าที

เหลืออยู่ รวมถึงค่าเสียหาย และ/หรือค่าใช้จ่ายอื
นใดอนัเกิดจากการที
มีเหตผิุดนดันั Eน
เกิดขึ Eน โดยการคํานวณค่าเสียหายในเบื Eองต้นให้ใช้ฐานในการคํานวณจากค่าขาด
ประโยชน์จากการที
กองทนุรวมไม่สามารถใช้ทรัพย์สินที
เช่าตามสญัญาฉบบันี E สญัญา
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เช่าอาคาร และสญัญาเช่าพื Eนที
ได้ตามระยะเวลาที
กําหนดไว้ในสญัญาดงักลา่ว รวมถึง
การใช้สิทธิในการต่อสัญญาฉบับนี Eด้วย ซึ
งจะอ้างอิงจากรายงานการประเมินค่า
ทรัพย์สินที
เช่าครั Eงลา่สดุ ซึ
งจดัทําโดยบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมที
อยู่
ในบญัชีรายชื
อที
ได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต.  

คู่สญัญาทั Eงสองฝ่ายตกลงให้คํานวณราคาในการใช้สิทธิซื Eอทรัพย์สินดงักลา่วข้างต้น 
จากมูลค่าการเช่าที
กองทุนรวมชําระไว้ลว่งหน้าที
คงเหลือตามสดัส่วนระยะเวลาการ
เช่าที
เหลืออยู่ รวมทั Eงเงินมัดจําที
กองทุนรวมได้ชําระให้แก่เซ็นทรัลพระราม 3 (ถ้ามี) 
และให้กองทุนรวมชําระราคาค่าซื Eอทรัพย์สินดังกล่าว โดยการหักกลบลบหนี Eกับ
เซ็นทรัลพระราม 3 ตามมลูค่าดงักลา่ว โดยกองทนุรวมไมต้่องชําระเงินคา่ซื Eอทรัพย์สิน
เพิ
มเติมแตอ่ยา่งใด  

ภายหลงัจากการใช้สิทธิในการซื Eอทรัพย์สนิข้างต้น หากกองทนุรวมมีความประสงค์จะ
ซื Eอพื Eนที
ในอาคารศนูย์การค้าในสว่นที
เหลือที
มิใช่ทรัพย์สินที
เช่าตามสญัญาฉบบันี Eใน
ขณะนั Eน (ซื Eอทั Eงหมด) และกองทุนรวมสามารถระดมทุนเพื
อชําระราคาทรัพย์สิน
ดงักลา่วได้ คูส่ญัญาตกลงให้ซื Eอขายทรัพย์สินดงักลา่ว ในราคาที
คู่สญัญาทั Eงสองฝ่าย
จะได้ตกลงกนัโดยอ้างอิงจากราคาประเมินเฉลี
ยตามที
ผู้ประเมินราคาอยา่งน้อย 2 ราย
ที
คูส่ญัญาแตล่ะฝ่ายเสนอกําหนดซึ
งผู้ประเมินราคาดงักลา่วจะต้องเป็นผู้ประเมินราคา
ที
มีชื
ออยู่ในบญัชีรายชื
อที
ได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต. และคู่สญัญาแต่
ละฝ่ายมีสิทธิเสนออย่างน้อยฝ่ายละ 1 ราย แต่อย่างไรก็ตาม ราคาที
จะซื Eอดงักล่าว
จะต้องไม่สงูกว่าที
ได้จากรายงานประเมินค่าตํ
าสดุเกินร้อยละ 20 ของราคาที
ได้จาก
รายงานการประเมินค่าดังกล่าว เว้นแต่กฎ ประกาศหรือข้อกําหนดของสํานักงาน 
ก.ล.ต. จะกําหนดเป็นอยา่งอื
น 

บรรดาค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และภาษีอากรที
เกี
ยวข้องกับการจดทะเบียนโอน
กรรมสทิธิUในทรัพย์สนิดงักลา่ว กองทนุรวมจะเป็นผู้ รับผิดชอบทั Eงสิ Eน เว้นแตภ่าษีเงินได้
นิติบคุคลและภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) เซ็นทรัลพระราม 3 จะเป็นผู้ รับผิดชอบเอง 

(2) ในกรณีที
เซ็นทรัลพระราม 3 ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที
ระบุไว้ในสัญญานี E 
สญัญาเช่าอาคาร หรือสญัญาเช่าพื Eนที
 หรือสญัญาจํานอง หรือผิดคํารับรองที
ให้ไว้ใน
สญัญานี E  และเหตกุารณ์ดงักลา่วมิได้เป็นผลจากการที
กองทนุรวมไมป่ฏิบตัิหน้าที
หรือ
ปฏิบตัิหน้าที
ผิดพลาด หรือปฏิบตัิบกพร่องต่อหน้าที
ตามสญัญาฉบบันี E กองทนุรวมจะ
เรียกคา่เสยีหายจากเซ็นทรัลพระราม 3 จากเหตดุงักลา่ว และไมม่ีผลทําให้สญัญาฉบบั
นี Eสิ Eนสดุลง 

(3) ในกรณีที
กองทุนรวมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงที
ระบไุว้ในสญัญานี E หรือผิดคํา
รับรองที
ให้ไว้ในสญัญานี E และเหตกุารณ์ดงักลา่วมิได้เป็นผลจากการที
เซ็นทรัลพฒันา 
(หรือบุคคลหรือนิติบุคคลที
 เซ็นทรัลพัฒ นาเสนอชื
อให้ปฏิบัติหน้าที
ผู้ บ ริหาร
อสงัหาริมทรัพย์แทน) ในฐานะผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวม ไมป่ฏิบตัิหน้าที
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หรือปฏิบตัิหน้าที
ผิดพลาด หรือปฏิบตัิบกพร่องต่อหน้าที
 เซ็นทรัลพระราม 3 จะเรียก
ค่าเสียหายจากกองทุนรวมเนื
องจากเหตุดงักล่าว โดยให้ถือว่าไม่มีผลทําให้สญัญา
ฉบบันี Eสิ Eนสดุลง 

(4) ในกรณีที
ครบกําหนดระยะเวลาการเช่าทรัพย์สินที
เช่าตามสญัญาฉบบันี E คู่สญัญาตก
ลงเลิกสญัญา หรือมีการเลิกกองทนุรวมตามรายละเอียดที
กําหนดในโครงการ หรือใน
กรณีที
มีกฎหมาย หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน ก.ล.ต. มีคําสั
งให้เลิก
กองทุนรวม ให้ถือว่าสญัญาฉบบันี Eสิ Eนสดุลง โดยที
คู่สญัญาแต่ละฝ่ายไม่มีสิทธิเรียก
ค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย หรือเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอื
นใดจากคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ
ง
ได้ เว้นแตคู่ส่ญัญาจะตกลงกนัเป็นอยา่งอื
น 

(5) ในกรณีที
ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีมติให้เลิกโครงการ โดยในการลงมติดังกล่าวมีเซ็นทรัล
พฒันา และบคุคลที
เกี
ยวข้องร่วมกนัลงมติให้เลิกกองทนุรวม  ให้ถือว่าสญัญาฉบบันี E
สิ Eนสดุลง โดยที
เซ็นทรัลพระราม 3 จะต้องชําระคืนคา่เช่าทรัพย์สนิที
เช่าคงเหลอื เงินมดั
จํา รวมถึงเงินหรือผลประโยชน์อื
นใดที
เซ็นทรัลพระราม 3 ได้รับไว้ในนามกองทุนรวม
ให้แก่กองทนุรวม ตามสดัสว่นของระยะเวลาการเช่าที
เหลอือยู ่รวมถึงคา่ขาดประโยชน์
จากการที
กองทนุรวมไม่สามารถใช้ประโยชน์ซึ
งทรัพย์สนิที
เช่าตามระยะเวลาที
กําหนด
ไว้ในสญัญาฉบบันี E 

(6) ในกรณีที
ที
ดินที
เช่าตกอยู่ภายใต้เขตเวนคืน หรือเขตสงวน หรือเขตสํารวจเพื
อการ
เวนคืนตามประกาศหรือกฎหมายอนัเกี
ยวกบัการเวนคืนหรือกฎหมายอื
น ๆ ให้ถือว่า
สญัญาฉบบันี Eสิ Eนสดุลง โดยที
เซ็นทรัลพระราม 3 จะต้องชําระคืนค่าเช่าทรัพย์สินที
เช่า
คงเหลือ โดยคํานวณจากมูลค่าการเช่าที
กองทุนรวมชําระไว้ล่วงหน้าที
คงเหลือ ตาม
สดัสว่นระยะเวลาการเช่าที
เหลืออยู ่รวมถึงระยะเวลาตามการใช้สทิธิในการตอ่สญัญา
ฉบบันี Eด้วย เงินมดัจํา รวมถึงเงินหรือผลประโยชน์อื
นใดที
เซ็นทรัลพระราม 3 ได้รับไว้
แทนกองทนุรวม (ถ้ามี) ให้แก่กองทนุรวม ตามสดัสว่นของระยะเวลาการเช่าที
เหลืออยู่
ตามระยะเวลาที
กําหนดไว้ในสญัญาฉบบันี E 

(7) เมื
อสญัญาเช่าฉบบันี Eสิ Eนสดุลงด้วยเหตคุรบกําหนดอายสุญัญาเช่าฉบบันี E หรือระงบัลง
ด้วยเหตอืุ
นใดที
เกิดจากการไมป่ฏิบตัิหน้าที
 หรือการปฏิบตัิหน้าที
ผิดพลาดของกองทนุ
รวม กองทนุรวมจะสง่มอบทรัพย์สินที
เช่าคืน ตามสภาพที
เป็นอยู ่ณ เวลานั Eน พร้อมกบั
สว่นควบและอุปกรณ์ที
ติดตรึงตราและไม่ติดตรึงตรากบัทรัพย์สินที
เช่า ซึ
งรวมถึงงาน
ระบบสาธารณูปโภค พร้อมทั Eงจะสง่มอบเงินหรือทรัพย์สินอื
นใดที
กองทุนรวมได้รับไว้
แทนเซ็นทรัลพระราม 3 ให้แก่เซ็นทรัลพระราม 3 

หากสญัญาเช่าสิ Eนสุดลงด้วยเหตุอื
นใดนอกจากเหตุดังกล่าวในวรรคแรก ยกเว้นใน
กรณีที
สญัญาเช่าสิ Eนสดุลงอนัเป็นผลจากการใช้สทิธิซื Eอทรัพย์สินหรือการบงัคบัจํานอง
โดยกองทนุรวม กองทนุรวมจะคืนทรัพย์สินที
เช่าให้แก่เซ็นทรัลพระราม 3 ตามสภาพที

เป็นอยู่ ณ วันเลิกสัญญา โดยไม่รวมถึงงานระบบสาธารณูปโภค ส่วนควบ และ
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อุปกรณ์ต่าง ๆ ทั Eงที
ติดตรึงตราและไม่ติดตรึงตรากับทรัพย์สินที
เช่า ในการนี E หาก
เซ็นทรัลพระราม 3 ประสงค์ที
จะซื Eองานระบบสาธารณูปโภค ส่วนควบ และอุปกรณ์
ตา่ง ๆ ทั Eงที
ติดตรึงตราและไมต่ิดตรึงตรากบัทรัพย์สนิที
เช่าจากกองทนุรวม คูส่ญัญาทั Eง
สองฝ่ายตกลงกําหนดราคาในการโอนทรัพย์สนิดงักลา่วตามมลูคา่ทางบญัชีหกัด้วยค่า
เสื
อมราคา ด้วยวิธีเส้นตรงที
คิดตามระยะเวลา 10 ปี 

(8) ในระหว่างระยะเวลาเยียวยาเหตุผิดนัด ในกรณีที
เซ็นทรัลพระราม 3 ฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามข้อตกลงที
ระบุไว้ในสญัญานี E หรือผิดคํารับรองที
ให้ไว้ในสญัญานี E และใน
กรณีที
กองทุนรวมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที
ระบุไว้ในสญัญานี E หรือผิดคํา
รับรองที
ให้ไว้ในสญัญานี E หากเกิดความเสยีหายขึ Eนกบัคูส่ญัญาที
มิได้ปฏิบตัิผิดสญัญา 
คูส่ญัญาฝ่ายดงักลา่วมีสิทธิที
จะเรียกร้องค่าเสยีหายจากคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ
งที
ฝ่าฝืน
หรือไมป่ฏิบตัิตามข้อตกลงที
ระบไุว้ในสญัญานี E หรือผิดคํารับรองที
ให้ไว้ในสญัญานี Eได้ 

(9) ในกรณีที
กองทนุรวมได้ใช้สทิธิบอกเลกิสญัญาหรือใช้สทิธิซื Eอทรัพย์สนิ ตามข้อ (1) และ 
(2) แล้ว กองทนุรวมสงวนสิทธิที
จะใช้ประโยชน์ในทรัพย์สนิที
เช่าจนกวา่สญัญาฉบบันี E
สิ Eนสดุลง และกองทนุรวมได้รับชําระค่าเสียหาย ค่าเช่าทรัพย์สินที
เช่าคงเหลือ รวมถึง
เงินหรือผลประโยชน์อื
นใดดงักลา่วจากเซ็นทรัลพระราม 3 แล้วเสร็จ โดยกองทนุรวมไม่
สามารถเรียกร้องคา่เสยีหาย คา่เช่าทรัพย์สินที
เช่าคงเหลอื รวมถึงเงินหรือผลประโยชน์
อื
นใดจากเซ็นทรัลพระราม 3 สําหรับระหว่างระยะเวลานี E เว้นแต่กองทนุรวมจะพิสจูน์
ได้ว่ากองทุนรวมได้รับความเสียหายจากเหตุดงักล่าวเกินกว่าผลประโยชน์ที
กองทุน
รวมได้รับสําหรับช่วงระยะเวลาดงักลา่ว เซ็นทรัลพระราม 3ยินยอมรับผิดชอบในความ
เสยีหายที
เกินดงักลา่ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ทรัสต์เพื
อการลงทนุในสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 

สว่นที
 2 หน้า 2 - 84 

(2.2)  สรุปสาระสําคัญของสัญญาเช่าอาคาร (บางส่วน) และสัญญาเช่าพื 1นที�อาคาร (บางส่วน) โครงการ
เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 

ผู้ให้เช่า เซ็นทรัลพระราม 3 

ผู้เช่า กองทนุรวม 

ทรัพย์สินที�เช่า อาคารศูนย์การค้าพร้อมพื Eนที
จอดรถภายในอาคาร ซึ
งเป็นอาคารบางส่วนในอาคาร
ศูนย์การค้าโครงการเซ็นทรัลพลาซาพระราม 3 ซึ
งเป็นอาคาร 8 ชั Eนและชั Eนใต้ดิน 3 ชั Eน 
ตั Eงอยูเ่ลขที
 79, 79/1, 79/2, 79/4-79/333 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา 
กรุงเทพมหานคร บนโฉนดที
ดิน เลขที
  53132 และ 53133 เลขที
ดิน  379 และ 380 
ตามลําดบั ตั Eงอยู่ที
ตําบลช่องนนทรี อําเภอยานนาวา กรุงเทพมหานคร รวมเป็นพื Eนที
เช่า
ประมาณ 169,740 ตารางเมตร  ทั Eงนี E ยกเว้นพื Eนที
บางส่วนภายในอาคารศูนย์การค้าซึ
ง
เซ็นทรัลพระราม 3 ได้ให้เช่าแก่ผู้ เช่ารายย่อยที
ได้มีการชําระค่าตอบแทนสิทธิการเช่าใน
ลกัษณะของสญัญาเช่าระยะยาว (ค่าเซ้ง) และพื Eนที
ในสว่นที
เป็นของอาคารสว่นที
เป็นที
ตั Eง
ของห้างสรรพสนิค้าเซ็นทรัลซึ
งเป็นกรรมสทิธิUของบริษัท สรรพสนิค้ารัชดานนทรีย์ จํากดั 

ระยะเวลาการเช่า มีเงื
อนไขที
เป็นสาระสาํคญัเช่นเดียวกบัสญัญาเช่าที
ดินโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 

สิทธิในการต่ออายุ
สัญญาเช่าเมื�อสัญญา
เช่าครบกาํหนด 

มีเงื
อนไขที
เป็นสาระสาํคญัเช่นเดียวกบัสญัญาเช่าที
ดินโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 

เงื�อนไขในการต่ออายุ
สัญญาเช่าเมื�อสัญญา
เช่าครบกาํหนด 

 มีเงื
อนไขที
เป็นสาระสาํคญัเช่นเดียวกบัสญัญาเช่าที
ดินโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 

ค่าเช่า มีเงื
อนไขที
เป็นสาระสําคญัเช่นเดียวกบัสญัญาเช่าที
ดินโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 
ยกเว้นจํานวนเงินคา่เช่า 

หน้าที�ของกองทุนรวม มีเงื
อนไขที
เป็นสาระสําคัญเช่นเดียวกับสัญญาเช่าอาคาร(บางส่วน) โครงการเซ็นทรัล
พลาซาพระราม 2 ยกเว้นคูส่ญัญาซึ
งเป็นเซ็นทรัลพระราม 3 และเงื
อนไขดงัตอ่ไปนี E 

(1) ตลอดระยะเวลาที
สญัญาฉบับนี Eยังมีผลใช้บังคับอยู่ กองทุนรวมยินยอมให้เซ็นทรัล
พระราม 3 บริษัท สรรพสินค้ารัชดานนทรีย์ จํากดั และผู้ เช่าพื Eนที
ในอาคารศนูย์การค้า
รายอื
นที
มิใช่ผู้ เช่าช่วงทรัพย์สนิที
เช่าตามสญัญานี Eใช้พื Eนที
สว่นกลาง ที
จอดรถ ถนนรอบ
อาคารศนูย์การค้าและพื Eนที
ที
เกี
ยวข้องของอาคารศนูย์การค้าซึ
งเป็นทรัพย์สนิที
เช่าของ
กองทนุรวมโดยให้ถือเป็นพื Eนที
เพื
อประโยชน์ร่วมกนั 

(2) กองทนุรวมตกลงยินยอมให้เซ็นทรัลพระราม 3 และ/หรือเซ็นทรัลพฒันา ใช้งานระบบ
สาธารณปูโภคที
เกี
ยวเนื
องกบัทรัพย์สนิที
เช่าซึ
งกองทนุรวมเป็นเจ้าของกรรมสทิธิUในการ
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ให้บริการแก่ผู้ เช่ารายย่อยที
ได้มีการชําระค่าตอบแทนสิทธิการเช่าในลักษณะของ
สญัญาเช่าระยะยาว (ค่าเซ้ง) และพื Eนที
ในส่วนที
เป็นของอาคารส่วนที
เป็นที
ตั Eงของ
ห้างสรรพสนิค้าเซ็นทรัลซึ
งเป็นกรรมสิทธิUของบริษัท สรรพสินค้ารัชดานนทรีย์ จํากดั ที

มิใช่ผู้ เช่าช่วงทรัพย์สนิที
เช่าตามสญัญาฉบบันี E  

หน้าที�ของเซน็ทรัล
พระราม 3 

มีเงื
อนไขที
เป็นสาระสาํคญัเช่นเดียวกบัสญัญาเช่าที
ดินโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 

หลักประกันการปฏิบัติ
ตามสัญญา 

มีเงื
อนไขที
เป็นสาระสาํคญัเช่นเดียวกบัสญัญาเช่าที
ดินโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 

การประกันภยั 
 

มีเงื
อนไขที
เป็นสาระสําคัญเช่นเดียวกับสัญญาเช่าอาคาร(บางส่วน) โครงการเซ็นทรัล
พลาซาพระราม 2 ยกเว้นเงื
อนไขและเจตนารมณ์ของสญัญาเช่าหลกัที
กําหนดให้เซ็นทรัล
พระราม 2 และเจ้าของที
ดินตามสญัญาเช่าหลกัร่วมกนัรับประโยชน์จากการประกนัวินาศ
ภยัในอาคารและสิ
งปลูกสร้างบนที
ดินที
เช่าตามสญัญาเช่าหลกั รวมทั Eงคู่สญัญาซึ
งเป็น
เซ็นทรัลพระราม 3 

ทรัพย์สินที�เช่าเสียหาย
หรือถกูทาํลาย 

มีเงื
อนไขที
เป็นสาระสําคัญเช่นเดียวกับสัญญาเช่าอาคาร(บางส่วน) โครงการเซ็นทรัล
พลาซาพระราม 2 ยกเว้นคูส่ญัญาซึ
งเป็น เซ็นทรัลพระราม 3 

การโอนสิทธิการเช่า
และการให้เช่า 

มีเงื
อนไขที
เป็นสาระสาํคญัเช่นเดียวกบัสญัญาเช่าที
ดินโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 

และมีเงื
อนไขเพิ
มเติม คือ เซ็นทรัลพระราม 3 ยินยอมให้กองทนุรวมนําทรัพย์สินที
เช่าออก
ให้บุคคลภายนอกเช่าช่วงพื Eนที
ภายในทรัพย์สินที
เช่าไม่ว่าทั Eงหมดหรือบางส่วน ภายใต้
ข้อตกลงและเงื
อนไขของสญัญาฉบบันี E เพื
อประโยชน์ในการดําเนินกิจการศนูย์การค้า โดย
ไมต้่องได้รับอนญุาตจากเซ็นทรัลพระราม 3 ก่อน 

เหตุผิดนัดหรือเหตุแห่ง
การเลิกสัญญา 

มีเงื
อนไขที
เป็นสาระสําคญัเช่นเดียวกบัสญัญาเช่าที
ดินโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 
โดยจะเพิ
มเหตผิุดนดัเนื
องจากการผิดนดัของสญัญาเช่าที
ดินเพิ
มเติมด้วย 

ผลของการผิดนัดหรือ
ผลอันเกิดจากเหตุแห่ง
การเลิกสัญญา 
 

มีเงื
อนไขที
เป็นสาระสําคญัเช่นเดียวกบัสญัญาเช่าที
ดินโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 
ยกเว้นเงื
อนไขดงัตอ่ไปนี E 

(1) ในระหว่างระยะเวลา 6 เดือนหลงัจากวันที
สญัญาฉบับนี Eสิ Eนสุดลง ยกเว้นในกรณีที

สญัญาเช่าสิ Eนสดุลงอนัเป็นผลจากการใช้สิทธิซื Eอทรัพย์สินหรือการบงัคบัจํานองโดย
กองทนุรวม กองทนุรวมจะใช้ความพยายามในการดําเนินการสง่มอบสทิธิประโยชน์ (ที

สง่มอบได้ และ/หรือไม่ละเมิดสิทธิของผู้ อื
น และไม่รวมถึงเงินประกนัการเช่า ที
กองทนุ
รวมได้รับไว้ลว่งหน้าซึ
งเกี
ยวเนื
องกับทรัพย์สินที
เช่าทั Eงก่อนและในวนัที
สญัญาฉบบันี E
สิ Eนสดุลงให้แก่เซ็นทรัลพระราม 3 โดยเร็ว และเซ็นทรัลพระราม 3 ตกลงชดเชยกองทนุ
รวมในเงินหรือคา่ใช้จ่ายใด ๆ ซึ
งกองทนุรวมได้ชําระไปอนัเกี
ยวเนื
องกบัทรัพย์สินที
เช่า
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สาํหรับระยะเวลาภายหลงัจากที
สญัญาฉบบันี Eสิ Eนสดุลงให้แก่กองทนุรวมภายใน 5 วนั
ทําการนบัแตว่นัที
เซ็นทรัลพระราม 3 ได้รับแจ้งจากกองทนุรวมเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

(2) ในกรณีที
สญัญาเช่าฉบบันี Eสิ Eนสดุลงด้วยเหตใุด ๆ ยกเว้นในกรณีที
สญัญาเช่าสิ Eนสดุลง
อนัเป็นผลจากการใช้สิทธิซื Eอทรัพย์สนิหรือการบงัคบัจํานองโดยกองทนุรวม ในระหวา่ง
เวลา 6 เดือนหลงัจากสญัญาเช่าฉบบันี Eสิ Eนสดุลง กองทนุรวมจะให้ความช่วยเหลอืตาม
คําร้องขอที
สมเหตุสมผลจากเซ็นทรัลพระราม 3 ในการดําเนินการให้ผู้ เช่าพื Eนที
ใน
ทรัพย์สินที
เช่ามาทําสญัญาเช่าพื Eนที
กับเซ็นทรัลพระราม 3 ใหม่ พร้อมทั Eงส่งมอบเงิน
ประกนัการเช่าที
กองทนุรวมได้รับไว้จากผู้ เช่าพื Eนที
ในทรัพย์สินที
เช่าก่อนวนัทําสญัญา
เช่าพื Eนที
ฉบบัใหม่ดงักล่าว (ภายหลงัจากที
ได้หกัค่าเช่า ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายค้าง
จ่ายของผู้ เช่าพื Eนที
แต่ละราย (ถ้ามี)) ให้แก่เซ็นทรัลพระราม 3 (ภายใต้ความยินยอม
ของผู้ เช่าพื Eนที
นั Eน ๆ) หรือคืนให้แก่ผู้ เช่าพื Eนที
นั Eน ๆ (หากผู้ เช่าพื Eนที
ไม่ประสงค์จะเช่า
พื Eนที
ดงักลา่วกบัเซ็นทรัลพระราม 3 อีกตอ่ไป) แล้วแต่กรณี ทั Eงนี E คา่ใช้จ่ายที
เกี
ยวเนื
อง
กบัการดําเนินการดงักลา่วเซ็นทรัลพระราม 3 เป็นผู้ รับผิดชอบ (เว้นแต่กรณีที
สญัญา
เช่าฉบบันี Eสิ Eนสดุลงโดยเป็นผลจากการที
กองทนุรวมเป็นฝ่ายผิด) 

 
(2.3)  สรุปสาระสาํคัญของสัญญาซื 1อขายงานระบบ โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 

ผู้ขาย บริษัท เซ็นทรัลเรียลตี E เซอร์วิส พระราม 3 จํากดั (ตอ่มาได้โอนสทิธิและหน้าที
ภายใต้สญัญา
นี Eให้แก่เซ็นทรัลพฒันา) 

ผู้ซื 1อ กองทนุรวม 

ทรัพย์สินที�ซื 1อขาย งานระบบไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภค ระบบโทรศพัท์ ลิฟท์ บนัไดเลื
อน ระบบปรับอากาศ 
และระบบงานวิศวกรรม ซึ
งติดตั Eงและใช้งานอยู่ในอาคารศูนย์การค้า รวมทั Eงสิทธิใด ๆ ที

เกี
ยวกบัหรือเกี
ยวเนื
องกบังานระบบดงักลา่ว (แล้วแตก่รณี) 

เงื�อนไขภายหลังการ
จาํหน่ายทรัพย์สนิที�ซื 1อ
ขาย 

(1) กองทนุรวมตกลงให้สิทธิแก่เซ็นทรัลพฒันา ในการใช้งานระบบดงักลา่วเพื
อให้บริการ
แก่ผู้ เช่าพื Eนที
รายย่อยที
ได้มีการชําระค่าตอบแทนสิทธิการเช่าในลกัษณะของสญัญา
เช่าระยะยาว (ค่าเซ้ง) ที
มิได้เช่าพื Eนที
ภายในอาคารศูนย์การค้าจากกองทนุรวม และ
พื Eนที
ในสว่นที
เป็นกรรมสทิธิUของบริษัท สรรพสนิค้ารัชดานนทรีย์ จํากดั โดยกองทนุรวม 
และเซ็นทรัลพฒันา จะร่วมกนัรับผิดชอบภาระค่าใช้จ่ายสําหรับงานระบบตามที
จะได้
ตกลงกนัตอ่ไป 

(2) กองทุนรวมตกลงให้สิทธิเซ็นทรัลพระราม 3 และผู้ เช่าพื Eนที
ในอาคารศูนย์การค้า 
รายอื
นใช้ประโยชน์ซึ
งทรัพย์สินตามภาระผูกพันที
มีอยู่ก่อนหรือตามที
คู่สัญญา 
ได้ตกลงกนัไว้   
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(2.4)  สรุปสาระสาํคัญของสัญญาซื 1อขายทรัพย์สิน โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 

ผู้ขาย เซ็นทรัลพระราม 3 

ผู้ซื 1อ กองทนุรวม 

ทรัพย์สินที�ซื 1อขาย อุปกรณ์ตกแต่งทั Eงที
ติดตรึงตราและไม่ติดตรึงตราถาวรรวมทั Eงอุปกรณ์อื
นใดที
ใช้เพื
อ
วัตถุประสงค์ในการประดับตกแต่งหรืออํานวยความสะดวกให้กับผู้ ใช้บริการอาคาร
ศูนย์การค้า ซึ
งตั Eง และ/หรือติดตรึงตราอยู่บริเวณภายนอกหรือภายในพื Eนที
ของอาคาร
ศนูย์การค้า หรือบนพื Eนผิวของตวัอาคารศนูย์การค้า และ/หรือบริเวณภายในพื Eนที
เช่าของผู้
เช่าพื Eนที
ในอาคารศูนย์การค้า รวมทั Eงสิทธิใด ๆ ที
เกี
ยวกับหรือเกี
ยวเนื
องกับทรัพย์สิน
ดังกล่าว (แล้วแต่กรณี) แต่ทั Eงนี Eไม่ใช่ทรัพย์สินที
มีลักษณะเป็นส่วนควบของอาคาร
ศนูย์การค้า 

เงื�อนไขภายหลังการ
จาํหน่ายทรัพย์สนิที�ซื 1อ
ขาย 

(1) กองทุนรวมตกลงให้สิทธิเซ็นทรัลพระราม 3 เซ็นทรัลพฒันา และผู้ เช่าพื Eนที
ในอาคาร
ศูนย์การค้ารายอื
นใช้ประโยชน์ซึ
งทรัพย์สินตามภาระผูกพันที
มีอยู่ก่อนหรือตามที

คู่สญัญาได้ตกลงกันไว้ โดยกองทุนรวม เซ็นทรัลพัฒนา และเซ็นทรัลพระราม 3 จะ
ร่วมกนัรับผิดชอบภาระคา่ใช้จ่ายสาํหรับทรัพย์สนิร่วมกนัตามที
จะได้ตกลงกนัตอ่ไป 

(2) ในกรณีที
สญัญาเช่าสิ Eนสดุลง กองทนุรวมตกลงจะจําหน่ายทรัพย์สินที
ซื Eอขายกนัตาม
สญัญาฉบบันี Eหรือทรัพย์สนิอื
นใดที
มีการใช้ประโยชน์ในลกัษณะเดียวกนั ให้แก่เซ็นทรัล
พระราม 3 ตามสภาพของทรัพย์สินที
มีการใช้งานจริงอยู่ในขณะนั Eน  ทั Eงนี E เฉพาะใน
กรณีที
เซ็นทรัลพระราม 3 ยงัคงเป็นเจ้าของกรรมสิทธิUในที
ดินและอาคารศูนย์การค้า
เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 ณ วนัที
กองทนุรวมประสงค์จะจําหน่ายทรัพย์สินดงักลา่ว
เท่านั Eน ในราคาตามบัญชีของทรัพย์สินดังกล่าวหักด้วยค่าเสื
อมราคาที
คิดตาม
ระยะเวลา 5 ปี หรือตามราคาอื
นใดตามที
คูส่ญัญาได้ตกลงกนั 
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(2.5)  สรุปสาระสาํคัญของสัญญาสัญญาจาํนองที�ดินและสิ�งปลูกสร้างโครงการค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 

ผู้จาํนอง เซ็นทรัลพระราม 3 

ผู้รับจาํนอง กองทนุรวม 

ทรัพย์ที�จาํนอง โฉนดเลขที
 53132 และ 53133 เลขที
ดิน 379 และ 380 ตามลําดับ ซึ
งตั Eงอยู่ที
ตําบลช่อง
นนทรี อําเภอยานนาวา กรุงเทพมหานคร รวมเนื Eอที
ประมาณ 12 ไร่ 2 งาน 446/10 ตาราง
วา พร้อมทั Eงอาคารและสิ
งปลูกสร้างเลขที
  79, 79/1, 79/2, 79/4 – 79/333 ถนนสาธุ
ประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ซึ
งตั Eงอยู่บนที
ดินดงักลา่วทั Eงที
มี
อยู่แล้วในวนัทําสญัญาและที
จะได้สร้างขึ Eนบนที
ดินดงักลา่วในภายหน้า เป็นประกนัลําดบั
หนึ
ง 

วงเงนิจาํนอง 18,000 ล้านบาท 

หนี 1จาํนองที�เป็นประกนั หนี Eที
จํานองเป็นประกนัใด ๆ รวมทั Eงบรรดาดอกเบี Eย ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย ค่าฤชาธรรม
เนียมทนายความ ค่าเสียหายและค่าสินไหมทดแทนใด ๆ ที
กองทุนรวมมีสิทธิเรียกจาก
เซ็นทรัลพระราม 3 ซึ
งเซ็นทรัลพระราม 3 ยงัค้างชําระกองทุนรวม รวมทั Eงหนี Eดังต่อไปนี Eที

เกิดขึ Eนแล้ว หรือที
จะเกิดขึ Eน หรือมีเงื
อนไข 

(1) ค่าเสียหายจากการที
เซ็นทรัลพระราม 3 ผิดนัดไม่ปฏิบัติตามสัญญาเช่าที
ดินและ
อาคาร ทําให้กองทุนรวมไม่สามารถใช้ประโยชน์ในที
ดินหรืออาคารของโครงการ
เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 ที
เช่าดงักลา่วได้  

(2) คา่เสยีหาย คา่ขาดประโยชน์ในการใช้ทรัพย์สนิ หรือคา่ใช้จ่ายใด ๆ ที
เกิดมีหรืออาจเกิด
มีขึ Eน เนื
องจากการที
กองทุนรวมไม่สามารถใช้สิทธิในการต่ออายุสญัญาเช่าตามที

กําหนดไว้ในสญัญาเช่าที
ดินและอาคารได้  

(3) เงินจํานวนใด ๆ ที
ต้องคืนตามสญัญาเช่าที
ดินและอาคาร รวมทั Eงค่าเสียหายที
เกิดมี
หรืออาจเกิดมีขึ Eนเนื
องจากการต้องคนืเงินจํานวนดงักลา่วตามที
กําหนดไว้ในสญัญาเชา่
ที
ดินและอาคาร 

ทั Eงนี E คูส่ญัญาตกลงจะร่วมกนักําหนดวงเงินจํานองขึ Eนใหมเ่มื
อมลูคา่ของทรัพย์ที
จํานองตาม
มูลค่าของทรัพย์สินที
ผู้ ประเมินราคาทรัพย์สินของกองทุนรวมใช้ในการกําหนดมูลค่า
สนิทรัพย์สทุธิ (Net Asset Value)ของกองทนุรวม ณ เวลาใดเวลาหนึ
ง บวกด้วยร้อยละ 25 
แล้วมีมลูคา่สงูกวา่วงเงินจํานอง 

การบังคับจาํนอง ในกรณีที
เซ็นทรัลพระราม 3 ไม่ปฏิบตัิตามข้อกําหนดใดในสญัญาจํานองนี E หรือสญัญาเช่า
ที
ดินและอาคาร และกองทนุรวมไมส่ามารถใช้สทิธิในการซื Eอที
ดินหรืออาคารศนูย์การค้าใน
โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 ตามเงื
อนไขที
กําหนดไว้ในสญัญาเช่าที
ดินและอาคาร 
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หรือกรณีที
กองทนุรวมพิจารณาประกอบกบัความเห็นทางกฎหมายจากสาํนกังานกฎหมาย
ที
เป็นที
ยอมรับโดยทั
วไปอย่างน้อย 2 รายแล้วเห็นว่าการใช้สิทธิซื Eอที
ดินหรืออาคาร
ศนูย์การค้าดงักลา่วอาจก่อให้เกิดความเสี
ยงแก่กองทนุรวมในการที
จะถกูเพิกถอนการซื Eอ
ขายดงักลา่วได้ภายหลงั เซ็นทรัลพระราม 3 ยินยอมให้ผู้ รับจํานองบงัคบัจํานองในทรัพย์ที

จํานองเพื
อชําระหนี Eจํานองที
เป็นประกันได้ โดยกองทุนรวมจะแสดงเจตนาในการบังคับ
จํานองเป็นหนงัสือไปยงัเซ็นทรัลพระราม 3 ลว่งหน้าก่อนการบงัคบัจํานองเป็นระยะเวลาไม่
น้อยกวา่ 7 วนั   

การปลอดจาํนอง เมื
อเซ็นทรัลพระราม 3 ได้ชําระบรรดาหนี Eของเซ็นทรัลพระราม 3 ภายใต้สญัญานี E และเมื
อ
เซ็นทรัลพระราม 3 ได้ปฏิบตัิหน้าที
ตามสญัญาเช่าที
ดินและอาคารจนครบถ้วน และให้ถือวา่
ภาระหน้าที
ของเซ็นทรัลพระราม 3 ภายใต้สัญญานี Eสิ Eนสุดลง และกองทุนรวมตกลงจะ
ดําเนินการปลอดจํานองในทรัพย์ที
จํานองให้แก่เซ็นทรัลพระราม 3 โดยเร็ว 

 
(2.6)  สรุปสาระสาํคัญของสัญญาก่อตั 1งสิทธิและการกระทาํการโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 

คู่สัญญา เซ็นทรัลพฒันาและกองทนุรวม 

การใช้ชื�อ และ/หรือ
เครื�องหมายการค้า 

มีเงื
อนไขที
เป็นสาระสําคัญเช่นเดียวกับสญัญาก่อตั Eงสิทธิและการกระทําการโครงการ
เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 

การถอืหุ้นในเซ็นทรัล 
พระราม 3 

ตลอดระยะเวลาที
สญัญาเช่าเซ็นทรัลพระราม 3 ยงัมีผลใช้บงัคบั เซ็นทรัลพฒันาตกลงจะ
ไมข่าย จําหน่าย โอนสทิธิ หรือก่อภาระผกูพนัใด ๆ ซึ
งหุ้นของเซ็นทรัลพระราม 3 ที
เซ็นทรัล
พัฒนาถืออยู่ให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ โดยจะดํารงสัดส่วนการถือหุ้นในเซ็นทรัล
พระราม 3 ไว้ในอัตราไม่ตํ
ากว่าร้อยละ 51 ของหุ้นที
มีสิทธิออกเสียงทั Eงหมดของเซ็นทรัล
พระราม 3 ตลอดระยะเวลาดงักลา่ว   

การควบคุมให้มีการ
ปฏิบัติตามสัญญา 

เซ็นทรัลพฒันาตกลงควบคมุ ดแูลและดําเนินการใด ๆ ที
จําเป็นในการป้องกนัและเยียวยา 
เพื
อให้เซ็นทรัลพระราม 3 และ/หรือบริษัทในเครืออื
นใดที
เป็นเจ้าของอสงัหาริมทรัพย์ที

กองทนุรวมลงทนุในหรือมีไว้เพื
อหาประโยชน์ ปฏิบตัิตามข้อกําหนดและเงื
อนไขในสญัญาที

บุคคลดังกล่าวเป็นคู่สัญญากับกองทุนรวมอย่างเคร่งครัด ซึ
งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง
สญัญาเช่าเซ็นทรัลพระราม 3 สญัญาซื Eอขายงานระบบ รวมถึงเอกสารและสญัญาอื
นใดที

เกี
ยวเนื
องและเกี
ยวกับการลงทุนของกองทุนรวมในอสงัหาริมทรัพย์ของเซ็นทรัลพัฒนา 
และ/หรือเซ็นทรัล พระราม 3 และ/หรือบริษัทที
เซ็นทรัลพฒันามีอํานาจควบคมุ  
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2.8.2.3 โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ� นเกล้า 

(3.1)  สรุปสาระสาํคัญของสัญญาเช่าช่วงที�ดินโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ� นเกล้า 

ผู้ให้เช่าช่วง เซ็นทรัลพฒันา 

ผู้เช่าช่วง กองทนุรวม 

ทรัพย์สินที�เช่า ที
ดินตามโฉนดเลขที
 1041 เลขที
ดิน 463 หน้าสํารวจ 220 และโฉนดเลขที
 1054 เลขที
ดิน 
460 หน้าสาํรวจ 233 ตั Eงอยูที่
ตําบลบางบําหรุ อําเภอบางพลดั กรุงเทพมหานคร มีเนื Eอที
รวม
ทั Eงสิ Eนประมาณ 24 ไร่ 2งาน 84 ตารางวา 

ระยะเวลาการเช่า มีกําหนดระยะเวลานบัตั Eงแต่วนัจดทะเบียนสิทธิการเช่าตามสญัญาฉบบันี E จนถึงวนัที
 31 
ธนัวาคม 2567 

สิทธิในการต่ออายุ
สัญญาเช่าเมื�อสัญญา
เช่าครบกาํหนด 
 

ในกรณีที
เซ็นทรัลพฒันา และ/หรือบริษัทที
เซ็นทรัลพฒันามีอํานาจควบคมุได้รับสทิธิ และ/
หรือได้ต่ออายสุญัญาเช่าที
ดินโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ
 นเกล้า จากบริษัท ห้างเซ็นทรัล ดี
พาทเมนท์สโตร์ จํากดั (สญัญาเช่าหลกั) เมื
อสญัญาเช่าปัจจบุนัครบกําหนด เซ็นทรัลพฒันา 
และ/หรือบริษัทที
เซ็นทรัลพฒันามีอํานาจควบคมุ ตกลงที
จะแจ้งเงื
อนไขและราคาในการต่อ
อายุสญัญาฉบบันี Eให้กองทุนรวมทราบภายใน 60 วนันบัแต่วนัที
เซ็นทรัลพฒันา และ/หรือ
บริษัทที
เซ็นทรัลพฒันามีอํานาจควบคุมได้มีการตกลงในเรื
องเงื
อนไขและราคาในการต่อ
อายุสัญญาเช่าหลกักับเจ้าของที
ดินหรือภายในระยะเวลาใด ๆ ภายหลงัจากที
เซ็นทรัล
พฒันา และ/หรือบริษัทที
เซ็นทรัลพฒันามีอํานาจควบคมุ ได้ดําเนินการใด ๆ ตามกฎหมาย
ที
เกี
ยวข้องแล้วเสร็จ โดยเซ็นทรัลพฒันา และ/หรือบริษัทที
เซ็นทรัลพฒันามีอํานาจควบคุม 
ตกลงให้สิทธิในการปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) แก่กองทนุรวมในการพิจารณาซื Eอ 
และ/หรือรับโอนกรรมสิทธิU และ/หรือรับโอนสิทธิครอบครอง และ/หรือเช่า และ/หรือเช่าช่วง
อสงัหาริมทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ
 นเกล้า 

เงื�อนไขในการต่ออายุ
สัญญาเช่าเมื�อสัญญา
เช่าครบกาํหนด 
 

(1) มูลค่าและเงื
อนไขในการซื Eอ และ/หรือรับโอนกรรมสิทธิU  และ/หรือรับโอนสิทธิ
ครอบครอง และ/หรือเช่า และ/หรือเช่าช่วงอสงัหาริมทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา 
ปิ
 นเกล้า จะขึ Eนอยู่กบัการเจรจาและตกลงระหว่างกองทนุรวมและเซ็นทรัลพฒันาใน
อนาคต  

(2) เซ็นทรัลพฒันา และ/หรือบริษัทที
เซ็นทรัลพฒันามีอํานาจควบคุม ยงัคงมีหน้าที
เป็น
ผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ
 นเกล้า 
อย่างไรก็ดี เซ็นทรัลพฒันาสงวนสิทธิในการที
จะให้สิทธิในการปฏิเสธก่อนแก่กองทุน
รวมในกรณีที
เซ็นทรัลพฒันาพ้นจากการทําหน้าที
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุ
รวม และ 
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(3) หากกองทุนรวมประสงค์จะใช้สิทธิในการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์โครงการเซ็นทรัล
พลาซา ปิ
 นเกล้า กองทุนรวมจะต้องแจ้งให้เซ็นทรัลพัฒนาทราบล่วงหน้าเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรภายใน 6 เดือนนบัแต่กองทนุรวมได้รับแจ้งจากเซ็นทรัลพฒันาดงักลา่ว
ข้างต้น หรือระยะเวลาอื
นใดตามที
คูส่ญัญาจะได้ตกลงกนั 

ค่าเช่า กองทนุรวมได้ชําระคา่เช่าที
ดินที
เช่าช่วงทั Eงจํานวนในวนัจดทะเบียนสญัญาฉบบันี E 

หน้าที�ของกองทุนรวม มีเงื
อนไขที
เป็นสาระสําคัญเช่นเดียวกับสัญญาเช่าช่วงที
ดินโครงการเซ็นทรัลพลาซา 
พระราม 2 ยกเว้นคูส่ญัญาซึ
งเป็นเซ็นทรัลพฒันา และเงื
อนไขดงัตอ่ไปนี E  

(1) เนื
องจากบริษัท ห้างเซ็นทรัลปิ
 นเกล้า จํากดั และเซ็นทรัลพฒันาเป็นผู้มีกรรมสทิธิUและ/
หรือสิทธิในการใช้ประโยชน์ร่วมในพื Eนที
บางสว่นของอสงัหาริมทรัพย์โครงการเซ็นทรัล
พลาซา ปิ
 น เก ล้า กองทุน รวมตกลงจะให้สิท ธิในการใช้ประโยชน์ถนนรอบ
อสงัหาริมทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ
 นเกล้า และทางเข้าออกของอสงัหาริมทรัพย์
โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ
 นเกล้าดงักลา่ว แก่บริษัท ห้างเซ็นทรัลปิ
 นเกล้า จํากัด และ
เซ็นทรัลพฒันา รวมถึงผู้ เช่าพื Eนที
ที
เช่าพื Eนที
ในสว่นที
เป็นสทิธิของบริษัท ห้างเซ็นทรัลปิ
 น
เกล้า จํากัด และเซ็นทรัลพฒันา และลูกค้าของบุคคลดงักล่าว รวมถึงบุคคลใด ๆ ที

บริษัท ห้างเซ็นทรัลปิ
 นเกล้า จํากดั และเซ็นทรัลพฒันายินยอม โดยถือประโยชน์ของ
การดําเนินกิจการศูนย์การค้าเป็นสําคัญ ทั Eงนี E เว้นแต่ในกรณีที
การใช้ประโยชน์ของ
บุคคลดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายหรือภาระค่าใช้จ่ายแก่กองทุนรวม เซ็นทรัล
พฒันาตกลงจะรับผิดชอบคา่เสยีหายให้แก่กองทนุรวม  

หน้าที�ของเซน็ทรัล
พัฒนา 

เซ็นทรัลพฒันาจะให้กองทนุรวมได้ใช้ประโยชน์จากที
ดินที
เช่าช่วงอย่างเต็มที
 ทั Eงนี E ภายใต้
ข้อกําหนดและเงื
อนไขแห่งสญัญาฉบบันี Eและสญัญาเช่าหลกั โดยปราศจากการรอนสิทธิ
หรือการกระทําใด ๆ ที
มีผลหรืออาจมีผลทําให้กองทนุรวมไม่สามารถใช้ประโยชน์ในที
ดินที

เช่าช่วงได้ไมว่า่ทั Eงหมดหรือบางสว่น รวมถึงจะร่วมกบักองทนุรวมในการดําเนินการขอความ
ยินยอมจากบุคคลใด ๆ หรือขออนุญาตต่อหน่วยงานราชการใด ๆ ที
เกี
ยวข้อง(ถ้ามี) เช่น 
การขออนญุาตก่อสร้าง และ/หรือการต่อเติมอาคาร เป็นต้น เพื
อประโยชน์ในการดําเนินการ
ใด ๆ ภายใต้สญัญาฉบบันี E 

คาํรับรองของเซ็นทรัล
พัฒนา 

มีเงื
อนไขที
เป็นสาระสําคัญเช่นเดียวกับสัญญาเช่าช่วงที
ดินโครงการเซ็นทรัลพลาซา 
พระราม 2 ยกเว้นคูส่ญัญาซึ
งเป็นเซ็นทรัลพฒันา 

การโอนสิทธิการเช่า
และการให้เช่าช่วง 

มีเงื
อนไขที
เป็นสาระสําคัญเช่นเดียวกับสัญญาเช่าช่วงที
ดินโครงการเซ็นทรัลพลาซา 
พระราม 2 ยกเว้นคูส่ญัญาซึ
งเป็นเซ็นทรัลพฒันา 

เหตุผิดนัดหรือเหตุแห่ง
การเลิกสัญญา 

ในกรณีที
เกิดเหตกุารณ์อยา่งใดอยา่งหนึ
งตามที
ระบใุนกรณีดงัตอ่ไปนี E  

(1) ในกรณีที
เซ็นทรัลพัฒนาจงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที
ระบุไว้ใน
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 สัญญานี E หรือผิดคํารับรองที
ให้ไว้ในสัญญานี E และเซ็นทรัลพัฒนาไม่สามารถ
ดําเนินการแก้ไขและปฏิบตัิให้ถกูต้องตามสญัญาภายใน 90 วนันบัจากวนัที
ได้รับแจ้ง
หรือทราบถึงเหตแุห่งการผิดสญัญานั Eน หรือภายในระยะเวลาใด ๆ ที
คู่สญัญาได้ตก
ลงกนั  

(2) ในกรณีที
เซ็นทรัลพฒันาปฏิบตัิผิดเงื
อนไขของสญัญากู้ยืมเงิน หรือภาระผกูพนั หรือ
ภาระหนี Eสินอื
นใดกบับุคคลใด ๆ ก็ตาม ซึ
งรวมกันมีมูลค่าเกินกว่ากึ
งหนึ
งของมลูค่า
ของส่วนของผู้ ถือหุ้ นของเซ็นทรัลพัฒนา และอาจนําเซ็นทรัลพัฒนาไปสู่สภาวะ
ล้มละลายหรือฟืEนฟกิูจการ โดยเซ็นทรัลพฒันาไมส่ามารถทําการแก้ไขเหตดุงักลา่วให้
เสร็จสิ Eนภายใน 180 วันนับจากวันที
ทราบหรือมีเหตุอันควรทราบถึงเหตุการณ์
ดงักลา่ว เว้นแตเ่ซ็นทรัลพฒันาสามารถพิสจูน์และยืนยนัเป็นลายลกัษณ์อกัษรจนเป็น
ที
พอใจแก่กองทนุรวมวา่การผิดนดัดงักลา่วไม่มีผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อฐานะ
ทางการเงินของเซ็นทรัลพฒันา ซึ
งอาจนําเซ็นทรัลพฒันาไปสูส่ภาวะล้มละลายหรือ
ฟืEนฟกิูจการ และการผิดนดัดงักลา่วไม่มีผลกระทบต่อการใช้สทิธิของกองทนุรวมตาม
สญัญาฉบบันี E 

(3) ในกรณีที
เซ็นทรัลพฒันาถกูศาลสั
งพิทกัษ์ทรัพย์ หรือถกูศาลสั
งให้ล้มละลาย หรืออยู่
ในขั Eนตอนการเลิกบริษัท การชําระบญัชี หรือศาลมีคําสั
งให้ฟืEนฟูกิจการของเซ็นทรัล
พฒันา ซึ
งกองทนุรวมเห็นว่ามีผลกระทบต่อความสามารถของเซ็นทรัลพฒันาในการ
ชําระหนี Eหรือปฏิบตัิตามสญัญานี E 

(4) ในกรณีที
กองทนุรวมฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัิตามข้อตกลงที
ระบไุว้ในสญัญานี E หรือผิดคํา
รับรองที
ให้ไว้ในสญัญานี E และกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการแก้ไขและปฏิบตัิให้
ถกูต้องตามสญัญาภายใน 60 วนันบัจากวนัที
ได้รับแจ้งหรือทราบถึงเหตแุห่งการผิด
สญัญานั Eน หรือภายในระยะเวลาใด ๆ ที
คู่สญัญาได้ตกลงกนัเว้นแต่ในกรณีที
การไม่
ปฏิบัติตามข้อตกลงหรือเงื
อนไขที
ระบุไว้ในสญัญาฉบับนี Eเป็นผลเนื
องมาจากการที

เซ็นทรัลพัฒนา ในฐานะผู้ ให้เช่าช่วงตามสัญญาฉบับนี E หรือในฐานะผู้ บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ (หรือบุคคลหรือนิติบุคคลที
เซ็นทรัลพฒันาเสนอชื
อให้ปฏิบตัิหน้าที

ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์แทน) จงใจหรือประมาทเลินเล่อในการปฏิบตัิหน้าที
ตามที

กําหนดไว้ในสญัญาแตง่ตั Eงผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์หรือโครงการจดัการกองทนุรวม 

(5) เมื
อครบกําหนดระยะเวลาการเช่าที
ดินที
เช่าช่วงตามสญัญาฉบบันี E 

(6) คูส่ญัญาตกลงเลกิสญัญา  

(7) (ก) ในกรณีที
มีการเลิกกองทุนรวมตามรายละเอียดที
กําหนดในโครงการ และ
กองทนุรวมได้แจ้งให้เซ็นทรัลพฒันาทราบถึงการเลกิกองทนุรวมเป็นลายลกัษณ์
อกัษรแล้ว  

 (ข) กรณีที
ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีมติให้เลิกโครงการโดยในการลงมติดงักลา่วมีเซ็นทรัล
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พฒันาและกลุม่บคุคลเดียวกนั ร่วมกนัลงมติให้เลกิกองทนุรวม เว้นแตใ่นกรณีที

การลงมติของเซ็นทรัลพัฒนาและกลุ่มบุคคลเดียวกันดังกล่าว เป็นประโยชน์
โดยรวมของกองทุนรวมและเป็นไปตามความประสงค์ของบริษัทจดัการ (ทั Eงนี E 
“กลุ่มบุคคลเดียวกัน” หมายถึงบุคคลที
เกี
ยวข้องกับผู้ ถือหน่วยลงทุนตามที

กําหนดไว้ในประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ที
 สน.11/2550 เรื
อง หลกัเกณฑ์ เงื
อนไขและวิธีการจดัตั Eงและจดัการ
กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ ฉบบัลงวนัที
 28 มิถนุายน พ.ศ. 2550 และที
มีการ
แก้ไขเพิ
มเติม (ถ้ามี))  

(8) ในกรณีที
มีกฎหมาย หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานกังาน ก.ล.ต. มีคําสั
งให้เลิก
กองทุนรวมโดยที
กองทุนรวมมิได้ฝ่าฝืน และ/หรือปฏิบัติผิดกฎข้อบังคับ กฎหมาย 
และ/หรือกฎระเบียบอื
นใดที
เกี
ยวข้อง และ/หรือไม่ใช่ความผิดของเซ็นทรัลพฒันา ใน
ฐานะผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม และกองทุนรวมได้แจ้งให้เซ็นทรัล
พฒันาทราบถึงการเลิกกองทนุรวมเป็นลายลกัษณ์อกัษรแล้ว โดยที
คู่สญัญาทั Eงสอง
ฝ่ายมีหน้าที
ร่วมกนัและได้ใช้ความพยายามอยา่งเต็มที
ร่วมกนัเพื
อไมใ่ห้สญัญาฉบบันี E
ระงบัโดยผลจากการเปลี
ยนแปลงของกฎหมาย หรือจากคําสั
งของหน่วยงานใด ๆ 
ของรัฐ เท่าที
ไม่ขดัต่อกฎหมาย หรือคําสั
งของหน่วยงานใด ๆ ของรัฐที
มีผลใช้บงัคบั
อยูใ่นขณะนั Eน เช่น การจดัตั Eงหรือจดัหาบคุคลใด ๆ มารับโอนสทิธิและหน้าที
ที
กองทนุ
รวมมีอยูต่ามสญัญาฉบบันี Eแล้วก็ตาม3 

(9) ในกรณีที
ที
ดินที
เช่าช่วงทั Eงหมดหรือบางสว่นที
สาํคญัตกอยูภ่ายใต้เขตเวนคืน หรือเขต
สงวน หรือเขตสํารวจเพื
อการเวนคืนตามประกาศ หรือกฎหมายอันเกี
ยวกับการ
เวนคืน หรือกฎหมายอื
น ๆ ซึ
งทําให้กองทนุรวมไมส่ามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์สนิที

เช่าได้อยา่งมีนยัสาํคญั 

(10) ในกรณีที
สญัญาเช่าอาคารสิ Eนผลใช้บงัคบัลงเนื
องจากเหตตุามที
ระบไุว้ในสญัญาเช่า
อาคาร  

ผลของการผิดนัดหรือ
ผลอันเกิดจากเหตุแห่ง
การเลิกสัญญา 
 

(1) ในกรณีที
เซ็นทรัลพัฒนาจงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที
ระบุไว้ใน
สญัญานี E หรือผิดคํารับรองที
ให้ไว้ในสญัญานี E และเหตกุารณ์ดงักลา่วมิได้เป็นผลจาก
การที
กองทนุรวมไม่ปฏิบตัิหน้าที
หรือปฏิบตัิหน้าที
ผิดพลาด หรือปฏิบตัิบกพร่องต่อ
หน้าที
ตามสญัญาฉบบันี E กองทนุรวมจะเรียกค่าเสียหายจากเซ็นทรัลพฒันาจากเหตุ
ดงักลา่ว และไม่มีผลทําให้สญัญาฉบบันี Eสิ Eนสดุลง เว้นแต่ความเสียหายดงักลา่วเกิด
จากเซ็นทรัลพฒันาจงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงที
ระบุไว้ในสญัญานี E 

                                                           
3 หมายเหตุ: กองทนุรวมได้รับความยินยอมจากเซ็นทรัลพฒันา ในการโอนสิทธิการเชา่ช่วงตามสญัญาฉบบันี Eให้แก่กองทรัสต์แล้วเมื
อเดือน

ตลุาคม ���� โดยจะไมใ่ห้ถือวา่การที
สํานกังาน ก.ล.ต. มีคําสั
งให้เลิกกองทนุรวมเนื
องจากการแปลงสภาพเป็นเหตผิุดนดัตามสญัญาฉบบันี E 
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และมีผลกระทบอยา่งร้ายแรงตอ่ทรัพย์สนิที
เช่าภายใต้สญัญาฉบบันี E หรือมีผลกระทบ
ตอ่ผลประโยชน์ห รือสิทธิของกองทนุรวมในการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที
เช่าภายใต้
สญัญาฉบบันี Eอย่างมีนยัสาํคญั ซึ
งมีผลทําให้กองทนุรวมใช้สทิธิการเข้าเป็นคูส่ญัญา
โดยตรงกับผู้ ให้เช่าเดิมตามสญัญาเช่าหลกัแทนเซ็นทรัลพัฒนา แต่กองทุนรวมไม่
สามารถใช้สทิธิดงักลา่วได้อยา่งมีผลสมบรูณ์ตามกฎหมายที
ใช้บงัคบัอยูใ่นระยะเวลา
ดงักล่าวโดยไม่ใช่ความผิดของกองทุนรวม และเนื
องจากเซ็นทรัลพฒันาหรือบริษัท 
ห้างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์ จํากดั จงใจหรือประมาทเลนิเลอ่กระทําการใด ๆ ที
เป็น
ผลทําให้กองทนุรวมไมส่ามารถใช้สทิธิดงักลา่วได้ หรือกองทนุรวมเลอืกที
จะไมใ่ช้สทิธิ
ดงักล่าวเนื
องจากจะก่อให้เกิดภาระมากกว่าผลประโยชน์ที
พึงได้รับแก่กองทุนรวม 
กองทนุรวมมีสิทธิบอกเลิกสญัญาฉบบันี Eได้ทนัที และเซ็นทรัลพฒันาจะต้องชําระคืน
ค่าเช่าช่วงที
ดินที
เช่าช่วงคงเหลือ รวมถึงเงินหรือผลประโยชน์อื
นใดที
เซ็นทรัลพฒันา
ได้รับไว้ในนามกองทุนรวมให้แก่กองทุนรวม ตามสดัส่วนของระยะเวลาการเช่าที

เหลืออยู่ คา่ขาดประโยชน์จากการที
กองทนุรวมไม่สามารถใช้ประโยชน์ซึ
งทรัพย์สินที

เช่าได้ตามระยะเวลาที
กําหนดไว้ในสญัญาฉบบันี E  

(2) ในกรณีที
เซ็นทรัลพฒันาปฏิบตัิผิดเงื
อนไขของสญัญากู้ยืมเงิน หรือภาระผกูพนั หรือ
ภาระหนี Eสินอื
นใดกับบุคคลใด ๆ และเซ็นทรัลพฒันาถกูศาลสั
งพิทกัษ์ทรัพย์ หรือถูก
ศาลสั
งให้ล้มละลาย หรืออยูใ่นขั Eนตอนการเลกิบริษัท การชําระบญัชี หรือศาลมีคําสั
ง
ให้ฟืEนฟกิูจการแล้ว กองทนุรวมไมส่ามารถใช้สทิธิการเข้าเป็นคูส่ญัญาโดยตรงกบัผู้ให้
เช่าเดิมตามสญัญาเช่าหลกัแทนเซ็นทรัลพฒันาได้อยา่งมีผลสมบรูณ์ตามกฎหมายที

ใช้บงัคบัอยู่ในระยะเวลาดงักล่าว โดยไม่ใช่ความผิดของกองทุนรวม และเนื
องจาก
เซ็นทรัลพฒันา หรือบริษัท ห้างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์ จํากัด จงใจหรือประมาท
เลนิเลอ่กระทําการใด ๆ ที
เป็นผลทําให้กองทนุรวมไม่สามารถใช้สทิธิดงักลา่วได้ หรือ
กองทุนรวมเลือกที
จะไม่ใช้สิทธิดังกล่าวเนื
องจากจะก่อให้เกิดภาระมากกว่า
ผลประโยชน์ที
พงึได้รับแก่กองทนุรวม กองทนุรวมมีสทิธิที
จะบอกเลกิสญัญาฉบบันี Eได้
ทนัที และในกรณีที
กองทนุรวมใช้สิทธิในการเลกิสญัญาฉบบันี E เซ็นทรัลพฒันาจะต้อง
ชําระคืนคา่เช่าช่วงที
ดินที
เช่าช่วงคงเหลอื รวมถึงเงินหรือผลประโยชน์อื
นใดที
เซ็นทรัล
พฒันาได้รับไว้ในนามกองทนุรวมให้แกก่องทนุรวม ตามสดัสว่นของระยะเวลาการเชา่
ที
เหลืออยู ่ค่าขาดประโยชน์จากการที
กองทนุรวมไมส่ามารถใช้ประโยชน์ซึ
งทรัพย์สิน
ที
เช่าได้ตามระยะเวลาที
กําหนดไว้ในสญัญาฉบบันี E ทั Eงนี E ไมต่ดัสทิธิของกองทนุรวมใน
การเรียกร้องคา่เสยีหาย และ/หรือคา่ใช้จ่ายอื
นใดอนัเกิดจากการที
มีเหตผิุดนดัเกิดขึ Eน
นั Eน เว้นแต่เหตผิุดนดัของเซ็นทรัลพฒันาดงักลา่วเกิดจากการที
กองทุนรวมไม่ปฏิบตัิ
ตามหน้าที
หรือปฏิบตัิหน้าที
ผิดพลาดตามสญัญาฉบบันี E 

(3) ในกรณีที
กองทนุรวมฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัิตามข้อตกลงที
ระบไุว้ในสญัญานี E หรือผิดคํา
รับรองที
ให้ไว้ในสญัญานี E เซ็นทรัลพฒันาจะเรียกคา่เสียหายจากกองทนุรวมจากเหตุ
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ดงักลา่ว และไม่มีผลทําให้สญัญาฉบบันี Eสิ Eนสดุลง เว้นแต่ความเสียหายดงักลา่วเกิด
จากกองทนุรวมจงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไมป่ฏิบตัิตามข้อตกลงที
ระบไุว้ในสญัญานี E และมี
ผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อทรัพย์สนิที
เช่าภายใต้สญัญาฉบบันี E เซ็นทรัลพฒันามีสิทธิ
บอกเลิกสญัญาฉบบันี Eได้ทนัที โดยเซ็นทรัลพฒันาไม่ต้องชําระคืนค่าเช่าช่วงที
ดินที

เช่าช่วงคงเหลอืให้แก่กองทนุรวม 

(4) ในกรณีที
ครบกําหนดระยะเวลาการเช่าที
ดินที
เช่าช่วงตามสญัญาฉบบันี Eคู่สญัญาตก
ลงเลกิสญัญา หรือมีการเลกิกองทนุรวมตามรายละเอียดที
กําหนดในโครงการ หรือใน
กรณีที
มีกฎหมาย หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานกังาน ก.ล.ต. มีคําสั
งให้เลิก
กองทุนรวม โดยที
กองทุนรวมมิได้ฝ่าฝืน และ/หรือปฏิบัติผิดกฎข้อบังคับ กฎหมาย 
และ/หรือกฎระเบียบอื
นใดที
เกี
ยวข้อง และ/หรือไม่ใช่ความผิดของเซ็นทรัลพฒันา ใน
ฐานะผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวม ให้ถือวา่สญัญาฉบบันี Eสิ Eนสดุลง โดยที

คู่สญัญาแต่ละฝ่ายไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย ค่าเช่าช่วงที
ดิน หรือเงินหรือ
ประโยชน์ตอบแทนอื
นใดจากคูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ
งได้โดยเซ็นทรัลพฒันาไม่ต้องชําระ
คืนค่าเช่าช่วงที
ดินที
เช่าช่วงคงเหลือให้แก่กองทุนรวม ทั Eงนี E เว้นแต่คู่สญัญาจะตกลง
กนัเป็นอยา่งอื
น 

(5) ในกรณีที
ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีมติให้เลิกโครงการ โดยในการลงมติดังกล่าวมีเซ็นทรัล
พฒันา และกลุม่บคุคลเดียวกนัร่วมกนัลงมติให้เลิกกองทนุรวม ให้ถือวา่สญัญาฉบบั
นี Eสิ Eนสุดลง โดยที
เซ็นทรัลพัฒนาจะต้องชําระคืนค่าเช่าช่วงที
ดินที
เช่าช่วงคงเหลือ 
รวมถึงเงินหรือผลประโยชน์อื
นใดที
เซ็นทรัลพฒันาได้รับไว้ในนามกองทุนรวมให้แก่
กองทนุรวม ตามสดัสว่นของระยะเวลาการเช่าที
เหลอือยู ่รวมถึงคา่ขาดประโยชน์จาก
การที
กองทนุรวมไม่สามารถใช้ประโยชน์ซึ
งที
ดินที
เช่าช่วงตามระยะเวลาที
กําหนดไว้
ในสัญญาฉบับนี E ทั Eงนี E หากกรณีที
การลงมติของเซ็นทรัลพัฒนาและกลุ่มบุคคล
เดียวกนัดงักลา่วเป็นประโยชน์โดยรวมของกองทนุรวมและเป็นไปตามความประสงค์
ของบริษัทจดัการ ให้นําข้อกําหนดในข้อ (4) มาใช้บงัคบั 

(6) ในกรณีที
ที
ดินที
เช่าช่วงทั Eงหมดหรือบางสว่นที
สาํคญัตกอยูภ่ายใต้เขตเวนคืน หรือเขต
สงวน หรือเขตสาํรวจเพื
อการเวนคืน กองทนุรวมมีสทิธิพิจารณาวา่จะให้สญัญาฉบบั
นี Eสิ Eนสดุลงหรือไม ่โดยกองทนุรวมจะพิจารณาจากผลกระทบจากการเวนคืนดงักลา่ว
ว่ามีนัยสําคัญเพียงใด ซึ
งในกรณีที
กองทุนรวมเห็นควรให้สญัญาฉบับนี Eสิ Eนสุดลง 
เซ็นทรัลพัฒนาจะต้องชําระคืนค่าเช่าช่วงที
ดินที
เช่าช่วงคงเหลือ รวมถึงเงินหรือ
ผลประโยชน์อื
นใดที
เซ็นทรัลพฒันาได้รับไว้แทนกองทนุรวม (ถ้ามี) ให้แก่กองทนุรวม 
ตามสดัส่วนของระยะเวลาการเช่าที
เหลืออยู่ตามระยะเวลาที
กําหนดไว้ในสญัญา
ฉบบันี E 

(7) ในกรณีที
สญัญาเช่าอาคารสิ Eนผลใช้บงัคบัลงเนื
องจากเหตตุามที
ระบไุว้ในสญัญาเช่า
อาคาร และเหตุการณ์ดงักลา่วมิได้เป็นผลจากการที
กองทนุรวมไม่ปฏิบตัิหน้าที
หรือ



ทรัสต์เพื
อการลงทนุในสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 

สว่นที
 2 หน้า 2 - 96 

ปฏิบัติหน้าที
ผิดพลาด หรือปฏิบัติบกพร่องต่อหน้าที
ตามสญัญาฉบับนี E ให้ถือว่า
สญัญาฉบบันี Eสิ Eนสดุลง โดยที
เซ็นทรัลพฒันาจะต้องชําระคืนคา่เช่าช่วงทรัพย์สินที
เช่า
คงเหลือ โดยคํานวณจากมูลค่าการเช่าช่วงที
กองทุนรวมชําระไว้ลว่งหน้าที
คงเหลือ 
ตามสดัสว่นระยะเวลาการเช่าที
เหลืออยู่ รวมถึงเงินหรือผลประโยชน์อื
นใดที
เซ็นทรัล
พฒันา ได้รับไว้แทนกองทนุรวม (ถ้ามี) ให้แก่กองทนุรวม ตามสดัสว่นของระยะเวลา
การเช่าที
เหลอือยูต่ามระยะเวลาที
กําหนดไว้ในสญัญาฉบบันี E   

(8) ในกรณีที
สญัญาเช่าอาคารสิ Eนผลใช้บงัคบัลงเนื
องจากเหตตุามที
ระบไุว้ในสญัญาเช่า
อาคาร และเหตกุารณ์ดงักลา่วมิได้เป็นผลจากการที
เซ็นทรัลพฒันา ในฐานะผู้ ให้เช่า
ช่วง หรือในฐานะผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวม (หรือบคุคลหรือนิติบคุคลที

เซ็นทรัลพัฒนาเสนอชื
อให้ปฏิบัติหน้าที
ผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์แทน) จงใจหรือ
ประมาทเลนิเลอ่ในการปฏิบตัิหน้าที
หรือปฏิบตัิหน้าที
ผิดพลาด หรือจงใจหรือประมาท
เลินเล่อปฏิบตัิบกพร่องต่อหน้าที
 เซ็นทรัลพฒันาจะเรียกค่าเสียหายจากกองทนุรวม  
โดยเซ็นทรัลพฒันาไมต้่องชําระคืนค่าเช่าช่วงที
ดินที
เช่าช่วงคงเหลอืให้แก่กองทนุรวม
ทั Eงนี E หากเหตกุารณ์ดงักล่าวมิได้เกิดขึ Eนเนื
องจากคู่สญัญาฝ่ายหนึ
งฝ่ายใดไม่ปฏิบตัิ
หน้าที
หรือปฏิบตัิหน้าที
ผิดพลาด หรือปฏิบตัิบกพร่องตอ่หน้าที
ตามสญัญาฉบบันี E ให้
ถือว่าสัญญาฉบับนี Eสิ Eนสุดลง โดยที
คู่สัญญาแต่ละฝ่ายไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหาย 
ค่าใช้จ่าย หรือเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอื
นใดจากคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ
งได้ โดย
เซ็นทรัลพฒันาไม่ต้องชําระคืนค่าเช่าช่วงที
ดินที
เช่าช่วงคงเหลือให้แก่กองทนุรวมเว้น
แตคู่ส่ญัญาจะตกลงกนัเป็นอยา่งอื
น 

(9) เมื
อสญัญาเช่าฉบบันี Eสิ Eนสดุลงไมว่่าด้วยเหตใุด ๆ ตามที
ได้กําหนดไว้ในสญัญาฉบบันี E 
กองทนุรวมจะสง่มอบที
ดินที
เช่าช่วงคืน ตามสภาพที
เป็นอยู่ ณ เวลานั Eน พร้อมกบัจะ
สง่มอบเงินหรือทรัพย์สินอื
นใดที
กองทนุรวมได้รับไว้แทนเซ็นทรัลพฒันา (ถ้ามี) ให้แก่
เซ็นทรัลพฒันา 

(10) ในระหวา่งระยะเวลาเยียวยาเหตผิุดนดั ในกรณีที
เซ็นทรัลพฒันาจงใจฝ่าฝืนหรือจงใจ
ไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงที
ระบไุว้ในสญัญานี E หรือผิดคํารับรองที
ให้ไว้ในสญัญานี E และ
ในกรณีที
กองทนุรวมฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัิตามข้อตกลงที
ระบไุว้ในสญัญานี E หรือผิดคํา
รับรองที
ให้ไว้ในสัญญานี E หากเกิดความเสียหายขึ Eนกับคู่สญัญาที
มิได้ปฏิบัติผิด
สญัญา คู่สญัญาฝ่ายดังกล่าวมีสิทธิที
จะเรียกร้องค่าเสียหายจากคู่สญัญาอีกฝ่าย
หนึ
งที
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงที
ระบไุว้ในสญัญานี E หรือผิดคํารับรองที
ให้ไว้
ในสญัญานี Eได้ 

(11) ในกรณีที
กองทนุรวมได้ใช้สิทธิบอกเลิกสญัญาตามข้อ (1) และ (2) แล้ว กองทนุรวม
สงวนสิทธิที
จะใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที
เช่าจนกว่าสัญญาฉบับนี Eสิ Eนสุดลง และ
กองทุนรวมได้รับชําระค่าเสียหาย ค่าเช่าช่วงที
ดินที
เช่าช่วงคงเหลือ รวมถึงเงินหรือ
ผลประโยชน์อื
นใดดงักลา่วจากเซ็นทรัลพฒันาแล้วเสร็จ โดยกองทนุรวมไม่สามารถ



ทรัสต์เพื
อการลงทนุในสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 

สว่นที
 2 หน้า 2 - 97 

เรียกร้องคา่เสยีหาย ค่าเช่าช่วงที
ดินที
เช่าช่วงคงเหลือ รวมถึงเงินหรือผลประโยชน์อื
น
ใดจากเซ็นทรัลพฒันาสําหรับระหว่างระยะเวลานี E เว้นแต่กองทนุรวมจะพิสจูน์ได้ว่า
กองทุนรวมได้รับความเสียหายจากเหตุดงักล่าวเกินกว่าผลประโยชน์ที
กองทุนรวม
ได้รับสําหรับช่วงระยะเวลาดังกล่าว เซ็นทรัลพัฒนายินยอมรับผิดชอบในความ
เสยีหายที
เกินดงักลา่ว 

เงื�อนไขพิเศษ หากมีเหตุที
อาจทําให้สญัญาเช่าหลกัระงับลงด้วยเหตุการณ์ใด ๆ ตามที
ได้กําหนดไว้ใน
สญัญานี E โดยที
เซ็นทรัลพฒันาเป็นฝ่ายผิดและไม่สามารถเยียวยาหรือแก้ไขด้วยวิธีการอื
น
ใดนอกจากวิธีการที
ระบุไว้ในข้อนี E เซ็นทรัลพฒันาจะต้องดําเนินการให้กองทุนรวมเข้าเป็น
คู่สญัญาโดยตรงกบัผู้ ให้เช่าเดิมตามสญัญาเช่าหลกัแทนเซ็นทรัลพฒันาก่อนวนัที
สญัญา
เช่าหลกัจะมีผลระงับสิ Eนไป โดยกองทุนรวมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ
มเติมเนื
องจาก
เซ็นทรัลพฒันา ในฐานะผู้ เช่าที
ดิน ได้ชําระคา่เช่าที
ดินตามสญัญาเช่าที
ดินดงักลา่วเป็นการ
ลว่งหน้าครบถ้วนแล้วทั Eงจํานวน นอกจากนี E ค่าใช้จ่ายใด ๆ ที
เกี
ยวข้องกับการดําเนินการ
สวมสิทธิดงักลา่ว กองทนุรวมไม่ต้องรับผิดชอบ ทั Eงนี E ให้เป็นไปตามข้อกําหนดและเงื
อนไข
ของสญัญานี E 

 
(3.2)  สรุปสาระสาํคัญของสัญญาเช่าอาคาร (บางส่วน) โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ� นเกล้า 

ผู้ให้เช่า เซ็นทรัลพฒันา 

ผู้เช่า กองทนุรวม 

ทรัพย์สินที�เช่า อสงัหาริมทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ
 นเกล้าบางส่วน ซึ
งตั Eงอยู่เลขที
 7/3 ถึง 7/128, 
7/129 ถึง 7/221, 7/222 ถึง 7/552 และ 7/553 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขต
บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร บนโฉนดที
ดินเลขที
 1041 และ 1054 ตั Eงอยูต่ําบลบางบําหรุ 
อําเภอบางพลัด กรุงเทพมหานคร คิดเป็นพื Eนที
 ที
 เช่าประมาณ 188,345 ตารางเมตร 
ประกอบด้วย 

- อาคารศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ
 นเกล้า (บางสว่น) สงู 7 ชั Eน และชั Eนใต้ดิน 1 ชั Eน  

- อาคารสาํนกังานเซ็นทรัล ทาวเวอร์ A ปิ
 นเกล้า (ทั Eงหมด) สงู 26 ชั Eน  

- อาคารสาํนกังานเซ็นทรัล ทาวเวอร์ B ปิ
 นเกล้า (ทั Eงหมด) สงู 18 ชั Eน และ 

- พื Eนที
จอดรถยนต์ภายในอาคาร (บางสว่น) 

ทั Eงนี E ไมร่วมพื Eนที
บางสว่น เช่น  

- พื Eนที
ในส่วนที
เซ็นทรัลพัฒนาได้เช่าจากบริษัท ห้างเซ็นทรัลปิ
 นเกล้า จํากัด (ส่วน
พื Eนที
บนอาคารห้างสรรพสนิค้าเซ็นทรัล ชั Eน 5 และ 6) 
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- พื Eนที
ในสว่นที
เซ็นทรัลพฒันาได้ให้เช่าแก่ผู้ เช่ารายย่อยที
ได้มีการชําระค่าตอบแทน
สทิธิการเช่าในลกัษณะของสญัญาเช่าระยะยาว (คา่เซ้ง) และ 

- พื Eนที
จอดรถยนต์ในส่วนที
เป็นกรรมสิทธิUของอาคารห้างสรรพสินค้า และในส่วนที

เป็นไปตามสทิธิของเซ็นทรัลพฒันา 

ระยะเวลาการเช่า มีเงื
อนไขที
เป็นสาระสําคญัเช่นเดียวกับสญัญาเช่าช่วงที
ดินโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ
 น
เกล้า 

สิทธิในการต่ออายุ
สัญญาเช่าเมื�อสัญญา
เช่าครบกาํหนด 

มีเงื
อนไขที
เป็นสาระสําคญัเช่นเดียวกับสญัญาเช่าช่วงที
ดินโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ
 น
เกล้า 

เงื�อนไขในการต่ออายุ
สัญญาเช่าเมื�อสัญญา
เช่าครบกาํหนด 

มีเงื
อนไขที
เป็นสาระสําคญัเช่นเดียวกับสญัญาเช่าช่วงที
ดินโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ
 น
เกล้า 

ค่าเช่า กองทนุรวมได้ชําระค่าเช่าทรัพย์สนิที
เช่าสําหรับสิทธิการเช่าทรัพย์สินที
เช่าตลอดระยะเวลา
การเช่า ในวนัจดทะเบียนสทิธิการเช่าตามสญัญาฉบบันี E โดยกองทนุรวมตกลงและรับทราบ
ว่าได้มีการนําเงินบางส่วนของเงินค่าเช่าไปชําระให้แก่กองทุนรวมธุรกิจไทย 2 เพื
อเป็น
คา่ชดเชยการขาดประโยชน์จากการใช้ทรัพย์สนิเนื
องจากการเลกิสญัญาก่อนกําหนด 

หน้าที�ของกองทุนรวม มีเงื
อนไขที
เป็นสาระสําคัญเช่นเดียวกับสัญญาเช่าอาคาร (บางส่วน) โครงการเซ็นทรัล
พลาซา พระราม 2 ยกเว้นคูส่ญัญาซึ
งเป็นเซ็นทรัลพฒันา และเงื
อนไขดงัตอ่ไปนี E 

(1) ตลอดระยะเวลาที
สญัญาฉบับนี Eยังมีผลใช้บังคับอยู่ กองทุนรวมยินยอมให้เซ็นทรัล
พัฒนา บริษัท ห้างเซ็นทรัลปิ
 นเกล้า จํากัด รวมถึงลูกค้าและคู่สญัญาของเซ็นทรัล
พัฒนาและบริษัท ห้างเซ็นทรัลปิ
 นเกล้า จํากัด และผู้ เช่าพื Eนที
ในอสังหาริมทรัพย์
โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ
 นเกล้า รายอื
นที
นอกจากผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินที
เช่าตาม
สญัญานี Eใช้พื Eนที
ส่วนกลาง ที
จอดรถ และพื Eนที
ที
เกี
ยวข้องของทรัพย์สินที
เช่าซึ
งเป็น
ทรัพย์สินที
เช่าของกองทุนรวมโดยให้ถือเป็นพื Eนที
เพื
อใช้ประโยชน์ร่วมกันโดยไม่มี
คา่ตอบแทนทั Eงนี E เว้นแต่เซ็นทรัลพฒันามีการจดัเก็บผลประโยชน์ตอบแทนจากการใช้
บริการที
จอดรถ คู่สญัญาจะมาตกลงร่วมกันในการแบ่งสดัส่วนรายได้ดงักล่าว ตาม
สดัสว่นการครอบครองพื Eนที
ของคูส่ญัญาแตล่ะฝ่ายตอ่ไป  

(2) ตลอดอายุสัญญาฉบับนี Eกองทุนรวมตกลงยินยอมให้เซ็นทรัลพัฒนาใช้งานระบบ
สาธารณปูโภคที
เกี
ยวเนื
องกบัทรัพย์สนิที
เช่าในการให้บริการแก่ผู้ เช่ารายยอ่ยที
ได้มีการ
ชําระคา่ตอบแทนสิทธิการเช่าในลกัษณะของสญัญาเช่าระยะยาว (คา่เซ้ง) ที
มิใช่ผู้ เช่า
ช่วงทรัพย์สินที
เช่าตามสญัญาฉบบันี E รวมถึงลกูค้า คู่สญัญา และผู้ เช่าพื Eนที
รายย่อย
รายอื
นที
เป็นผู้ เช่าพื Eนที
ในสว่นที
ยงัอยู่ภายใต้สิทธิครอบครองของเซ็นทรัลพฒันาและ



ทรัสต์เพื
อการลงทนุในสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 

สว่นที
 2 หน้า 2 - 99 

บริษัท ห้างเซ็นทรัลปิ
 นเกล้า จํากัด เพื
อใช้ในการประกอบกิจการของตน โดยไม่มี
คา่ตอบแทน แตท่ั Eงนี E หากมีคา่ใช้จ่ายที
เกิดขึ Eนเนื
องจากการซอ่มแซมหรือดแูลรักษางาน
ระบบดงักลา่ว เซ็นทรัลพฒันา และกองทนุรวมจะร่วมกนัรับผิดชอบตามอตัราสว่นการ
ครอบครองพื Eนที
 

การประกันภยั 
 

มีเงื
อนไขที
เป็นสาระสําคัญเช่นเดียวกับสัญญาเช่าอาคาร (บางส่วน) โครงการเซ็นทรัล
พลาซา พระราม 2 ยกเว้นเงื
อนไขและเจตนารมณ์ของสญัญาเช่าหลกัที
กําหนดให้เซ็นทรัล
พระราม 2 และเจ้าของที
ดินตามสญัญาเช่าหลกัร่วมกนัรับประโยชน์จากการประกนัวินาศ
ภยัในอาคารและสิ
งปลูกสร้างบนที
ดินที
เช่าตามสญัญาเช่าหลกั รวมทั Eงคู่สญัญาซึ
งเป็น
เซ็นทรัลพฒันา 

ทรัพย์สินที�เช่าเสียหาย
หรือถกูทาํลาย 
 

ให้ “ค่าสินไหมทดแทนพื 1นฐาน” หมายถึง ค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภยั ซึ
งไม่
รวมถึงค่าสินไหมทดแทนซึ
งได้ รับจากการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก  (Business 
Interruption Insurance)และ/หรือการประกันภัยอื
นใดที
คู่สัญญาแต่ละฝ่ายเป็นผู้ เอา
ประกนัภยัเพิ
มเติม ด้วยคา่ใช้จ่ายของคูส่ญัญาฝ่ายนั Eนเองทั Eงสิ Eน 

(1) ภายใต้บงัคบัของข้อ (3) และเว้นแตคู่่สญัญาทั Eงสองฝ่ายจะตกลงเป็นอย่างอื
น ในกรณี
ที
ทรัพย์สนิที
เช่าได้รับความเสยีหายทั Eงหมดหรืออยา่งมีนยัสาํคญัไมว่า่ด้วยเหตใุด ๆ จน
ไมอ่าจใช้ทรัพย์สินที
เช่าเพื
อประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจตอ่ไปได้ คูส่ญัญาทั Eงสองฝ่าย
ตกลงจะสร้างทรัพย์สินที
เช่าขึ Eนใหม่ด้วยคา่ใช้จ่ายร่วมกนัของคูส่ญัญาทั Eงสองฝ่าย โดย
เซ็นทรัลพฒันาจะเป็นผู้ดําเนินการจดัให้มีการก่อสร้างภายใต้แบบแปลน แผนงาน และ
งบประมาณที
คูส่ญัญาจะได้ตกลงร่วมกนัและจะต้องทําการกอ่สร้างให้แล้วเสร็จภายใน 
3 ปีนบัแตเ่กิดความเสยีหายดงักลา่ว รวมถึงจะร่วมกบักองทนุรวมในการดําเนินการขอ
ความยินยอมจากบคุคลใด ๆ หรือขออนญุาตตอ่หนว่ยงานราชการใด ๆ ที
เกี
ยวข้อง(ถ้า
มี) เพื
อประโยชน์ในการดําเนินการใด ๆ ภายใต้สญัญาฉบับนี E โดยค่าก่อสร้างและ
คา่ใช้จ่ายที
เกี
ยวข้องกบัการก่อสร้างดงักลา่วกองทนุรวมและเซ็นทรัลพฒันาจะร่วมกนั
รับผิดชอบ ตามสดัสว่นการครอบครองพื Eนที
ในอสงัหาริมทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา 
ปิ
 นเกล้า ณ เวลาที
ทรัพย์สนิที
เช่าเกิดความเสยีหาย โดยคูส่ญัญาทั Eงสองฝ่ายจะต้องนํา
เงินที
ได้รับจากค่าสินไหมทดแทนพื Eนฐานมาใช้ในการดําเนินการก่อสร้างดงักลา่ว และ
ให้ถือว่าสิทธิและหน้าที
ของคู่สญัญาตามสญัญาฉบบันี Eยงัคงมีผลต่อไปจนกว่าจะได้มี
การก่อสร้างทรัพย์สินใหม่ขึ Eนมาแทนที
ทรัพย์สินที
เช่าตามสญัญาฉบบันี E โดยคู่สญัญา
จะจัดให้มีการทําสญัญาเช่าทรัพย์สินขึ Eนใหม่ (โดยให้มีข้อกําหนดและเงื
อนไขต่าง ๆ 
เช่นเดียวกบัสญัญาฉบบันี E) ทนัทีที
การก่อสร้างดงักลา่วแล้วเสร็จ (แต่ทั Eงนี Eกองทนุรวม
จะไมม่ีภาระหน้าที
ในการชําระคา่เช่าตามสญัญาเช่าฉบบัใหมอี่กแตอ่ยา่งใด) 

 ทั Eงนี E เว้นแต่ในกรณีที
ความเสยีหายดงักลา่วข้างต้นเกิดขึ Eนระหว่างระยะเวลาการเช่า 5 
ปีสดุท้ายก่อนสิ Eนสดุระยะเวลาการเช่าตามสญัญาฉบบันี E กองทุนรวมมีสิทธิที
จะบอก
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เลกิสญัญาเช่าฉบบันี E 

(2) ภายใต้บงัคบัของข้อ (3) และเว้นแตคู่ส่ญัญาทั Eงสองฝ่ายจะตกลงเป็นอย่างอื
น ในกรณี
ที
ทรัพย์สินที
เช่าได้รับความเสียหายแต่เพียงบางส่วนไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ โดยยังคง
สามารถใช้ทรัพย์สินที
เช่าบางส่วนเพื
อประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจต่อไปได้ กองทุน
รวมและเซ็นทรัลพัฒนามีหน้าที
ต้องซ่อมแซมทรัพย์สินที
เช่าให้คงเดิมตามความ
เสียหายที
เกิดขึ Eนจริงในพื Eนที
ที
คู่สัญญาแต่ละฝ่ายครอบครองในขณะที
เกิดความ
เสยีหายดงักลา่ว ด้วยคา่ใช้จ่ายของคูส่ญัญาแตล่ะฝ่ายเอง แตไ่มเ่กินกวา่จํานวนเงินคา่
สินไหมทดแทนพื Eนฐานที
กองทุนรวม และ/หรือเซ็นทรัลพัฒนาได้รับมาจากบริษัท
ประกนัภยั แล้วแตก่รณี  

(3) เว้นแตคู่ส่ญัญาทั Eงสองฝ่ายจะตกลงเป็นอยา่งอื
น หรือกองทนุรวมสามารถจดัหาเงินทนุ
จากแหลง่อื
นได้ ในกรณีที
ค่าก่อสร้าง หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที
เกี
ยวกบัหรือเกี
ยวเนื
องกับ
การก่อสร้าง และ/หรือการซ่อมแซมทรัพย์สินที
เช่าดังกล่าวมีจํานวนเกินกว่าเงินค่า
สนิไหมทดแทนพื Eนฐานที
คู่สญัญาแต่ละฝ่ายได้รับ คู่สญัญาแต่ละฝ่ายจะรับผิดชอบค่า
ก่อสร้างหรือค่าใช้จ่ายที
เกินดังกล่าว ตามสัดส่วนการครอบครองพื Eนที
ในขณะนั Eน 
(สําหรับกรณีตามข้อ (1)) หรือตามพื Eนที
คู่สญัญาแต่ละฝ่ายครอบครองในขณะที
ได้รับ
ความเสยีหายจริง  (สาํหรับกรณีตามข้อ (2)) แล้วแต่กรณี โดยเซ็นทรัลพฒันาตกลงทด
รองจ่ายเงินในจํานวนที
กองทนุรวมจะต้องรับผิดชอบดงักลา่วแทนกองทนุรวมไปก่อน 

 สําหรับกรณีที
ทรัพย์สินที
เช่าได้รับความเสียหายแต่เพียงบางสว่นตามข้อ (2) กองทุน
รวมตกลงจะชําระคืนเงินจํานวนดงักล่าวให้แก่เซ็นทรัลพฒันาภายใน 6 เดือนนบัแต่
วนัที
เปิดให้บริการพื Eนที
ในทรัพย์สนิที
ซอ่มแซมแล้วเสร็จพร้อมทั Eงชดเชยคา่ใช้จ่ายในการ
จ่ายเงินทดรองจ่ายดงักลา่วในอตัราเทา่กบัต้นทนุในการกู้ยืมเงิน (Cost of Borrowing) 
ของเซ็นทรัลพฒันาที
ได้ใช้เพื
อการจ่ายเงินทดรองจ่ายดงักลา่ว โดยคํานวณจากวนัที
ได้
มีการทดรองจ่ายเงินดังกล่าวจนถึงวนัที
กองทุนรวมได้ชําระเงินให้แก่เซ็นทรัลพฒันา 
ทั Eงนี E  เซ็นทรัลพฒันาและกองทนุรวมจะร่วมกนัพิจารณาสรรหาแหลง่เงินทนุที
เหมาะสม
เพื
อการจ่ายเงินทดรองจ่ายดงักลา่ว 

 สําหรับกรณีที
ทรัพย์สินที
เช่าได้รับความเสียหายทั Eงหมดหรืออย่างมีนยัสําคญัตามข้อ 
(1) โดยที
กองทุนรวมมิได้ใช้สิทธิในการบอกเลิกสญัญาเช่าตามที
กําหนดในข้อ (1) 
วรรค 2 กองทุนรวมมีสิทธิเลือกชดใช้เงินทดรองจ่ายดงักลา่วโดย (ก) การชําระคืนเงิน
ทดรองจ่ายภายใน 6 เดือนนับแต่วันที
เปิดให้บริการพื Eนที
ในทรัพย์สินที
สร้างหรือ
ซอ่มแซมขึ Eนใหมเ่พื
อทดแทนทรัพย์สนิที
เช่าตามสญัญาฉบบันี Eแล้วเสร็จ พร้อมทั Eงชดเชย
ค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินทดรองจ่ายดงักล่าวในอตัราเช่นเดียวกับที
ระบุในวรรคก่อน 
หรือ (ข) การยินยอมลดสดัสว่นการครอบครองพื Eนที
ของกองทนุรวม โดยที
กองทนุรวม
ไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยใด ๆ ให้แก่เซ็นทรัลพฒันาอีก โดยในหลกัการให้สดัสว่นใหม่ของ
การครอบครองพื Eนที
ของกองทนุรวมและเซ็นทรัลพฒันาเป็นไปตามจํานวนค่าก่อสร้าง



ทรัสต์เพื
อการลงทนุในสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 

สว่นที
 2 หน้า 2 - 101 

และคา่ใช้จ่ายทั Eงหมดตามที
คูส่ญัญาทั Eงสองฝ่ายได้ชําระไปหรือตกลงวา่จะชําระในการ
ก่อสร้างหรือซอ่มแซมขึ Eนใหมด่งักลา่วข้างต้น 

 อนึ
ง ก่อนการใช้สิทธิในข้อ (ก) หรือ (ข) ดังกล่าวข้างต้น กองทุนรวมสงวนสิทธิที
จะ
เสนอการดําเนินการดงักลา่วเพื
อให้ที
ประชุมผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมพิจารณา
อนมุตัิก่อน ทั Eงนี E ภายใน 6 เดือนนบัแต่วนัที
เปิดให้บริการพื Eนที
ในทรัพย์สินที
สร้างหรือ
ซ่อมแซมขึ Eนใหม่เพื
อทดแทนทรัพย์สินที
เช่าตามสญัญาฉบับนี Eทั Eงนี E หากพ้นกําหนด
ระยะเวลาดงักลา่วแล้วกองทนุรวมยินยอมลดสดัสว่นการครอบครองพื Eนที
ของกองทุน
รวมตามข้อ (2) ดงักลา่วข้างต้นได้ตามที
เห็นสมควรแก่กรณี  

การโอนสิทธิการเช่า
และการให้เช่าช่วง 
 

ภายในระยะเวลาการเช่าตามสญัญาฉบบันี E กองทนุรวมจะไม่นําสิทธิการเช่าทรัพย์สนิที
เช่า
นี E ไมว่า่ทั Eงหมดหรือบางสว่น ออกให้เช่าช่วงแก่บคุคลใด ๆ หรือให้บคุคลใด ๆ เข้ามาอยูแ่ทน 
หรือก่อให้เกิดภาระผกูพนัใด ๆ ที
ทําให้บคุคลอื
นมีสทิธิเข้ามาใช้ประโยชน์ในทรัพย์สนิที
เช่า 
หรือโอนสิทธิการเช่าไม่ว่าทั Eงหมดหรือแต่บางสว่นให้แก่บุคคลใด ๆ ทั Eงนี E เพื
อประโยชน์ใน
การดําเนินกิจการศนูย์การค้าและอาคารสาํนกังานให้เช่า เซ็นทรัลพฒันายินยอมให้กองทนุ
รวมนําทรัพย์สินที
เช่าออกให้บุคคลภายนอกเช่าช่วงพื Eนที
ภายในทรัพย์สินที
เช่า ไม่ว่า
ทั Eงหมดหรือบางสว่นได้ โดยไม่ต้องได้รับอนญุาตจากเซ็นทรัลพฒันาก่อน เว้นแต่การให้เช่า
ช่วงพื Eนที
ภายในทรัพย์สินที
เช่าที
มีพื Eนที
ตั Eงแต่ 1,000 ตารางเมตรขึ Eนไป กองทุนรวมจะต้อง
ได้รับความยินยอมจากเซ็นทรัลพฒันาก่อน  ซึ
งการให้ความยินยอมดงักลา่วจะกระทําโดย
ไมช่กัช้าและการไมใ่ห้ความยินยอมจะไมก่ระทําโดยปราศจากเหตผุล 

เหตุผิดนัดหรือเหตุแห่ง
การเลิกสัญญา 
 

ในกรณีที
เกิดเหตกุารณ์อยา่งใดอยา่งหนึ
งตามที
ระบใุนกรณีดงัตอ่ไปนี E  

(1) ในกรณีที
เซ็นทรัลพัฒนาจงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที
ระบุไว้ใน
สัญญานี E หรือผิดคํารับรองที
ให้ไว้ในสัญญานี E และเซ็นทรัลพัฒนาไม่สามารถ
ดําเนินการแก้ไขและปฏิบตัิให้ถกูต้องตามสญัญาภายใน 90 วนันบัจากวนัที
ได้รับแจ้ง
หรือทราบถึงเหตแุห่งการผิดสญัญานั Eน หรือภายในระยะเวลาใด ๆ ที
คู่สญัญาได้ตก
ลงกนั  

(2) ในกรณีที
เซ็นทรัลพฒันาปฏิบตัิผิดเงื
อนไขของสญัญากู้ยืมเงิน หรือภาระผกูพนั หรือ
ภาระหนี Eสินอื
นใดกบับุคคลใด ๆ ก็ตาม ซึ
งรวมกันมีมูลค่าเกินกว่ากึ
งหนึ
งของมลูค่า
ของส่วนของผู้ ถือหุ้ นของเซ็นทรัลพัฒนา และอาจนําเซ็นทรัลพัฒนาไปสู่ภาวะ
ล้มละลายหรือฟืEนฟกิูจการ โดยเซ็นทรัลพฒันาไมส่ามารถทําการแก้ไขเหตดุงักลา่วให้
เสร็จสิ Eนภายใน 180 วันนับจากวันที
ทราบหรือมีเหตุอันควรทราบถึงเหตุการณ์
ดงักลา่ว เว้นแตเ่ซ็นทรัลพฒันาสามารถพิสจูน์และยืนยนัเป็นลายลกัษณ์อกัษรจนเป็น
ที
พอใจแก่กองทนุรวมวา่การผิดนดัดงักลา่วไม่มีผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อฐานะ
ทางการเงินของเซ็นทรัลพฒันา ซึ
งจะนําเซ็นทรัลพฒันาไปสูส่ภาวะล้มละลาย และ
การผิดนดัดงักลา่วไมม่ีผลกระทบตอ่การใช้สทิธิของกองทนุรวมตามสญัญาฉบบันี E 



ทรัสต์เพื
อการลงทนุในสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 

สว่นที
 2 หน้า 2 - 102 

(3) ในกรณีที
เซ็นทรัลพฒันาถกูศาลสั
งพิทกัษ์ทรัพย์ หรือถกูศาลสั
งให้ล้มละลาย หรืออยู่
ในขั Eนตอนการเลิกบริษัท การชําระบญัชี หรือศาลมีคําสั
งให้ฟืEนฟูกิจการของเซ็นทรัล
พฒันา ซึ
งกองทนุรวมเห็นว่ามีผลกระทบต่อความสามารถของเซ็นทรัลพฒันาในการ
ชําระหนี Eหรือปฏิบตัิตามสญัญานี E 

(4) ในกรณีที
กองทนุรวมจงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงที
ระบไุว้ในสญัญานี E 
หรือผิดคํารับรองที
ให้ไว้ในสญัญานี E และกองทนุรวมไม่สามารถดําเนินการแก้ไขและ
ปฏิบตัิให้ถกูต้องตามสญัญาภายใน 60 วนันบัจากวนัที
ได้รับแจ้งหรือทราบถงึเหตแุหง่
การผิดสญัญานั Eน หรือภายในระยะเวลาใด ๆ ที
คู่สญัญาได้ตกลงกนัเว้นแต่ในกรณีที

การไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงหรือเงื
อนไขที
ระบุไว้ในสญัญาฉบบันี Eเป็นผลเนื
องมาจาก
การที
เซ็นทรัลพัฒนาในฐานะผู้ ให้เช่าหรือในฐานะผู้ บริหารอสงัหาริมทรัพย์ (หรือ
บคุคลหรือนิติบคุคลที
เซ็นทรัลพฒันาเสนอชื
อให้ปฏิบตัิหน้าที
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์
แทน) จงใจหรือประมาทเลนิเลอ่ในการปฏิบตัิหน้าที
ตามที
กําหนดไว้ในสญัญาแตง่ตั Eง
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์หรือโครงการจดัการกองทนุรวม 

(5) เมื
อครบกําหนดระยะเวลาการเช่าทรัพย์สนิที
เช่าตามสญัญาฉบบันี E 

(6) คูส่ญัญาตกลงเลกิสญัญา  

(7) (ก) ในกรณีที
มีการเลิกกองทุนรวมตามรายละเอียดที
กําหนดในโครงการ และ
กองทนุรวมได้แจ้งให้เซ็นทรัลพฒันาทราบถึงการเลกิกองทนุรวมเป็นลายลกัษณ์
อกัษรแล้ว  

 (ข) กรณีที
ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีมติให้เลิกโครงการ โดยในการลงมติดงักลา่วมีเซ็นทรัล
พฒันาและกลุม่บคุคลเดียวกนั ร่วมกนัลงมติให้เลกิกองทนุรวม เว้นแตใ่นกรณีที

การลงมติของเซ็นทรัลพัฒนาและกลุ่มบุคคลเดียวกันดังกล่าวเป็นประโยชน์
โดยรวมของกองทนุรวมและเป็นไปตามความประสงค์ของบริษัทจดัการ 

(8) ในกรณีที
มีกฎหมาย หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานกังาน ก.ล.ต. มีคําสั
งให้เลิก
กองทุนรวม โดยที
กองทุนรวมมิได้ฝ่าฝืน และ/หรือปฏิบัติผิดกฎข้อบังคับ กฎหมาย 
และ/หรือกฎระเบียบอื
นใดที
เกี
ยวข้อง และ/หรือไม่ใช่ความผิดของเซ็นทรัลพัฒนา 
และกองทนุรวมได้แจ้งให้เซ็นทรัลพฒันาทราบถึงการเลิกกองทนุรวมเป็นลายลกัษณ์
อกัษรแล้ว โดยที
คู่สญัญาทั Eงสองฝ่ายมีหน้าที
ร่วมกันและได้ใช้ความพยายามอย่าง
เต็มที
ร่วมกนัเพื
อไม่ให้สญัญาฉบบันี Eระงบัโดยผลจากการเปลี
ยนแปลงของกฎหมาย 
หรือจากคําสั
งของหน่วยงานใด ๆ ของรัฐ เท่าที
ไม่ขัดต่อกฎหมายหรือคําสั
งของ
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หน่วยงานใด ๆ ของรัฐที
มีผลใช้บงัคบัอยู่ในขณะนั Eน เช่น การจดัตั Eงหรือจัดหาบุคคล
ใด ๆ มารับโอนสทิธิและหน้าที
ที
กองทนุรวมมีอยูต่ามสญัญาฉบบันี Eแล้วก็ตาม4 

(9) ในกรณีที
ทรัพย์สนิที
เช่าทั Eงหมดหรือบางสว่นที
สาํคญัตกอยูภ่ายใต้เขตเวนคืน หรือเขต
สงวน หรือเขตสํารวจเพื
อการเวนคืนตามประกาศ หรือกฎหมายอันเกี
ยวกับการ
เวนคืน หรือกฎหมายอื
น ๆ ซึ
งทําให้กองทนุรวมไมส่ามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์สนิที

เช่าได้อยา่งมีนยัสาํคญั 

ผลของการผิดนัดหรือ
ผลอันเกิดจากเหตุแห่ง
การเลิกสัญญา 

(1) ในกรณีที
เซ็นทรัลพัฒนาจงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที
ระบุไว้ใน
สญัญานี E หรือผิดคํารับรองที
ให้ไว้ในสญัญานี Eและเหตกุารณ์ดงักลา่วมิได้เป็นผลจาก
การที
กองทุนรวมไม่ปฏิบตัิหน้าที
หรือปฏิบตัิหน้าที
ผิดพลาดหรือปฏิบัติบกพร่องต่อ
หน้าที
ตามสญัญาฉบบันี E กองทนุรวมจะเรียกค่าเสียหายจากเซ็นทรัลพฒันาจากเหตุ
ดงักลา่ว และไม่มีผลทําให้สญัญาฉบบันี Eสิ Eนสดุลง เว้นแต่ความเสียหายดงักลา่วเกิด
จากเซ็นทรัลพฒันาจงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงที
ระบุไว้ในสญัญานี E 
และมีผลกระทบอย่างร้ายแรงตอ่ทรัพย์สนิที
เช่าภายใต้สญัญาฉบบันี E และกระทบสทิธิ
ของกองทุนรวมภายใต้สญัญาฉบับนี Eอย่างมีนัยสําคญั กองทุนรวมมีสิทธิบอกเลิก
สัญญาฉบับนี Eได้ทันที และเซ็นทรัลพัฒนาจะต้องชําระคืนค่าเช่าทรัพย์สินที
เช่า
คงเหลอื รวมถึงเงินหรือผลประโยชน์อื
นใดที
เซน็ทรัลพฒันาได้รับไว้ในนามกองทนุรวม
ให้แก่กองทุนรวม ตามสัดส่วนของระยะเวลาการเช่าที
 เหลืออยู่ รวมถึงค่าขาด
ประโยชน์จากการที
กองทุนรวมไม่สามารถใช้ประโยชน์ซึ
งทรัพย์สินที
เช่าได้ตาม
ระยะเวลาที
กําหนดไว้ในสญัญาฉบบันี E  

(2) ในกรณีที
เซ็นทรัลพฒันาปฏิบตัิผิดเงื
อนไขของสญัญากู้ยืมเงิน หรือภาระผกูพนั หรือ
ภาระหนี Eสินอื
นใดกับบุคคลใด ๆ และถูกศาลสั
งพิทักษ์ทรัพย์ หรือถูกศาลสั
งให้
ล้มละลาย หรืออยู่ในขั Eนตอนการเลิกบริษัท การชําระบญัชี หรือศาลมีคําสั
งให้ฟืEนฟู
กิจการ กองทุนรวมมีสิทธิที
จะบอกเลิกสญัญาฉบับนี Eได้ทันที และในกรณีที
กองทุน
รวมใช้สิทธิดงักล่าว เซ็นทรัลพฒันาจะต้องชําระคืนค่าเช่าคงเหลือ รวมถึงเงินหรือ
ผลประโยชน์อื
นใดที
เซ็นทรัลพฒันาได้รับไว้ในนามกองทนุรวมให้แก่กองทนุรวม ตาม
สดัส่วนของระยะเวลาการเช่าที
เหลืออยู่ ค่าขาดประโยชน์จากการที
กองทุนรวมไม่
สามารถใช้ประโยชน์ซึ
งทรัพย์สินที
เช่าได้ตามระยะเวลาที
กําหนดไว้ในสญัญาฉบบันี E 
ทั Eงนี E ไม่ตดัสิทธิของกองทนุรวมในการเรียกร้องค่าเสียหาย และ/หรือค่าใช้จ่ายอื
นใด
อนัเกิดจากการที
มีเหตผิุดนดัเกิดขึ Eนนั Eน เว้นแตเ่หตผิุดนดัของเซ็นทรัลพฒันาดงักลา่ว
เกิดจากการที
กองทนุรวมไม่ปฏิบตัิตามหน้าที
หรือปฏิบตัิหน้าที
ผิดพลาดตามสญัญา

                                                           
4 หมายเหตุ: กองทุนรวมได้รับความยินยอมจากเซ็นทรัลพัฒนา ในการโอนสิทธิการเช่าตามสัญญาฉบับนี Eให้แก่กองทรัสต์แล้วเมื
อเดือน

ตลุาคม ���� โดยจะไมใ่ห้ถือวา่การที
สํานกังาน ก.ล.ต. มีคําสั
งให้เลิกกองทนุรวมเนื
องจากการแปลงสภาพเป็นเหตผิุดนดัตามสญัญาฉบบันี E 
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ฉบบันี E 

(3) ในกรณีที
กองทนุรวมจงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงที
ระบไุว้ในสญัญานี E 
หรือผิดคํารับรองที
ให้ไว้ในสญัญานี E เซ็นทรัลพฒันาจะเรียกค่าเสียหายจากกองทุน
รวมจากเหตดุงักลา่ว และไม่มีผลทําให้สญัญาฉบบันี Eสิ Eนสดุลง เว้นแต่ความเสียหาย
ดงักลา่วเกิดจากกองทนุรวมจงใจฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัิตามข้อตกลงที
ระบไุว้ในสญัญา
นี E และมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อทรัพย์สินที
เช่าภายใต้สัญญาฉบับนี E เซ็นทรัล
พฒันามีสทิธิบอกเลกิสญัญาฉบบันี Eได้ทนัที โดยเซ็นทรัลพฒันาไมต้่องชําระคืนคา่เช่า
คงเหลอื 

(4) ในกรณีที
ครบกําหนดระยะเวลาการเช่าทรัพย์สนิที
เช่าคูส่ญัญาตกลงเลิกสญัญา หรือ
มีการเลิกกองทุนรวมตามรายละเอียดที
กําหนดในโครงการ หรือกรณีที
มีกฎหมาย 
หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน ก.ล.ต. มีคําสั
งให้เลิกกองทุนรวมโดยที

กองทนุรวมมิได้ฝ่าฝืน และ/หรือปฏิบตัิผิดกฎข้อบงัคบั กฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบ
อื
นใดที
เกี
ยวข้อง และ/หรือไม่ใช่ความผิดของเซ็นทรัลพฒันา ให้ถือว่าสญัญาฉบบันี E
สิ Eนสุดลง โดยที
คู่สัญญาแต่ละฝ่ายไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย ค่าเช่า
ทรัพย์สินที
เช่าหรือเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอื
นใดจากคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ
งได้โดย
เซ็นทรัลพฒันาไม่ต้องชําระคืนค่าเช่าทรัพย์สินที
เช่าคงเหลือให้แก่กองทุนรวม ทั Eงนี E 
เว้นแตคู่ส่ญัญาจะตกลงกนัเป็นอยา่งอื
น 

(5) ในกรณีที
ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีมติให้เลิกโครงการ โดยในการลงมติดังกล่าวมีเซ็นทรัล
พฒันาและกลุม่บคุคลเดียวกนั ร่วมกนัลงมติให้เลิกกองทนุรวม ให้ถือวา่สญัญาฉบบั
นี Eสิ Eนสดุลง โดยที
เซ็นทรัลพฒันาจะต้องชําระคืนค่าเช่าทรัพย์สินที
เช่าคงเหลอื รวมถึง
เงินหรือผลประโยชน์อื
นใดที
เซ็นทรัลพฒันาได้รับไว้ในนามกองทุนรวมให้แก่กองทุน
รวมตามสดัส่วนของระยะเวลาการเช่าที
เหลืออยู่ รวมถึงค่าขาดประโยชน์จากการที

กองทุนรวมไม่สามารถใช้ประโยชน์ซึ
งทรัพย์สินที
เช่าตามระยะเวลาที
กําหนดไว้ใน
สัญญาฉบับนี E ทั Eงนี E หากการลงมติของเซ็นทรัลพัฒนาและกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ดังกล่าวเป็นประโยชน์โดยรวมของกองทุนรวมและเป็นไปตามความประสงค์ของ
บริษัทจดัการ ให้นําข้อกําหนดในข้อ (4) มาใช้บงัคบั 

(6) ในกรณีที
ทรัพย์สนิที
เช่าทั Eงหมดหรือบางสว่นที
สาํคญัตกอยูภ่ายใต้เขตเวนคืน หรือเขต
สงวน หรือเขตสาํรวจเพื
อการเวนคืน กองทนุรวมมีสทิธิพิจารณาวา่จะให้สญัญาฉบบั
นี Eสิ Eนสดุลงหรือไม ่โดยกองทนุรวมจะพิจารณาจากผลกระทบจากการเวนคืนดงักลา่ว
ว่ามีนัยสําคัญเพียงใด ซึ
งในกรณีที
กองทุนรวมเห็นควรให้สญัญาฉบับนี Eสิ Eนสุดลง 
เซ็นทรัลพัฒนาจะต้องชําระคืนค่าเช่าทรัพย์สินที
 เช่าคงเหลือ รวมถึงเงินหรือ
ผลประโยชน์อื
นใดที
เซ็นทรัลพฒันาได้รับไว้แทนกองทนุรวม (ถ้ามี) ให้แก่กองทนุรวม
ตามสดัส่วนของระยะเวลาการเช่าที
เหลืออยู่ตามระยะเวลาที
กําหนดไว้ในสญัญา
ฉบบันี E 
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(7) เมื
อสญัญาเช่าฉบบันี Eสิ Eนสดุลงไมว่่าด้วยเหตใุด ๆ ตามที
ได้กําหนดไว้ในสญัญาฉบบันี E 
กองทนุรวมจะสง่มอบทรัพย์สนิที
เช่าคืนตามสภาพที
เป็นอยู ่ณ เวลานั Eน พร้อมกบัสว่น
ควบและอปุกรณ์ที
ติดตรึงตราและไม่ติดตรึงตรากบัทรัพย์สินที
เช่า รวมทั Eงจะสง่มอบ
เงินหรือทรัพย์สนิอื
นใดที
กองทนุรวมได้รับไว้แทนเซ็นทรัลพฒันา (ถ้ามี) ให้แก่เซ็นทรัล
พัฒนา รวมถึงการคืนเงินประกันการเช่าที
กองทุนรวมได้รับจากผู้ เช่าช่วงพื Eนที
ใน
ทรัพย์สนิที
เช่าให้แก่ผู้ เช่าช่วงหรือเซ็นทรัลพฒันา (แล้วแตก่รณี) 

 พร้อมกนันี E ในระหวา่งระยะเวลา 6 เดือนหลงัจากวนัที
สญัญาฉบบันี Eสิ Eนสดุลง กองทนุ
รวมจะใช้ความพยายามในการดําเนินการสง่มอบสิทธิประโยชน์ (ที
สง่มอบได้ และ/
หรือไม่ละเมิดสิทธิของผู้ อื
น และไม่รวมถึงเงินประกันการเช่าซึ
งจะส่งมอบตามข้อ 
(10)) ที
กองทนุรวมได้รับไว้ลว่งหน้า ซึ
งเกี
ยวเนื
องกบัทรัพย์สนิที
เช่าทั Eงกอ่นและในวนัที

สญัญาฉบบันี Eสิ Eนสดุลงให้แก่เซ็นทรัลพฒันาหรือผู้มีสิทธิได้รับเงินโดยเร็ว และเซ็นทรัล
พฒันาตกลงชําระคืนกองทนุรวมในเงินหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ซึ
งกองทนุรวมได้ชําระไป
อนัเกี
ยวเนื
องกบัทรัพย์สินที
เช่าสําหรับระยะเวลาภายหลงัจากที
สญัญาฉบบันี Eสิ Eนสดุ
ลงให้แก่กองทุนรวมภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที
เซ็นทรัลพัฒนาได้รับแจ้งจาก
กองทนุรวมเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

(8) ในระหว่างระยะเวลาเยียวยาเหตุผิดนดัที
เกิดจากกรณีที
เซ็นทรัลพฒันาจงใจฝ่าฝืน
หรือจงใจไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที
ระบุไว้ในสัญญานี E หรือผิดคํารับรองที
ให้ไว้ใน
สญัญานี Eและกรณีที
กองทนุรวมจงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไมป่ฏิบตัิตามข้อตกลงที
ระบไุว้ใน
สญัญานี E หรือผิดคํารับรองที
ให้ไว้ในสญัญานี E หากเกิดความเสยีหายขึ Eนกบัคูส่ญัญาที

มิได้ปฏิบัติผิดสัญญา คู่สัญญาฝ่ายดังกล่าวมีสิทธิที
จะเรียกร้องค่าเสียหายจาก
คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ
งที
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงที
ระบไุว้ในสญัญานี E หรือผิด
คํารับรองที
ให้ไว้ในสญัญานี Eได้ 

(9) ในกรณีที
กองทนุรวมได้ใช้สิทธิบอกเลิกสญัญาตามข้อ (1) และ (2) แล้ว กองทนุรวม
สงวนสิทธิที
จะใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที
เช่าจนกว่าสัญญาฉบับนี Eสิ Eนสุดลง และ
กองทุนรวมได้รับชําระค่าเสียหาย ค่าเช่าทรัพย์สินที
เช่าคงเหลือ รวมถึงเงินหรือ
ผลประโยชน์อื
นใดดงักลา่วจากเซ็นทรัลพฒันาแล้วเสร็จ โดยกองทนุรวมไม่สามารถ
เรียกร้องค่าเสียหาย ค่าเช่าทรัพย์สินที
เช่าคงเหลือ รวมถึงเงินหรือผลประโยชน์อื
นใด
จากเซ็นทรัลพัฒนาสําหรับระหว่างระยะเวลานี E เว้นแต่กองทุนรวมจะพิสูจน์ได้ว่า
กองทุนรวมได้รับความเสียหายจากเหตุดงักล่าวเกินกว่าผลประโยชน์ที
กองทุนรวม
ได้รับสําหรับช่วงระยะเวลาดังกล่าว เซ็นทรัลพัฒนายินยอมรับผิดชอบในความ
เสยีหายที
เกินดงักลา่ว 

(10) ในกรณีที
กองทุนรวมใช้สิทธิในการบอกเลิกสญัญา ภายใต้เงื
อนไข ทรัพย์สินที
เช่า
เสียหายหรือถูกทําลายระหว่างระยะเวลาการเช่า 5 ปีสดุท้ายก่อนสิ Eนสดุระยะเวลา
การเช่าตามสญัญาฉบบันี Eเซ็นทรัลพฒันาไมต้่องชําระคืนคา่เช่าคงเหลอื  
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 นอกจากนี E กองทุนรวมตกลงจะส่งมอบค่าสินไหมทดแทนที
ได้รับจากการประกัน
ความเสี
ยงภัยทรัพย์สิน (Property All Risks Insurance) ในฐานะผู้ เอาประกันภัย
ให้แก่เซ็นทรัลพัฒนาทั Eงหมด รวมถึงคู่สญัญาจะร่วมกันในการใช้สิทธิเรียกร้องค่า
สินไหมทดแทนจากผู้ รับประกนัภยัรวมถึงแต่ไม่จํากดัเพียงการประกนัภยัความเสี
ยง
ท รัพ ย์ สิ น  (Property All Risks) แ ล ะป ระ กัน ภัย ธุ ร กิ จ ห ยุด ช ะ งัก  (Business 
Interruption Insurance) จนครบถ้วนตามสิทธิที
คู่สญัญาแต่ละฝ่ายจะได้รับในฐานะ
ผู้ เอาประกันภัย ทั Eงนี E กองทุนรวมสงวนสิทธิที
จะรับเงินค่าสินไหมทดแทนจากผู้ รับ
ป ระกัน ภัย สํ าห รับ ก ารป ระกัน ภัย ธุ ร กิ จ ห ยุด ช ะ งัก  (Business Interruption 
Insurance) ทั Eงจํานวนตามสิทธิที
กองทุนรวมจะได้รับเพื
อเป็นการชดเชยการขาด
ประโยชน์ของกองทนุรวมจากการใช้สทิธิเลกิสญัญาดงักลา่ว 

(11) ในกรณีที
สญัญาเช่าฉบบันี Eสิ Eนสดุลงด้วยเหตุใด ๆ ในระหว่างเวลา 6 เดือนหลงัจาก
สัญญาเช่าฉบับนี Eสิ Eนสุดลงกองทุนรวมจะให้ความช่วยเหลือตามคําร้องขอที

สมเหตสุมผลจากเซ็นทรัลพฒันาในการดําเนินการให้ผู้ เช่าพื Eนที
ในทรัพย์สินที
เช่ามา
ทําสัญญาเช่าพื Eนที
กับเซ็นทรัลพัฒนาใหม่พร้อมทั Eงส่งมอบเงินประกันการเช่าที

กองทุนรวมได้รับไว้จากผู้ เช่าพื Eนที
ในทรัพย์สินที
เช่าก่อนวนัทําสญัญาเช่าพื Eนที
ฉบับ
ใหม่ดงักลา่ว (ภายหลงัจากที
ได้หกัค่าเช่า ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายค้างจ่ายของผู้ เช่า
พื Eนที
แต่ละราย (ถ้ามี)) ให้แก่เซ็นทรัลพฒันา (ภายใต้ความยินยอมของผู้ เช่าพื Eนที
นั Eน 
ๆ) หรือคืนให้แก่ผู้ เช่าพื Eนที
นั Eน ๆ (หากผู้ เช่าพื Eนที
ไม่ประสงค์จะเช่าพื Eนที
ดงักล่าวกับ
เซ็นทรัลพฒันาอีกต่อไป) แล้วแต่กรณีทั Eงนี E ค่าใช้จ่ายที
เกี
ยวเนื
องกบัการดําเนินการ
ดงักล่าวกองทุนรวมและเซ็นทรัลพฒันาจะร่วมกันรับผิดชอบ (เว้นแต่กรณีที
สญัญา
เช่าฉบับนี Eสิ Eนสุดลงโดยเป็นผลจากการที
กองทุนรวมเป็นฝ่ายผิดหรือในกรณีที
มี
กฎหมาย หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสาํนกังาน ก.ล.ต. มีคําสั
งให้เลกิกองทนุรวม
โดยไมใ่ช่ความผิดของเซ็นทรัลพฒันา) 

 
(3.3) สรุปสาระสาํคัญของสัญญาเช่างานระบบโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ� นเกล้า  

ผู้ให้เช่า เซ็นทรัลพฒันา 

ผู้เช่า กองทนุรวม 

ทรัพย์สินที�เช่า งานระบบไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภค ระบบโทรศพัท์ ลิฟท์ บนัไดเลื
อน ระบบปรับอากาศ 
และระบบงานวิศวกรรม ระบบบําบดันํ Eาเสยี และสิ
งอํานวยความสะดวกตา่ง ๆ ซึ
งติดตั Eงและ
ใช้งานอยู่ในอสงัหาริมทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ
 นเกล้า รวมทั Eงสิทธิใด ๆ ที
เกี
ยวกับ
หรือเกี
ยวเนื
องกับงานระบบดังกล่าว (แล้วแต่กรณี)(เซ็นทรัลพัฒนาได้รับโอนงานระบบ
สาธารณปูโภคที
เกี
ยวเนื
องกบัอสงัหาริมทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ
 นเกล้าจากบริษัท 
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เซ็นทรัลเรียลตี E เซอร์วิส จํากดั) 

ระยะเวลาการเช่า มีเงื
อนไขที
เป็นสาระสําคัญเช่นเดียวกับสญัญาเช่าช่วงที
ดินโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ
 น
เกล้า 

ค่าเช่า กองทนุรวมได้ชําระคา่เช่าทั Eงจํานวนในวนัจดทะเบียนสทิธิการเช่าตามที
ระบไุว้ในสญัญาเช่า  

การส่งมอบสทิธิ
ครอบครอง 

คูส่ญัญาตกลงให้สทิธิครอบครองในทรัพย์สนิที
เช่าภายใต้สญัญาฉบบันี Eมีผลเป็นการสง่มอบ
การครอบครองในทรัพย์สนิที
เช่าอยา่งสมบรูณ์ในวนัจดทะเบียนสทิธิการเช่าตามที
กําหนดไว้
ในสญัญาเช่าอาคาร และได้มีการชําระราคาตามที
กําหนดในสญัญาฉบบันี Eแล้ว (“วันส่ง

มอบสิทธิครอบครอง”) 

การส่งมอบสทิธิตาม
สัญญาบริการและการ
รับภาระค่าใช้จ่าย 
 

ตราบเท่าที
เซ็นทรัลพัฒนา หรือบุคคลหรือนิติบุคคลที
เซ็นทรัลพัฒนาเสนอชื
อให้ปฏิบัติ
หน้าที
ผู้ บริหารอสงัหาริมทรัพย์แทน ยังคงปฏิบัติหน้าที
เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของ
กองทุนรวม กองทุนรวมยินยอมให้สิทธิในการจัดเก็บเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอื
นใดที

เกี
ยวกับหรือเกี
ยวเนื
องกับการให้บริการงานระบบที
กองทุนรวมเป็นผู้มีสิทธิครอบครอง
ดงักลา่วทั Eงหมดแก่เซ็นทรัลพฒันา ได้แก่ บริการสว่นกลาง บริการไอเย็น และบริการดดูควนั 
ค่านํ Eาประปาและค่าไฟฟ้า (ตามมิ เตอร์ของผู้ เช่าพื Eนที
แต่ละราย) เป็นต้น และนํา
ผลประโยชน์ดงักลา่วไปชําระหนี Eกบัหนว่ยงานของรัฐที
เกี
ยวข้อง หรือบคุคลที
เกี
ยวข้องอื
นใด 
(ถ้ามี) แทนกองทุนรวม ทั Eงนี E ในกรณีที
เซ็นทรัลพัฒนา หรือบุคคลใด ๆ ที
เซ็นทรัลพัฒนา
มอบหมายมิได้ปฏิบตัิหน้าที
เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมแล้ว กองทุนรวม
ยินยอมให้เซ็นทรัลพฒันา หรือบคุคลใด ๆ ที
เซ็นทรัลพฒันามอบหมาย มีสิทธิในการใช้งาน
ระบบสาธารณปูโภคและเก็บผลประโยชน์จากผู้ เช่ารายย่อยเฉพาะในพื Eนที
ที
เซ็นทรัลพฒันา
ยงัมีสิทธิครอบครองอยู่ โดยเซ็นทรัลพฒันาจะต้องนําส่งค่าบริการดังกล่าวตามสดัส่วนที

เซ็นทรัลพฒันาต้องรับผิดชอบให้แก่กองทุนรวม หรือบุคคลใด ๆ ที
กองทุนรวมมอบหมาย 
เพื
อให้กองทนุรวมสามารถชําระหนี Eแก่หนว่ยงานของรัฐที
เกี
ยวข้อง หรือบคุคลที
เกี
ยวข้องอื
น
ใด (ถ้ามี) แทนคูส่ญัญาได้ 

คาํรับรองของกองทุน
รวม 

ตลอดอายสุญัญาฉบบันี E กองทนุรวมตกลงยินยอมให้เซ็นทรัลพฒันาใช้ทรัพย์สนิที
เช่าในการ
ให้บริการแก่ผู้ เช่าพื Eนที
ในอสงัหาริมทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ
 นเกล้าที
ได้มีการชําระ
คา่ตอบแทนสทิธิการเช่าในลกัษณะของสญัญาเช่าระยะยาว (ค่าเซ้ง) และพื Eนที
ในสว่นที
อยู่
ภายใต้สิทธิครอบครองของเซ็นทรัลพฒันาซึ
งไม่ใช่พื Eนที
เช่าตามสญัญาเช่าอาคาร นอกจาก
ผู้ เช่าพื Eนที
ตามสญัญาเช่าอาคาร ตามภาระผกูพนัที
มีอยูก่่อนหรือตามที
คู่สญัญาได้ตกลงกนั
ไว้ รวมถึงบริษัท ห้างเซ็นทรัลปิ
 นเกล้า จํากดั เพื
อใช้ในการประกอบกิจการของตน 

เหตุผิดนัดหรือเหตุแห่ง
การเลิกสัญญา 
 

มีเงื
อนไขที
เป็นสาระสําคัญเช่นเดียวกับสญัญาเช่าอาคาร (บางส่วน) โครงการเซ็นทรัล
พลาซา ปิ
 นเกล้า ยกเว้นเงื
อนไขดงัตอ่ไปนี E 
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(1) ในกรณีที
เซ็นทรัลพฒันาถูกศาลสั
งพิทกัษ์ทรัพย์ หรือถกูศาลสั
งให้ล้มละลาย หรืออยู่
ในขั Eนตอนการเลิกบริษัท การชําระบญัชี หรือศาลมีคําสั
งให้ฟืEนฟูกิจการของเซ็นทรัล
พฒันา ซึ
งกองทนุรวมเห็นว่ามีผลกระทบต่อความสามารถของเซ็นทรัลพฒันาในการ
ชําระหนี Eหรือปฏิบตัิตามสญัญานี E กองทนุรวมมีสทิธิบอกเลกิสญัญาได้ทนัที 

(2) ในกรณีที
สญัญาเช่าอาคารสิ Eนผลใช้บงัคบัลงเนื
องจากเหตตุามที
ระบไุว้ในสญัญาเช่า
อาคาร  

ผลของการผิดนัดหรือ
ผลอันเกิดจากเหตุแห่ง
การเลิกสัญญา 

มีเงื
อนไขที
เป็นสาระสําคัญเช่นเดียวกับสญัญาเช่าอาคาร (บางส่วน) โครงการเซ็นทรัล
พลาซา ปิ
 นเกล้า ยกเว้นเงื
อนไขดงัตอ่ไปนี E 

(1) ในกรณีที
เซ็นทรัลพฒันาจงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไมป่ฏิบตัิตามข้อตกลงที
ระบไุว้ในสญัญา
นี E หรือผิดคํารับรองที
ให้ไว้ในสญัญานี E และเหตุการณ์ดงักล่าวมิได้เป็นผลจากการที

กองทุนรวมไม่ปฏิบตัิหน้าที
หรือปฏิบตัิหน้าที
ผิดพลาด หรือปฏิบตัิบกพร่องต่อหน้าที

ตามสญัญาฉบบันี E กองทนุรวมจะเรียกคา่เสยีหายจากเซ็นทรัลพฒันาจากเหตดุงักลา่ว 
และไม่มีผลทําให้สัญญาฉบับนี Eสิ Eนสุดลง เว้นแต่ความเสียหายดังกล่าวเกิดจาก
เซ็นทรัลพฒันาจงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไมป่ฏิบตัิตามข้อตกลงที
ระบไุว้ในสญัญานี E และมี
ผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อทรัพย์สินที
เช่าภายใต้สญัญาฉบับนี E หรือมีผลกระทบต่อ
ผลประโยชน์หรือสิทธิของกองทุนรวมในการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที
เช่าภายใต้
สญัญาฉบบันี Eอย่างมีนยัสําคญั กองทนุรวมมีสิทธิบอกเลิกสญัญาฉบบันี Eได้ทนัที และ
เซ็นทรัลพัฒนาจะต้องชําระคืนค่าเช่าช่วงที
ดินที
เช่าช่วงคงเหลือ รวมถึงเงินหรือ
ผลประโยชน์อื
นใดที
เซ็นทรัลพฒันาได้รับไว้ในนามกองทุนรวมให้แก่กองทุนรวมตาม
สดัส่วนของระยะเวลาการเช่าที
เหลืออยู่ ค่าขาดประโยชน์จากการที
กองทุนรวมไม่
สามารถใช้ประโยชน์ซึ
งทรัพย์สินที
เช่าได้ตามระยะเวลาที
กําหนดไว้ในสญัญาฉบบันี E 
ทั Eงนี E เว้นแต่ในกรณีที
กองทนุรวมยงัสามารถใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที
เช่าตามสญัญา
เช่าอาคารและสญัญาฉบบันี Eได้ เซ็นทรัลพฒันาไม่ต้องชําระคืนค่าเช่าคงเหลือให้แก่
กองทนุรวม และกองทนุรวมจะไม่ใช้สิทธิเรียกร้องค่าขาดประโยชน์จากการที
กองทุน
รวมไม่สามารถใช้ประโยชน์ซึ
งทรัพย์สินที
เช่าได้ตามระยะเวลาที
กําหนดไว้ในสญัญา
ฉบบันี E 

(2) ในกรณีที
สญัญาเช่าอาคารสิ Eนผลใช้บงัคบัลงเนื
องจากเหตตุามที
ระบไุว้ในสญัญาเช่า
อาคาร และเหตกุารณ์ดงักลา่วมิได้เป็นผลจากการที
กองทุนรวมไม่ปฏิบตัิหน้าที
หรือ
ปฏิบัติหน้าที
ผิดพลาด หรือปฏิบัติบกพร่องต่อหน้าที
ตามสัญญาฉบับนี E ให้ถือว่า
สญัญาฉบับนี Eสิ Eนสุดลง โดยที
เซ็นทรัลพัฒนาจะต้องชําระคืนค่าเช่าทรัพย์สินที
เช่า
คงเหลือ โดยคํานวณจากมูลค่าการเช่าที
กองทุนรวมชําระไว้ล่วงหน้าที
คงเหลือตาม
สดัสว่นระยะเวลาการเชา่ที
เหลอือยู ่รวมถึงเงินหรือผลประโยชน์อื
นใดที
เซ็นทรัลพฒันา 
ได้รับไว้แทนกองทนุรวม (ถ้ามี) ให้แก่กองทนุรวมตามสดัสว่นของระยะเวลาการเช่าที
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เหลอือยูต่ามระยะเวลาที
กําหนดไว้ในสญัญาฉบบันี E   

(3) ในกรณีที
สญัญาเช่าอาคารสิ Eนผลใช้บงัคบัลงเนื
องจากเหตตุามที
ระบไุว้ในสญัญาเช่า
อาคาร และเหตกุารณ์ดงักลา่วมิได้เป็นผลจากการที
เซ็นทรัลพฒันา ในฐานะผู้ ให้เช่า
หรือในฐานะผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม (หรือบุคคลหรือนิติบุคคลที

เซ็นทรัลพัฒนาเสนอชื
อให้ปฏิบัติหน้าที
ผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์แทน) จงใจหรือ
ประมาทเลนิเลอ่ในการปฏิบตัิหน้าที
หรือปฏิบตัิหน้าที
ผิดพลาด หรือจงใจหรือประมาท
เลินเลอ่ปฏิบตัิบกพร่องต่อหน้าที
 เซ็นทรัลพฒันาจะเรียกค่าเสียหายจากกองทุนรวม 
โดยเซ็นทรัลพฒันาไมต้่องชําระคืนค่าเช่าทรัพย์สินที
เช่าคงเหลอืให้แก่กองทนุรวมทั Eงนี E 
หากเหตกุารณ์ดงักลา่วมิได้เกิดขึ Eนเนื
องจากคู่สญัญาฝ่ายหนึ
งฝ่ายใดไม่ปฏิบตัิหน้าที

หรือปฏิบตัิหน้าที
ผิดพลาด หรือปฏิบตัิบกพร่องต่อหน้าที
ตามสญัญาฉบบันี Eให้ถือว่า
สญัญาฉบบันี Eสิ Eนสดุลง โดยที
คู่สญัญาแต่ละฝ่ายไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย 
หรือเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอื
นใดจากคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ
งได้ โดยเซ็นทรัลพฒันา
ไมต้่องชําระคืนคา่เชา่ทรัพย์สนิที
เช่าคงเหลอืให้แก่กองทนุรวมเว้นแตคู่ส่ญัญาจะตกลง
กนัเป็นอยา่งอื
น 

(4) เมื
อสญัญาเช่าฉบบันี Eสิ Eนสดุลงไมว่่าด้วยเหตใุด ๆ ตามที
ได้กําหนดไว้ในสญัญาฉบบันี E 
กองทนุรวมจะสง่มอบทรัพย์สินที
เช่าคืน ตามสภาพที
เป็นอยู ่ณ เวลานั Eน พร้อมกบัจะ
สง่มอบเงินหรือทรัพย์สินอื
นใดที
กองทนุรวมได้รับไว้แทนเซ็นทรัลพฒันา (ถ้ามี) ให้แก่
เซ็นทรัลพฒันา 

 
(3.4) สรุปสาระสาํคัญของสัญญาซื 1อขายทรัพย์สิน โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ� นเกล้า 

ผู้ขาย เซ็นทรัลพฒันา 

ผู้ซื 1อ กองทนุรวม 

ทรัพย์สินที�ซื 1อขาย อุปกรณ์ตกแต่งทั Eงที
ติดตรึงตราและไม่ติดตรึงตราถาวรรวมทั Eงอุปกรณ์อื
นใดที
ใช้เพื
อ
วตัถปุระสงค์ในการประดบัตกแตง่หรืออํานวยความสะดวกให้กบัผู้ใช้บริการอาคารโครงการ
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ
 นเกล้า ซึ
งตั Eง และ/หรือติดตรึงตราอยู่บริเวณภายนอกหรือ
ภายในพื Eนที
ของอาคารโครงการศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ
 นเกล้า หรือบนพื Eนผิวของตวั
อาคารโครงการศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ
 นเกล้า และ/หรือบริเวณภายในพื Eนที
เช่าของผู้
เช่าพื Eนที
ในอาคารโครงการศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ
 นเกล้า รวมทั Eงสิทธิใด ๆ ที
เกี
ยวกบั
หรือเกี
ยวเนื
องกับทรัพย์สินดงักล่าว (แล้วแต่กรณี) แต่ทั Eงนี Eไม่ใช่ทรัพย์สินที
มีลกัษณะเป็น
สว่นควบของอาคารโครงการศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ
 นเกล้า 

เงื�อนไขภายหลังการ
จาํหน่ายทรัพย์สนิที�ซื 1อ

(1)  กองทนุรวมตกลงให้สิทธิแก่เซ็นทรัลพฒันา บริษัท ห้างเซ็นทรัลปิ
 นเกล้า จํากดั ลกูค้า 
คูส่ญัญา ของเซ็นทรัลพฒันาและบริษัท ห้างเซ็นทรัลปิ
 นเกล้า จํากดั และผู้ เช่าพื Eนที
ใน
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ขาย อสังหาริมทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ
 นเกล้ารายอื
นที
มิได้เช่าพื Eนที
ภายใน
อสงัหาริมทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ
 นเกล้าจากกองทุนรวมใช้ประโยชน์ซึ
ง
ทรัพย์สนิตามปกติธุรกิจ ตามภาระผกูพนัที
มีอยูก่่อน หรือตามที
คูส่ญัญาได้ตกลงกนัไว้ 
โดยกองทุนรวมและเซ็นทรัลพัฒนา จะร่วมกันรับผิดชอบภาระค่าใช้จ่ายสําหรับ
ทรัพย์สนิร่วมกนัตามที
จะได้ตกลงกนัตอ่ไป 

(2)  ในกรณีที
สญัญาเช่าอาคารสิ Eนสดุลง กองทนุรวมตกลงจะจําหน่ายทรัพย์สินที
ซื Eอขาย
กนัตามสญัญาฉบบันี Eหรือทรัพย์สนิอื
นใดที
มีการใช้ประโยชน์ในลกัษณะเดยีวกนั ให้แก่
เซ็นทรัลพฒันา และเซ็นทรัลพฒันาตกลงซื Eอทรัพย์สินดงักล่าวจากกองทุนรวม ตาม
สภาพของทรัพย์สินที
มีการใช้งานจริงอยู่ในขณะนั Eน  ในราคาตามบญัชีของทรัพย์สิน
ดังกล่าวหักด้วยค่าเสื
อมราคาที
คิดตามระยะเวลา 5 ปีหรือตามราคาอื
นใดตามที

คูส่ญัญาได้ตกลงกนั 

 
(3.5) สรุปสาระสาํคัญของสัญญาก่อตั 1งสิทธิและการกระทาํการโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ� นเกล้า 

คู่สัญญา เซ็นทรัลพฒันาและกองทนุรวม 

การใช้ชื�อ และ/หรือ
เครื�องหมายการค้า 
 

ตลอดระยะเวลาที
เซ็นทรัลพัฒนา หรือบุคคลหรือนิติบุคคลที
เซ็นทรัลพัฒนาเสนอชื
อให้
ปฏิบตัิหน้าที
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์แทน ยงัคงปฏิบตัิหน้าที
เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์
ของกองทุนรวมตามสญัญาแต่งตั Eงผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ และตราบเท่าที
กองทุนรวม
ยังคงลงทุนในโครงการ เซ็นทรัลพัฒนาตกลงยินยอมให้กองทุนรวมใช้ชื
อ และ/หรือ
เครื
องหมายการค้า และ/หรือตราสญัลกัษณ์ และ/หรือรูปภาพ และ/หรือเครื
องหมายอื
นใด
ที
ใช้ในการสื
อความหมายให้ประชาชนทั
วไปเข้าใจว่าทรัพย์สนิที
กองทนุรวมลงทนุในหรือมี
ไว้นั Eน เป็นทรัพย์สินของเซ็นทรัลพัฒนาและบริษัทในเครือเซ็นทรัลพฒันาที
เกี
ยวเนื
องกับ
โครงการ ทั Eงนี E ให้รวมถึงชื
อ และ/หรือเครื
องหมายการค้า และ/หรือตราสญัลกัษณ์ และ/หรือ
รูปภาพ และ/หรือเครื
องหมายอื
นใดที
เกี
ยวเนื
องกบัศนูย์การค้าที
เซ็นทรัลพฒันาและบริษัท
ในเครือเซ็นทรัลพฒันาจะได้มีในอนาคตด้วย 

ทั Eงนี E ในกรณีที
เซ็นทรัลพฒันา หรือบคุคลหรือนิติบคุคลที
เซ็นทรัลพฒันาเสนอชื
อให้ปฏิบตัิ
หน้าที
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์แทน ไม่ได้เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวมตาม
สญัญาแต่งตั Eงผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์อีกต่อไป กองทนุรวมจะดําเนินการระงบัการใช้ชื
อ 
และ/หรือเครื
องหมายการค้า และ/หรือตราสัญลักษณ์ และ/หรือรูปภาพ และ/หรือ
เครื
องหมายอื
นใดดังกล่าว โดยกองทุนรวมจะดําเนินการดงักล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 6 
เดือนนับจากวนัที
เซ็นทรัลพัฒนา หรือบุคคลหรือนิติบุคคลที
เซ็นทรัลพัฒนาเสนอชื
อให้
ปฏิบตัิหน้าที
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์แทนไม่ได้เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทุน
รวม 
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2.8.2.4 โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต 

(4.1) สรุปสาระสําคัญของสัญญาเช่าที�ดิน (บางส่วน) และอาคาร (บางส่วน) โครงการเซ็นทรัลพลาซา 
เชียงใหม่ แอร์พอร์ต 

ผู้ให้เช่า เซ็นทรัลเชียงใหม ่

ผู้เช่า กองทนุรวม 

ทรัพย์สินที�เช่า (1) ที
ดินบางสว่นตามโฉนดดงัต่อไปนี E ซึ
งตั Eงอยู่ที
ตําบลสเุทพ อําเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดั
เชียงใหม ่โดยที
ดินที
กองทนุรวมเช่ามีเนื Eอที
รวมทั Eงสิ Eนประมาณ 32-3-56.85 ไร่ 

โฉนด 
เลขที� 

เลขที�
ดิน 

หน้า
สาํรวจ 

เนื 1อที� 
(ไร่-งาน-ตร.ว.) 

เนื 1อที�ที� 
กองทุนรวมลงทุน  
(ไร่-งาน-ตร.ว.) 

3289 350 88 15-3-51 15-0-80.75 

3301 349 100 42-41.9 2-2-88.4 

3313 3313 112 5-1-74.3 5-1-74.3 

58660 351 5782 2-1-90 2-1-90 

58661 352 5783 1-1-85 1-1-85 

110632 9 10806 1-1-11.3 1-1-11.3 

110633 58 10807 2-0-83.1 2-0-83.1 

110634 59 1008 0-2-46 0-2-46 

110635 10 10809 0-0-96 0-0-96 

15540 321 1133 1-1-02 1-1-02 

รวม 35-1-80.6 32-3-56.85 

(2) อาคารและสิ
งปลกูสร้างบางสว่นในโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ซึ
งตั Eง
บนโฉนดที
ดินข้างต้น ตั Eงอยู่เลขที
 2 ถนนมหิดล 252-252/1 ถนนววัลาย ตําบลหายยา 
อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวดัเชียงใหม่ ประกอบด้วย อาคารศูนย์การค้า (บางส่วน) 
อาคารอเนกประสงค์ (Multipurpose Hall) (ทั Eงหมด) และพื Eนที
จอดรถยนต์ภายใน
อาคาร (บางสว่น)  ซึ
งคิดเป็นพื Eนที
ที
เช่าประมาณ 122,991 ตารางเมตร  

 ทั Eงนี E อาคารที
เช่านี Eไม่รวมพื Eนที
 (1) พื Eนที
ในส่วนที
เซ็นทรัลเชียงใหม่ได้ให้เช่าแก่ผู้ เช่า
พื Eนที
ที
ได้มีการชําระค่าตอบแทนสิทธิการเช่าในลกัษณะของสญัญาเช่าระยะยาว (ค่า
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เซ้ง) และพื Eนที
ที
อยู่ในระหว่างการปรับปรุง และ (2) พื Eนที
จอดรถยนต์ในส่วนที
เป็นไป
ตามสทิธิของเซ็นทรัลเชียงใหม ่

ระยะเวลาการเช่า มีกําหนดระยะเวลา 30 ปีนบัตั Eงแตว่นัจดทะเบียนสทิธิเช่าตามสญัญาฉบบันี E  

สิทธิในการต่ออายุ
สัญญาเช่าเมื�อสัญญา
เช่าครบกาํหนด 

เซ็นทรัลเชียงใหม่ตกลงที
จะแจ้งเงื
อนไขและราคาในการต่ออายสุญัญาฉบบันี Eให้กองทนุรวม
ทราบอยา่งน้อย 9 เดือนก่อนวนัที
สญัญาเช่าปัจจบุนัครบกําหนด โดยเซ็นทรัลเชียงใหมต่กลง
ให้สิทธิในการปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) แก่กองทนุรวมในการพิจารณาซื Eอ และ/
หรือ รับโอนกรรมสิทธิU  และ/หรือ รับโอนสิทธิครอบครอง และ/หรือเช่า และ/หรือเช่าช่วง
โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม ่แอร์พอร์ต 

เงื�อนไขในการต่ออายุ
สัญญาเช่าเมื�อสัญญา
เช่าครบกาํหนด 
 

(1) มูลค่าและเงื
อนไขในการซื Eอ และ/หรือ รับโอนกรรมสิทธิU  และ/หรือ รับโอนสิทธิ
ครอบครอง และ/หรือ เช่า และ/หรือ เช่าช่วงโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์
พอร์ต จะขึ Eนอยู่กับการเจรจาและตกลงระหว่างกองทุนรวมและเซ็นทรัลเชียงใหม่ใน
อนาคต  

(2) เซ็นทรัลพัฒนา และ/หรือ บริษัทที
เซ็นทรัลพฒันามีอํานาจควบคุม ยังคงมีหน้าที
เป็น
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวม อยา่งไรก็ดี เซ็นทรัลเชียงใหม่สงวนสทิธิในการ
ที
จะไม่ให้สิทธิในการปฏิเสธก่อนแก่กองทุนรวมในกรณีที
เซ็นทรัลพัฒนา และ/หรือ 
บริษัทที
เซ็นทรัลพฒันามีอํานาจควบคมุ พ้นจากการทําหน้าที
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์
ของกองทนุรวม  

(3) หากกองทุนรวมประสงค์จะใช้สิทธิต่ออายุเพื
อลงทุนในโครงการเซ็นทรัลพลาซา 
เชียงใหม ่แอร์พอร์ต กองทนุรวมจะต้องแจ้งให้เซ็นทรัลเชียงใหมท่ราบลว่งหน้าเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรภายใน 6 เดือนนบัแตก่องทนุรวมได้รับแจ้งเงื
อนไขและราคาในการตอ่อายุ
สญัญาจากเซ็นทรัลเชียงใหม่ดงักลา่วข้างต้น หรือระยะเวลาอื
นใดตามที
คู่สญัญาจะได้
ตกลงกนั และ 

(4) กองทุนรวมได้รับอนุมัติจากสํานักงาน ก.ล.ต. ให้สามารถลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์
เพิ
มเติมได้ 

ค่าเช่า ตลอดระยะเวลาการเช่า กองทนุรวมได้ชําระทรัพย์สินที
เช่าทั Eงจํานวนในวนัจดทะเบียนสิทธิ
การเช่าตามสญัญาฉบบันี E 

หน้าที�ของกองทุนรวม มีเงื
อนไขที
เป็นสาระสาํคญัเช่นเดียวกบัสญัญาเช่าอาคาร (บางสว่น) โครงการเซ็นทรัลพลาซา 
พระราม 2 ยกเว้นคูส่ญัญาซึ
งเป็นเซ็นทรัลพฒันา และเงื
อนไขดงัตอ่ไปนี E 

(1) ตลอดระยะเวลาที
สญัญาฉบับนี Eยังมีผลใช้บังคับอยู่ กองทุนรวมยินยอมให้เซ็นทรัล
เชียงใหม่ รวมถึงลูกค้าและคู่สญัญาของเซ็นทรัลเชียงใหม่ และผู้ เช่าพื Eนที
รายอื
นใน
โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม ่แอร์พอร์ต นอกจากผู้ เช่าพื Eนที
ในทรัพย์สนิที
เช่าตาม
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สญัญานี E ใช้ประโยชน์ใน พื Eนที
สว่นกลาง ที
จอดรถ พื Eนที
ที
เกี
ยวข้องกบัทรัพย์สนิที
เช่าซึ
ง
เป็นทรัพย์สินที
เช่าของกองทนุรวม และถนนรอบอสงัหาริมทรัพย์และทางเข้าออกของ
โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต เฉพาะสว่นที
กองทนุรวมลงทนุ โดยให้ถือ
เป็นพื Eนที
เพื
อใช้ประโยชน์ร่วมกนั โดยไมม่ีคา่ตอบแทน โดยถือประโยชน์ของการดําเนิน
กิจการของโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต เป็นสําคัญ ทั Eงนี E เว้นแต่ใน
กรณีที
การใช้ประโยชน์ของบคุคลดงักลา่วก่อให้เกิดความเสียหายหรือภาระค่าใช้จ่าย
แก่กองทนุรวม เซ็นทรัลเชียงใหม่ตกลงจะรับผิดชอบในความเสียหายดงักลา่ว และใน
การจดัเก็บผลประโยชน์ตอบแทนจากการใช้บริการที
จอดรถ คู่สญัญาจะตกลงร่วมกัน
ในการแบง่สดัสว่นรายได้และคา่ใช้จ่ายที
เกี
ยวข้องตอ่ไป  

(2) ตลอดอายสุญัญาฉบบันี E กองทนุรวมตกลงยินยอมให้เซ็นทรัลพฒันา และ/หรือ บคุคล
ใด ๆ ที
เซ็นทรัลพฒันาเสนอชื
อให้ปฏิบตัิหน้าที
เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุ
รวมแทน ใช้งานระบบสาธารณปูโภคที
เกี
ยวเนื
องกบัโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม ่
แอร์พอร์ต ในการให้บริการแก่ผู้ เช่าพื Eนที
ที
ได้มีการชําระค่าตอบแทนสิทธิการเช่าใน
ลกัษณะของสญัญาเช่าระยะยาว (คา่เซ้ง) ที
มิใช่ผู้ เช่าพื Eนที
ในทรัพย์สนิที
เชา่ตามสญัญา
ฉบับนี E รวมถึงลูกค้า คู่สญัญา และผู้ เช่าพื Eนที
รายอื
นที
เป็นผู้ เช่าพื Eนที
ในส่วนที
ยังอยู่
ภายใต้สิทธิครอบครองของเซ็นทรัลเชียงใหม่ เพื
อใช้ในการประกอบกิจการของตนโดย
ไมม่ีคา่ตอบแทน 

การประกันภยั 
 

คู่สญัญาทั Eงสองฝ่ายตกลงให้ดําเนินการเกี
ยวกับการประกันภยัและการใช้เงินที
ได้รับเป็น 
ค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัย เพื
อนํามาใช้ในการก่อสร้าง และ/หรือ ซ่อมแซม
อาคาร และสิ
งปลูกสร้างโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต รวมถึงงานระบบ
สาธารณปูโภคที
เกี
ยวข้องตามสญัญาฉบบันี E ดงัตอ่ไปนี E 

(1) เซ็นทรัลเชียงใหม่จะจัดให้มีการดําเนินการให้กองทนุรวมเป็นผู้ เอาประกันภยัร่วมและ
ระบุชื
อกองทุนรวมเป็นผู้ รับประโยชน์ในกรมธรรม์ประกนัภยัที
จดัทําขึ Eนสําหรับอาคาร
และสิ
งปลกูสร้างโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม ่แอร์พอร์ต ได้แก่ ประกนัความเสี
ยง
ภยัในทรัพย์สนิ (All Risks Insurance) ประกนัภยัเครื
องจกัร (Machinery Breakdown 
Insurance) ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) และ 
ประกนัภยัก่อการร้าย (Terrorism Insurance) โดยคูส่ญัญาตกลงจะรับผิดชอบร่วมกนั
สําหรับเบี Eยประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว ซึ
งแบ่งได้ตามสดัส่วนการ
ครอบครองพื Eนที
ในอาคารและสิ
งปลกูสร้างในโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์
พอร์ต และตามเกณฑ์อื
นที
คูส่ญัญาได้ตกลงกนัไว้ 

(2) ในกรณีที
อาคารที
เช่าเกิดความเสยีหายบางสว่น ให้สญัญาฉบบันี Eยงัคงมีผลบงัคบัใช้ได้
ตอ่ไปในสว่นเฉพาะอาคารที
เช่าที
ไม่เสียหายและยงัอยูใ่นสภาพที
สามารถใช้ประโยชน์
ได้ โดยให้ถือวา่อาคารที
เช่าดงักลา่วยงัคงเป็นทรัพย์สนิที
เช่ากนัตามสญัญาฉบบันี Eตอ่ไป 
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อาคารที�เช่าเสียหาย
หรือถกูทาํลาย  
 

ให้ “ค่าสินไหมทดแทนพื 1นฐาน” หมายถึง ค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัย ซึ
งไม่
รวมถึงคา่สนิไหมทดแทนซึ
งได้รับจากการประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกั (Business Interruption 
Insurance) และ/หรือการประกนัภยัอื
นใดที
คู่สญัญาแต่ละฝ่ายเป็นผู้ เอาประกนัภยัเพิ
มเติม
ด้วยคา่ใช้จ่ายของคูส่ญัญาฝ่ายนั Eนเองทั Eงสิ Eน 

(1) ภายใต้บงัคบัของข้อ (3) และเว้นแต่คู่สญัญาทั Eงสองฝ่ายจะตกลงเป็นอยา่งอื
น ในกรณี
ที
อาคารและสิ
งปลูกสร้างโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต รวมถึงงาน
ระบบสาธารณูปโภคที
เกี
ยวข้องตามสญัญาเช่างานระบบ ได้รับความเสียหายทั Eงหมด
หรืออย่างมีนยัสําคญัไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ จนไม่อาจใช้อาคารและสิ
งปลกูสร้างนั Eนเพื
อ
ประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจตอ่ไปได้ คู่สญัญาทั Eงสองฝ่ายตกลงจะสร้างอาคารและสิ
ง
ปลูกสร้างขึ Eนใหม่ด้วยค่าใช้จ่ายร่วมกันของคู่สัญญาทั Eงสองฝ่าย ตามสัดส่วนการ
ครอบครองพื Eนที
ในอาคารและสิ
งปลูกสร้างโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์
พอร์ต ณ เวลาที
เกิดความเสยีหาย โดยเซ็นทรัลเชียงใหมจ่ะเป็นผู้ดําเนินการจดัให้มีการ
ก่อสร้างภายใต้แบบแปลน แผนงาน และงบประมาณที
คูส่ญัญาจะได้ตกลงร่วมกนั และ
จะต้องทําการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน 3 ปีนบัแต่เกิดความเสยีหายดงักลา่ว รวมถึง
จะร่วมกบักองทนุรวมในการดาํเนินการขอความยนิยอมจากบคุคลใด ๆ  หรือขออนญุาต
ต่อหน่วยงานราชการใด ๆ ที
เกี
ยวข้อง (ถ้ามี) เพื
อประโยชน์ในการดําเนินการใด ๆ 
ภายใต้สัญญาฉบับนี E โดยคู่สญัญาทั Eงสองฝ่ายจะต้องนําเงินที
ได้รับจากค่าสินไหม
ทดแทนพื Eนฐานมาใช้ในการดําเนินการก่อสร้างดังกล่าว และให้ถือว่าสิทธิและหน้าที

ของคู่สญัญาตามสญัญาฉบบันี Eยงัคงมีผลต่อไปจนกว่าจะได้มีการก่อสร้างอาคารและ
สิ
งปลูกสร้างดังกล่าวขึ Eนมาแทนที
อาคารและสิ
งปลูกสร้างโครงการเซ็นทรัลพลาซา 
เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ตามสัญญาฉบับนี E โดยคู่สญัญาจะจัดให้มีการทําสญัญาเช่า
ทรัพย์สนิขึ Eนใหม่ (โดยให้มีวนัครบกําหนดอายสุญัญาเช่า ข้อกําหนดและเงื
อนไขตา่ง ๆ 
เช่นเดียวกบัสญัญาฉบบันี E) ทนัทีที
การก่อสร้างดงักลา่วแล้วเสร็จ (แตท่ั Eงนี Eกองทนุรวมจะ
ไมม่ีภาระหน้าที
ในการชําระคา่เช่าตามสญัญาเช่าฉบบัใหมอี่กแตอ่ยา่งใด)  

(2) ภายใต้บงัคบัของข้อ (3) และเว้นแต่คู่สญัญาทั Eงสองฝ่ายจะตกลงเป็นอยา่งอื
น ในกรณี
ที
อาคารและสิ
งปลูกสร้างโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ได้รับความ
เสียหายแต่เพียงบางส่วน ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ โดยยงัคงสามารถใช้อาคารและสิ
งปลกู
สร้างบางส่วนเพื
อประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจต่อไปได้ กองทุนรวมและเซ็นทรัล
เชียงใหมม่ีหน้าที
ต้องซอ่มแซมอาคารและสิ
งปลกูสร้างนั Eนให้คงเดิมตามความเสยีหายที

เกิดขึ Eนจริงในพื Eนที
ที
คูส่ญัญาแตล่ะฝ่ายครอบครองในขณะที
เกิดความเสียหายดงักลา่ว
ด้วยค่าใช้จ่ายของคู่สญัญาแต่ละฝ่ายเอง แต่ไม่เกินกว่าจํานวนเงินค่าสินไหมทดแทน
พื Eนฐานที
กองทนุรวม และ/หรือ เซ็นทรัลเชียงใหม่ได้รับมาจากบริษัทประกนัภยัแล้วแต่
กรณี  

(3) เว้นแตคู่่สญัญาทั Eงสองฝ่ายจะตกลงเป็นอยา่งอื
น หรือกองทนุรวมสามารถจดัหาเงินทนุ



ทรัสต์เพื
อการลงทนุในสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 

สว่นที
 2 หน้า 2 - 115 

จากแหลง่อื
นได้  ในกรณีที
ค่าก่อสร้างหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที
เกี
ยวกบัหรือเกี
ยวเนื
องกับ
การก่อสร้าง และ/หรือ การซอ่มแซมอาคารและสิ
งปลกูสร้างดงักลา่ว มีจํานวนเกินกว่า
เงินค่าสินไหมทดแทนพื Eนฐานที
คู่สัญญาแต่ละฝ่ายได้รับ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะ
รับผิดชอบค่าก่อสร้าง หรือค่าใช้จ่ายที
เกินดงักลา่วตามสดัสว่นการครอบครองพื Eนที
ใน
ขณะนั Eน (สําหรับกรณีตามข้อ (1)) หรือตามพื Eนที
ที
คู่สญัญาแต่ละฝ่ายครอบครองใน
ขณะที
ได้รับความเสียหายจริง (สําหรับกรณีตามข้อ (2)) แล้วแต่กรณี โดยเซ็นทรัล
เชียงใหม่ตกลงทดรองจ่ายเงินในจํานวนที
กองทุนรวมจะต้องรับผิดชอบดงักล่าวแทน
กองทนุรวมไปก่อน 

สําหรับกรณีที
อาคารและสิ
งปลกูสร้างได้รับความเสียหายแต่เพียงบางสว่นตามข้อ (2) 
กองทนุรวมตกลงจะชําระคืนเงินจํานวนดงักลา่วให้แก่เซ็นทรัลเชียงใหมภ่ายใน 6 เดือน
นบัแต่วนัที
เปิดให้บริการพื Eนที
ในอาคารและสิ
งปลกูสร้างที
ซ่อมแซมแล้วเสร็จ พร้อมทั Eง
ชดเชยคา่ใช้จ่ายในการจ่ายเงินทดรองจ่ายดงักลา่วในอตัราเทา่กบัต้นทนุในการกู้ยืมเงิน 
(Cost of Borrowing) ของเซ็นทรัลเชียงใหม่ที
ได้ใช้เพื
อการจ่ายเงินทดรองจ่ายดงักลา่ว 
โดยคํานวณจากวนัที
ได้มีการทดรองจ่ายเงินดงักลา่วจนถึงวนัที
กองทนุรวมได้ชําระเงิน
ให้แก่เซ็นทรัลเชียงใหม่ ทั Eงนี E เซ็นทรัลเชียงใหม่และกองทุนรวมจะร่วมกนัพิจารณาสรร
หาแหลง่เงินทนุที
เหมาะสมเพื
อการจ่ายเงินทดรองจ่ายดงักลา่ว 

สาํหรับกรณีที
อาคารและสิ
งปลกูสร้างได้รับความเสียหายทั Eงหมดหรืออย่างมีนยัสําคญั
ตามข้อ (1) กองทนุรวมมีสิทธิเลือกชดใช้เงินทดรองจ่ายดงักลา่วโดย (ก) การชําระคืน
เงินทดรองจ่ายภายใน 6 เดือนนบัแตว่นัที
เปิดให้บริการพื Eนที
ในอาคารและสิ
งปลกูสร้างที

สร้างหรือซ่อมแซมขึ Eนใหม่เพื
อทดแทนอาคารและสิ
งปลกูสร้างตามสญัญาฉบบันี Eแล้ว
เสร็จ พร้อมทั Eงชดเชยคา่ใช้จ่ายในการจ่ายเงินทดรองจ่ายดงักลา่วในอตัราเช่นเดียวกบัที

ระบุในวรรคก่อน หรือ (ข) การยินยอมลดสดัสว่นการครอบครองพื Eนที
ของกองทุนรวม 
โดยที
กองทนุรวมไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยใด ๆ ให้เซ็นทรัลเชียงใหม่อีก โดยในหลกัการให้
สดัส่วนใหม่ของการครอบครองพื Eนที
ของกองทุนรวมและเซ็นทรัลเชียงใหม่เป็นไปตาม
จํานวนคา่ก่อสร้างและคา่ใช้จ่ายทั Eงหมดตามที
คูส่ญัญาทั Eงสองฝ่ายได้ชําระไปหรือตกลง
วา่จะชําระในการก่อสร้างหรือซอ่มแซมขึ Eนใหมด่งักลา่วข้างต้น 

อนึ
ง ก่อนการใช้สทิธิในข้อ (ก) หรือ (ข) ดงักลา่วข้างต้น กองทนุรวมสงวนสทิธิที
จะเสนอ
การดําเนินการดงักลา่วเพื
อให้ที
ประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมพิจารณาอนมุตัิ
ก่อน ทั Eงนี E ภายใน 6 เดือนนบัแต่วนัที
เปิดให้บริการพื Eนที
ในอาคารและสิ
งปลูกสร้างที

สร้างหรือซ่อมแซมขึ Eนใหม่เพื
อทดแทนอาคารและสิ
งปลกูสร้างตามสญัญาฉบบันี E ทั Eงนี E 
หากพ้นกําหนดระยะเวลาดงักล่าวแล้วกองทุนรวมยินยอมลดสดัส่วนการครอบครอง
พื Eนที
ของกองทนุรวมตามข้อ (ข) ดงักลา่วข้างต้นได้ตามที
เห็นสมควรแก่กรณี  

การโอนสิทธิการเช่า
และการให้เช่า 

มีเงื
อนไขที
เป็นสาระสาํคญัเช่นเดียวกบัสญัญาเช่าอาคาร (บางสว่น) โครงการเซ็นทรัลพลาซา 
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ปิ
 นเกล้า 

เหตุผิดนัดหรือเหตุ
แห่งการเลกิสัญญา 
 

มีเงื
อนไขที
เป็นสาระสาํคญัเช่นเดียวกบัสญัญาเช่าอาคาร (บางสว่น) โครงการเซ็นทรัลพลาซา 
ปิ
 นเกล้า ยกเว้นเงื
อนไขดงัตอ่ไปนี E 

(1) ในกรณีที
มีกฎหมาย หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานกังาน ก.ล.ต. มีคําสั
งให้เลิก
กองทนุรวมโดยที
กองทนุรวมมิได้ฝ่าฝืน และ/หรือ ปฏิบตัิผิดกฎข้อบงัคบั กฎหมาย และ/
หรือ กฎระเบียบอื
นใดที
เกี
ยวข้อง และ/หรือ ไม่ใช่ความผิดของเซ็นทรัลเชียงใหม่ และ/
หรือไม่ใช่ความผิดของเซ็นทรัลพฒันาในฐานะผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวม 
และ/ห รือบุคคลใด ๆ ที
 เซ็นท รัลพัฒ นาเสนอชื
อให้ปฏิบัติห น้าที
 เป็นผู้ บ ริหาร
อสังหาริมทรัพย์แทน และกองทุนรวมได้แจ้งให้เซ็นทรัลเชียงใหม่ทราบถึงการเลิก
กองทนุรวมเป็นลายลกัษณ์อกัษรแล้ว โดยที
คู่สญัญาทั Eงสองฝ่ายมีหน้าที
ร่วมกนัและได้
ใช้ความพยายามอย่างเต็มที
ร่วมกันเพื
อไม่ให้สัญญาฉบับนี Eระงับโดยผลจากการ
เปลี
ยนแปลงของกฎหมาย หรือจากคําสั
งของหน่วยงานใด ๆ ของรัฐ เท่าที
ไม่ขัดต่อ
กฎหมายหรือคําสั
งของหน่วยงานใด ๆ ของรัฐที
มีผลใช้บงัคบัอยู่ในขณะนั Eน เช่น การ
จัดตั Eงหรือจัดหาบุคคลใด ๆ มารับโอนสิทธิและหน้าที
ที
กองทุนรวมมีอยู่ตามสญัญา
ฉบบันี Eแล้วก็ตาม5 

ผลของการผิดนัดหรือ
ผลอันเกิดจากเหตุ
แห่งการเลกิสัญญา 

มีเงื
อนไขที
เป็นสาระสาํคญัเช่นเดียวกบัสญัญาเช่าอาคาร (บางสว่น) โครงการเซ็นทรัลพลาซา 
ปิ
 นเกล้า ยกเว้นเงื
อนไขดงัตอ่ไปนี E 

(1) ในกรณีที
เซ็นทรัลเชียงใหม่จงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที
ระบุไว้ใน
สญัญานี E หรือผิดคํารับรองที
ให้ไว้ในสญัญานี E กองทนุรวมมีสทิธิบอกเลิกสญัญาฉบบันี E
ได้ทันที และเซ็นทรัลเชียงใหม่จะต้องชําระคืนค่าเช่าทรัพย์สินที
เช่าคงเหลือ ให้แก่
กองทนุรวมตามสดัสว่นของระยะเวลาการเช่าที
เหลอือยู ่และเงินหรือผลประโยชน์อื
นใด
ที
เซ็นทรัลเชียงใหม่ได้รับไว้ในนามกองทุนรวม ให้แก่กองทุนรวมตามสัดส่วนของ
ระยะเวลาการเช่าที
เหลอือยู ่รวมถึงคา่ขาดประโยชน์จากการที
กองทนุรวมไมส่ามารถใช้
ประโยชน์ซึ
งทรัพย์สินที
เช่าได้ตามระยะเวลาที
กําหนดไว้ในสญัญาฉบบันี E ทั Eงนี E ไม่ตดั
สิทธิของกองทุนรวมในการเรียกร้องค่าเสียหาย และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื
นใดอนัเกิดจาก
การที
มีเหตุผิดนดัเกิดขึ Eนนั Eน เว้นแต่เหตุผิดนดัของเซ็นทรัลเชียงใหม่ดงักล่าวเกิดจาก
การที
กองทนุรวมไมป่ฏิบตัิตามหน้าที
หรือปฏิบตัิหน้าที
ผิดพลาดตามสญัญาฉบบันี E 

 เว้นแตใ่นกรณีที
กองทนุรวมยงัสามารถใช้ประโยชน์ในทรัพย์สนิที
เช่าตามสญัญาฉบบันี E
ได้ เซ็นทรัลเชียงใหมไ่มต้่องชําระคืนคา่เชา่คงเหลอืให้แก่กองทนุรวม และกองทนุรวมจะ

                                                           
5 หมายเหตุ: กองทุนรวมได้รับความยินยอมจากเซ็นทรัลเชียงใหม่ ในการโอนสิทธิการเช่าตามสญัญาฉบบันี Eให้แก่กองทรัสต์แล้วเมื
อเดือน

ตลุาคม ���� โดยจะไมใ่ห้ถือวา่การที
สํานกังาน ก.ล.ต. มีคําสั
งให้เลิกกองทนุรวมเนื
องจากการแปลงสภาพเป็นเหตผิุดนดัตามสญัญาฉบบันี E 
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ไม่ใช้สิทธิเรียกร้องค่าขาดประโยชน์จากการที
กองทุนรวมไม่สามารถใช้ประโยชน์ซึ
ง
ทรัพย์สนิที
เช่าได้ตามระยะเวลาที
กําหนดไว้ในสญัญาฉบบันี E  

(2) ในกรณีที
เซ็นทรัลเชียงใหม่ปฏิบตัิผิดเงื
อนไขของสญัญากู้ยืมเงิน หรือภาระผกูพนั หรือ
ภาระหนี Eสินอื
นใดกับบุคคลใด ๆ และถูกศาลสั
งพิทักษ์ทรัพย์ หรือถูกศาลสั
งให้
ล้มละลาย หรืออยู่ในขั Eนตอนการเลิกบริษัท การชําระบญัชี หรือศาลมีคําสั
งให้ฟืEนฟู
กิจการ กองทนุรวมมีสิทธิที
จะบอกเลิกสญัญาฉบบันี Eได้ทนัที และในกรณีที
กองทนุรวม
ใช้สิทธิดงักลา่ว เซ็นทรัลเชียงใหม่จะต้องชําระคืนคา่เช่าคงเหลือ ให้แก่กองทนุรวมตาม
สดัส่วนของระยะเวลาการเช่าที
เหลืออยู่ และเงินหรือผลประโยชน์อื
นใดที
เซ็นทรัล
เชียงใหม่ได้รับไว้ในนามกองทุนรวม ให้แก่กองทุนรวมตามสดัส่วนของระยะเวลาการ
เช่าที
เหลืออยู่  ค่าขาดประโยชน์จากการที
กองทุนรวมไม่สามารถใช้ประโยชน์ซึ
ง
ทรัพย์สินที
เช่าได้ตามระยะเวลาที
กําหนดไว้ในสัญญาฉบับนี E ทั Eงนี E ไม่ตัดสิทธิของ
กองทนุรวมในการเรียกร้องค่าเสยีหาย และ/หรือ คา่ใช้จ่ายอื
นใดอนัเกิดจากการที
มีเหตุ
ผิดนดัเกิดขึ Eนนั Eน เว้นแต่เหตผิุดนดัของเซ็นทรัลเชียงใหม่ดงักลา่วเกิดจากการที
กองทุน
รวมไมป่ฏิบตัิตามหน้าที
หรือปฏิบตัิหน้าที
ผิดพลาดตามสญัญาฉบบันี E 

(3) ในกรณีที
ทรัพย์สินที
เช่าทั Eงหมดหรือบางสว่นที
สําคญัตกอยู่ภายใต้เขตเวนคืน หรือเขต
สงวน หรือเขตสํารวจเพื
อการเวนคืน กองทนุรวมมีสทิธิพิจารณาว่าจะให้สญัญาฉบบันี E
สิ Eนสดุลงหรือไม ่โดยกองทนุรวมจะพิจารณาจากผลกระทบจากการเวนคืนดงักลา่ววา่มี
นยัสําคญัเพียงใด ซึ
งในกรณีที
กองทนุรวมเห็นควรให้สญัญาฉบบันี Eสิ Eนสดุลง เซ็นทรัล
เชียงใหม่จะต้องชําระคืนค่าเช่าทรัพย์สินที
เช่าคงเหลือ รวมถึงเงินหรือผลประโยชน์อื
น
ใดที
เซ็นทรัลเชียงใหม่ได้รับไว้แทนกองทนุรวม (ถ้ามี) ให้แก่กองทนุรวมตามสดัสว่นของ
ระยะเวลาการเช่าที
เหลอือยูต่ามระยะเวลาที
กําหนดไว้ในสญัญาฉบบันี E 

 
(4.2) สรุปสาระสาํคัญของสัญญาเช่างานระบบโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต 

ผู้ให้เช่า เซ็นทรัลเชียงใหม ่

ผู้เช่า กองทนุรวม 

ทรัพย์สินที�เช่า งานระบบไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภค ระบบโทรศพัท์ ลิฟท์ บันไดเลื
อน ระบบปรับอากาศ 
และระบบงานวิศวกรรม ระบบบําบดันํ Eาเสีย และสิ
งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ซึ
งติดตั Eงและ
ใช้งานอยูใ่นอาคารและสิ
งปลกูสร้างโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม ่แอร์พอร์ต รวมทั Eงสทิธิ
ใด ๆ ที
เกี
ยวกบัหรือเกี
ยวเนื
องกบังานระบบดงักลา่ว (แล้วแตก่รณี) 

ระยะเวลาการเช่า มีเงื
อนไขที
เป็นสาระสําคญัเช่นเดียวกับสญัญาเช่าที
ดิน (บางส่วน) และอาคาร (บางส่วน) 
โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม ่แอร์พอร์ต 
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ค่าเช่า กองทนุรวมได้ชําระค่าเช่าทั Eงจํานวนในวนัจดทะเบียนสทิธิการเช่าตามที
กําหนดไว้ในสญัญา
เช่าที
ดินและอาคาร 

การส่งมอบสทิธิ
ครอบครอง 
 

คูส่ญัญาตกลงให้สทิธิครอบครองในทรัพย์สินที
เช่าภายใต้สญัญาฉบบันี Eมีผลเป็นการสง่มอบ
การครอบครองในทรัพย์สนิที
เช่าอย่างสมบรูณ์ในวนัจดทะเบียนสิทธิการเช่าตามที
กําหนดไว้
ในสญัญาเช่าที
ดินและอาคาร และได้มีการชําระราคาตามที
กําหนดในสญัญาฉบบันี Eแล้ว 

การส่งมอบสทิธิตาม
สัญญาบริการและการ
รับภาระค่าใช้จ่าย 

มีเงื
อนไขที
เป็นสาระสาํคญัเช่นเดียวกบัสญัญาเช่าอาคาร (บางสว่น) โครงการเซ็นทรัลพลาซา 
ปิ
 นเกล้า ยกเว้นคูส่ญัญาซึ
งเป็นเซ็นทรัลเชียงใหม ่ 

เหตุผิดนัดหรือเหตุ
แห่งการเลกิสัญญา 

มีเงื
อนไขที
เป็นสาระสาํคญัเช่นเดียวกบัสญัญาเช่าอาคาร (บางสว่น) โครงการเซ็นทรัลพลาซา 
ปิ
 นเกล้า ยกเว้นคูส่ญัญาซึ
งเป็นเซ็นทรัลเชียงใหม ่ 

ผลของการผิดนัดหรือ
ผลอันเกิดจากเหตุ
แห่งการเลกิสัญญา 

มีเงื
อนไขที
เป็นสาระสาํคญัเช่นเดียวกบัสญัญาเช่าอาคาร (บางสว่น) โครงการเซ็นทรัลพลาซา 
ปิ
 นเกล้า ยกเว้นคูส่ญัญาซึ
งเป็นเซ็นทรัลเชียงใหม ่ 

 
(4.3) สรุปสาระสาํคัญของสัญญาซื 1อขายทรัพย์สิน โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต 

ผู้ขาย เซ็นทรัลเชียงใหม ่

ผู้ซื 1อ กองทนุรวม 

ทรัพย์สินที�ซื 1อขาย อปุกรณ์ตกแต่ง เครื
องมือ เครื
องใช้ ทั Eงที
ติดตรึงตราและไม่ติดตรึงตราถาวร  รวมทั Eงอปุกรณ์
อื
นใดที
ใช้เพื
อวตัถุประสงค์ในการประดบัตกแต่งหรืออํานวยความสะดวกให้กับผู้ ใช้บริการ
อาคารศนูย์การค้า ซึ
งตั Eง และ/หรือติดตรึงตราอยูบ่ริเวณภายนอกหรือภายในพื Eนที
ของอาคาร
ศนูย์การค้า หรือบนพื Eนผิวของตวัอาคารศูนย์การค้า และ/หรือบริเวณภายในพื Eนที
เช่าของผู้
เช่าพื Eนที
ในอาคารศูนย์การค้า ซึ
งเซ็นทรัลเชียงใหม่เป็นผู้มีกรรมสิทธิU รวมทั Eงสิทธิใด ๆ ที

เกี
ยวกบัหรือเกี
ยวเนื
องกบัทรัพย์สนิดงักลา่ว (แล้วแตก่รณี) แตท่ั Eงนี Eไมใ่ช่ทรัพย์สนิที
มีลกัษณะ
เป็นสว่นควบของอาคารศนูย์การค้า 

เงื�อนไขภายหลังการ
จาํหน่ายทรัพย์สนิที�
ซื 1อขาย 

(1)  กองทุนรวมตกลงให้สิทธิแก่เซ็นทรัลเชียงใหม่ ลูกค้า คู่สญัญาของเซ็นทรัลเชียงใหม ่
และผู้ เช่าพื Eนที
ในอาคารศนูย์การค้ารายอื
นที
มิได้เช่าพื Eนที
ภายในอาคารศนูย์การค้าจาก
กองทุนรวมใช้ประโยชน์ซึ
งทรัพย์สินตามปกติธุรกิจ ตามภาระผูกพันที
มีอยู่ก่อน หรือ
ตามที
คู่สัญญาได้ตกลงกันไว้ โดยกองทุนรวมและเซ็นทรัลเชียงใหม่จะร่วมกัน
รับผิดชอบภาระคา่ใช้จ่ายสาํหรับทรัพย์สนิร่วมกนัตามที
จะได้ตกลงกนัตอ่ไป 

(2) ในกรณีที
สญัญาเช่าที
ดินและอาคารศนูย์การค้าสิ Eนสดุลง กองทนุรวมตกลงจะจําหนา่ย
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ทรัพย์สินที
ซื Eอขายกันตามสัญญาฉบับนี Eหรือทรัพย์สินอื
นใดที
มีการใช้ประโยชน์ใน
ลกัษณะเดียวกัน ให้แก่เซ็นทรัลเชียงใหม่ และเซ็นทรัลเชียงใหม่ตกลงซื Eอทรัพย์สิน
ดงักล่าวจากกองทุนรวม ตามสภาพของทรัพย์สินที
มีการใช้งานจริงอยู่ในขณะนั Eน ใน
ราคาตามบญัชีของทรัพย์สนิดงักลา่วหกัด้วยคา่เสื
อมราคาที
คิดตามระยะเวลา � ปี หรือ
ตามราคาอื
นใดตามที
คูส่ญัญาได้ตกลงกนั 

 
(4.4) สรุปสาระสาํคัญของสัญญาก่อตั 1งสิทธิและการกระทาํการโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต 

คู่สัญญา เซ็นทรัลพฒันาและกองทนุรวม 

การใช้ชื�อและ/หรือ
เครื�องหมายการค้า 
และ/หรือเครื�องหมาย
บริการ 

มีเงื
อนไขที
เป็นสาระสาํคญัเช่นเดียวกบัสญัญาก่อตั Eงสทิธิและการกระทําการโครงการเซ็นทรัล
พลาซา ปิ
 นเกล้า 

การดาํรงอตัราส่วน
การถอืหุ้น 

เซ็นทรัลพฒันาตกลงจะดํารงอตัราส่วนการถือหุ้นในเซ็นทรัลเชียงใหม่ไม่ตํ
ากว่าร้อยละ 75 
ของหุ้นที
มีสิทธิออกเสียงทั Eงหมดของเซ็นทรัลเชียงใหม่ไว้ตลอดระยะเวลาที
สญัญาเกี
ยวกับ
การลงทนุในโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม ่แอร์พอร์ต ยงัมีผลใช้บงัคบั  

 
2.9 สรุปสาระสาํคัญของสัญญาที�เกี�ยวข้องกบัทรัพย์สนิที�จะลงทุนเพิ�มเติมครั1งที� 1   

2.9.1 รายการของสัญญาต่าง ๆ ที�กองทรัสต์ CPNREIT จะเข้าทาํสัญญาที�เกี�ยวกบัทรัพย์สนิที�จะลงทุน
เพิ�มเติมครั1งที� 1 

กองทรัสต์ CPNREIT จะลงทุนในทรัพย์สินที
จะลงทุนเพิ
มเติมครั Eงที
 1 โดยการ (1) เช่าอาคารและสิ
งปลกูสร้าง
บางส่วนในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช และโรงแรมฮิลตัน พัทยา ซึ
งได้แก่ อาคารศูนย์การค้า (บางส่วน) 
อาคารโรงแรม (ทั Eงหมด) และพื Eนที
จอดรถยนต์ภายในอาคาร (บางสว่น) (2) เช่างานระบบสาธารณปูโภคที
เกี
ยวเนื
องกับ
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช และโรงแรมฮิลตนั พทัยา (3) ซื Eอทรัพย์สินที
เป็นอุปกรณ์ที
เกี
ยวเนื
องกับการใช้
ประโยชน์ในอสงัหาริมทรัพย์ ทั Eงที
ติดตรึงตราและไม่ติดตรึงตรากับอาคารและสิ
งปลกูสร้างในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั 
พทัยา บีช และโรงแรมฮิลตนั พทัยา นอกจากนี E กองทรัสต์ CPNREIT จะลงทุนในพื Eนที
อาคารบางส่วนของศูนย์การค้า
เซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช โดยการเช่าช่วงพื Eนที
จากซีพีเอ็นพทัยา ซึ
งเป็นผู้ทรงสทิธิการเช่า ทั Eงนี E กองทรัสต์ CPNREIT จะ
เข้าทําสญัญาตา่ง ๆ ที
สาํคญัที
เกี
ยวข้องกบัทรัพย์สนิที
จะลงทนุเพิ
มเติมครั Eงที
 1 สามารถสรุปได้ดงัตอ่ไปนี E 

(1) สรุปสาระสาํคญัของร่างสญัญาเช่าอาคาร (บางสว่น) 

(2) สรุปสาระสาํคญัของสญัญาเช่าช่วงพื Eนที
อาคาร 

(3) สรุปสาระสาํคญัของร่างสญัญาเช่างานระบบ 

(4) สรุปสาระสาํคญัของร่างสญัญาซื Eอขายทรัพย์สนิ 
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(5) สรุปสาระสาํคญัของร่างสญัญาก่อตั Eงสทิธิและการกระทําการ 

(6) สรุปสาระสาํคญัของร่างสญัญาเช่าช่วงอาคารและสญัญาเช่าช่วงงานระบบ 

(7) สรุปสาระสาํคญัของร่างสญัญาเช่าสงัหาริมทรัพย์ 

2.9.2 สรุปสาระสาํคัญของสัญญาที�เกี�ยวกบัทรัพย์สนิที�จะลงทุนเพิ�มเติมครั1งที� 1 

(1)  สรุปสาระสาํคัญของร่างสัญญาเช่าอาคาร (บางส่วน)  

ผู้ให้เช่า บริษัท ซีพีเอ็น พทัยา จํากดั (“ซีพีเอ็นพัทยา”) 

ผู้เช่า บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จํากดั ในฐานะทรัสตีของทรัสต์เพื
อการลงทนุใน
สทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (“กองทรัสต์”) 

ทรัพย์สินที�เช่า อาคารและสิ
งปลกูสร้างบางสว่นในศนูย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช และโรงแรมฮิลตนั 
พัทยา ตั Eงอยู่เลขที
 333/99 หมู่ที
 9 ถนนพัทยาสาย 1 ตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง 
จงัหวดัชลบุรี และเลขที
 333/101 หมู่ที
 9 ถนนพทัยาสาย 1 ตําบลหนองปรือ อําเภอบางละ
มงุ จังหวดัชลบุรี ประกอบด้วย อาคารศูนย์การค้า (บางส่วน) และพื Eนที
จอดรถยนต์ภายใน
อาคารตามสดัสว่นพื Eนที
ของอาคารศนูย์การค้า (บางสว่น) ซึ
งคิดเป็นพื Eนที
ที
จะลงทนุประมาณ 
65,268 ตารางเมตร  และอาคารโรงแรม (ทั Eงหมด) และพื Eนที
จอดรถยนต์ภายในอาคารตาม
สดัสว่นพื Eนที
ของอาคารโรงแรม (ทั Eงหมด) ซึ
งคิดเป็นพื Eนที
ที
จะลงทนุประมาณ 49,686 ตาราง
เมตร 

อนึ
ง ทรัพย์สินที
เช่านี Eไม่รวม (1) พื Eนที
ในสว่นที
ซีพีเอ็นพทัยาได้ให้เช่าแก่ผู้ เช่าพื Eนที
ที
ได้มีการ
ชําระคา่ตอบแทนสทิธิการเช่าในลกัษณะของสญัญาเช่าระยะยาว (ค่าเซ้ง) และพื Eนที
ที
อยู่ใน
ระหว่างการปรับปรุงหรือมีแผนที
จะปรับปรุงในศนูย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช และ 
(2) พื Eนที
จอดรถยนต์ในสว่นที
เป็นไปตามสทิธิของซีพีเอ็นพทัยา 

ทั Eงนี E ซีพีเอ็นพทัยาเป็นผู้ทรงสิทธิการเช่าที
ดินและสิทธิการเช่าช่วงที
ดินจํานวนรวมทั Eงสิ Eน 15 
โฉนด ซึ
งแบ่งเป็น (1) สิทธิการเช่าที
ดินจากบริษัท เซ็นทรัลพฒันา พระราม 2 จํากัด ซึ
งเป็น
เจ้าของที
ดิน จํานวน 8 โฉนด ได้แก่ โฉนดที
ดินเลขที
 76497, 76498, 111719, 111720, 
111721, 111722, 111723 และ 111724 รวมเนื Eอที
ดินประมาณ 14 ไร่ 2 งาน 84.70 ตาราง
วา ตามสญัญาเช่าที
ดินระหว่างซีพีเอ็นพทัยา (ผู้ ให้เช่า) และบริษัท เซ็นทรัลพฒันา พระราม 
2 จํากดั (เจ้าของที
ดิน) จํานวน 1 ฉบบั มีกําหนด 30 ปี ลงวนัที
 10 มกราคม 2550 สิ Eนสดุลง
วนัที
 28 กุมภาพนัธ์ 2581 และ (2) สิทธิการเช่าช่วงที
ดินจากบริษัท เซ็นทรัลพฒันา พระราม 
2 จํากดั ซึ
งเป็นผู้ เช่าที
ดินจากบคุคลภายนอกซึ
งเป็นผู้ทรงสทิธิเก็บกิน จํานวน 7 โฉนด ได้แก่ 
โฉนดที
ดินเลขที
  1107, 114438, 114439, 114440, 114441, 114442 และ 114443 รวม
เนื Eอที
ดินประมาณ 7 ไร่ 2 งาน 84 ตารางวา ตามสญัญาเช่าช่วงที
ดินระหว่างบริษัท เซ็นทรัล
พฒันา พระราม 2 จํากดั (ผู้ให้เช่า) และ ซีพีเอ็นพทัยา (ผู้ เช่า) จํานวน 3 ฉบบั มีกําหนด 30 ปี 
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ลงวันที
 10 มกราคม 2550 สิ Eนสุดลงวันที
 28 กุมภาพันธ์ 2581 และตามสัญญาเช่าที
ดิน
ระหว่าง บริษัท เซ็นทรัลพฒันา พระราม 2 จํากดั กบัผู้ทรงสิทธิเก็บกิน (ผู้ ให้เช่า) จํานวน 3 
ฉบบั มีกําหนด 30 ปี ลงวนัที
 2 กนัยายน 2548 สิ Eนสดุลงวนัที
 28 กมุภาพนัธ์ 2581 (รวมเรียก
ทั Eงหมดว่า “สัญญาเช่าหลัก”) ซึ
งที
ดินดังกล่าวเป็นที
ตั Eงของอาคารและสิ
งปลูกสร้างใน
โครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช และโรงแรมฮิลตนั พทัยา 

ระยะเวลาการเช่า มีกําหนดระยะเวลาประมาณ 20 ปีนบัตั Eงแต่วนัจดทะเบียนสิทธิเช่าตามสญัญาฉบบันี E โดย
สทิธิการเช่าจะหมดอายลุงในวนัที
 31 สงิหาคม 2580 

สิทธิในการปฏิเสธ
ก่อนของกองทรัสต์ 
(Right of First 
Refusal) สาํหรับการ
ต่ออายุสัญญาเช่า 

ในกรณีที
ซีพีเอ็นพัทยาได้ดําเนินการต่ออายุสัญญาเช่าหลักกับบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา 
พระราม 2 จํากดั ในฐานะเจ้าของที
ดิน และ/หรือผู้ทรงสทิธิการเช่าที
ดินที
เกี
ยวข้อง แล้วเสร็จ 
ซีพีเอ็นพทัยายินยอมให้สิทธิที
จะปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) แก่กองทรัสต์ในการ
ต่ออายสุญัญาฉบบันี Eต่อไป โดยซีพีเอ็นพทัยาตกลงที
จะแจ้งเงื
อนไขและราคาในการต่ออายุ
สญัญาฉบบันี Eให้กองทรัสต์ทราบอย่างน้อย 12 เดือนลว่งหน้าก่อนวนัครบกําหนดระยะเวลา
การเช่าตามสญัญาเช่าฉบบันี Eหรือระยะเวลาอื
นใดตามที
คู่สญัญาจะได้ตกลงกัน และหาก
กองทรัสต์ประสงค์จะใช้สิทธิในการเช่าทรัพย์สินที
เช่าต่อไป กองทรัสต์จะต้องแจ้งให้ซีพีเอ็น
พทัยาทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรภายใน 6 เดือนนบัแตก่องทรัสต์ได้รับแจ้งจากซีพีเอ็นพทัยา
ดงักลา่วข้างต้น หรือระยะเวลาอื
นใดตามที
คู่สญัญาจะได้ตกลงกนั ทั Eงนี E หากกองทรัสต์ตอบ
ปฏิเสธที
จะเช่าทรัพย์สนิที
เช่าตอ่ไป หรือไมไ่ด้แจ้งความประสงค์ในการตอ่อายสุญัญาเช่าให้ซี
พีเอ็นพทัยาทราบภายในระยะเวลา ดงักล่าว ซีพีเอ็นพทัยาสามารถจะนําทรัพย์สินที
เช่าไป
จําหน่าย จ่าย โอน หรือให้เช่า แก่บุคคลอื
นต่อไปได้ แต่ทั Eงนี E ข้อกําหนดและเงื
อนไขที
เสนอ
ให้แก่บคุคลอื
นใดจะต้องเป็นข้อเสนอที
ไม่ดีกวา่ข้อเสนอที
ซีพีเอ็นพทัยาเสนอให้แก่กองทรัสต์ 
อนึ
ง หากกองทรัสต์ได้บอกกลา่วแสดงความประสงค์ในการต่ออายสุญัญาเช่าแล้ว คูส่ญัญา
ทั Eงสองฝ่ายตกลงเจรจาเกี
ยวกบัข้อกําหนดและเงื
อนไขเกี
ยวกบัการตอ่สญัญาฉบบันี Eตอ่ไป 

ค่าเช่า กองทรัสต์ตกลงชําระค่าเช่าทรัพย์สินที
เช่าเป็นเงินจํานวน 6,314 ล้านบาท โดยชําระทั Eง
จํานวนในวนัจดทะเบียนสทิธิการเช่าตามสญัญาฉบบันี E 

หน้าที�ของกองทรัสต์ (1) กองทรัสต์ตกลงจะบํารุงรักษา ซอ่มแซม และปรับปรุงทรัพย์สนิที
เช่าหรือกระทําการใด ๆ 
ทั Eงปวง เพื
อให้ทรัพย์สินที
 เช่าอยู่ในสภาพที
ดี  หรือเหมาะสมแก่การใช้งานตาม
วัตถุประสงค์ดังที
ระบุไว้ในสัญญานี Eตลอดระยะเวลาการเช่า ด้วยค่าใช้จ่ายของ
กองทรัสต์ ทั Eงนี E เว้นแต่การบํารุงรักษา ซ่อมแซม และปรับปรุงทรัพย์สินที
เช่าในส่วน
โรงแรมฮิลตนั พทัยา หรือกระทําการใด ๆ ทั Eงปวงที
เกี
ยวเนื
องกบัการดําเนินการดงักลา่ว
บนทรัพย์สินที
เช่าในส่วนโรงแรมฮิลตนั พทัยาซึ
งควรจะทําหรือได้ทําแล้วตามแผนการ
ซอ่มแซมทรัพย์สินที
เช่าในสว่นโรงแรมฮิลตนั พทัยาโดยผู้ ให้เช่าก่อนวนัจดทะเบียนสิทธิ
การเช่า ซีพีเอ็นพทัยาตกลงรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายที
เกิดขึ Eนดงักลา่วทั Eงสิ Eน 
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(2) เมื
อจะต้องมีการเปลี
ยนแปลง เปลี
ยนแทน หรือเพิ
มเติมทรัพย์สินที
เช่า ตามแผนการ
ดําเนินการที
ได้รับอนมุตัิโดยกองทรัสต์ ซีพีเอ็นพทัยาจะดําเนินการเปลี
ยนแปลง เปลี
ยน
แทน หรือเพิ
มเติมทรัพย์สนิที
เช่าด้วยคา่ใช้จ่ายของซีพีเอ็นพทัยา โดยให้ถือวา่ทรัพย์สนิที

เปลี
ยนแปลง เปลี
ยนแทน หรือเพิ
มเติมดงักลา่วเป็นทรัพย์สินที
เช่าภายใต้สญัญาฉบบันี E 
นอกจากนี E กองทรัสต์ยินยอมให้ซีพีเอ็นพทัยาเพิ
มมลูคา่สทิธิการเช่าหากซีพีเอ็นพทัยาได้
ดําเนินการเปลี
ยนแปลง เปลี
ยนแทน หรือเพิ
มเติมทรัพย์สินที
เช่าแล้วเพื
อให้สอดคล้อง
กับการเปลี
ยนแปลงดงักล่าว โดยมูลค่าสิทธิการเช่าส่วนที
เพิ
มดงักล่าวจะเป็นไปตาม
สดัสว่นความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในทรัพย์สินที
ได้มีการเปลี
ยนแปลง เปลี
ยนแทน หรือ
เพิ
มเติมดงักลา่ว  

(3) กองทรัสต์จะไมทํ่าการก่อสร้างสิ
งปลกูสร้างหรือสว่นควบใด ๆ ในทรัพย์สินที
เช่า และจะ
ไม่ทําการแก้ไขดัดแปลงส่วนใด ๆ ของทรัพย์สินที
เช่าอนัเป็นการทําให้ทรัพย์สินที
เช่า
ได้รับความเสียหาย หรือเปลี
ยนแปลงในสาระสําคัญของทรัพย์สินที
เช่า เว้นแต่ได้รับ
ความยินยอมลว่งหน้าเป็นหนงัสอืจากซีพีเอ็นพทัยา ทั Eงนี E ซีพีเอ็นพทัยาจะพิจารณาการ
ให้ความยินยอมดงักล่าวอย่างไม่ชักช้า และจะไม่ปฏิเสธการให้ความยินยอมโดยไม่มี
เหตผุลอนัสมควร ทั Eงนี E สว่นก่อสร้าง ตอ่เติม แก้ไข ดดัแปลง และสิ
งปลกูสร้างดงักลา่วให้
ถือเป็นสว่นควบกบัทรัพย์สนิที
เช่า 

(4) ตลอดระยะเวลาการเช่าตามสญัญาฉบบันี E กองทรัสต์ยินยอมให้ซีพีเอ็นพทัยา รวมถึง
ลกูค้าและคู่สญัญาของซีพีเอ็นพัทยา และผู้ เช่าพื Eนที
รายอื
นในส่วนที
กองทรัสต์ไม่ได้
ลงทนุใช้ประโยชน์ในพื Eนที
สว่นกลาง ที
จอดรถ และพื Eนที
ที
เกี
ยวข้องกบัทรัพย์สินที
เช่าซึ
ง
เป็นทรัพย์สินที
เช่าของกองทรัสต์ เฉพาะส่วนที
กองทรัสต์จะลงทุน โดยให้ถือเป็นพื Eนที

เพื
อใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดยไม่มีค่าตอบแทน โดยถือประโยชน์ของการดําเนินกิจการ
ของศนูย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช และโรงแรมฮิลตนั พทัยา เป็นสําคญั ทั Eงนี E 
เว้นแต่ในกรณีที
การใช้ประโยชน์ของบุคคลดงักล่าวก่อให้เกิดความเสียหายหรือภาระ
คา่ใช้จ่ายแก่กองทรัสต์ ซีพีเอ็นพทัยาตกลงจะรับผิดชอบในความเสียหายดงักลา่ว และ
ในการจัดเก็บผลประโยชน์ตอบแทนจากการใช้บริการที
จอดรถ คู่สญัญาตกลงที
จะ
ร่วมกนัแบง่ผลประโยชน์ตอบแทนและคา่ใช้จ่ายที
เกี
ยวข้องตามสดัสว่นรายได้ 

(5) ตลอดระยะเวลาการเช่าตามสญัญาฉบบันี E กองทรัสต์ตกลงยินยอมให้บริษัท เซ็นทรัล
พัฒนา จํากัด (มหาชน) (“เซ็นทรัลพัฒนา”) และ/หรือบุคคลใด ๆ ที
เซ็นทรัลพัฒนา
เสนอชื
อให้ปฏิบตัิหน้าที
เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์แทน ใช้งานระบบ
สาธารณูปโภคที
เกี
ยวเนื
องกบัศนูย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช อาทิ งานระบบ
ไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภค ระบบโทรศัพท์ ลิฟท์ บันไดเลื
อน ระบบปรับอากาศ 
ระบบงานวิศวกรรม ระบบบําบดันํ Eาเสีย สําหรับการให้บริการแก่ผู้ เช่าพื Eนที
ที
ได้มีการ
ชําระค่าตอบแทนสิทธิการเช่าในลกัษณะของสญัญาเช่าระยะยาว (ค่าเซ้ง) ที
มิใช่ผู้ เช่า
พื Eนที
ในทรัพย์สนิที
เช่าตามสญัญาฉบบันี E รวมถึงลกูค้า คูส่ญัญา และผู้ เช่าพื Eนที
รายอื
นที
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เป็นผู้ เช่าพื Eนที
ในส่วนที
ยังอยู่ภายใต้สิทธิครอบครองของซีพีเอ็นพัทยา เพื
อใช้ในการ
ประกอบกิจการของตนโดยไม่มีค่าตอบแทน แต่ทั Eงนี E ซีพีเอ็นพัทยาและกองทรัสต์จะ
ร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที
เกิดขึ Eน เนื
องจากการซ่อมแซมหรือดูแลรักษางานระบบ
สาธารณปูโภคดงักลา่ว โดยคํานวณตามอตัราสว่นการครอบครองพื Eนที
ของคูส่ญัญาแต่
ละฝ่าย 

(6) ตลอดระยะเวลาการเช่าตามสญัญาฉบบันี E กองทรัสต์ตกลงยินยอมให้เซ็นทรัลพฒันา 
และ/ห รือบุคคลใด ๆ ที
 เซ็นท รัลพัฒ นาเสนอชื
อให้ปฏิบัติห น้าที
 เป็นผู้ บ ริหาร
อสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์แทน ใช้พื Eนที
ในทรัพย์สินที
เช่าเพื
อติดตั Eงสื
อโฆษณา 
รวมทั Eงอปุกรณ์และเสาสญัญาณโทรศพัท์ สญัญาณอินเทอร์เน็ต และสญัญาณสื
อสาร
ใด ๆ โดยไม่มีค่าตอบแทน โดยถือประโยชน์ของการดําเนินกิจการของศูนย์การค้า
เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช เป็นสําคัญ ทั Eงนี E ซีพีเอ็นพัทยาจะเป็นผู้ รับรับผิดชอบใน
คา่ใช้จ่ายใด ๆ ที
เกี
ยวข้อง รวมถึงในกรณีที
การใช้ประโยชน์ของบคุคลดงักลา่วก่อให้เกิด
ความเสียหายหรือภาระค่าใช้จ่ายแก่กองทรัสต์ ซีพีเอ็นพัทยาตกลงจะรับผิดชอบใน
ความเสยีหายดงักลา่ว 

ห น้ าที� ข อ งซี พี เอ็ น
พัทยา 
 

(1) หากมีผลประโยชน์ใด ๆ (ซึ
งไม่รวมถึงเงินประกันการเช่าที
เกิดขึ Eนจากทรัพย์สินที
เช่า) 
ได้แก่ ค่าเช่าพื Eนที
 ค่าเช่ารับล่วงหน้า ค่าบริการสาธารณูปโภค รายได้รับล่วงหน้าหรือ
รายได้อื
นใด (ถ้ามี) ซึ
งเป็นผลประโยชน์ที
กองทรัสต์ควรจะได้รับและซีพีเอ็นพทัยาได้รับ
ไว้ล่วงหน้า ทั Eงก่อนและในวนัจดทะเบียนสิทธิการเช่า จากผู้ เช่าพื Eนที
 และ/หรือผู้พัก
อาศยั (ถ้ามี) ซีพีเอ็นพทัยาจะแจ้งให้กองทรัสต์ทราบและส่งมอบผลประโยชน์ดงักลา่ว
ให้แก่กองทรัสต์ หรือบคุคลที
กองทรัสต์กําหนดเพื
อประโยชน์ของกองทรัสต์ ภายใน 14 
วนันบัจากวนัจดทะเบียน หรือในกรณีที
ซีพีเอ็นพทัยาได้รับผลประโยชน์ดงักลา่วภายหลงั
จากวนัจดทะเบียนสิทธิการเช่าอีก ซีพีเอ็นพทัยาจะส่งมอบผลประโยชน์ดงักล่าวให้แก่
กองทรัสต์หรือบคุคลที
กองทรัสต์กําหนดเพื
อประโยชน์ของกองทรัสต์ภายในวนัที
 9 ของ
เดือนถดัไป 

(2) สาํหรับเงินประกนัการเช่าที
กองทรัสต์ควรจะได้รับและซีพีเอ็นพทัยาได้รับไว้ลว่งหน้า ทั Eง
ก่อนและในวันจดทะเบียนสิทธิการเช่าจากผู้ เช่าพื Eนที
 และผู้พักอาศัย (ถ้ามี) ซีพีเอ็น
พัทยาจะส่งมอบเงินประกันการเช่าดังกล่าวไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจํานวนเงิน
ประกนัการเช่าที
ซีพีเอ็นพทัยาได้รับ ณ วนัจดทะเบียนสทิธิการเช่า ให้แก่กองทรัสต์ หรือ
บคุคลที
กองทรัสต์กําหนดเพื
อประโยชน์ของกองทรัสต์ ภายในวนัจดทะเบียนสทิธิการเชา่ 
และสาํหรับเงินประกนัการเช่าสว่นที
เหลือ ซีพีเอ็นพทัยาจะสง่มอบให้แก่กองทรัสต์ หรือ
บุคคลที
กองทรัสต์กําหนดเพื
อประโยชน์ของกองทรัสต์ ภายใน 30 วันนับจากวันจด
ทะเบียนสทิธิการเช่า หรือระยะเวลาอื
นใดที
คู่สญัญาจะได้ตกลงกนั นอกจากนี E หากซีพี
เอ็นพทัยาได้รับเงินประกนัการเช่าสําหรับทรัพย์สินที
เช่าภายหลงัจากวนัจดทะเบียนอีก 
ซีพีเอ็นพัทยาจะส่งมอบเงินประกันการเช่าดังกล่าวให้แก่กองทรัสต์ หรือบุคคลที
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กองทรัสต์กําหนดเพื
อประโยชน์ของกองทรัสต์ ภายในวนัที
 9 ของเดือนถดัไป 

(3) ตลอดระยะเวลาการเช่าตามสญัญาฉบบันี E ซีพีเอ็นพทัยายินยอมให้กองทรัสต์ รวมถึง
ลกูค้าและคู่สญัญาของกองทรัสต์ รวมถึงผู้ เช่าพื Eนที
ในทรัพย์สินที
เช่าตามสญัญาฉบบันี E
ซึ
งเป็นสว่นที
กองทรัสต์ลงทุน ผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินจากกองทรัสต์หรือผู้ เช่าช่วงทรัพย์สิน
รายใหม ่และผู้พกัอาศยัในโรงแรมฮิลตนั พทัยา สามารถใช้ประโยชน์ในพื Eนที
ที
กองทรัสต์
ไม่ได้เข้าลงทนุแต่เกี
ยวข้องกบัทรัพย์สินที
เช่าได้ อาทิเช่น พื Eนที
สว่นกลาง ที
จอดรถ และ
ถนนรอบอสงัหาริมทรัพย์และทางเข้าออกของศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช 
และโรงแรมฮิลตนั พทัยา โดยให้ถือเป็นพื Eนที
เพื
อใช้ประโยชน์ร่วมกนั (ได้ตามปกติทั
วไป
ของธุรกิจศนูย์การค้า) โดยไมม่ีคา่ตอบแทน โดยถือประโยชน์ของการดําเนินกิจการของ
ศนูย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช และโรงแรมฮิลตนั พทัยา เป็นสําคญั ทั Eงนี E เว้น
แต่ในกรณีที
การใช้ประโยชน์ของบุคคลดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายหรือภาระ
คา่ใช้จ่ายแก่ซีพีเอ็นพทัยา กองทรัสต์ตกลงจะรับผิดชอบในความเสยีหายดงักลา่ว  

ทั Eงนี E “ผู้เช่าช่วงทรัพย์สินจากกองทรัสต์” หมายถึง บริษัทในเครือเซ็นทรัลพฒันา ซึ
งมี
ฐานะเป็นผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินที
เช่าในส่วนโรงแรมฮิลตนั พัทยา ภายใต้สญัญาเช่าช่วง
อาคารระหวา่งกองทรัสต์และผู้ เช่าช่วงทรัพย์สนิจากกองทรัสต์ 

สิทธิในการปฏิเสธ
ก่อนของกองทรัสต์ 
(Right of First 
Refusal) สาํหรับพื 1นที�
ที�กองทรัสต์ไม่ได้
ลงทุน 

บรรดาพื Eนที
ใด ๆ ภายในบริเวณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช ที
ไม่ได้รวมอยู่ใน
ทรัพย์สนิที
เช่าภายใต้สญัญาฉบบันี Eและพื Eนที
ดงักลา่วยงัเป็นกรรมสทิธิUของซีพีเอ็นพทัยา หาก
ซีพีเอ็นพทัยาประสงค์ให้เช่าพื Eนที
ดงักลา่วแก่บคุคลภายนอกใด ๆ ในลกัษณะที
เป็นการเช่า
พื Eนที
ขนาดใหญ่เพื
อประกอบกิจการประเภทค้าปลีก (Shopping Center) เพื
อให้เช่าพื Eนที
แก่
ผู้ เช่ารายย่อยต่อไป อันมีลกัษณะคล้ายคลึงกับการจัดหาประโยชน์ของกองทรัสต์ ซีพีเอ็น
พทัยาตกลงให้สิทธิในการปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) แก่กองทรัสต์ในการเช่าพื Eนที

ดงักลา่ว โดยซีพีเอ็นพทัยาจะต้องบอกกลา่วให้กองทรัสต์ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื
อให้
กองทรัสต์พิจารณาลงทนุก่อน และหากกองทรัสต์ประสงค์ที
จะเช่าพื Eนที
ดงักลา่วจากซีพีเอ็น
พทัยา กองทรัสต์จะต้องแสดงความจํานงในการลงทนุตอ่ซีพีเอ็นพทัยาเป็นลายลกัษณ์อกัษร
ภายใน 6 เดือน และจะดําเนินการจดทะเบียนให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 3 เดือน นบัจาก
วนัที
ได้แจ้งความจํานงในการลงทนุแก่ซีพีเอ็นพทัยา โดยบรรดาค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียม
ใด ๆ (ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลของซีพีเอ็นพัทยา) ที
เกี
ยวเนื
องกับการจดทะเบียนกับ
หนว่ยงานที
เกี
ยวข้อง รวมทั Eงคา่ประเมินมลูคา่ทรัพย์สิน ให้เป็นภาระของกองทรัสต์ทั Eงสิ Eน แต่
หากกองทรัสต์ตอบปฏิเสธหรือไม่ได้แจ้งความจํานงภายในระยะเวลาดังกล่าว ซีพีเอ็น
สามารถให้เช่าพื Eนที
ดังกล่าวแก่บุคคลภายนอกได้ แต่ทั Eงนี E ข้อกําหนดและเงื
อนไขที
เสนอ
ให้แก่บุคคลดังกล่าวจะต้องเป็นข้อเสนอที
ไม่ดีกว่าข้อเสนอที
ซีพีเอ็นพัทยาเสนอให้แก่
กองทรัสต์ 

อนึ
ง ก่อนการใช้สิทธิดงักล่าวข้างต้น กองทรัสต์สงวนสิทธิที
จะเสนอการดําเนินการดงักลา่ว
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เพื
อให้ที
ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์พิจารณาอนมุตัิก่อน  

การประกันภยั 
 

คู่สญัญาทั Eงสองฝ่ายตกลงให้ดําเนินการเกี
ยวกับการประกันภยัและการใช้เงินที
ได้รับเป็น 
ค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัย เพื
อนํามาใช้ในการก่อสร้าง และ/หรือซ่อมแซม
อาคาร และสิ
งปลกูสร้างในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช และโรงแรมฮิลตัน พทัยา 
รวมถึงงานระบบสาธารณปูโภคที
เกี
ยวข้องตามสญัญาฉบบันี E ดงัตอ่ไปนี E 

(1)  ซีพีเอ็นพทัยาจะจดัให้มีการดําเนินการให้กองทรัสต์เป็นผู้ เอาประกนัภยัร่วมและระบชืุ
อ
กองทรัสต์เป็นผู้ รับประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันภยัที
จัดทําขึ Eนสําหรับอาคารและสิ
ง
ปลูกสร้างในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช และโรงแรมฮิลตัน พัทยา สําหรับ
ระยะเวลาประกนัภยัที
เหลือของกรมธรรม์ประกนัภยัภายใต้ข้อกําหนดและเงื
อนไขของ
สัญ ญ าฉบับนี E ซึ
งได้แก่  ประกันความเสี
ยงภัยในทรัพย์สิน (Property All Risks 
Insurance)  ป ร ะ กั น ภั ย เค รื
 อ ง จั ก ร  (Machinery Breakdown Insurance)  แ ล ะ
ประกันภยัธุรกิจหยุดชะงกั (Business Interruption Insurance) รวมทั Eงประกันภยัก่อ
การร้าย (Political Violence Insurance) ซึ
งปัจจุบนัมีซีพีเอ็นพทัยาและบริษัทในเครือ
เซ็นทรัลพฒันาเป็นผู้ เอาประกันภยั โดยทําไว้กับผู้ รับประกนัภยัที
มีอยู่ ณ ปัจจุบนั ซึ
ง
วงเงินประกันความเสี
ยงภัย ในทรัพ ย์สิน  (Property All Risks Insurance) ต้อง
ครอบคลมุมลูค่าของทรัพย์สินทั Eงหมด (รวมฐานรากของอาคาร) ตามวิธีต้นทนุทดแทน
ใหม่ก่อนหกัคา่เสื
อมราคา (Full Replacement Cost) (โดยไมร่วมมลูคา่ที
ดิน) โดยให้มี
ผลเป็นการเปลี
ยนแปลงในวันจดทะเบียนสิทธิการเช่า ทั Eงนี E กองทรัสต์ตกลงที
จะ
รับผิดชอบค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมใด ๆ ที
เกิดขึ Eนหรือเกี
ยวเนื
องจากการโอนสิทธิ
ตามกรมธรรม์ประกนัภยัดงักลา่ว โดยคู่สญัญาตกลงจะรับผิดชอบร่วมกันสําหรับเบี Eย
ประกนัภยัตามกรมธรรม์ประกนัภยัดงักลา่ว ซึ
งแบง่ได้ตามสดัสว่นการครอบครองพื Eนที

ในอาคารและสิ
งปลกูสร้างในศนูย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช และโรงแรมฮิลตนั 
พทัยา และตามเกณฑ์อื
นที
คูส่ญัญาได้ตกลงกนัไว้ 

(2)  ในกรณีที
ทรัพย์สินที
เช่าเกิดความเสียหายบางส่วน ให้สญัญาฉบบันี Eยงัคงมีผลบงัคบั
ใช้ได้ต่อไปในส่วนเฉพาะทรัพย์สินที
เช่าที
ไม่เสียหายและยงัอยู่ในสภาพที
สามารถใช้
ประโยชน์ได้ โดยให้ถือวา่ทรัพย์สนิที
เช่าดงักลา่วยงัคงเป็นทรัพย์สนิที
เช่ากนัตามสญัญา
ฉบบันี Eตอ่ไป 

ทรัพย์สินที�เช่าเสียหาย
หรือถกูทาํลาย  
 

ให้ “ค่าสินไหมทดแทนพื 1นฐาน” หมายถึง ค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัย ซึ
งไม่
รวมถึงคา่สนิไหมทดแทนซึ
งได้รับจากการประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกั (Business Interruption 
Insurance) และ/หรือการประกนัภยัอื
นใดที
คู่สญัญาแต่ละฝ่ายเป็นผู้ เอาประกนัภยัเพิ
มเติม
ด้วยคา่ใช้จ่ายของคูส่ญัญาฝ่ายนั Eนเองทั Eงสิ Eน  

(1)  ภายใต้บงัคบัของข้อ (3) และเว้นแต่คู่สญัญาทั Eงสองฝ่ายจะตกลงเป็นอยา่งอื
น ในกรณี
ที
อาคารและสิ
งปลูกสร้างในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช รวมถึงงานระบบ



ทรัสต์เพื
อการลงทนุในสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 

สว่นที
 2 หน้า 2 - 126 

สาธารณูปโภคที
เกี
ยวข้องตามสญัญาเช่างานระบบ ได้รับความเสียหายทั Eงหมดหรือ
อย่างมีนยัสําคัญไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ จนทําให้กองทรัสต์ไม่อาจใช้อาคารและสิ
งปลูก
สร้างนั Eนเพื
อประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจต่อไปได้ คู่สญัญาทั Eงสองฝ่ายตกลงจะสร้าง
อาคารและสิ
งปลกูสร้างในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช ในส่วนที
ได้รับความ
เสียหายขึ Eนใหม่เพื
อทดแทนอาคารและสิ
งปลกูสร้างตามสญัญาฉบบันี Eด้วยค่าใช้จ่าย
ร่วมกนัของคู่สญัญาทั Eงสองฝ่าย ตามสดัสว่นการครอบครองพื Eนที
ในอาคารและสิ
งปลกู
สร้างในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช ณ เวลาที
เกิดความเสียหาย เพื
อให้
อาคารและสิ
งปลกูสร้างกลบัคืนสูส่ภาพเดิมก่อนที
จะได้รับความเสยีหาย 

 ภายใต้บงัคบัของข้อ (3) และเว้นแต่คู่สญัญาทั Eงสองฝ่ายจะตกลงเป็นอยา่งอื
น ในกรณี
ที
อาคารและสิ
งปลูกสร้างในโรงแรมฮิลตนั พัทยา รวมถึงงานระบบสาธารณูปโภคที

เกี
ยวข้องตามสญัญาเช่างานระบบ ได้รับความเสียหายทั Eงหมดหรืออยา่งมีนยัสาํคญัไม่
วา่ด้วยเหตใุด ๆ จนทําให้กองทรัสต์ไม่อาจใช้อาคารและสิ
งปลกูสร้างนั Eนเพื
อประโยชน์
ในการดําเนินธุรกิจต่อไปได้ กองทรัสต์ตกลงจะทําการซ่อมแซม และ/หรือก่อสร้าง
อาคารและสิ
งปลูกสร้างในโรงแรมฮิลตัน พัทยา ในส่วนที
ได้รับความเสียหายเพื
อ
ทดแทนอาคารและสิ
งปลกูสร้างตามสญัญาฉบบันี E ด้วยคา่ใช้จ่ายของกองทรัสต์เอง  

 ทั Eงนี E ซีพีเอ็นพทัยาจะเป็นผู้ดําเนินการจดัให้มีการก่อสร้างภายใต้แบบแปลน แผนงาน 
และงบประมาณที
คู่สญัญาจะได้ตกลงร่วมกัน และจะต้องทําการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ
ภายใน 3 ปีนบัแต่เกิดความเสียหายดงักลา่ว ซีพีเอ็นพทัยาจะร่วมกบักองทรัสต์ในการ
ดําเนินการขอความยินยอมจากบคุคลใด ๆ หรือขออนญุาตตอ่หนว่ยงานราชการใด ๆ ที

เกี
ยวข้อง (ถ้ามี) เพื
อประโยชน์ในการดําเนินการใด ๆ ภายใต้สัญญาฉบับนี E โดย
คู่สญัญาทั Eงสองฝ่ายจะต้องนําเงินที
ได้รับจากค่าสินไหมทดแทนพื Eนฐานมาใช้ในการ
ดําเนินการก่อสร้างดงักลา่ว และให้ถือวา่สิทธิและหน้าที
ของคู่สญัญาตามสญัญาฉบบั
นี Eยังคงมีผลต่อไปจนกว่าจะได้มีการก่อสร้างอาคารและสิ
งปลูกสร้างดังกล่าวขึ Eนมา
แทนที
อาคารและสิ
งปลกูสร้างในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช และโรงแรมฮิล
ตนั พทัยา ตามสญัญาฉบบันี E โดยคู่สญัญาจะจัดให้มีการทําสญัญาเช่าทรัพย์สินขึ Eน
ใหม ่(โดยให้มีวนัครบกําหนดอายสุญัญาเช่า ข้อกําหนดและเงื
อนไขต่าง ๆ เช่นเดียวกบั
สัญญาฉบับนี E) ทันทีที
การก่อสร้างดังกล่าวแล้วเสร็จ (แต่ทั Eงนี Eกองทรัสต์จะไม่มี
ภาระหน้าที
ในการชําระคา่เช่าตามสญัญาเช่าฉบบัใหมอี่กแตอ่ยา่งใด) 

(2)  ภายใต้บงัคบัของข้อ (3) และเว้นแต่คู่สญัญาทั Eงสองฝ่ายจะตกลงเป็นอยา่งอื
น ในกรณี
ที
อาคารและสิ
งปลูกสร้างในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช รวมถึงงานระบบ
สาธารณูปโภคที
เกี
ยวข้องตามสัญญาเช่างานระบบ ได้รับความเสียหายแต่เพียง
บางสว่น ไม่วา่ด้วยเหตใุด ๆ โดยยงัคงสามารถใช้อาคารและสิ
งปลกูสร้างบางสว่นเพื
อ
ประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจตอ่ไปได้ กองทรัสต์และซีพีเอ็นพทัยามีหน้าที
ต้องซอ่มแซม
อาคารและสิ
งปลกูสร้างนั Eนให้คงเดิมตามความเสียหายที
เกิดขึ Eนจริงในพื Eนที
ที
คู่สญัญา
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แต่ละฝ่ายครอบครองในขณะที
เกิดความเสียหายดงักลา่วด้วยค่าใช้จ่ายของคู่สญัญา
แตล่ะฝ่ายเอง แต่ไมเ่กินกว่าจํานวนเงินคา่สินไหมทดแทนพื Eนฐานที
กองทรัสต์ และ/หรือ
ซีพีเอ็นพทัยาได้รับมาจากบริษัทประกนัภยัแล้วแตก่รณี  

 ภายใต้บงัคบัของข้อ (3) และเว้นแต่คู่สญัญาทั Eงสองฝ่ายจะตกลงเป็นอยา่งอื
น ในกรณี
ที
อาคารและสิ
งปลูกสร้างในโรงแรมฮิลตนั พัทยา รวมถึงงานระบบสาธารณูปโภคที

เกี
ยวข้องตามสญัญาเช่างานระบบได้รับความเสียหายแต่เพียงบางสว่น ไม่วา่ด้วยเหตุ
ใด ๆ โดยยงัคงสามารถใช้อาคารและสิ
งปลกูสร้างบางสว่นเพื
อประโยชน์ในการดําเนิน
ธุรกิจต่อไปได้ กองทรัสต์มีหน้าที
ซ่อมแซมอาคารและสิ
งปลูกสร้างในโรงแรมฮิลตัน 
พัทยาในส่วนที
ได้รับความเสียหายให้คงเดิมตามความเสียหายที
เกิดขึ Eนจริง ด้วย
ค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์เอง แต่ไม่เกินกว่าจํานวนเงินค่าสินไหมทดแทนพื Eนฐานที

กองทรัสต์ และ/หรือซีพีเอ็นพทัยาได้รับมาจากบริษัทประกนัภยัแล้วแตก่รณี  

(3)  เว้นแต่คู่สญัญาทั Eงสองฝ่ายจะตกลงเป็นอย่างอื
น หรือกองทรัสต์สามารถจดัหาเงินทุน
จากแหลง่อื
นได้ ในกรณีที
ค่าก่อสร้างหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที
เกี
ยวกับหรือเกี
ยวเนื
องกับ
การก่อสร้าง และ/หรือการซอ่มแซมอาคารและสิ
งปลกูสร้างในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั 
พทัยา บีช และโรงแรมฮิลตนั พทัยา ดงักลา่ว มีจํานวนเกินกว่าเงินค่าสินไหมทดแทน
พื Eนฐานที
คู่สญัญาแต่ละฝ่ายได้รับ คู่สญัญาแต่ละฝ่ายจะรับผิดชอบค่าก่อสร้างหรือ
คา่ใช้จ่ายที
เกินดงักลา่วตามสดัสว่นการครอบครองพื Eนที
ในขณะนั Eน (สําหรับกรณีตาม
ข้อ (1)) หรือตามพื Eนที
ที
คูส่ญัญาแตล่ะฝ่ายครอบครองในขณะที
ได้รับความเสยีหายจริง 
(สาํหรับกรณีตามข้อ (2)) แล้วแต่กรณี โดยซีพีเอ็นพทัยาตกลงทดรองจ่ายเงินในจํานวน
ที
กองทรัสต์จะต้องรับผิดชอบดงักลา่วแทนกองทรัสต์ไปก่อน 

 สําหรับกรณีที
อาคารและสิ
งปลูกสร้างในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช และ
โรงแรมฮิลตนั พทัยา ได้รับความเสยีหายแต่เพียงบางสว่นตามข้อ (2) กองทรัสต์ตกลง
จะชําระคืนเงินจํานวนดังกล่าวให้แก่ซีพีเอ็นพัทยาภายใน 6 เดือนนับแต่วันที
เปิด
ให้บริการพื Eนที
ในอาคารและสิ
งปลกูสร้างที
ซ่อมแซมแล้วเสร็จ พร้อมทั Eงชดเชยคา่ใช้จ่าย
ในการจ่ายเงินทดรองจ่ายดังกล่าวในอัตราเท่ากับต้นทุนในการกู้ ยืมเงิน (Cost of 
Borrowing) ของซีพีเอ็นพทัยาที
ได้ใช้เพื
อการจ่ายเงินทดรองจ่ายดงักลา่ว โดยคํานวณ
จากวนัที
ได้มีการทดรองจ่ายเงินดงักล่าวจนถึงวนัที
กองทรัสต์ได้ชําระเงินให้แก่ซีพีเอ็น
พัทยา ทั Eงนี E ซีพีเอ็นพัทยาและกองทรัสต์จะร่วมกันพิจารณาสรรหาแหล่งเงินทุนที

เหมาะสมเพื
อการจ่ายเงินทดรองจ่ายดงักลา่ว 

 สําหรับกรณีที
อาคารและสิ
งปลูกสร้างในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช และ
โรงแรมฮิลตัน พัทยา ได้รับความเสียหายทั Eงหมดหรืออย่างมีนัยสําคัญตามข้อ (1) 
กองทรัสต์มีสิทธิเลอืกชดใช้เงินทดรองจ่ายดงักลา่วโดย (ก) การชําระคืนเงินทดรองจ่าย
ภายใน 6 เดือนนับแต่วันที
เปิดให้บริการพื Eนที
ในอาคารและสิ
งปลูกสร้างที
สร้างหรือ
ซอ่มแซมขึ Eนใหม่เพื
อทดแทนอาคารและสิ
งปลกูสร้างตามสญัญาฉบบันี Eแล้วเสร็จ พร้อม
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ทั Eงชดเชยค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินทดรองจ่ายดังกล่าวในอัตราเช่นเดียวกับที
ระบุใน
วรรคก่อน หรือ (ข) การยินยอมลดสดัส่วนการครอบครองพื Eนที
ของกองทรัสต์ โดยที

กองทรัสต์ไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยใด ๆ ให้ซีพีเอ็นพัทยาอีก โดยให้สดัส่วนใหม่ของการ
ครอบครองพื Eนที
ของกองทรัสต์และซีพีเอ็นพัทยาเป็นไปตามจํานวนค่าก่อสร้างและ
ค่าใช้จ่ายทั Eงหมดตามที
คู่สญัญาทั Eงสองฝ่ายได้ชําระไปหรือตกลงว่าจะชําระในการ
ก่อสร้างหรือซอ่มแซมขึ Eนใหมด่งักลา่วข้างต้น 

 ทั Eงนี E ภายหลังจากที
ได้เปิดให้บริการพื Eนที
ในอาคารและสิ
งปลูกสร้างที
สร้างหรือ
ซ่อมแซมขึ Eนใหม่เพื
อทดแทนอาคารและสิ
งปลกูสร้างตามสญัญาฉบบันี Eแล้วเสร็จ และ
โดยที
กองทรัสต์ไมไ่ด้จ่ายเงินทดรองคืนให้แก่ซีพีเอ็นพทัยาในระหวา่งระยะเวลา 6 เดือน
ข้างต้น กองทรัสต์จะยงัไม่ได้รับรายได้ค่าเช่าและไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่าย เฉพาะสว่นที

เป็นพื Eนที
ที
มีค่าใช้จ่ายสว่นที
เกินจากเงินค่าสินไหมทดแทนพื Eนฐานซึ
งผู้ ให้เช่าได้ทดรอง
จ่าย สําหรับระยะเวลาที
กองทรัสต์ยังไม่สามารถจ่ายเงินคืนให้แก่ซีพีเอ็นพัทยา ทั Eงนี E 
จนกวา่กองทรัสต์จะได้ชําระเงินคืนครบถ้วนให้แก่ซพีีเอ็นพทัยาแล้วอนึ
ง ก่อนการใช้สทิธิ
ในข้อ (ก) หรือ (ข) ดังกล่าวข้างต้น กองทรัสต์สงวนสิทธิที
จะเสนอการดําเนินการ
ดังกล่าวเพื
อให้ที
ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์พิจารณาอนุมัติก่อน ทั Eงนี E 
ภายใน 6 เดือนนับแต่วันที
เปิดให้บริการพื Eนที
ในอาคารและสิ
งปลูกสร้างในโครงการ
เซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช และโรงแรมฮิลตนั พทัยา ที
สร้างหรือซ่อมแซมขึ Eนใหม่เพื
อ
ทดแทนอาคารและสิ
งปลูกสร้างตามสญัญาฉบับนี E ทั Eงนี E หากพ้นกําหนดระยะเวลา
ดงักลา่วแล้วกองทรัสต์ยินยอมลดสดัสว่นการครอบครองพื Eนที
ของกองทรัสต์ตามข้อ (ข) 
ดงักลา่วข้างต้นได้ตามที
เห็นสมควรแก่กรณี  

การโอนสิทธิการเช่า
และการให้เช่า 
 

กองทรัสต์จะไม่นําสทิธิการเช่าในทรัพย์สินที
เช่านี E ไม่ว่าทั Eงหมดหรือบางสว่น ออกให้เช่าช่วง
แก่บุคคลใด ๆ หรือให้บุคคลใด ๆ เข้ามาอยู่แทน หรือก่อให้เกิดภาระผูกพันใด ๆ ที
ทําให้
บคุคลอื
นมีสิทธิเข้ามาใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที
เช่า หรือโอนสิทธิการเช่า ไม่ว่าทั Eงหมดหรือ
แตบ่างสว่น ให้แก่บคุคลใด ๆ  

อย่างไรก็ตาม เพื
อประโยชน์ในการดําเนินกิจการของโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช 
และโรงแรมฮิลตัน พัทยา ซีพีเอ็นพัทยายินยอมให้กองทรัสต์นําทรัพย์สินที
เช่าออกให้
บคุคลภายนอกเช่าช่วงพื Eนที
ภายในทรัพย์สินที
เช่าไม่ว่าทั Eงหมดหรือบางสว่นได้ โดยไม่ต้อง
ได้รับอนุญาตจากซีพีเอ็นพทัยาก่อน ทั Eงนี E เว้นแต่การให้เช่าช่วงพื Eนที
ภายในทรัพย์สินที
เช่า
สว่นโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช ที
มีพื Eนที
ตั Eงแต่ 1,000 ตารางเมตรขึ Eนไป กองทรัสต์
จะต้องได้รับความยินยอมจากซีพีเอ็นพทัยาก่อน ซึ
งการให้ความยินยอมดงักล่าวจะกระทํา
โดยไมช่กัช้าและการไมใ่ห้ความยินยอมจะไมก่ระทําโดยปราศจากเหตผุลสมควร  

ทั Eงนี E ซีพีเอ็นพัทยารับทราบและยินยอมให้กองทรัสต์นําทรัพย์สินที
เช่าส่วนโรงแรมฮิลตัน 
พทัยาออกให้ช่วงแก่ผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินจากกองทรัสต์ โดยให้การดําเนินการดงักลา่วถือว่า
ได้รับอนญุาตจากซีพีเอ็นพทัยาแล้ว และในกรณีที
สญัญาเช่าช่วงอาคารระหว่างกองทรัสต์
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และผู้ เช่าช่วงทรัพย์สนิจากกองทรัสต์สิ Eนสดุลงไมว่่ากรณีใด ๆ อนัมีผลทําให้กองทรัสต์ต้องนํา
ทรัพย์สินที
เช่าสว่นโรงแรมฮิลตนั พทัยาออกให้เช่าแก่ผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินรายอื
น ให้ถือว่าซีพี
เอ็นพทัยารับทราบและยินยอมให้กองทรัสต์ดําเนินการดงักล่าวได้ โดยถือว่าได้รับอนุญาต
จากซีพีเอ็นพทัยาแล้ว 

เห ตุ ผิด นัดห รือ เห ตุ
แห่งการเลิกสัญญา 

ในกรณีที
เกิดเหตกุารณ์อยา่งใดอยา่งหนึ
งตามที
ระบใุนกรณีดงัจะกลา่วตอ่ไปนี E  

(1) ในกรณีที
ซีพีเอ็นพทัยาจงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงที
ระบุไว้ในสญัญานี E 
หรือผิดคํารับรองที
ให้ไว้ในสญัญานี E  

(2) ในกรณีซีพีเอ็นพทัยาปฏิบตัิผิดเงื
อนไขของสญัญากู้ยืมเงิน หรือภาระผกูพนั หรือภาระ
หนี Eสนิอื
นใดกบับคุคลใด ๆ ก็ตาม ซึ
งรวมกนัมีมลูค่าเกินกว่ากึ
งหนึ
งของมลูค่าของสว่น
ของผู้ ถือหุ้นของซีพีเอ็นพทัยา และอาจนําซีพีเอ็นพทัยาไปสูภ่าวะล้มละลาย หรือฟืEนฟู
กิจการ โดยซีพีเอ็นพทัยาไมส่ามารถทําการแก้ไขเหตดุงักลา่วให้เสร็จสิ Eน 

(3) ในกรณีที
ซีพีเอ็นพทัยาถูกศาลสั
งพิทกัษ์ทรัพย์ หรือถูกศาลสั
งให้ล้มละลาย หรืออยู่ใน
ขั Eนตอนการเลิกบริษัท การชําระบญัชี หรือศาลมีคําสั
งให้ฟืEนฟูกิจการของซีพีเอ็นพทัยา 
ซึ
งกองทรัสต์เห็นวา่มีผลกระทบตอ่ความสามารถของซีพีเอ็นพทัยาในการชําระหนี E หรือ
ปฏิบตัิตามสญัญานี E 

(4) ในกรณีที
กองทรัสต์จงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไมป่ฏิบตัิตามข้อตกลงที
ระบไุว้ในสญัญานี E หรือ
ผิดคํารับรองที
ให้ไว้ในสญัญานี E  

(5) เมื
อครบกําหนดระยะเวลาการเช่าในทรัพย์สนิที
เช่าตามสญัญาฉบบันี E  

(6) คูส่ญัญาตกลงเลกิสญัญา  

(7) (ก) ในกรณีที
มีการเลิกกองทรัสต์ตามรายละเอียดที
กําหนดในสญัญาก่อตั Eงทรัสต์ 
 และกองทรัสต์ได้แจ้งให้ซีพีเอ็นพทัยาทราบถึงการเลิกกองทรัสต์เป็นลายลกัษณ์
 อกัษรแล้ว  

 (ข) ในกรณีที
ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์มีมติให้เลกิกองทรัสต์ โดยในการลงมติดงักลา่วมีซีพีเอ็น
พทัยา และ/หรือกลุม่บคุคลเดียวกนัลงมติให้เลกิกองทรัสต์ เว้นแต่ในกรณีที
การลง
มติของซีพีเอ็นพทัยา และ/หรือกลุม่บคุคลเดียวกนัดงักลา่วเป็นประโยชน์โดยรวม
แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ซึ
งไม่ใช่ซีพีเอ็นพัทยา และ/หรือกลุ่มบุคคล
เดียวกนั และเป็นไปตามความประสงค์ของกองทรัสต์  

  เพื
อประโยชน์ของข้อ (ข) นี E “กลุ่มบุคคลเดียวกัน” ให้เป็นไปตามนิยามที
กําหนด
ในประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ที
 ทจ. ��/���� เรื
อง การออกและเสนอ
ขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื
อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ และที
ได้มีการแก้ไข
เพิ
มเติม 
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(8)  ในกรณีที
มีกฎหมาย หรือคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(“คณะกรรมการ ก.ล.ต.”) หรือสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) มีคําสั
งให้เลิกกองทรัสต์โดยที
กองทรัสต์มิได้ฝ่าฝืน 
และ/หรือปฏิบตัิผิดกฎข้อบงัคบั กฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบอื
นใดที
เกี
ยวข้อง และ/
หรือไม่ใช่ความผิดของซีพีเอ็นพัทยา และ/หรือเซ็นทรัลพัฒนาในฐานะผู้ บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ และ/หรือบคุคลใด ๆ ที
เซ็นทรัลพฒันาเสนอชื
อให้ปฏิบตัิ
หน้าที
เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์แทน และ/หรือไม่ใช่ความผิดของผู้ เช่าช่วงทรัพย์สิน
จากกองทรัสต์ และกองทรัสต์ได้แจ้งให้ซีพีเอ็นพทัยาทราบถึงการเลิกกองทรัสต์เป็นลาย
ลกัษณ์อักษรแล้ว โดยที
คู่สญัญาทั Eงสองฝ่ายมีหน้าที
ร่วมกันและได้ใช้ความพยายาม
อย่างเต็มที
 ร่วมกันเพื
อไม่ให้สัญญาฉบับนี Eระงับโดยผลจากการเปลี
ยนแปลงของ
กฎหมาย หรือจากคําสั
งของหน่วยงานใด ๆ ของรัฐ เท่าที
ไม่ขดัต่อกฎหมายหรือคําสั
ง
ของหนว่ยงานใด ๆ ของรัฐที
มีผลใช้บงัคบัอยูใ่นขณะนั Eน เช่น การจดัตั Eงหรือจดัหาบคุคล
ใด ๆ มารับโอนสทิธิและหน้าที
ที
กองทรัสต์มีอยูต่ามสญัญาฉบบันี Eแล้วก็ตาม 

(9) ในกรณีที
ที
ดินอนัเป็นที
ตั Eงของทรัพย์สนิที
เช่าทั Eงหมดหรือบางสว่นที
สําคญัตกอยู่ภายใต้
เขตเวนคืน หรือเขตสงวน หรือเขตสาํรวจ เพื
อการเวนคืนตามประกาศหรือกฎหมายอนั
เกี
ยวกบัการเวนคืนหรือกฎหมายอื
น ๆ ซึ
งทําให้กองทรัสต์ไม่สามารถใช้ประโยชน์จาก
ทรัพย์สนิที
เช่าได้อยา่งมีนยัสาํคญั 

ผลของการผิดนัดหรือ
ผลอันเกิดจากเหตุแห่ง
การเลิกสัญญา 

(1) ในกรณีที
ซีพีเอ็นพทัยาจงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงที
ระบไุว้ในสญัญานี E 
หรือผิดคํารับรองที
ให้ไว้ในสญัญานี E กองทรัสต์มีสทิธิบอกเลกิสญัญาฉบบันี Eได้ทนัที และ
ซีพีเอ็นพทัยาจะต้องชําระคืนค่าเช่าทรัพย์สินที
เช่าคงเหลือ (Straight Line) รวมถึงเงิน
หรือผลประโยชน์อื
นใดที
ซีพีเอ็นพทัยาได้รับไว้ในนามกองทรัสต์ ให้แก่กองทรัสต์ตาม
สดัส่วนของระยะเวลาการเช่าที
เหลืออยู่ และค่าขาดประโยชน์จากการที
กองทรัสต์ไม่
สามารถใช้ประโยชน์ซึ
งทรัพย์สนิที
เช่าได้ตามระยะเวลาที
กําหนดไว้ในสญัญาฉบบันี E  

(2) ในกรณีที
ซีพีเอ็นพทัยาปฏิบตัิผิดเงื
อนไขของสญัญากู้ยืมเงิน หรือภาระผกูพนั หรือภาระ
หนี Eสินอื
นใดกับบุคคลใด ๆ และถูกศาลสั
งพิทักษ์ทรัพย์ หรือถูกศาลสั
งให้ล้มละลาย 
หรืออยู่ในขั Eนตอนการเลิกบริษัท การชําระบัญชี หรือศาลมีคําสั
งให้ฟืEนฟูกิจการ 
กองทรัสต์มีสิทธิที
จะบอกเลิกสญัญาฉบับนี Eได้ทันที และในกรณีที
กองทรัสต์ใช้สิทธิ
ดงักล่าว ซีพีเอ็นพทัยาจะต้องชําระคืนค่าเช่าคงเหลือ (Straight Line) รวมถึงเงินหรือ
ผลประโยชน์อื
นใดที
ซีพีเอ็นพทัยาได้รับไว้ในนามกองทรัสต์ ให้แก่กองทรัสต์ตามสดัสว่น
ของระยะเวลาการเช่าที
เหลืออยู่ และค่าขาดประโยชน์จากการที
กองทรัสต์ไม่สามารถ
ใช้ประโยชน์ซึ
งทรัพย์สินที
เช่าได้ตามระยะเวลาที
กําหนดไว้ในสญัญาฉบบันี E ทั Eงนี E ไมต่ดั
สทิธิของกองทรัสต์ในการเรียกร้องค่าเสยีหาย และ/หรือคา่ใช้จ่ายอื
นใดอนัเกิดจากการ
ที
มีเหตุผิดนัดเกิดขึ Eนนั Eน เว้นแต่เหตุผิดนัดของซีพีเอ็นพัทยาดังกล่าวเกิดจากการที

กองทรัสต์ไมป่ฏิบตัิตามหน้าที
หรือปฏิบตัิหน้าที
ผิดพลาดตามสญัญาฉบบันี E 
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(3) ในกรณีที
กองทรัสต์จงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไมป่ฏิบตัิตามข้อตกลงที
ระบไุว้ในสญัญานี E หรือ
ผิดคํารับรองที
ให้ไว้ในสญัญานี E ซีพีเอ็นพทัยามีสทิธิบอกเลกิสญัญาฉบบันี Eได้ทนัที โดยซี
พีเอ็นพทัยาไมต้่องชําระคืนคา่เช่าคงเหลอืให้แก่กองทรัสต์  

(4) ในกรณีที
 (ก) ครบกําหนดระยะเวลาการเช่าในทรัพย์สินที
เช่าตามสญัญาฉบบันี E หรือ 
(ข) คู่สญัญาตกลงเลิกสญัญา หรือ (ค) มีการเลิกกองทรัสต์ตามรายละเอียดที
กําหนด
ในสญัญาก่อตั Eงทรัสต์ หรือ (ง) มีกฎหมาย หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานกังาน 
ก.ล.ต. มีคําสั
งให้เลิกกองทรัสต์ โดยที
กองทรัสต์มิได้ฝ่าฝืน และ/หรือปฏิบัติผิดกฎ
ข้อบงัคบั กฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบอื
นใดที
เกี
ยวข้อง และ/หรือไมใ่ช่ความผิดของซี
พีเอ็นพทัยา และ/หรือเซ็นทรัลพัฒนาในฐานะผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ 
และ/ห รือบุคคลใด ๆ ที
 เซ็นท รัลพัฒ นาเสนอชื
อให้ปฏิบัติห น้าที
 เป็นผู้ บ ริหาร
อสงัหาริมทรัพย์แทน และ/หรือไม่ใช่ความผิดของผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินจากกองทรัสต์ ให้
ถือว่าสัญญาฉบับนี Eสิ Eนสุดลง โดยที
คู่สัญญาแต่ละฝ่ายไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหาย 
ค่าใช้จ่าย ค่าเช่าทรัพย์สินที
เช่า หรือเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอื
นใดจากคู่สญัญาอีก
ฝ่ายหนึ
งได้ โดยซีพีเอ็นพัทยาไม่ต้องชําระคืนค่าเช่าทรัพย์สินที
เช่าคงเหลือให้แก่
กองทรัสต์  

ทั Eงนี E เว้นแตก่รณีที
มีกฎหมาย หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสาํนกังาน ก.ล.ต. มีคําสั
ง
ให้เลกิกองทรัสต์ เนื
องจากความผิดของซีพีเอ็นพทัยา และ/หรือเซ็นทรัลพฒันาในฐานะ
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ และ/หรือบคุคลใด ๆ ที
เซ็นทรัลพฒันาเสนอชื
อ
ให้ปฏิบัติหน้าที
เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์แทน และ/หรือความผิดของผู้ เช่าช่วง
ทรัพย์สินจากกองทรัสต์ กองทรัสต์มีสิทธิบอกเลิกสญัญาฉบับนี Eได้ทนัที และซีพีเอ็น
พัทยาจะต้องชําระคืนค่าเช่าทรัพย์สินที
เช่าคงเหลือ (Straight Line) รวมถึงเงินหรือ
ผลประโยชน์อื
นใดที
ซีพีเอ็นพัทยาได้รับไว้ในนามกองทรัสต์ ให้แก่กองทรัสต์ตาม
สดัส่วนของระยะเวลาการเช่าที
เหลืออยู่ และค่าขาดประโยชน์จากการที
กองทรัสต์ไม่
สามารถใช้ประโยชน์ซึ
งทรัพย์สนิที
เช่าได้ตามระยะเวลาที
กําหนดไว้ในสญัญาฉบบันี E  

(5) ในกรณีที
ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีมติให้เลิกกองทรัสต์ โดยในการลงมติดังกล่าวมีซีพีเอ็น
พทัยา และ/หรือกลุม่บคุคลเดียวกนัลงมติให้เลกิกองทรัสต์ ให้ถือวา่สญัญาฉบบันี Eสิ Eนสดุ
ลง โดยที
ซีพีเอ็นพัทยาจะต้องชําระคืนค่าเช่าทรัพย์สินที
เช่าคงเหลือ (Straight Line) 
ให้แก่กองทรัสต์ตามสัดส่วนของระยะเวลาการเช่าที
 เหลืออยู่  รวมถึงเงินหรือ
ผลประโยชน์อื
นใดที
ซีพีเอ็นพทัยาได้รับไว้ในนามกองทรัสต์ให้แก่กองทรัสต์ตามสดัสว่น
ของระยะเวลาการเช่าที
เหลืออยู่ รวมถึงค่าขาดประโยชน์จากการที
กองทรัสต์ไม่
สามารถใช้ประโยชน์ซึ
งทรัพย์สนิที
เช่าตามระยะเวลาที
กําหนดไว้ในสญัญาฉบบันี E  

ทั Eงนี E หากเป็นกรณีที
การลงมติของซีพีเอ็นพทัยา และ/หรือกลุม่บคุคลเดียวกนั ซึ
งเป็น
ประโยชน์โดยรวมของกองทรัสต์และเป็นไปตามความประสงค์ของกองทรัสต์ ให้ถือว่า
สญัญาฉบบันี Eสิ Eนสดุลง โดยที
คู่สญัญาแต่ละฝ่ายไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย 
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คา่เช่าทรัพย์สินที
เช่าหรือเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอื
นใดจากคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ
งได้ 
โดยซีพีเอ็นพทัยาไมต้่องชําระคืนคา่เชา่ทรัพย์สนิที
เช่าคงเหลอืให้แกก่องทรัสต์ ทั Eงนี E เว้น
แตคู่ส่ญัญาจะตกลงกนัเป็นอยา่งอื
น 

(6) ในกรณีที
ที
ดินอนัเป็นที
ตั Eงของทรัพย์สนิที
เช่าทั Eงหมดหรือบางสว่นที
สําคญัตกอยู่ภายใต้
เขตเวนคืน หรือเขตสงวน หรือเขตสาํรวจเพื
อการเวนคืน กองทรัสต์มีสทิธิพิจารณาวา่จะ
ให้สญัญาฉบับนี Eสิ Eนสุดลงหรือไม่ โดยกองทรัสต์จะพิจารณาจากผลกระทบจากการ
เวนคืนดงักลา่วว่ามีนยัสําคญัเพียงใด ซึ
งในกรณีที
กองทรัสต์เห็นควรให้สญัญาฉบบันี E
สิ Eนสดุลง ซีพีเอ็นพทัยาจะต้องชําระคืนค่าเช่าทรัพย์สินที
เช่าคงเหลือ (Straight Line)  
รวมถึงเงินหรือผลประโยชน์อื
นใดที
ซีพีเอ็นพทัยาได้รับไว้แทนกองทรัสต์ (ถ้ามี) ให้แก่
กองทรัสต์ตามสดัส่วนของระยะเวลาการเช่าที
เหลืออยู่ตามระยะเวลาที
กําหนดไว้ใน
สญัญาฉบบันี E   

(7) เมื
อสญัญาเช่าฉบบันี Eสิ Eนสดุลงไม่ว่าด้วยเหตใุด ๆ ตามที
ได้กําหนดไว้ในสญัญาฉบบันี E 
กองทรัสต์จะส่งมอบทรัพย์สินที
เช่าคืนตามสภาพที
เป็นอยู่ ณ เวลานั Eน พร้อมกับส่วน
ควบและอปุกรณ์ที
ติดตรึงตราและไมต่ิดตรึงตรากบัทรัพย์สนิที
เช่า รวมทั Eงจะสง่มอบเงิน
หรือทรัพย์สินอื
นใดที
กองทรัสต์ และ/หรือผู้ เช่าช่วงทรัพย์สนิจากกองทรัสต์ ได้รับไว้แทน
ซีพีเอ็นพทัยา (ถ้ามี) ให้แก่ซีพีเอ็นพทัยา รวมถึงการคืนเงินประกันการเช่าที
กองทรัสต์
ได้รับจากผู้ เช่าพื Eนที
 และ/หรือผู้พกัอาศยั (ถ้ามี) ในทรัพย์สนิที
เช่าให้แก่ผู้ เช่าพื Eนที
 และ/
หรือผู้พกัอาศยั (ถ้ามี) หรือซีพีเอ็นพทัยา (แล้วแตก่รณี) 

พร้อมกันนี E ในระหว่างระยะเวลา 6 เดือนหลังจากวันที
สัญญาฉบับนี Eสิ Eนสุดลง 
กองทรัสต์จะใช้ความพยายามในการดําเนินการส่งมอบสิทธิประโยชน์ (ที
ส่งมอบได้ 
และ/หรือไมล่ะเมิดสิทธิของผู้ อื
น และไมร่วมถึงเงินประกนัการเช่า) ที
กองทรัสต์ได้รับไว้
ล่วงหน้าซึ
งเกี
ยวเนื
องกับทรัพย์สินที
เช่า ทั Eงก่อนและในวันที
สญัญาฉบับนี Eสิ Eนสุดลง 
ให้แก่ซีพีเอ็นพัทยาหรือผู้ มีสิทธิได้รับเงินโดยเร็ว และซีพีเอ็นพัทยาตกลงชําระคืน
กองทรัสต์ในเงินหรือคา่ใช้จ่ายใด ๆ ซึ
งกองทรัสต์ได้ชําระไปอนัเกี
ยวเนื
องกบัทรัพย์สนิที

เช่าสําหรับระยะเวลาภายหลงัจากที
สญัญาฉบบันี Eสิ Eนสดุลง ให้แก่กองทรัสต์ภายใน 5 
วนัทําการนบัแตว่นัที
ซีพีเอ็นพทัยาได้รับแจ้งจากกองทรัสต์เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

(8) ในกรณีที
กองทรัสต์ได้ใช้สทิธิบอกเลิกสญัญาตามข้อ (1) และ (2) แล้ว กองทรัสต์สงวน
สิทธิที
จะใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที
เช่าจนกว่าสญัญาฉบบันี Eสิ Eนสุดลงและกองทรัสต์
ได้รับชําระค่าเสียหาย ค่าเช่าทรัพย์สินที
เช่าคงเหลือ (Straight Line) รวมถึงเงินหรือ
ผลประโยชน์อื
นใดดังกล่าวจากซีพีเอ็นพัทยาแล้วเสร็จ โดยกองทรัสต์ไม่สามารถ
เรียกร้องค่าเสียหาย ค่าเช่าทรัพย์สินที
เช่าคงเหลือ รวมถึงเงินหรือผลประโยชน์อื
นใด
จากซีพีเอ็นพทัยาสาํหรับระหวา่งระยะเวลานี E เว้นแตก่องทรัสต์จะพิสจูน์ได้วา่กองทรัสต์
ได้รับความเสียหายจากเหตดุงักลา่วเกินกว่าผลประโยชน์ที
กองทรัสต์ได้รับสําหรับช่วง
ระยะเวลาดงักลา่ว ซีพีเอ็นพทัยายินยอมรับผิดชอบในความเสยีหายที
เกินดงักลา่ว   
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ทั Eงนี E คําว่า “ค่าขาดประโยชน์” ข้างต้น ให้อ้างอิงจากราคาประเมินมูลค่าทรัพย์สินตามที

ปรากฏในรายงานการประเมินค่าของบริษัทประเมินมลูค่าทรัพย์สนิลา่สดุก่อนเกิดเหตผิุดนดั
หรือเหตแุหง่การเลกิสญัญา หกัด้วยคา่เช่าทรัพย์สนิที
เช่าคงเหลอืที
ได้รับ (Straight Line) โดย
ค่าขาดประโยชน์จะต้องปรับปรุงด้วยรายการที
มีผลกระทบเนื
องจากการที
กองทรัสต์ไม่
สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินที
เช่าได้ตามวตัถุประสงค์ที
กําหนดในสญัญาฉบบันี E ทั Eงนี E 
คา่ขาดประโยชน์จะต้องมีจํานวนไมต่ํ
ากวา่ศนูย์ 

คาํรับรองของ
กองทรัสต์ 

ณ วนัทําสญัญานี E กองทรัสต์รับรองแก่ซีพีเอ็นพทัยาว่า กองทรัสต์เป็นกองทรัสต์ที
จดัตั Eงขึ Eน
โดยชอบตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติ 
ทรัสต์เพื
อธุรกรรมในตลาดทนุ พ.ศ. 2550 และสญัญาก่อตั Eงทรัสต์ โดยทรัสตีของกองทรัสต์มี
อํานาจในการเข้าทําสญัญา การปฏิบตัิตามสญัญา การจดัทําเอกสาร และการดําเนินการอื
น
ใดตามที
ระบไุว้ในสญัญานี E ตลอดจนกระทําการตา่ง ๆ ที
เกี
ยวเนื
องกบัสญัญานี E  

คํารับรองของซีพีเอ็น
พัทยา 

ณ วนัจดทะเบียน ซีพีเอ็นพทัยารับรองแก่กองทรัสต์วา่ 

(1)   ซีพีเอ็นพทัยาเป็นบริษัทจํากดัที
จดัตั Eงและดํารงอยูอ่ยา่งสมบรูณ์ตามกฎหมายไทย 

(2)  ซีพีเอ็นพทัยาเป็นเจ้าของกรรมสทิธิUในทรัพย์สนิที
เช่า 

(3) ซีพีเอ็นพทัยามีอํานาจในการเข้าทําสญัญา การปฏิบตัิตามสญัญา การจัดทําเอกสาร 
และการดําเนินการอื
นใดตามที
ระบุไว้ในสัญญานี E ตลอดจนกระทําการต่าง ๆ ที

เกี
ยวเนื
องกบัสญัญานี E และการกระทําดงักลา่วไมข่ดัตอ่วตัถปุระสงค์และข้อบงัคบัของ
บริษัท 

(4)   การที
ซีพีเอ็นพทัยาเข้าทําสญัญานี Eหรือปฏิบตัิตามความผกูพนัใด ๆ ในสญัญานี E ไมเ่ป็น
การขดัแย้งหรือฝ่าฝืนข้อกําหนด เงื
อนไข หรือคํารับรองใด ๆ ที
ซีพีเอ็นพทัยาได้ทําหรือจะ
ทําความตกลงกบับคุคลอื
น 

(5)   ก่อนที
จะมีการสง่มอบสิทธิครอบครองในทรัพย์สินที
เช่า ซีพีเอ็นพทัยาจะจดัให้ไม่มีการ
กระทําการใด ๆ อนัจะมีผลเป็นการรอนสทิธิ หรือกระทบสิทธิ หรือทําให้สิทธิครอบครอง
ทรัพย์สินที
เช่าของกองทรัสต์ด้อยลงหรือด้อยกว่าบุคคลอื
น เว้นแต่การกระทําดงักลา่ว
ได้มีอยู่ก่อนแล้วในวนัจดทะเบียน และซีพีเอ็นพทัยาเปิดเผยการกระทําดงักล่าวให้แก่
กองทรัสต์ทราบแล้วก่อนวนัจดทะเบียน ทั Eงนี E ให้รวมถึงการไม่กระทําการใด ๆ อนัจะมี
ผลเป็นการก่อ เปลี
ยนแปลง โอน สงวน ระงับ ซึ
งสิทธิในการใช้ทรัพย์สินที
เช่าตามที

กําหนดไว้ในสัญญาฉบับนี E เว้นแต่เป็นการให้เช่าที
 เกี
ยวเนื
องกับการดําเนินการ
ศนูย์การค้าและโรงแรมตามปกติ 

(6) ซีพีเอ็นพัทยาไม่มีข้อพิพาทหรือได้รับคําบอกกล่าวถึงกรณีพิพาท หรือมีคดีความกับ
บคุคลใด ๆ หรืออยู่ในระหว่างการดําเนินกระบวนการทางศาล หรืออยู่ในระหว่างการ
ดําเนินกระบวนการอนญุาโตตลุาการใดที
เกี
ยวเนื
องกบักรรมสทิธิUในทรัพย์สินที
เช่า หรือ
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สทิธิและหน้าที
ตามสญัญาฉบบันี Eที
เกี
ยวเนื
องกบัทรัพย์สนิที
เช่า  

(7) ซีพีเอ็นพัทยา และ/หรือตวัแทนที
ได้รับอนุญาตจากซีพีเอ็นพัทยาให้เปิดเผยข้อมูล ได้
เปิดเผยข้อมูลที
มีนัยสําคญัที
เกี
ยวข้องกับทรัพย์สินที
เช่าให้แก่กองทรัสต์แล้วทั Eงหมด 
โดยข้อมลูดงักลา่วเป็นข้อมลูที
เป็นจริงและถกูต้องทกุประการ 

 
(2) สรุปสาระสาํคัญของร่างสัญญาเช่าช่วงพื 1นที�อาคาร  

ผู้ให้เช่าช่วง บริษัท ซีพีเอ็น พทัยา จํากดั (“ซีพีเอ็นพัทยา”) 

ผู้เช่าช่วง บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จํากดั ในฐานะทรัสตีของทรัสต์เพื
อการลงทนุใน
สทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (“กองทรัสต์”) 

ทรัพย์สินที�เช่าช่วง พื Eนที
ภายในอาคารและสิ
งปลกูสร้างบางสว่นในศนูย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช ตั Eงอยู่
เลขที
 333/99 หมู่ที
 9 ถนนพทัยาสาย � ตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบรีุ ซึ
ง
คิดเป็นพื Eนที
ที
จะลงทนุประมาณ 4,827 ตารางเมตร  

ทั Eงนี E ซีพีเอ็นพทัยาเป็นผู้ทรงสิทธิการเช่าพื Eนที
ดงักลา่ว ตามสญัญาเช่าพื Eนที
อาคาร ระหว่าง
บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จํากดั (สาขาเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช) (ผู้ให้เช่า) และ ซีพีเอ็น
พัทยา (ผู้ เช่า) จํานวน 1 ฉบับ มีกําหนด 29 ปี 1 เดือน 5 วัน ลงวันที
 27 มิถุนายน 2556 
สิ Eนสดุลงวนัที
 28 กมุภาพนัธ์ 2581 (รวมเรียกทั Eงหมดวา่ “สัญญาเช่าพื 1นที�อาคารหลัก”)   

ระยะเวลาการเช่า มีกําหนดระยะเวลาประมาณ 20 ปีนบัตั Eงแต่วนัจดทะเบียนสิทธิเช่าตามสญัญาฉบบันี E โดย
สทิธิการเช่าจะหมดอายลุงในวนัที
 31 สงิหาคม 2580 

ค่าเช่า กองทรัสต์ตกลงชําระค่าเช่าในทรัพย์สินที
เช่าช่วงเป็นเงินจํานวน 80 ล้านบาท โดยชําระทั Eง
จํานวนในวนัจดทะเบียนสทิธิการเช่าตามสญัญาฉบบันี E 

หน้าที�ของกองทรัสต์ เป็นไปตามเงื
อนไขที
สรุปสาระสําคญัของร่างสญัญาเช่าอาคาร (บางสว่น) ของสว่นโครงการ
เซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช 

หน้าที�ของซีพเีอน็
พัทยา 
 

เป็นไปตามเงื
อนไขที
สรุปสาระสําคญัของร่างสญัญาเช่าอาคาร (บางสว่น) ของสว่นโครงการ
เซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช นอกจากนี E เนื
องจากเป็นการเช่าช่วงทรัพย์สิน ซีพีเอ็นพทัยาตก
ลงเพิ
มเติม ดงันี E  

(1) หากมีเหตทีุ
อาจทําให้สญัญาเช่าพื Eนที
อาคารหลกัต้องระงบัลงด้วยเหตกุารณ์ใด ๆ โดยที

ซีพีเอ็นพทัยาเป็นฝ่ายผิด และไมส่ามารถเยียวยาหรือแก้ไขด้วยวิธีการอื
นใดแล้ว ซีพีเอ็น
พทัยาจะต้องดําเนินการให้กองทรัสต์เข้าเป็นคู่สญัญาโดยตรงกบัผู้ ให้เช่าในสญัญาเช่า
พื Eนที
อาคารหลกัแทนซีพีเอ็นพทัยาได้ก่อนวนัที
สญัญาเช่าพื Eนที
อาคารหลกัจะมีผลระงบั
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สิ Eนไป และจะต้องให้กองทรัสต์เข้าทําสญัญาเช่าพื Eนที
อาคารฉบบัใหม่เฉพาะในส่วนที

เป็นทรัพย์สินที
เช่าช่วงโดยมีข้อกําหนดและเงื
อนไขที
เป็นไปสญัญาเช่าพื Eนที
อาคารหลกั
ตามสัดส่วนการครอบครองพื Eนที
ทุกประการ ทั Eงนี E ซีพีเอ็นพัทยาจะเป็นผู้ รับผิดชอบ
บรรดาค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมที
เกี
ยวข้องกบัการดําเนินการสวมสิทธิของกองทรัสต์
ดงักล่าวทั Eงหมดแทนกองทรัสต์ หากซีพีเอ็นพทัยามิได้จ่ายเงินและค่าใช้จ่ายดงักล่าว
ข้างต้นแทนกองทรัสต์ กองทรัสต์สงวนสิทธิในการจ่ายเงินดงักลา่วโดยตรง และซีพีเอ็น
พทัยาตกลงชดเชยเงินดงักลา่วให้แก่กองทรัสต์ 

อนึ
ง ในกรณีที
กองทรัสต์ไม่สามารถเข้าสวมสิทธิดังกล่าวแทนซีพีเอ็นพัทยาได้อย่าง
สมบูรณ์ตามกฎหมายที
ใช้บังคับอยู่ในระยะเวลาดังกล่าวโดยไม่ใช่ความผิดของ
กองทรัสต์ หรือเนื
องจากซีพีเอ็นพทัยาจงใจหรือประมาทเลนิเลอ่กระทําการใด ๆ ที
ทําให้
กองทรัสต์ไม่สามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้ หรือกองทรัสต์เลือกที
จะไม่ใช้สิทธิดังกล่าว
เนื
องจากอาจก่อให้เกิดภาระมากกว่าผลประโยชน์ที
พึงได้รับแก่กองทรัสต์ ให้ถือการ
ดังกล่าวไม่เป็นการจํากัดสิทธิของกองทรัสต์ในการเรียกค่าเสียหาย ได้แก่ ค่าเช่า
ทรัพย์สินที
เช่าช่วงตามสดัสว่นของระยะเวลาการเช่าช่วงที
เหลอือยู่ (Straight Line) ค่า
ขาดประโยชน์จากการที
กองทรัสต์ไม่สามารถใช้ประโยชน์ซึ
งทรัพย์สินที
เช่าช่วงได้ตาม
ระยะเวลาที
กําหนดไว้ในสญัญาฉบบันี E ค่าใช้จ่าย หรือเงินจํานวนใด ๆ ที
กองทรัสต์ต้อง
เสยีไป เสยีหาย หรือไมไ่ด้รับประโยชน์เนื
องจากเหตดุงักลา่วเกิดจากซีพีเอ็นพทัยา 

ทั Eงนี E ในกรณีที
กองทรัสต์สามารถเข้าสวมสิทธิดังกล่าวแทนซีพีเอ็นพัทยาได้อย่าง
สมบรูณ์ตามกฎหมายที
ใช้บงัคบัอยู่ในระยะเวลาดงักลา่ว ซีพีเอ็นพทัยาไม่ต้องชําระค่า
เช่าทรัพย์สินที
เช่าช่วงตามสดัสว่นของระยะเวลาการเช่าช่วงที
เหลืออยู่ภายใต้สญัญา
ฉบบันี Eคืนแก่กองทรัสต์ 

(2) ในกรณีที
กองทรัสต์ได้เข้าสวมสิทธิเป็นผู้ เช่าตามสญัญาพื Eนที
อาคารหลกัแทนซีพีเอ็น
พทัยาตามที
ระบุไว้ในข้อ (1) ข้างต้น ให้หน้าที
ของกองทรัสต์ในการส่งมอบทรัพย์สินที

เช่าช่วงคืนแก่ซีพีเอ็นพัทยาตามสญัญาฉบบันี Eระงับลง โดยที
กองทรัสต์ไม่ต้องชดเชย
คา่เสยีหายใด ๆ ให้แก่ซีพีเอ็นพทัยา และไมถื่อวา่กองทรัสต์ปฏิบตัิผิดสญัญาฉบบันี E 

เงื�อนไขอื�น ๆ  ให้เงื
อนไขเกี
ยวกบั “การประกนัภยั” “ทรัพย์สินที�เช่าเสียหายหรือถูกทําลาย” “การโอนสิทธิ
การเช่าและการให้เช่า” “เหตผิุดนดัหรือเหตแุห่งการเลิกสญัญา” “ผลของการผิดนดัหรือผล
อนัเกิดจากเหตแุห่งการเลิกสญัญา” “คํารบัรองของกองทรสัต์” “คํารบัรองของซีพีเอ็นพทัยา” 
ตามที
สรุปสาระสําคญัของร่างสญัญาเช่าอาคาร (บางสว่น) ของส่วนโครงการเซ็นทรัลเฟส
ติวลั พทัยา บีช บงัคบัใช้กบัสรุปสาระสาํคญัของร่างสญัญาฉบบันี E โดยอนโุลม  

หมายเหตุ เหตกุารณ์ที
อาจทําให้สญัญาเช่าพื Eนที
อาคารหลกัต้องระงบัลงจะไม่รวมถึงหน้าที
ในการชําระ
ค่าเช่าตามสญัญาเนื
องจากซีพีเอ็นพัทยาได้ชําระค่าเช่าทั Eงจํานวนตลอดอายุการเช่าแล้ว 
อยา่งไรก็ดี เหตกุารณ์อื
น ๆ ที
อาจทําให้สญัญาเช่าพื Eนที
อาคารหลกัต้องระงบัลง เช่น  
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1. ซีพีเอ็นพทัยาไม่ดําเนินการขออนญุาตตามกฎหมาย และ/หรือไม่สง่แบบก่อสร้าง แบบ
แปลนหรือวสัดุที
ใช้ให้ผู้ ให้เช่าพิจารณาเห็นชอบ หากประสงค์ที
จะปรับปรุงหรือตกแต่ง
ต่อเติมทรัพย์ที
เช่า รวมทั Eงไม่ดําเนินการก่อสร้างให้ถกูต้องตามแบบที
ผู้ ให้เช่าหรือผู้ เช่า
ยื
นขออนญุาตอยา่งเคร่งครัด 

2. ซีพีเอ็นพัทยาวางสินค้าหรือสิ
งอื
นใดภายนอกบริเวณทรัพย์ที
เช่า อย่างไรก็ดี ผู้ ให้เช่า
สงวนสทิธิที
จะเรียกคา่เช่าหรือคา่ตอบแทนใด ๆ เพิ
มเติมได้ โดยจะแจ้งหนงัสอืให้ซีพีเอ็น
พทัยาทราบลว่งหน้า 

3. ซีพีเอ็นพัทยา ให้เช่าช่วงหรือโอนสิทธิการเช่าที
เป็นการแข่งขันหรือขัดแย้งกับการ
ประกอบธุรกิจหลกัของผู้ให้เช่า 

4. ซีพีเอ็นพทัยานําทรัพย์ที
เช่าไปจํานํา จํานอง หรือก่อภาระผกูพนัใด ๆ โดยไม่ได้รับความ
ยินยอมจากผู้ให้เช่าลว่งหน้า 

5. ซีพีเอ็นพทัยาไม่ชําระภาษีมลูค่าเพิ
ม (ถ้ามี) ค่าอากรแสตมป์ และ/หรือค่าภาษีโรงเรือน
ตามที
กําหนดในสญัญา 

6. ซีพีเอ็นพทัยาไม่จดัให้มีการประกนัวินาศภยัในอาคารที
เช่าตามที
ผู้ให้เช่าพิจารณา และ/
หรือไม่ระบุให้ผู้ ให้เช่าเป็นผู้ รับผลประโยชน์ และ/หรือซีพีเอ็นพทัยาไม่ชําระเบี Eยประกัน
สาํหรับการประกนัภยัดงักลา่ว 

7. ซีพีเอ็นพทัยากระทําการใด ๆ อนัเป็นการเสี
ยงต่อการเกิดภยัอนัตรายหรือทําให้การเอา
ประกันภัยได้รับความเสียหายหรือประโยชน์ที
ได้จากการเอาประกันภัยลดน้อยลง 
หรือไม่ปฏิบัติตามคําแนะนํา ระเบียบ ข้อบังคบัในการใช้อาคารของบริษัทประกันภัย
อยา่งเคร่งครัด 

8. ซีพีเอ็นพทัยาไมด่แูลรักษาซ่อมแซมทรัพย์ที
เช่าหรืออปุกรณ์ที
ติดตั Eงในทรัพย์ที
เช่า ให้อยู่
ในสภาพดี รวมทั Eงไม่จัดการซ่อมแซมแก้ไขทรัพย์ที
เช่าในเวลาอนัควรตามที
ผู้ ให้เช่าได้
แจ้ง หรือไม่ชําระคืนค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ ให้เช่าหรือชําระคืนไม่ทนัภายในกําหนดหากผู้ ให้
เช่าดําเนินการแก้ไขซอ่มแซมแทนซีพีเอ็นพทัยา 

9. ซีพีเอ็นพทัยาไม่ดแูลรักษาความสะอาดทรัพย์ที
เช่า ปลอ่ยให้สกปรกรุงรัง มีกลิ
นเหม็น 
หรือสง่เสยีงรบกวนเป็นที
นา่รังเกียจแก่ผู้พบเห็น  

10. ซีพีเอ็นพทัยานําหรือเก็บวสัดหุรือสารซึ
งอนัตรายในทรัพย์ที
เช่า หรือกระทําการใด ๆ หรือ
ยอมให้บคุคลอื
นกระทําการใด ๆ อนัทําให้การประกนัภยัทรัพย์ที
เช่าเป็นการโมฆะ หรือ
ถกูยกเลกิหรือทําให้เบี Eยประกนัภยัสงูขึ Eน 

11. ซีพีเอ็นพทัยาไม่ชําระเงินอื
นใด (ยกเว้นค่าเช่าซึ
งชําระครบถ้วนตลอดอายสุญัญาแล้ว) 
หรือผิดข้อสญัญาข้อใดข้อหนึ
ง โดยที
ไมแ่ก้ไขให้ถกูต้องภายในกําหนด 30 วนั หรือทรัพย์
ที
เช่าถูกยึดหรืออายัดตามคําสั
งศาล หรือซีพีเอ็นพัทยาถูกศาลพิพากษาถึงที
สุดให้
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ล้มละลาย 

12. ในกรณีเกิดอคัคีภยัหรือภยัอยา่งอื
นซึ
งทําให้ทรัพย์ที
เช่าเสยีหายทั Eงหมดหรือบางสว่น ซึ
ง
ผู้ให้เช่าได้รับความเห็นจากหนว่ยงานราชการที
เกี
ยวข้องหรือจากวิศวกรที
ได้รับอนญุาต
ให้ประกอบวิชาชีพวา่เป็นการไมป่ลอดภยัที
จะใช้ทรัพย์ที
เช่าตอ่ไปได้ 

 
(3) สรุปสาระสาํคัญของร่างสัญญาเช่างานระบบ 

ผู้ให้เช่า บริษัท ซีพีเอ็น พทัยา จํากดั (“ซีพีเอ็นพัทยา”) 

ผู้เช่า บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จํากดั ในฐานะทรัสตีของทรัสต์เพื
อการลงทนุใน
สทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (“กองทรัสต์”) 

ทรัพย์สินที�เช่า งานระบบไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภค ระบบโทรศพัท์ ลิฟท์ บันไดเลื
อน ระบบปรับอากาศ 
ระบบงานวิศวกรรม ระบบบําบดันํ Eาเสีย และสิ
งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ซึ
งติดตั Eงและใช้
งานอยู่ในอาคารและสิ
งปลกูสร้างในศนูย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช และโรงแรมฮิล
ตนั พทัยา ทั Eงในส่วนของอาคารศูนย์การค้าและอาคารโรงแรม รวมทั Eงสิทธิใด ๆ ที
เกี
ยวกับ
หรือเกี
ยวเนื
องกบังานระบบดงักลา่ว (แล้วแตก่รณี)  

ระยะเวลาการเช่า มีกําหนดระยะเวลาประมาณ 20 ปีนบัตั Eงแตว่นัจดทะเบียนสทิธิการเช่าอาคารตามสญัญาเช่า
อาคารและสญัญาเช่าช่วงพื Eนที
อาคาร โดยสิทธิการเช่าจะหมดอายุลงในวนัที
 31 สิงหาคม 
2580 

ค่าเช่า กองทรัสต์ตกลงจะชําระค่าเช่าเป็นเงินจํานวน 5,440 ล้านบาท โดยชําระทั Eงจํานวนในวนัจด
ทะเบียนสทิธิการเช่าตามที
กําหนดไว้ในสญัญาเช่าอาคารและสญัญาเช่าช่วงพื Eนที
อาคาร 

การส่งมอบสทิธิ
ครอบครอง 

คูส่ญัญาตกลงให้สทิธิครอบครองในทรัพย์สินที
เช่าภายใต้สญัญาฉบบันี Eมีผลเป็นการสง่มอบ
การครอบครองในทรัพย์สนิที
เช่าอย่างสมบรูณ์ในวนัจดทะเบียนสิทธิการเช่าตามที
กําหนดไว้
ในสญัญาเช่าอาคารและสญัญาเช่าช่วงพื Eนที
อาคาร และได้มีการชําระราคาตามที
กําหนดใน
สญัญาฉบบันี Eแล้ว (“วันส่งมอบสิทธิครอบครอง”)   

การส่งมอบสทิธิตาม
สัญญาบริการและการ
รับภาระค่าใช้จ่าย 

(1) ซีพีเอ็นพทัยาจะจดัให้มีการดําเนินการเปลี
ยน และ/หรือเพิ
มเติม ชื
อผู้ รับประโยชน์ตาม
กรมธรรม์ประกนัภยัที
จดัทําขึ Eนสําหรับทรัพย์สินที
เช่าในส่วนโครงการเซ็นทรัล เฟสติวลั 
พทัยา บีช กบัผู้ รับประกนัภยัเป็นกองทรัสต์ สําหรับระยะเวลาประกนัภยัที
เหลอืของกรม
ธรรม์ประกนัภยั โดยกองทรัสต์ตกลงที
จะรับผิดชอบคา่ใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมใด ๆ ที

เกิดขึ Eนหรือเกี
ยวเนื
องจากการโอนสทิธิตามกรมธรรม์ประกนัภยัดงักลา่ว ทั Eงนี E กองทรัสต์
จะร่วมรับผิดชอบค่าเบี Eยประกนัภยัดงักลา่วตามสดัสว่นระยะเวลาประกนัภยัที
คงเหลือ
อยู ่
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 ซีพีเอ็นพทัยาจะจดัให้มีการดําเนินการเปลี
ยน และ/หรือเพิ
มเติม ชื
อผู้ รับประโยชน์ตาม
กรมธรรม์ประกันภยัที
จัดทําขึ Eนสําหรับทรัพย์สินที
เช่าในส่วนโรงแรมฮิลตัน พัทยา กับ
ผู้ รับประกันภัยเป็นกองทรัสต์ และ/หรือผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินจากกองทรัสต์ สําหรับ
ระยะเวลาประกันภัยที
เหลือของกรมธรรม์ประกันภัย โดยกองทรัสต์จะให้ผู้ เช่าช่วง
ทรัพย์สินจากกองทรัสต์ เป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่าย หรือ
ค่าธรรมเนียมใด ๆ ที
เกิดขึ Eนหรือเกี
ยวเนื
องจากการโอนสิทธิตามกรมธรรม์ประกันภัย
ดังกล่าว ทั Eงนี E กองทรัสต์จะร่วมรับผิดชอบค่าเบี Eยประกันภัยตามสัดส่วนระยะเวลา
ประกนัภยัที
คงเหลอือยู ่

(2) กองทรัสต์มีหน้าที
บํารุงรักษา ซ่อมแซม และปรับปรุงทรัพย์สินที
เช่าหรือกระทําการใด ๆ 
ทั Eงปวง เพื
อให้ทรัพย์สินที
 เช่าอยู่ ในสภาพที
ดี  หรือเหมาะสมแก่การใช้งานตาม
วตัถปุระสงค์ดงัที
ระบไุว้ในสญัญานี Eตลอดระยะเวลาการเช่าด้วยคา่ใช้จ่ายของกองทรัสต์ 
ทั Eงนี E เว้นแต่การบํารุงรักษา ซอ่มแซม และปรับปรุงทรัพย์สนิที
เช่าหรือกระทําการใด ๆ ทั Eง
ปวงที
เกี
ยวเนื
องกบัการดําเนินการดงักลา่วบนทรัพย์สนิที
เช่าในสว่นโรงแรมฮิลตนั พทัยา 
ซึ
งควรจะทําหรือได้ทําแล้วโดยผู้ ให้เช่าก่อนวนัจดทะเบียนสิทธิการเช่าตามสญัญาเช่า
อาคารตามแผนการซอ่มแซมทรัพย์สนิที
เช่า ซึ
งซีพีเอ็นพทัยาตกลงรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายที

เกิดขึ Eนดงักลา่วทั Eงสิ Eน 

(3) เมื
อจะต้องมีการเปลี
ยนแปลง เปลี
ยนแทน หรือเพิ
มเติมทรัพย์สินที
เช่าตามแผนการ
ดําเนินการที
ได้รับอนมุตัิโดยกองทรัสต์ ซีพีเอ็นพทัยาจะดําเนินการเปลี
ยนแปลง เปลี
ยน
แทน หรือเพิ
มเติมทรัพย์สินที
เช่าด้วยคา่ใช้จ่ายของซีพีเอ็นพทัยา โดยให้ถือว่าทรัพย์สนิที

เปลี
ยนแปลง เปลี
ยนแทน หรือเพิ
มเติมดงักลา่วเป็นทรัพย์สินที
เช่าภายใต้สญัญาฉบบันี E 
นอกจากนี E กองทรัสต์ยินยอมให้ซีพีเอ็นพทัยาเพิ
มมลูค่าสทิธิการเช่าหากซีพีเอ็นพทัยาได้
ดําเนินการเปลี
ยนแปลง เปลี
ยนแทน หรือเพิ
มเติมทรัพย์สนิที
เช่าแล้วเพื
อให้สอดคล้องกบั
การเปลี
ยนแปลงดงักลา่ว โดยมลูคา่สทิธิการเช่าสว่นที
เพิ
มดงักลา่วจะเป็นไปตามสดัสว่น
ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในทรัพย์สินที
ได้มีการเปลี
ยนแปลง เปลี
ยนแทน หรือเพิ
มเติม
ดงักลา่ว 

(4) ตราบเท่าที
เซ็นทรัลพัฒนา และ/หรือบุคคลใด ๆ ที
เซ็นทรัลพัฒนาเสนอชื
อให้ปฏิบัติ
หน้าที
เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์แทน ยงัคงปฏิบตัิหน้าที
เป็นผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช กองทรัสต์ยินยอม
ให้สิทธิในการจัดเก็บเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอื
นใดที
เกี
ยวกับหรือเกี
ยวเนื
องกบัการ
ให้บริการงานระบบที
กองทรัสต์เป็นผู้มีสิทธิครอบครองดงักล่าวทั Eงหมดในศูนย์การค้า
เซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช แก่เซ็นทรัลพัฒนา และ/หรือบุคคลใด ๆ ที
เซ็นทรัลพฒันา
เสนอชื
อให้ปฏิบตัิหน้าที
เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์แทน เพื
อให้ เซ็นทรัล
พัฒนา และ/หรือบุคคลใด ๆ ที
เซ็นทรัลพัฒนาเสนอชื
อให้ปฏิบัติหน้าที
เป็นผู้ บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์แทน มีสิทธิในการเก็บผลประโยชน์ทั Eงหมดจากการ
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ให้บริการแก่ลกูค้าและคู่สญัญาบริการในอาคารและสิ
งปลกูสร้างในโครงการเซ็นทรัล
เฟสติวลั พทัยา บีช จากการให้บริการร่วมแกคู่ส่ญัญาบริการในโครงการเซน็ทรัลเฟสตวิลั 
พทัยา บีช ได้แก่ บริการสว่นกลาง บริการไอเย็น และบริการดดูควนั คา่นํ Eาประปาและค่า
ไฟฟ้า (ตามมิเตอร์ของผู้ เช่าพื Eนที
แตล่ะราย) เป็นต้น และนําผลประโยชน์ดงักลา่วไปชําระ
หนี Eหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที
เกี
ยวกบัหรือเกี
ยวเนื
องกบัการใช้ระบบสาธารณปูโภคในอาคาร
และสิ
งปลกูสร้างในศนูย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช และในการให้บริการดงักลา่ว 
ได้แก่ ค่านํ Eาประปา ค่าไฟฟ้า เป็นต้น กับหน่วยงานของรัฐที
เกี
ยวข้อง หรือบุคคลที

เกี
ยวข้องอื
นใด (ถ้ามี) แทนกองทรัสต์ ทั Eงนี E ในกรณีที
เซ็นทรัลพฒันา และ/หรือบคุคลใด ๆ 
ที
เซ็นทรัลพฒันาเสนอชื
อให้ปฏิบตัิหน้าที
เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์แทน 
มิได้ปฏิบตัิหน้าที
เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์แล้ว กองทรัสต์ยินยอมให้
เซ็นทรัลพัฒนา และ/หรือบุคคลใด ๆ ที
เซ็นทรัลพฒันามอบหมาย มีสิทธิในการใช้งาน
ระบบสาธารณูปโภคที
เกี
ยวเนื
องกับอาคารและสิ
งปลกูสร้างในศนูย์การค้าเซ็นทรัลเฟส
ติวลั พทัยา บีช ในการให้บริการและจดัเก็บผลประโยชน์จากการให้บริการร่วมดงักลา่ว
จากผู้ เช่าพื Eนที
เฉพาะในพื Eนที
ที
ซีพีเอ็นพัทยามีสิทธิครอบครองอยู่ โดยเซ็นทรัลพัฒนา 
และ/หรือบุคคลใด ๆ ที
เซ็นทรัลพฒันามอบหมาย จะต้องนําส่งค่าบริการดงักล่าวตาม
สัดส่วนที
ซีพีเอ็นพัทยาต้องรับผิดชอบให้แก่กองทรัสต์หรือบุคคลใด ๆ ที
กองทรัสต์
มอบหมายเพื
อให้กองทรัสต์สามารถชําระหนี Eหรือคา่ใช้จา่ยใด ๆ  ที
เกี
ยวกบัหรือเกี
ยวเนื
อง
กบัการใช้ระบบสาธารณปูโภคในอาคารและสิ
งปลกูสร้างในศนูย์การค้าซ็นทรัลเฟสติวลั 
พทัยา บีช และในการให้บริการดงักล่าว แก่หน่วยงานของรัฐที
เกี
ยวข้อง หรือบุคคลที

เกี
ยวข้องอื
นใด (ถ้ามี) แทนคูส่ญัญาได้ 

(5) ตลอดระยะเวลาการเช่าตามสญัญาฉบบันี E กองทรัสต์ตกลงยินยอมให้เซ็นทรัลพฒันา 
และ/ห รือบุคคลใด ๆ  ที
 เซ็นท รัลพัฒ นาเสนอชื
 อให้ปฏิบัติห น้าที
 เป็นผู้ บ ริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์แทน ใช้ทรัพย์สนิที
เช่าในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา 
บีช ในการให้บริการแก่ผู้ เช่าพื Eนที
ที
ได้มีการชําระคา่ตอบแทนสิทธิการเช่าในลกัษณะของ
สญัญาเช่าระยะยาว (ค่าเซ้ง) ที
มิใช่ผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินที
เช่าตามสญัญาฉบบันี E รวมถึง
ลกูค้า คู่สญัญา และผู้ เช่าพื Eนที
ในสว่นที
อยู่ภายใต้สทิธิครอบครองของซีพีเอ็นพทัยา เพื
อ
ใช้ในการประกอบกิจการของตน โดยไมม่ีคา่ตอบแทน 

เหตุผิดนัดหรือเหตุ
แห่งการเลกิสัญญา 
 

คูส่ญัญามีสทิธิบอกเลกิสญัญาได้ในกรณีดงัตอ่ไปนี E 

(1) ในกรณีที
ซีพีเอ็นพทัยาจงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงที
ระบไุว้ในสญัญานี E 
หรือผิดคํารับรองที
ให้ไว้ในสญัญานี E  

(2) ในกรณีซีพีเอ็นพทัยาปฏิบตัิผิดเงื
อนไขของสญัญากู้ยืมเงิน หรือภาระผูกพนั หรือภาระ
หนี Eสินอื
นใดกบับคุคลใด ๆ ก็ตาม ซึ
งรวมกนัมีมลูค่าเกินกว่ากึ
งหนึ
งของมลูค่าของสว่น
ของผู้ ถือหุ้นของซีพีเอ็นพทัยา และอาจนําซีพีเอ็นพทัยาไปสูส่ภาวะล้มละลาย หรือฟืEนฟู
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กิจการ โดยซีพีเอ็นพทัยาไมส่ามารถทําการแก้ไขเหตดุงักลา่วให้เสร็จสิ Eน  

(3) ในกรณีที
ซีพีเอ็นพทัยาถกูศาลสั
งพิทกัษ์ทรัพย์ หรือถกูศาลสั
งให้ล้มละลาย  หรืออยู่ใน
ขั Eนตอนการเลกิบริษัท การชําระบญัชี หรือศาลมีคําสั
งให้ฟืEนฟูกิจการของซีพีเอ็นพทัยา 
ซึ
งกองทรัสต์เห็นวา่มีผลกระทบตอ่ความสามารถของซีพีเอ็นพทัยาในการชําระหนี E หรือ
ปฏิบตัิตามสญัญานี E 

(4) ในกรณีที
กองทรัสต์จงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไมป่ฏิบตัิตามข้อตกลงที
ระบไุว้ในสญัญานี E หรือ
ผิดคํารับรองที
ให้ไว้ในสญัญานี E  

(5) เมื
อครบกําหนดระยะเวลาการเช่าตามสญัญาเช่าอาคาร 

(6) คูส่ญัญาตกลงเลกิสญัญา  

(7) (ก) ในกรณีที
มีการเลกิกองทรัสต์ตามรายละเอียดที
กําหนดในสญัญาก่อตั Eงทรัสต์ และ
กองทรัสต์ได้แจ้งให้ซีพีเอ็นพทัยาทราบถึงการเลิกกองทรัสต์เป็นลายลกัษณ์อกัษร
แล้ว  

(ข) ในกรณีที
ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์มีมติให้เลกิกองทรัสต์ โดยในการลงมติดงักลา่วมีซีพีเอ็น 
พทัยา และ/หรือกลุม่บคุคลเดียวกนัลงมติให้เลกิกองทรัสต์ เว้นแต่ในกรณีที
การลง
มติของซีพีเอ็นพทัยา และ/หรือกลุม่บคุคลเดียวกนัดงักลา่วเป็นประโยชน์โดยรวม
แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ซึ
งไม่ใช่ซีพีเอ็นพัทยา และ/หรือกลุ่มบุคคล
เดียวกนั และเป็นไปตามความประสงค์ของกองทรัสต์  

 เพื
อประโยชน์ของข้อ (ข) นี E “กลุ่มบุคคลเดียวกัน” ให้เป็นไปตามนิยามที
กําหนด
ในประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ที
 ทจ. ��/���� เรื
อง การออกและเสนอ
ขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื
อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ และที
ได้มีการแก้ไข
เพิ
มเติม 

(8) ในกรณีที
มีกฎหมาย หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานกังาน ก.ล.ต. มีคําสั
งให้เลิก
กองทรัสต์ โดยที
กองทรัสต์มิได้ฝ่าฝืน และ/หรือปฏิบตัิผิดกฎข้อบงัคบั กฎหมาย และ/
หรือกฎระเบียบอื
นใดที
เกี
ยวข้อง และ/หรือไม่ใช่ความผิดของซีพีเอ็นพทัยา และ/หรือ
เซ็นทรัลพฒันาในฐานะผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ และ/หรือบคุคลใด ๆ ที

เซ็นทรัลพฒันาเสนอชื
อให้ปฏิบตัิหน้าที
เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์แทน และ/หรือไมใ่ช่
ความผิดของผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินจากกองทรัสต์ และกองทรัสต์ได้แจ้งให้ซีพีเอ็นพทัยา
ทราบถึงการเลกิกองทรัสต์เป็นลายลกัษณ์อกัษรแล้ว โดยที
คูส่ญัญาทั Eงสองฝ่ายมีหน้าที

ร่วมกนัและได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที
ร่วมกนัเพื
อไม่ให้สญัญาฉบบันี Eระงบัโดยผล
จากการเปลี
ยนแปลงของกฎหมาย หรือจากคําสั
งของหน่วยงานใด ๆ ของรัฐ เท่าที
ไม่
ขดัต่อกฎหมายหรือคําสั
งของหน่วยงานใด ๆ ของรัฐที
มีผลใช้บงัคบัอยู่ในขณะนั Eน เช่น 
การจดัตั Eงหรือจัดหาบคุคลใด ๆ มารับโอนสิทธิและหน้าที
ที
กองทรัสต์มีอยู่ตามสญัญา
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ฉบบันี Eแล้วก็ตาม  

(9) ในกรณีที
ที
ดินอันเป็นที
ตั Eงของทรัพย์สินที
เช่าตามสัญญาเช่าอาคารทั Eงหมดหรือ
บางสว่นที
สาํคญัตกอยูภ่ายใต้เขตเวนคืน หรือเขตสงวน หรือเขตสาํรวจ เพื
อการเวนคืน
ตามประกาศหรือกฎหมายอนัเกี
ยวกบัการเวนคืนหรือกฎหมายอื
น ๆ ซึ
งทําให้กองทรัสต์
ไมส่ามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์สนิที
เช่าได้อยา่งมีนยัสาํคญั 

(10) ในกรณีที
ไมม่ีการดําเนินการจดทะเบียนการเช่าตามสญัญาเช่าอาคารภายในระยะเวลา
ที
กําหนดในสญัญาเช่าอาคาร 

(11) ในกรณีที
สญัญาเช่าอาคารสิ Eนผลใช้บงัคบัลงเนื
องจากเหตุตามที
ระบุไว้ในสญัญาเช่า
อาคาร  

ผลของการผิดนัดหรือ
ผลอั น เกิ ด จาก เห ตุ
แห่งการเลิกสัญญา 

(1) ในกรณีที
ซีพีเอ็นพทัยาจงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงที
ระบไุว้ในสญัญานี E 
หรือผิดคํารับรองที
ให้ไว้ในสญัญานี E กองทรัสต์มีสทิธิบอกเลกิสญัญาฉบบันี Eได้ทนัที และ
ซีพีเอ็นพทัยาจะต้องชําระคืนค่าเช่าทรัพย์สินที
เช่าคงเหลือ (Straight Line) รวมถึงเงิน
หรือผลประโยชน์อื
นใดที
ซีพีเอ็นพทัยาได้รับไว้ในนามกองทรัสต์ ให้แก่กองทรัสต์ตาม
สดัส่วนของระยะเวลาการเช่าที
เหลืออยู่ และค่าขาดประโยชน์จากการที
กองทรัสต์ไม่
สามารถใช้ประโยชน์ซึ
งทรัพย์สนิที
เช่าได้ตามระยะเวลาที
กําหนดไว้ในสญัญาฉบบันี E  

(2) ในกรณีที
ซีพีเอ็นพทัยาปฏิบตัิผิดเงื
อนไขของสญัญากู้ยืมเงิน หรือภาระผกูพนั หรือภาระ
หนี Eสินอื
นใด กับบุคคลใด ๆ และถูกศาลสั
งพิทักษ์ทรัพย์ หรือถูกศาลสั
งให้ล้มละลาย 
หรืออยู่ในขั Eนตอนการเลิกบริษัท การชําระบัญชี หรือศาลมีคําสั
งให้ฟืEนฟูกิจการ 
กองทรัสต์มีสิทธิที
จะบอกเลิกสญัญาฉบบันี Eได้ทนัที และในกรณีที
กองทรัสต์ใช้สิทธิใน
การเลิกสัญญาฉบับนี E ซีพีเอ็นพัทยาจะต้องชําระคืนค่าเช่าทรัพย์สินที
เช่าคงเหลือ
(Straight Line) รวมถึงเงินหรือผลประโยชน์อื
นใดที
ซีพีเอ็นพัทยาได้รับไว้ในนาม
กองทรัสต์ ให้แก่กองทรัสต์ตามสดัส่วนของระยะเวลาการเช่าที
เหลืออยู่ และค่าขาด
ประโยชน์จากการที
กองทรัสต์ไมส่ามารถใช้ประโยชน์ซึ
งทรัพย์สนิที
เช่าได้ตามระยะเวลา
ที
กําหนดไว้ในสญัญาฉบบันี E ทั Eงนี E ไม่ตดัสิทธิของกองทรัสต์ในการเรียกร้องค่าเสียหาย 
และ/หรือค่าใช้จ่ายอื
นใดอนัเกิดจากการที
มีเหตผิุดนดัเกิดขึ Eนนั Eน เว้นแตเ่หตผิุดนดัของซี
พีเอ็นพัทยาดังกล่าวเกิดจากการที
กองทรัสต์ไม่ปฏิบัติตามหน้าที
หรือปฏิบัติหน้าที

ผิดพลาดตามสญัญาฉบบันี E 

(3) ในกรณีที
กองทรัสต์จงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไมป่ฏิบตัิตามข้อตกลงที
ระบไุว้ในสญัญานี E หรือ
ผิดคํารับรองที
ให้ไว้ในสญัญานี E ซีพีเอ็นพทัยามีสิทธิบอกเลกิสญัญาฉบบันี Eได้ทนัที โดยซี
พีเอ็นพทัยาไมต้่องชําระคืนคา่เช่าทรัพย์สนิที
เช่าคงเหลอืให้แก่กองทรัสต์ 

(4) ในกรณีที
 (ก) ครบกําหนดระยะเวลาการเช่าในทรัพย์สินที
เช่าตามสญัญาฉบบันี E หรือ 
(ข) คูส่ญัญาตกลงเลกิสญัญา หรือ (ค) มีการเลกิกองทรัสต์ตามรายละเอียดที
กําหนดใน
สัญญาก่อตั Eงทรัสต์ หรือ (ง) ในกรณีที
มีกฎหมาย หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
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สาํนกังาน ก.ล.ต. มีคําสั
งให้เลกิกองทรัสต์โดยที
กองทรัสต์มิได้ฝ่าฝืน และ/หรือปฏิบตัิผิด
กฎข้อบงัคบั กฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบอื
นใดที
เกี
ยวข้อง และ/หรือไม่ใช่ความผิด
ของซีพีเอ็นพัทยา และ/หรือเซ็นทรัลพัฒนาในฐานะผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ของ
กองทรัสต์ และ/หรือบุคคลใด ๆ ที
เซ็นทรัลพฒันาเสนอชื
อให้ปฏิบตัิหน้าที
เป็นผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์แทน และ/หรือไมใ่ช่ความผิดของผู้ เชา่ชว่งทรัพย์สนิจากกองทรัสต์ ให้ถือ
วา่สญัญาฉบบันี Eสิ Eนสดุลง โดยที
คู่สญัญาแต่ละฝ่ายไมม่ีสทิธิเรียกค่าเสยีหาย คา่ใช้จ่าย 
ค่าเช่าทรัพย์สินที
เช่าหรือเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอื
นใดจากคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ
งได้ 
โดยซีพีเอ็นพทัยาไมต้่องชําระคืนคา่เช่าทรัพย์สนิที
เช่าคงเหลอืให้แก่กองทรัสต์ ทั Eงนี E เว้น
แตคู่ส่ญัญาจะตกลงกนัเป็นอยา่งอื
น  

ทั Eงนี E เว้นแต่กรณีที
มีกฎหมาย หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานกังาน ก.ล.ต. มีคําสั
ง
ให้เลิกกองทรัสต์ เนื
องจากความผิดของซีพีเอ็นพทัยา และ/หรือเซ็นทรัลพฒันาในฐานะ
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ และ/หรือบุคคลใด ๆ ที
เซ็นทรัลพฒันาเสนอชื
อ
ให้ปฏิบัติหน้าที
เป็นผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์แทน และ/หรือความผิดของผู้ เช่าช่วง
ทรัพย์สินจากกองทรัสต์ กองทรัสต์มีสิทธิบอกเลิกสญัญาฉบับนี Eได้ทันที และซีพีเอ็น
พัทยาจะต้องชําระคืนค่าเช่าทรัพย์สินที
เช่าคงเหลือ (Straight Line) รวมถึงเงินหรือ
ผลประโยชน์อื
นใดที
ซีพีเอ็นพทัยาได้รับไว้ในนามกองทรัสต์ ให้แก่กองทรัสต์ตามสดัสว่น
ของระยะเวลาการเช่าที
เหลอือยู ่และคา่ขาดประโยชน์จากการที
กองทรัสต์ไมส่ามารถใช้
ประโยชน์ซึ
งทรัพย์สนิที
เช่าได้ตามระยะเวลาที
กําหนดไว้ในสญัญาฉบบันี E 

(5) ในกรณีที
ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์มีมติให้เลกิกองทรัสต์ โดยในการลงมติดงักลา่วมีซีพีเอ็นพทัยา 
และ/หรือกลุม่บคุคลเดียวกนัลงมติให้เลกิกองทรัสต์ ให้ถือวา่สญัญาฉบบันี Eสิ Eนสดุลง โดย
ที
ซีพีเอ็นพัทยาจะต้องชําระคืนค่าเช่าทรัพย์สินที
เช่าคงเหลือ (Straight Line) ให้แก่
กองทรัสต์ตามสดัสว่นของระยะเวลาการเช่าที
เหลอือยู ่รวมถึงเงินหรือผลประโยชน์อื
นใด
ที
ซีพีเอ็นพทัยาได้รับไว้ในนามกองทรัสต์ให้แก่กองทรัสต์ตามสดัสว่นของระยะเวลาการ
เช่าที
เหลืออยู่ รวมถึงค่าขาดประโยชน์จากการที
กองทรัสต์ไม่สามารถใช้ประโยชน์ซึ
ง
ทรัพย์สนิที
เช่าตามระยะเวลาที
กําหนดไว้ในสญัญาฉบบันี E 

ทั Eงนี E หากเป็นกรณีที
การลงมติของซีพีเอ็นพทัยา และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน ซึ
งเป็น
ประโยชน์โดยรวมของกองทรัสต์และเป็นไปตามความประสงค์ของกองทรัสต์ ให้ถือว่า
สญัญาฉบบันี Eสิ Eนสดุลง โดยที
คูส่ญัญาแตล่ะฝ่ายไม่มีสทิธิเรียกคา่เสยีหาย คา่ใช้จ่าย ค่า
เช่าทรัพย์สนิที
เช่าหรือเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอื
นใดจากคูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ
งได้ โดย
ซีพีเอ็นพทัยาไม่ต้องชําระคืนค่าเช่าทรัพย์สินที
เช่าคงเหลือให้แก่กองทรัสต์ ทั Eงนี E เว้นแต่
คูส่ญัญาจะตกลงกนัเป็นอยา่งอื
น 

(6) ในกรณีที
ที
ดินอนัเป็นที
ตั Eงของทรัพย์สนิที
เช่าตามสญัญาเช่าอาคารทั Eงหมดหรือบางสว่น
ที
สาํคญัตกอยูภ่ายใต้เขตเวนคืน หรือเขตสงวน หรือเขตสาํรวจเพื
อการเวนคืน กองทรัสต์
มีสิทธิพิจารณาว่าจะให้สญัญาฉบบันี Eสิ Eนสดุลงหรือไม่ โดยกองทรัสต์จะพิจารณาจาก
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ผลกระทบจากการเวนคืนดงักลา่ววา่มีนยัสาํคญัเพียงใด ซึ
งในกรณีที
กองทรัสต์เห็นควร
ให้สญัญาฉบบันี Eสิ Eนสดุลง ซีพีเอ็นพทัยาจะต้องชําระคืนค่าเช่าทรัพย์สินที
เช่าคงเหลือ 
(Straight Line) รวมถึงเงินหรือผลประโยชน์อื
นใดที
ซีพีเอ็นพทัยาได้รับไว้แทนกองทรัสต์ 
(ถ้ามี) ให้แก่กองทรัสต์ตามสดัส่วนของระยะเวลาการเช่าที
เหลืออยู่ตามระยะเวลาที

กําหนดไว้ในสญัญาฉบบันี E 

(7) ในกรณีที
 (ก) ไมส่ามารถจดทะเบียนสทิธิการเช่าอาคารตามสญัญาเช่าอาคาร หรือ (ข) 
สญัญาเช่าอาคารสิ Eนผลใช้บงัคบัลงเนื
องจากเหตตุามที
ระบไุว้ในสญัญาเช่าอาคาร และ
เหตุการณ์ดงักล่าวไม่ได้เกิดจากเหตุผิดนดัหรือผิดสญัญาของซีพีเอ็นพทัยา และ/หรือ
เซ็นทรัลพฒันาในฐานะผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ และ/หรือบคุคลใด ๆ ที

เซ็นทรัลพฒันาเสนอชื
อให้ปฏิบตัิหน้าที
เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์แทน และ/หรือผู้ เช่า
ช่วงทรัพย์สินจากกองทรัสต์ ตามที
ระบไุว้ในสญัญาเช่าอาคาร และ/หรือสญัญาเช่าช่วง
พื Eนที
 ซีพีเอ็นพทัยามีสทิธิบอกเลกิสญัญาฉบบันี Eได้ทนัที โดยที
ซีพีเอ็นพทัยาไมต้่องชําระ
คืนคา่เช่าทรัพย์สนิที
เช่าคงเหลอืให้แก่กองทรัสต์ 

อย่างไรก็ดี ในกรณีที
 (ก) ไม่สามารถจดทะเบียนสิทธิการเช่าอาคารตามสญัญาเช่า
อาคาร หรือ (ข) สญัญาเช่าอาคารสิ Eนผลใช้บงัคบัลงเนื
องจากเหตตุามที
ระบไุว้ในสญัญา
เช่าอาคาร และเหตุการณ์ดงักล่าวเกิดจากเหตุผิดนดัหรือผิดสญัญาของซีพีเอ็นพทัยา 
และ/หรือเซ็นทรัลพฒันาในฐานะผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ และ/หรือบคุคล
ใด ๆ ที
เซ็นทรัลพฒันาเสนอชื
อให้ปฏิบตัิหน้าที
เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์แทน และ/
หรือ ผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินจากกองทรัสต์ ตามที
ระบุไว้ในสัญญาเช่าอาคาร และ/หรือ
สญัญาเช่าช่วงพื Eนที
 กองทรัสต์มีสิทธิบอกเลิกสญัญาฉบบันี Eได้ทนัที โดยที
ซีพีเอ็นพทัยา
จะต้องชําระคืนค่า เช่าท รัพ ย์สินที
 เช่ าคงเหลือ  (Straight Line) รวมถึ งเงินห รือ
ผลประโยชน์อื
นใดที
ซีพีเอ็นพัทยาได้รับไว้แทนกองทรัสต์ (ถ้ามี) ให้แก่กองทรัสต์ตาม
สดัส่วนของระยะเวลาการเช่าที
เหลืออยู่ และค่าขาดประโยชน์จากการที
กองทรัสต์ไม่
สามารถใช้ประโยชน์ซึ
งทรัพย์สนิที
เช่าตามระยะเวลาที
กําหนดไว้ในสญัญาฉบบันี E 

(8) ทั Eงนี E หากเหตุการณ์ดังกล่าวมิได้เกิดขึ Eนเนื
องจากคู่สญัญาฝ่ายหนึ
งฝ่ายใดไม่ปฏิบัติ
หน้าที
หรือปฏิบตัิหน้าที
ผิดพลาด หรือปฏิบตัิบกพร่องตอ่หน้าที
ตามสญัญาฉบบันี E ให้ถือ
วา่สญัญาฉบบันี Eสิ Eนสดุลง โดยที
คู่สญัญาแต่ละฝ่ายไมม่ีสิทธิเรียกค่าเสยีหาย คา่ใช้จ่าย 
หรือเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอื
นใดจากคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ
งได้ โดยซีพีเอ็นพทัยาไม่
ต้องชําระคืนค่าเช่าทรัพย์สินที
เช่าคงเหลือให้แก่กองทรัสต์ เว้นแต่คู่สญัญาจะตกลงกัน
เป็นอยา่งอื
น 

(9) เมื
อสญัญาเช่าฉบบันี Eสิ Eนสดุลงไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ตามที
ได้กําหนดไว้ในสญัญาฉบบันี E 
กองทรัสต์จะส่งมอบทรัพย์สินที
เช่าคืนตามสภาพที
เป็นอยู่ ณ เวลานั Eน พร้อมกบัพร้อม
กบัสว่นควบและอปุกรณ์ที
ติดตรึงตราและไม่ติดตรึงตรากบัทรัพย์สนิที
เช่า รวมทั Eงจะสง่
มอบเงินหรือทรัพย์สินอื
นใดที
กองทรัสต์ และ/หรือผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินจากกองทรัสต์ 
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ได้รับไว้แทนซีพีเอ็นพทัยา (ถ้ามี) ให้แก่ซีพีเอ็นพทัยา รวมถึงการคืนเงินประกนัการเช่าที

กองทรัสต์ได้รับจากผู้ เช่าพื Eนที
 และ/หรือผู้พกัอาศยั (ถ้ามี) ในทรัพย์สินที
เช่าให้แก่ผู้ เช่า
พื Eนที
 และ/หรือผู้พกัอาศยั (ถ้ามี) หรือซีพีเอ็นพทัยา (แล้วแตก่รณี) 

พร้อมกนันี E ในระหวา่งระยะเวลา � เดือนหลงัจากวนัที
สญัญาฉบบันี Eสิ Eนสดุลง กองทรัสต์
จะใช้ความพยายามในการดําเนินการส่งมอบสิทธิประโยชน์ (ที
สง่มอบได้ และ/หรือไม่
ละเมิดสิทธิของผู้ อื
น และไม่รวมถึงเงินประกันการเช่า) ที
กองทรัสต์ได้รับไว้ลว่งหน้าซึ
ง
เกี
ยวเนื
องกับทรัพย์สินที
เช่า ทั Eงก่อนและในวนัที
สญัญาฉบับนี Eสิ Eนสดุลง ให้แก่ซีพีเอ็น
พทัยาหรือผู้มีสทิธิได้รับเงินโดยเร็ว และซีพีเอ็นพทัยาตกลงชําระคืนกองทรัสต์ในเงินหรือ
คา่ใช้จ่ายใด ๆ ซึ
งกองทรัสต์ได้ชําระไปอนัเกี
ยวเนื
องกบัทรัพย์สนิที
เช่าสาํหรับระยะเวลา
ภายหลงัจากที
สญัญาฉบบันี Eสิ Eนสดุลง ให้แก่กองทรัสต์ภายใน � วนัทําการนบัแตว่นัที
ซี
พีเอ็นพทัยาได้รับแจ้งจากกองทรัสต์เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

(10) ในกรณีที
กองทรัสต์ได้ใช้สทิธิบอกเลกิสญัญาตามข้อ (1) และ (2) แล้ว กองทรัสต์สงวน
สิทธิที
จะใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที
เช่าจนกว่าสญัญาฉบับนี Eสิ Eนสุดลงและกองทรัสต์
ได้รับชําระค่าเสียหาย ค่าเช่าทรัพย์สินที
เช่าคงเหลือ (Straight Line) รวมถึงเงินหรือ
ผลประโยชน์อื
นใดดังกล่าวจากซีพีเอ็นพัทยาแล้วเสร็จ โดยกองทรัสต์ไม่สามารถ
เรียกร้องคา่เสียหาย คา่เช่าทรัพย์สนิที
เช่าคงเหลอืรวมถึงเงินหรือผลประโยชน์อื
นใดจาก
ซีพีเอ็นพทัยาสาํหรับระหวา่งระยะเวลานี E เว้นแตก่องทรัสต์จะพิสจูน์ได้วา่กองทรัสต์ได้รับ
ความเสียหายจากเหตุดังกล่าวเกินกว่าผลประโยชน์ที
กองทรัสต์ได้รับสําหรับช่วง
ระยะเวลาดงักลา่ว ซีพีเอ็นพทัยายินยอมรับผิดชอบในความเสยีหายที
เกินดงักลา่ว 

ทั Eงนี E คําว่า “ค่าขาดประโยชน์” ข้างต้น ให้อ้างอิงจากราคาประเมินมูลค่าทรัพย์สินตามที

ปรากฏในรายงานการประเมินค่าของบริษัทประเมินมลูค่าทรัพย์สนิลา่สดุก่อนเกิดเหตผิุดนดั
หรือเหตแุหง่การเลกิสญัญา หกัด้วยคา่เช่าทรัพย์สนิที
เช่าคงเหลอืที
ได้รับ (Straight Line) โดย
ค่าขาดประโยชน์จะต้องปรับปรุงด้วยรายการที
มีผลกระทบเนื
องจากการที
กองทรัสต์ไม่
สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินที
เช่าได้ตามวตัถปุระสงค์ที
กําหนดในสญัญาฉบบันี E ทั Eงนี E 
คา่ขาดประโยชน์จะต้องไมจํ่านวนตํ
ากวา่ศนูย์ 

คาํรับรองของ
กองทรัสต์ 
 

ณ วนัทําสญัญานี E กองทรัสต์รับรองแก่ซีพีเอ็นพทัยาว่า กองทรัสต์เป็นกองทรัสต์ที
จัดตั Eงขึ Eน
โดยชอบตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 พระราชบญัญัติท
รัสต์เพื
อธุรกรรมในตลาดทนุ พ.ศ. 2550 และสญัญาก่อตั Eงทรัสต์ โดยทรัสตีของกองทรัสต์มี
อํานาจในการเข้าทําสญัญา การปฏิบตัิตามสญัญา การจดัทําเอกสาร และการดําเนินการอื
น
ใดตามที
ระบไุว้ในสญัญานี E ตลอดจนกระทําการตา่ง ๆ ที
เกี
ยวเนื
องกบัสญัญานี E 

คาํรับรองของซีพีเอน็
พัทยา 
 

ณ วนัจดทะเบียน ซีพีเอ็นพทัยารับรองแก่กองทรัสต์วา่ 

(1)   ซีพีเอ็นพทัยาเป็นบริษัทจํากดัที
จดัตั Eงและดํารงอยูอ่ยา่งสมบรูณ์ตามกฎหมายไทย 
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(2)   ซีพีเอ็นพทัยาเป็นเจ้าของกรรมสทิธิUในทรัพย์สนิที
เช่า 

(3)   ซีพีเอ็นพัทยามีอํานาจในการเข้าทําสญัญา การปฏิบตัิตามสญัญา การจัดทําเอกสาร 
และการดําเนินการอื
นใดตามที
ระบุไว้ในสัญญานี E ตลอดจนกระทําการต่าง ๆ ที

เกี
ยวเนื
องกบัสญัญานี E และการกระทําดงักลา่วไม่ขดัตอ่วตัถปุระสงค์และข้อบงัคบัของ
บริษัท 

(4)   การที
ซีพีเอ็นพทัยาเข้าทําสญัญานี Eหรือปฏิบตัิตามความผกูพนัใด ๆ ในสญัญานี E ไม่เป็น
การขดัแย้งหรือฝ่าฝืนข้อกําหนด เงื
อนไข หรือคํารับรองใด ๆ ที
ซีพีเอ็นพทัยาได้ทําหรือจะ
ทําความตกลงกบับคุคลอื
น 

(5)   ซีพีเอ็นพัทยาไม่มีข้อพิพาทหรือได้รับคําบอกกล่าวถึงกรณีพิพาท หรือมีคดีความกับ
บคุคลใด ๆ หรืออยู่ในระหว่างการดําเนินกระบวนการทางศาล หรืออยู่ในระหว่างการ
ดําเนินการอนญุาโตตลุาการใด ที
เกี
ยวเนื
องกบักรรมสทิธิUในทรัพย์สนิที
เช่า หรือสทิธิและ
หน้าที
ตามสญัญาฉบบันี Eที
เกี
ยวเนื
องกับทรัพย์สินที
เช่า และมิได้ผิดนดัหรือผิดสญัญา 
หรือเข้าทําสญัญา หรือก่อให้เกิดภาระผกูพนัใด ๆ หรือฝ่าผืนกฎหมายใด ๆ ที
เกี
ยวกับ
ทรัพย์สินที
เช่า หรือสิทธิและหน้าที
ของซีพีเอ็นพทัยาตามสญัญาฉบบันี Eที
เกี
ยวเนื
องกับ
ทรัพย์สนิที
เช่าที
สง่ผลกระทบในทางลบอยา่งมีนยัสาํคญัตอ่การให้เชา่ทรัพย์สนิที
เชา่โดย
ซีพีเอ็นพทัยาหรือการใช้ทรัพย์สนิที
เช่าของกองทรัสต์ภายใต้สญัญาฉบบันี E 

(6)   ซีพีเอ็นพัทยา และ/หรือตวัแทนที
ได้รับอนุญาตจากซีพีเอ็นพัทยาให้เปิดเผยข้อมูล ได้
เปิดเผยข้อมูลที
เกี
ยวข้องกับทรัพย์สินให้แก่กองทรัสต์แล้วทั Eงหมด โดยข้อมูลดงักล่าว
เป็นข้อมลูที
เป็นจริงและถกูต้องทกุประการ 

 
(4) สรุปสาระสาํคัญของร่างสัญญาซื 1อขายทรัพย์สิน  

ผู้ขาย บริษัท ซีพีเอ็น พทัยา จํากดั (“ซีพีเอ็นพัทยา”) 

ผู้ซื 1อ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จํากดั ในฐานะทรัสตีของทรัสต์เพื
อการลงทนุใน
สทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (“กองทรัสต์”) 

ทรัพย์สินที�ซื 1อขาย อปุกรณ์ตกแตง่ เครื
องมือ เครื
องใช้ ทั Eงที
ติดตรึงตราและไมต่ิดตรึงตราถาวร รวมทั Eงอปุกรณ์อื
น
ใดที
ใช้เพื
อวตัถปุระสงค์ในการประดบัตกแต่งหรืออํานวยความสะดวกให้กบัผู้พกัอาศยัและ
ผู้ใช้บริการอาคารและสิ
งปลกูสร้างในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช และโรงแรมฮิลตนั 
พทัยา ทั Eงในส่วนของอาคารศูนย์การค้าและอาคารโรงแรม ซึ
งตั Eง และ/หรือติดตรึงตราอยู่
บริเวณภายนอกหรือภายในพื Eนที
ของอาคารและสิ
งปลกูสร้างในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั 
พทัยา บีช และโรงแรมฮิลตนั พทัยา หรือบนพื Eนผิวของตวัอาคารและสิ
งปลกูสร้างในโครงการ
เซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช และโรงแรมฮิลตนั พทัยา และ/หรือบริเวณภายในพื Eนที
เช่าของผู้
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เช่าพื Eนที
ในอาคารและสิ
งปลกูสร้างในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช ซึ
งซีพีเอ็นพทัยา
เป็นผู้มีกรรมสิทธิU รวมทั Eงสิทธิใด ๆ ที
เกี
ยวกับหรือเกี
ยวเนื
องกับทรัพย์สินดงักล่าว (แล้วแต่
กรณี) แตท่ั Eงนี Eไม่ใช่ทรัพย์สนิที
มีลกัษณะเป็นสว่นควบของอาคารและสิ
งปลกูสร้างในโครงการ
เซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช และโรงแรมฮิลตนั พทัยา 

ราคาซื 1อขาย กองทรัสต์จะชําระราคาซื Eอขายเป็นเงินจํานวน 75 ล้านบาท (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ
ม) โดยชําระ
ทั Eงจํานวนภายในวันที
มีการจดทะเบียนสิทธิการเช่าอาคารตามสัญญาเช่าอาคารต่อ
หนว่ยงานราชการที
เกี
ยวข้องตามที
ระบไุว้ในสญัญาเช่าอาคาร  

การโอนกรรมสิทธิs ใน
ทรัพย์สิน 

คูส่ญัญาตกลงให้กรรมสิทธิUในทรัพย์สินที
ซื Eอขายภายใต้สญัญาฉบบันี Eมีผลเป็นการโอนอย่าง
สมบูรณ์ในวนัจดทะเบียนสิทธิการเช่าตามที
กําหนดไว้ในสญัญาเช่าอาคารและสญัญาเช่า
ช่วงพื Eนที
อาคาร และได้มีการชําระราคาตามที
กําหนดในสัญญาฉบับนี Eแล้ว (“วันโอน

กรรมสิทธิs”) 

เห ตุ ผิด นัดห รือ เห ตุ
แห่งการเลิกสัญญา 
 

ก่อนวนัโอนกรรมสทิธิU สญัญานี Eอาจสิ Eนสดุลงได้ในกรณีดงัตอ่ไปนี E 

(1) คูส่ญัญาทั Eงสองฝ่ายตกลงกนัเลกิสญัญา 

(2) ในกรณีที
ซีพีเอ็นพทัยา จงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงที
ระบไุว้ในสญัญานี E 
หรือผิดคํารับรองที
ให้ไว้ในสญัญานี E กองทรัสต์มีสทิธิบอกเลกิสญัญาได้ทนัที 

(3) ในกรณีที
ซีพีเอ็นพทัยาถูกศาลสั
งพิทกัษ์ทรัพย์ หรือถูกศาลสั
งให้ล้มละลาย หรืออยู่ใน
ขั Eนตอนการเลิกบริษัท การชําระบญัชี หรือศาลมีคําสั
งฟืEนฟูกิจการของซีพีเอ็นพทัยา ซึ
ง
กองทรัสต์เห็นว่ามีผลกระทบต่อความสามารถของซีพีเอ็นพัทยาในการชําระหนี E หรือ
ปฏิบตัิตามสญัญานี E กองทรัสต์มีสทิธิบอกเลกิสญัญาได้ทนัที 

(4) ในกรณีที
ไม่มีการดําเนินการจดทะเบียนเช่าตามสญัญาเช่าอาคารและสญัญาเช่าช่วง
พื Eนที
อาคารภายในระยะเวลาที
กําหนดในสญัญาเช่าอาคาร 

(5) ในกรณีที
สญัญาเช่าอาคารสิ Eนผลใช้บังคับลงเนื
องจากเหตุตามที
ระบุไว้ในสญัญาเช่า
อาคารและสญัญาเช่าช่วงพื Eนที
อาคาร 

ผลของการผิดนัดหรือ
ผลอั น เกิ ด จาก เห ตุ
แห่งการเลิกสัญญา 

เมื
อมีการเลิกสญัญา ให้ถือว่าคู่สญัญาทั Eงสองฝ่ายปราศจากภาระหน้าที
ซึ
งจะต้องผกูพนักนั
ตามสญัญาฉบบันี E แตท่ั Eงนี E ไมร่วมถึงภาระหน้าที
ใด ๆ ซึ
งเกิดก่อนการเลกิสญัญา และยอ่มไม่
ตดัสทิธิในการเรียกร้องคา่เสยีหาย ในกรณีที
การผิดสญัญานั Eน เกิดจากความผิดของคูส่ญัญา
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ
ง หรือคา่เสียหายที
เกิดขึ Eนจากการไมไ่ด้รับโอน ครอบครอง หรือใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สนิ  

นอกจากนี E ในกรณีที
สัญญาเช่าอาคาร และ/หรือสัญญาเช่าช่วงพื Eนที
อาคารสิ Eนสุดลง 
กองทรัสต์ตกลงจะจําหน่ายทรัพย์สินที
ซื Eอขายกันตามสญัญาฉบบันี Eหรือทรัพย์สินอื
นใดที
มี
การใช้ประโยชน์ในลกัษณะเดียวกนั ให้แก่ซีพีเอ็นพทัยา และซีพีเอ็นพทัยาตกลงซื Eอทรัพย์สิน
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ดงักล่าวจากกองทรัสต์ ตามสภาพของทรัพย์สินที
มีการใช้งานจริงอยู่ในขณะนั Eน ในราคา
ต้นทนุของทรัพย์สินดงักล่าวหกัด้วยค่าเสื
อมราคาโดยวิธีเส้นตรง (Straight Line) ที
คิดตาม
ระยะเวลา 5 ปี หรือตามราคาอื
นใดตามที
คูส่ญัญาได้ตกลงกนั 

คาํรับรองของ 
กองทรัสต์ 
 

(1)   ณ วนัทําสญัญานี E กองทรัสต์รับรองแก่ซีพีเอ็นพทัยาวา่ กองทรัสต์เป็นกองทรัสต์ที
จดัตั Eง
ขึ Eน โดยชอบตามพระราชบัญ ญั ติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  พ.ศ. 2535 
พระราชบัญญัติทรัสต์เพื
อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 และสัญญาก่อตั Eงทรัสต์ 
โดยทรัสตีของกองทรัสต์มีอํานาจในการเข้าทําสญัญา การปฏิบตัิตามสญัญา การจดัทํา
เอกสาร และการดําเนินการอื
นใดตามที
ระบไุว้ในสญัญานี E ตลอดจนกระทําการตา่ง ๆ ที

เกี
ยวเนื
องกบัสญัญานี E  

(2)   กองทรัสต์ตกลงให้สิทธิแก่ซีพีเอ็นพัทยา ลกูค้า คู่สญัญาของซีพีเอ็นพัทยา และผู้ เช่า
พื Eนที
รายอื
นในอาคารและสิ
งปลูกสร้างในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช และ
โรงแรมฮิลตนั พทัยา ที
มิได้เช่าพื Eนที
ภายในอาคารและสิ
งปลกูสร้างในโครงการเซ็นทรัล
เฟสติวลั พทัยา บีช และโรงแรมฮิลตนั พทัยา จากกองทรัสต์ ใช้ประโยชน์ซึ
งทรัพย์สิน
ตามธุรกิจปกติ ตามภาระผูกพันที
มีอยู่ก่อน หรือตามที
คู่สญัญาได้ตกลงกันไว้ โดย
กองทรัสต์และซีพีเอ็นพทัยาจะร่วมกนัรับผิดชอบภาระคา่ใช้จ่ายสาํหรับทรัพย์สินร่วมกนั
ตามที
จะได้ตกลงกนัตอ่ไป 

คํารับรองของซีพีเอ็น
พัทยา 

ณ วนัโอนกรรมสทิธิU ซีพีเอ็นพทัยารับรองตอ่กองทรัสต์วา่ 

(1) ซีพีเอ็นพทัยาเป็นบริษัทจํากดัที
จัดตั Eงขึ Eนและดํารงอยู่อย่างสมบูรณ์ตามกฎหมายของ
ประเทศไทย 

(2) ซีพีเอ็นพัทยาเป็นเจ้าของกรรมสิทธิUและมีสิทธิโดยสมบูรณ์ในการขายทรัพย์สิน โดย
ปราศจากภาระผกูพนั หรือการนําไปเป็นหลกัประกนัโดยประการอื
นใด  

(3) ซีพีเอ็นพทัยามีอํานาจในการเข้าทําสญัญา การปฏิบตัิตามสญัญา จดัทําเอกสาร และ
การดําเนินการอื
นใดตามที
ระบไุว้ในสญัญานี E ตลอดจนกระทําการตา่ง ๆ  ที
เกี
ยวเนื
องกบั
สญัญานี E และการกระทําดงักลา่วไมข่ดัตอ่วตัถปุระสงค์และข้อบงัคบัของบริษัท 

(4) การที
ซีพีเอ็นพทัยาเข้าทําสญัญานี Eหรือปฏิบตัิตามความผกูพนัใด ๆ ในสญัญานี E ไม่เป็น
การขัด แย้งหรือฝ่าฝืน ข้อกําหนด เงื
อนไข หรือคํารับรองใด ๆ ที
ซีพีเอ็นพัทยา ได้ทํา
ความตกลงไว้กบับคุคลอื
น 

(5) นบัแต่วนัทําสญัญาฉบบันี EถึงวนัโอนกรรมสทิธิU ซีพีเอ็นพทัยาไม่มีข้อพิพาท หรือได้รับคํา
บอกกล่าวถึงกรณีพิพาท หรือมีคดีความกับบุคคลใด ๆ หรืออยู่ในระหว่างการดําเนิน
กระบวนการทางศาล หรืออยู่ในระหว่างการดําเนินกระบวนการอนญุาโตตลุาการใด ๆ 
ที
เกี
ยวเนื
องกบักรรมสทิธิUในทรัพย์สนิ หรือสทิธิและหน้าที
ตามสญัญาฉบบันี Eที
เกี
ยวเนื
อง
กับทรัพย์สิน และมิได้ผิดนัดหรือผิดสญัญา หรือเข้าทําสญัญา หรือก่อให้เกิดภาระ
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ผกูพนัใด ๆ หรือฝ่าผืนกฎหมายใด ๆ ที
เกี
ยวกบัทรัพย์สนิ หรือสทิธิและหน้าที
ของซีพีเอ็น
พัทยาตามสญัญาฉบับนี Eที
เกี
ยวเนื
องกับทรัพย์สินที
ส่งผลกระทบในทางลบอย่างมี
นยัสําคญัต่อการซื Eอขายทรัพย์สินโดยซีพีเอ็นพทัยาหรือการใช้ทรัพย์สินของกองทรัสต์
ภายใต้สญัญาฉบบันี E 

(6) ซีพีเอ็นพทัยา และ/หรือตัวแทนที
ได้รับอนุญาตจากซีพีเอ็นพัทยาให้เปิดเผยข้อมูล ได้
เปิดเผยข้อมลูที
เกี
ยวข้องกบัทรัพย์สนิให้แก่กองทรัสต์แล้วทั Eงหมด โดยข้อมลูดงักลา่วเป็น
ข้อมลูที
เป็นจริงและถกูต้องทกุประการ 

 
(5)  สรุปสาระสาํคัญของร่างสัญญาก่อตั 1งสทิธิและการกระทาํการ 

คู่สัญญา (1) บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) (“เซ็นทรัลพัฒนา”) และ 

(2) บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด ในฐานะทรัสตีของทรัสต์เพื
อการ
ลงทนุในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (“กองทรัสต์”) 

การใช้ชื�อ และ/หรือ
เครื�องหมายการค้า 
และ/หรือเครื�องหมาย
บริการ 
 

ตลอดระยะเวลาที
เซ็นทรัลพฒันา และ/หรือบุคคลใด ๆ ที
เซ็นทรัลพฒันาเสนอชื
อให้ปฏิบัติ
หน้าที
เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์แทนเซ็นทรัลพัฒนาตามข้อกําหนดแห่ง
สญัญาแต่งตั Eงผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ยงัคงปฏิบตัิหน้าที
เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของ
กองทรัสต์ตามสญัญาแตง่ตั Eงผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช 
และตราบเทา่ที
กองทรัสต์ยงัคงลงทนุในโครงการเซน็ทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช และ/หรือโรงแรม
ฮิลตนั พทัยา เซ็นทรัลพฒันาตกลงยินยอมดงัตอ่ไปนี E 

(1) ให้กองทรัสต์ใช้ชื
อ และ/หรือเครื
องหมายการค้า และ/หรือเครื
องหมายบริการ และ/หรือ
ตราสญัลกัษณ์ และ/หรือรูปภาพ และ/หรือเครื
องหมายอื
นใดที
ใช้ในการสื
อความหมาย
ให้ประชาชนทั
วไปเข้าใจว่าทรัพย์สินที
กองทรัสต์ลงทนุในหรือมีไว้นั Eน เป็นทรัพย์สินของ
เซ็นทรัลพัฒนาและบริษัทในเครือเซ็นทรัลพัฒนาที
เกี
ยวเนื
องกับโครงการเซ็นทรัลเฟส
ติวลั พัทยา บีช ทั Eงนี E ให้รวมถึงชื
อ และ/หรือเครื
องหมายการค้า และ/หรือเครื
องหมาย
บริการ และ/หรือตราสัญลักษณ์ และ/หรือรูปภาพ และ/หรือเครื
องหมายอื
นใดที

เกี
ยวเนื
องกับโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช ที
เซ็นทรัลพฒันาและบริษัทในเครือ
เซ็นทรัลพฒันาจะได้มีในอนาคตด้วย 

(2) ใช้ความพยายามอย่างสูงสุด เพื
อให้กองทรัสต์ และ/หรือผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินจาก
กองทรัสต์ สามารถใช้ชื
อ และ/หรือเครื
องหมายการค้า และ/หรือเครื
องหมายบริการ 
และ/หรือตราสญัลกัษณ์ และ/หรือรูปภาพ และ/หรือเครื
องหมายอื
นใดที
ใช้ในการสื
อ
ความหมายให้ประชาชนทั
วไปเข้าใจว่าทรัพย์สินที
กองทรัสต์ลงทนุในหรือมีไว้นั Eน เป็น
ทรัพย์สนิของบคุคลอื
นซึ
งที
เกี
ยวเนื
องกบัโรงแรมฮิลตนั พทัยา และ/หรือเครื
องหมายของ
เครือโรงแรมอื
นใดที
บริหารอาคารโรงแรม  
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อนึ
ง ในกรณีที
เซ็นทรัลพฒันา และ/หรือบคุคลใด ๆ ที
เซ็นทรัลพฒันาเสนอชื
อให้ปฏิบตัิหน้าที

เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์แทนเซ็นทรัลพฒันาตามข้อกําหนดแห่งสญัญา
แต่งตั Eงผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ไมไ่ด้เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ตามสญัญา
แตง่ตั Eงผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีชอีกตอ่ไป กองทรัสต์จะ
ดําเนินการระงับการใช้ชื
อ และ/หรือเครื
องหมายการค้า และ/หรือเครื
องหมายบริการ และ/
หรือตราสญัลกัษณ์ และ/หรือรูปภาพ และ/หรือเครื
องหมายอื
นใดดงักลา่ว โดยกองทรัสต์จะ
ดําเนินการดงักลา่วให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือนนบัจากวนัที
เซ็นทรัลพฒันา และ/หรือบคุคลใด 
ๆ ที
เซ็นทรัลพฒันาเสนอชื
อให้ปฏิบตัิหน้าที
เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์แทน 
ดงักลา่ว ไมไ่ด้เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา 
บีช  

ค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวข้อง
กับการลงทุนใน
ทรัพย์สินเพิ�มเติมของ
กองทรัสต์ 

เซ็นทรัลพัฒนาในฐานะผู้สนับสนุนของกองทรัสต์ (Sponsor) ตกลงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที

เกี
ยวข้องกบัการลงทุนเพิ
มของกองทรัสต์เพื
อลงทุนในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช
และโรงแรมฮิลตนั พทัยา ตามที
คูส่ญัญาทั Eงสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกนั  

การดาํรงอตัราส่วน
การถอืหุ้น 

ตลอดระยะเวลาที
สญัญาเกี
ยวกับการลงทุนในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช และ
โรงแรมฮิลตนั พทัยา ยงัมีผลใช้บงัคบั เซ็นทรัลพฒันาจะไม่ขาย จําหน่าย โอนสิทธิ หรือก่อ
ภาระผกูพนัใด ๆ ซึ
งหุ้นของบริษัท เซ็นทรัลพฒันา พระราม 2 จํากดั (“เซ็นทรัลพระราม 2”) 
และ/หรือซีพีเอ็นพทัยา  และ/หรือของบริษัท ซีพีเอ็นพทัยา โฮเทล จํากดั (“ซีพีเอ็นพัทยา โฮ

เทล”) ที
เซ็นทรัลพฒันาถืออยู่ให้แก่บคุคลหรือนิติบคุคลใด ๆ โดยจะดํารงสดัสว่นการถือหุ้น
บริษัทดงักลา่ว ดงันี E  

- ในเซ็นทรัลพระราม � ในอตัราไม่ตํ
ากว่าร้อยละ �� ของหุ้นที
มีสิทธิออกเสียงทั Eงหมด
ของเซ็นทรัลพระราม � 

- ในซีพีเอ็นพทัยา ในอตัราไม่ตํ
ากว่าร้อยละ 75 ของหุ้นที
มีสิทธิออกเสียงทั Eงหมดของซีพี
เอ็นพทัยา และ 

- ในซีพีเอ็นพัทยา โฮเทล ในอัตราไม่ตํ
ากว่าร้อยละ 99.99 ของหุ้ นที
มีสิทธิออกเสียง
ทั Eงหมดของซีพีเอ็นพทัยา โฮเทล   

การควบคุมการปฏิบัติ
ตามสัญญา 

เซ็นทรัลพฒันาตกลงควบคมุ ดูแล และดําเนินการใด ๆ ที
จําเป็นในการป้องกนัและเยียวยา 
เพื
อให้ (ก) ซีพีเอ็นพัทยา ซึ
งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิUในทรัพย์สินที
เช่าตามสญัญาลงทุนใน
โครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช และโรงแรมฮิลตัน พัทยา และ/หรือ (ข) เซ็นทรัล 
พระราม 2 ซึ
งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิUในที
ดิน และมีสิทธิครอบครองในที
ดินอนัเป็นที
ตั Eงของ
โครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช และโรงแรมฮิลตัน พัทยา ตาม สัญญาเช่าที
ดินกับ
บคุคลภายนอก สญัญาเช่าที
ดินและสญัญาเช่าช่วงที
ดินกบัเซ็นทรัลพระราม 2 และ/หรือ (ค) 
ซีพีเอ็นพัทยา โฮเทล ซึ
งเป็นผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินจากกองทรัสต์ ปฏิบัติตามข้อกําหนดและ
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เงื
อนไขในสญัญาที
บุคคลดังกล่าวเป็นคู่สญัญาอย่างเคร่งครัด ซึ
งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง 
สญัญาเช่าที
ดินกับบุคคลภายนอก สัญญาเช่าที
ดินและสัญญาเช่าช่วงที
ดินกับเซ็นทรัล 
พระราม 2 สญัญาลงทุนในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช และโรงแรมฮิลตนั พัทยา 
สญัญาจดัหาประโยชน์ในโรงแรมฮิลตนั พทัยา รวมทั Eงเอกสารและสญัญาอื
นใดที
เกี
ยวเนื
อง
และเกี
ยวกบัการลงทุนของกองทรัสต์ในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช และโรงแรมฮิล
ตนั พทัยา และ/หรือการจดัหาประโยชน์ของกองทรัสต์ ซึ
งมีบริษัทที
เซ็นทรัลพฒันามีอํานาจ
ควบคุมมีความเกี
ยวข้องหรือเข้าเป็นคู่สญัญาในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช และ
โรงแรมฮิลตัน พัทยา โดยเฉพาะอย่างยิ
ง เซ็นทรัลพัฒนาจะใช้ความพยายามอย่างสุด
ความสามารถในการป้องกันและเยียวยา (รวมถึงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินใด ๆ 
ได้แก่ การให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทย่อย การลงทนุเพิ
มเติมในหุ้นของบริษัทย่อยกรณีที
มีการเพิ
ม
ทุน เป็นต้น อนึ
ง การให้ความช่วยเหลือทางการเงินให้แก่ซีพีเอ็นพัทยา โฮเทล จะไม่ได้มี
วตัถปุระสงค์เพื
อเป็นการรับประกนัรายได้ให้แก่กองทรัสต์ แต่จะเป็นการใช้เงินเพื
อสนบัสนนุ
และเป็นเงินทนุหมนุเวียนสาํหรับการดําเนินกิจการของซีพีเอ็นพทัยา โฮเทล) ทั Eงนี E เพื
อมิให้ซีพี
เอ็นพทัยา และ/หรือเซ็นทรัลพระราม 2 และ/หรือซีพีเอ็นพทัยา โฮเทล ผิดนดั กระทําการฝ่า
ฝืนเงื
อนไข หรือก่อให้เกิดเหตุแห่งการเลิกสัญญา หรือกระทําผิดข้อสัญญาใด ๆ ตามที

กําหนดไว้ในสญัญา  

การจัดหาผู้เช่าช่วง
ทรัพย์สินจาก
กองทรัสต์ หรือการ
เข้าเป็นผู้เช่าช่วง
ทรัพย์สินจาก
กองทรัสต์  

ตราบเท่าที
กองทรัสต์ยงัคงลงทุนในโรงแรมฮิลตนั พัทยา และภายใต้เงื
อนไขในสญัญาจ้าง
บริหารโรงแรมฮิลตนั พทัยา ฉบบัปัจจบุนั ซึ
งได้เข้าทํากบับริษัทในกลุม่ฮิลตนั ยงัมีผลใช้บงัคบั 
(ซึ
งปัจจุบนัคงเหลือประมาณ 8 ปี) (“สัญญาจ้างบริหารโรงแรม”) ในกรณีที
เกิดเหตกุารณ์
ใดเหตกุารณ์หนึ
งดงัตอ่ไปนี E 

(1)  หากซีพีเอ็นพทัยา โฮเทล ได้จําหน่าย จ่าย หรือโอน ซึ
ง (ก) สิทธิ และ/หรือหน้าที
ใด ๆ 
ตามสญัญาจ้างบริหารโรงแรม หรือ (ข) กรรมสิทธิU สทิธิการเช่า หรือสิทธิครอบครองใด 
ๆ บนทรัพย์สินที
เกี
ยวข้องหรือเกี
ยวเนื
องกบัโรงแรมฮิลตนั พทัยา อนัเข้าเงื
อนไขการโอน
สทิธิของซีพีเอ็นพทัยาตามสญัญาจ้างบริหารโรงแรม หรือ  

(2)  ในกรณีที
อาคารและสิ
งปลูกสร้างในโรงแรมฮิลตัน พัทยา เสียหายทั Eงหมดหรือถูก
ทําลายเกินกว่าร้อยละ 25 ของพื Eนที
ทั Eงหมด และเป็นเหตใุห้สญัญาจ้างบริหารโรงแรม
สิ Eนสดุลงตามเงื
อนไขที
กําหนดในสญัญาจ้างบริหารโรงแรม และโดยที
กองทรัสต์ได้ทํา
การซ่อมแซม และ/หรือก่อสร้างอาคารและสิ
งปลกูสร้างในโรงแรมฮิลตนั พทัยา ในสว่น
ที
ได้รับความเสยีหายหรือถกูทําลายเพื
อทดแทนอาคารและสิ
งปลกูสร้างตามสญัญาเช่า
อาคาร ภายในระยะเวลา 36 เดือนนบัจากวนัที
สญัญาจ้างบริหารโรงแรมสิ Eนสดุลง ทั Eงนี E 
ไมว่า่ซีพีเอ็นพทัยา โฮเทล จะยงัคงเป็นผู้ เช่าช่วงทรัพย์สนิจากกองทรัสต์หรือไมก็่ตาม 

เซ็นทรัลพฒันาตกลงยินยอมที
จะจัดหาผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินจากกองทรัสต์รายใหม่ และ/หรือ
ดําเนินการให้ซีพีเอ็นพทัยา โฮเทล หรือผู้ เช่าช่วงทรัพย์สนิจากกองทรัสต์รายใหมด่งักลา่ว เข้า
ทําสญัญาจ้างบริหารโรงแรมฉบับใหม่กับบริษัทในกลุ่มฮิลตนั ทั Eงนี E ผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินจาก
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กองทรัสต์รายใหม่ที
เซ็นทรัลพฒันาจะจดัหามานั Eนจะต้องมีเซ็นทรัลพฒันาถือหุ้นไมน้่อยกว่า
ร้อยละ 99.99 ของจํานวนหุ้ นทั Eงหมดของบริษัทดังกล่าว และในกรณีที
เซ็นทรัลพัฒนาไม่
สามารถดําเนินการดงักล่าวข้างต้นได้ เซ็นทรัลพัฒนาตกลงยินยอมที
จะเข้าทําสญัญาจ้าง
บริหารโรงแรมฉบบัใหมก่บับริษัทในกลุม่ฮิลตนัเอง  

 
(6) สรุปสาระสาํคัญของร่างสัญญาเช่าช่วงอาคารและสัญญาเช่าช่วงงานระบบ  

ผู้เช่าช่วง บริษัท ซีพีเอ็น พทัยา โฮเทล จํากดั (“ผู้เช่าช่วง”) 

ผู้ให้เช่าช่วง บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จํากดั ในฐานะทรัสตีของทรัสต์เพื
อการลงทนุใน
สทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (“กองทรัสต์”) 

ทรัพย์สินที�เช่าช่วง 1. อาคารและสิ
งปลกูสร้างในโรงแรมฮิลตนั พทัยา ตั Eงอยูเ่ลขที
 333/101 หมูที่
 9 ถนนพทัยา
สาย 1 ตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง จังหวดัชลบุรี ประกอบด้วย อาคารโรงแรม 
(ทั Eงหมด) และพื Eนที
จอดรถยนต์ภายในอาคารเฉพาะส่วนของโรงแรมฮิลตัน พัทยา 
(ทั Eงหมด) ซึ
งคิดเป็นพื Eนที
ที
จะเช่าช่วงประมาณ 49,686 ตารางเมตร  

2. งานระบบไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภค ระบบโทรศัพท์ ลิฟท์ บันไดเลื
อน ระบบปรับ
อากาศ ระบบงานวิศวกรรม ระบบบําบดันํ Eาเสีย และสิ
งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ซึ
ง
ติดตั Eงและใช้งานอยู่ในอาคารและสิ
งปลกูสร้างในโรงแรมฮิลตนั พทัยา รวมทั Eงสทิธิใด ๆ 
ที
เกี
ยวกบัหรือเกี
ยวเนื
องกบังานระบบดงักลา่ว (แล้วแตก่รณี) 

ระยะเวลาการเช่า สญัญาเช่าช่วงฉบบัแรกจะมีกําหนดระยะเวลาตั Eงแตว่นัที
กองทรัสต์เข้าเป็นผู้ทรงสทิธิการเช่า
ในทรัพย์สนิที
เช่าช่วงภายใต้สญัญาเช่าอาคาร จนถึงวนัที
 31 ธนัวาคม 2560 (“วันที�สัญญา

ฉบับนี 1มีผลใช้บังคับ”)  

เงื�อนไขในการต่ออายุ
สัญญาเช่าช่วงเมื�อ
สัญญาเช่าช่วงครบ
กาํหนด  

1. คู่สัญญาทั Eงสองฝ่ายตกลงให้คํามั
นแก่คู่สัญญาอีกฝ่ายว่า เมื
อสัญญาเช่าช่วงครบ
กําหนด และคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ
งได้ใช้สิทธิเรียกให้คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ
งต่ออายุ
สญัญาเช่าช่วง คูส่ญัญาฝ่ายนั Eนจะต่ออายสุญัญาเช่าช่วงตอ่ไปอีก 3 คราว ๆ ละไมเ่กิน 
3 ปี (สิ Eนสุดไม่เกินวันที
  31 ธันวาคม 2569) ทั Eงนี E ภายใต้เงื
อนเวลาที
ระบุในข้อ 2 
ด้านลา่งนี E โดยคู่สญัญาตกลงให้เงื
อนไขเกี
ยวกบัการเช่า และค่าเช่า ทั Eงค่าเช่าคงที
และ
คา่เช่าแปรผนั รวมทั Eงเงื
อนไขในการตอ่อายขุองสญัญาเช่าช่วงฉบบัตอ่อายเุหมือนกนักบั
ที
กําหนดไว้ในสญัญาเช่าช่วงฉบับแรก ทั Eงนี E ในการใช้สิทธิในข้อ 1 นี E คู่สญัญาฝ่ายที

ประสงค์จะให้การเช่าช่วงดําเนินต่อไปจะต้องแจ้งให้คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ
งทราบลว่งหน้า
เป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือนก่อนวนัครบกําหนดระยะเวลา
การเช่าตามสญัญาเชา่ชว่งหรือระยะเวลาการเชา่ที
ได้ตอ่ออกไป ทั Eงนี E ยกเว้นกรณีการตอ่
อายุสญัญาเช่าช่วงฉบับแรก คู่สญัญาฝ่ายที
ประสงค์จะให้การเช่าช่วงดําเนินต่อไป
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จะต้องแจ้งให้คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ
งทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นระยะเวลาไม่
น้อยกวา่ 3 วนัก่อนวนัครบกําหนดระยะเวลาการเช่าตามสญัญาเช่าช่วง  

2. คู่สญัญาตกลงว่าเงื
อนไขในการต่ออายขุองสญัญาเช่าช่วงตามข้อ 1 จะใช้ได้ไม่เกิน 3 
คราว นบัจากวนัที
สญัญาฉบบันี Eมีผลใช้บงัคบั โดยการตอ่อายคุรั Eงสดุท้ายจะครบกําหนด
ภายในปีที
 6 นับจากวันที
สัญญาเช่าช่วงฉบับต่ออายุฉบับแรกมีผลใช้บังคับ (“วันที�

สัญญาเช่าช่วงฉบับต่ออายุฉบับแรกมีผลใช้บังคับ”) และสญัญาเช่าช่วงฉบบัต่อ
อายฉุบบัสดุท้ายจะสิ Eนสดุภายในวนัที
ครบกําหนดปีที
 9 นบัจากวนัที
สญัญาเช่าช่วงฉบบั
ตอ่อายฉุบบัแรกมีผลใช้บงัคบั 

3. ภายหลังจากที
สิ Eนสุดระยะเวลาการเช่าที
ได้ต่อออกไปตามที
ระบุไว้ในข้อ 1 – ข้อ 2 
ข้างต้น หากคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ
งยงัคงประสงค์ที
จะต่ออายสุญัญาเช่าช่วงฉบบัต่อ
อายฉุบบัสดุท้ายตอ่ไป คูส่ญัญาฝ่ายที
ประสงค์จะให้การเช่าช่วงดําเนินตอ่ไปจะต้องแจ้ง
ให้คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ
งทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 
12 เดือนก่อนวันครบกําหนดระยะเวลาการเช่าที
 ได้ต่อออกไป ทั Eงนี E ในกรณีที
มี
บุคคลภายนอกแจ้งความประสงค์ต่อกองทรัสต์ที
จะเช่าช่วงทรัพย์สินที
เช่าช่วง โดย
ข้อเสนอเรื
องราคาและเงื
อนไขการเช่าที
สําคญัของบุคคลดงักล่าวดีกว่าข้อเสนอเรื
อง
ราคาและเงื
อนไขการเช่าที
สําคญัของผู้ เช่าช่วง กองทรัสต์จะเจรจากบัผู้ เช่าช่วง เพื
อให้ผู้
เช่าช่วงพิจารณาและปรับเปลี
ยนข้อเสนอของผู้ เช่าช่วงเพื
อเสนอให้กองทรัสต์พิจารณา
ตอ่ไป อย่างไรก็ดี กองทรัสต์สงวนสทิธิที
จะเสนอการดําเนินการดงักลา่วเพื
อให้ที
ประชุม
ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์พิจารณาอนมุตัิก่อน  

4. (1)  ในกรณีที
กองทรัสต์ได้ใช้สิทธิในการต่ออายุสญัญาตามที
ระบุไว้ในข้อ 1 แต่ผู้ เช่า
ช่วงมีข้อจํากดัทางกฎหมายหรือพ้นวิสยัด้วยเหตขุาดคณุสมบตัิตามที
กําหนดไว้ซึ
ง
เป็นเหตุในการเลิกสญัญาของสญัญาฉบับนี E และ/หรือเหตุอื
นใดที
มิได้เกิดจาก
ความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้ เช่าช่วง อันทําให้ผู้ เช่าช่วงไม่
สามารถเช่าช่วงทรัพย์สินที
เช่าช่วงเพื
อประกอบธุรกิจโรงแรมฮิลตนั พทัยาได้ ให้ถือ
วา่ผู้ เช่าช่วงไมม่ีหน้าที
ที
จะเช่าช่วงทรัพย์สนิที
เช่าช่วงตอ่ไป 

 (2) อยา่งไรก็ดี ในกรณีที
กองทรัสต์ได้ใช้สิทธิในการต่ออายสุญัญาตามที
ระบไุว้ในข้อ 1 
แตผู่้ เช่าช่วงมีข้อจํากดัทางกฎหมายหรือพ้นวิสยั แตผู่้ เช่าช่วงยงัคงสามารถเช่าช่วง
ทรัพย์สนิที
เช่าช่วงเพื
อประกอบธุรกิจโรงแรมฮิลตนั พทัยาได้ชั
วคราว ผู้ เช่าช่วงและ
กองทรัสต์จะร่วมกนัหาผู้ เช่าช่วงรายอื
นมาเช่าช่วงทรัพย์สินที
เช่าช่วงเพื
อประกอบ
ธุรกิจโรงแรมฮิลตัน พัทยาต่อไปแทนผู้ เช่าช่วง ทั Eงนี E ผู้ เช่าช่วงตกลงที
จะเช่าช่วง
ทรัพย์สินที
เช่าช่วงเพื
อประกอบธุรกิจโรงแรมฮิลตนั พทัยาต่อไปจนกว่าจะสามารถ
หาผู้ เช่าช่วงรายอื
นมาเช่าช่วงทรัพย์สนิที
เช่าช่วงต่อไปได้ โดยที
กองทรัสต์และผู้ เช่า
ช่วงจะร่วมกนักําหนดเงื
อนไขของการเช่าช่วงที
ตอ่ออกไป แตท่ั Eงนี E ระยะเวลาการเชา่
ที
ต่อออกไปดงักล่าวจะไม่เกิน 180 วนันบัจากวนัที
ครบกําหนดระยะเวลาการเช่า 



ทรัสต์เพื
อการลงทนุในสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 

สว่นที
 2 หน้า 2 - 153 

โดยให้ถือว่าผู้ เช่าช่วงไม่มีหน้าที
ที
จะเช่าช่วงทรัพย์สินที
เช่าช่วงต่อไปในระหว่าง
ระยะเวลาดงักลา่ว 

 (3) นอกจากกรณีที
ระบุไว้ใน (1) – (2) ข้างต้น หากผู้ เช่าช่วงไม่ประสงค์ที
จะต่ออายุ
สญัญาเช่าช่วงหรือการตอ่อายสุญัญาเช่าช่วงโดยผู้ เช่าช่วงมีข้อจํากดัทางกฎหมาย
หรือพ้นวิสยั แตผู่้ เช่าช่วงยงัคงสามารถเช่าช่วงทรัพย์สนิที
เช่าช่วงเพื
อประกอบธุรกิจ
โรงแรมฮิลตนั พทัยาได้ชั
วคราว หากกองทรัสต์ร้องขอ ผู้ เช่าช่วงและกองทรัสต์จะ
ร่วมกนัหาผู้ เช่าช่วงรายอื
นมาเช่าช่วงทรัพย์สินที
เช่าช่วงเพื
อประกอบธุรกิจโรงแรม
ฮิลตนั พทัยาต่อไปแทนผู้ เช่าช่วง ทั Eงนี E ผู้ เช่าช่วงตกลงที
จะเช่าช่วงทรัพย์สินที
เช่า
ช่วงเพื
อประกอบธุรกิจโรงแรมฮิลตนั พทัยาตอ่ไปจนกวา่จะสามารถหาผู้ เช่าช่วงราย
อื
นมาเช่าช่วงทรัพย์สินที
เช่าช่วงต่อไปได้ โดยที
กองทรัสต์และผู้ เช่าช่วงจะร่วมกัน
กําหนดเงื
อนไขของการเช่าช่วงที
ต่อออกไป แต่ทั Eงนี E ระยะเวลาการเช่าที
ต่อออกไป
ดงักลา่วจะไมเ่กิน 180 วนันบัจากวนัที
ครบกําหนดระยะเวลาการเช่า โดยให้ถือวา่ผู้
เช่าช่วงไมม่ีหน้าที
ที
จะเช่าช่วงทรัพย์สนิที
เช่าช่วงตอ่ไปภายหลงัระยะเวลาดงักลา่ว  

 (4) อนึ
ง ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากผู้ เช่าช่วงมีข้อจํากัดทางกฎหมายหรือพ้นวิสยัโดยไม่
สามารถเช่าช่วงทรัพย์สินที
เช่าช่วงเพื
อประกอบธุรกิจโรงแรมฮิลตนั พทัยาต่อไปได้
เลย คู่สญัญาตกลงว่าผู้ เช่าช่วงจะไม่เช่าช่วงทรัพย์สินที
เช่าช่วงต่อไปในระหว่าง
ระยะเวลาที
กองทรัสต์หาผู้ เช่าช่วงรายอื
นมาเช่าช่วงทรัพย์สินที
เช่าช่วงโดยไม่ถือ
เป็นเหตผิุดนดัผิดสญัญาของผู้ เช่าช่วง   

ค่าเช่า  เว้นแต่กรณีที
มีการเลื
อนการชําระค่าเช่าและการยกเว้นค่าเช่าอนัเนื
องมาจากเหตุสดุวิสยั 
หรือการเลื
อนชําระค่าเช่ากรณีปรับปรุงหรือซ่อมแซมใหญ่ (Renovation) ตามที
กําหนดไว้ใน
สญัญาฉบับนี E ผู้ เช่าช่วงตกลงชําระค่าเช่าให้แก่กองทรัสต์ตามข้อกําหนดและเงื
อนไขของ
สญัญาฉบบันี E โดยค่าเช่าภายใต้สญัญาฉบบันี Eประกอบด้วยค่าเช่า 2 สว่น ได้แก่ ค่าเช่าคงที

และคา่เช่าแปรผนั โดยใช้หลกัเกณฑ์คํานวณตามระยะเวลาการเช่าจริง โดยใช้วิธีการคํานวณ 
ซึ
งมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี E  

1. การคาํนวณค่าเช่าตั 1งแต่วันที�สัญญาฉบับนี 1มีผลใช้บังคับจนถงึสิ 1นปี 2560 

1.1 ค่าเช่าคงที� (Fixed Rent) 

ผู้ เช่าช่วงตกลงที
จะชําระค่าเช่าคงที
ภายใน 45 วนันบัจากวนัสิ Eนไตรมาส โดยใช้
หลกัเกณฑ์คํานวณตามระยะเวลาการเช่าจริงสําหรับช่วงเวลาตั Eงแต่วนัที
สญัญา
ฉบบันี Eมีผลใช้บงัคบัถึงวนัที
 31 ธันวาคม 2560 โดยค่าเช่าคงที
ต่อปีของปี 2560 
คํานวณจากค่าเช่าคงที
ต่อปีของปี 2561 ปรับลดด้วยอตัราร้อยละ 3.5 ต่อปี โดย
แบ่งชําระจํานวนเท่า ๆ กันในแต่ละไตรมาส ยกเว้นไตรมาสแรกของการเริ
ม
ระยะเวลาการเช่าตามสญัญาฉบบันี E ให้ใช้หลกัเกณฑ์คํานวณตามระยะเวลาการ
เช่าจริง โดยไตรมาสแรกของการเริ
มระยะเวลาการเช่าจะคิดตามอตัราส่วนของ
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จํานวนวนั จากค่าเช่าคงที
รายไตรมาส หารด้วยจํานวนวนัในไตรมาสนั Eน ๆ คูณ
ด้วยจํานวนวนันบัจากวนัที
สญัญาฉบบันี Eมีผลใช้บงัคบัจนถึงวนัที
สิ Eนไตรมาส 

1.2 ค่าเช่าแปรผัน (Variable Rent) 

 ผู้ เช่าช่วงตกลงที
จะชําระคา่เชา่แปรผนัภายใน 45 วนันบัจากวนัสิ Eนไตรมาส โดยใช้
หลกัเกณฑ์คํานวณตามระยะเวลาการเช่าจริงสําหรับช่วงเวลาตั Eงแต่วนัที
สญัญา
ฉบบันี Eมีผลใช้บงัคบัถึงวนัที
 31 ธันวาคม 2560 โดยใช้วิธีการคํานวณที
กําหนดใน
ข้อ 2.2 ด้านลา่งนี E 

2. การคํานวณค่าเช่าในกรณีที� มีการต่ออายุสัญญาเช่าช่วง ตั 1งแต่วันที�  1 มกราคม 
2561 จนถงึวันที� 31 ธันวาคม 2563 

2.1 ค่าเช่าคงที� (Fixed Rent) 

ผู้ เช่าช่วงตกลงจะชําระค่าเช่าคงที
ภายใน 45 วันนับจากวันสิ Eนไตรมาส โดยใช้
หลักเกณฑ์คํานวณตามระยะเวลาการเช่าจริงสําหรับช่วงเวลาตั Eงแต่วันที
 1 
มกราคม 2561 จนถึงวนัที
 31 ธันวาคม 2563 ในอตัราต่อปีตามที
ระบุในตาราง
ด้านลา่ง โดยแบง่ชําระเป็นจํานวนเทา่ ๆ กนัในแตล่ะไตรมาส  

ปี ค่าเช่าคงที�รายปี (บาท) 

2561 199,500,000 

2562 206,482,500 

2563 213,709,388 

2.2 ค่าเช่าแปรผัน (Variable Rent) 

ผู้ เช่าช่วงตกลงที
จะชําระคา่เชา่แปรผนัภายใน 45 วนันบัจากวนัสิ Eนไตรมาส โดยใช้
หลักเกณฑ์คํานวณตามระยะเวลาการเช่าจริงสําหรับช่วงเวลาตั Eงแต่วันที
 1 
มกราคม 2561 จนถึงวนัที
 31 ธันวาคม 2563 โดยจะคํานวณโดยใช้เกณฑ์ยอด
สะสม กล่าวคือ ในรอบปีบัญชีใด ๆ ค่าเช่าแปรผนัของไตรมาสปัจจุบนั คํานวณ
จาก ค่าเช่าแปรผันสะสม ณ วนัที
สิ Eนสดุไตรมาสปัจจุบัน หกัด้วย ค่าเช่าแปรผัน
สะสม ณ วันที
สิ Eนสุดไตรมาสที
แล้วของปีเดียวกัน โดยค่าเช่าแปรผันดังกล่าว
คํานวณได้ดงันี E 

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

โดยที
 

ก = รายได้รวมจากการประกอบธุรกิจโรงแรมฮิลตนั พทัยา ทั Eงทางตรงและ
ทางอ้อมในรอบไตรมาสสะสมนั Eน ทั Eงนี E ไม่รวมถึงภาษีมูลค่าเพิ
ม ภาษี
ธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื
นใดในทํานองเดียวกัน ค่าบริการ (Service 
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Charge) ที
 เรียกเก็บจากผู้ รับบริการ รายได้หรือเงินที
ได้รับจากการ
จําหน่ายทรัพย์สิน ค่าสินไหมทดแทนที
ได้รับจากการประกนัภยั (ยกเว้น
คา่สนิไหมทดแทนซึ
งได้รับจากการประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกั (Business 
Interruption Insurance)) เงินค่าทดแทนการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ 
และดอกเบี Eยรับ 

ข = ต้นทนุและค่าใช้จ่ายรวมจากการประกอบธุรกิจโรงแรมฮิลตนั พทัยา ใน
รอบไตรมาสสะสมนั Eน ได้แก่ ต้นทนุและค่าใช้จ่ายอาหาร และเครื
องดื
ม 
ต้นทุนวัตถุดิบและของใช้ในการดําเนินงาน (Operating Supplies) 
ต้นทนุและคา่ใช้จ่ายในการจดัหาอปุกรณ์ที
ใช้ในการดําเนินงานทดแทน
ของเดิมหรือเพิ
มเติม ต้นทนุเงินเดือน คา่แรง และผลประโยชน์อื
นที
จ่าย
ให้แก่ลูกจ้างและพนักงาน ต้นทุนและค่าใช้จ่ายฝึกอบรมลูกจ้างและ
พนักงาน ต้นทุนและค่าใช้จ่ายด้านการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 
ต้นทนุและคา่ใช้จ่ายในการบํารุงรักษา ซ่อมแซม และตกแต่งโรงแรมฮิล
ตนั พทัยา ให้อยู่ในสภาพดี คา่เบี Eยประกนัภยั ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม
ตา่ง ๆ (ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล) คา่ธรรมเนียมในการบริหารงานและ
ค่าใช้จ่ายที
ผู้ บริหารโรงแรมฮิลตัน พัทยา เรียกเก็บ และต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายอื
น ๆ ในการดําเนินงานและประกอบธุรกิจโรงแรมฮิลตัน 
พทัยา ทั Eงนี E ไมร่วมถึงภาษีมลูคา่เพิ
ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื
นใดใน
ทํานองเดียวกนั และคา่ใช้จ่ายที
เกิดจากการซ่อมแซมโดยใช้เงินทนุที
กนั
ไว้ในอดีตของซีพีเอ็นพทัยาในฐานะเจ้าของทรัพย์สินเดิม และดอกเบี Eย
จ่าย ค่าธรรมเนียมที
เกี
ยวกับการกู้ ยืมเงินหรือการจัดหาเงินที
ไม่ใช่
ค่าธรรมเนียมในการทําธุรกรรมทางการเงินที
เกี
ยวข้องกบัการประกอบ
ธุรกิจโรงแรมฮิลตนั พทัยา  

ค = เงินสํารองสําหรับการซ่อมแซม ปรับปรุง จัดหาเพื
อทดแทนหรือจัดหา
เพิ
มเติมเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ และพาหนะต่าง ๆ ของโรงแรมฮิลตัน 
พัทยา (FF&E Reserve Deduction) ตามที
ระบุในสัญญาจ้างบริหาร
โรงแรมฮิลตนั พัทยา ซึ
งทําระหว่างผู้ เช่าช่วงกับผู้บริหารโรงแรมฮิลตัน 
พทัยา  

ง = ค่าเช่าคงที
ในรอบไตรมาสสะสมนั Eน ตามที
กําหนดไว้ในข้อ 1.1 ข้อ 2.1 
(แล้วแตก่รณี) บวกด้วยคา่เช่าตามสญัญาเช่าสงัหาริมทรัพย์ 

หากค่าเช่าแปรผันสะสม ณ วนัที
สิ Eนสุดไตรมาสปัจจุบันที
คํานวณตามสตูรดังกล่าวมี
จํานวนน้อยกวา่ศนูย์ ให้ถือวา่คา่เช่าแปรผนัดงักลา่วเทา่กบัศนูย์ และหาก คา่เช่าแปรผนั
สะสม ณ วนัที
สิ Eนสดุไตรมาสปัจจบุนัที
คํานวณตามสตูรดงักลา่วมีจํานวนเกินกวา่ร้อยละ 
50 ของค่าเช่าคงที
สะสม ณ วนัที
สิ Eนสดุไตรมาสปัจจุบนั ค่าเช่าแปรผนัดังกล่าวจะถูก
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ปรับลดให้มีจํานวนร้อยละ 50 ของคา่เช่าคงที
สะสม ณ วนัที
สิ Eนสดุไตรมาสนั Eน ๆ  

ทั Eงนี E  หากค่าเช่าแปรผันสะสม ณ วันที
สิ Eนสุดไตรมาสที
แล้วที
ผู้ เช่าช่วงได้ชําระแก่
กองทรัสต์ มีจํานวนมากกว่าค่าเช่าแปรผนัสะสม ณ วนัที
สิ Eนสดุไตรมาสปัจจุบนัที
ผู้ เช่า
ช่วงควรจะชําระตามผลลพัธ์ที
ได้จากการคํานวณตามสูตรในข้อ 2.2 ตามข้อมูลทาง
การเงินของผู้ เช่าช่วงที
ปรากฏในรายงานทางการเงินที
จัดทําโดยผู้ เช่าช่วงสําหรับการ
คํานวณค่าเช่าแปรผนัรายไตรมาส กองทรัสต์ตกลงจะนําค่าเช่าแปรผนัในสว่นที
ได้รับ
ชําระเงินไว้เกินดงักลา่วไปหกักลบกบัคา่เช่าแปรผนัของไตรมาสถดัไปที
กองทรัสต์มีสทิธิ
ได้รับจากผู้ เช่าช่วงจนกระทั
งยอดค่าเช่าแปรผันดังกล่าวที
กองทรัสต์รับชําระเกินจะ
คงเหลือเป็นศนูย์ อย่างไรก็ดี ในไตรมาสสดุท้าย กองทรัสต์ตกลงจะนํายอดคงเหลือของ
คา่เช่าแปรผนัที
กองทรัสต์ได้รับชําระเกินทั Eงหมดที
เหลืออยู่ดงักลา่วไปหกักลบกบัค่าเช่า
คงที
ของไตรมาสสดุท้ายที
กองทรัสต์มีสิทธิได้รับจากผู้ เช่าช่วง อย่างไรก็ดี หากค่าเช่า
คงที
ในไตรมาสสดุท้ายมีจํานวนเงินน้อยกว่าค่าเช่าแปรผนัที
กองทรัสต์ได้รับชําระเกิน
ทั Eงหมดที
เหลอือยู ่กองทรัสต์ตกลงจะนําเงินคา่เช่าแปรผนัที
ได้รับไว้เกินทั Eงหมดคืนให้แก่
ผู้ เช่าช่วงภายใน 15 วนั นบัจากวนัที
ผู้สอบบญัชีรับรองรายงานทางการเงินสาํหรับรอบปี
บญัชีของผู้ เช่าช่วง  

นอกจากนี E หากค่าเช่าแปรผันที
กองทรัสต์ได้รับสําหรับรอบปีบัญชีใด ๆ มีจํานวน
มากกว่าหรือน้อยกว่าค่าเช่าแปรผนัสําหรับรอบปีบญัชีเดียวกนัที
กองทรัสต์ควรจะได้รับ
ตามผลลพัธ์ที
ได้จากการคํานวณตามสตูรในข้อ 2.2 ตามข้อมลูทางการเงินของผู้ เช่าช่วง
ที
ปรากฏในรายงานทางการเงินที
รับรองโดยผู้สอบบญัชีของผู้ เช่าช่วงสําหรับปรับปรุงค่า
เช่าแปรผนัประจํารอบปีบญัชี กองทรัสต์จะชําระคืนคา่เช่าที
ได้รับไว้เกิน หรือผู้ เช่าช่วงจะ
จ่ายชําระค่าเช่าที
ชําระไว้ขาด (แล้วแต่กรณี) ภายใน 15 วนั นับจากวนัที
ผู้ สอบบัญชี
รับรองรายงานทางการเงินสาํหรับรอบปีบญัชีของผู้ เช่าช่วง  

3. การคาํนวณค่าเช่าในกรณีที�มีการต่ออายุสัญญาเช่าช่วงครั1งที�สองและครั1งที�สาม
เมื�อสัญญาเช่าช่วงฉบับต่ออายุฉบับแรกครบกาํหนด 

ในกรณีที
มีการต่ออายุสัญญาเช่าช่วงเมื
อสญัญาเช่าช่วงฉบับต่ออายุฉบับแรกครบ
กําหนด คูส่ญัญาตกลงให้คา่เช่าคงที
สาํหรับสญัญาเช่าช่วงฉบบัต่ออายคุรั Eงที
 2 (วนัที
 1 
มกราคม 2564 ถึงวันที
 31 ธันวาคม 2566) และสัญญาเช่าช่วงฉบับต่ออายุครั Eงที
 3 
(วนัที
 1 มกราคม 2567 ถึงวนัที
 31 ธนัวาคม 2569) มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี E  

3.1 ค่าเช่าคงที� (Fixed Rent) 

 ผู้ เช่าช่วงตกลงจะชําระค่าเช่าคงที
ภายใน 45 วันนับจากวันสิ Eนไตรมาส โดยใช้
หลักเกณฑ์คํานวณตามระยะเวลาการเช่าจริงสําหรับช่วงเวลาตั Eงแต่วันที
 1 
มกราคม 2564 จนถึงวนัที
 31 ธันวาคม 2569 ในอตัราต่อปีตามที
ระบุในตาราง
ด้านลา่ง โดยแบง่ชําระเป็นจํานวนเทา่ ๆ กนัในแตล่ะไตรมาส  
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ปี ค่าเช่าคงที�รายปี (บาท) 

2564 221,189,216 

2565 228,930,839 

2566 236,943,418 

2567 245,236,438 

2568 253,819,713 

2569 262,703,403 

3.2 ค่าเช่าแปรผัน (Variable Rent) 

 ผู้ เช่าช่วงตกลงจะชําระค่าเช่าแปรผนัภายใน 45 วนันบัจากวนัสิ Eนไตรมาส โดยใช้
หลักเกณฑ์คํานวณตามระยะเวลาการเช่าจริงสําหรับช่วงเวลาตั Eงแต่วันที
 1 
มกราคม 2564 ถึงวนัที
 31 ธันวาคม 2569 โดยใช้วิธีการคํานวณที
กําหนดในข้อ 
2.2  

อนึ
ง ในกรณีที
ข้อกําหนดของกฎเกณฑ์ทางกฎหมายหลกัทรัพย์ที
เกี
ยวข้องกบัการ
ชําระคา่เช่าคงที
 และ/หรือคา่เช่าแปรผนัมีการแก้ไขหรือเปลี
ยนแปลงไป กองทรัสต์
และผู้ เช่าช่วงตกลงจะพิจารณาและหารือข้อกําหนดและเงื
อนไขเกี
ยวกบัการชําระ
คา่เช่าคงที
 และ/หรือคา่เช่าแปรผนั ตอ่ไป  

ในกรณีที
ผู้ เช่าช่วงไม่มีความสามารถในการชําระค่าเช่าได้เต็มจํานวนเมื
อถึง
กําหนดชําระแล้ว ให้ถือวา่คา่เชา่ในจํานวนที
กองทรัสต์ไมไ่ด้รับชําระเป็นคา่เช่าค้าง
ชําระ (Accrued Rental Revenue) และให้ผู้ เช่าช่วงชําระค่าเช่าค้างชําระให้แก่
กองทรัสต์ภายใน 30 วันนับจากวันที
ถึงกําหนดชําระ อนึ
ง การค้างชําระค่าเช่า
ดงักล่าว ผู้ เช่าช่วงจะต้องชําระดอกเบี Eยจากการผิดนัดในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี 
โดยคํานวณตามจํานวนเงินที
ค้างชําระและจํานวนวันนับตั Eงแต่วันที
ถึงกําหนด
ชําระจนถึงวนัที
ชําระเสร็จสิ Eน เว้นแตก่ารค้างชําระคา่เชา่ครั Eงแรกตอ่ปีและผู้ เช่าช่วง
ได้ชําระค่าเช่าค้างชําระดังกล่าวแล้วภายใน 30 วนันบัจากวนัที
ถึงกําหนดชําระ 
ทั Eงนี E หากผู้ เช่าช่วงชําระคา่เช่าค้างชําระครั Eงแรกตอ่ปีเกินกําหนดระยะเวลา 30 วนั
ดงักล่าว ผู้ เช่าช่วงจะต้องชําระดอกเบี Eยจากการผิดนัดในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี 
โดยคํานวณตามจํานวนเงินที
ค้างชําระและจํานวนวันนับตั Eงแต่วันที
ถึงกําหนด
ชําระจนถึงวนัที
ชําระเสร็จสิ Eน ทั Eงนี E เงื
อนไขดงักล่าวในวรรคนี Eไม่ใช้บงัคบักบักรณี
การเลื
อนการชําระค่าเช่าหรือการยกเว้นค่าเช่าบางส่วนหรือทั Eงหมดอัน
เนื
องมาจากเหตุสดุวิสยั หรือการเลื
อนการชําระค่าเช่าในเดือนที
มีปรับปรุงหรือ
ซอ่มแซมใหญ่ (Renovation) 
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การเลื�อนการชาํระค่า
เช่าอนัเนื�องมาจาก
เหตุสุดวิสัย 

ในกรณีที
เกิดเหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึ
งดงัต่อไปนี Eในระหว่างไตรมาสใด กองทรัสต์ยินยอม
ให้ผู้ เช่าช่วงเลื
อนชําระคา่เชา่บางสว่นหรือทั Eงหมดในระหวา่งไตรมาสนั Eน โดยไมถื่อเป็นเหตผิุด
นดัผิดสญัญาโดยฝ่ายผู้ เช่าช่วง ทั Eงนี E ผู้ เช่าช่วงยงัคงมีหน้าที
ในการชําระค่าเช่าสว่นที
ยงัคงมี
ความสามารถในการชําระ (“ค่าเช่าส่วนที� มีความสามารถในการชําระ”) (ถ้ามี) สําหรับ
ไตรมาสนั Eนตามหลกัเกณฑ์การคํานวณที
กําหนดไว้ในสญัญาฉบบันี E 

1. ในกรณีที
 (1) เกิดเหตุสดุวิสยัที
มีผลกระทบต่อทรัพย์สินที
เช่าช่วงโดยตรงหรือบริเวณ
ใกล้เคียงกับสถานที
ตั Eงของทรัพย์สินที
เช่าช่วง ซึ
งไม่อาจป้องกันได้ ถึงแม้ว่าบุคคลที

ประสบหรือใกล้จะประสบเหตนุั Eนจะได้ใช้ความระมดัระวงัตามสมควรดงัเช่นบคุคลทั
วไป
จะทําได้ในฐานะและภาวะเช่นนั Eน เช่น อัคคีภัย นํ Eาท่วม แผ่นดินไหว อุบัติเหตุที
ไม่
สามารถหลีกเลี
ยงได้ และ (2) สง่ผลต่อการดําเนินกิจการโรงแรมฮิลตนั พทัยา ไม่ว่าจะ
ในเดือนที
เกิดเหตสุดุวิสยั หรือมีผลต่อเนื
องในระยะเวลาตอ่มา และ (3) ทําให้รายได้ค่า
ห้องพกัเฉลี
ยต่อเดือนของโรงแรมฮิลตนั พทัยา ในช่วงระยะเวลาดงักลา่ว ตํ
ากว่ารายได้
ค่าห้องพักเฉลี
ยต่อเดือนสําหรับช่วงระยะเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้า เท่ากับ หรือ
มากกวา่ ร้อยละ 20 แตไ่มถ่ึงร้อยละ 50 

2. ในกรณีที
 (1) เกิดเหตุสดุวิสยัไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ
งไม่ได้มีผลกระทบต่อ
ทรัพย์สนิที
เช่าช่วงโดยตรงหรือบริเวณใกล้เคียงกบัสถานที
ตั Eงของทรัพย์สนิที
เช่าช่วง เช่น 
การบญัญัติกฎหมายหรือการดําเนินการอื
นใดของรัฐ สงคราม ข้อจํากัดทางกฎหมาย 
จลาจล การก่อการร้าย โรคระบาด หรือสาเหตใุด ๆ ที
มีผลทํานองเดียวกนัซึ
งคู่สญัญาที

ได้รับผลกระทบไม่อาจควบคุมได้ และ (2) ส่งผลต่อการดําเนินกิจการโรงแรมฮิลตัน 
พทัยา ไม่ว่าจะในเดือนที
เกิดเหตสุดุวิสยั หรือมีผลต่อเนื
องในระยะเวลาต่อมา และ (3) 
ทําให้ 

(ก)  รายได้ค่าห้องพกัเฉลี
ยต่อเดือนในช่วงระยะเวลาดงักลา่วของโรงแรมฮิลตนั พทัยา 
ลดลงตํ
ากวา่รายได้คา่ห้องพกัเฉลี
ยตอ่เดือนสาํหรับช่วงระยะเวลาเดียวกนัในปีก่อน
หน้า เทา่กบั หรือมากกวา่ ร้อยละ 20 แตไ่มถ่ึงร้อยละ 50 และ 

(ข)  รายได้เฉลี
ยต่อห้องของโรงแรมและรีสอร์ตที
อยู่ในกลุ่มการแข่งขนัที
มีมาตรฐาน
เดียวกันในเมืองพัทยา ลดลงตํ
ากว่ารายได้เฉลี
ยต่อห้องสําหรับช่วงระยะเวลา
เดียวกันของโรงแรมและรีสอร์ตที
อยู่ในกลุ่มดังกล่าวในปีก่อนหน้า เท่ากับ หรือ
มากกวา่ ร้อยละ 15 (ถ้ามี) 

3. ในกรณีที
 (1) เกิดเหตุสดุวิสยั ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ
งไม่ได้มีผลกระทบต่อ
ทรัพย์สนิที
เช่าช่วงโดยตรงหรือบริเวณใกล้เคียงกบัสถานที
ตั Eงของทรัพย์สนิที
เช่าช่วง เช่น 
การบญัญัติกฎหมายหรือการดําเนินการอื
นใดของรัฐ สงคราม ข้อจํากัดทางกฎหมาย 
จลาจล การก่อการร้าย โรคระบาด หรือสาเหตใุด ๆ ที
มีผลทํานองเดียวกนัซึ
งคู่สญัญาที

ได้รับผลกระทบไม่อาจควบคุมได้ และ (2) ส่งผลต่อการดําเนินกิจการโรงแรมฮิลตัน 
พทัยา ไม่ว่าจะในเดือนที
เกิดเหตสุดุวิสยั หรือมีผลต่อเนื
องในระยะเวลาต่อมา และ (3) 
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ทําให้ 

(ก) รายได้ค่าห้องพกัเฉลี
ยต่อเดือนในช่วงระยะเวลาดงักลา่วของโรงแรมฮิลตนั พทัยา 
ลดลงตํ
ากวา่รายได้คา่ห้องพกัเฉลี
ยตอ่เดือนสาํหรับช่วงระยะเวลาเดียวกนัในปีก่อน
หน้า เทา่กบั หรือมากกวา่ ร้อยละ 50 และ 

(ข) รายได้เฉลี
ยต่อห้องของโรงแรมและรีสอร์ตที
อยู่ในกลุ่มการแข่งขนัที
มีมาตรฐาน
เดียวกันในเมืองพัทยา ลดลงตํ
ากว่ารายได้เฉลี
ยต่อห้องสําหรับช่วงระยะเวลา
เดียวกันของโรงแรมและรีสอร์ตที
อยู่ในกลุ่มดังกล่าวในปีก่อนหน้า เท่ากับ หรือ
มากกวา่ ร้อยละ 15 แตไ่มถ่ึงร้อยละ 30 (ถ้ามี)  

ทั Eงนี E ในกรณีที
ทรัพย์สนิที
เช่าช่วงได้รับผลกระทบจากเหตสุดุวิสยัในช่วงระยะเวลาเดียวกนัใน
ปีก่อนหน้าด้วยเช่นกัน ให้นํารายได้ค่าห้องพกัเฉลี
ยต่อเดือนของโรงแรมฮิลตนั พทัยา หรือ 
รายได้เฉลี
ยต่อห้องของโรงแรมและรีสอร์ตที
อยู่ในกลุม่การแข่งขนัที
มีมาตรฐานเดียวกนัใน
เมืองพทัยา (แล้วแต่กรณี) ในช่วงระยะเวลาดงักลา่วของปีปัจจุบนั เทียบกบัค่าเฉลี
ยในช่วง
ระยะเวลาเดียวกันของปีล่าสุดก่อนหน้าปีดังกล่าว ซึ
งเป็นปีที
ทรัพย์สินที
เช่าช่วงไม่ได้รับ
ผลกระทบจากเหตุสดุวิสยั หรือการปิดปรับปรุงหรือซ่อมแซมใหญ่ (Renovation) ใด ๆ เพื
อ
ประโยชน์ในการพิจารณาตามกรณีตา่ง ๆ ข้างต้นแทน  

นอกจากนี E ผู้ เช่าช่วงจะต้องใช้ความพยายามโดยสุจริตในการหารายได้เฉลี
ยต่อห้องของ
โรงแรมและรีสอร์ตที
อยูใ่นกลุม่การแข่งขนัที
มีมาตรฐานเดียวกนัในเมืองพทัยา เพื
อประโยชน์
ในการพิจารณาวา่ได้มีเหตสุดุวิสยัเกิดขึ Eนหรือไม่ โดยในกรณีที
ไม่สามารถหารายได้เฉลี
ยต่อ
ห้องของโรงแรมและรีสอร์ตที
อยูใ่นกลุม่การแขง่ขนัที
มีมาตรฐานเดียวกนัในเมืองพทัยาในช่วง
ระยะเวลาเดียวกนัของปีลา่สดุก่อนหน้าได้ หรือไมส่ามารถหารายได้คา่ห้องพกัเฉลี
ยตอ่เดือน
ที
นํามาใช้ในการอ้างอิงในช่วงระยะเวลาเดียวกนัของปีลา่สดุก่อนหน้าได้ กองทรัสต์และผู้ เช่า
ช่วงจะตกลงร่วมกันในการใช้ข้อมูลที
เป็นมาตรฐาน หลักเกณฑ์ หรืออัตราส่วนอื
นใดที

สามารถหาได้จากธุรกิจโรงแรมทั
วไปมาเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาแทน อนึ
ง หาก
คูส่ญัญาไม่สามารถตกลงกนัได้ ให้พิจารณาจากรายได้ค่าห้องพกัเฉลี
ยต่อเดือนของโรงแรม
ฮิลตัน พัทยาเป็นหลัก และในกรณีที
กองทรัสต์และผู้ เช่าช่วงกําหนดโรงแรมในกลุ่มการ
แข่งขนัที
มีมาตรฐานเดียวกนัในเมืองพทัยามากกว่าหนึ
งแห่ง ให้คํานวณรายได้เฉลี
ยต่อห้อง
ของกลุม่การแขง่ขนั โดยอาศยัคา่เฉลี
ย (Simple Average) ของรายได้เฉลี
ยตอ่ห้องของแตล่ะ
โรงแรมและรีสอร์ตที
อยูใ่นกลุม่ดงักลา่ว 

การยกเว้นค่าเช่าอนั
เนื�องมาจากเหตุ
สุดวิสัย 

ในกรณีที
เกิดเหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึ
งดงัต่อไปนี Eในระหว่างไตรมาสใด กองทรัสต์ยินยอม
ยกเว้นค่าเช่าบางส่วนหรือทั Eงหมดในระหว่างไตรมาสนั Eนให้แก่ผู้ เช่าช่วง โดยผู้ เช่าช่วงไม่
จําเป็นต้องชําระคา่เชา่บางสว่นหรือทั Eงหมดของชว่งระยะเวลานั Eน โดยไมถื่อเป็นเหตผิุดนดัผิด
สญัญาโดยฝ่ายผู้ เช่าช่วง อย่างไรก็ดี ผู้ เช่าช่วงยังคงมีหน้าที
ในการชําระค่าเช่าส่วนที
มี
ความสามารถในการชําระ (ถ้ามี) ในระหวา่งไตรมาสนั Eนตามหลกัเกณฑ์การคํานวณที
กําหนด
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ไว้ในสญัญาฉบบันี E 

1. ในกรณีที
 (1) เกิดเหตุสดุวิสยัที
มีผลกระทบต่อทรัพย์สินที
เช่าช่วงโดยตรงหรือบริเวณ
ใกล้เคียงกับสถานที
ตั Eงของทรัพย์สินที
เช่าช่วง ซึ
งไม่อาจป้องกันได้ ถึงแม้ว่าบุคคลที

ประสบหรือใกล้จะประสบเหตนุั Eนจะได้ใช้ความระมดัระวงัตามสมควรดงัเช่นบคุคลทั
วไป
จะทําได้ในฐานะและภาวะเช่นนั Eน เช่น อัคคีภัย นํ Eาท่วม แผ่นดินไหว อุบัติเหตุที
ไม่
สามารถหลีกเลี
ยงได้ และ (2) สง่ผลต่อการดําเนินกิจการโรงแรมฮิลตนั พทัยา ไม่ว่าจะ
ในเดือนที
เกิดเหตสุดุวิสยั หรือมีผลต่อเนื
องในระยะเวลาตอ่มา และ (3) ทําให้รายได้ค่า
ห้องพกัเฉลี
ยต่อเดือนของโรงแรมฮิลตนั พทัยา ในช่วงระยะเวลาดงักลา่ว ตํ
ากว่ารายได้
ค่าห้องพักเฉลี
ยต่อเดือนสําหรับช่วงระยะเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้า เท่ากับ หรือ
มากกวา่ ร้อยละ 50 

2. ในกรณีที
 (1) เกิดเหตุสดุวิสยั ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ
งไม่ได้มีผลกระทบต่อ
ทรัพย์สนิที
เช่าช่วงโดยตรงหรือบริเวณใกล้เคียงกบัสถานที
ตั Eงของทรัพย์สนิที
เช่าช่วง เช่น 
การบญัญัติกฎหมายหรือการดําเนินการอื
นใดของรัฐ สงคราม ข้อจํากัดทางกฎหมาย 
จลาจล การก่อการร้าย โรคระบาด หรือสาเหตใุด ๆ ที
มีผลทํานองเดียวกนัซึ
งคู่สญัญาที

ได้รับผลกระทบไม่อาจควบคุมได้ และ (2) ส่งผลต่อการดําเนินกิจการโรงแรมฮิลตัน 
พทัยา ไม่ว่าจะในเดือนที
เกิดเหตสุดุวิสยั หรือมีผลต่อเนื
องในระยะเวลาต่อมา และ (3) 
ทําให้ 

(ก)  รายได้ค่าห้องพกัเฉลี
ยต่อเดือนในช่วงระยะเวลาดงักลา่วของโรงแรมฮิลตนั พทัยา 
ลดลงตํ
ากวา่รายได้คา่ห้องพกัเฉลี
ยตอ่เดือนสาํหรับช่วงระยะเวลาเดียวกนัในปีก่อน
หน้า เทา่กบั หรือมากกวา่ ร้อยละ 50 และ 

(ข) รายได้เฉลี
ยต่อห้องของโรงแรมและรีสอร์ตที
อยู่ในกลุ่มการแข่งขนัที
มีมาตรฐาน
เดียวกันในเมืองพัทยา ลดลงตํ
ากว่ารายได้เฉลี
ยต่อห้องสําหรับช่วงระยะเวลา
เดียวกันของโรงแรมและรีสอร์ตที
อยู่ในกลุ่มดังกล่าวในปีก่อนหน้า เท่ากับ หรือ
มากกวา่ ร้อยละ 30 (ถ้ามี) 

ทั Eงนี E ในกรณีที
ทรัพย์สนิที
เช่าช่วงได้รับผลกระทบจากเหตสุดุวิสยัในช่วงระยะเวลาเดียวกนัใน
ปีก่อนหน้าด้วยเช่นกัน ให้นํารายได้ค่าห้องพกัเฉลี
ยต่อเดือนของโรงแรมฮิลตนั พทัยา หรือ 
รายได้เฉลี
ยต่อห้องของโรงแรมและรีสอร์ตที
อยู่ในกลุม่การแข่งขนัที
มีมาตรฐานเดียวกนัใน
เมืองพทัยา (แล้วแต่กรณี) ในช่วงระยะเวลาดงักลา่วของปีปัจจุบนั เทียบกบัค่าเฉลี
ยในช่วง
ระยะเวลาเดียวกันของปีล่าสุดก่อนหน้าปีดังกล่าว ซึ
งเป็นปีที
ทรัพย์สินที
เช่าช่วงไม่ได้รับ
ผลกระทบจากเหตุสดุวิสยั หรือการปิดปรับปรุงหรือซ่อมแซมใหญ่ (Renovation) ใด ๆ เพื
อ
ประโยชน์ในการพิจารณาตามกรณีตา่ง ๆ ข้างต้นแทน 

นอกจากนี E ผู้ เช่าช่วงจะต้องใช้ความพยายามโดยสุจริตในการหารายได้เฉลี
ยต่อห้องของ
โรงแรมและรีสอร์ตที
อยูใ่นกลุม่การแข่งขนัที
มีมาตรฐานเดียวกนัในเมืองพทัยา เพื
อประโยชน์
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ในการพิจารณาวา่ได้มีเหตสุดุวิสยัเกิดขึ Eนหรือไม่ โดยในกรณีที
ไม่สามารถหารายได้เฉลี
ยต่อ
ห้องของโรงแรมและรีสอร์ตที
อยูใ่นกลุม่การแขง่ขนัที
มีมาตรฐานเดียวกนัในเมืองพทัยาในช่วง
ระยะเวลาเดียวกนัของปีลา่สดุก่อนหน้าได้ หรือไมส่ามารถหารายได้คา่ห้องพกัเฉลี
ยตอ่เดือน
ที
นํามาใช้ในการอ้างอิงในช่วงระยะเวลาเดียวกนัของปีลา่สดุก่อนหน้าได้ กองทรัสต์และผู้ เช่า
ช่วงจะตกลงร่วมกันในการใช้ข้อมูลที
เป็นมาตรฐาน หลักเกณฑ์ หรืออัตราส่วนอื
นใดที

สามารถหาได้จากธุรกิจโรงแรมทั
วไปมาเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาแทน อนึ
ง หาก
คูส่ญัญาไม่สามารถตกลงกนัได้ ให้พิจารณาจากรายได้ค่าห้องพกัเฉลี
ยต่อเดือนของโรงแรม
ฮิลตัน พัทยา เป็นหลกั และในกรณีที
กองทรัสต์และผู้ เช่าช่วงกําหนดโรงแรมในกลุ่มการ
แข่งขนัที
มีมาตรฐานเดียวกนัในเมืองพทัยามากกว่าหนึ
งแห่ง ให้คํานวณรายได้เฉลี
ยต่อห้อง
ของกลุม่การแขง่ขนั โดยอาศยัคา่เฉลี
ย (Simple Average) ของรายได้เฉลี
ยตอ่ห้องของแตล่ะ
โรงแรมและรีสอร์ตที
อยูใ่นกลุม่ดงักลา่ว 

การคาํนวณค่าเช่าใน
กรณีที�มีเลื�อนหรือการ
ยกเว้นการชาํระค่าเช่า
อันเนื�องมาจากเหตุ
สุดวิสัย 

ในกรณีที
มีการเลื
อนหรือยกเว้นการชําระค่าเช่าอันเนื
องมาจากเหตุสุดวิสยั ซึ
งเกิดขึ Eนใน
ระหวา่งไตรมาสใด ให้ผู้ เช่าช่วงมีสิทธิเลื
อนหรือได้รับการยกเว้นการชําระค่าเช่าบางสว่นหรือ
ทั Eงหมดอนัเนื
องมาจากเหตสุดุวิสยัของเดือนที
เกิดเหตกุารณ์สําหรับไตรมาสนั Eน อยา่งไรก็ดี ผู้
เช่าช่วงยงัคงมีหน้าที
ในการชําระค่าเช่าของเดือนที
เกิดเหตกุารณ์สาํหรับไตรมาสนั Eน หากเมื
อ
คํานวณตามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี Eแล้วพบว่าผู้ เช่าช่วงยงัคงมีความสามารถในการชําระค่า
เช่าสําหรับไตรมาสนั Eนได้ โดยการชําระค่าเช่าในสว่นนี Eจะต้องไม่กระทบต่อความสามารถใน
การประกอบธุรกิจโรงแรมฮิลตนั พทัยาของผู้ เช่าช่วง โดยค่าเช่าสว่นที
มีความสามารถในการ
ชําระให้คํานวณตามหลกัเกณฑ์ ดงันี E 

คา่เช่าสว่นที
มีความสามารถในการชําระ =   กก – ขข – คค – จ 

โดยที
 

กก = รายได้รวมจากการประกอบธุรกิจโรงแรมฮิลตนั พทัยา ทั Eงทางตรงและทางอ้อมใน
รอบไตรมาสนั Eน ๆ ทั Eงนี E ไม่รวมถึงภาษีมลูค่าเพิ
ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื
นใด
ในทํานองเดียวกนั คา่บริการ (Service Charge) ที
เรียกเก็บจากผู้ รับบริการ รายได้
หรือเงินที
ได้รับจากการจําหน่ายทรัพย์สิน ค่าสินไหมทดแทนที
ได้รับจากการ
ประกันภยั (ยกเว้นค่าสินไหมทดแทนซึ
งได้รับจากการประกันภยัธุรกิจหยุดชะงัก 
(Business Interruption Insurance)) เงินค่าทดแทนการเวนคืนอสงัหาริมทรัพย์ 
และดอกเบี Eยรับ 

ขข = ต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวมจากการประกอบธุรกิจโรงแรมฮิลตนั พทัยา ในรอบไตร
มาสนั Eน ๆ ได้แก่ ต้นทนุและค่าใช้จ่ายอาหาร และเครื
องดื
ม ต้นทนุวตัถดุิบและของ
ใช้ในการดําเนินงาน (Operating Supplies) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการจัดหา
อปุกรณ์ที
ใช้ในการดําเนินงานทดแทนของเดิมหรือเพิ
มเติม ต้นทนุเงินเดือน ค่าแรง 
และผลประโยชน์อื
นที
จ่ายให้แก่ลกูจ้างและพนกังาน ต้นทนุและคา่ใช้จ่ายฝึกอบรม
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ลูกจ้างและพนักงาน ต้นทุนและค่าใช้จ่ายด้านการโฆษณาและประชาสมัพันธ์ 
ต้นทนุและค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษา ซ่อมแซม และตกแต่งโรงแรมฮิลตนั พทัยา 
ให้อยู่ในสภาพดี ค่าเบี Eยประกนัภยั ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ (ยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบคุคล) คา่ธรรมเนียมในการบริหารงานและคา่ใช้จา่ยที
ผู้บริหารโรงแรมฮิล
ตนั พทัยา เรียกเก็บ และต้นทนุและค่าใช้จ่ายอื
น ๆ ในการดําเนินงานและประกอบ
ธุรกิจโรงแรมฮิลตัน พัทยา ทั Eงนี E ไม่รวมถึงภาษีมูลค่าเพิ
ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือ
ภาษีอื
นใดในทํานองเดียวกนั และคา่ใช้จ่ายที
เกิดจากการซ่อมแซมโดยใช้เงินทนุที

กันไว้ในอดีตของซีพีเอ็นพัทยาในฐานะเจ้าของทรัพย์สินเดิม และดอกเบี Eยจ่าย 
ค่าธรรมเนียมที
เกี
ยวกบัการกู้ยืมเงินหรือการจดัหาเงินที
ไม่ใช่ค่าธรรมเนียมในการ
ทําธุรกรรมทางการเงินที
เกี
ยวข้องกบัการประกอบธุรกิจโรงแรมฮิลตนั พทัยา  

คค = เงินสํารองสําหรับการซ่อมแซม ปรับปรุง จัดหาเพื
อทดแทนหรือจัดหาเพิ
มเติม
เฟอร์นิเจอร์ อปุกรณ์ และพาหนะต่าง ๆ ของโรงแรมฮิลตนั พทัยา (FF&E Reserve 
Deduction) ตามที
ระบุในสญัญาจ้างบริหารโรงแรมฮิลตนั พทัยา ซึ
งทําระหว่างผู้
เช่าช่วงกบัผู้บริหารโรงแรมฮิลตนั พทัยา 

จ = เงินสาํรองสําหรับรายการตามข้อ ขข และ คค สําหรับช่วงเวลา 45 วนันบัจากวนัที

สิ Eนสดุไตรมาสนั Eน ๆ 

การชาํระค่าเช่าใน
กรณีที�มีการเลื�อนการ
ชาํระเนื�องจากเหตุ
สุดวิสัย 

หากในไตรมาสใดที
มีการเลื
อนการชําระค่าเช่าบางส่วนหรือทั Eงหมดอันเนื
องมาจากเหตุ
สดุวิสยั ให้ผู้ เช่าช่วงชําระคา่เช่าสว่นที
มีความสามารถในการชําระในรอบไตรมาสนั Eน ๆ (ถ้ามี) 
โดยใช้หลกัเกณฑ์การคํานวณค่าเช่าตามเหตุการณ์ที
ระบุในหัวข้อ “การคํานวณค่าเช่าใน
กรณีที�มีเลื�อนการชําระค่าเช่าอนัเนื�องมาจากเหตสุดุวิสยั” 

ทั Eงนี E หากในไตรมาสใด ๆ ซึ
งเป็นไตรมาสที
พ้นเหตกุารณ์ในกรณีที
มีการเลื
อนการชําระค่าเช่า
บางสว่นหรือทั Eงหมดอนัเนื
องมาจากเหตสุดุวิสยั ให้ผู้ เช่าช่วงชําระค่าเช่าในรอบไตรมาสของ
เหตกุารณ์ปกติดงักลา่วนั Eนให้แก่กองทรัสต์ตามลาํดบัการชําระหนี Eดงัตอ่ไปนี E 

1. คา่เช่าผิดนดัใด ๆ (ถ้ามี) 

2. คา่เช่าคงที
ของเหตกุารณ์ปกติในรอบไตรมาสสะสมนั Eน ๆ  

3. คา่เช่าแปรผนัของเหตกุารณ์ปกติในรอบไตรมาสสะสมนั Eน ๆ (ถ้ามี) 

4. คา่เช่าคงที
สว่นที
ได้มีการเลื
อนการชําระเนื
องจากเหตสุดุวิสยั (ถ้ามี)  

5. คา่เช่าแปรผนัสว่นที
ได้มีการเลื
อนการชําระเนื
องจากเหตสุดุวิสยั (ถ้ามี) 

6. ดอกเบี Eยของคา่เช่าผิดนดัใด ๆ (ถ้ามี) 

อนึ
ง หากในรอบไตรมาสสะสมใด ๆ ซึ
งเป็นไตรมาสที
พ้นเหตกุารณ์ในกรณีที
มีการเลื
อนการ
ชําระค่าเช่าบางสว่นหรือทั Eงหมดอนัเนื
องมาจากเหตสุดุวิสยั และผู้ เช่าช่วงยงัคงมีกําไรสทุธิ
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หลงัหักภาษีซึ
งคงเหลือหลงัจากที
ได้มีการคํานวณค่าเช่าตามเหตุการณ์ปกติตามที
ระบุใน
สญัญาแล้ว ผู้ เช่าช่วงตกลงที
จะชําระค่าเช่าส่วนที
ได้มีการเลื
อนการชําระเนื
องจากเหตุ
สดุวิสยัตามข้อ 4 และข้อ 5 ข้างต้น ในรอบไตรมาสสะสมดงักลา่วจนถึงวนัที
สิ Eนสดุระยะเวลา
การเช่าตามสญัญาฉบบันี E (ทั Eงนี E ให้เงื
อนไขในข้อนี Eบงัคบัใช้กบัวนัที
สิ Eนสดุระยะเวลาการเช่า
ของสญัญาเช่าช่วงฉบบัต่ออายุโดยอนโุลม) อย่างไรก็ดี กองทรัสต์ตกลงให้ผู้ เช่าช่วงไม่ต้อง
ชําระดอกเบี Eยจากการผิดนดัชําระคา่เช่าในงวดใด ๆ หรือคา่เสยีหายใด ๆ อนัเกิดจากการค้าง
ชําระค่าเช่าหรือการชําระค่าเช่าลา่ช้าใด ๆ อนัเกิดขึ Eนหรือเป็นผลเกี
ยวเนื
องมาจากการเลื
อน
การชําระอนัเนื
องมาจากเหตสุดุวิสยัดงักลา่ว 

ทั Eงนี E ในกรณีที
มีการต่ออายสุญัญาเช่าช่วง ผู้ เช่าช่วงจะต้องไม่ค้างชําระค่าเช่าไม่ว่าทั Eงหมด
หรือบางส่วน หากผู้ เช่าช่วงมีค่าเช่าค้างชําระ ผู้ เช่าช่วงจะต้องชําระค่าเช่าค้างชําระแก่
กองทรัสต์ให้เสร็จสิ Eนก่อนที
สญัญาเช่าช่วงฉบบัตอ่อายจุะมีผลใช้บงัคบั 

โรงแรมและรีสอร์ตที� 
อยู่ในกลุ่มการแข่งขัน
ที�มีมาตรฐานเดียวกัน
ในเมืองพัทยา 

ให้หมายถึง โรงแรมและรีสอร์ตที
อยูใ่นกลุม่การแขง่ขนัที
มีมาตรฐานเดียวกนักบัโรงแรมฮิลตนั 
พทัยา ในเมืองพทัยา ตามที
กองทรัสต์และผู้ เช่าช่วงอาจกําหนดหรือตกลงกันขึ Eน และจะได้
ระบใุนงบประมาณการดําเนินการประจําปี (Annual Operating Budget) ของโรงแรมฮิลตนั 
พทัยา หรือที
คู่สญัญาจะได้ตกลงกนัในแต่ละปีภายหลงัจากวนัที
สญัญาฉบบันี Eมีผลใช้บงัคบั 
โดยอาจพิจารณาจากสถานที
และระยะห่างจากโรงแรมฮิลตนั พทัยา รายละเอียดลกัษณะ
ของทรัพย์สินโดยละเอียด หรือหลักเกณฑ์อื
น ๆ ที
กองทรัสต์จะสามารถนํามาใช้ในการ
เทียบเคียงได้ในกรณีที
เกิดเหตกุารณ์ดงักลา่วขึ Eน อาทิเช่น โรงแรมที
ตั Eงอยูบ่นถนนพทัยาสาย 
2 และถนนพทัยา-นาเกลอื และมีระดบัราคาใกล้เคียงกนั เป็นต้น 

หน้าที�ของกองทรัสต์ 1. กองทรัสต์จะดําเนินการให้ผู้ให้เช่าภายใต้สญัญาเช่าอาคารสง่มอบทรัพย์สนิที
เช่าช่วงใน
สภาพที
เป็นอยู ่ณ วนัเริ
มระยะเวลาการเช่า  

2. กองทรัสต์จะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที
เกี
ยวข้องกับการดําเนินการปรับปรุงหรือ
ซอ่มแซมใหญ่ (Renovation) ในสว่นที
เกี
ยวกบัโครงสร้าง หรือสว่นประกอบที
สาํคญัของ
อาคาร (Structural Repairs) ค่าใช้จ่ายที
 เป็นทุน (Capital Expenditure) ซึ
 งไม่ใช่
คา่ใช้จ่ายที
เป็น FF&E รวมทั Eงค่าใช้จ่ายที
เป็น FF&E ในสว่นที
เกิน FF&E Reserve ทั Eงนี E 
ผู้ เช่าช่วงจะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที
เป็น FF&E ในส่วนที
ไม่เกิน FF&E Reserve 
นอกจากนี E ในกรณีที
สญัญาฉบับนี Eสิ Eนสดุลงโดยไม่มีการต่ออายุสญัญาหรือในกรณีที

สญัญาจ้างบริหารโรงแรมฮิลตนัพทัยาสิ Eนสดุลง แล้วแตอ่ย่างใดจะเกิดขึ Eนภายหลงั ผู้ เช่า
ช่วงตกลงที
จะสง่มอบเงินที
คงเหลอืในบญัชีซึ
งสาํรองเป็นค่าใช้จ่ายที
เป็น FF&E ทั Eงหมด
ให้แก่กองทรัสต์หรือบคุคลที
กองทรัสต์กําหนด  

นอกจากนี E ผู้ เช่าช่วงยินยอมให้กองทรัสต์ปรับปรุงคา่เช่าคงที
หากกองทรัสต์ได้ดําเนินการ
ปรับปรุงหรือซอ่มแซมใหญ่ (Renovation) ในสว่นที
เกี
ยวกบัโครงสร้าง หรือสว่นประกอบ
ที
สําคญัของอาคาร (Structural Repairs) แล้ว โดยคู่สญัญาตกลงที
จะร่วมกนัพิจารณา
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ค่าเช่าใหม่ โดยกองทรัสต์จะต้องแจ้งให้ผู้ เช่าทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็น
ระยะเวลาไมน้่อยกวา่ 6 เดือนนบัจากวนัที
กองทรัสต์ได้ดําเนินการปรับปรุงหรือซอ่มแซม
ใหญ่ (Renovation) ดงักลา่ว หรือระยะเวลาใดที
คูส่ญัญาจะได้ตกลงร่วมกนั 

3. หากกองทรัสต์ได้ดําเนินการปรับปรุงหรือซ่อมแซมใหญ่ (Renovation) ในรอบปีบญัชีใด 
ๆ กองทรัสต์ยินยอมให้ผู้ เช่าช่วงเลื
อนชําระค่าเช่าในเดือนที
มีปรับปรุงหรือซอ่มแซมใหญ่ 
(Renovation) ในระหว่างไตรมาสนั Eน โดยไม่ถือเป็นเหตผิุดนดัผิดสญัญาโดยผู้ เช่าช่วง 
และผู้ เช่าช่วงจะต้องชําระค่าเช่าในส่วนนี Eภายในรอบปีบญัชีเดียวกนั โดยการชําระค่า
เช่าจะไม่สร้างปัญหาสภาพคลอ่งแก่ผู้ เช่าช่วงและไม่สง่ผลกระทบต่อหน้าที
ในการดแูล
รักษาทรัพย์สนิที
เช่าช่วง  

ทั Eงนี E ผู้ เช่าช่วงจะต้องระบุแผนการปรับปรุงหรือซ่อมแซมใหญ่ (Renovation) ใน
งบประมาณ การดําเนินการประจําปี  (Annual Operating Budget) ซึ
 งได้แจ้งให้
กองทรัสต์ทราบ และงบประมาณ ค่าใช้จ่ายที
 เป็นทุนประจําปี (Annual Capital 
Expenditure Budget) ของโรงแรมฮิลตนั พทัยาที
ได้รับอนมุตัิจากคู่สญัญาทั Eงสองฝ่าย
ร่วมกนัแล้ว  

4. เมื
อจะต้องมีการเปลี
ยนแปลง เปลี
ยนแทน หรือเพิ
มเติมทรัพย์สนิที
เช่าช่วง กองทรัสต์จะ
ดําเนินการเปลี
ยนแปลง เปลี
ยนแทน หรือเพิ
มเติมทรัพย์สินที
เช่าช่วงด้วยค่าใช้จ่ายของ
กองทรัสต์ โดยให้ถือว่าทรัพย์สินที
เปลี
ยนแปลง เปลี
ยนแทน หรือเพิ
มเติมดงักล่าวเป็น
ทรัพย์สนิที
เช่าช่วงภายใต้สญัญาฉบบันี E 

5. กองทรัสต์จะดําเนินการร่วมกับผู้ ให้เช่าภายใต้สญัญาเช่าอาคารดงัต่อไปนี E โดยจะใช้
ความพยายามดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือนนบัจากวนัที
สญัญาฉบบันี Eมีผลใช้
บงัคบั หรือระยะเวลาใดที
คู่สญัญาจะได้ตกลงร่วมกนั ทั Eงนี E หากมีเหตขุดัข้องประการใด 
กองทรัสต์จะแจ้งให้ผู้ เช่าช่วงทราบโดยพลนั 

(ก)  ดําเนินการให้มีการแปลงหนี Eใหมภ่ายใต้สญัญาเช่าห้องพกั และสญัญาบริการต่าง 
ๆ เพื
อให้ผู้ เช่าช่วงเข้าเป็นคู่สญัญาภายใต้สญัญาดงักล่าว โดยให้มีผลตั Eงแต่วนัที

สญัญาฉบบันี Eมีผลใช้บงัคบั   

(ข)  ดําเนินการอื
นใดที
จําเป็นตามสมควรเพื
อให้ผู้ เช่าช่วงสามารถประกอบธุรกิจโรงแรม
ฮิลตัน พัทยา และได้รับผลประโยชน์จากธุรกิจดังกล่าวบนทรัพย์สินที
เช่าช่วงได้
อยา่งตอ่เนื
องนบัจากวนัที
สญัญาฉบบันี Eมีผลใช้บงัคบั 

6. กองทรัสต์จะไม่กระทําการใด ๆ ให้เกิดการรอนสิทธิหรือกระทําการใด ๆ ที
มีผลหรือจะ
สง่ผลทําให้ผู้ เช่าช่วงไม่สามารถใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที
เช่าช่วงได้ ไม่ว่าทั Eงหมดหรือ
บางสว่น 

7. หากมีผลประโยชน์ใด ๆ ได้แก่ คา่เช่ารับลว่งหน้า และรายได้รับลว่งหน้าอื
นใด (ถ้ามี) ซึ
ง
รวมถึงเงินประกนัที
เกิดขึ Eนจากทรัพย์สินที
เช่าช่วง ซึ
งเป็นผลประโยชน์ที
ผู้ เช่าช่วงควรจะ
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ได้รับจากผู้พกัอาศยั และผู้ ให้เช่าภายใต้สญัญาเช่าอาคารได้รับไว้ลว่งหน้าทั Eงก่อนและ
ในวนัที
สญัญาฉบบันี Eมีผลใช้บงัคบั กองทรัสต์จะดําเนินการให้ผู้ให้เช่าภายใต้สญัญาเช่า
อาคารแจ้งให้ผู้ เช่าช่วงทราบและสง่มอบผลประโยชน์ดงักลา่วให้แก่ผู้ เช่าช่วงภายใน 30 
วนันับจากวนัที
สญัญาฉบับนี Eมีผลใช้บังคับ หรือในกรณีที
ผู้ ให้เช่าภายใต้สญัญาเช่า
อาคารได้รับผลประโยชน์ดังกล่าวภายหลังจากวันที
สัญญาฉบับนี Eมีผลใช้บังคับ 
กองทรัสต์จะดําเนินการให้ผู้ให้เชา่ภายใต้สญัญาเช่าอาคารสง่มอบผลประโยชน์ดงักลา่ว
ให้แก่ผู้ เช่าช่วงภายใน 30 วนันบัจากวนัที
ได้รับผลประโยชน์ดงักลา่ว 

หน้าที�ของผู้เช่าช่วง  1. ผู้ เช่าช่วงจะต้องใช้ความพยายามอย่างสงูสดุเยี
ยงผู้ประกอบกิจการโรงแรมโดยทั
วไปใช้
ในการคดัเลอืกและการจ้างบคุคลใดเพื
อเข้าบริหารกิจการโรงแรม ฮิลตนั พทัยา หรือเพื
อ
เข้าปฏิบัติงานหรือหน้าที
ใด ๆ ภายใต้วัตถุประสงค์ของการเช่าช่วงตามที
ระบุไว้ใน
สญัญาฉบบันี E โดยจะต้องเป็นไปตามที
กฎหมายกําหนด รวมทั Eงการดแูลทรัพย์สินที
เช่า
ช่วงให้อยูใ่นสภาพที
ดีตลอดระยะเวลาการเช่า 

2. เพื
อให้ทรัพย์สินที
เช่าช่วงอยู่ในสภาพที
ดีและเหมาะสมแก่การใช้งานตามวตัถุประสงค์
ดังที
ระบุไว้ในสัญญ าฉบับนี E ผู้ เช่าช่วงจะรับผิดชอบในการดูแล (Maintenance) 
ซอ่มแซม (Repairs) หรือการกระทําใด ๆ ทั Eงปวงบนทรัพย์สินที
เช่าช่วงในกรณีที
จําเป็น
ตามความรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายตามที
ได้ระบไุว้ในสญัญา เพื
อให้ทรัพย์สินที
เช่าช่วงมี
ลกัษณะเป็นโรงแรม โดยให้ค่าใช้จ่ายดงักล่าวถือเป็นส่วนหนึ
งของค่าใช้จ่ายจากการ
ดําเนินงานตามงบประมาณการดําเนินการ (Operating Budget) ซึ
งได้แจ้งให้กองทรัสต์
ทราบ และงบประมาณค่าใช้จ่ายที
เป็นทนุ (Capital Expenditure Budget) ที
คู่สญัญา
ทั Eงสองฝ่ายร่วมกนัอนมุตัิตามข้อกําหนดในสญัญาฉบบันี E 

3.    ผู้ เช่าช่วงจะปฏิบตัิตามข้อกําหนดและเงื
อนไขของสญัญาฉบบันี E สญัญาเช่าที
ดิน และ
สญัญาเช่าอาคารอย่างเคร่งครัด และผู้ เช่าช่วงจะไม่กระทําการใด ๆ อนัเป็นการผิดนดั
หรือผิดสญัญา หรืออาจเป็นการผิดนดัหรือผิดสญัญาเช่าที
ดินและสญัญาเช่าอาคาร 
หรือเงื
อนไขใด ๆ หรือกระทําการใด ๆ อันอาจทําให้สัญญาเช่าที
ดินและสญัญาเช่า
อาคารถกูบอกเลิกหรือเพิกถอนโดยผู้ ให้เช่าตามสญัญาเช่าที
ดินและสญัญาเช่าอาคาร 
และผู้ เช่าช่วงจะบอกกลา่วให้กองทรัสต์ทราบเป็นหนงัสือทนัทีที
เกิดเหตุการณ์ใด ๆ อนั
เป็นการผิดนดัหรือผิดสญัญา หรืออาจเป็นการผิดนดัหรือผิดสญัญาเช่าที
ดินและสญัญา
เช่าอาคาร หรือเงื
อนไขใด ๆ หรือการกระทําการใด ๆ อนัอาจทําให้สญัญาเช่าที
ดินและ
สญัญาเช่าอาคารถกูบอกเลิกหรือเพิกถอนโดยผู้ ให้เช่าตามสญัญาเช่าที
ดินและสญัญา
เช่าอาคารดงักลา่ว 

4.    ผู้ เช่าช่วงต้องไม่กระทําการหรือยินยอมให้บุคคลใดบุคคลหนึ
งกระทําการใด ๆ บน
ทรัพย์สินที
เช่าช่วง ซึ
งเป็นการกระทําที
ผิดกฎหมาย หรือการกระทําดังกล่าวอาจเป็น
อนัตรายตอ่สขุภาพ โดยไม่ได้รับใบอนญุาตตามกฎหมายที
เกี
ยวข้อง หรือมีลกัษณะเป็น
ที
น่ารังเกียจหรือก่อให้เกิดภยันตราย ความเสียหาย หรือความเดือดร้อนรําคาญแก่
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บคุคลภายนอกและกองทรัสต์ และกรณีที
เกิดปัญหาหรือความเสียหายดงักล่าว ผู้ เช่า
ช่วงมีหน้าที
ที
จะต้องใช้ความพยายามอยา่งเต็มที
ในการแก้ไขปัญหาหรือความเสยีหาย
ดงักล่าว รวมถึงการทําความตกลงและเยียวยาความเสียหายที
เกิดขึ Eนจากการกระทํา
ของบคุคลดงักลา่วข้างต้น 

5. ผู้ เช่าช่วงตกลงจะไม่จ่ายเงินปันผลหรือลดทุนจดทะเบียนของผู้ เช่าช่วง หากผู้ เช่าช่วงมี
ค่าเช่าค้างชําระต่อกองทรัสต์ ในกรณีที
มี เลื
อนหรือการยกเว้นการชําระค่าเช่าอัน
เนื
องมาจากเหตสุดุวิสยั และ/หรือในกรณีที
ผู้ เช่าช่วงผิดนดัหรือผิดสญัญาตามเงื
อนไขที

กําหนดในสญัญาฉบบันี E 

6. ผู้ เช่าช่วงตกลงจะไม่ก่อหนี Eหรือภาระผูกพนัใด ๆ เว้นแต่การก่อหนี Eหรือภาระผูกพนัอนั
เกิดขึ Eนในทางการค้าปกติของผู้ เช่าช่วง หรือเนื
องจากหรือเพื
อวตัถปุระสงค์ของการเช่า
ช่วงที
ระบุไว้ในสญัญาฉบับนี Eและธุรกิจที
เกี
ยวข้อง เช่น ค่าใช้จ่ายที
เกิดขึ Eนจากการ
ดําเนินการของกิจการโรงแรม หรือการปฏิบตัิตามสญัญาฉบบันี Eหรือสญัญาที
เกี
ยวข้อง 
ทั Eงนี E ผู้ เช่าช่วงตกลงจะดํารงสดัสว่นของหนี Eสินต่อทนุ (Debt to Equity Ratio) ของผู้ เช่า
ช่วงไว้ในอัตราไม่เกิน 2 ต่อ 1 โดยคํานวณเฉพาะการก่อหนี Eซึ
งเป็นการกู้ ยืมเงินจาก
สถาบนัการเงินหรือการออกตราสารหนี E โดยไมร่วมถึงการกู้ยืมเงินจากผู้ ถือหุ้น   

7. ผู้ เช่าช่วงตกลงจะจัดให้มีและจะดํารงไว้ซึ
งใบอนุญาตต่าง ๆ ที
สําคญัต่อการประกอบ
กิจการโรงแรมตลอดระยะเวลาตามสญัญาฉบบันี E 

8. ผู้ เช่าช่วงจะไมก่่อให้เกิดภาระผกูพนัใด ๆ เหนือทรัพย์สนิที
เช่าช่วง 

9. ผู้ เช่าช่วงจะต้องรับผิดชดใช้ และกระทําการใด ๆ อนัเป็นการป้องกนัให้กองทรัสต์ปลอด
จากการเรียกร้องใด ๆ  ที
เกิดขึ Eนจากการใช้ทรัพย์สนิที
เชา่ชว่งเพื
อการประกอบธรุกิจของผู้
เช่าช่วง และ/หรือการละเลยไม่ปฏิบตัิตามหน้าที
หรือภาระผกูพนัในสว่นของผู้ เช่าช่วง
ตามที
ระบใุนสญัญานี E รวมถึงการกระทําของตวัแทน และ/หรือบริวารของผู้ เช่าช่วง ใน
กรณีที
กองทรัสต์ถูกฟ้องร้อง ถูกเรียกร้องให้รับผิด หรือถูกดําเนินคดีเนื
องจากเหตุ
ดงักลา่ว ผู้ เช่าช่วงจะปลดเปลื Eองความรับผิดให้แก่กองทรัสต์โดยทนัที โดยคา่ใช้จ่ายของ
ผู้ เช่าช่วงแตเ่พียงฝ่ายเดยีว ทั Eงนี E คา่ใช้จ่ายของผู้ เช่าชว่งในสว่นนี Eไมถื่อเป็นคา่ใช้จา่ยตาม
งบประมาณการดําเนินการ (Operating Budget) ซึ
งได้แจ้งให้กองทรัสต์ทราบ หรือ
งบประมาณคา่ใช้จ่ายที
เป็นทนุ (Capital Expenditure Budget) ที
คู่สญัญาทั Eงสองฝ่าย
ได้ร่วมกนัอนมุตัิ 

10. การกระทําที
สําคญับางประการ เช่น การขายหรือโอนกิจการของผู้ เช่าช่วงทั Eงหมดหรือ
บางสว่นที
สาํคญัให้แก่บคุคลอื
น, การก่อหลกัประกนัในทรัพย์สนิของผู้ เช่าช่วง ซึ
งรวมถึง
ทรัพย์สินที
ใช้ในการประกอบธุรกิจโรงแรมฮิลตนั พทัยา, การให้เช่าช่วงทรัพย์สินที
เช่า
ช่วงซึ
งคิดเป็นพื Eนที
เกินกว่าร้อยละ 50 ของพื Eนที
เช่าทั Eงหมดของทรัพย์สินที
เช่าช่วงแก่
บุคคลใดบุคคลหนึ
งเพียงคนเดียว เป็นต้น ผู้ เช่าช่วงจะทําได้ก็ต่อเมื
อ (ก) ได้รับความ
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ยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากกองทรัสต์ หรือ (ข) เป็นกรณีที
ได้ระบไุว้ในงบประมาณ
การดําเนินการประจําปี (Annual Operating Budget) ซึ
งได้แจ้งให้กองทรัสต์ทราบแล้ว 
และงบประมาณค่าใช้จ่ายที
เป็นทุนประจําปี (Annual Capital Expenditure Budget) 
ของโรงแรมฮิลตนั พทัยาที
ได้รับอนมุตัิร่วมกนัโดยคูส่ญัญาทั Eงสองฝ่ายแล้ว 

11. หน้าที
อื
น ๆ ที
ระบุภายใต้สญัญาเช่าช่วง เช่น การจัดทําและนําส่งรายงานทางการเงิน 
งบประมาณการดําเนินการและงบประมาณคา่ใช้จ่ายฝ่ายทนุให้แก่กองทรัสต์ การชําระ
ภาษีโรงเรือนและที
ดิน (หรือภาษีอื
นใดในทํานองเดียวกนั) เป็นต้น 

การประกันภยั 1. ตลอดระยะเวลาการเช่า ผู้ เช่าช่วงตกลงจะจดัให้มีการทําประกนัภยัดงัตอ่ไปนี E 

1.1 ประกันความเสี
ยงภัยในทรัพย์สิน (Property All Risks Insurance) ประกันภัย
เครื
 องจักร (Machinery Breakdown Insurance) ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก 
(Business Interruption Insurance)  แ ล ะ ป ร ะ กั น ภั ย ก่ อ ก า ร ร้า ย  (Political 
Violence Insurance) กับผู้ รับประกันภัย ที
มี อยู่  ณ  ปัจจุบัน  โดยระบุ ชื
 อให้
กองทรัสต์เป็นผู้ รับผลประโยชน์ร่วมกบัผู้ เช่าช่วง รวมทั Eงผู้ให้เช่าอาคารแก่กองทรัสต์ 
และบริษัทในเครือเซ็นทรัลพฒันาหรือบริษัทในกลุม่เซน็ทรัลพฒันา ซึ
งวงเงินประกนั
ความเสี
ยงภยัในทรัพย์สิน (Property All Risks Insurance) ต้องครอบคลมุมูลค่า
ของทรัพย์สินทั Eงหมด (รวมฐานรากของอาคาร) ตามวิธีต้นทนุทดแทนใหม่ก่อนหกั
คา่เสื
อมราคา (Full Replacement Cost) (โดยไมร่วมมลูคา่ที
ดิน)  

1.2 ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (Public Liability Insurance) เพื
 อ
คุ้มครองความบาดเจ็บทางร่างกายหรือชีวิต และความเสียหายที
อาจเกิดขึ Eนต่อ
ทรัพย์สนิของบคุคลภายนอก 

ทั Eงนี E ภายใต้จํานวนทุนประกัน ข้อกําหนดและเงื
อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยที

กองทรัสต์และผู้ เช่าช่วงเห็นชอบร่วมกัน นอกจากนี E ผู้ เช่าช่วงตกลงรับผิดชอบในเบี Eย
ประกนัภยัตามกรมธรรม์ประกนัภยัดงักลา่วแตเ่พียงผู้ เดียว  

2. ผู้ เช่าช่วงตกลงที
จะใช้ความพยายามอย่างดีที
สดุ ในการร่วมดําเนินการใด ๆ ที
จําเป็น 
เพื
อเรียกร้องให้บริษัทประกนัภยัจ่ายคา่สนิไหมทดแทนอนัพงึได้รับโดยเร็ว  

การโอนสิทธิการเช่า
ช่วงและการให้เช่าช่วง 

1.  ตลอดอายุของสัญญาฉบับนี E ผู้ เช่าช่วงไม่สามารถโอนสิทธิ และ/หรือหน้าที
ภายใต้
สญัญาฉบบันี E ไม่ว่าทั Eงหมดหรือบางสว่น ให้แก่บุคคลอื
นใด โดยไม่ได้รับความยินยอม
ลว่งหน้าจากกองทรัสต์เป็นลายลกัษณ์อกัษร เว้นแต่เป็นการโอนสิทธิ และ/หรือหน้าที

ดงักล่าวให้แก่บริษัทในเครือเซ็นทรัลพัฒนา ซึ
งมีคุณสมบัติและมีความสามารถที
จะ
ปฏิบตัิหน้าที
ตามสญัญาฉบบันี Eได้ ในกรณีที
กองทรัสต์ยินยอมให้ผู้ เช่าช่วงโอนสทิธิ และ/
หรือหน้าที
ภายใต้สญัญาฉบบันี E ผู้ เช่าช่วงจะต้องดําเนินการให้ผู้ รับโอนยินยอมเข้าผกูพนั
ตามเงื
อนไขต่าง ๆ ที
กําหนดในสญัญาฉบบันี E โดยระยะเวลาการเช่าที
โอนไปยงัผู้ รับโอน
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จะต้องมีกําหนดระยะเวลาการเช่าไม่เกินกว่าระยะเวลาการเช่าของผู้ เช่าช่วงที
เหลืออยู่
ตามสญัญาฉบบันี E  

 ทั Eงนี E “บริษัทในเครือเซ็นทรัลพัฒนา” หมายถึง (ก) บริษัทที
เซ็นทรัลพฒันาถือหุ้นเกิน
กว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหุ้นที
มีสิทธิออกเสียงทั Eงหมดของบริษัทนั Eน หรือ (ข) บริษัทที

บริษัทตาม (ก) ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหุ้นที
มีสิทธิออกเสียงทั Eงหมดของ
บริษัทนั Eน หรือ (ค) บริษัทที
ถกูถือหุ้นต่อไปเป็นทอด ๆ โดยเริ
มจากการถือหุ้นของบริษัท
ตาม (ข) ในบริษัทที
ถูกถือหุ้น โดยการถือหุ้นของบริษัทดงักลา่วในแต่ละทอดมีจํานวน
เกินกวา่ร้อยละ 50 ของจํานวนหุ้นที
มีสิทธิออกเสียงทั Eงหมดของบริษัทที
ถกูถือหุ้นนั Eน (ง)
 บริษัทที
เซ็นทรัลพัฒนาหรือบริษัทตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อมรวมกนัเกินกวา่ร้อยละ 50 ของจํานวนหุ้นที
มีสิทธิออกเสียงทั Eงหมดของบริษัทที

ถูกถือหุ้ นนั Eน หรือ (จ) บริษัทที
เซ็นทรัลพัฒนาหรือบริษัทตาม (ก) (ข) (ค) หรือ (ง) มี
อํานาจควบคุมในเรื
องการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของบริษัท
เพื
อให้ได้มาซึ
งประโยชน์จากกิจการตา่ง ๆ ของบริษัทนั Eน 

2.  กองทรัสต์ยินยอมให้ผู้ เช่าช่วงสามารถให้เช่าช่วงพื Eนที
ในทรัพย์สินที
 เช่าช่วงตาม
วตัถปุระสงค์ของการเช่าช่วงตามที
ระบไุว้ในสญัญาฉบบันี E 

3.  ตลอดอายุของสัญญาฉบับนี E กองทรัสต์ไม่สามารถโอนสิทธิ และ/หรือหน้าที
ภายใต้
สญัญาฉบบันี E ไม่ว่าบางส่วนหรือทั Eงหมด ให้แก่บุคคลใด ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอม
ลว่งหน้าจากผู้ เช่าช่วงเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

ทรัพย์สินเสียหายและ
การถกูเวนคืน 

1. ในกรณีที
ที
ดินอันเป็นที
ตั Eงของทรัพย์สินที
เช่าช่วงถูกเวนคืนหรือทรัพย์สินที
เช่าช่วง
เสยีหายไมว่่าทั Eงหมดหรือบางสว่นที
สําคญัโดยไม่ใช่ความผิดของคู่สญัญาฝ่ายใด ทําให้
ผู้ เช่าช่วงไม่อาจใช้ทรัพย์สินที
เช่าช่วงเพื
อประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจโรงแรมต่อไปได้ 
ให้ถือว่าสญัญาฉบับนี Eสิ Eนสุดลงในวนัที
ทรัพย์สินดังกล่าวได้รับความเสียหายหรือถูก
เวนคืน โดยที
คูส่ญัญาแตล่ะฝ่ายไม่มีสทิธิเรียกค่าเสยีหาย ค่าใช้จ่าย เงิน หรือประโยชน์
ตอบแทนอื
นใดจากคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ
งได้ เว้นแต่ค่าเสียหายที
เกิดขึ Eนเนื
องจากการ
ปฏิบตัิผิดสญัญาก่อนวนัที
สญัญาฉบบันี Eสิ Eนสดุลง 

2.  ในกรณีที
ทรัพย์สนิที
เช่าช่วงเสยีหายหรือถกูเวนคืนบางสว่น และกองทรัสต์และผู้ เช่าช่วง
มีความเห็นร่วมกนัวา่ทรัพย์สินที
เช่าช่วงซึ
งเสยีหายหรือถกูเวนคืนบางสว่นยงัสามารถใช้
เพื
อประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจโรงแรมต่อไปได้ ให้ถือว่าสญัญานี Eยังมีผลใช้บังคับ
ต่อไป เฉพาะในส่วนของทรัพย์สินที
เช่าช่วงในส่วนที
ไม่เสียหายและยงัอยู่ในสภาพที

สามารถใช้ประโยชน์ได้ โดยให้ถือว่าทรัพย์สินดงักล่าวยงัคงเป็นทรัพย์สินที
เช่าช่วงกัน
ตามสญัญาฉบบันี Eตอ่ไปโดยคู่สญัญาจะร่วมกนัพิจารณาถึงความเหมาะสมในการปรับ
อัตราค่าเช่าให้สอดคล้องกับสภาพของทรัพย์สินที
เช่าช่วงที
เสียหายหรือถูกเวนคืน
บางสว่นตามสมควร 
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เห ตุ ผิด นัดห รือ เห ตุ
แห่งการเลิกสัญญา 

ในกรณีที
เกิดเหตกุารณ์อยา่งใดอยา่งหนึ
งตามที
ระบใุนกรณีดงัจะกลา่วตอ่ไปนี E  

(1) ในกรณีที
ผู้ เช่าช่วงจงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไมป่ฏิบตัิตามข้อตกลงที
ระบไุว้ในสญัญานี E หรือ
ผิดคํารับรองที
ให้ไว้ในสญัญานี E  

(2) ในกรณีผู้ เช่าช่วงปฏิบตัิผิดเงื
อนไขของสญัญากู้ยืมเงิน หรือภาระผกูพนั หรือภาระหนี Eสนิ
อื
นใดกับบคุคลใด ๆ ก็ตาม ซึ
งรวมกันมีมูลค่าเกินกว่ากึ
งหนึ
งของมลูค่าของส่วนของผู้
ถือหุ้นของผู้ เช่าช่วง และอาจนําผู้ เช่าช่วงไปสู่ภาวะล้มละลาย หรือฟืEนฟูกิจการ โดยผู้
เช่าช่วงไมส่ามารถทําการแก้ไขเหตดุงักลา่วให้เสร็จสิ Eน 

(3) เมื
อมีการแก้ไขเปลี
ยนแปลง การงดเว้น หรือยกเลิกใบอนญุาต หนงัสือรับรอง หนงัสือ
ยินยอม สิทธิประโยชน์ใด ๆ ที
ผู้ เช่าช่วงได้รับจากหน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที
 บุคคล 
หรือนิติบคุคลใด ๆ ซึ
งผู้ เช่าช่วงจําเป็นต้องมีไว้ หรือใช้ในการประกอบธุรกิจหลกั ของผู้
เช่าช่วงและเหตุดงักล่าวเป็นเหตุที
ไม่สามารถดําเนินการแก้ไขได้ภายในระยะเวลาที

กองทรัสต์และผู้ เช่าช่วงจะได้ตกลงร่วมกนั ซึ
งสง่ผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัสําคญั
ตอ่การดําเนินกิจการโรงแรมฮิลตนั พทัยา 

(4) เมื
อผู้ เช่าช่วงถูกดําเนินการโดยทางกฎหมาย หรือคําสั
งของรัฐ หรือเพราะกรณีอื
นใด
อนัมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัสําคญัต่อความสามารถในการปฏิบตัิตามสญัญา
ฉบบันี Eของผู้ เช่าช่วง หรืออํานาจในการดําเนินการหรือประกอบธุรกิจ ของผู้ เช่าช่วงต้อง
เปลี
ยนแปลงหรือสะดุดลง หรือทรัพย์สินหรือรายได้ของผู้ เช่าช่วง ไม่ว่าทั Eงหมดหรือ
บางสว่น ต้องถกูยึด อายดั เวนคืน หรือตกเป็นของรัฐ ซึ
งกองทรัสต์เห็นว่ามีผลกระทบ
ในทางลบอยา่งมีนยัสาํคญัตอ่ความสามารถของผู้ เช่าช่วงในการปฏิบตัิตามสญัญานี E 

(5) ในกรณีที
ผู้ เช่าช่วงได้หยุดประกอบกิจการทั Eงหมด หรือบางส่วนที
สําคัญซึ
งทําให้
กองทรัสต์ไม่สามารถหาประโยชน์จากทรัพย์สินที
เช่าช่วงได้ซึ
งสง่ผลกระทบในทางลบ
อยา่งมีนยัสาํคญัตอ่การดําเนินกิจการโรงแรมฮิลตนั พทัยา 

(6) ในกรณีที
ผู้ เช่าช่วงถูกศาลสั
งพิทักษ์ทรัพย์ หรือถูกศาลสั
งให้ล้มละลาย หรืออยู่ใน
ขั Eนตอนการเลิกบริษัท การชําระบญัชี หรือศาลมีคําสั
งให้ฟืEนฟูกิจการของผู้ เช่าช่วง ซึ
ง
กองทรัสต์เห็นวา่มีผลกระทบต่อความสามารถของผู้ เช่าช่วงในการชําระหนี E หรือปฏิบตัิ
ตามสญัญานี E 

(7) ในกรณีที
ที
ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที
ประชุมผู้ ถือหุ้นของผู้ เช่าช่วง มีมติให้ขาย
หรือโอนกิจการทั Eงหมดหรือบางสว่นที
สําคญัให้แก่บคุคลอื
น หรือควบบริษัทกบับุคคล
อื
น ซึ
งกองทรัสต์เห็นว่ามีผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัสําคญัต่อการชําระค่าเช่าหรือ
การปฏิบตัิตามสญัญาฉบบันี E เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก
กองทรัสต์ 

(8) ในกรณีที
กองทรัสต์จงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไมป่ฏิบตัิตามข้อตกลงที
ระบไุว้ในสญัญานี E หรือ
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ผิดคํารับรองที
ให้ไว้ในสญัญานี E  

(9) เมื
อกองทรัสต์ไมส่ามารถเข้าเป็นผู้ทรงสทิธิการเช่าในทรัพย์สินที
เช่าช่วงภายใต้สญัญา
เช่าอาคารได้ หรือกองทรัสต์ไม่มีสิทธิในการใช้ทรัพย์สินที
เช่าช่วงเนื
องจากการเลิก
สญัญาเช่าอาคาร 

(10) เมื
อครบกําหนดระยะเวลาการเช่าในทรัพย์สนิที
เช่าช่วงตามสญัญาฉบบันี E  

(11) คูส่ญัญาตกลงเลกิสญัญา  

(12) ในกรณีที
มีกฎหมาย หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานกังาน ก.ล.ต. มีคําสั
งให้เลิก
กองทรัสต์โดยที
กองทรัสต์มิได้ฝ่าฝืน และ/หรือปฏิบตัิผิดกฎข้อบงัคบั กฎหมาย และ/
หรือกฎระเบียบอื
นใดที
เกี
ยวข้อง และ/หรือไมใ่ช่ความผิดของผู้ เช่าช่วง และกองทรัสต์ได้
แจ้งให้ผู้ เช่าช่วงทราบถึงการเลิกกองทรัสต์เป็นลายลกัษณ์อกัษรแล้ว โดยที
คูส่ญัญาทั Eง
สองฝ่ายมีหน้าที
ร่วมกันและได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที
ร่วมกันเพื
อไม่ให้สญัญา
ฉบบันี Eระงบัโดยผลจากการเปลี
ยนแปลงของกฎหมาย หรือจากคําสั
งของหน่วยงานใด 
ๆ ของรัฐ เทา่ที
ไมข่ดัตอ่กฎหมายหรือคําสั
งของหนว่ยงานใด ๆ ของรัฐที
มีผลใช้บงัคบัอยู่
ในขณะนั Eน เช่น การจดัตั Eงหรือจดัหาบคุคลใด ๆ มารับโอนสทิธิและหน้าที
ที
กองทรัสต์มี
อยูต่ามสญัญาฉบบันี Eแล้วก็ตาม 

(13) ในกรณีที
ที
ดินอนัเป็นที
ตั Eงของทรัพย์สินที
เช่าช่วงทั Eงหมดหรือบางส่วนที
สําคญัตกอยู่
ภายใต้เขตเวนคืน หรือเขตสงวน หรือเขตสํารวจ เพื
อการเวนคืนตามประกาศหรือ
กฎหมายอนัเกี
ยวกับการเวนคืนหรือกฎหมายอื
น ๆ ซึ
งทําให้กองทรัสต์ไม่สามารถใช้
ประโยชน์จากทรัพย์สนิที
เช่าช่วงได้อยา่งมีนยัสาํคญั 

ผลของการผิดนัดหรือ
ผลอันเกิดจากเหตุแห่ง
การเลิกสัญญา  

1.  สญัญาฉบบันี Eสิ Eนสดุลงโดยไมม่ีการตอ่อายสุญัญา ผู้ เช่าช่วงตกลงจะดําเนินการตอ่ไปนี E  

1.1 สง่มอบทรัพย์สินที
เช่าช่วงคืนให้แก่กองทรัสต์ หรือบุคคลที
กองทรัสต์กําหนดเพื
อ
ประโยชน์ของกองทรัสต์ในสภาพที
เหมาะสมและใช้งานได้ตามวตัถปุระสงค์ดงัที

ระบไุว้ในสญัญาฉบบันี E  

1.2 ชําระค่าเช่าคงที
และค่าเช่าแปรผนัตามหลกัเกณฑ์ที
กําหนดในสญัญาฉบบันี E โดย
คํานวณตามสดัสว่นจากระยะเวลาการเช่าจริงให้แก่กองทรัสต์ภายใน 60 วนันบั
จากวนัที
มีผลเป็นการเลกิสญัญาฉบบันี E 

1.3   สง่มอบผลประโยชน์ใด ๆ ซึ
งเป็นผลประโยชน์ที
ผู้ เช่าช่วงได้รับไว้ลว่งหน้า อาทิเช่น 
ค่าเช่ารับล่วงหน้า และรายได้รับล่วงหน้าอื
น ๆ (ถ้ามี) รวมทั Eงเงินประกันให้แก่ 
กองทรัสต์ หรือบคุคลที
กองทรัสต์กําหนดเพื
อประโยชน์ของกองทรัสต์  

 อนึ
ง (ก) ในกรณีที
ผู้ เช่าช่วงได้รับผลประโยชน์ดงักล่าวภายหลงัจากวนัที
สญัญา
ฉบบันี Eสิ Eนสดุลง ผู้ เช่าช่วงตกลงที
จะสง่มอบผลประโยชน์ดงักลา่ว ให้แก่ กองทรัสต์ 
หรือบุคคลที
กองทรัสต์กําหนดเพื
อประโยชน์ของกองทรัสต์ตามข้อกําหนดในข้อนี E 
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และ (ข) ในกรณีที
กองทรัสต์ หรือบุคคลอื
นใดได้รับผลประโยชน์ใด ๆ ซึ
งเป็น
ผลประโยชน์ที
ผู้ เช่าช่วงควรจะได้รับก่อนวนัที
สญัญาฉบบันี Eจะสิ Eนสดุลง กองทรัสต์
ตกลงที
จะดําเนินการให้มีการสง่มอบผลประโยชน์ดงักลา่วคืนให้แก่ผู้ เช่าช่วง โดย
ทั Eงสองกรณีดงักลา่ว คูส่ญัญาตกลงจะสง่มอบผลประโยชน์ดงักลา่วให้แก่คูส่ญัญา
อีกฝ่ายหนึ
งภายใน 30 วนันบัจากวนัที
สญัญาฉบบันี Eจะสิ Eนสุดลงหรือวนัที
ได้รับ
ผลประโยชน์นั Eน (แล้วแตก่รณี)  

1.4 ให้ความร่วมมือตามจําเป็นและสมควรเพื
อให้บุคคลที
กองทรัสต์กําหนดเพื
อ
ประโยชน์ของกองทรัสต์ สามารถดําเนินกิจการโรงแรมได้อย่างต่อเนื
องตาม
กฎหมาย และ/หรือตามที
หน่วยงานอื
น ๆ ที
เกี
ยวข้องกําหนด ภายในเวลาอัน
สมควรหลังได้รับคําร้องขอจากกองทรัสต์เป็นลายลักษณ์อักษร ทั Eงนี E โดยไม่
เรียกร้องค่าตอบแทนใด ๆ จากกองทรัสต์ รวมทั Eงให้ความช่วยเหลือกองทรัสต์หรือ
บคุคลที
กองทรัสต์กําหนดเพื
อประโยชน์ของกองทรัสต์ในการโอนหรือการให้ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม หรือการโอนสิทธิและหน้าที
ตามสญัญาต่าง ๆ 
ทั Eงนี E ในกรณีที
กองทรัสต์ไม่สามารถหาผู้ เช่าช่วงรายใหม่มาเช่าช่วงทรัพย์สินที
เช่า
ช่วงแทนได้ ผู้ เช่าช่วงตกลงที
จะเช่าช่วงทรัพย์สินที
เช่าช่วงเพื
อประกอบธุรกิจ
โรงแรมฮิลตนั พทัยาต่อไปจนกว่ากองทรัสต์จะสามารถหาผู้ เช่าช่วงรายอื
นมาเช่า
ช่วงทรัพย์สินที
เช่าช่วงต่อไปได้ โดยที
ระยะเวลาการเช่าที
ต่อออกไปดงักลา่วจะไม่
เกิน 180 วนันบัจากวนัที
ครบกําหนดระยะเวลาการเช่า อย่างไรก็ดี ให้ถือว่าผู้ เช่า
ช่วงไม่มีหน้าที
ที
จะเช่าช่วงทรัพย์สินที
เช่าช่วงต่อไปในระหว่างระยะเวลาดงักลา่ว
หากการตอ่อายสุญัญาเช่าช่วงโดยผู้ เช่าช่วงมีข้อจํากดัหรือพ้นวิสยั 

2.    ในกรณีที
สญัญานี Eเลิกกนั คูส่ญัญาย่อมไม่สิ Eนสิทธิในการเรียกค่าใช้จ่ายและคา่เสียหาย
ใด ๆ ที
ได้มีอยู่ก่อนมีการเลิกสญัญา คา่ใช้จ่ายและค่าเสียหายที
เกิดขึ Eนอนัเนื
องจากการ
เลกิสญัญา และ/หรือคา่เสยีหายใด ๆ ตามที
กฎหมายกําหนด 

อนึ
ง ในระหว่างระยะเวลาการเช่าตามสญัญานี Eและระยะเวลาใด ๆ ที
ได้ขยายออกไป 
คูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ
งไมม่ีสิทธิบอกเลิกสญัญาเช่าช่วงกบัคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ
ง หาก
ไมม่ีเหตผิุดนดัผิดสญัญาใด ๆ ที
เกิดโดยคูส่ญัญาฝ่ายนั Eน  
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(7) สรุปสาระสาํคัญของร่างสัญญาเช่าสังหาริมทรัพย์  

ผู้เช่า บริษัท ซีพีเอ็น พทัยา โฮเทล จํากดั (“ผู้เช่า”) 

ผู้ให้เช่า บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จํากดั ในฐานะทรัสตีของทรัสต์เพื
อการลงทนุใน
สทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (“กองทรัสต์”) 

ทรัพย์สินที�เช่า อปุกรณ์ตกแตง่ เครื
องมือ เครื
องใช้ ทั Eงที
ติดตรึงตราและไมต่ิดตรึงตราถาวร รวมทั Eงอปุกรณ์อื
น
ใดที
ใช้เพื
อวตัถปุระสงค์ในการประดบัตกแตง่หรืออํานวยความสะดวกให้กบัผู้พกัอาศยั และ/
หรือผู้ ใช้บริการอาคารและสิ
งปลกูสร้างในโรงแรมฮิลตนั พทัยา ซึ
งตั Eง และ/หรือติดตรึงตราอยู่
บริเวณภายนอกหรือภายในพื Eนที
ของอาคารและสิ
งปลกูสร้างในโรงแรมฮิลตนั พทัยา หรือบน
พื Eนผิวของตวัอาคารและสิ
งปลกูสร้างในโรงแรมฮิลตนั พทัยา ซึ
งกองทรัสต์เป็นผู้มีกรรมสิทธิU 
รวมทั Eงสิทธิใด ๆ ที
เกี
ยวกับหรือเกี
ยวเนื
องกับทรัพย์สินดังกล่าว แต่ทั Eงนี Eไม่ใช่ทรัพย์สินที
มี
ลกัษณะเป็นสว่นควบของอาคารและสิ
งปลกูสร้างในโรงแรมฮิลตนั พทัยา 

ระยะเวลาการเช่าและ 
เงื�อนไขในการต่ออายุ
สัญญาเช่าเมื�อสัญญา
เช่าครบกาํหนด 

เป็นระยะเวลา 3 ปีนบัจากวนัที
สญัญาฉบบันี Eมีผลใช้บงัคบั และคูส่ญัญาตกลงตอ่อายสุญัญา
เช่าฉบบันี Eโดยอตัโนมตัิเมื
อมีการต่ออายสุญัญาเช่าช่วงอาคารและสญัญาเช่าช่วงงานระบบ
ระหว่างผู้ เช่าและกองทรัสต์ โดยให้สญัญาเช่าสงัหาริมทรัพย์ที
ต่อออกไปนั Eนมีระยะเวลาการ
เช่าเท่ากบัระยะเวลาการเช่าตามสญัญาเช่าช่วงอาคารและสญัญาเช่าช่วงงานระบบที
ได้ต่อ
ออกไปในแตล่ะคราว 

การส่งมอบสทิธิ
ครอบครอง 

กองทรัสต์ตกลงสง่มอบสทิธิครอบครองในทรัพย์สินที
เช่าให้แก่ผู้ เช่าในวนัที
สญัญาฉบบันี Eมีผล
ใช้บงัคบั 
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ค่าเช่า เว้นแต่กรณีที
มีการเลื
อนการชําระค่าเช่าและการยกเว้นค่าเช่าอนัเนื
องมาจากเหตุสุดวิสยั 
ตามที
กําหนดไว้ในสญัญาฉบบันี E ผู้ เช่าตกลงชําระคา่เชา่สาํหรับทรัพย์สนิที
เช่าให้แก่กองทรัสต์
ตามข้อกําหนดและเงื
อนไขของสัญญาฉบับนี Eตลอดระยะเวลาการเช่า ซึ
งมีรายละเอียด
ดงัตอ่ไปนี E  

1. การคาํนวณค่าเช่าตั 1งแต่วันที�สัญญาฉบับนี 1มีผลใช้บังคับจนถงึสิ 1นปี 2560 

ผู้ เช่าตกลงที
จะชําระค่าเช่าภายใน 45 วันนับจากวันสิ Eนไตรมาส โดยใช้หลักเกณฑ์
คํานวณตามระยะเวลาการเช่าจริงสาํหรับช่วงเวลาตั Eงแตว่นัที
สญัญาฉบบันี Eมีผลใช้บงัคบั
ถึงวันที
 31 ธันวาคม 2560 โดยค่าเช่าต่อปีของปี 2560 คํานวณจากค่าเช่าต่อปีของปี 
2561 ปรับลดด้วยอตัราร้อยละ 3.5 ตอ่ปี โดยแบ่งชําระจํานวนเทา่ ๆ กนัในแตล่ะไตรมาส 
ยกเว้นไตรมาสแรกของการเริ
มระยะเวลาการเช่าตามสญัญาฉบับนี E ให้ใช้หลกัเกณฑ์
คํานวณตามระยะเวลาการเช่าจริง โดยไตรมาสแรกของการเริ
มระยะเวลาการเช่าจะคิด
ตามอตัราสว่นของจํานวนวนั จากคา่เช่ารายไตรมาส หารด้วยจํานวนวนัในไตรมาสนั Eน ๆ 
คณูด้วยจํานวนวนันบัจากวนัที
สญัญาฉบบันี Eมีผลใช้บงัคบัจนถึงวนัที
สิ Eนไตรมาส 

2. การคาํนวณค่าเช่าในกรณีที� มีการต่ออายุสัญญาเช่า ตั 1งแต่วันที� 1 มกราคม 2561 
จนถงึวันที� 31 ธันวาคม 2563 

ผู้ เช่าตกลงจะชําระค่าเช่าคงที
ภายใน 45 วนันับจากวนัสิ Eนไตรมาส โดยใช้หลกัเกณฑ์
คํานวณตามระยะเวลาการเช่าจริงสําหรับช่วงเวลาตั Eงแต่วนัที
 1 มกราคม 2561 จนถึง
วนัที
 31 ธันวาคม 2563 ในอัตราต่อปีตามที
ระบุในตารางด้านล่าง โดยแบ่งชําระเป็น
จํานวนเทา่ ๆ กนัในแตล่ะไตรมาส  

ปี ค่าเช่ารายปี (บาท) 

2561 10,500,000 

2562 10,867,500 

2563 11,247,863 

ในกรณีที
ผู้ เช่าไมม่ีความสามารถในการชําระคา่เช่าดงักลา่วได้เต็มจํานวนเมื
อถึงกําหนด
ชําระแล้ว ให้ถือว่าค่าเช่าในจํานวนที
กองทรัสต์ไม่ได้รับชําระเป็นค่าเช่าค้างชําระ 
(Accrued Rental Revenue) และให้ผู้ เช่าชําระค่าเช่าค้างชําระให้แก่กองทรัสต์ภายใน 
30 วนันับจากวนัที
ถึงกําหนดชําระ ทั Eงนี E เว้นแต่เป็นกรณีการเลื
อนการชําระค่าเช่าหรือ
การยกเว้นคา่เช่าบางสว่นหรือทั Eงหมดอนัเนื
องมาจากเหตสุดุวิสยั  

อนึ
ง การค้างชําระค่าเช่าดงักลา่ว ผู้ เช่าจะต้องชําระดอกเบี Eยจากการผิดนดัในอตัราร้อย
ละ 15 ต่อปี โดยคํานวณตามจํานวนเงินที
ค้างชําระและจํานวนวันนับตั Eงแต่วันที
ถึง
กําหนดชําระจนถึงวนัที
ชําระเสร็จสิ Eน เว้นแตก่ารค้างชําระค่าเช่าครั Eงแรกตอ่ปีและผู้ เช่าได้
ชําระค่าเช่าค้างชําระดงักลา่วแล้วภายใน 30 วนันบัจากวนัที
ถึงกําหนดชําระ ทั Eงนี E หากผู้
เช่าชําระค่าเช่าค้างชําระครั Eงแรกต่อปีเกินกําหนดระยะเวลา 30 วนัดงักลา่ว ผู้ เช่าจะต้อง
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ชําระดอกเบี Eยจากการผิดนดัในอตัราร้อยละ 15 ต่อปี โดยคํานวณตามจํานวนเงินที
ค้าง
ชําระและจํานวนวนันบัตั Eงแตว่นัที
ถึงกําหนดชําระจนถึงวนัที
ชําระเสร็จสิ Eน 

3. การคํานวณค่าเช่าในกรณีที� มีการต่ออายุสัญญาเช่าครั1งที�สองและครั1งที�สามเมื�อ
สัญญาเช่าฉบับต่ออายุฉบับแรกครบกาํหนด 

ในกรณีที
มีการต่ออายุสัญญาเช่าเมื
อสัญญาเช่าฉบับต่ออายุฉบับแรกครบกําหนด 
คู่สญัญาตกลงให้ค่าเช่าสําหรับสญัญาเช่าฉบบัต่ออายุครั Eงที
 2 (วนัที
 1 มกราคม 2564 
ถึงวนัที
 31 ธันวาคม 2566) และสญัญาเช่าฉบบัต่ออายคุรั Eงที
 3 (วนัที
 1 มกราคม 2567 
ถึงวนัที
 31 ธนัวาคม 2569) มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี E  

ผู้ เช่าตกลงจะชําระคา่เช่าภายใน 45 วนันบัจากวนัสิ Eนไตรมาส โดยใช้หลกัเกณฑ์คํานวณ
ตามระยะเวลาการเช่าจริงสําหรับช่วงเวลาตั Eงแต่วนัที
 1 มกราคม 2564 จนถึงวนัที
 31 
ธนัวาคม 2569 ในอตัราตอ่ปีตามที
ระบใุนตารางด้านลา่ง โดยแบง่ชําระเป็นจํานวนเทา่ ๆ 
กนัในแตล่ะไตรมาส  

ปี ค่าเช่ารายปี (บาท) 

2564 11,641,538 

2565 12,048,992 

2566 12,470,706 

2567 12,907,181 

2568 13,358,932 

2569 13,826,495 
 

การเลื�อนการชําระค่า
เช่าและการยกเว้นค่า
เช่าอัน เนื� องมาจาก
เหตุสุดวิสัย 

คูส่ญัญาตกลงให้นําข้อสญัญาวา่ด้วย “การเลื�อนการชําระค่าเช่าอนัเนื�องมาจากเหตสุดุวิสยั” 
“การยกเว้นค่าเช่าอนัเนื�องมาจากเหตสุดุวิสยั” “การคํานวณค่าเช่าในกรณีที�มีเลื�อนหรือการ
ยกเวน้การชําระค่าเช่าอนัเนื�องมาจากเหตสุดุวิสยั” และ “โรงแรมและรีสอร์ตที�อยู่ในกลุ่มการ
แข่งขันที�มีมาตรฐานเดียวกนัในเมืองพทัยา” ตามที
กําหนดไว้ในสญัญาเช่าช่วงอาคารมา
บงัคบัใช้โดยอนโุลมเทา่ที
ไมข่ดัหรือแย้งกบัสญัญาฉบบันี E 

หน้าที�ของผู้เช่า 1. เพื
อให้ทรัพย์สินที
เช่าอยู่ในสภาพที
ดีและเหมาะสมแก่การใช้งานตามวตัถปุระสงค์ดงัที

ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี E ผู้ เช่าจะรับผิดชอบในการดูแล (Maintenance) ซ่อมแซม 
(Repairs) หรือการกระทําใด ๆ ทั Eงปวงบนทรัพย์สินที
 เช่าในกรณีที
 จําเป็น เพื
อให้
ทรัพย์สินที
เช่ามีลกัษณะตามวตัถปุระสงค์ของการเช่าตามที
ระบไุว้ในสญัญาฉบบันี E โดย
ให้ค่าใช้จ่ายดงักลา่วถือเป็นสว่นหนึ
งของค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานตามงบประมาณ
การดําเนินการ (Operating Budget) ซึ
งได้แจ้งให้กองทรัสต์ทราบ  

2. เมื
อจะต้องมีการเปลี
ยนแปลง เปลี
ยนแทน หรือเพิ
มเติมทรัพย์สินที
 เช่า ผู้ เช่าจะ
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ดําเนินการเปลี
ยนแปลง เปลี
ยนแทน หรือเพิ
มเติมทรัพย์สินที
เช่าด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ เช่า 
และให้ถือว่าทรัพย์สินที
ได้เปลี
ยนแปลง เปลี
ยนแทน หรือเพิ
มเติมดงักลา่วเป็นทรัพย์สิน
ของผู้ เช่า  

หน้าที�ของกองทรัสต์ 1. ในวนัที
สญัญาฉบบันี Eมีผลใช้บงัคบั กองทรัสต์จะสง่มอบทรัพย์สนิที
เช่าในสภาพที
เป็นอยู ่
ณ วนัเริ
มระยะเวลาการเช่า  

2. กองทรัสต์จะไม่กระทําการใด ๆ ให้เกิดการรอนสิทธิหรือกระทําการใด ๆ ที
มีผลหรือจะ
สง่ผลทําให้ผู้ เช่าไมส่ามารถใช้ประโยชน์ในทรัพย์สนิที
เช่าได้ไมว่า่ทั Eงหมดหรือบางสว่น 

การโอนสิทธิการเช่า
และการให้เช่าช่วง 

1. ตลอดอายขุองสญัญาฉบบันี E ผู้ เช่าไม่สามารถโอนสิทธิ และ/หรือหน้าที
ภายใต้สญัญา
ฉบบันี E ไม่ว่าทั Eงหมดหรือบางสว่น ให้แก่บคุคลอื
นใด โดยไม่ได้รับความยินยอมลว่งหน้า
จากกองทรัสต์เป็นลายลกัษณ์อักษร เว้นแต่เป็นการโอนสิทธิ และ/หรือหน้าที
ดงักล่าว
ให้แก่บริษัทในเครือเซ็นทรัลพฒันา ซึ
งมีคณุสมบตัิและมีความสามารถที
จะปฏิบตัิหน้าที

ตามสญัญาฉบบันี Eได้ ในกรณีที
กองทรัสต์ยินยอมให้ผู้ เช่าโอนสทิธิ และ/หรือหน้าที
ภายใต้
สญัญาฉบบันี E ผู้ เช่าจะต้องดําเนินการให้ผู้ รับโอนยินยอมเข้าผกูพนัตามเงื
อนไขต่าง ๆ ที

กําหนดในสัญญาฉบับนี E โดยระยะเวลาการเช่าที
โอนไปยังผู้ รับโอนจะต้องมีกําหนด
ระยะเวลาการเช่าไมเ่กินกวา่ระยะเวลาการเช่าของผู้ เช่าที
เหลอือยูต่ามสญัญาฉบบันี E  

2. ตลอดอายุของสญัญาฉบับนี E กองทรัสต์ไม่สามารถโอนสิทธิ และ/หรือหน้าที
ภายใต้
สญัญาฉบับนี E ไม่ว่าบางส่วนหรือทั Eงหมด ให้แก่บุคคลใด ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอม
ลว่งหน้าจากผู้ เช่าเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

เหตุผิดนัดและผลของ
การผิดนัด 

1. เมื
อสญัญาเช่าช่วงอาคารและสญัญาเช่าช่วงงานระบบได้สิ Eนสดุลง เว้นแต่คู่สญัญาจะ
ตกลงกันเป็นอย่างอื
น ให้สญัญาฉบบันี Eสิ Eนสดุลงด้วยทนัที โดยให้การเรียกค่าเสียหาย 
ค่าใช้จ่าย เงิน หรือประโยชน์ตอบแทนอื
นใดระหว่างคู่สญัญา เป็นไปตามข้อกําหนด
เกี
ยวกบัเหตผิุดนดัหรือผิดสญัญาที
เกิดขึ Eนจริงภายใต้สญัญาเช่าช่วงอาคารและสญัญา
เช่าช่วงงานระบบที
สง่ผลให้สญัญาดงักลา่วสิ Eนสดุลง 

2. เมื
อคูส่ญัญาตกลงร่วมกนัโดยสมคัรใจในการเลกิสญัญาฉบบันี E 

3. เมื
อสญัญาฉบบันี Eสิ Eนสดุลง ผู้ เช่าตกลงจะสง่มอบทรัพย์สินที
เช่าตามสญัญาฉบบันี E หรือ
ทรัพย์สินอื
นใดที
มีการใช้ประโยชน์ในลกัษณะเดียวกันให้แก่กองทรัสต์ หรือบุคคลที

กองทรัสต์กําหนดเพื
อประโยชน์ของกองทรัสต์ ในสภาพที
เหมาะสมและใช้งานได้ตาม
วตัถปุระสงค์ดงัที
ระบไุว้ในสญัญาฉบบันี Eโดยปราศจากภาระหน้าที
หรือภาระผกูพนัใด ๆ  
แต่ทั Eงนี E ผู้ เช่าไม่จําต้องส่งมอบทรัพย์สินที
เช่าคืนให้แก่กองทรัสต์ หากทรัพย์สินที
เช่า
ดังกล่าวสูญหายหรือเสื
อมสลายไปทั Eงหมดหรือไม่สามารถส่งมอบได้ เนื
องจากเหตุ
สดุวิสยั หรือการใช้งานตามปกตหิรือตามอายกุารใช้งานของทรัพย์สนิที
เช่า หรือทรัพย์สิน
ที
เช่าเสยีหาย ไมว่า่ทั Eงหมดหรือบางสว่นที
สาํคญั โดยไมใ่ช่ความผิดของผู้ เช่า และทําให้ผู้
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เช่าไมอ่าจใช้ทรัพย์สนิที
เช่าเพื
อประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจโรงแรมตอ่ไปได้ 

4. กองทรัสต์ตกลงซื Eอทรัพย์สินที
เช่าภายใต้สัญญาฉบับนี Eที
ซีพีเอ็นพัทยา โฮเทล เป็น
ผู้ดําเนินการเปลี
ยนแปลง เปลี
ยนแทน หรือเพิ
มเติมภายใต้สญัญาฉบบันี E ตามสภาพของ
ทรัพย์สนิที
มีการใช้งานจริงอยูใ่นขณะนั Eน ในราคาต้นทนุของทรัพย์สนิดงักลา่วหกัด้วยค่า
เสื
อมราคาโดยใช้วิธีเส้นตรง (Straight Line) ที
คิดตามระยะเวลา 5 ปี หรือตามราคาอื
น
ใดตามที
คูส่ญัญาได้ตกลงกนั  
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3. ข้อพพิาทหรือข้อจาํกดัในการใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ที�ไม่ใช่การได้มาจากการแปลงสภาพ 

-ไมม่ี- 



ทรัสต์เพื
อการลงทนุในสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 

สว่นที
 2 หน้า 4 - 1 

4. การจัดหาประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ 

4.1 ลักษณะการจัดหาประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ CPNREIT 

ในการรับโอนทรัพย์สนิจากกองทนุรวม CPNRF และการลงทนุในทรัพย์สินที
จะลงทนุเพิ
มเติมครั -งที
 1 กองทรัสต์ 
CPNREIT มีวตัถปุระสงค์ที
จะสร้างผลตอบแทนจากการลงทนุในระดบัที
ดีและต่อเนื
องในระยะยาวให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 
โดยผู้จดัการกองทรัสต์มีหน้าที
ดําเนินการจดัหาประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทรัสต์ CPNREIT โดยการกําหนดนโยบาย
และกลยุทธ์ที
เหมาะสมในการบริหารจัดการทรัพย์สินของกองทรัสต์ CPNREIT เพื
อสร้างรายได้ในเชิงพาณิชย์ให้แก่
กองทรัสต์ CPNREIT และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสดุต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม โดยผู้ จัดการกองทรัสต์จะทําสญัญา
แต่งตั -งและวา่จ้าง CPN ให้ทําหน้าที
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของทรัพย์สินที
กองทรัสต์ CPNREIT เข้าลงทนุ ในสว่นที
เป็น
ศนูย์การค้าและอาคารสํานกังาน ทั -งนี - CPN เป็นบคุคลที
มีความเกี
ยวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ (จากการที
 CPN เป็นผู้
ถือหุ้ นรายใหญ่ร้อยละ 99.99 และผู้ มีอํานาจควบคุมของผู้ จัดการกองทรัสต์) โดย CPN มีประสบการณ์และความ
เชี
ยวชาญในการพฒันาและบริหารจดัการโครงการศนูย์การค้าและอาคารสาํนกังานมานานกวา่ 30 ปี สาํหรับทรัพย์สนิใน
สว่นที
เป็นโรงแรมนั -น กองทรัสต์ CPNREIT จะให้เช่าช่วงทรัพย์สนิดงักลา่ว (โดยมีลกัษณะเป็นการให้เช่าเหมา) แก่ซีพีเอ็น 
พทัยา โฮเทล ซึ
งเป็นบริษัทย่อยร้อยละ 99.99 ของ CPN โดยซีพีเอ็น พทัยา โฮเทล จะแต่งตั -งกลุม่ฮิลตนั ซึ
งเป็นเครือข่าย
การบริหารจดัการโรงแรมในระดบันานาชาติ ตามเงื
อนไขสญัญาบริหารโรงแรมที
มีอยู่ในปัจจบุนั ให้ทําหน้าที
เป็นผู้บริหาร
โรงแรมฮิลตนั พทัยา ต่อไปตามเดิม โดยกองทรัสต์ CPNREIT จะได้รับประโยชน์ในรูปของค่าเช่าคงที
และค่าเช่าแปรผนั
จากซีพีเอ็น พทัยา โฮเทล ตามที
ระบไุว้ในสญัญา 

 เพื
อให้บรรลวุตัถปุระสงค์ที
จะบริหารทรัพย์สินที
กองทรัสต์ CPNREIT เข้าลงทุนให้ประสบความสําเร็จในระยะ
ยาวและสามารถสร้างผลตอบแทนในระดบัที
ดีให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ผู้จดัการกองทรัสต์มีกลยทุธ์ในการจดัหาประโยชน์
จากทรัพย์สนิที
กองทรัสต์ CPNREIT เข้าลงทนุดงันี -  

- การติดตามผลการดําเนินงานของกองทรัสต์ CPNREIT ในแต่ละปี โดยเปรียบเทียบกับงบประมาณ
ประจําปี รวมถึงผลประกอบการของกองทรัสต์ CPNREIT ในอดีต และหากผลประกอบการของกองทรัสต์ 
CPNREIT ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที
กําหนดไว้ ผู้ จัดการกองทรัสต์จะวิเคราะห์เพื
อหาสาเหตุ รวมถึง
ปรับปรุงและพฒันาแผนการดําเนินงานที
จําเป็น เพื
อให้สามารถบรรลเุป้าหมายที
กําหนดไว้ 

- การวิเคราะห์ข้อมูลตลาดและข้อมูลลูกค้าอย่างสมํ
าเสมอ เพื
อปรับเปลี
ยนสดัส่วนประเภทของร้านค้า
ภายในศนูย์การค้าอยา่งเหมาะสมตอ่ความต้องการของลกูค้า ควบคูไ่ปกบัการสรรหาร้านค้าใหม ่ๆ จากทั -ง
ในประเทศและต่างประเทศ เพื
อยกระดับให้ศูนย์การค้ามีความทันสมัยและสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ 
ให้กบัลกูค้า 

- การดําเนินกลยุทธ์ทางการตลาด โดยมุ่งเน้นในการดึงดูดลกูค้าเป้าหมายให้เข้ามาใช้บริการ เพื
อผลกัดนั
ยอดขายให้กับร้านค้า และสร้างประสบการณ์ที
ดีให้แก่ลูกค้า โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายที

สอดคล้องกับกลยทุธ์ดงักล่าว โดยอาศยัข้อมลูจากการวิจยัตลาดและการทํางานร่วมกับห้างสรรพสินค้า 
และบริษัทในเครือเซ็นทรัล และพนัธมิตรทางธุรกิจตา่ง ๆ ซึ
งจะดําเนินควบคู่ไปกบัการจดักิจกรรมที
มีความ
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โดดเด่น แปลกใหม่ สร้างสรรค์ (Signature Events) ซึ
งทั -งหมดนี -จะมีการสื
อสารถึงลูกค้าผ่านช่องทาง 
ตา่ง ๆ อยา่งมีประสทิธิภาพ 

- การพฒันาบุคลากรและยกระดบัคุณภาพการให้บริการสู่มาตรฐานสากล ตลอดจนการนําเทคโนโลยีที

ทนัสมยัมาใช้เพื
อเพิ
มความพึงพอใจของลกูค้า และลดต้นทุนในการดําเนินธุรกิจ อาทิ การพฒันาระบบ
จอดรถ จดุประชาสมัพนัธ์ และห้องนํ -า เป็นต้น 

- การสร้างผลตอบแทนเพิ
มเติมจากอสงัหาริมทรัพย์ที
กองทรัสต์ CPNREIT เข้าลงทุน โดยการพฒันาและ
ปรับปรุงอสงัหาริมทรัพย์ ได้แก่ การปรับผงัพื -นที
และร้านค้า เพื
อเพิ
มประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์พื -นที

และการเพิ
มคา่เช่า รวมถึงการพฒันาและปรับปรุงศนูย์การค้าและอาคารสาํนกังาน เพื
อรักษาภาพลกัษณ์
ที
ดีและความทนัสมยัตอ่ผู้ เช่าและลกูค้า 

- การกําหนดอตัราคา่เช่าและคา่บริการให้มีความเหมาะสม 

ทั -งนี - หลงัจากที
มีการโอนทรัพย์สนิจากกองทนุรวม CPNRF มายงักองทรัสต์ CPNREIT และกองทรัสต์ CPNREIT 
ได้มีการลงทนุในทรัพย์สินที
จะลงทนุเพิ
มเติมครั -งที
 1 กองทรัสต์ CPNREIT มีนโยบายจดัหาประโยชน์จากทรัพย์สินที
เข้า
ลงทุนดังกล่าว โดยลักษณะของการจัดหาประโยชน์โดยกองทรัสต์ CPNREIT ขึ -นอยู่กับประเภทของทรัพย์สินว่าเป็น
ศนูย์การค้า/อาคารสาํนกังาน หรือโรงแรม โดยมีลกัษณะของการจดัหาประโยชน์จากทรัพย์สนิแตล่ะประเภทดงัตอ่ไปนี - 

4.1.1 การจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินประเภทศูนย์การค้าและอาคารสาํนักงาน 

สําหรับทรัพย์สินประเภทศูนย์การค้าและอาคารสํานักงาน กองทรัสต์ CPNREIT มีนโยบายในการจัดหา
ประโยชน์จากทรัพย์สนิประเภทนี - โดยการนําพื -นที
ของทรัพย์สนิออกให้เช่าแก่ผู้ เช่า รวมถึงการให้บริการที
เกี
ยวข้องกบัการ
ให้เช่าพื -นที
 โดยผู้ จัดการกองทรัสต์จะแต่งตั -ง CPN ให้ทําหน้าที
ผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ โดย CPN จะจัดการและ
บริหารงานที
เกี
ยวข้องกบัอสงัหาริมทรัพย์ ได้แก่ การนําทรัพย์สินไปจัดหาประโยชน์ในรูปของการให้เช่าพื -นที
 รวมถึงการ
ให้บริการที
เกี
ยวข้องกับการให้เช่าพื -นที
 ตามนโยบายและแผนธุรกิจของผู้จัดการกองทรัสต์ การจัดหาผู้ เช่าพื -นที
ภายใน
โครงการ การติดต่อ ประสานงานและอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ เช่าพื -นที
 การจัดเก็บค่าเช่าและค่าบริการเพื
อนําส่ง
กองทรัสต์ CPNREIT ตลอดจนการบํารุงรักษาและซ่อมแซมอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ CPNREIT ให้อยู่ในสภาพที
ดี
และพร้อมจดัหาประโยชน์ ทั -งนี - กองทรัสต์ CPNREIT จะเข้าทําสญัญาเช่ากบัผู้ เช่าพื -นที
/ผู้ รับบริการ โดยตรง โดยสญัญาที

กองทรัสต์ CPNREIT จะเข้าทําโดยส่วนใหญ่ จะมีความเป็นมาตรฐาน โดยมีหลกัเกณฑ์และเงื
อนไขหลกัของสญัญาที

คล้ายคลงึกนัสาํหรับผู้ เช่าพื -นที
และผู้ รับบริการทกุราย  

จากรูปแบบการจดัหาประโยชน์ดงัที
กล่าวข้างต้น รายได้หลกัที
กองทรัสต์ CPNREIT จะได้รับจากการลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์ประเภทศูนย์การค้าและอาคารสํานกังานจะเป็นรายได้ค่าเช่าและค่าบริการซึ
งเกิดจากการนําพื -นที
ของ
ทรัพย์สนิประเภทศนูย์การค้าและอาคารสํานกังานที
กองทรัสต์ CPNREIT ลงทนุ ออกให้เช่าและให้บริการที
เกี
ยวเนื
องกบั
การให้เช่าพื -นที
 แก่ลกูค้าที
เป็นผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลกีและบริการประเภทตา่ง ๆ (สาํหรับศนูย์การค้า) และลกูค้าที
เป็น
องค์กรธุรกิจ หนว่ยงานราชการ สถาบนัการเงิน (สาขาของธนาคารพาณิชย์และห้องค้าหลกัทรัพย์) สถาบนัการศกึษา (เช่น 
โรงเรียนกวดวิชา สถาบนัภาษา ศนูย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์) ฯลฯ (สําหรับอาคารสาํนกังาน) โดยกองทรัสต์ CPNREIT จะ
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คิดค่าเช่าและค่าบริการที
เกี
ยวเนื
องกบัการให้เช่าพื -นที
 ตามขนาด ที
ตั -งของพื -นที
เช่า รูปแบบการเช่า ระยะเวลาที
เช่าและ
ประเภทธุรกิจของผู้ เช่า โดยอ้างอิงจากรายการอตัราค่าเช่าพื -นที
และคา่บริการ (Price List) ของแต่ละศนูย์ โดยกองทรัสต์ 
CPNREIT จะยงัมีรายได้อื
น ๆ ในรูปของรายได้สว่นที
เกี
ยวเนื
องกบัรายได้คา่เชา่และคา่บริการ เช่น คา่บริการที
จอดรถ และ
คา่ป้ายโฆษณา เป็นต้น  

4.1.2  การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินส่วนที3เป็นโรงแรม 

ภายหลงัจากที
กองทรัสต์ CPNREIT ได้เข้าลงทุนในทรัพย์สินหลกัในส่วนที
เป็นโรงแรมฮิลตนั พทัยา กองทรัสต์ 
CPNREIT จะให้เช่าช่วงทรัพย์สินดงักลว่ (โดยมีลกัษณะเป็นการให้เช่าเหมา) แก่ซีพีเอ็น พทัยา โฮเทล ซึ
งเป็นบริษัทย่อย
ร้อยละ 99.99 ของ CPN เพื
อนําไปจัดหาประโยชน์ต่อไป  โดยซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล จะยงัคงแต่งตั -งกลุ่มฮิลตนัซึ
งเป็น
เครือข่ายการบริหารโรงแรมในระดับนานาชาติ ตามเงื
อนไขสญัญาบริหารโรงแรมที
มีอยู่ในปัจจุบัน ให้ทําหน้าที
เป็น
ผู้บริหารโรงแรมฮิลตนั พทัยา ต่อไปตามเดิม ในการนําทรัพย์สนิหลกัในสว่นที
เป็นโรงแรมฮิลตนั พทัยา ออกให้เช่าช่วงแก่ซี
พีเอ็น พทัยา โฮเทล กองทรัสต์ CPNREIT จะเข้าทําสญัญาเช่าช่วงฉบบัแรกหลงัจากที
กองทรัสต์ CPNREIT เข้าลงทนุใน
ทรัพย์สนิดงักลา่ว ซึ
งมีอายสุญัญาตั -งแตว่นัที
สญัญาเช่าช่วงมีผลใช้บงัคบัจนถึงสิ -นปี 2560 โดยเมื
อสิ -นสดุสญัญาเช่าช่วง
ดงักลา่ว ทั -งกองทรัสต์ CPNREIT และซีพีเอ็น พทัยา โฮเทล สามารถใช้สทิธิในการตอ่อายสุญัญาได้อีก 3 คราว ๆ ละ 3 ปี 
โดยมีการคิดคา่เช่าทั -งในรูปแบบคา่เช่าคงที
 (Fixed Rent) และคา่เช่าแปรผนั (Variable Rent)  

ทั -งนี - ค่าเช่าที
กองทรัสต์ CPNREIT จะได้รับจากการให้เช่าช่วงทรัพย์สินในสว่นที
เป็นโรงแรมฮิลตนั พทัยา ซึ
งอยู่
ในรูปแบบค่าเช่าคงที
และค่าเช่าแปรผนั  โดยค่าเช่าจะประกอบไปด้วยค่าเช่าคงที
ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของค่าเช่าทั -งหมด 
อนัเป็นการลดความเสี
ยงบางสว่นของความผนัผวนของรายได้คา่เช่าอนัเนื
องจากผลการดําเนินงานของโรงแรมและเป็นไป
ตามเกณฑ์ของสาํนกังาน ก.ล.ต. โดยประมาณการกําไรก่อนคา่เสื
อมราคาและคา่ตดัจําหนา่ย ดอกเบี -ยและภาษีเงินได้ หกั
เงินสํารองสําหรับการซ่อมแซม ปรับปรุง (FF&E Reserve Deduction) สําหรับปี 2561 มีจํานวนประมาณ 296 ล้านบาท 
(อ้างอิงจากประมาณการงบกําไรขาดทุนและงบประกอบรายละเอียดรายได้จากการลงทุนสทุธิตามสมมติฐานสําหรับ
ช่วงเวลาประมาณการตั -งแต่วนัที
 1 มกราคม ถึงวนัที
 31 ธันวาคม 2561) ซึ
งอยู่ในระดบัที
สามารถสร้างความมั
นใจได้ว่า
ทรัพย์สินหลกัที
กองทรัสต์ CPNREIT จะเข้าลงทุน ในส่วนที
เป็นโรงแรมฮิลตนั พทัยา จะมีผลการดําเนินงานและกําไรที

เพียงพอในการจ่ายชําระค่าเช่าคงที
ในปี 2561 จํานวน 210 ล้านบาท ให้แก่กองทรัสต์ CPNREIT ประกอบกับทําเลที
ตั -ง
และศกัยภาพในเชิงพาณิชย์ของทรัพย์สนิอนัจะสง่ผลถึงความสามารถในการเติบโตของผลการดําเนินงานของทรัพย์สนิใน
อนาคต โดยรายละเอียดการจัดหาผลประโยชน์สําหรับทรัพย์สินหลกัส่วนที
เป็นโรงแรมฮิลตัน พัทยา ภายหลังจากที

กองทรัสต์ CPNREIT ได้เข้าลงทนุในทรัพย์สนิสว่นนี -แล้ว เป็นดงันี - 

เว้นแต่กรณีที
มีการเลื
อนการชําระคา่เช่าและการยกเว้นคา่เช่าอนัเนื
องมาจากเหตสุดุวิสยั หรือการเลื
อนชําระค่า
เช่ากรณีปรับปรุงหรือซอ่มแซมใหญ่ (Renovation) ตามที
กําหนดไว้ในสญัญาเช่าช่วง ซีพีเอ็น พทัยา โฮเทล ตกลงชําระค่า
เช่าให้แก่กองทรัสต์ CPNREIT ตามข้อกําหนดและเงื
อนไขของสัญญาเช่าช่วง โดยค่าเช่าภายใต้สัญญาเช่าช่วง
ประกอบด้วยค่าเช่า 2 สว่น ได้แก่ คา่เช่าคงที
และค่าเช่าแปรผนั โดยใช้หลกัเกณฑ์คํานวณตามระยะเวลาการเช่าช่วงจริง 
โดยใช้วิธีการคํานวณ ซึ
งมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี -  
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(1) การคาํนวณค่าเช่าตั 7งแต่วันที3สัญญาเช่าช่วงมีผลใช้บังคับจนถงึสิ 7นปี 2560 

(1.1) ค่าเช่าคงที3 (Fixed Rent) 

ซีพีเอ็น พทัยา โฮเทล ตกลงจะชําระค่าเช่าคงที
สําหรับทรัพย์สินประเภทอาคาร สิ
งปลกูสร้าง งานระบบ 
และสงัหาริมทรัพย์ ภายใน 45 วนันบัจากวนัสิ -นไตรมาส โดยใช้หลกัเกณฑ์คํานวณตามระยะเวลาการเช่า
ช่วงจริงสาํหรับช่วงเวลาตั -งแตว่นัที
สญัญาเช่าช่วงมีผลใช้บงัคบัถึงวนัที
 31 ธนัวาคม 2560 โดยคา่เช่าคงที

ต่อปีของปี 2560 คํานวณจากค่าเช่าคงที
ต่อปีของปี 2561 ปรับลดด้วยอตัราร้อยละ 3.5 ต่อปี โดยแบ่ง
ชําระจํานวนเทา่ ๆ กนัในแตล่ะไตรมาส ยกเว้นไตรมาสแรกของการเริ
มระยะเวลาการเช่าช่วงตามสญัญา
เช่าช่วง ให้ใช้หลกัเกณฑ์คํานวณตามระยะเวลาการเช่าจริง โดยไตรมาสแรกของการเริ
มระยะเวลาการ
เช่าช่วงจะคิดตามอตัราส่วนของจํานวนวนั จากค่าเช่าคงที
รายไตรมาส หารด้วยจํานวนวนัในไตรมาส 
นั -น ๆ คณูด้วยจํานวนวนันบัจากวนัที
สญัญาเช่าช่วงมีผลใช้บงัคบัจนถึงวนัที
สิ -นไตรมาส 

(1.2) ค่าเช่าแปรผัน (Variable Rent) 

ซีพีเอ็น พทัยา โฮเทล ตกลงที
จะชําระค่าเช่าแปรผนัสําหรับทรัพย์สินประเภทอาคาร สิ
งปลกูสร้าง และ
งานระบบ ภายใน 45 วนันบัจากวนัสิ -นไตรมาส โดยใช้หลกัเกณฑ์คํานวณตามระยะเวลาการเช่าช่วงจริง
สาํหรับช่วงเวลาตั -งแตว่นัที
สญัญาเชา่ชว่งมีผลใช้บงัคบัถงึวนัที
 31 ธนัวาคม 2560 โดยใช้วิธีการคํานวณที

กําหนดในข้อ (2.2) ด้านลา่งนี - 

(2) การคาํนวณค่าเช่าตั 7งแต่วันที3 1 มกราคม 2561 จนถงึวันที3 31 ธันวาคม 2563 

(2.1) ค่าเช่าคงที3 (Fixed Rent) 

ซีพีเอ็น พทัยา โฮเทล ตกลงจะชําระค่าเช่าคงที
สําหรับทรัพย์สินประเภทอาคาร สิ
งปลกูสร้าง งานระบบ 
และสงัหาริมทรัพย์ ภายใน 45 วนันบัจากวนัสิ -นไตรมาส โดยใช้หลกัเกณฑ์คํานวณตามระยะเวลาการเช่า
ช่วงจริงสําหรับช่วงเวลาตั -งแต่วนัที
 1 มกราคม 2561 จนถึงวนัที
 31 ธันวาคม 2563 ในอตัราต่อปีตามที

ระบใุนตารางด้านลา่ง โดยแบง่ชําระเป็นจํานวนเทา่ ๆ กนัในแตล่ะไตรมาส  

ปี ค่าเช่าคงที3รายปี (บาท) 
2561 210,000,000 
2562 217,350,000 
2563 224,957,250 

 
(2.2) ค่าเช่าแปรผัน (Variable Rent) 

ซีพีเอ็น พทัยา โฮเทล ตกลงจะชําระค่าเช่าแปรผนัสําหรับทรัพย์สนิประเภทอาคาร สิ
งปลกูสร้าง และงาน
ระบบ ภายใน 45 วนันับจากวนัสิ -นไตรมาส โดยใช้หลกัเกณฑ์คํานวณตามระยะเวลาการเช่าช่วงจริง
สาํหรับช่วงเวลาตั -งแต่วนัที
 1 มกราคม 2561 จนถึงวนัที
 31 ธนัวาคม 2563 โดยจะคํานวณโดยใช้เกณฑ์
ยอดสะสม กลา่วคือ ในรอบปีบญัชีใด ๆ ค่าเช่าแปรผนัของไตรมาสปัจจุบนั คํานวณจากค่าเช่าแปรผนั
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สะสม ณ วนัที
สิ -นสุดไตรมาสปัจจุบัน หกัด้วย ค่าเช่าแปรผนัสะสม ณ วนัที
สิ -นสดุไตรมาสที
แล้วของปี
เดียวกนั โดยคา่เช่าแปรผนัดงักลา่วคํานวณได้ดงันี - 

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

โดยที
 

ก = รายได้รวมจากการประกอบธุรกิจโรงแรมฮิลตนั พทัยา ทั -งทางตรงและทางอ้อมในรอบไตร
มาสสะสมนั -น ทั -งนี - ไม่รวมถึงภาษีมลูค่าเพิ
ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื
นใดในทํานอง
เดียวกัน ค่าบริการ (Service Charge) ที
เรียกเก็บจากผู้ รับบริการ รายได้หรือเงินที
ได้รับ
จากการจําหนา่ยทรัพย์สนิ คา่สนิไหมทดแทนที
ได้รับจากการประกนัภยั (ยกเว้นคา่สนิไหม
ทดแทนซึ
งได้รับจากการประกนัภยัธุรกิจหยุดชะงกั (Business Interruption Insurance) 
เงินคา่ทดแทนการเวนคืนอสงัหาริมทรัพย์ และดอกเบี -ยรับ  

ข = ต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวมจากการประกอบธุรกิจโรงแรมฮิลตัน พัทยา ในรอบไตรมาส
สะสมนั -น ได้แก่ ต้นทนุและค่าใช้จ่ายอาหาร และเครื
องดื
ม ต้นทนุวตัถุดิบและของใช้ใน
การดําเนินงาน (Operating Supplies) ต้นทนุและค่าใช้จ่ายในการจดัหาอปุกรณ์ที
ใช้ใน
การดําเนินงานทดแทนของเดมิหรือเพิ
มเตมิ ต้นทนุเงินเดือน คา่แรง และผลประโยชน์อื
นที

จ่ายให้แก่ลกูจ้างและพนกังาน ต้นทนุและค่าใช้จ่ายฝึกอบรมลกูจ้างและพนกังาน ต้นทนุ
และคา่ใช้จ่ายด้านการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ ต้นทนุและคา่ใช้จ่ายในการบํารุงรักษา 
ซ่อมแซม และตกแต่งโรงแรมฮิลตนั พทัยา ให้อยู่ในสภาพดี ค่าเบี -ยประกันภัย ค่าภาษี
และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ (ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล) ค่าธรรมเนียมในการบริหารงาน
และค่าใช้จ่ายที
ผู้บริหารโรงแรมฮิลตนั พทัยา เรียกเก็บ และต้นทนุและคา่ใช้จ่ายอื
น ๆ ใน
การดําเนินงานและประกอบธุรกิจโรงแรมฮิลตัน พัทยา ทั -งนี - ไม่รวมถึงภาษีมูลค่าเพิ
ม 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื
นใดในทํานองเดียวกนั และค่าใช้จ่ายที
เกิดจากการซ่อมแซม
โดยใช้เงินทนุที
กนัไว้ในอดีตของซีพีเอ็นพทัยาในฐานะเจ้าของทรัพย์สินเดิม และดอกเบี -ย
จ่าย ค่าธรรมเนียมที
เกี
ยวกับการกู้ ยืมเงินหรือการจัดหาเงินที
ไม่ใช่ค่าธรรมเนียมการทํา
ธุรกรรมทางการเงินที
เกี
ยวข้องกบัการประกอบธุรกิจของโรงแรมฮิลตนั พทัยา 

ค = เงินสาํรองสําหรับการซอ่มแซม ปรับปรุง จดัหาเพื
อทดแทนหรือจดัหาเพิ
มเติมเฟอร์นิเจอร์ 
อปุกรณ์ และพาหนะตา่ง ๆ ของโรงแรมฮิลตนั พทัยา (FF&E Reserve Deduction) ตามที

ระบุในสญัญาจ้างบริหารโรงแรมฮิลตนั พัทยา ซึ
งทําระหว่างซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล กับ
ผู้บริหารโรงแรมฮิลตนั พทัยา  

ง = คา่เช่าคงที
ในรอบไตรมาสสะสมนั -น ตามที
กําหนดไว้ในข้อ (1.1) ข้อ (2.1) (แล้วแตก่รณี)  

ถ้าค่าเช่าแปรผนัสะสม ณ วนัที
สิ -นสดุไตรมาสปัจจุบนัที
คํานวณตามสตูรดงักลา่วมีจํานวนน้อยกวา่ศนูย์ 
ให้ถือวา่คา่เช่าแปรผนัดงักลา่วเทา่กบัศนูย์ และหากคา่เช่าแปรผนัสะสม ณ วนัที
สิ -นสดุไตรมาสปัจจบุนัที
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คํานวณตามสูตรดังกล่าวมีจํานวนเกินกว่าร้อยละ 50 ของค่าเช่าคงที
สะสม ณ วันที
สิ -นสุดไตรมาส
ปัจจุบนั ค่าเช่าแปรผนัดงักลา่วจะถกูปรับลดให้มีจํานวนร้อยละ 50 ของค่าเช่าคงที
สะสม ณ วนัที
สิ -นสดุ
ไตรมาสนั -น ๆ  

ทั -งนี - หากค่าเช่าแปรผนัสะสม ณ วนัที
สิ -นสดุไตรมาสที
แล้วที
ซีพีเอ็น พทัยา โฮเทล ได้ชําระแก่กองทรัสต์ 
CPNREIT มีจํานวนมากกว่าค่าเช่าแปรผันสะสม ณ วันที
สิ -นสุดไตรมาสปัจจุบันที
ซีพีเอ็น พัทยา            
โฮเทล ควรจะชําระตามผลลพัธ์ที
ได้จากการคํานวณตามสตูรในข้อ (2.2) ตามข้อมลูทางการเงินของซีพี
เอ็น พทัยา โฮเทล ที
ปรากฏในรายงานทางการเงินที
จดัทําโดยซีพีเอ็น พทัยา โฮเทล สําหรับการคํานวณ
คา่เช่าแปรผนัรายไตรมาส กองทรัสต์ CPNREIT ตกลงจะนําค่าเช่าแปรผนัในสว่นที
ได้รับชําระเงินไว้เกิน
ดงักล่าวไปหักกลบกับค่าเช่าแปรผนัของไตรมาสถัดไปที
กองทรัสต์ CPNREIT มีสิทธิได้รับจากซีพีเอ็น 
พทัยา โฮเทล จนกระทั
งยอดค่าเช่าแปรผนัดงักล่าวที
กองทรัสต์ CPNREIT รับชําระเกินจะคงเหลือเป็น
ศนูย์ อยา่งไรก็ดี ในไตรมาสสดุท้ายของรอบปีบญัชี กองทรัสต์ CPNREIT ตกลงจะนํายอดคงเหลอืของคา่
เช่าแปรผนัที
กองทรัสต์ CPNREIT ได้รับชําระเกินทั -งหมดที
เหลอือยู่ดงักลา่วไปหกักลบกบัคา่เช่าคงที
ของ
ไตรมาสสดุท้ายที
กองทรัสต์ CPNREIT มีสิทธิได้รับจากซีพีเอ็น พทัยา โฮเทล อย่างไรก็ดี หากคา่เช่าคงที

ในไตรมาสสดุท้ายมีจํานวนเงินน้อยกว่าค่าเช่าแปรผนัที
กองทรัสต์ CPNREIT ได้รับชําระเกินทั -งหมดที

เหลืออยู ่กองทรัสต์ CPNREIT ตกลงจะนําเงินคา่เช่าแปรผนัที
ได้รับไว้เกินทั -งหมดคืนให้แก่ซีพีเอ็น พทัยา 
โฮเทล ภายใน 15 วนั นบัจากวนัที
ผู้สอบบญัชีรับรองรายงานทางการเงินสําหรับรอบปีบญัชีของซีพีเอ็น 
พทัยา โฮเทล  

นอกจากนี - หากคา่เช่าแปรผนัที
กองทรัสต์ CPNREIT ได้รับสาํหรับรอบปีบญัชีใด ๆ มีจํานวนมากกวา่หรือ
น้อยกว่าค่าเช่าแปรผนัสําหรับรอบปีบญัชีเดียวกันที
กองทรัสต์ CPNREIT ควรจะได้รับตามผลลพัธ์ที
ได้
จากการคํานวณตามสูตรในข้อ (2.2) ตามข้อมูลทางการเงินของซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล ที
ปรากฏใน
รายงานทางการเงินที
รับรองโดยผู้ สอบบัญชีของซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล สําหรับปรับปรุงค่าเช่าแปรผัน
ประจํารอบปีบญัชี กองทรัสต์ CPNREIT จะชําระคืนค่าเช่าที
ได้รับไว้เกิน หรือซีพีเอ็น พทัยา โฮเทล จะ
จ่ายชําระค่าเช่าที
ชําระไว้ขาด (แล้วแต่กรณี) ภายใน 15 วนั หลงัวนัที
ผู้สอบบญัชีรับรองรายงานทางการ
เงินสาํหรับรอบปีบญัชีของซีพีเอ็น พทัยา โฮเทล  

อย่างไรก็ดี ในกรณีที
ข้อกําหนดของกฎเกณฑ์ทางกฎหมายหลกัทรัพย์ที
เกี
ยวข้องกบัการชําระค่าเช่าคงที
 
และ/หรือ ค่าเช่าแปรผนัมีการแก้ไขหรือเปลี
ยนแปลงไป กองทรัสต์ CPNREIT และซีพีเอ็น พทัยา โฮเทล 
ตกลงจะพิจารณาและหารือข้อกําหนดและเงื
อนไขเกี
ยวกบัการชําระค่าเช่าคงที
 และ/หรือ ค่าเช่าแปรผนั 
ตอ่ไป  

ในกรณีที
ซีพีเอ็น พทัยา โฮเทล ไมม่ีความสามารถในการชําระคา่เช่าดงักลา่วได้เต็มจํานวนเมื
อถึงกําหนด
ชําระแล้ว ให้ถือวา่คา่เช่าในจํานวนที
กองทรัสต์ CPNREIT ไม่ได้รับชําระ เป็นคา่เช่าค้างชําระ (Accrued 
Rental Revenue) และให้ซีพีเอ็น พทัยา โฮเทล ชําระค่าเช่าค้างชําระให้แก่กองทรัสต์ CPNREIT ภายใน 
30 วนันบัจากวนัที
ถึงกําหนดชําระ ทั -งนี - เว้นแต่เป็นกรณีการเลื
อนการชําระค่าเช่าหรือการยกเว้นค่าเช่า
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บางสว่นหรือทั -งหมดอนัเนื
องมาจากเหตุสดุวิสยั หรือการเลื
อนการชําระค่าเช่าในเดือนที
มีปรับปรุงหรือ
ซอ่มแซมใหญ่ (Renovation)  

อนึ
ง การค้างชําระค่าเช่าดงักลา่ว ซีพีเอ็น พทัยา โฮเทล จะต้องชําระดอกเบี -ยจากการผิดนดัในอตัราร้อย
ละ 15 ต่อปี โดยคํานวณตามจํานวนเงินที
ค้างชําระและจํานวนวนันบัตั -งแต่วนัที
ถึงกําหนดชําระจนถึง
วนัที
ชําระเสร็จสิ -น เว้นแต่การค้างชําระค่าเช่าครั -งแรกต่อปีและซีพีเอ็น พทัยา โฮเทล ได้ชําระค่าเช่าค้าง
ชําระดงักลา่วแล้วภายใน 30 วนันบัจากวนัที
ถึงกําหนดชําระ ทั -งนี - หากซีพีเอ็น พทัยา โฮเทล ชําระค่าเช่า
ค้างชําระครั -งแรกต่อปีเกินกําหนดระยะเวลา 30 วนัดงักลา่ว ซีพีเอ็น พทัยา โฮเทล จะต้องชําระดอกเบี -ย
จากการผิดนดัในอตัราร้อยละ 15 ต่อปี โดยคํานวณตามจํานวนเงินที
ค้างชําระและจํานวนวนันบัตั -งแต่
วนัที
ถึงกําหนดชําระจนถึงวนัที
ชําระเสร็จสิ -น 

(3) การคาํนวณค่าเช่าในกรณีที3มีการต่ออายุสัญญาเช่าช่วงเมื3อสัญญาเช่าช่วงครบกาํหนด 

เนื
องจากสญัญาเช่าช่วงฉบบัแรกหลงัจากที
กองทรัสต์ CPNREIT เข้าลงทนุ มีอายสุญัญา ตั -งแตว่นัที
สญัญาเช่า
ช่วงมีผลบงัคบัใช้จนถึงสิ -นปี 2560 โดยเมื
อสิ -นสดุอายสุญัญาเช่าช่วงดงักลา่ว ทั -งกองทรัสต์ CPNREIT และซีพีเอ็น พทัยา 
โฮเทล สามารถใช้สิทธิในการต่ออายุสญัญาได้อีก 3 คราว ๆ ละ 3 ปี ซึ
งค่าเช่าของสญัญาเช่าช่วงฉบับต่ออายุครั -งที
 1 
(ตั -งแต่วนัที
 1 มกราคม 2561 ถึงวนัที
 31 ธันวาคม 2563) จะเป็นไปตามรายละเอียดในข้อ 2 โดยในกรณีที
มีการต่ออายุ
สญัญาเช่าช่วงดงักลา่วอีก เมื
อสญัญาเช่าช่วงครบกําหนด คูส่ญัญาตกลงให้คา่เช่าคงที
สาํหรับสญัญาเช่าช่วงฉบบัตอ่อายุ
ครั -งที
 2 (ตั -งแต่วนัที
 1 มกราคม 2564 ถึงวนัที
 31 ธันวาคม 2566) และสญัญาเช่าช่วงฉบบัต่ออายคุรั -งที
 3 (ตั -งแต่วนัที
 1 
มกราคม 2567 ถึงวนัที
 31 ธนัวาคม 2569) มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี -  

(3.1) ค่าเช่าคงที3 (Fixed Rent) 

ซีพีเอ็น พทัยา โฮเทล ตกลงจะชําระค่าเช่าคงที
สําหรับทรัพย์สินประเภทอาคาร สิ
งปลกูสร้าง งานระบบ 
และสงัหาริมทรัพย์ ภายใน 45 วนันบัจากวนัสิ -นไตรมาส โดยใช้หลกัเกณฑ์คํานวณตามระยะเวลาการเช่า
ช่วงจริงสําหรับช่วงเวลาตั -งแต่วนัที
 1 มกราคม 2564 จนถึงวนัที
 31 ธันวาคม 2569 ในอตัราต่อปีตามที

ระบใุนตารางด้านลา่ง โดยแบง่ชําระเป็นจํานวนเทา่ ๆ กนัในแตล่ะไตรมาส  

ปี ค่าเช่าคงที3รายปี (บาท) 
2564 232,830,754 
2565 240,979,830 
2566 249,414,124 
2567 258,143,619 
2568 267,178,645 
2569 276,529,898 
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(3.2) ค่าเช่าแปรผัน (Variable Rent) 

ซีพีเอ็น พทัยา โฮเทล ตกลงจะชําระค่าเช่าแปรผนัสําหรับทรัพย์สนิประเภทอาคาร สิ
งปลกูสร้าง และงาน
ระบบ ภายใน 45 วนันับจากวนัสิ -นไตรมาส โดยใช้หลกัเกณฑ์คํานวณตามระยะเวลาการเช่าช่วงจริง
สาํหรับช่วงเวลาตั -งแต่วนัที
 1 มกราคม 2564 ถึงวนัที
 31 ธันวาคม 2569 โดยใช้วิธีการคํานวณที
กําหนด
ในข้อ (2.2)  

ทั -งนี - คา่เช่าคงที
และคา่เช่าแปรผนัจะถกูแบง่สดัสว่นในสญัญาเช่าที
เกี
ยวข้องตามที
กองทรัสต์ CPNREIT และซีพี
เอ็น พทัยา โฮเทล จะตกลงกัน โดยมีรายละเอียดตามสญัญาที
เกี
ยวข้อง อนัได้แก่ สญัญาเช่าช่วงอาคารและสญัญาเช่า
ช่วงงานระบบ และสญัญาเช่าสงัหาริมทรัพย์  

4.2 ค่าตอบแทนที3 ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จะได้รับจากกองทรัสต์ CPNREIT 

CPN ซึ
งเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ CPNREIT มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการทําหน้าที
ผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ สําหรับทรัพย์สินในส่วนที
เป็นศูนย์การค้าและอาคารสํานกังาน โดยเรียกเก็บจากกองทรัสต์ CPNREIT 
ตามสญัญาแตง่ตั -งผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ซึ
งสรุปได้ดงันี - 

1. ค่าธรรมเนียมการเก็บค่าเช่าในนามของกองทรัสต์ CPNREIT ได้รับในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.00 ของ
รายได้ค่าเช่าสุทธิของกองทรัสต์ CPNREIT โดยรายได้ค่าเช่าสุทธิ หมายถึง รายได้ทั -งหมดก่อนหัก
คา่ใช้จ่ายใด ๆ ที
กองทรัสต์ CPNREIT ได้รับตามสญัญาเช่าและสญัญาบริการ รวมถึงรายได้ที
ได้รับจาก
พื -นที
สง่เสริมการขาย (Promotion Area) ผลตอบแทน หรือผลประโยชน์ใด ๆ ที
เกี
ยวข้องกบัการประกอบ
กิจการศนูย์การค้าและอาคารสํานกังานของกองทรัสต์ CPNREIT ไม่วา่ทางตรงหรือทางอ้อม โดยไม่รวม
เงินชดเชย เงินทดรองจ่าย (Reimbursement) เช่น เงินเฉลี
ยค่าภาษีโรงเรือน (ภาษีอื
นใดในทํานอง
เดียวกนั) สว่นเฉลี
ยคา่เบี -ยประกนัที
ได้รับจากผู้ เช่าหรือผู้ เช่าช่วง แล้วหกัด้วยอตัราสว่นลดคา่เช่า 

2. ค่านายหน้า (Commission) ในการจัดหาผู้ เช่าและการบริหารจัดการผู้ เช่าทุกประเภทของกองทรัสต์ 
CPNREIT  เมื
อมีการทําสัญญาเช่ากับผู้ เช่ารายใหม่ หรือมีการต่อสญัญาเช่าสําหรับสญัญาเช่าทุก
ประเภท ทั -งสญัญาเช่าระยะสั -นและระยะยาว โดยมีรายละเอียดดงันี -  
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ผู้เช่าพื 7นที3ในโครงการศูนย์การค้า 

 ค่านายหน้าซึ3งคาํนวณจากอตัราค่า
เช่ารายเดือนของผู้เช่ารายนั7น ๆ  

1.  ในกรณีผู้ เช่ารายเดิมตอ่สญัญา 
2.  ในกรณีทําสญัญากบัผู้ เช่ารายใหม ่มี 4 อตัรา 
 ขึ -นอยูก่บัอายสุญัญาเช่า 

-  ผู้ เช่าที
ทําสญัญาเช่าอายไุมถ่ึง 1 ปี 
- ผู้ เช่าที
ทําสญัญาเช่าอาย ุตั -งแต ่1 ปีขึ -นไปแต ่
 ไมถ่ึง 3 ปี 
-  ผู้ เช่าที
ทําสญัญาเช่าอายตุั -งแต ่3 ปีขึ -นไป 
-  ผู้ เช่าที
ทําสญัญาเช่าอายุมากกว่า 3 ปี และผู้ เช่า

ได้ชําระคา่สทิธิการเช่าลว่งหน้า (คา่เซ้ง) 

0.5 เดือน 
 
 

0.5 เดือน 
1.0 เดือน 

 
1.5 เดือน 

ร้อยละ 3.0 ของคา่สทิธิการเชา่ลว่งหน้าที

ได้รับจากผู้ เช่า 

 

ผู้เช่าพื 7นที3ในอาคารสาํนักงาน 

 ค่านายหน้าซึ3งคาํนวณจากอตัราค่า
เช่ารายเดือนของผู้เช่ารายนั7น  ๆ  

1.  ในกรณีผู้ เช่ารายเดิมตอ่สญัญา 
2.  ในกรณีทําสญัญากบัผู้ เช่ารายใหม ่มี 3 อตัรา 
 ขึ -นอยูก่บัอายสุญัญาเช่า 

-  ผู้ เช่าที
ทําสญัญาเช่าอายไุมถ่ึง 3 ปี 
- ผู้ เช่าที
ทําสญัญาเช่าอายตุั -งแต ่3 ปีขึ -นไป 
-  ผู้ เช่าที
ทําสญัญาเช่าอายุมากกว่า 3 ปี และผู้ เช่า

ได้ชําระคา่สทิธิการเช่าลว่งหน้า (คา่เซ้ง) 

0.5 เดือน 
 
 

0.5 เดือน 
1.0 เดือน 

ร้อยละ 3.0 ของคา่สทิธิการเชา่ลว่งหน้า 
ที
ได้รับจากผู้ เช่า 

 

ทั -งนี - ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะคิดคา่นายหน้าสาํหรับสญัญาที
มีอายตุั -งแต ่1 เดือนขึ -นไป แตจ่ะไมค่ิดคา่
นายหน้าสําหรับสญัญาบริการพื -นที
ส่งเสริมการขาย (Promotion Area) และสญัญาที
เกี
ยวข้องกับสื
อ
โฆษณาตา่ง ๆ เช่น Video Wall และ Light Box เป็นต้น 

ทั -งนี - หากการทําสัญ ญ าเช่าระหว่างกองทรัสต์  CPNREIT และผู้ เช่าเป็นไปในรูปแบบอื
นใดที

นอกเหนือจากกรณีดงักลา่วข้างต้น ให้ผู้จดัการกองทรัสต์มีอํานาจในการกําหนดเงื
อนไขของการจ่ายค่า
นายหน้า ตามที
เห็นสมควร 
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3. คา่ธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรัพย์ในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.28 ต่อปีของมลูค่าอสงัหาริมทรัพย์เพื
อการ
ลงทุน (Investment Properties) จากรายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ CPNREIT ที
รับรอง
โดยทรัสตีของกองทรัสต์ CPNREIT ในแตล่ะเดือน ซึ
งคํานวณ ณ วนัสดุท้ายของเดือน ทั -งนี - ไมร่วมมลูค่า
อสงัหาริมทรัพย์เพื
อการลงทนุประเภทโรงแรม 

4. ค่าธรรมเนียมพิเศษเพื
อสร้างแรงจูงใจในการบริหาร (Incentive Fee) ในอตัราไม่เกินร้อยละ 2.35 ของ
รายได้สุทธิจากอสงัหาริมทรัพย์ (รายได้สุทธิจากอสงัหาริมทรัพย์ (Net Property Income) หมายถึง 
รายได้ทั -งหมดที
กองทรัสต์ CPNREIT ได้รับจากอสงัหาริมทรัพย์หกัด้วยต้นทุนและค่าใช้จ่ายทั -งหมดที

เกิดขึ -นจากการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ ทั -งนี - ไม่รวมค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายของ 
กองทรัสต์ CPNREIT  เช่น ค่าตอบแทนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์และค่าตอบแทนผู้จดัการกองทรัสต์ เป็น
ต้น) 

5. ค่าธรรมเนียมจากการลงทนุเพิ
มเติมหรือจําหน่ายไปซึ
งทรัพย์สินของกองทรัสต์ CPNREIT โดยผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์จะได้รับคา่ธรรมเนียมจากการลงทนุในทรัพย์สนิเพิ
มเติมในอตัราไมเ่กินร้อยละ 1.50 ของ
มลูค่าทรัพย์สินที
กองทรัสต์ CPNREIT มีการลงทุนเพิ
ม และได้รับค่าธรรมเนียมจากการจําหน่ายไปซึ
ง
ทรัพย์สินของกองทรัสต์ CPNREIT ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.75 ของมูลค่าทรัพย์สินที
กองทรัสต์ 
CPNREIT จําหน่ายไป ทั -ง นี - เฉพาะการลงทุนเพิ
ม เติมหรือจําหน่ายไปซึ
งทรัพ ย์สินที
ผู้ บ ริหาร
อสงัหาริมทรัพย์เป็นผู้จดัหามาหรือเสนอให้กองทรัสต์ CPNREIT พิจารณา 

6. ค่าธรรมเนียมในการควบคุมงานด้านการปรับปรุง และ/หรือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ 
CPNREIT  ซึ
งเป็นคา่ตอบแทนที
กองทรัสต์ CPNREIT จ่ายให้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ในการควบคมุให้มี
การดําเนินการของงานในด้านการพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ CPNREIT ซึ
งรวมถึงการให้
คําแนะนําด้านการปรับปรุงและ/หรือพัฒ นาอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์  CPNREIT เพื
อให้
อสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ CPNREIT มีศกัยภาพและสร้างผลตอบแทนให้แก่กองทรัสต์ CPNREIT 
มากยิ
งขึ -น (Value Enhancement) ในอตัราไม่เกินร้อยละ 2.0 ของมลูคา่ต้นทนุในการปรับปรุง และ/หรือ 
พัฒนาทั -งหมดของอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ CPNREIT ที
มีการปรับปรุง และ/หรือ พัฒนา ทั -งนี - 
ต้นทนุการปรับปรุง และ/หรือ พฒันาดงักลา่วรวมถึงต้นทนุในการซื -อพื -นที
ซึ
งจะได้ทําการปรับปรุง และ/
หรือ พฒันา คืนจากผู้ เช่าเดิมด้วย แตไ่มร่วมคา่ใช้จ่ายในการออกแบบ คา่ที
ปรึกษา คา่ธรรมเนียมวิชาชีพ
อื
น ๆ ทั -งนี - ให้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์เสนอโครงการปรับปรุง และ/หรือ พัฒนาอสงัหาริมทรัพย์ของ
กองทรัสต์ CPNREIT ดงักลา่ว พร้อมทั -งค่าธรรมเนียมในการควบคมุงาน และรายละเอียดที
เกี
ยวข้องต่อ
ผู้จดัการกองทรัสต์ เพื
อพิจารณาอนมุตัิเป็นคราว ๆ ไป 

4.3 ความเกี3ยวข้องระหว่างผู้จัดการกองทรัสต์ ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์และผู้บริหารโรงแรม 

CPN ในฐานะผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ CPNREIT สําหรับทรัพย์สินในสว่นที
เป็นศูนย์การค้าและ
อาคารสาํนกังาน มีความสมัพนัธ์กบัผู้จดัการกองทรัสต์ จากการที
 CPN เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ร้อยละ 99.99 และผู้มีอํานาจ
ควบคมุของผู้จดัการกองทรัสต์ 
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กลุม่ฮิลตนั (ซึ
งเป็นเครือขา่ยบริหารโรงแรมในระดบันานาชาติจากประเทศสหรัฐอเมริกา) ซึ
งจะได้รับการแตง่ตั -ง
จากซีพีเอ็น พทัยา โฮเทล ตามเงื
อนไขสญัญาบริหารโรงแรมที
มีอยู่ในปัจจุบนั ให้ทําหน้าที
ผู้บริหารโรงแรมฮิลตนั พทัยา 
ตอ่ไปตามเดิม ไมไ่ด้มีความสมัพนัธ์กบัผู้จดัการกองทรัสต์และ CPN แตอ่ยา่งใด 

4.4 อสังหาริมทรัพย์อื3นภายใต้การบริหารจัดการของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์และผู้บริหารโรงแรมที3อาจ
แข่งขันในทางธุรกิจกับอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ CPNREIT 

4.4.1 ข้อมูลพื 7นฐานทางธุรกิจของ CPN ณ วันที3 30 มิถุนายน 2560 

ชื3อบริษัท บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน)  
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0107537002443 
ที3ตั 7งบริษัท อาคารสาํนกังานเซ็นทรัลเวิลด์, 999/9  

ถนนพระราม 1 แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 
วันที3จดทะเบียนจัดตั 7งบริษัท 17 มิถนุายน 2523 
ลักษณะการดาํเนินธุรกิจ พฒันา บริหารและให้เช่าพื -นที
ในศนูย์การค้าขนาดใหญ่ และ

ธุรกิจเกี
ยวเนื
อง เช่น อาคารสํานกังาน โรงแรม อาคารที
พกั
อาศัย และศูน ย์ อาห าร รวม ทั -งลงทุน ใน ก องทุน รวม
อสงัหาริมทรัพย์และเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ให้กองทุน
รวมอสงัหาริมทรัพย์ 

ทุนจดทะเบียน ณ วันที3 30 มิถุนายน 2560 2,244 ล้านบาท 

4.4.2 ลักษณะและขอบเขตการดาํเนินธุรกิจ 

CPN ก่อตั -งขึ -นเมื
อวนัที
 17 มิถนุายน 2523 โดยมีวตัถปุระสงค์เพื
อ พฒันาและบริหารศนูย์การค้าขนาดใหญ่แบบ
ครบวงจร  CPN เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื
อวนัที
 1 มีนาคม 2538 ณ วนัที
 30 มิถนุายน 2560 
CPN มีทนุที
ออกและชําระแล้วทั -งสิ -น 2,244 ล้านบาท โดยมีบริษัท เซ็นทรัล โฮลดิ -ง จํากดั และบคุคลในตระกลูจิราธิวฒัน์
เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ธุรกิจหลกัของ CPN ประกอบด้วยธุรกิจพฒันาศนูย์การค้าขนาดใหญ่และธุรกิจให้เช่าและให้บริการ
พื -นที
ค้าปลีกภายในศนูย์การค้า ณ วนัที
 30 มิถนุายน 2560 CPN มีโครงการศนูย์การค้าภายใต้การบริหารงานรวมทั -งสิ -น 
30 โครงการ โดยแบ่งเป็นโครงการที
เป็นของ CPN 26 โครงการ และ โครงการที
 CPN ให้เช่าแก่กองทุนรวม CPNRF 4 
โครงการ นอกจากนี - CPN ยงัประกอบธุรกิจพฒันา บริหารและให้เช่าพื -นที
อาคารสํานกังาน อาคารที
พกัอาศยั และธุรกิจ
โรงแรม ซึ
งเป็นธุรกิจ สนบัสนนุเพื
อเพิ
มประโยชน์จากการใช้ที
ดิน การขยายฐานรายได้ และสนบัสนนุธุรกิจศนูย์การค้าให้มี
ผู้ ใช้บริการเพิ
มมากขึ -น พร้อมกันนี - CPN ยงัประกอบธุรกิจที
เกี
ยวเนื
องและส่งเสริมกัน อาทิ การให้บริการสวนนํ -า ศูนย์
ประชมุอเนกประสงค์ สวนพกัผอ่นและศนูย์อาหารภายในศนูย์การค้าบางโครงการ เพื
ออํานวยความสะดวกแก่ลกูค้าที
เข้า
มาใช้บริการ โดยการเปิดให้บริการนั -นจะพิจารณาจากความเหมาะสมของทําเลที
ตั -งและความต้องการของกลุ่มลกูค้า
เป้าหมายเป็นสาํคญั 
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4.4.3 การประกอบธุรกิจของ CPN แยกตามกลุ่มธุรกิจ (ณ วันที3 30 มิถุนายน 2560) 

การแบง่ธุรกิจของ CPN ตามแหลง่ที
มาของรายได้สามารถแบง่ได้เป็น 6 กลุม่ธุรกิจ ดงันี - 

1)  ธุรกิจศูนย์การค้า 

ธุรกิจศูนย์การค้าเป็นธุรกิจหลักซึ
งเป็นที
มาของรายได้โดยส่วนใหญ่ของ CPN รายได้จากธุรกิจ
ศนูย์การค้านั -นประกอบไปด้วยรายได้คา่เช่าพื -นที
ค้าปลกี รายได้จากการให้บริการระบบสาธารณปูโภคและระบบ
รักษาความปลอดภัย รายได้จากการให้บริการรักษาความสะอาดภายในศูนย์การค้า รายได้ค่าเช่าและการ
ให้บริการพื -นที
ศนูย์ประชุมอเนกประสงค์และรายได้จากการให้บริการสื
อโฆษณา นอกจากนี - CPN ยงัมีรายได้
จากการเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ให้กบั CPNRF จํานวน 4 โครงการ และรายได้สว่นแบ่งกําไรจากเงินลงทุน
ใน CPNRF การพัฒนาโครงการศูนย์การค้าของ CPN จะเริ
มตั -งแต่การจัดหาที
ดินที
เหมาะสมในการพัฒนา
โครงการศนูย์การค้า การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ การควบคมุการออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง 
การบริหารงานขาย ตลอดจนเป็นผู้บริหารศูนย์การค้าหลังจากที
ศูนย์การค้าเปิดให้บริการแล้ว รวมถึงการ
ให้บริการระบบสาธารณปูโภค ระบบรักษาความปลอดภยั และการให้บริการด้านการรักษาความสะอาดภายใน
ศนูย์การค้า 

ณ วนัที
 30 มิถุนายน 2560 CPN มีโครงการศูนย์การค้าภายใต้การบริหารงานรวมทั -งสิ -น 30 โครงการ 
โดยแบ่งเป็นโครงการที
 CPN เป็นเจ้าของทรัพย์สินจํานวน 26 โครงการ และเป็นโครงการที
 CPN ให้เช่าแก่
กองทนุรวม CPNRF จํานวน 4 โครงการ ซึ
งมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี - 

โครงการศูนย์การค้าภายใต้การบริหารงานของ CPN ณ วันที3 30 มิถุนายน 2560 

โครงการศูนย์การค้า 
ปีที3เริ3ม 

ดาํเนินการ 

รูปแบบการ
พัฒนาโครงการ

โดย CPN 
หมายเหตุ 

1. เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ธนัวาคม 2525 โครงการก่อสร้าง - 
2.  เซ็นทรัลพลาซา รามอินทรา พฤศจิกายน 2536 โครงการก่อสร้าง - 
3.  เซ็นทรัลพลาซา ปิ
 นเกล้า มีนาคม 2538 โครงการก่อสร้าง เ ป็ น ส่ ว น ห นึ
 ง ข อ ง

ทรัพย์สินที
 จะโอนจาก
ก อ ง ทุ น ร ว ม  CPNRF 
ม า ยั ง ก อ ง ท รั ส ต์ 
CPNREIT 

4. เซ็ น ท รั ล ม า รี น า  ( เดิ ม ชื
 อ
เซ็นทรัล เซ็นเตอร์ พทัยา) 

กรกฎาคม 2538 โครงการก่อสร้าง - 

5. เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์
พอร์ต 

มีนาคม 2539 โครงการซื -อกิจการ เ ป็ น ส่ ว น ห นึ
 ง ข อ ง
ทรัพย์สินที
 จะโอนจาก
ก อ ง ทุ น ร ว ม  CPNRF 
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โครงการศูนย์การค้า 
ปีที3เริ3ม 

ดาํเนินการ 

รูปแบบการ
พัฒนาโครงการ

โดย CPN 
หมายเหตุ 

ม า ยั ง ก อ ง ท รั ส ต์ 
CPNREIT 

6. เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 ตลุาคม 2540 โครงการก่อสร้าง เ ป็ น ส่ ว น ห นึ
 ง ข อ ง
ทรัพย์สินที
 จะโอนจาก
ก อ ง ทุ น ร ว ม  CPNRF 
ม า ยั ง ก อ ง ท รั ส ต์ 
CPNREIT 

7. เซ็นทรัลพลาซา บางนา ธนัวาคม 2544 โครงการซื -อกิจการ - 
8. เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ธนัวาคม 2545 โครงการก่อสร้าง เ ป็ น ส่ ว น ห นึ
 ง ข อ ง

ทรัพย์สินที
 จะโอนจาก
ก อ ง ทุ น ร ว ม  CPNRF 
ม า ยั ง ก อ ง ท รั ส ต์ 
CPNREIT 

9. เซ็นทรัลเวิลด์ ธนัวาคม 2545 โครงการซื -อกิจการ - 
10. เซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์ ธนัวาคม 2546 โครงการซื -อกิจการ - 
11. เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวฒันะ พฤศจิกายน 2551 โครงการก่อสร้าง - 
12. เซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช มกราคม 2552 โครงการก่อสร้าง เ ป็ น ส่ ว น ห นึ
 ง ข อ ง

ท รั พ ย์ สิ น ที
 จ ะ ล ง ทุ น
เพิ
มเติมครั -งที
 1 

13. เซ็นทรัลพลาซา อดุรธานี เมษายน 2552 โครงการซื -อกิจการ - 
14. เซ็นทรัลพลาซา ชลบรีุ พฤษภาคม 2552 โครงการก่อสร้าง - 
15. เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น ธนัวาคม 2552 โครงการก่อสร้าง - 
16. เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย มีนาคม 2554 โครงการก่อสร้าง - 
17. เซ็นทรัลพลาซา พิษณโุลก ตลุาคม 2554 โครงการก่อสร้าง - 
18. เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ 

พระราม 9 
ธนัวาคม 2554 โครงการก่อสร้าง - 

19. เซ็นทรัลพลาซา สรุาษฎร์ธานี ตลุาคม 2555 โครงการก่อสร้าง - 
20. เซ็นทรัลพลาซา ลาํปาง พฤศจิกายน 2555 โครงการก่อสร้าง - 
21. เซ็นทรัลพลาซา อบุลราชธานี เมษายน 2556 โครงการก่อสร้าง - 
22. เซ็นทรัลเฟสติวลั เชียงใหม ่ พฤศจิกายน 2556 โครงการก่อสร้าง - 
23. เซ็นทรัลเฟสติวลั หาดใหญ่ ธนัวาคม 2556 โครงการก่อสร้าง - 
24. เซ็นทรัลเฟสติวลั สมยุ มีนาคม 2557 โครงการก่อสร้าง - 
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โครงการศูนย์การค้า 
ปีที3เริ3ม 

ดาํเนินการ 

รูปแบบการ
พัฒนาโครงการ

โดย CPN 
หมายเหตุ 

25. เซ็นทรัลพลาซา ศาลายา สงิหาคม 2557 โครงการก่อสร้าง - 
26. เซ็นทรัลพลาซา ระยอง พฤษภาคม 2558 โครงการก่อสร้าง - 
27. เซ็นทรัลเฟสติวลั ภเูก็ต มิถนุายน 2558 โครงการซื -อกิจการ - 
28. เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต สงิหาคม 2558 โครงการก่อสร้าง - 
29. เซ็นทรัลเฟสติวลั อีสต์วิลล์ พฤศจิกายน 2558 โครงการก่อสร้าง - 
30. เซ็นทรัลพลาซา 

นครศรีธรรมราช 
กรกฏาคม 2559 โครงการก่อสร้าง - 

ที3มา: CPN 

2)  ธุรกิจอาคารสาํนักงาน 

ธุรกิจอาคารสํานกังานเป็นการพฒันาอาคารสํานกังานให้เช่าในบริเวณโครงการศนูย์การค้า เนื
องจากมี
อปุสงค์ที
สง่เสริมกนักบัธุรกิจศนูย์การค้า และเป็นการเพิ
มมูลค่าให้กบัโครงการจากการใช้ประโยชน์ในที
ดินผืน
เดียวกนัได้อยา่งคุ้มคา่ รวมถึงการเพิ
มประสทิธิภาพการใช้และบริหารที
จอดรถ ในการตดัสนิใจที
จะพฒันาอาคาร
สํานักงานในบริเวณโครงการศูนย์การค้าใดนั -นจะพิจารณาจากความเหมาะสมของทําเลที
ตั -ง อุปสงค์ และ
อปุทานของพื -นที
อาคารสาํนกังานในบริเวณนั -น ๆ เป็นสาํคญั ซึ
งรายได้จากธุรกิจอาคารสาํนกังานนั -นประกอบไป
ด้วยรายได้ค่าเช่าพื -นที
อาคารสํานกังาน รายได้ค่าเช่าพื -นที
แก่ร้านค้าปลีกภายในอาคารสํานกังาน และรายได้
จากการให้บริการระบบสาธารณปูโภค การพฒันาอาคารสํานกังานของ CPN เริ
มจากการวิเคราะห์ความเป็นไป
ได้ของโครงการ การควบคุมออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง การบริหารงานขาย และการเป็นผู้บริหารอาคาร
สํานกังานหลงัจากที
อาคารสํานกังานเปิดให้บริการแล้ว รวมถึงการให้บริการระบบสาธารณูปโภค ระบบรักษา
ความปลอดภยั และการให้บริการด้านการรักษาความสะอาดภายในอาคารสาํนกังาน 

ณ วนัที
 30 มิถนุายน 2560 CPN มีอาคารสํานกังานภายใต้การบริหาร ในบริเวณโครงการศูนย์การค้า
รวมทั -งสิ -น 7 โครงการ ได้แก่ โครงการเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว, เซ็นทรัลพลาซา ปิ
 นเกล้า ทาวเวอร์ เอและบี, 
เซ็นทรัลพลาซา บางนา, เซ็นทรัลเวิลด์ (อาคารสํานกังาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์), เซ็นทรัลพลาซา 
แจ้งวฒันะ และเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 (โดยแบ่งเป็นโครงการที
 CPN เป็นเจ้าของ 4 โครงการ และ
โครงการที
ให้เช่ากับกองทุนรวม CPNRF 2 โครงการ คือ อาคารสํานกังานปิ
 นเกล้า ทาวเวอร์ A และ B รวมทั -ง
โครงการที
ให้เช่ากบักองทนุรวม CPNCG จํานวน 1 โครงการ คือ อาคารสาํนกังาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัล
เวิลด์) ซึ
งมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี - 
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โครงการอาคารสาํนักงานภายใต้การบริหารงานของ CPN ณ วันที3 30 มิถุนายน 2560 

โครงการอาคารสาํนักงาน 
ปีที3เริ3ม 

ดาํเนินการ 

รูปแบบการ
พัฒนาโครงการ

โดย CPN 
หมายเหตุ 

1. อาคารสาํนกังาน ลาดพร้าว ธนัวาคม 2525 โครงการก่อสร้าง - 
2. อาคารสาํนกังาน ปิ
 นเกล้า ทาว

เวอร์ A 
มีนาคม 2538 โครงการก่อสร้าง เ ป็ น ส่ ว น ห นึ
 ง ข อ ง

ทรัพย์สินที
 จะโอนจาก
ก อ ง ทุ น ร ว ม  CPNRF 
ม า ยั ง ก อ ง ท รั ส ต์ 
CPNREIT 

3. อาคารสาํนกังาน ปิ
 นเกล้า ทาว
เวอร์ B 

มีนาคม 2549 โครงการก่อสร้าง เ ป็ น ส่ ว น ห นึ
 ง ข อ ง
ทรัพย์สินที
 จะโอนจาก
ก อ ง ทุ น ร ว ม  CPNRF 
ม า ยั ง ก อ ง ท รั ส ต์ 
CPNREIT 

4. อาคารสาํนกังาน บางนา ธนัวาคม 2544 โครงการซื -อกิจการ - 
5. อาคารสาํนกังาน เซ็นทรัลเวิลด์ พฤศจิกายน 2547 โครงการซื -อกิจการ เป็นทรัพย์สินที
อยู่ภายใต้ 

กองทนุรวม CPNCG 
6. อาคารสาํนกังาน แจ้งวฒันะ มีนาคม 2552 โครงการก่อสร้าง - 
7. อาคารสาํนกังาน แกรนด์ 

พระราม 9 
ธนัวาคม 2554 โครงการก่อสร้าง - 

ที3มา: CPN 

3)  ธุรกิจโรงแรม 

CPN ดําเนินธุรกิจโรงแรมในบริเวณโครงการศูนย์การค้าเนื
องจากธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจที
มีอุปสงค์
ส่งเสริมกันกับธุรกิจศูนย์การค้า และเป็นธุรกิจที
เพิ
มมูลค่าให้กับโครงการศูนย์การค้า ด้วยการใช้ที
ดินให้เกิด
ประโยชน์อยา่งคุ้มคา่เพื
อผลตอบแทนจากการลงทนุสงูสดุ หลกัการในการพิจารณาลงทนุที
สําคญัประกอบด้วย 
ทําเล ที
ตั -งของโครงการ อุปสงค์ อุปทาน และสภาวะแวดล้อมของบริเวณนั -น ๆ รวมถึงศกัยภาพการเติบโตของ
โครงการ ทั -งนี - ธุรกิจโรงแรมประกอบด้วยห้องพัก ห้องสัมมนาและศูนย์ประชุม เพื
อรองรับการเติบโตของ
อุตสาหกรรมการท่องเที
ยวและอุตสาหกรรม MICE: Meeting Incentive Convention and Exhibition (การ
จดัการประชมุเชิงธุรกิจ การค้าและจดัแสดงสนิค้านานาชาติ) ณ วนัที
 30 มิถนุายน 2560 CPN เป็นเจ้าของธุรกิจ
โรงแรมจํานวน 2 แหง่ คือ โรงแรมเซ็นทาราแอนด์คอนเวนชนัเซ็นเตอร์ อดุรธานี และโรงแรมฮิลตนั พทัยา (ตั -งอยู่
ในบริเวณเดียวกบัโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช) ทั -งนี - CPN ได้ว่าจ้างให้บริษัทที
มีความชํานาญด้านการ
บริหารโรงแรมคือบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) และกลุม่ฮิลตนั เป็นผู้บริหารโรงแรมเซ็นทารา
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แอนด์คอนเวนชนัเซ็นเตอร์ อดุรธานี และโรงแรมฮิลตนั พทัยา ตามลําดบั เพื
อการบริหารจดัการให้เกิดประโยชน์
สงูสดุ ซึ
งมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี - 

โครงการโรงแรมที3 CPN เป็นเจ้าของทรัพย์สิน ณ วันที3 30 มิถุนายน 2560 

โครงการโรงแรม ปีที3เริ3ม 
ดาํเนินการ 

ผู้บริหาร 
โรงแรม 

หมายเหตุ 

1. โรงแรมเซ็นทาราแอนด์คอน
เวนชนัเซ็นเตอร์ อดุรธานี 

เมษายน 2552 บริษัท โรงแรม
เซ็นทรัลพลาซา 
จํากดั (มหาชน) 

- 

2. โรงแรมฮิลตนั พทัยา พฤศจิกายน 2553 กลุม่ฮิลตนั เป็นสว่นหนึ
งของ
ทรัพย์สนิที
จะลงทนุ
เพิ
มเติมครั -งที
 1 

ที3มา: CPN 

4)  ธุรกิจอาคารสาํหรับพักอาศัย 

ณ วนัที
 30 มิถนุายน 2560 CPN มีโครงการที
พกัอาศยัภายใต้การบริหารงาน 1 โครงการ คือ โครงการ
เซ็นทรัล ซิตี - เรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม ซึ
งตั -งอยู่บริเวณเดียวกบัโครงการศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา บางนา ซึ
ง
ให้บริการที
พกัอาศยัประเภทห้องชดุให้เช่า 

5)  ธุรกิจสวนนํ 7าและสวนพักผ่อน 

ธุรกิจสวนนํ -าและสวนพกัผ่อนเป็นธุรกิจที
สนบัสนนุธุรกิจศูนย์การค้าซึ
งเป็นธุรกิจหลกัของ CPN เพื
อให้
ศนูย์การค้ามีความหลากหลายขององค์ประกอบและการให้บริการ วตัถปุระสงค์ของการสร้างสวนนํ -าและสวน
พกัผ่อนขึ -นในบริเวณโครงการศูนย์การค้านั -น นอกจากจะเป็นการดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการศูนย์การค้า
เพิ
มขึ -นแล้ว ยงัเป็นการมอบความสขุให้แก่ลกูค้าที
มาใช้บริการและตอบแทนชมุชนในบริเวณใกล้เคียง ทั -งนี -ขึ -นอยู่
กบัความเพียงพอของที
ดินและพื -นที
ภายในโครงการนั -น ๆ ปัจจุบนั CPN เปิดให้บริการสวนนํ -าบริเวณชั -น 6 ของ
โครงการเซ็นทรัลพลาซา บางนา ภายใต้ชื
อ “โพโรโระ อควาพาร์ค กรุงเทพฯ” เพื
อสร้างประสบการณ์ใหม ่ๆ และ
สีสนัความสนกุให้กบัลกูค้าทกุคนในครอบครัว ในสว่นของสวนพกัผ่อน CPN เปิดให้บริการสวนพกัผ่อนขนาด
ใหญ่แก่ประชาชนทั
วไปในบริเวณโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ภายใต้ชื
อ “เซ็นทรัล พาร์ค” ประกอบด้วย
สวนสขุภาพ สนามเด็กเลน่ ลานกิจกรรม และร้านอาหารชั -นนํา 

6)  ศูนย์อาหาร 

ธุรกิจศูนย์อาหารภายในศนูย์การค้าเป็นอีกองค์ประกอบหนึ
งที
ช่วยเสริมให้ศูนย์การค้ามีความครบครัน 
วตัถุประสงค์หลกัของธุรกิจนี -คือเพื
อให้ลกูค้าที
มาใช้บริการภายในศูนย์การค้าได้รับความสะดวกในการเลือก
รับประทานอาหารที
หลากหลายในราคาประหยดั สะดวก และรวดเร็ว ในขณะที
 CPN จะได้รับผลตอบแทนจาก
รายได้จากการจําหนา่ยอาหารและเครื
องดื
มในบริเวณศนูย์อาหาร 
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4.4.4 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการดาํเนินธุรกิจระหว่างกองทรัสต์ CPNREIT และ CPN 

แม้ว่าผู้ จัดการกองทรัสต์จะได้กําหนดบทบาทและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที
ของ CPN ในฐานะผู้ บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ ในการบริหารจัดการทรัพย์สินที
กองทรัสต์ CPNREIT มีการลงทุนในส่วนที
เป็นศูนย์การค้าและอาคาร
สํานักงาน อย่างระมัดระวงั ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์ CPNREIT กับ CPN ก็ยงัอาจเกิดขึ -นได้ 
เนื
องจาก CPN ยงัคงทําหน้าที
ในการบริหารจดัการอสงัหาริมทรัพย์ประเภทศนูย์การค้าและอาคารสาํนกังานแหง่อื
น ๆ ใน
หลาย ๆ พื -นที
 นอกเหนือจากทรัพย์สนิที
โอนจากกองทนุรวม CPNRF มายงักองทรัสต์ CPNREIT และทรัพย์สนิที
จะลงทนุ
เพิ
มเติมครั -งที
 1 

อย่างไรก็ตาม ด้วยความต้องการของผู้ เช่าพื -นที
ศูนย์การค้าและอาคารสํานกังานที
มีความแตกต่างกันในการ
เลือกสถานที
เช่า เช่น สถานที
ตั -ง สิ
งอํานวยความสะดวก งบประมาณ ความสะดวกในการเดินทางและความสะดวกใน
การติดตอ่ทางธุรกิจ เป็นต้น ผู้ เช่าพื -นที
 (Tenants) จึงเป็นผู้ กําหนดวา่จะเช่าพื -นที
ในศนูย์การค้าและ/หรืออาคารสาํนกังาน
ใด นอกจากนี - กองทรัสต์ CPNREIT จะวา่จ้าง CPN ให้บริหารทรัพย์สนิของกองทรัสต์ CPNREIT ผา่นโครงสร้างสญัญาที

จะสร้างแรงจงูใจให้แก ่CPN ในการสร้างผลกําไรในระดบัที
ดีให้แก่กองทรัสต์ CPNREIT อยา่งตอ่เนื
อง อนัจะช่วยลดความ
เสี
ยงจากการเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ดงักลา่วได้ 

นอกจากนี - ผู้จดัการกองทรัสต์ได้กําหนดแนวทางในการพิจารณาผลการปฏิบตัิงานของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 
โดยผู้จดัการกองทรัสต์สามารถเปลี
ยนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ได้ในกรณีดงัตอ่ไปนี - 

- กรณีที
อตัราการให้เช่าพื -นที
เฉลี
ยในอสงัหาริมทรัพย์ที
กองทรัสต์ CPNREIT เข้าลงทนุลดลงตํ
ากว่าร้อยละ 
50 เป็นระยะเวลาต่อเนื
องกันเกินกว่า 3 เดือน ผู้จัดการกองทรัสต์อาจเสนอให้ที
ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์
พิจารณาและลงมติให้มีการเลกิสญัญาแต่งตั -งผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ได้ หากที
ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์มี
มติด้วยคะแนนเสียงเกินกวา่กึ
งหนึ
งของจํานวนหน่วยทรัสต์ทั -งหมดของกองทรัสต์ CPNREIT ให้มีการเลิก
สญัญา 

ทั -งนี - อตัราการให้เช่าพื -นที
ให้คํานวณจากจํานวนพื -นที
ที
ให้เช่าจริงหารด้วยพื -นที
ที
สามารถให้เช่าได้ทั -งหมด โดย
จํานวนพื -นที
ที
ให้เช่าได้ทั -งหมดไม่รวมพื -นที
ส่วนกลาง พื -นที
จัดการประชุม และพื -นที
ที
ไม่สามารถให้เช่าได้ในขณะใด
ขณะหนึ
ง เนื
องจากเหตสุดุวสิยัหรือเนื
องจากการซอ่มแซมและตกแตง่พื -นที
ดงักลา่ว โดยใช้ข้อมลูจากรายงานประจําเดือน 
ในการคํานวณพื -นที
ให้เช่าดงักลา่ว 

สาํหรับทรัพย์สินในสว่นที
เป็นโรงแรมซึ
งในปัจจบุนั CPN เป็นเจ้าของโครงการโรงแรม 2 โครงการ ได้แก่ โรงแรม
ฮิลตัน พัทยา (เป็นส่วนหนึ
งของทรัพย์สินที
จะลงทุนเพิ
มเติมครั -งที
 1) และโรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ 
อดุรธานี นั -น ทั -งสองโรงแรมมีพื -นที
ที
อยู่ห่างไกลกนัมาก รวมถึงทั -งสองโรงแรมก็มีทีมผู้บริหารโรงแรมที
ต่างกนั โดยโรงแรม
ฮิลตนั พทัยา ได้รับการบริหารงานโดยกลุม่ฮิลตนั ในขณะที
โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชนัเซ็นเตอร์ อดุรธานี ได้รับการ
บริหารงานโดยบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) ทําให้ทั -งสองโรงแรมไมไ่ด้แขง่ขนักนั แตอ่ยา่งใด 
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4.5 ข้อมูลเกี3ยวกับการบริหารโรงแรมของกลุ่มฮิลตันในประเทศไทย 

จากข้อมลูที
ได้จาก  http://hilton.co.th/thailand-hotels/index.html ในปัจจบุนั กลุม่ฮิลตนั มีการบริหารโรงแรม

ทั -งสิ -น 10 โรงแรมในประเทศไทย (ซึ
งรวมถึงโรงแรมฮิลตนั พทัยา) โดยโรงแรมอื
นอีก 9 โรงแรมที
ไม่ใช่โรงแรมฮิลตนั พทัยา 

ตั -งอยูใ่นเมืองทอ่งเที
ยวที
สาํคญัของไทย ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เกาะสมยุ เกาะภเูก็ต และหวัหิน  

4.6 ข้อมูลเกี3ยวกับซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล 

ซีพีเอ็น พทัยา โฮเทล ซึ
งจะเป็นผู้ เช่าหลกัสาํหรับทรัพย์สนิหลกัสว่นที
เป็นโรงแรมฮิลตนั พทัยา เป็นบริษัทยอ่ยร้อย
ละ 99.99 ของ CPN ที
มีการจดทะเบียนจดัตั -งขึ -นเมื
อวนัที
 25 กนัยายน 2560 โดยมีรายละเอียดทางธุรกิจที
สําคญัของซีพี
เอ็น พทัยา โฮเทล ดงัตอ่ไปนี - 

ชื3อบริษัท บริษัท ซีพีเอ็น พทัยา โฮเทล จํากดั 
วัตถุประสงค์ เพื
อเป็นผู้ เช่าช่วงและประกอบธุรกิจโรงแรมฮิลตัน พัทยา ที
จะอยู่ภายใต้

กองทรัสต์ CPNREIT 
ทุนจดทะเบียน ณ 30 กันยายน 2560 1,000,000 บาท (หนึ
งล้านบาท) ประกอบด้วยหุ้นสามญัจํานวน 100,000 

หุ้น (หนึ
งแสนหุ้น) มลูคา่ที
ตราไว้หุ้นละ 10 บาท (สบิบาท) 
คณะกรรมการบริษัท 1. นายสทุธิธรรม จิราธิวฒัน์ 

2. นายกอบชยั จิราธิวฒัน์ 
3. นางสาววลัยา จิราธิวฒัน์ 
4. นายสทุธิภคั จิราธิวฒัน์ 
5. นายชนวฒัน์ เอื -อวฒันะสกลุ 
6. นายปรีชา เอกคณุากลู 

ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ CPN ถือหุ้นสดัสว่นร้อยละ 99.99 
 

ทั -งนี - ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ พิจารณาว่าซีพีเอ็น พทัยา โฮเทล มีความสามารถในการปฏิบตัิตามเงื
อนไขของ
สญัญาที
เกี
ยวข้องกบัการลงทนุในโรงแรมฮิลตนั พทัยา ซึ
งรวมถึงการจ่ายค่าเช่าคงที
 เนื
องจากโรงแรมฮิลตนั พทัยา เป็น
โรงแรมที
มีผลการดําเนินงานในช่วงที
ผ่านมาอยู่ในระดบัที
ดี โดยการมีทําเลที
ตั -งที
ดีในเมืองพทัยาอนัเป็นแหลง่ท่องเที
ยวที

สาํคญัของประเทศไทย จะเป็นปัจจยัสําคญัที
สง่ผลต่อการเติบโตของผลประกอบการของโรงแรมฮิลตนั พทัยา ในอนาคต 
ทั -งนี - หลงัจากที
กองทรัสต์ CPNREIT เข้าลงทุนในโรงแรมฮิลตนั พทัยา ซีพีเอ็น พทัยา โฮเทล จะแต่งตั -งกลุ่มฮิลตนัให้ทํา
หน้าที
ผู้บริหารโรงแรมดงักลา่ว อนัเป็นปัจจยัที
สําคญัอีกประการหนึ
งที
จะทําให้ผลประกอบการของโรงแรมฮิลตนั พทัยา 
อยู่ในระดบัที
ดีอย่างต่อเนื
อง เนื
องจากกลุ่มฮิลตนัซึ
งมีประสบการณ์และความเชี
ยวชาญในการบริหารโรงแรมในระดบั
นานาชาติ มีความคุ้นเคยและประสบการณ์ในการบริหารจดัการโรงแรมดงักลา่วได้อย่างประสบความสําเร็จ ในช่วงที
ผา่น
มา โดยการที
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของซีพีเอ็น พทัยา โฮเทล คือ CPN จะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินกิจการโรงแรมฮิลตัน 
พทัยา เนื
องจาก CPN มีความคุ้นเคยกบัทรัพย์สินในส่วนที
เป็นโรงแรมนี -เป็นอย่างดี โดย CPN สามารถนําประสบการณ์
ของทางบริษัทที
มีมาอย่างยาวนานในการพัฒนาและบริหารจัดการศูนย์การค้าได้อย่างประสบความสําเร็จ มาช่วย
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สนบัสนุนการดําเนินธุรกิจของโรงแรมฮิลตัน พทัยา เนื
องจากอสงัหาริมทรัพย์ทั -งสองประเภทมีส่วนช่วยส่งเสริมในการ
ดําเนินธุรกิจซึ
งกนัและกนั 

4.7 ผลกระทบจากการเปลี3ยนแปลงผู้เช่าช่วงทรัพย์สินหลักในส่วนที3เป็นโรงแรมฮิลตัน พัทยา 

กรณีที
ซีพีเอ็น พทัยา โฮเทล ซึ
งจะเป็นผู้ เช่าช่วงทรัพย์สนิหลกัในสว่นที
เป็นโรงแรมฮิลตนั พทัยา ไมต่อ่อายสุญัญา 
หรือมีการบอกเลิกสญัญาเช่าช่วงก่อนครบกําหนดระยะเวลาการเช่าช่วงตามสญัญา กองทรัสต์ CPNREIT อาจต้องใช้
เวลาในการหาบคุคลอื
น เพื
อเข้ามาเป็นผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินหลกัดงักลา่วแทนซีพีเอ็น พทัยา โฮเทล ซึ
งบคุคลดงักลา่วอาจไม่
มีคณุสมบตัิหรือความสามารถเหมือนกับซีพีเอ็น พทัยา โฮเทล รวมทั -งกองทรัสต์ CPNREIT อาจไม่สามารถหาผู้ เช่าช่วง
รายใหมม่าทดแทน และจ่ายคา่เช่าได้เทียบเทา่กบัซีพีเอ็น พทัยา โฮเทล ซึ
งจะสง่ผลกระทบโดยตรงตอ่รายได้ของกองทรัสต์ 
CPNREIT และความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์  

เพื
อลดความเสี
ยงในกรณี นี - ภายใต้สัญญาเช่าช่วง กองทรัสต์ CPNREIT จะเข้าทําสัญญาให้เช่าช่วง
อสงัหาริมทรัพย์และสญัญาให้เช่าสงัหาริมทรัพย์ โดยมีกําหนดระยะเวลาการเช่า 3 ปี (ยกเว้นสญัญาเช่าช่วงฉบบัแรก
หลงัจากที
กองทรัสต์ CPNREIT เข้าลงทนุในโรงแรมฮิลตนั พทัยา ซึ
งจะมีอายสุญัญาตั -งแตว่นัที
สญัญาเช่าช่วงมีผลบงัคบั
ใช้จนถึงสิ -นปี 2560) โดยเมื
อสิ -นสดุอายสุญัญาเช่าช่วงฉบบัแรก คูส่ญัญาแตล่ะฝ่ายมีสทิธิในการตอ่อายสุญัญาเช่าออกไป
ได้อีก 3 คราว ๆ ละ 3 ปี  โดยภายใต้สญัญาก่อตั -งสิทธิและการกระทําการ  CPN ตกลงจะควบคมุ ดูแล และดําเนินการ 
ใด ๆ ที
จําเป็นในการป้องกนัและเยียวยาเพื
อให้ซีพีเอ็น พทัยา โฮเทล ซึ
งเป็นบริษัทย่อยของ CPN ปฏิบตัิตามข้อกําหนด
และเงื
อนไขในสญัญาที
ซีพีเอ็น พทัยา โฮเทล เป็นคูส่ญัญาอยา่งเคร่งครัด 

ในกรณีที
กองทรัสต์ CPNREIT ไม่ได้ให้ซีพีเอ็น พทัยา โฮเทล เช่าช่วงอสงัหาริมทรัพย์ในสว่นที
เป็นโรงแรมฮิลตนั 
พัทยา อีกต่อไป ผู้ จัดการกองทรัสต์มีกระบวนการในการพิจารณาคัดเลือกผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินรายใหม่ โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ของกองทรัสต์ CPNREIT และผู้ ถือหน่วยทรัสต์เป็นสําคญั นอกจากนี - ด้วยจุดเด่นของโรงแรมฮิลตนั พทัยาที
มี
ทําเลที
ตั -งที
ดีในเมืองพทัยาซึ
งเป็นเมืองทอ่งเที
ยวที
สาํคญัของประเทศไทย การจดัหาผู้ เช่าช่วงทรัพย์สนิรายใหม่มาทดแทน
ซีพีเอ็น พทัยา โฮเทล นา่จะสามารถดําเนินการได้  

 

 

 

 

 

 

 



ทรัสต์เพื
อการลงทนุในสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 

สว่นที
 2 หน้า 4 - 20 

4.8 ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม CPNRF/กองทรัสต์ CPNREIT สาํหรับรอบระยะเวลา 
12 เดือน 

4.8.1 ประมาณการงบกําไรขาดทุนและงบประกอบรายละเอียดรายได้จากการลงทุนสุทธิตามสมมติฐาน 
สาํหรับช่วงเวลาประมาณการตั 7งแต่วันที3 1 มกราคม 2561 ถงึวันที3 31 ธันวาคม 2561  

ประมาณการงบกําไรขาดทุนและงบประกอบรายละเอียดรายได้จากการลงทุนสุทธิตามสมมติฐาน สําหรับ
ช่วงเวลาประมาณการตั -งแตว่นัที
 1 มกราคม 2561 ถึงวนัที
 31 ธนัวาคม 2561 ของกองทนุรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 
CPN รีเทล โกรท และของทรัสต์เพื
อการลงทนุในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (“ข้อมูลทางการเงนิตาม

สถานการณ์สมมติ”) ได้รับการตรวจสอบโดยคณุบงกช อํ
าเสงี
ยม ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 3684 แห่งบริษัท 
เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั โดยข้อมลูทางการเงินตามสถานการณ์สมมติได้ถกูจดัทําขึ -นเพื
อนําไปใช้เป็นสว่นหนึ
ง
ในหนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม CPNRF และในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนงัสือชี -ชวนการ
เสนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ CPNREIT ซึ
งจะเป็นทรัสต์เพื
อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ที
จะถูกจัดตั -งขึ -นเพื
อ
รองรับการแปลงสภาพของกองทนุรวม CPNRF และการลงทนุในทรัพย์สนิที
จะลงทนุเพิ
มเติมครั -งที
 1  

ทั -งนี - ข้อมลูทางการเงินตามสถานการณ์สมมติ ประกอบด้วย 

กรณีที3 1: กองทุนรวม CPNRF ไม่มีการแปลงสภาพเป็นกองทรัสต์ CPNREIT (“ทรัพย์สินที3มีอยู่เดิมภายใต้
กองทุนรวม CPNRF”) 

กองทนุรวม CPNRF ไมไ่ด้มีการแปลงสภาพเป็นกองทรัสต์ CPNREIT และไมม่ีการลงทนุในทรัพย์สนิเพิ
ม 
อย่างไรก้ดี กองทุนรวม CPNRF จะลงทุนในการปรับปรุงทรัพย์สินโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 
(“โครงการปรับปรุง”) โดยมีประมาณการต้นทุนการปรับปรุงจํานวนเงินรวม 700 ล้านบาท ซึ
งจัดหา
แหลง่เงินทนุโดยการกู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงินในประเทศเป็นจํานวนเงินประมาณ 450 ล้านบาท และ
กําไรสะสมของกองทนุรวม CPNRF เป็นจํานวนเงินประมาณ 250 ล้านบาท ดงันั -น ประมาณการงบกําไร
ขาดทนุตามสมมติฐานจะเป็นผลการดําเนินงานในอนาคตของกองทนุรวม CPNRF ซึ
งเกิดจากการจดัหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สนิที
มีอยูเ่ดิมและเงินกู้ยืมดงักลา่ว 

กรณีที3 2: กองทุนรวม CPNRF มีการแปลงสภาพเป็นกองทรัสต์ CPNREIT 

2.1 กองทุนรวม CPNRF มีการแปลงสภาพเป็นกองทรัสต์ CPNREIT และไม่ลงทุนในทรัพย์สินที3จะ
ลงทุนเพิ3มเติมครั7งที3 1 (“ทรัพย์สินที3มีอยู่เดิมภายใต้กองทรัสต์ CPNREIT”) 

ภายในเดือนธันวาคม 2560 กองทุนรวม CPNRF จะมีการแปลงสภาพเป็นกองทรัสต์ CPNREIT โดย
กองทรัสต์ CPNREIT จะถกูก่อตั -งขึ -นภายใต้สญัญาก่อตั -งทรัสต์ ซึ
งในวนัที
ทํารายการดงักลา่ว กองทรัสต์ 
CPNREIT จะแลกหน่วยทรัสต์กบัทรัพย์สินและภาระหนี -สินของกองทนุรวม CPNRF มลูค่าสทุธิ 29,112 
ล้านบาท โดยภายหลงัจากการโอนทรัพย์สินและภาระหนี -สินของกองทุนรวม CPNRF แล้วเสร็จ บริษัท
จดัการจะดําเนินการจดทะเบียนเลิกและชําระบญัชีของกองทุนรวม CPNRF ภายใต้กระบวนการชําระ
บญัชีนี - ผู้ ชําระบญัชีจะนําส่งหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ CPNREIT ที
กองทุนรวม CPNRF ได้รับจากการ
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โอนทรัพย์สินและภาระหนี -สิน ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม CPNRF ที
มีชื
อปรากฏในสมุด
ทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ณ วนัที
กําหนดสิทธิในการสบัเปลี
ยนหน่วยลงทนุของกองทนุรวม CPNRF กบั
หนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ CPNREIT 

นอกจากนี - กองทรัสต์ CPNREIT จะลงทุนในโครงการปรับปรุงซึ
งมีประมาณการต้นทุนการปรับปรุง
จํานวนเงินรวม 700 ล้านบาท ซึ
งจดัหาแหลง่เงินทนุทั -งหมดโดยเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินในประเทศ 

ดงันั -น ประมาณการงบกําไรขาดทุนตามสมมติฐานจะเป็นผลการดําเนินงานในอนาคตของกองทรัสต์ 
CPNREIT ซึ
งเกิดจากการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิที
มีอยูเ่ดิมและเงินกู้ยืมดงักลา่ว 

2.2 กองทุนรวม CPNRF จะมีการแปลงสภาพเป็นกองทรัสต์ CPNREIT และลงทุนในทรัพย์สินที3จะ
ลงทุนเพิ3มเติมครั7งที3 1 (“ทรัพย์สินหลังการลงทุนเพิ3มเติมครั7งที3 1 ภายใต้กองทรัสต์ CPNREIT”) 

ภายในเดือนธันวาคม 2560 กองทุนรวม CPNRF จะมีการแปลงสภาพเป็นกองทรัสต์ CPNREIT ตาม
รายละเอียดในข้อ 2.1 และจะลงทุนในทรัพย์สินที
จะลงทุนเพิ
มเติมครั -งที
 1 จํานวนเงินไม่เกิน 12,570 
ล้านบาท ซึ
งจดัหาแหลง่เงินทนุโดยเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินในประเทศ 

นอกจากนี - กองทรัสต์ CPNREIT จะลงทุนในโครงการปรับปรุงซึ
งมีประมาณการต้นทุนการปรับปรุง
จํานวนเงินรวม 700 ล้านบาท ซึ
งจดัหาแหลง่เงินทนุทั -งหมดโดยเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินในประเทศ 

ดงันั -น ประมาณการงบกําไรขาดทุนตามสมมติฐานจะเป็นผลการดําเนินงานในอนาคตของกองทรัสต์ 
CPNREIT ซึ
งเกิดจากการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินหลงัการลงทุนเพิ
มเติมครั -งที
 1 และเงินกู้ ยืม
ดังกล่าว ทั -งนี - กองทรัสต์ CPNREIT จะให้ซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล ซึ
งเป็นบริษัทย่อยของ CPN เช่าช่วง
ทรัพย์สนิหลกัสว่นที
เป็นโรงแรมฮิลตนั พทัยา 

รายละเอียดข้อมลูทางการเงินตามสถานการณ์สมมติ ได้แสดงไว้ในหน้าถดัไป ซึ
งมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี - 
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ประมาณการงบกาํไรขาดทุนและงบประกอบรายละเอียดรายได้จากการลงทุนสุทธิ 
ตามสมมตฐิาน สาํหรับช่วงเวลาประมาณการตั 7งแต่วันที3 1 มกราคม 2561 ถงึวนัที3 31 ธันวาคม 2561 

(หนว่ย: พนับาท) 

 

ทรัพย์สินที3มี
อยู่เดิมภายใต้ 
กองทุนรวม 

CPNRF 
 

ทรัพย์สินที3มี
อยู่เดิมภายใต้ 

กองทรัสต์ 
CPNREIT 

 

ทรัพย์สินทั 7งหมด
หลังการลงทุน
เพิ3มเติมภายใต้ 

กองทรัสต์  
CPNREIT 

รายได้จากการลงทุน    
ศูนย์การค้าและอาคารสาํนักงาน    
รายได้คา่เชา่และคา่บริการ 3,922,605 3,922,605 4,563,765 

รายได้อื
น (3) 208,384 208,384 238,385 
รายรายได้ – ศูนย์การค้าและอาคารสาํนักงาน 4,130,989 4,130,989 4,802,150 
โรงแรม    
คา่เช่าคงที
 - - 217,436 

คา่เช่าแปรผนั - - 77,096 

รวมรายได้ – โรงแรม - - 294,532 
รวมรายได้ขั 7นต้น 4,130,989 4,130,989 5,096,682 
ดอกเบี -ยรับ 6,753 5,961 7,553 

รวมรายได้ 4,137,742 4,136,950 5,104,235 
    
ค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม/กองทรัสต์    
คา่ใช้จา่ยบริหารอสงัหาริมทรัพย์  (234,843)   (234,843)  (263,088) 
คา่ธรรมเนียมการจดัการกองทนุ/กองทรัสต์และคา่ใช้จา่ยในการ
บริหาร 

 (48,890)   (142,329)  (181,952) 

คา่ธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์  (381,812)  (380,591)  (461,860) 
คา่ใช้จา่ยในการออกและเสนอขายหนว่ยทรัสต์ตดัจําหนา่ย - (20) (93) 
ต้นทนุการเงิน (103,204) (78,239) (415,115) 
รวมค่าใช้จ่าย (768,749) (836,022) (1,322,108) 

รายได้จากการลงทุนสุทธิก่อนปรับปรุง 3,368,993 3,300,928 3,782,127 

บวก:  สภาพคลอ่งสว่นเกินที
เกิดจากการตดัจําหนา่ยคา่ใช้จ่าย
ในการออกและเสนอขายหนว่ยทรัสต์ 

- 
 

20 
 

93 
 

หัก:  รายได้คา่เชา่และคา่บริการที
มิได้รับชําระเป็นเงินสดจริง - - (7,436) 
เงนิสดสุทธิที3สามารถนํามาจ่ายส่วนแบ่งกาํไร/ประโยชน์
ตอบแทน 3,368,993 3,300,948 3,774,784 

ประมาณการอตัราการจ่ายสว่นแบง่กําไร/ประโยชน์ตอบแทน 90.1 98.7 98.2 
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(หนว่ย: พนับาท) 

ทรัพย์สินที3มี
อยู่เดิมภายใต้ 
กองทุนรวม 

CPNRF 
 

ทรัพย์สินที3มี
อยู่เดิมภายใต้ 

กองทรัสต์ 
CPNREIT 

 

ทรัพย์สินทั 7งหมด
หลังการลงทุน
เพิ3มเติมภายใต้ 

กองทรัสต์  
CPNREIT 

(ร้อยละ)    

จํานวนลงทนุ/หนว่ยทรัสต์ (ล้านหนว่ย) 2,212 2,212 2,212 

ประมาณการจ่ายส่วนแบ่งกาํไร/ประโยชน์ตอบแทน (1) 3,035,355 3,259,638 3,705,844 

สว่นแบง่กําไร/ประโยชน์ตอบแทนตอ่หนว่ย (บาท) 1.3719 1.4733 1.6750 

อตัราผลตอบแทนสาํหรับผู้ ถือหนว่ย (ร้อยละ) (2)  7.42 7.96 9.05 
หมายเหตุ:   
(1)  ประมาณการจ่ายส่วนแบ่งกําไร/ประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวไม่มีส่วนของเงินลดทุนภายใต้สมมติฐานตามประมาณการงบกําไร

ขาดทุนและงบประกอบรายละเอียดรายได้จากการลงทุนสุทธิตามสมมติฐานสําหรับช่วงเวลาประมาณการตั -งแต่วนัที
 1 มกราคม 
2561 ถึงวนัที
 31 ธันวาคม 2561 

(2)  อตัราผลตอบแทนดงักลา่ว อ้างอิงจากราคาของหน่วยทรัสต์ ณ วนัที
 15 สิงหาคม 2560 ที
ราคาหน่วยละ 18.5 บาท 
(3) รายได้อื
น ได้แก่ รายได้จากคา่เบี -ยประกนัและภาษีโรงเรือนที
เรียกเก็บจากผู้ เชา่ และรายได้อื
นที
เกี
ยวกบัทรัพย์สิน 

ตามข้อมูลจากข้อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติ ประมาณการประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วย (Cash 
Distribution Per Unit หรือ DPU) ที
คาดว่าผู้ ถือหน่วยทรัสต์จะได้รับหลงัจากกองทรัสต์ CPNREIT เข้าลงทนุในทรัพย์สนิที

จะลงทนุเพิ
มเติมครั -งที
 1 (1.6750 บาทต่อหน่วย) จะเพิ
มขึ -น 0.3031 บาทต่อหน่วย เมื
อเทียบกับประมาณการจ่ายส่วน
แบง่กําไรของผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวม CPNRF ที
คาดวา่จะได้รับหากกองทนุรวม CPNRF ไมไ่ด้ทําการแปลงสภาพ
และลงทนุในทรัพย์สนิที
จะลงทนุเพิ
มเติมครั -งที
 1 (1.3719 บาทตอ่หนว่ย) 

ตามข้อมลูจากข้อมลูทางการเงินตามสถานการณ์สมมติ ประมาณการอตัราการจ่ายประโยชน์ตอบแทน (Payout 
Ratio) เพิ
มขึ -นภายหลงัจากการแปลงสภาพ และ ภายหลงัจากการแปลงสภาพและลงทนุในทรัพย์สินที
จะลงทนุเพิ
มเติม
ครั -งที
 1 คิดเป็นร้อยละ 98.7 และ ร้อยละ 98.2 ตามลําดบั เมื
อเทียบกับประมาณการอตัราการจ่ายส่วนแบ่งกําไรของ
กองทนุรวม CPNRF หากกองทนุรวม CPNRF ไม่ได้ทําการแปลงสภาพและลงทนุในทรัพย์สนิที
จะลงทนุเพิ
มเติมครั -งที
 1 ที

ร้อยละ 90.1 เนื
องจาก 1) กองทรัสต์ CPNREIT มีเพดานการกู้ยืมที
สงูกว่ากองทนุรวม CPNRF และ 2) การคํานวณกําไร
สทุธิสําหรับการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ CPNREIT สามารถหกัสํารองการคืนเงินต้นจ่ายการกู้ ยืมเงินได้ 
ในขณะที
การคํานวณกําไรสทุธิสําหรับการจ่ายส่วนแบ่งกําไรของกองทุนรวม CPNRF ไม่สามารถหกัสํารองดงักล่าวได้ 
สง่ผลให้กองทรัสต์ CPNREIT สามารถบริหารจดัการเงินสดได้อยา่งมีประสิทธิภาพมากขึ -น ผ่านความสามารถในการเก็บ
เงินสาํรองสาํหรับรายจ่ายฝ่ายทนุตอ่ปีที
น้อยลงและผา่นการระดมเงินจากการกู้ยืมสาํหรับคา่ใช้จ่ายฝ่ายทนุในอนาคตแทน
ได้มากขึ -น อย่างไรก็ดี ที
ปรึกษาทางการเงินได้วิเคราะห์ผลกระทบหากกองทรัสต์ CPNREIT คงระดับอัตราการจ่าย
ประโยชน์ตอบแทน ในระดบัเดียวกบักรณีกองทนุรวม CPNRF ไม่ได้ทําการแปลงสภาพและลงทนุในทรัพย์สินที
จะลงทุน
เพิ
มเติมครั -งที
 1 ที
ร้อยละ 90.1 สําหรับช่วงเวลาประมาณการตั -งแต่วันที
 1 มกราคม ถึงวันที
 31 ธันวาคม 2561 โดย
สามารถสรุปผลกระทบได้ดงัตอ่ไปนี - 
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(หน่วย: ร้อยละ) 
ทรัพย์สินที3มีอยู่เดิม

ภายใต้ 
กองทรัสต์ CPNREIT 

ทรัพย์สินทั 7งหมดหลังการ
ลงทุนเพิ3มเติมภายใต้ 
กองทรัสต์ CPNREIT 

กรณีฐาน   
อตัราการจ่ายประโยชน์ตอบแทน 98.7 98.2 
อตัราผลตอบแทนของผู้ ถือหนว่ย (1) 7.96 9.05 
กรณีปรับปรุงอัตราการจ่ายประโยชน์ตอบแทน    
อตัราการจ่ายประโยชน์ตอบแทน 90.1 90.1 
อตัราผลตอบแทนของผู้ ถือหนว่ย (1) 7.27 8.31 

หมายเหตุ:  
(1) อตัราผลตอบแทนดงักลา่ว อ้างอิงจากราคาของหน่วยทรัสต์ ณ วนัที
 15 สิงหาคม 2560 ที
ราคาหน่วยละ 18.5 บาท 

ทั -งนี - ข้อมลูประมาณการจ่ายสว่นแบ่งกําไร/ประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วยและอตัราการเพิ
มขึ -นของประมาณการ
จ่ายส่วนแบ่งกําไร/ประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วย ซึ
งได้แสดงในตารางเป็นเพียงการประมาณการเพื
อแสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์กับข้อมูลอื
น ๆ ในตารางเท่านั -น ผู้ ก่อตั -งทรัสต์ หรือบุคคลใด ๆ มิได้รับประกันผลการดําเนินงานของ
กองทรัสต์ CPNREIT หรือประมาณการจ่ายสว่นแบง่กําไร/ประโยชน์ตอบแทนตอ่หนว่ยที
คาดวา่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์จะได้รับ 

4.8.2 ประมาณการอัตราเงนิจ่ายและประมาณการเงนิจ่ายต่อหน่วยให้แก่ผู้ถือหน่วยตามสมมติฐาน สําหรับ
ช่วงเวลาประมาณการตั 7งแต่วันที3  1 มกราคม 2561 ถึงวันที3  31 ธันวาคม 2561 ในกรณีที3 เงินต้นถูก
ทยอยคืนแบบเส้นตรง 

เนื
องจากกองทุนรวม CPNRF/กองทรัสต์ CPNREIT ลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ซึ
งมีอายุคงเหลือที

ลดลงตามระยะเวลา เพื
อให้ผู้ลงทนุเห็นถึงผลกระทบที
อาจเกิดขึ -น และสามารถทําความเข้าใจเกี
ยวกบัวิธีการแสดงผลการ
ดําเนินงานเป็นการทั
วไปของกองทนุรวม CPNRF/กองทรัสต์ CPNREIT ได้อยา่งชดัเจน และเข้าใจง่ายขึ -น ตารางด้านลา่ง
จึงแสดงให้เห็นถึงประมาณการการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทนุแบบเส้นตรงต่อหน่วย และประมาณการอตัรา
ประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทนุแบบเส้นตรง ในกรณีที
กองทนุรวม CPNRF/กองทรัสต์ CPNREIT มีการรับรู้ผลขาดทนุที

ยงัไมเ่กิดขึ -น (Unrealized Loss) และเงินต้นถกูทยอยคืนแบบเส้นตรง ดงันี - 
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ทรัพย์สินที3มี
อยู่เดิมภายใต้ 
กองทุนรวม 

CPNRF 
 

ทรัพย์สินที3มี
อยู่เดิมภายใต้ 

กองทรัสต์ 
CPNREIT 

 

ทรัพย์สินทั 7งหมด
หลังการลงทุน
เพิ3มเติมภายใต้

กองทรัสต์ 
CPNREIT 

ประมาณการเงนิจ่ายต่อหน่วย (หนว่ย: บาท)    
ประมาณการการจ่ายประโยชน์ตอบแทน  0.7279 0.7739 1.0602 
ประมาณการเงินลดทนุแบบเส้นตรง (1) (2) 0.6440 0.6994 0.6148 
ประมาณการการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและการลดทนุ 1.3719 1.4733 1.6750 
 
ประมาณการอัตราเงนิจ่าย (หนว่ย: ร้อยละ) (3)    

 

ประมาณการอตัราประโยชน์ตอบแทน 3.93 4.18 5.73 
ประมาณการอตัราเงินลดทนุแบบเส้นตรง (1) (2) 3.48 3.78 3.32 
ประมาณการอตัราประโยชน์ตอบแทนและการลดทนุ 7.42 7.96 9.05 

หมายเหตุ: 
(1)  บนสมมติฐานวา่กองทรัสต์ CPNREIT จะเข้าลงทนุในทรัพย์สินที
จะลงทนุเพิ
มเติมครั -งที
 1 ในวนัที
 1 มกราคม 2561 
(2)  ในกรณีที
ราคาประเมินของสิทธิการเชา่สิ -นงวดของทรัพย์สินที
กองทรัสต์ CPNREIT จะเข้าลงทนุ ลดลง และมีการรับรู้ผลขาดทนุที
ยงัไม่

เกิดขึ -นจริง (Unrealized Loss) จากการด้อยค่าของสิทธิการเช่า โดยสมมติให้มลูค่าการด้อยค่าเท่ากับยอดคงค้างของสญัญาสิทธิการ
เชา่ที
โดยปกติตดัจ่ายแบบเส้นตรงตามอายสุญัญาเชา่ อย่างไรก็ตาม มลูค่าสิทธิการเชา่ ณ วนัสิ -นรอบบญัชีจะขึ -นอยู่กบัราคาประเมินที

จดัทําโดยผู้ประเมินมลูค่าทรัพย์สิน ซึ
งการคํานวณมลูค่าสิทธิการเช่าจะมีปัจจัยที
เกี
ยวข้องหลายประการ อาทิเช่น อตัราการเช่าและ
เติบโตของรายได้ค่าเช่า อัตราส่วนลด (Discount Rate) ฯลฯ ซึ
งอาจส่งผลให้มลูค่าสิทธิการเช่าที
คํานวณได้เพิ
มสูงขึ -น เท่าเดิม หรือ
ลดลง ดงันั -น การคํานวณการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและการลดทนุด้วยวิธีเส้นตรงต่อหน่วยข้างต้น (ลดมลูค่าสิทธิการเช่าเป็นจํานวน
เท่ากัน ตามอายุสัญญาเช่าคงเหลือเฉลี
ยตามมูลค่าประเมินตามหมายเหตุประกอบงบการเงินล่าสุด) จึงเป็นการแสดงตัวอย่าง
ผลกระทบที
อาจเกิดขึ -นในกรณีที
มลูคา่สิทธิการเชา่ในอนาคตลดลงแบบเส้นตรงหรือในอตัราที
เทา่กนัตลอดอายสุญัญาการเชา่ 

(3)  อตัราผลตอบแทนดงักลา่ว อ้างอิงจากราคาของหน่วยทรัสต์ ณ วนัที
 15 สิงหาคม 2560 ที
ราคาหน่วยละ 18.5 บาท 
 

4.9 การวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ของประมาณการอัตราผลตอบแทนสําหรับช่วง
ระยะเวลาประมาณการตั 7งแต่วันที3 1 มกราคม ถงึวันที3 31 ธันวาคม 2561 

ในการวิเคราะห์ความอ่อนไหวจากการเปลี
ยนแปลงของปัจจยัที
สําคญัที
มีตอ่ประมาณการอตัราผลตอบแทนของผู้
ถือหน่วย สําหรับช่วงเวลาประมาณการตั -งแต่วันที
 1 มกราคม ถึงวันที
 31 ธันวาคม 2561 ของกองทรัสต์ CPNREIT 
หลงัจากที
มีการลงทนุในทรัพย์สนิที
จะลงทนุเพิ
มเติมครั -งที
 1 เสร็จสิ -น ที
ปรึกษาทางการเงินได้พิจารณาปัจจยัที
สาํคญัที
อาจ
สง่ผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อประมาณการอตัราผลตอบแทน ได้แก่ อตัราการเช่าพื -นที
ของโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั 
พทัยา บีช และอตัราการเข้าพกัของโรงแรมฮิลตนั พทัยา อตัราค่าเช่าพื -นที
ของโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช และ
อัตราค่าห้องพักของโรงแรมฮิลตัน พัทยา และอัตราดอกเบี -ยเงินกู้  โดยการวิเคราะห์ความอ่อนไหวอ้างอิงราคาของ
หนว่ยทรัสต์ ณ วนัที
 15 สงิหาคม 2560 ที
ราคาหนว่ยละ 18.5 บาท 
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การวิเคราะห์ความออ่นไหว (Sensitivity Analysis) แบง่ได้เป็น 4 กรณี ดงันี -  

1. การเปลี
ยนแปลงของอตัราการเช่าพื -นที
ของโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช และอตัราการเข้าพกัของ
โรงแรมฮิลตนั พทัยา 

2. การเปลี
ยนแปลงของอตัราค่าเช่าพื -นที
ของโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช และอตัราค่าห้องพกัของ
โรงแรมฮิลตนั พทัยา 

3. การเปลี
ยนแปลงของอตัราดอกเบี -ยเงินกู้  

4. การเปลี
ยนแปลงของทกุปัจจยัที
ได้กลา่วมาข้างต้น 

สมมติฐานของกรณีฐาน (Base Case) ในการวิเคราะห์ความออ่นไหว (Sensitivity Analysis) มีดงันี - 

ระดับทรัพย์สิน 

โครงการเซ็นทรัล 
เฟสติวลั พทัยา บีช 

โรงแรมฮิลตนั 
พทัยา 

อตัราการเช่าพื -นที
 (ร้อยละ) / อตัราการเข้าพกั (ร้อยละ) 99.65% 85.00% 
อตัราคา่เช่าพื -นที
 (บาท/ตารางเมตร/เดือน) / อตัราคา่ห้องพกั (บาทตอ่คืน) 1,641 6,019 
   
ระดับกองทรัสต์ CPNREIT  
เงินกู้ยืม (ล้านบาท) 15,489.38 
อตัราดอกเบี -ยเงินกู้  (ร้อยละ) 2.68% 
ประมาณการการจ่ายประโยชน์ตอบแทน (ล้านบาท) 3,705.84 
ประมาณการอตัราการจ่ายประโยชน์ตอบแทน (ร้อยละ) 98.2% 

 
การวิเคราะห์ความออ่นไหวมีวตัถปุระสงค์เพื
อแสดงถึงผลกระทบต่อผลประกอบการของกองทรัสต์ CPNREIT ที

อาจเกิดขึ -นจากการเปลี
ยนแปลงของสมมติฐานสําคญัในกรณีฐานที
นําเสนอนี -เท่านั -น โดยผลกระทบจริงต่อผล
ประกอบการจากการเปลี
ยนแปลงของปัจจยัสาํคญัอาจแตกตา่งไปจากชว่งการเปลี
ยนแปลงที
นําเสนอในรายการ
วิเคราะห์ความออ่นไหวนี - 

4.9.1 การเปลี3ยนแปลงของอัตราการเช่าพื 7นที3ของโครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช และอัตราการเข้าพัก
ของโรงแรมฮิลตัน พัทยา 

ตามประมาณการอตัราผลตอบแทนสําหรับช่วงเวลาประมาณการตั -งแต่วนัที
 1 มกราคม ถึงวนัที
 31 ธันวาคม 
2561 ของกองทรัสต์ CPNREIT หลงัจากที
มีการลงทนุในทรัพย์สินที
จะลงทนุเพิ
มเติมครั -งที
 1 กําหนดกรณีฐาน 
(Base Case) ของอตัราการเช่าพื -นที
ของโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช ที
ร้อยละ 99.65 และอตัราการเข้า
พกัของโรงแรมฮิลตนั พทัยา ที
ร้อยละ 85.00 โดยพิจารณาจากปัจจยัต่าง ๆ เช่น อตัราการเช่าพื -นที
และอตัราการ
เข้าพกัทั -งในอดีตและปัจจบุนั และภาพรวมของภาวะตลาด เป็นต้น ทั -งนี - การวิเคราะห์ความผนัผวนสาํหรับอตัรา
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การเช่าพื -นที
 และอตัราการเข้าพกัสงูสดุที
เป็นไปได้ (Best Case) และการวิเคราะห์ความผนัผวนสําหรับอตัรา
การเช่าพื -นที
 และอตัราการเข้าพกัตํ
าสดุที
เป็นไปได้ (Worst Case) อ้างอิงจากสมมติฐานดงัตอ่ไปนี - 

- Best Case: อตัราการเช่าพื -นที
ของโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช สําหรับช่วงเวลาดงักล่าวสงูกว่า
กรณีฐานร้อยละ 0.35 (เป็นร้อยละ 100.00) และอตัราการเข้าพกัของโรงแรมฮิลตนั พทัยาสําหรับช่วงเวลา
ดงักลา่วสงูกวา่กรณีฐานร้อยละ 5.00 (เป็นร้อยละ 90.00) 

- Worst Case: อตัราการเช่าพื -นที
ของโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช สําหรับช่วงเวลาดงักลา่วตํ
ากว่า
กรณีฐานร้อยละ 4.65 (เป็นร้อยละ 95.00) และอตัราการเข้าพกัของโรงแรมฮิลตนั พทัยาสําหรับช่วงเวลา
ดงักลา่วตํ
ากวา่กรณีฐานร้อยละ 5.00 (เป็นร้อยละ 80.00) 

ผลจากการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ของประมาณการอัตราผลตอบแทนของผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ตั -งแตว่นัที
 1 มกราคม ถึงวนัที
 31 ธนัวาคม 2561 ของกองทรัสต์ CPNREIT หลงัจากที
มีการลงทนุใน
ทรัพย์สินที
จะลงทุนเพิ
มเติมครั -งที
 1 จากการเปลี
ยนแปลงของอตัราการเช่าพื -นที
และอตัราการเข้าพกัสามารถ
สรุปได้ดงันี - 

(หน่วย: ร้อยละ) 
อัตราการเช่าพื 7นที3 

Worst Case  Base Case Best Case 

อัต
รา

กา
รเ

ข้า
พัก

 

Worst Case 8.91 8.98 8.98 

Base Case 8.99 9.05 9.06 

Best Case 9.07 9.13 9.14 

หมายเหตุ:  ประมาณการอตัราผลตอบแทนดงักล่าวไม่มีส่วนของเงินลดทนุภายใต้สมมติฐานตามประมาณการงบกําไรขาดทุน
และงบประกอบรายละเอียดรายได้จากการลงทุนสุทธิตามสมมติฐานสําหรับช่วงเวลาประมาณการตั -งแต่วันที
 1 
มกราคม 2561 ถึงวนัที
 31 ธันวาคม 2561 

4.9.2 การเปลี3ยนแปลงของอัตราค่าเช่าพื 7นที3ของโครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช และอัตราค่าห้องพัก
ของโรงแรมฮิลตัน พัทยา 

ตามประมาณการอตัราผลตอบแทนสําหรับช่วงเวลาประมาณการตั -งแต่วนัที
 1 มกราคม ถึงวนัที
 31 ธันวาคม 
2561 ของกองทรัสต์ CPNREIT หลงัจากที
มีการลงทนุในทรัพย์สินที
จะลงทนุเพิ
มเติมครั -งที
 1 กําหนดกรณีฐาน 
(Base Case) ของอตัราค่าเช่าพื -นที
ของโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช ที
 1,641 บาทต่อตารางเมตรต่อ
เดือน และอัตราค่าห้องพักของโรงแรมฮิลตนั พัทยา ที
 6,019 บาทต่อคืน โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น 
อตัราค่าเช่าพื -นที
และอัตราค่าห้องพกัทั -งในอดีตและปัจจุบัน และภาพรวมของภาวะตลาด เป็นต้น ทั -งนี - การ
วิเคราะห์ความผนัผวนสําหรับอตัราค่าเช่าพื -นที
 และอตัราค่าห้องพกัสงูสดุที
เป็นไปได้ (Best Case) และการ
วิเคราะห์ความผนัผวนสาํหรับอตัราคา่เช่าพื -นที
 และอตัราค่าห้องพกัตํ
าสดุที
เป็นไปได้ (Worst Case) อ้างอิงจาก
สมมติฐานดงัตอ่ไปนี - 
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- Best Case: อัตราค่าเช่าพื -นที
ของโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช สําหรับช่วงเวลาดังกล่าวสงูกว่า
กรณีฐานร้อยละ 1.00 (เป็นร้อยละ 1,657 บาทตอ่ตารางเมตรตอ่เดือน) และอตัราคา่ห้องพกัของโรงแรมฮิล
ตนั พทัยาสาํหรับช่วงเวลาดงักลา่วสงูกวา่กรณีฐานร้อยละ 1.00 (เป็นร้อยละ 6,079 บาทตอ่คืน) 

- Worst Case: อตัราค่าเช่าพื -นที
ของโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช สําหรับช่วงเวลาดงักลา่วตํ
ากว่า
กรณีฐานร้อยละ 1.00 (เป็นร้อยละ 1,624 บาทตอ่ตารางเมตรตอ่เดือน) และอตัราคา่ห้องพกัของโรงแรมฮิล
ตนั พทัยาสาํหรับช่วงเวลาดงักลา่วตํ
ากวา่กรณีฐานร้อยละ 1.00 (เป็นร้อยละ 5,958 บาทตอ่คืน) 

ผลจากการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ของประมาณการอัตราผลตอบแทนของผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ตั -งแตว่นัที
 1 มกราคม ถึงวนัที
 31 ธนัวาคม 2561 ของกองทรัสต์ CPNREIT หลงัจากที
มีการลงทนุใน
ทรัพย์สนิที
จะลงทนุเพิ
มเติมครั -งที
 1 จากการเปลี
ยนแปลงของอตัราคา่เช่าพื -นที
และอตัราค่าห้องพกัสามารถสรุป
ได้ดงันี - 

(หน่วย: ร้อยละ) 
อัตราค่าเช่าพื 7นที3 

Worst Case  Base Case Best Case 

อัต
รา

ค่า
ห้อ

งพ
ัก Worst Case 9.03 9.04 9.06 

Base Case 9.04 9.05 9.07 

Best Case 9.05 9.07 9.08 

หมายเหตุ:  ประมาณการอตัราผลตอบแทนดงักลา่วไมมี่สว่นของเงินลดทนุภายใต้สมมติฐานตามประมาณการงบกําไรขาดทนุและ
งบประกอบรายละเอียดรายได้จากการลงทนุสทุธิตามสมมติฐานสําหรับช่วงเวลาประมาณการตั -งแต่วนัที
 1 มกราคม 
2561 ถึงวนัที
 31 ธันวาคม 2561 

4.9.3 การเปลี3ยนแปลงของอัตราดอกเบี 7ยเงนิกู้ที3มีผลต่อประมาณการอัตราผลตอบแทน 

ตามประมาณการอตัราผลตอบแทนสําหรับช่วงเวลาประมาณการตั -งแต่วนัที
 1 มกราคม ถึงวนัที
 31 ธันวาคม 
2561 ของกองทรัสต์ CPNREIT หลงัจากที
มีการลงทนุในทรัพย์สินที
จะลงทนุเพิ
มเติมครั -งที
 1 กําหนดกรณีฐาน 
(Base Case) ของอตัราดอกเบี -ยเงินกู้ ที
ร้อยละ 2.68 ตอ่ปี โดยอ้างอิงจากข้อเสนอเบื -องต้นที
กองทรัสต์ CPNREIT 
ได้รับ ทั -งนี - การวิเคราะห์ความผันผวนสําหรับอัตราดอกเบี -ยเงินกู้ ตํ
าสุดที
เป็นไปได้ (Best Case) และการ
วิเคราะห์ความผันผวนสําหรับอัตราดอกเบี -ยเงินกู้ สูงสุดที
เป็นไปได้ (Worst Case) อ้างอิงจากสมมติฐาน
ดงัตอ่ไปนี - 

- Best Case: อตัราดอกเบี -ยเงินกู้ตํ
ากวา่กรณีฐานร้อยละ 0.50 ตอ่ปี (เป็นร้อยละ 2.18 ตอ่ปี) 

- Worst Case: อตัราดอกเบี -ยเงินกู้สงูกวา่กรณีฐานร้อยละ 0.50 ตอ่ปี (เป็นร้อยละ 3.18 ตอ่ปี) 

ผลจากการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ของประมาณการอัตราผลตอบแทนของผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ตั -งแตว่นัที
 1 มกราคม ถึงวนัที
 31 ธนัวาคม 2561 ของกองทรัสต์ CPNREIT หลงัจากที
มีการลงทนุใน
ทรัพย์สนิที
จะลงทนุเพิ
มเติมครั -งที
 1 จากการเปลี
ยนแปลงของอตัราดอกเบี -ยเงินกู้สามารถสรุปได้ดงันี - 
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(หน่วย: ร้อยละ) 
อัตราดอกเบี 7ยเงนิกู้ 

Worst Case  Base Case Best Case 
ประมาณการอัตราผลตอบแทน

ของผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 
8.86 9.05 9.24 

หมายเหตุ:  ประมาณการอตัราผลตอบแทนดงักล่าวไม่มีส่วนของเงินลดทนุภายใต้สมมติฐานตามประมาณการงบกําไรขาดทุน
และงบประกอบรายละเอียดรายได้จากการลงทุนสุทธิตามสมมติฐานสําหรับช่วงเวลาประมาณการตั -งแต่วันที
 1 
มกราคม 2561 ถึงวนัที
 31 ธันวาคม 2561 

4.9.4 การเปลี3ยนแปลงของทุกปัจจัยที3ได้กล่าวมาข้างต้น 

สมมติฐานมีดงัตอ่ไปนี - 

Best Case: 

- อตัราการเช่าพื -นที
ของโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช สําหรับช่วงเวลาดงักลา่วสงูกว่ากรณีฐานร้อย
ละ 0.35 (เป็นร้อยละ 100.00) และอตัราการเข้าพกัของโรงแรมฮิลตนั พทัยาสําหรับช่วงเวลาดงักลา่วสงู
กวา่กรณีฐานร้อยละ 5.00 (เป็นร้อยละ 90.00) 

- อตัราค่าเช่าพื -นที
ของโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช สาํหรับช่วงเวลาดงักลา่วสงูกวา่กรณีฐานร้อยละ 
1.00 (เป็นร้อยละ 1,657 บาทตอ่ตารางเมตรตอ่เดือน) และอตัราคา่ห้องพกัของโรงแรมฮิลตนั พทัยาสาํหรับ
ช่วงเวลาดงักลา่วสงูกวา่กรณีฐานร้อยละ 1.00 (เป็นร้อยละ 6,079 บาทตอ่คืน) 

- อตัราดอกเบี -ยเงินกู้ตํ
ากวา่กรณีฐานร้อยละ 0.50 ตอ่ปี (เป็นร้อยละ 2.18 ตอ่ปี) 

Worst Case: 

- Worst Case: อตัราการเช่าพื -นที
ของโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช สําหรับช่วงเวลาดงักลา่วตํ
ากว่า
กรณีฐานร้อยละ 4.65 (เป็นร้อยละ 95.00) และอตัราการเข้าพกัของโรงแรมฮิลตนั พทัยาสําหรับช่วงเวลา
ดงักลา่วตํ
ากวา่กรณีฐานร้อยละ 5.00 (เป็นร้อยละ 80.00) 

- อตัราคา่เช่าพื -นที
ของโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช สาํหรับช่วงเวลาดงักลา่วตํ
ากวา่กรณีฐานร้อยละ 
1.00 (เป็นร้อยละ 1,624 บาทตอ่ตารางเมตรตอ่เดือน) และอตัราคา่ห้องพกัของโรงแรมฮิลตนั พทัยาสาํหรับ
ช่วงเวลาดงักลา่วตํ
ากวา่กรณีฐานร้อยละ 1.00 (เป็นร้อยละ 5,958 บาทตอ่คืน) 

- อตัราดอกเบี -ยเงินกู้สงูกวา่กรณีฐานร้อยละ 0.50 ตอ่ปี (เป็นร้อยละ 3.18 ตอ่ปี) 
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ผลจากการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ของประมาณการอัตราผลตอบแทนของผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ตั -งแตว่นัที
 1 มกราคม ถึงวนัที
 31 ธนัวาคม 2561 ของกองทรัสต์ CPNREIT หลงัจากที
มีการลงทนุใน
ทรัพย์สนิที
จะลงทนุเพิ
มเติมครั -งที
 1 จากการเปลี
ยนแปลงของทกุปัจจยัที
กลา่วมาข้างต้นสามารถสรุปได้ดงันี - 

(หน่วย: ร้อยละ) 
อัตราดอกเบี 7ยเงนิกู้ 

Worst Case  Base Case Best Case 
ประมาณการอัตราผลตอบแทน

ของผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 
8.69 9.05 9.36 

หมายเหตุ:  ประมาณการอตัราผลตอบแทนดงักล่าวไม่มีส่วนของเงินลดทนุภายใต้สมมติฐานตามประมาณการงบกําไรขาดทุน
และงบประกอบรายละเอียดรายได้จากการลงทุนสุทธิตามสมมติฐานสําหรับช่วงเวลาประมาณการตั -งแต่วันที
 1 
มกราคม 2561 ถึงวนัที
 31 ธันวาคม 2561 
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5. ผลกระทบต่อกองทรัสต์และผู้ถอืหน่วยจากการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เป็นทรัสต์เพื$อ
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

การแปลงสภาพกองทนุรวม CPNRF เป็นกองทรัสต์ CPNREIT จะมีผลกระทบด้านภาระภาษีและค่าธรรมเนียม
ตอ่กองทรัสต์ CPNREIT และผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ CPNREIT ซึ
งสามารถสรุปได้ดงันี < 

 ภาระภาษีต่อกองทรัสต์ CPNREIT ซึ$งแปลงสภาพมาจากกองทุนรวม CPNRF  

การแปลงสภาพกองทุนรวม CPNRF เป็นกองทรัสต์ CPNREIT จะทําให้กองทรัสต์ CPNREIT มีภาระทางภาษี 
ดงัตอ่ไปนี < 

ภาระภาษี/ 
ประเภทภาษี 

กองทุนรวม 
อสังหาริมทรัพย์ 

ทรัสต์เพื$อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ 

ภาษีเงินได้นิติบคุคล ไมเ่สยี เพราะไมใ่ช่หนว่ยภาษีตาม
ประมวลรัษฎากร 

ไมเ่สยี เพราะไมใ่ช่หนว่ยภาษีตาม
ประมวลรัษฎากร 

ภาษีมลูคา่เพิ
ม เสยีภาษี(1) เสยีภาษี 

ภาษีธุรกิจเฉพาะ เสยีภาษี(1) เสยีภาษี 

อากรแสตมป์ เสยีภาษี(1) เสยีภาษี 
หมายเหตุ:  (1)  ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ
ม (ฉบับที
 608) ว่าด้วยการ

กําหนดกิจการที
ได้รับการยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ (ฉบบัที
 609) และวา่ด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบบัที
 610) พ.ศ. 2559 
ลงวนัที
 24 พฤษภาคม 2559 และคําชี <แจงของกรมสรรพากร ลงวนัที
 28 มีนาคม พ.ศ. 2560 กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ที

จดัตั <งขึ <นตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ มีหน้าที
ต้องเสียภาษีมลูค่าเพิ
ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากร
แสตมป์ ตั <งแตว่นัที
 24 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป 
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 ภาระภาษีต่อผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 

5.2.1 ภาระภาษีจากเงนิปันผล/ประโยชน์ตอบแทน 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื$อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

อัตราภาษีของส่วนแบ่งของกาํไร อัตราภาษีของประโยชน์ตอบแทน 

บุคคลธรรมดา 

- มีภมูิลาํเนาในไทย 
:  หากผู้ รับไม่ให้ผู้ จ่ายหักภาษีเงินได้ ณ ที
จ่าย 

ต้องนํามารวมคํานวณเสยีภาษีเงินได้  
: หากผู้ รับยอมให้ผู้จ่ายหกัภาษีเงินได้ ณ ที
จ่ายใน

อตัราร้อยละ 10 ผู้ รับไม่ต้องนํามารวมคํานวณ
เสยีภาษีเงินได้ 

บุคคลธรรมดา 

- มีภมูิลาํเนาในไทย 
:  ผู้ จ่ายมีหน้าที
หักภาษีเงินได้ ณ ที
จ่ายในอตัรา

ร้อยละ 10 และผู้ รับมีสิทธิเลือกจะไม่นํามารวม
คํานวณเสยีภาษีเงินได้ 

- มีภมูิลาํเนาในตา่งประเทศ 
:  ผู้จ่ายไม่มีหน้าที
ต้องหกัภาษีเงินได้ ณ ที
จ่าย แต่

ผู้ รับต้องนํามารวมคํานวณเสยีภาษีเงินได้ 
 

- มีภมูิลาํเนาในตา่งประเทศ 
:  ผู้ จ่ายมีหน้าที
หักภาษีเงินได้ ณ ที
จ่ายในอตัรา

ร้อยละ 10 หรือตามอัตราที
ระบุในอนุสัญญา
ภาษีซ้อน และผู้ รับมีสิทธิเลือกจะไม่นํามารวม
คํานวณเสยีภาษีเงินได้  

 

นิติบุคคล 

- ไทย (บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 
:  ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ทั <งจํานวน (หากถือหนว่ย

ลงทุน 3 เดือนก่อนและหลงัวนัที
มีเงินได้) โดยผู้
จ่ายไมม่ีหน้าที
ต้องหกัภาษีเงินได้ ณ ที
จ่าย  

นิติบุคคล 

- ไทย (บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย) 
:  ผู้ จ่ายมีหน้าที
หักภาษีเงินได้ ณ ที
จ่ายในอตัรา

ร้อยละ 10 และผู้ รับต้องนําไปรวมคํานวณกําไร
สทุธิเพื
อเสยีภาษีเงินได้ 

- ไทย (บริษัทจํากดั) 
:  ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้จํานวนกึ
งหนึ
ง (หากถือ

หน่วยลงทุน 3 เดือนก่อนและหลงัวนัที
มีเงินได้) 
โดยผู้จ่ายไมม่ีหน้าที
ต้องหกัภาษีเงินได้ ณ ที
จ่าย  

- ไทย (บริษัทจํากดั) 
:  ผู้ จ่ายมีหน้าที
หักภาษีเงินได้ ณ ที
จ่ายในอตัรา

ร้อยละ 10 และผู้ รับต้องนําไปรวมคํานวณกําไร
สทุธิเพื
อเสยีภาษีเงินได้ 

- ตา่งประเทศที
มิได้ประกอบกิจการในไทย 
:  ผู้จ่ายไมม่ีหน้าที
หกัภาษีนําสง่ 

- ตา่งประเทศที
มิได้ประกอบกิจการในไทย 
:  ผู้ จ่ายมีหน้าที
หกัภาษีนําส่งในอตัราร้อยละ 10 

หรือตามที
ระบใุนอนสุญัญาภาษีซ้อน 
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5.2.2 ภาระภาษีจากส่วนเกินมูลค่าหน่วยลงทุน/หน่วยทรัสต์ (Capital Gain) 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื$อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

อัตราภาษีจากส่วนเกนิมูลค่าหน่วยลงทุน อัตราภาษีจากส่วนเกนิมูลค่าหน่วยทรัสต์ 

บุคคลธรรมดา 

- มีภมูิลาํเนาในไทย 
:  ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคํานวณเพื
อเสยีภาษีเงิน

ได้ หากขายในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

บุคคลธรรมดา 

- มีภมูิลาํเนาในไทย 
:  ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคํานวณเพื
อเสยีภาษีเงิน

ได้ หากขายในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

- มีภมูิลาํเนาในตา่งประเทศ 
:  ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคํานวณเพื
อเสยีภาษีเงิน

ได้ หากขายในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

- มีภมูิลาํเนาในตา่งประเทศ 
:  ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคํานวณเพื
อเสยีภาษีเงิน

ได้ หากขายในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

นิติบุคคล นิติบุคคล 
- ไทย  

:  ต้องนําไปรวมคํานวณกําไรสุทธิเพื
อเสียภาษี 
เงินได้ 

- ไทย  
:  ต้องนําไปรวมคํานวณกําไรสุทธิเพื
อเสียภาษี 

เงินได้ 

- ตา่งประเทศ  
(ประกอบกิจการในไทย) 
:  ต้องนําไปรวมคํานวณกําไรสุทธิเพื
อเสียภาษี 

เงินได้ 

- ตา่งประเทศ 
(ประกอบกิจการในไทย) 
:  ต้องนําไปรวมคํานวณกําไรสุทธิเพื
อเสียภาษี 

เงินได้ 

- ตา่งประเทศ  
(มิได้ประกอบกิจการในไทย) 
:  ผู้จ่ายไมม่ีหน้าที
หกัภาษีนําสง่ 
 

- ตา่งประเทศ  
(มิได้ประกอบกิจการในไทย) 
:  ผู้จ่ายมีหน้าที
ต้องหกัภาษีนําส่งในอตัราร้อยละ 

15 หรือตามอตัราที
ระบใุนอนสุญัญาภาษีซ้อน 

 

 สิทธิประโยชน์ทางภาษีที$เกี$ยวข้องกับการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เป็นทรัสต์เพื$อการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

- การโอนหรือก่อทรัพยสิทธิหรือสิทธิใด ๆ ในทรัพย์สินระหว่างผู้ก่อตั <งทรัสต์กบัทรัสตี หรือระหว่างทรัสตีกับ 
ทรัสตีในกรณีที
มีการเปลี
ยนแปลงทรัสตีตามสญัญาก่อตั <งทรัสต์ ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมลูคา่เพิ
ม 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการ
ยกเว้นรัษฎากร (ฉบบัที
 533) พ.ศ. 2555 มาตรา 7 
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- ผู้ ถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับเงินได้ที
เกิดจากการ
เปลี
ยนแปลงหน่วยลงทุนของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ไปเป็นใบทรัสต์ อนัเนื
องมาจากการแปลงสภาพ
กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์เป็นทรัสต์เพื
อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ ทั <งนี < สําหรับเงินได้ที
เกิดจากการ
เปลี
ยนแปลงหน่วยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์เป็นใบทรัสต์ ตั <งแต่วนัที
 1 มกราคม 2560 ถึงวนัที
 
31 ธันวาคม 2560 ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 
(ฉบบัที
 635) พ.ศ. 2560 มาตรา 4   

- กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์จะได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ
ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ 
เนื
องมาจากการโอนหรือก่อทรัพยสิทธิหรือสิทธิใดๆ ในทรัพย์สิน อนัเนื
องมาจากการแปลงสภาพกองทุน
รวมอสงัหาริมทรัพย์เป็นทรัสต์เพื
อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ ทั <งนี < สําหรับการแปลงสภาพกองทนุรวม
อสังหาริมทรัพย์เป็นทรัสต์เพื
อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ตั <งแต่วันที
 1 มกราคม 2560 ถึงวันที
 31 
ธนัวาคม 2560 ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วา่ด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบบั
ที
 635) พ.ศ. 2560 มาตรา 5 

ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี
ยวกบัอสงัหาริมทรัพย์ประเภทมีทนุทรัพย์อนัเนื
องมาจากการ
แปลงสภาพกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์เป็นทรัสต์เพื
อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื
อธุรกรรม
ในตลาดทนุ เฉพาะการจดทะเบียนที
ดําเนินการภายในวนัที
 31 ธนัวาคม 2560 จะถกูคิดในอตัราร้อยละ 0.01 แต่อย่างสงู
ไม่ เกิน 100,000 บาท ทั <งนี < ตามกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี
ยวกับ
อสงัหาริมทรัพย์สาํหรับการแปลงสภาพกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ไปเป็นกองทรัสต์เพื
อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ พ.ศ. 
2559 

 ค่าธรรมเนียมในการยื$นคาํขออนุญาตที$เกี$ยวข้องต่อสาํนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ 

• กองทรัสต์ CPNREIT ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมในการยื
นคําขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์เพื
อ
แปลงสภาพกองทุนรวม CPNRF เป็นกองทรัสต์ CPNREIT ของสํานักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที
 กม. 8/2559 เรื
อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมคําขอ
อนญุาตเสนอขายหน่วยทรัสต์ที
ออกใหม่ในการแปลงสภาพกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ให้เป็นทรัสต์เพื
อ
การลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์  

• กองทรัสต์ CPNREIT ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื
นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หลกัทรัพย์เพื
อแปลงสภาพกองทุนรวม CPNRF เป็นกองทรัสต์ CPNREIT ของสํานกังาน ก.ล.ต. ตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที
 สบ. 28/2547 ข้อ 4(7) เรื
อง การกําหนด
คา่ธรรมเนียมการยื
นแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์ 

• กองทรัสต์ CPNREIT ได้รับการยกเว้นคา่ธรรมเนียมแรกเข้าของตลาดหลกัทรัพย์ตามหนงัสอืเวียนบริษัท
จดทะเบียนที
 บจ.(ว) 16/2559 เรื
อง การปรับปรุงเกณฑ์การเปิดเผยข้อมลูกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์เมื
อ
มีการแปลงสภาพเป็นทรัสต์เพื
อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ เนื
องจากกองทรัสต์ CPNREIT จะลงทนุใน
ทรัพย์สนิที
จะลงทนุเพิ
มเติมครั <งที
 1 โดยใช้เงินกู้จากสถาบนัการเงินทั <งจํานวน 
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6. รายการระหว่างกนั 

ผู้จดัการกองทรัสต์มีหน้าที
และความรับผิดชอบหลกัในการดแูลและจัดการกองทรัสต์ CPNREIT ซึ
งรวมถึงการ
ลงทนุในทรัพย์สนิของกองทรัสต์ CPNREIT และดแูลผลประโยชน์ของกองทรัสต์ CPNREIT แม้วา่กองทรัสต์ CPNREIT จะ
มีนโยบายหลกีเลี
ยงการทํารายการเกี
ยวโยงกนัซึ
งอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ แตก่องทรัสต์ CPNREIT จะ
ยงัมีการทํารายการกบับคุคลที
เกี
ยวโยงกนั ทั 8งนี 8 ในกรณีที
กองทรัสต์ CPNREIT มีการทําธุรกรรมกบับคุคลที
เกี
ยวโยงกัน 
ผู้จัดการกองทรัสต์จะพิจารณาเหตุผลและความจําเป็นในการที
กองทรัสต์ CPNREIT จะเข้าทําธุรกรรมดงักล่าว รวมทั 8ง
ปฏิบตัิให้เป็นไปตามนโยบายของผู้จัดการกองทรัสต์ สญัญาก่อตั 8งทรัสต์ สญัญาแต่งตั 8งผู้ จัดการกองทรัสต์ แบบแสดง
รายการข้อมลู หนงัสอืชี 8ชวน ระเบียบ และกฎหมายที
เกี
ยวข้องกบัการดแูลจดัการกองทรัสต์ CPNREIT   

ทั 8งนี 8 การแปลงสภาพกองทุนรวม CPNRF เป็นกองทรัสต์ CPNREIT และการลงทุนในทรัพย์สินที
จะลงทุน
เพิ
มเติมครั 8งที
 1 จะมีรายการระหวา่งกองทรัสต์ CPNREIT และ CPN รวมทั 8งบริษัทยอ่ยของ CPN ซึ
งเป็นบคุคลที
เกี
ยวโยง
กนักับผู้จัดการกองทรัสต์ จากการที
 CPN เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และผู้มีอํานาจควบคุมของผู้จดัการกองทรัสต์และบริษัท
ย่อยดงักล่าว รายการระหว่างกองทรัสต์ CPNREIT และผู้จัดการกองทรัสต์ รวมทั 8งรายการระหว่างกองทรัสต์ CPNREIT 
กบั ทรัสตีหรือบคุคลที
เกี
ยวโยงกนักบัทรัสตี ดงัมีรายละเอียดของการทําธุรกรรมดงักลา่วดงัตอ่ไปนี 8 
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6.1 นิติบุคคลที�เกี�ยวโยงกันกับกองทรัสต์ CPNREIT 

นิติบุคคลที�เกี�ยวโยงกันกับกองทรัสต์ CPNREIT ความสัมพนัธ์กับกองทรัสต์ CPNREIT 

1. CPN - เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้จดัการกองทรัสต์ โดย CPN ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจํานวนหุ้นทั 8งหมดของผู้จดัการ
กองทรัสต์ 

- เป็นผู้มีอํานาจควบคมุของผู้จดัการกองทรัสต์ 
- จะได้รับการแต่งตั 8งเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ CPNREIT สําหรับทรัพย์สินสว่นที
เป็นศนูย์การค้าและ

อาคารสาํนกังาน 
- จะเป็นผู้ ถือหน่วยรายใหญ่ของกองทรัสต์ CPNREIT ภายหลงัการแปลงสภาพกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์เป็นทรัสต์

เพื
อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ 
- เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ เช่าช่วงทรัพย์สิน โดย CPN จะถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจํานวนหุ้นทั 8งหมดของผู้ เช่า

ช่วงทรัพย์สนิ 

2. เซ็นทรัลพฒันา พระราม 2 - เป็นบริษัทยอ่ยของ CPN โดย CPN ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจํานวนหุ้นทั 8งหมดของเซ็นทรัลพฒันา พระราม 2 

3. เซ็นทรัลพฒันา พระราม 3 - เป็นบริษัทยอ่ยของ CPN โดย CPN ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจํานวนหุ้นทั 8งหมดของเซ็นทรัลพฒันา พระราม 3 

4. เซ็นทรัลพฒันา เชียงใหม ่ - เป็นบริษัทยอ่ยของ CPN โดย CPN ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจํานวนหุ้นทั 8งหมดของเซ็นทรัลพฒันา เชียงใหม ่

5. ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ - จะทําหน้าที
เป็นผู้จดัการกองทรัสต์ของกองทรัสต์ CPNREIT หลงัการแปลงสภาพเสร็จสิ 8นลง 
- เป็นบริษัทยอ่ยของ CPN  โดย CPN ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจํานวนหุ้นทั 8งหมดของซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ 
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นิติบุคคลที�เกี�ยวโยงกันกับกองทรัสต์ CPNREIT ความสัมพนัธ์กับกองทรัสต์ CPNREIT 

6. ซีพีเอ็นพทัยา - เป็นบริษัทยอ่ยของ CPN  โดย CPN ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจํานวนหุ้นทั 8งหมดของซีพีเอ็นพทัยา 
- ซีพีเอ็นพทัยาเป็นเจ้าของกรรมสิทธิIในอาคารและสิ
งปลกูสร้างในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช และโรงแรมฮิล

ตนั พทัยา ซึ
งเป็นทรัพย์สนิที
กองทรัสต์ CPNREIT จะลงทนุเพิ
มเติมครั 8งที
 1 และยงัเป็นผู้ทรงสทิธิการเช่า และ/หรือ เช่า
ช่วงที
ดินที
เป็นที
ตั 8งของอาคารและสิ
งปลกูสร้างในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช และโรงแรมฮิลตนั พทัยา 

7. ซีพีเอ็น พทัยา โฮเทล  - เป็นบริษัทยอ่ยของ CPN  โดย CPN ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของจํานวนหุ้นทั 8งหมดของซีพีเอ็น พทัยา โฮเทล  
- จะเป็นผู้ เช่าหลกัของทรัพย์สนิที
จะลงทนุเพิ
มเติม ครั 8งที
 1 ในสว่นที
เป็นโรงแรมฮิลตนั พทัยา 

8. SCB - เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของทรัสตี โดย SCB ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจํานวนหุ้นทั 8งหมดของทรัสตี 

9. SCBAM - จะเข้าเป็นทรัสตีของกองทรัสต์ CPNREIT หลงัการแปลงสภาพเสร็จสิ 8นลง 
- เป็นบริษัทยอ่ยของ SCB โดย SCB ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจํานวนหุ้นทั 8งหมดของ SCBAM 

10. SCBS - เป็นบริษัทยอ่ยของ SCB โดย SCB ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจํานวนหุ้นทั 8งหมดของ SCBS 

11. กลุม่บริษัทเซ็นทรัล   - เป็นนิติบุคคลที
มีกรรมการ ผู้ บริหาร หรือผู้ มีอํานาจควบคุมร่วมกับ CPN โดยนิติบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ เช่าพื 8นที
ใน
ทรัพย์สินที
กองทรัสต์ CPNREIT เข้าลงทุน เพื
อดําเนินธุรกิจ ได้แก่ กลุ่มบริษัท Central Department Store Group 
(CDG) , กลุ่มบริษัท Central Marketing Group (CMG), กลุ่มบริษัท Central Food Retail Group (CFG) , กลุ่ม
บริษัท Central Hardlines Group (CHG), กลุม่บริษัท Central Online Group (COL), กลุ่มบริษัท Central Hotels & 
Resorts ( CHR)  แ ล ะ ก ลุ่ ม บ ริ ษั ท  Central Restaurants Group ( CRG)  ( ดู ร า ย ล ะ เ อี ย ด ไ ด้ ที
 
http://www.centralgroup.com) 
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6.2 รายการระหว่างกองทรัสต์ CPNREIT กับผู้จัดการกองทรัสต์และบุคคลที�เกี�ยวโยงกนักบัผู้จัดการกองทรัสต์ 

นิติบุคคลที�เกี�ยวโยง
กันกับกองทรัสต์ 

CPNREIT 
ลักษณะของรายการระหว่างกนั 

ความจาํเป็น 
และความสมเหตุสมผลของรายการ 

ความเห็นของ 
ผู้จัดการกองทรัสต์ 

ที�ปรึกษาทางการเงนิและกรรมการอิสระ 

ซีพีเอ็นพทัยา กองทรัสต์ CPNREIT จะนําเงินที
ได้รับจากการ
กู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงินไปลงทนุในทรัพย์สิน
ที
 จ ะ ล งทุ น เพิ
 ม เติ ม ค รั 8ง ที
  1 โด ย ก า ร เช่ า
อ สั ง ห า ริม ท รัพ ย์ แ ล ะ ง า น ระ บ บ  แ ล ะ ซื 8อ
สังหาริมทรัพย์ในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล 
พทัยา บีช และโรงแรมฮิลตัน พัทยา โดยมูลค่า
ก า รล งทุ น สุด ท้ า ย  (สุท ธิ จ าก ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ที

เกี
ยวข้อง) ที
กองทรัสต์ CPNREIT จะลงทุนใน
ทรัพย์สินที
จะลงทนุเพิ
มเติมครั 8งที
 1 จะมีจํานวน 
11,908 ล้านบาท โดยที
ค่าใช้จ่ายที
 เกี
ยวข้อง 
ได้แก่ ภาษีมูลค่าเพิ
ม  ค่าธรรมเนียมการจด
ทะเบี ยน และอากรแสตมป์  รวมตลอดจน
คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายอื
นใดที
เกี
ยวเนื
องกบั
การลงทนุในทรัพย์สนิที
จะลงทนุเพิ
มเติมครั 8งที
 1 
ซึ
งกองทรัสต์ CPNREIT เป็นผู้ รับผิดชอบ 

 

 

การดําเนินการดงักลา่วมีความสมเหตสุมผลเนื
องจาก 
1) ทําให้กองทรัสต์ CPNREIT ได้มาซึ
งทรัพย์สินหลัก

ประเภทศนูย์การค้าและโรงแรมที
มีทําเลที
ตั 8งที
ดีและ
มีศกัยภาพในเชิงพาณิชย์ อนัจะช่วยสร้างมลูคา่เพิ
ม
ให้แก่กองทรัสต์ CPNREIT และผู้ ถือหนว่ยทรัสต์  

2) ช่วยกระจายความเสี
ยงในการดําเนินงานของ
กองทรัสต์ CPNREIT โดยทําให้รายได้ของกองทรัสต์ 
CPNREIT ในระยะยาว มีความมั
นคงเพิ
มขึ 8น ผ่าน
การกระจายความเสี
ยงของการจดัหาประโยชน์จาก
อสงัหาริมทรัพย์ และช่วยลดการพึ
งพาแหลง่รายได้ 
(Asset Diversification) เนื
องจากทรัพย์สินที
โอน
จากกองทนุรวม CPNRF มายงักองทรัสต์ CPNREIT 
และทรัพย์สินที
จะลงทนุเพิ
มเติมครั 8งที
 1 มีทําเลที
ตั 8ง
ที
แตกตา่งกนั  

3) การลงทนุในทรัพย์สนิที
จะลงทนุเพิ
มเติมครั 8งที
 1 จะ
ช่วยลดผลกระทบจากความผันผวนของกระแส
รายได้ของกองทรัสต์ CPNREIT ในกรณีที
สิทธิการ
เช่า/เช่าช่วงของทรัพย์สนิบางแหง่สิ 8นสดุลง 

สําหรับมูลค่าการเข้าลงทุนในทรัพย์สินที
จะลงทุน
เพิ
มเติมครั 8งที
  1 มีการพิจารณากําหนดขึ 8นโดย
พิจารณาปัจจยัตา่ง ๆ ที
มีความเกี
ยวข้อง ได้แก่ (1) 
ราคาประเมินของทรัพย์สินที
จัดทําโดยผู้ประเมิน
มูลค่ าท รัพ ย์ สิน ที
 ไ ด้ รับ ค วาม เห็ น ช อ บ จ าก
สํานักงาน ก.ล.ต. (2) ภาวะตลาดเงินตลาดทุน
ในช่วงที
คาดว่าจะลงทุนในทรัพย์สินที
จะลงทุน
เพิ
มเติมครั 8งที
 1 (3) อัตราผลตอบแทนในระดับที

เหมาะสมที
นกัลงทุนจะได้รับ (4) ศกัยภาพในเชิง
พาณิชย์ของทรัพย์สิน (5) อัตราดอกเบี 8ยทั 8งใน
ประเทศและในตลาดโลก (6) อตัราผลตอบแทนที

จะได้จากการลงทุนในหลกัทรัพย์ประเภทตราสาร
ทุน ตราสารหนี 8 รวมถึงการลงทุนทางเลือกอื
น ๆ 
และ (7) มลูคา่ที
ผู้ เช่าและผู้ให้เช่าตกลงร่วมกนั 

(โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ
มเติมใน ส่วนที� 2 
ข้อ 2 หัวข้อย่อย 2.5.2 “ความเห็นของที�ปรึกษา
ทางการเงินและผู้จดัการกองทรัสต์เกี�ยวกบัความ
สมเหตุสมผลของมูลค่าการลงทุนในทรัพย์สิน
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นิติบุคคลที�เกี�ยวโยง
กันกับกองทรัสต์ 

CPNREIT 
ลักษณะของรายการระหว่างกนั 

ความจาํเป็น 
และความสมเหตุสมผลของรายการ 

ความเห็นของ 
ผู้จัดการกองทรัสต์ 

ที�ปรึกษาทางการเงนิและกรรมการอิสระ 

4) เงื
อนไขในการเข้าทํารายการซื 8อทรัพย์สินที
สําคัญ
เป็นไปตามที
 ระบุ ไว้ใน  ส่วนที
  2 ข้อ 2.9 “ส รุป
สาระสําคญัของสญัญาที�เกี�ยวข้องกบัทรัพย์สินที�จะ
ลงทุนเพิ�มเติมครั.งที� 1” โดยเงื
อนไขดงักล่าวเป็นไป
ตามปกติการค้าโดยทั
วไป 

หลกั” ) 

ทั 8งนี 8 กรรมการอิสระได้พิจารณาจากข้อมลูที
ได้รับ
จากฝ่ายจัดการของผู้ จัดการกองทรัสต์ และไม่มี
ความเห็นที
ขดัแย้งและเห็นว่าการเข้าทํารายการมี
ความสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์ตอ่กองทรัสต์ 
CPNREIT 

ซีพีเอ็น พทัยา โฮเทล กองทรัสต์ CPNREIT จะจัดหาประโยชน์จาก
ทรัพย์สินที
จะลงทุนเพิ
มเติมครั 8งที
 1 ในส่วนที

เป็นโรงแรมฮิลตัน พัทยา โดยการให้เช่าช่วง
ทรัพย์สินดังกล่าว (โดยมีลักษณะเป็นการเช่า
เหมา) แก่ซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล โดยกองทรัสต์ 
CPNREIT จะได้รับประโยชน์จากการปล่อยเช่า
ช่วงทรัพย์สนิในรูปของค่าเช่าคงที
และคา่เช่าแปร
ผนัจากซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล ตามเงื
อนไขที
ระบุ
ไว้ในสัญญา โดยมีรายละเอียดเกี
ยวกับค่าเช่า
คงที
และค่าเช่าแปรผนัตามที
ปรากฏในส่วนที
 2  
ข้อ 4.1.2 “การจัดหาประโยชน์สําหรับทรัพย์สิน
ส่วนที�เป็นโรงแรม” โดยมลูคา่รวมของคา่เช่าคงที
 
(ไม่รวมค่าเช่าแปรผัน) ตั 8งแต่วันเข้าทําสัญญา 

เนื
องจากกองทรัสต์ CPNREIT ไม่สามารถดําเนินการ
บริหารทรัพย์สินประเภทโรงแรมได้ตามประกาศที
 ทจ. 
49/2555 กองทรัสต์ CPNREIT จึงจําเป็นต้องให้เช่าช่วง
โรงแรมฮิลตัน พัทยา แก่ซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล อันจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่กองทรัสต์ CPNREIT จากการที

ก อ ง ท รัส ต์  CPNREIT จ ะ มี แ ห ล่ ง รา ย ได้ เพิ
 ม เติ ม 
(นอกเหนือไปจากรายได้ค่าเช่า/ค่าบริการจากการให้เช่า
พื 8นที
ของทรัพย์สินประเภทศูนย์การค้าและอาคาร
สํานกังาน) ในรูปของค่าเช่าคงที
และค่าเช่าแปรผนัจาก
ทรัพย์สินประเภทโรงแรมที
มีทําเลที
ตั 8งในเขตเมืองพทัยา
ซึ
งเป็นเมืองทอ่งเที
ยวที
สาํคญัของประเทศไทย  

ที
ปรึกษาทางการเงินและผู้จดัการกองทรัสต์เห็นว่า
การนําทรัพย์สนิที
จะลงทนุเพิ
มเติมครั 8งที
 1 ในสว่น
ที
เป็นโรงแรมฮิลตัน พัทยา ออกให้เช่าแก่ซีพีเอ็น 
พัทยา โฮเทล มีความสมเหตุสมผล เนื
องจากซีพี
เอ็น พทัยา โฮเทล ซึ
งมีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่คือ CPN มี
ความเข้าใจเกี
ยวกับทรัพย์สินหลักในส่วนที
เป็น
โรงแรมฮิลตัน พัทยา เป็นอย่างดี โดยหลงัจากที

กองทรัสต์ CPNREIT เข้าลงทุนในโรงแรมฮิลตัน 
พทัยา ซีพีเอ็น พทัยา โฮเทล จะแต่งตั 8งกลุ่มฮิลตนั 
ตามเงื
อนไขสญัญาบริหารโรงแรมที
มีอยูใ่นปัจจบุนั 
ให้ทําหน้าที
ผู้ บริหารโรงแรมดังกล่าว โดยเงื
อนไข
ค่าเช่าจะประกอบไปด้วยส่วนคงที
ไม่น้อยกว่า 2 
ใน 3 ของค่าเช่าทั 8งหมด อนัเป็นการป้องกันความ



ทรัสต์เพื
อการลงทนุในสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 

สว่นที
 2 หน้า 6 - 6 

นิติบุคคลที�เกี�ยวโยง
กันกับกองทรัสต์ 

CPNREIT 
ลักษณะของรายการระหว่างกนั 

ความจาํเป็น 
และความสมเหตุสมผลของรายการ 

ความเห็นของ 
ผู้จัดการกองทรัสต์ 

ที�ปรึกษาทางการเงนิและกรรมการอิสระ 

จนถึงสิ 8นปี 2560 และในกรณีที
มีการต่ออายุ
สญัญาเช่าช่วงจนถึง วนัที
 31 ธนัวาคม 2569 จะ
อยูท่ี
ไมเ่กิน 2,400 ล้านบาท 

เสี
ยงบางส่วนจากผลการดําเนินงานของโรงแรม
และเป็นไปตามเกณฑ์ของสาํนกังาน ก.ล.ต.  โดยที
 
CPN ผู้จดัการกองทรัสต์และซีพีเอ็น พทัยา โฮเทล 
สาม ารถป ระสาน งาน กับ กลุ่ม ฮิลตันใน การ
ดําเนินการที
จําเป็น เพื
อให้การดําเนินธุรกิจของ
โรงแรมดงักลา่วประสบความสาํเร็จในระยะยาว  

ทั 8งนี 8 ค่าเช่าที
กองทรัสต์ CPNREIT จะได้รับจาก
การให้เช่าช่วงทรัพย์สนิในสว่นที
เป็นโรงแรมฮิลตนั 
พทัยา จะอยู่ในรูปแบบค่าเช่าคงที
และค่าเช่าแปร
ผนั โดยโครงสร้างค่าเช่าที
กองทรัสต์ CPNREIT จะ
ได้รับ ได้รับการอ้างอิงจากอัตราการเข้าพักเฉลี
ย 
อตัราค่าห้องพกัเฉลี
ย และผลประกอบการที
คาด
ว่าจะเกิดขึ 8นจากทรัพย์สินที
สามารถเทียบเคียงได้
กับผลประกอบการในอดีตของโรงแรมฮิลตัน 
พัทยา โดยกําไรก่อนค่าเสื
อมราคาและค่าตัด
จําหน่าย ดอกเบี 8ยและภาษีเงินได้ หักเงินสํารอง
สําหรับการซ่อมแซม ปรับปรุง (FF&E Reserve 
Deduction) สําห รับ ปี  2561 ตาม ที
 ป รากฏใน
ข้อ มู ลท างก ารเงิน ต าม ส ถ าน ก ารณ์ ส ม ม ติ  



ทรัสต์เพื
อการลงทนุในสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 

สว่นที
 2 หน้า 6 - 7 

นิติบุคคลที�เกี�ยวโยง
กันกับกองทรัสต์ 

CPNREIT 
ลักษณะของรายการระหว่างกนั 

ความจาํเป็น 
และความสมเหตุสมผลของรายการ 

ความเห็นของ 
ผู้จัดการกองทรัสต์ 

ที�ปรึกษาทางการเงนิและกรรมการอิสระ 

(ประมาณ 296 ล้านบาท) อยู่ในระดับที
สามารถ
สร้างความมั
นใจได้ว่าทรัพย์สินหลกัที
กองทรัสต์ 
CPNREIT จะเข้าลงทนุในสว่นที
เป็นโรงแรมฮิลตนั 
พทัยา จะมีผลการดําเนินการและกําไรที
เพียงพอ
ในการจ่ายชําระค่าเช่ าคงที
 ให้แก่กองทรัสต์ 
CPNREIT (จํานวน 210 ล้านบาท ในปี  2561) 
ประกอบกบัทําเลที
ตั 8งและศกัยภาพในเชิงพาณิชย์
ของทรัพย์สินอนัจะส่งผลถึงความสามารถในการ
เติบโตของผลการดําเนินงานในอนาคต รวมถึงมลู
ค่าที
กองทรัสต์  CPNREIT เข้าลงทุน  ผู้ จัดการ
กองทรัสต์และที
ปรึกษาทางการเงินเห็นวา่คา่เช่ามี
ความเหมาะสมในส่วนของผลตอบแทนจากการ
ลงทุนและความสามารถในการจ่ายชําระค่าเช่า
ให้แก่กองทรัสต์ CPNREIT 

ทั 8งนี 8 กรรมการอิสระได้พิจารณาจากข้อมลูที
ได้รับ
จากฝ่ายจัดการของผู้ จัดการกองทรัสต์ และไม่มี
ความเห็นที
ขดัแย้งและเห็นว่าการเข้าทํารายการมี
ความสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์ตอ่กองทรัสต์ 
CPNREIT 



ทรัสต์เพื
อการลงทนุในสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 

สว่นที
 2 หน้า 6 - 8 

นิติบุคคลที�เกี�ยวโยง
กันกับกองทรัสต์ 

CPNREIT 
ลักษณะของรายการระหว่างกนั 

ความจาํเป็น 
และความสมเหตุสมผลของรายการ 

ความเห็นของ 
ผู้จัดการกองทรัสต์ 

ที�ปรึกษาทางการเงนิและกรรมการอิสระ 

CPN CPN จะได้รับการแต่งตั 8งให้ทําหน้าที
ผู้ บริหาร
อ สังห า ริม ท รัพ ย์ ขอ งก อ งท รัส ต์  CPNREIT 
สําหรับทรัพย์สินในส่วนที
เป็นศูนย์การค้าและ
อ า ค า รสํ า นัก งา น  โด ย  CPN จ ะ เรีย ก เก็ บ
ค่าธรรมเนียมการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ จาก
กองทรัสต์ CPNREIT ตามอัตราและเงื
อนไขที

ระบใุนสญัญาแตง่ตั 8งผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

ทั 8งนี 8 ในปี 2559 และงวด 6 เดือนสิ 8นสดุวนัที
 30 
มิถุนายน 2560 กองทุนรวม CPNRF มีการจ่าย
ค่าธรรมเนียมการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ให้แก่ 
CPN ดงันี 8 

2559: 399.37 ล้านบาท 

งวด 6 เดือนสิ 8นสุดวันที
  30 มิถุนายน 2560: 
201.17 ล้านบาท 

CPN มีประสบการณ์และความเชี
ยวชาญในการพฒันา
และบริหารโครงการศนูย์การค้าและอาคารสาํนกังาน มา
น า น ก ว่ า  30 ปี  ร ว ม ถึ ง  CPN เ ป็ น ผู้ บ ริ ห า ร
อสังหาริมทรัพย์ของทรัพย์สินที
โอนจากกองทุนรวม 
CPNRF มายงักองทรัสต์ CPNREIT รวมถึงทรัพย์สินใน
สว่นที
เป็นโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช ซึ
ง CPN 
ได้บริหารจดัการทรัพย์สนิในสว่นนี 8มาตั 8งแตป่ี 2552 

การแต่งตั 8งผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะมีคณุสมบตัิ
เ ป็ น ไป ต า ม เก ณ ฑ์ ก า ร คั ด เลื อ ก ผู้ บ ริ ห า ร
อสงัหาริมทรัพย์ตามคู่มือปฏิบตัิงานของผู้จัดการ
กองทรัสต์ ซึ
งปัจจัยในเรื
องของค่าธรรมเนียมเป็น
หนึ
 งใน ปั จจัย ที
 ใ ช้ในการพิจารณ าด้วย โดย
ค่ า ธรรม เนี ย ม ผู้ บ ริห ารอ สังห า ริม ท รัพ ย์ จ ะ
สอดคล้องกับหน้าที
ความรับผิดชอบของผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์และเทียบเคียงได้กบัคา่ธรรมเนียม
ผู้ บ ริห า ร อ สั ง ห า ริม ท รั พ ย์ ใน ต ล า ด  โด ย มี
รายละเอียดคา่ธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์
ต า ม ที
 เ ปิ ด เผ ย ใ น ส่ ว น ที
  2 ข้ อ  12 “อั ต ร า
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที� เรียกเก็บจาก
กองทรสัต์ CPNREIT” 

ทั 8งนี 8 กรรมการอิสระได้พิจารณาจากข้อมลูที
ได้รับ
จากฝ่ายจัดการของผู้ จัดการกองทรัสต์ และไม่มี
ความเห็นที
ขดัแย้งและเห็นว่าการเข้าทํารายการมี
ความสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์ตอ่กองทรัสต์ 
CPNREIT 
 



ทรัสต์เพื
อการลงทนุในสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 

สว่นที
 2 หน้า 6 - 9 

นิติบุคคลที�เกี�ยวโยง
กันกับกองทรัสต์ 

CPNREIT 
ลักษณะของรายการระหว่างกนั 

ความจาํเป็น 
และความสมเหตุสมผลของรายการ 

ความเห็นของ 
ผู้จัดการกองทรัสต์ 

ที�ปรึกษาทางการเงนิและกรรมการอิสระ 

CPN จะเข้าทําสัญ ญ าเช่าพื 8นที
และสัญ ญ า
บริการในอาคารสํานกังาน ปิ
 นเกล้า ทาวเวอร์ A 
และอาคารสํานกังาน ปิ
 นเกล้า ทาวเวอร์ B เพื
อ
เช่าพื 8นที
บางส่วนของทรัพย์สินดังกล่าวในการ
ดําเนินงาน (ดูมูลค่าของรายการรวมในหมาย
เหต ุ(1) ท้ายตาราง) 

เป็นการดําเนินการเพื
อจดัหาประโยชน์จากทรัพย์สนิของ
กองทรัสต์ CPNREIT โดยมีการกําหนดราคาโดยใช้ราคา
ตลาด และมีเงื
อนไขในการให้เช่าพื 8นที
และบริการที

เป็นไปตามมาตรฐานที
ใช้กับผู้ เช่ารายอื
นที
มีลกัษณะ
ใกล้เคียงกนั (Arm’s Length Basis) 

ใน การเช่ า พื 8น ที
 บ น ท รัพ ย์ สิน ของก องท รัส ต์ 
CPNREIT เพื
อประกอบธุรกิจและดําเนินงานของ 
CPN อัตราค่าเช่าและค่าบริการของ CPN เป็น
เงื
อนไขภายใต้สญัญาเช่า/บริการพื 8นที
ที
สามารถ
เทียบเคียงได้กับเงื
อนไขปกติที
ผู้ เช่ารายอื
นได้รับ 
โดยเทียบเคียงกบัลกัษณะของพื 8นที
 ตําแหน่ง ที
ตั 8ง
และขนาดของพื 8นที
 

ทั 8งนี 8 กรรมการอิสระได้พิจารณาจากข้อมลูที
ได้รับ
จากฝ่ายจัดการของผู้ จัดการกองทรัสต์ และไม่มี
ความเห็นที
ขดัแย้งและเห็นว่าการเข้าทํารายการมี
ความสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์ตอ่กองทรัสต์ 
CPNREIT 

กองทรัสต์ CPNREIT จะรับโอนสญัญาต่าง ๆ ที

กองทุนรวม CPNRF ได้เข้าทํา ซึ
งมี CPN เป็น
คู่สญัญา และยงัคงมีผลใช้บงัคบักบักองทุนรวม 
CPNRF ในระหว่างการดําเนินการแปลงสภาพ
กองทนุรวม CPNRF เป็นกองทรัสต์ CPNREIT  

เป็นการรับโอนสญัญาต่าง ๆ ที
กองทุนรวม CPNRF ได้เข้าทํา เพื
อจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินที
ลงทุนและ
ยงัคงมีผลใช้บงัคบักบักองทนุรวม CPNRF ซึ
งเป็นกระบวนการในระหว่างการดําเนินการแปลงสภาพกองทุน
รวม CPNRF เป็นกองทรัสต์ CPNREIT 

ทั 8งนี 8 กรรมการอิสระได้พิจารณาจากข้อมลูที
ได้รับจากฝ่ายจดัการของผู้จดัการกองทรัสต์ และไม่มีความเห็นที

ขดัแย้งและเห็นวา่การเข้าทํารายการมีความสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์ตอ่กองทรัสต์ CPNREIT 



ทรัสต์เพื
อการลงทนุในสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 

สว่นที
 2 หน้า 6 - 10 

นิติบุคคลที�เกี�ยวโยง
กันกับกองทรัสต์ 

CPNREIT 
ลักษณะของรายการระหว่างกนั 

ความจาํเป็น 
และความสมเหตุสมผลของรายการ 

ความเห็นของ 
ผู้จัดการกองทรัสต์ 

ที�ปรึกษาทางการเงนิและกรรมการอิสระ 

กองทรัสต์ CPNREIT จะรับโอนสิทธิและหน้าที

ภายใต้สัญญาตกลงกระทําการที
เกี
ยวข้องกับ
ทรัพย์สินที
โอนจากกองทุนรวม CPNRF มายัง
กองทรัสต์ CPNREIT ซึ
งมีข้อตกลงกระทําการที

สาํคญัดงันี 8 
- การควบคุมและดูแลให้มีการปฏิบัติตาม

สญัญาที
มีกบักองทนุรวม CPNRF 
- การคงสัดส่วนการถือหุ้ นในบริษัทผู้ ให้เช่า

ทรัพย์สนิแก่กองทนุรวม CPNRF  
- การยินยอมให้ใช้เครื
องหมายการค้า 

ข้อตกลงกระทําการต่าง ๆ โดยรวมเป็นเงื
อนไขเพื
อให้กองทรัสต์ CPNREIT สามารถจัดหาประโยชน์จาก
ทรัพย์สนิที
เข้าลงทนุได้อยา่งราบรื
น 

ทั 8งนี 8 กรรมการอิสระได้พิจารณาจากข้อมลูที
ได้รับจากฝ่ายจดัการของผู้จดัการกองทรัสต์ และไม่มีความเห็นที

ขดัแย้งและเห็นวา่การเข้าทํารายการมีความสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์ตอ่กองทรัสต์ CPNREIT 

 กองทรัสต์ CPNREIT จะเข้าเป็นคู่สัญญากับ 
CPN ในสญัญาตกลงกระทําการที
เกี
ยวข้องกับ
การลงทนุในทรัพย์สนิที
จะลงทนุเพิ
มเติมครั 8งที
 1  
ซึ
งมีข้อตกลงกระทําการที
สาํคญัดงันี 8 
- การยินยอมให้ใช้เครื
องหมายการค้า 
- การควบคุมและดูแลให้มีการปฏิบัติตาม

สญัญาที
มีกบักองทรัสต์ CPNREIT 
- การคงสัดส่วนการถือหุ้ นในบริษัทผู้ ให้เช่า

ทรัพย์สนิแก่กองทรัสต์ CPNREIT  

ข้อตกลงกระทําการต่าง ๆ โดยรวมเป็นเงื
อนไขเพื
อให้กองทรัสต์ CPNREIT สามารถจัดหาประโยชน์จาก
ทรัพย์สนิที
เข้าลงทนุได้อยา่งราบรื
น 

ทั 8งนี 8 กรรมการอิสระได้พิจารณาจากข้อมลูที
ได้รับจากฝ่ายจดัการของผู้จดัการกองทรัสต์ และไม่มีความเห็นที

ขดัแย้งและเห็นวา่การเข้าทํารายการมีความสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์ตอ่กองทรัสต์ CPNREIT 



ทรัสต์เพื
อการลงทนุในสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 

สว่นที
 2 หน้า 6 - 11 

นิติบุคคลที�เกี�ยวโยง
กันกับกองทรัสต์ 

CPNREIT 
ลักษณะของรายการระหว่างกนั 

ความจาํเป็น 
และความสมเหตุสมผลของรายการ 

ความเห็นของ 
ผู้จัดการกองทรัสต์ 

ที�ปรึกษาทางการเงนิและกรรมการอิสระ 

- การจัดหาผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินจากกองทรัสต์ 
CPNREIT ห รื อ ก า ร เ ข้ า เ ป็ น ผู้ เ ช่ า ช่ ว ง
ทรัพย์สนิจากกองทรัสต์ CPNREIT 

ซี พี เ อ็ น  รี ท  แ ม เน จ
เมนท์ 

กองท รัส ต์  CPNREIT จะแต่ งตั 8งซี พี เอ็น  รีท 
แมเนจเมนท์ เป็นผู้จดัการกองทรัสต์ภายหลงัการ
แปลงสภาพกองทุนรวม CPNRF เป็นกองทรัสต์ 
CPNREIT เสร็จสิ 8น  

- กรรมการและผู้บริหารของซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ 
เป็นผู้ ที
มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการลงทุน
และจัดหาประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ และมี
ความรู้ความเข้าใจในทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ 
CPNREIT เป็นอย่างดี ดังนั 8น ซีพีเอ็น รีท แมเนจ
เมนท์จึงมีความเหมาะสมที
จะทําหน้าที
ผู้ จัดการ
กองทรัสต์ของกองทรัสต์ CPNREIT 

- ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ เป็นบริษัทย่อยร้อยละ 
99.99 ของ CPN โดย CPN มีประสบการณ์ และ
ความเชี
ยวชาญในการพัฒนาและบริหารโครงการ
ศูนย์การค้า (ซึ
งรวมถึงโครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล 
พทัยา บีช) และอาคารสํานกังาน มานานกว่า 30 ปี 
รวมถึงมีความคุ้นเคยกบัทรัพย์สนิหลกัในสว่นที
เป็น
โรงแรม ฮิลตัน  พัท ย า  เป็ น อย่ างดี  ซึ
 งจะช่ วย
สนบัสนุนการทําหน้าที
ของซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ 
ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ ได้เป็นอยา่งดี 

คา่ธรรมเนียมและเงื
อนไขที
เกี
ยวข้องสอดคล้องกบั
หน้าที
ความรับผิดชอบของผู้จดัการกองทรัสต์ และ
เทียบเคียงได้กับค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์
ในตลาด โดยมีรายละเอียดค่าธรรมเนียมผู้จดัการ
กองทรัสต์ตามที
เปิดเผยในส่วนที
 2 ข้อ 12 “อตัรา
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที� เรียกเก็บจาก
กองทรสัต์ CPNREIT” 

ทั 8งนี 8 กรรมการอิสระได้พิจารณาจากข้อมลูที
ได้รับ
จากฝ่ายจัดการของผู้ จัดการกองทรัสต์ และไม่มี
ความเห็นที
ขดัแย้งและเห็นว่าการเข้าทํารายการมี
ความสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์ตอ่กองทรัสต์ 
CPNREIT 



ทรัสต์เพื
อการลงทนุในสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 

สว่นที
 2 หน้า 6 - 12 

นิติบุคคลที�เกี�ยวโยง
กันกับกองทรัสต์ 

CPNREIT 
ลักษณะของรายการระหว่างกนั 

ความจาํเป็น 
และความสมเหตุสมผลของรายการ 

ความเห็นของ 
ผู้จัดการกองทรัสต์ 

ที�ปรึกษาทางการเงนิและกรรมการอิสระ 

กลุม่บริษัทเซ็นทรัล กลุม่บริษัทเซ็นทรัลจะเข้าทําสญัญาเช่าพื 8นที
และ
สญัญาบริการในทรัพย์สินประเภทศูนย์การค้าที

กองทรัสต์ CPNREIT จะเข้าลงทุน เพื
อเช่าพื 8นที

บางส่วนของทรัพย์สินดังกล่าวในการดําเนิน
ธุรกิจ 

ทั 8งนี 8 ในปี 2559 และงวด 6 เดือนสิ 8นสดุวนัที
 30 
มิ ถุน าย น  2560 ก องทุน รวม  CPNRF ได้ รับ
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการจากกลุ่มบริษัท
เซ็นทรัล ดงันี 8 

2559: 409.13 ล้านบาท 

งวด 6 เดือนสิ 8นสุดวันที
  30 มิถุนายน 2560: 
199.30 ล้านบาท 

- เป็นการดําเนินการเพื
อจดัหาประโยชน์จากทรัพย์สนิ
ของกองทรัสต์ CPNREIT โดยมีการกําหนดราคา
โดยใช้ราคาตลาดและมีเงื
อนไขในการให้เช่าพื 8นที
ที

เป็นไปตามมาตรฐานที
 ใช้กับผู้ เช่ารายอื
น ที
 มี
ลกัษณะใกล้เคียงกนั (Arm’s Length Basis) 

ใน การเช่ า พื 8น ที
 บ น ท รัพ ย์ สิน ของก องท รัส ต์ 
CPNREIT เพื
 อประกอบธุรกิจของกลุ่มบ ริษั ท
เซ็นทรัล มีอตัราค่าเช่าและบริการ รวมถึงเงื
อนไข
ภ า ย ใต้ สัญ ญ าเช่ า /บ ริก า รพื 8น ที
 ที
 ส าม า รถ
เทียบเคียงได้กับเงื
อนไขปกติที
ผู้ เช่ารายอื
นได้รับ 
โดยเทียบเคียงกับลกัษณะของพื 8นที
 ตําแหน่งที
ตั 8ง
และขนาดของพื 8นที
 

ทั 8งนี 8 การที
กลุม่บริษัทเซ็นทรัลเช่าพื 8นที
ในทรัพย์สิน
ประเภทศูนย์การค้าที
กองทรัสต์ CPNREIT เข้า
ลงทนุ เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินการศนูย์การค้า
ดังกล่าว เนื
องจากผู้ เช่าพื 8นที
ดังกล่าวมีการเช่า
พื 8น ที
 เพื
 อ ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ร้าน อ าห ารแ ล ะ ร้า น 
Specialty Store ป ร ะ เภ ท ต่ า ง  ๆ  ( เช่ น  ร้ า น
เครื
องใช้ไฟฟ้า ร้านเครื
องมืออุปกรณ์กีฬา ร้าน
หนงัสือ ร้านเสื 8อผ้าและสินค้าแฟชั
น ฯลฯ) ซึ
งช่วย
เพิ
มความน่าสนใจให้แก่ศูนย์การค้าที
กองทรัสต์ 
CPNREIT เข้าลงทุน อันจะช่วยดึงดูดให้มีผู้ มา
จบัจ่ายซื 8อสินค้าและใช้บริการภายในศูนย์การค้า
เพิ
มมากขึ 8น และเป็นปัจจยัที
สาํคญัประการหนึ
งใน



ทรัสต์เพื
อการลงทนุในสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 

สว่นที
 2 หน้า 6 - 13 

นิติบุคคลที�เกี�ยวโยง
กันกับกองทรัสต์ 

CPNREIT 
ลักษณะของรายการระหว่างกนั 

ความจาํเป็น 
และความสมเหตุสมผลของรายการ 

ความเห็นของ 
ผู้จัดการกองทรัสต์ 

ที�ปรึกษาทางการเงนิและกรรมการอิสระ 

การดึงดูดให้มีผู้ เช่ารายใหม่อื
น ๆ มาเช่าพื 8นที

ภายในศูนย์การค้า รวมถึงทําให้ผู้ เช่าอื
น ๆ ที
มีอยู่
เดิม มีการตอ่สญัญาเช่า 

ทั 8งนี 8 กรรมการอิสระได้พิจารณาจากข้อมลูที
ได้รับ
จากฝ่ายจัดการของผู้ จัดการกองทรัสต์ และไม่มี
ความเห็นที
ขดัแย้งและเห็นว่าการเข้าทํารายการมี
ความสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์ตอ่กองทรัสต์ 
CPNREIT 

เซ็นทรัลพฒันา  
พระราม 2 

เซ็นทรัลพฒันา พระราม 2 จะเข้าทําสญัญาเช่า
พื 8นที
และสัญญาบริการในโครงการเซ็นทรัล
พลาซา พระราม 2 เพื
อเช่าพื 8นที
บางส่วนของ
ทรัพย์สนิดงักลา่วในการดําเนินงาน (ดมูลูคา่ของ
รายการรวมในหมายเหต ุ(1) ท้ายตาราง) 

- เป็นการดําเนินการเพื
อจดัหาประโยชน์จากทรัพย์สนิ
ของกองทรัสต์ CPNREIT โดยมีการกําหนดราคา
โดยใช้ราคาตลาดและมีเงื
อนไขในการให้เช่าพื 8นที
ที

เป็นไปตามมาตรฐานที
 ใช้กับผู้ เช่ารายอื
น ที
 มี
ลกัษณะใกล้เคียงกนั (Arm’s Length Basis) 

ใน การเช่ า พื 8น ที
 บ น ท รัพ ย์ สิน ของก องท รัส ต์ 
CPNREIT เพื
อประกอบธุรกิจและดําเนินงานของ
เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 นั 8น อัตราค่าเช่าและ
บริการของเซ็นทรัลพฒันา พระราม 2 เป็นเงื
อนไข
ภ า ย ใต้ สัญ ญ าเช่ า /บ ริก า รพื 8น ที
 ที
 ส าม า รถ
เทียบเคียงได้กับเงื
อนไขปกติที
ผู้ เช่ารายอื
นได้รับ 
โดยเทียบเคียงกับลกัษณะของพื 8นที
 ตําแหน่งที
ตั 8ง
และขนาดของพื 8นที
 

ทั 8งนี 8 กรรมการอิสระได้พิจารณาจากข้อมลูที
ได้รับ
จากฝ่ายจัดการของผู้ จัดการกองทรัสต์ และไม่มี



ทรัสต์เพื
อการลงทนุในสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 

สว่นที
 2 หน้า 6 - 14 

นิติบุคคลที�เกี�ยวโยง
กันกับกองทรัสต์ 

CPNREIT 
ลักษณะของรายการระหว่างกนั 

ความจาํเป็น 
และความสมเหตุสมผลของรายการ 

ความเห็นของ 
ผู้จัดการกองทรัสต์ 

ที�ปรึกษาทางการเงนิและกรรมการอิสระ 

ความเห็นที
ขดัแย้งและเห็นว่าการเข้าทํารายการมี
ความสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์ตอ่กองทรัสต์ 
CPNREIT 

เซ็นทรัลพฒันา พระราม 2 จะให้เช่าระบบบําบดั
นํ 8า เสี ย แก่ ก อ งท รัส ต์  CPNREIT ซึ
 งก ารเช่ า
ดังกล่าว เป็ น ส่วน ห นึ
 งของก ารเช่ าอาค าร
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 โดยมี
ระยะเวลาการเช่า 20 ปี ตั 8งแต่วนัที
 15 สิงหาคม 
2548 ถึงวนัที
 15 สงิหาคม 2568 

โดยในปี 2559 และในงวด 6 เดือนสิ 8นสุดวันที
 
30 มิถุนายน 2560 กองทุนรวม CPNRF ได้จ่าย
ค่าใช้จ่ายสว่นนี 8ให้แก่เซ็นทรัลพฒันา พระราม 2 
ดงัตอ่ไปนี 8 

2559: 5.66 ล้านบาท 

งวด 6 เดือนสิ 8นสดุวนัที
 30 มิถนุายน 2560:2.83 
ล้านบาท 

เป็นการดําเนินการเพื
อสนับสนุนการใช้และจัดหา
ประโยชน์จากทรัพย์สนิของกองทรัสต์ CPNREIT 

อตัราค่าเช่าที
เรียกเก็บเป็นไปตามอตัราที
กําหนด
ไว้ในสญัญาเช่าอาคารศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา 
พระราม 2 ที
กองทุนรวม CPNRF ได้จัดทําเมื
อปี 
2548  

ทั 8งนี 8 กรรมการอิสระได้พิจารณาจากข้อมลูที
ได้รับ
จากฝ่ายจัดการของผู้ จัดการกองทรัสต์ และไม่มี
ความเห็นที
ขดัแย้งและเห็นว่าการเข้าทํารายการมี
ความสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์ตอ่กองทรัสต์ 
CPNREIT 

 

 

 

 



ทรัสต์เพื
อการลงทนุในสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 

สว่นที
 2 หน้า 6 - 15 

นิติบุคคลที�เกี�ยวโยง
กันกับกองทรัสต์ 

CPNREIT 
ลักษณะของรายการระหว่างกนั 

ความจาํเป็น 
และความสมเหตุสมผลของรายการ 

ความเห็นของ 
ผู้จัดการกองทรัสต์ 

ที�ปรึกษาทางการเงนิและกรรมการอิสระ 

กองทรัสต์ CPNREIT จะรับโอนสญัญาต่าง ๆ ที

กองทุนรวม CPNRF ได้ เข้าทํา ซึ
งมี เซ็นทรัล
พฒันา พระราม 2 เป็นคู่สญัญา  และยงัคงมีผล
ใช้บงัคบักบักองทนุรวม CPNRF ในระหว่างการ
ดําเนินการแปลงสภาพของกองทนุรวม CPNRF 
เป็นกองทรัสต์ CPNREIT  

เป็นการรับโอนสญัญาต่าง ๆ ที
กองทุนรวม CPNRF ได้เข้าทําเพื
อจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินที
ลงทุนและ
ยงัคงมีผลใช้บังคับกับกองทุนรวม CPNRF ซึ
งเป็นกระบวนการในระหว่างการดําเนินการแปลงสภาพของ
กองทนุรวม CPNRF เป็นกองทรัสต์ CPNREIT 

ทั 8งนี 8 กรรมการอิสระได้พิจารณาจากข้อมลูที
ได้รับจากฝ่ายจดัการของผู้จดัการกองทรัสต์ และไม่มีความเห็นที

ขดัแย้งและเห็นวา่การเข้าทํารายการมีความสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์ตอ่กองทรัสต์ CPNREIT 

เซ็นทรัลพฒันา  
พระราม 3 

เซ็นทรัลพฒันา พระราม 3 จะทําสญัญาเช่าพื 8นที

และสญัญาบริการในอาคารศนูย์การค้าเซ็นทรัล
พลาซา พระราม 3 และศูนย์การค้าเซ็นทรัล
พลาซา ปิ
 นเกล้า เพื
อเช่าพื 8นที
บางส่วนของ
ทรัพย์สนิดงักลา่วในการดําเนินงาน (ดมูลูคา่ของ
รายการรวมในหมายเหต ุ(1) ท้ายตาราง) 

เป็นการดําเนินการเพื
อจดัหาประโยชน์จากทรัพย์สนิของ
กองทรัสต์ CPNREIT โดยมีการกําหนดราคาโดยใช้ราคา
ตลาดและมีเงื
อนไขในการให้เช่าพื 8นที
 ที
 เป็นไปตาม
มาตรฐานที
ใช้กบัผู้ เช่ารายอื
นที
มีลกัษณะใกล้เคียงกนั  

ใน การเช่ า พื 8น ที
 บ น ท รัพ ย์ สิน ของก องท รัส ต์ 
CPNREIT เพื
อประกอบธุรกิจและดําเนินงานของ
เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 นั 8น อัตราค่าเช่าและ
ค่าบริการของเซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 เป็น
เงื
อนไขภายใต้สญัญาเช่า/บริการพื 8นที
ที
สามารถ
เทียบเคียงได้กับเงื
อนไขปกติที
ผู้ เช่ารายอื
นได้รับ 
โดยเทียบเคียงกับลกัษณะของพื 8นที
 ตําแหน่งที
ตั 8ง
และขนาดของพื 8นที
 

ทั 8งนี 8 กรรมการอิสระได้พิจารณาจากข้อมลูที
ได้รับ
จากฝ่ายจัดการของผู้ จัดการกองทรัสต์ และไม่มี
ความเห็นที
ขดัแย้งและเห็นว่าการเข้าทํารายการมี
ความสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์ตอ่กองทรัสต์ 
CPNREIT 



ทรัสต์เพื
อการลงทนุในสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 

สว่นที
 2 หน้า 6 - 16 

นิติบุคคลที�เกี�ยวโยง
กันกับกองทรัสต์ 

CPNREIT 
ลักษณะของรายการระหว่างกนั 

ความจาํเป็น 
และความสมเหตุสมผลของรายการ 

ความเห็นของ 
ผู้จัดการกองทรัสต์ 

ที�ปรึกษาทางการเงนิและกรรมการอิสระ 

กองทรัสต์ CPNREIT จะรับโอนสญัญาต่าง ๆ ที

กองทุนรวม CPNRF ได้ เข้าทํา ซึ
งมี เซ็นทรัล
พฒันา พระราม 3 เป็นคู่สญัญา และยงัคงมีผล
ใช้บงัคบักบักองทนุรวม CPNRF ในระหว่างการ
ดําเนินการแปลงสภาพของกองทนุรวม CPNRF 
เป็นกองทรัสต์ CPNREIT 

เป็นการรับโอนสญัญาต่าง ๆ ที
กองทุนรวม CPNRF ได้เข้าทําเพื
อจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินที
ลงทุนและ
ยงัคงมีผลใช้บังคับกับกองทุนรวม CPNRF ซึ
งเป็นกระบวนการในระหว่างการดําเนินการแปลงสภาพของ
กองทนุรวม CPNRF เป็นกองทรัสต์ CPNREIT 

ทั 8งนี 8 กรรมการอิสระได้พิจารณาจากข้อมลูที
ได้รับจากฝ่ายจดัการของผู้จดัการกองทรัสต์ และไม่มีความเห็นที

ขดัแย้งและเห็นวา่การเข้าทํารายการมีความสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์ตอ่กองทรัสต์ CPNREIT 

เซ็นทรัลพฒันา 
เชียงใหม ่

เซ็นทรัลพฒันา เชียงใหม่จะทําสญัญาเช่าพื 8นที

และสญัญาบริการในอาคารศนูย์การค้าเซ็นทรัล
พลาซา เชียงใหม่  แอ ร์พอร์ต เพื
 อเช่าพื 8น ที

บางสว่นของทรัพย์สินดงักลา่วในการดําเนินงาน 
(ดูมูลค่าของรายการรวมในหมายเหตุ (1) ท้าย
ตาราง) 

เป็นการดําเนินการเพื
อจดัหาประโยชน์จากทรัพย์สนิของ
กองทรัสต์ CPNREIT โดยมีการกําหนดราคาโดยใช้ราคา
ตลาดและมีเงื
อนไขในการให้เช่าพื 8นที
 ที
 เป็นไปตาม
มาตรฐานที
ใช้กบัผู้ เช่ารายอื
นที
มีลกัษณะใกล้เคียงกนั 

ใน การเช่ า พื 8น ที
 บ น ท รัพ ย์ สิน ของก องท รัส ต์ 
CPNREIT เพื
อประกอบธุรกิจและดําเนินงานของ
เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่ นั 8น อัตราค่าเช่าและ
ค่าบริการของเซ็นทรัลพัฒ นา เชียงใหม่  เป็น
เงื
อนไขภายใต้สญัญาเช่า/บริการพื 8นที
ที
สามารถ
เทียบเคียงได้กับเงื
อนไขปกติที
ผู้ เช่ารายอื
นได้รับ 
โดยเทียบเคียงกับลกัษณะของพื 8นที
 ตําแหน่งที
ตั 8ง
และขนาดของพื 8นที
 

ทั 8งนี 8 กรรมการอิสระได้พิจารณาจากข้อมลูที
ได้รับ
จากฝ่ายจัดการของผู้ จัดการกองทรัสต์ และไม่มี
ความเห็นที
ขดัแย้งและเห็นว่าการเข้าทํารายการมี
ความสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์ตอ่กองทรัสต์ 
CPNREIT 



ทรัสต์เพื
อการลงทนุในสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 

สว่นที
 2 หน้า 6 - 17 

นิติบุคคลที�เกี�ยวโยง
กันกับกองทรัสต์ 

CPNREIT 
ลักษณะของรายการระหว่างกนั 

ความจาํเป็น 
และความสมเหตุสมผลของรายการ 

ความเห็นของ 
ผู้จัดการกองทรัสต์ 

ที�ปรึกษาทางการเงนิและกรรมการอิสระ 

กองทรัสต์ CPNREIT จะรับโอนสญัญาต่าง ๆ ที

กองทุนรวม CPNRF ได้ เข้าทํา ซึ
งมี เซ็นทรัล
พฒันาเชียงใหม่ เป็นคู่สญัญา และยงัคงมีผลใช้
บังคับกับกองทุนรวม CPNRF ในระหว่างการ
ดําเนินการแปลงสภาพของกองทนุรวม CPNRF 
เป็นกองทรัสต์ CPNREIT 

เป็นการรับโอนสญัญาต่าง ๆ ที
กองทุนรวม CPNRF ได้เข้าทําเพื
อจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินที
ลงทุนและ
ยงัคงมีผลใช้บังคับกับกองทุนรวม CPNRF ซึ
งเป็นกระบวนการในระหว่างการดําเนินการแปลงสภาพของ
กองทนุรวม CPNRF เป็นกองทรัสต์ CPNREIT 

ทั 8งนี 8 กรรมการอิสระได้พิจารณาจากข้อมลูที
ได้รับจากฝ่ายจดัการของผู้จดัการกองทรัสต์ และไม่มีความเห็นที

ขดัแย้งและเห็นวา่การเข้าทํารายการมีความสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์ตอ่กองทรัสต์ CPNREIT 

หมายเหตุ: 
(1)   ในปี 2559 และในงวด 6 เดือนสิ 8นสดุวนัที
 30 มิถนุายน 2560 กองทนุรวม CPNRF มีรายได้จากการให้เชา่และบริการแก่ CPN และบริษัทยอ่ย เป็นจํานวนเงินรวม 52.26 และ 21.06 ล้านบาท ตามลําดบั 

  



ทรัสต์เพื
อการลงทนุในสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 

สว่นที
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6.3  รายการระหว่างกองทรัสต์ CPNREIT กับทรัสตีและบุคคลที�เกี�ยวโยงกันกับทรัสต ี

นิติบุคคลที�เกี�ยวโยง
กันกับกองทรัสต์ 

CPNREIT 
ลักษณะของรายการระหว่างกนั 

ความจาํเป็น 
และความสมเหตุสมผลของรายการ 

ความเห็นของ 
ผู้จัดการกองทรัสต์ 

ที�ปรึกษาทางการเงนิและกรรมการอิสระ 

SCB กองทรัสต์ CPNREIT อาจกู้ ยืมเงินจาก SCB 
โดยมีวงเงินกู้ รวมทั 8งหมดไม่เกิน  2,000 ล้าน
บาท หรือเทียบเป็นประมาณร้อยละ 4 ถึง 5 ของ
มลูค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ CPNREIT ณ 
สิ 8นวนัของวนัที
มีการจดทะเบียนสิทธิการเช่าเพื
อ
ลงทุนในในทรัพย์สินที
จะรับโอนจากการแปลง
สภาพกองทุนรวม CPNRF  และเข้าลงทุนใน
ทรัพย์สินที
จะลงทุนเพิ
มเติมครั 8งที
 1 โดยเงินกู้
ดงักลา่วจะใช้สําหรับนําไปชําระภาระผกูพนัของ
เงินกู้ยืมฉบบัเดิม (Refinance) 

ทั 8งนี 8 ณ วนัที
 30 มิถนุายน 2560 จํานวนเงินกู้ยืม
ระยะยาวที
กองทุนรวม CPNRF คงค้างอยู่กับ 
SCB เท่ากบั 1,831.25 ล้านบาท และหลงัจากที

มีการเบิกใช้เงินกู้ เพื
อการ Refinance เงินกู้ เดิม 
จํานวนเงินกู้ยืมที
กองทรัสต์ CPNREIT จะคงค้าง
อยูก่บั SCB จะไมเ่กินไปกวา่ 2,000 ล้านบาท 

การกู้ยืมเงินเพื
อนําไปชําระภาระผกูพนัของเงินกู้ยืมฉบบั
เดิมของกองทรัสต์  CPNREIT จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ เนื
องจากการกู้ ยืมเงินมีต้นทุนทางการเงิน 
(Cost of Debt) ตํ
ากว่าต้นทุนทางการเงินของเงินทุน 
(Cost of Equity) และยังไม่เป็นภาระในส่วนของการ
ลงทุนเพิ
มเติมสําหรับผู้ ถือหน่วยเดิมอีกด้วย ซึ
งทําให้ผู้
ถือหน่วยทรัสต์ไม่ได้รับผลกระทบในเรื
องการลดลงของ
สัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์  (Control Dilution) และ
ผลกระทบในเรื
องการลดลงของผลตอบแทน (Return 
Dilution) ถ้าเทียบกับการใช้แหล่งเงินทุนโดยการออก
และเสนอขายหนว่ยทรัสต์ใหมแ่ตเ่พียงอยา่งเดียว 

เงื
อนไขในการกู้ ยืมเงิน ซึ
งรวมถึงอัตราดอกเบี 8ย 
การชําระเงินต้นและดอกเบี 8ย จะเป็นไปอย่าง
สมเหตุสมผลและไม่ทําให้กองทรัสต์ CPNREIT 
เสยีประโยชน์ โดยมีการกําหนดเงื
อนไขในสญัญาที

เกี
ยวข้องที
เป็นเงื
อนไขทางการค้าตามปกติ (Arm’s 
Length Basis) ในกรณีที
กองทรัสต์ CPNREIT มี
การเข้าทําสัญ ญ าเงินกู้ กับบุคคลที
 เกี
 ยวโยง
ของทรัสตีนั 8น สญัญาเงินกู้ ที
เข้าทําจะมีเงื
อนไขที
ไม่
ด้อยกว่าข้อเสนอจากธนาคารพาณิชย์ และ/หรือ
สถาบัน การเงิน อื
น ที
 ป ระสงค์จะให้ เงินกู้ แก่
กองทรัสต์  CPNREIT โดยในการกู้ ยืม เงินของ
ก องท รัส ต์  CPNREIT ผู้ จัด ก ารก อ งท รัส ต์ จ ะ
พิจารณาให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานะ
ทางการเงินและกระแสเงินสดของกองทรัสต์ 
CPNREIT รวมถึงสภาวะตลาดเงินตลาดทนุ 

ทั 8งนี 8 กรรมการอิสระได้พิจารณาจากข้อมลูที
ได้รับ
จากฝ่ายจัดการของผู้ จัดการกองทรัสต์ และไม่มี
ความเห็นที
ขดัแย้งและเห็นว่าการเข้าทํารายการมี



ทรัสต์เพื
อการลงทนุในสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 

สว่นที
 2 หน้า 6 - 19 

นิติบุคคลที�เกี�ยวโยง
กันกับกองทรัสต์ 

CPNREIT 
ลักษณะของรายการระหว่างกนั 

ความจาํเป็น 
และความสมเหตุสมผลของรายการ 

ความเห็นของ 
ผู้จัดการกองทรัสต์ 

ที�ปรึกษาทางการเงนิและกรรมการอิสระ 

ความสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์ตอ่กองทรัสต์ 
CPNREIT 

SCB จะทําสญัญาเช่าพื 8นที
และสญัญาบริการใน
พื 8น ที
บางส่วนของท รัพย์สินของกองท รัส ต์ 
CPNREIT ในการดําเนินธุรกิจ (ดูมูลค่าของ
รายการรวมในหมายเหต ุ(1) ท้ายตาราง) 

เป็นการดําเนินการเพื
อจดัหาประโยชน์จากทรัพย์สนิของ
กองทรัสต์ CPNREIT โดยมีการกําหนดราคาโดยใช้ราคา
ตลาดและมีเงื
อนไขในการให้เช่าพื 8นที
 ที
 เป็นไปตาม
มาตรฐานที
ใช้กบัผู้ เช่ารายอื
นที
มีลกัษณะใกล้เคียงกนั  

ใน การเช่ า พื 8น ที
 บ น ท รัพ ย์ สิน ของก องท รัส ต์ 
CPNREIT เพื
อประกอบธุรกิจและดําเนินงานของ 
SCB นั 8น อตัราค่าเช่าและคา่บริการของ SCB เป็น
เงื
อนไขภายใต้สญัญาเช่า/บริการพื 8นที
ที
สามารถ
เทียบเคียงได้กับเงื
อนไขปกติที
ผู้ เช่ารายอื
นได้รับ 
โดยเทียบเคียงกับลกัษณะของพื 8นที
 ตําแหน่งที
ตั 8ง
และขนาดของพื 8นที
 

ทั 8งนี 8 กรรมการอิสระได้พิจารณาจากข้อมลูที
ได้รับ
จากฝ่ายจัดการของผู้ จัดการกองทรัสต์ และไม่มี
ความเห็นที
ขดัแย้งและเห็นว่าการเข้าทํารายการมี
ความสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์ตอ่กองทรัสต์ 
CPNREIT 

SCBAM ก อ ง ท รั ส ต์  CPNREIT จ ะ แ ต่ ง ตั 8ง  SCBAM 
เป็นทรัสตี เมื
อการแปลงสภาพเสร็จสิ 8น  

SCBAM มี เป็นผู้ ที
มีประสบการณ์ ในการเป็นทรัสตี
ของทรัสต์เพื
อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ รวมถึงการ
บริหารจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ในหลาย
ประเภทธุรกิจ จึงมีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจการ

โครงสร้างของค่าธรรมเนียมทรัสตีนั 8นเป็นไปตาม
ธุรกิจโดยปกติ ซึ
งเทียบเคียงได้กับค่าธรรมเนียม
ประเภทเดียวกนัของทรัสตีของทรัสต์เพื
อการลงทนุ
ในอสงัหาริมทรัพย์อื
น ๆ 



ทรัสต์เพื
อการลงทนุในสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 

สว่นที
 2 หน้า 6 - 20 

นิติบุคคลที�เกี�ยวโยง
กันกับกองทรัสต์ 

CPNREIT 
ลักษณะของรายการระหว่างกนั 

ความจาํเป็น 
และความสมเหตุสมผลของรายการ 

ความเห็นของ 
ผู้จัดการกองทรัสต์ 

ที�ปรึกษาทางการเงนิและกรรมการอิสระ 

จัด ก ารก อ งทุน รว ม แ ล ะ ท รัส ต์ เพื
 อ ก ารล งทุ น ใน
อสงัหาริมทรัพย์ รวมถึงกฎเกณฑ์ที
เกี
ยวข้องเป็นอย่างดี 
SCBAM จึงมีความเหมาะสมเป็นทรัสตี 

โดยมีรายละเอียดค่าธรรมเนียมทรัสตีตามที

เปิดเผยในส่วนที
 2 ข้อ 12 “อัตราค่าธรรมเนียม
แ ล ะ ค่ า ใช้ จ่ า ย ที� เ รี ย ก เ ก็ บ จ า ก ก อ งท รัส ต์ 
CPNREIT” 

ทั 8งนี 8 กรรมการอิสระได้พิจารณาจากข้อมลูที
ได้รับ
จากฝ่ายจัดการของผู้ จัดการกองทรัสต์ และไม่มี
ความเห็นที
ขดัแย้งและเห็นว่าการเข้าทํารายการมี
ความสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์ตอ่กองทรัสต์ 
CPNREIT 

SCBS SCBS จะทําสญัญาเช่าพื 8นที
และสญัญาบริการ
ในพื 8นที
บางส่วนของทรัพย์สินของกองทรัสต์ 
CPNREIT ในการดําเนินธุรกิจ (ดูมูลค่าของ
รายการรวมในหมายเหต ุ(1) ท้ายตาราง) 

เป็นการดําเนินการเพื
อจดัหาประโยชน์จากทรัพย์สนิของ
กองทรัสต์ CPNREIT โดยมีการกําหนดราคาโดยใช้ราคา
ตลาดและมีเงื
อนไขในการให้เช่าพื 8นที
 ที
 เป็นไปตาม
มาตรฐานที
ใช้กบัผู้ เช่ารายอื
นที
มีลกัษณะใกล้เคียงกนั  

ใน การเช่ า พื 8น ที
 บ น ท รัพ ย์ สิน ของก องท รัส ต์ 
CPNREIT เพื
อประกอบธุรกิจและดําเนิน�งานของ 
SCBS นั 8น อัตราค่าเช่าและค่าบริการของ SCBS 
เป็นเงื
อนไขภายใต้สัญ ญ าเช่า/บริการพื 8นที
 ที

สามารถเทียบเคียงได้กับเงื
อนไขปกติที
ผู้ เช่าราย
อื
นได้ รับ โดยเทียบเคียงกับลักษณะของพื 8นที
 
ตําแหนง่ที
ตั 8งและขนาดของพื 8นที
 

ทั 8งนี 8 กรรมการอิสระได้พิจารณาจากข้อมลูที
ได้รับ
จากฝ่ายจัดการของผู้ จัดการกองทรัสต์ และไม่มี



ทรัสต์เพื
อการลงทนุในสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 

สว่นที
 2 หน้า 6 - 21 

นิติบุคคลที�เกี�ยวโยง
กันกับกองทรัสต์ 

CPNREIT 
ลักษณะของรายการระหว่างกนั 

ความจาํเป็น 
และความสมเหตุสมผลของรายการ 

ความเห็นของ 
ผู้จัดการกองทรัสต์ 

ที�ปรึกษาทางการเงนิและกรรมการอิสระ 

ความเห็นที
ขดัแย้งและเห็นว่าการเข้าทํารายการมี
ความสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์ตอ่กองทรัสต์ 
CPNREIT 

หมายเหตุ: 
(1)  ในปี 2559 และในงวด 6 เดือนสิ 8นสดุวนัที
 30 มิถนุายน 2560 กองทนุรวม CPNRF มีรายได้จากการให้เชา่และบริการแก่ SCB และบริษัทยอ่ย เป็นจํานวนเงินรวม 26.01 และ 12.87 ล้านบาท ตามลําดบั 

รายการระหวา่งกนัข้างต้น ถือวา่เป็นข้อมลูที
เปิดเผยไว้อยา่งชดัเจนแล้ว รายการดงักลา่วจึงจะเป็นรายการที
ไมต่้องได้รับอนมุตัิจากที
ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์อีก 

  

 



ทรัสต์เพื
อการลงทนุในสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 

สว่นที
 2 หน้า 6 - 22 

6.4  นโยบายการทําธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์ CPNREIT กับผู้จัดการกองทรัสต์หรือบุคคลที�เกี�ยวโยงกัน
กับผู้จัดการกองทรัสต์  

ในกรณีที
จะมีการทําธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์ CPNREIT กับผู้จัดการกองทรัสต์หรือบุคคลที
เกี
ยวโยงกันกับ
ผู้จดัการกองทรัสต์ (นอกเหนือจากที
ได้เปิดเผยข้างต้น) ผู้จดัการกองทรัสต์จะมีการดําเนินการตามกฎหมายหลกัทรัพย์ดงันี 8 

1) บคุคลที
เกี
ยวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ 

บุคคลที
เกี
ยวโยงกันกับผู้ จัดการกองทรัสต์ ให้หมายความตามที
กําหนดในประกาศที
เกี
ยวข้องกับ
หลกัเกณฑ์การทํารายการที
เกี
ยวโยงกนั 

2) เงื
อนไขและข้อกําหนดทั
วไปของกองทรัสต์ CPNREIT ในการเข้าทําธุรกรรมกับผู้จัดการกองทรัสต์หรือ
บคุคลที
เกี
ยวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ มีดงัตอ่ไปนี 8 

- ในการทําธุรกรรมของกองทรัสต์ CPNREIT กับผู้ จัดการกองทรัสต์หรือบุคคลที
เกี
ยวโยงกันกับ
ผู้จัดการกองทรัสต์ จะดําเนินการให้เป็นไปตามสญัญาก่อตั 8งทรัสต์และกฎหมายที
เกี
ยวข้อง และ
เป็นไปเพื
อประโยชน์ที
ดีที
สดุของกองทรัสต์ CPNREIT  

- ธุรกรรมที
กองทรัสต์ CPNREIT ทํากับผู้ จัดการกองทรัสต์หรือบุคคลที
เกี
ยวโยงกันกับผู้ จัดการ
กองทรัสต์ จะต้องเป็นธุรกรรมที
มีความสมเหตุสมผลและใช้ราคาที
เป็นธรรม รวมทั 8งค่าใช้จ่ายใน
การเข้าทําธุรกรรมที
เรียกเก็บจากกองทรัสต์ CPNREIT (ถ้ามี) อยูใ่นอตัราที
เป็นธรรมและเหมาะสม 

- ในกรณีที
กฎหมายกําหนดให้การเข้าทํารายการโดยกองทรัสต์ CPNREIT ไม่ว่ารายการใด ต้อง
ได้รับอนมุตัิจากที
ประชมุคณะกรรมการของผู้จดัการกองทรัสต์ และ/หรือ ที
ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์
ก่อนการเข้าทํารายการ ผู้ จัดการกองทรัสต์จะดําเนินการให้กรรมการอิสระให้ความเห็นเกี
ยวกับ
รายการดงักล่าว และความเห็นของกรรมการอิสระจะถูกนําเสนอต่อที
ประชุมคณะกรรมการของ
ผู้จดัการกองทรัสต์ และ/หรือผู้หนว่ยทรัสต์ เพื
อให้มั
นใจว่าการเข้าทํารายการตามที
เสนอนั 8นเป็นไป
เพื
อประโยชน์สงูสดุของกองทรัสต์ CPNREIT และผู้ ถือหน่วยทรัสต์ หากกรรมการอิสระไม่มีความ
ชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกนัที
เกิดขึ 8น ผู้จดัการกองทรัสต์จะจดัให้มีผู้ เชี
ยวชาญอิสระ 
เช่น ที
ปรึกษาทางการเงินอิสระ ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ผู้สอบบญัชี เป็นผู้ ให้ความเห็นเกี
ยวกับ
รายการระหว่างกนัดงักลา่ว เพื
อนําไปใช้ประกอบการพิจารณาและตดัสนิใจของคณะกรรมการของ
ผู้จดัการกองทรัสต์ หรือผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ ตามแต่กรณี โดยผู้มีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษจะไมม่ีสทิธิออก
เสียงในรายการที
ตนมีส่วนได้เสีย โดยการพิจารณาและอนุมัติการทํารายการของกองทรัสต์ 
CPNREIT ไม่ว่าจะโดยที
ประชุมคณะกรรมการของผู้ จัดการกองทรัสต์ และ/หรือ ที
ประชุมผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ จะมีการดําเนินการให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที
เกี
ยวข้อง อีกทั 8งจะมีการเปิดเผยรายการ
ระหวา่งกนัในหมายเหตปุระกอบงบการเงินที
ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบญัชีของกองทรัสต์ 
CPNREIT ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที
เกี
ยวข้อง   
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6.5  นโยบายการทาํธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์ CPNREIT กับทรัสตีหรือบุคคลที�เกี�ยวโยงกันกับทรัสตี 

ในกรณีที
กองทรัสต์ CPNREIT มีความจําเป็นต้องทํารายการกบัทรัสตีหรือบคุคลที
เกี
ยวโยงกนักบัทรัสตี ผู้จดัการ
กองทรัสต์จะพิจารณาถึงความจําเป็นและความสมเหตุสมผลในการเข้าทํารายการ โดยกรรมการอิสระจะเป็นผู้ ให้
ความเห็นเกี
ยวกบัความจําเป็นและประโยชน์ที
กองทรัสต์ CPNREIT จะได้จากการเข้าทํารายการ โดยขั 8นตอนการพิจารณา
และอนมุตัิการทํารายการ จะมีการดําเนินการให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที
เกี
ยวข้อง โดยผู้ ที
มีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในเรื
องใด
จะไม่สามารถออกเสียงเพื
ออนุมัติการทํารายการที
ตนมีส่วนได้เสีย ทั 8งนี 8 กองทรัสต์ CPNREIT จะเปิดเผยรายละเอียด
เกี
ยวกบัการทํารายการกบัทรัสตี และ/หรือ บคุคลที
เกี
ยวโยงกนักบัทรัสตี ให้เป็นไปตามข้อกําหนด 
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7. ภาพรวมของภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ 

7.1  ธุรกิจพัฒนาและให้เช่าพื )นที+ในศูนย์การค้า  

7.1.1  วิวัฒนาการของธุรกิจค้าปลีกและธุรกิจที+เกี+ยวข้องในประเทศไทย 

ในช่วง 40 ปีที
ผ่านมา ธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทยพัฒนาไปมาก จากร้านค้าแบบดั 3งเดิมไปเป็นร้านค้าปลีก
สมยัใหม่ การเปลี
ยนแปลงนี 3เกิดขึ 3นจากความพงึพอใจของผู้บริโภคที
ทนัสมยัขึ 3น รูปแบบการใช้ชีวิตที
มีการเปลี
ยนแปลงไป
และการมีรายได้ที
เพิ
มสงูขึ 3นซึ
งช่วยสง่เสริมให้มีการเปลี
ยนแปลงรูปแบบร้านค้าปลกีแบบดั 3งเดิมไปเป็นร้านค้าปลีกยคุใหม ่
ซึ
งเป็นปัจจยัที
ได้รับการสง่เสริมจากลกัษณะโครงสร้างของประชากรที
มีการเปลี
ยนแปลงไป ซึ
งคล้ายกบัปัจจยัที
มีผลใน
ประเทศกําลงัพฒันาอื
น ๆ คือ ผู้บริโภคต้องการคณุภาพ คณุคา่และความหลากหลายในสถานที
เดยีว ซึ
งก็มีแตศ่นูย์การค้า
และร้านค้าปลีกยคุใหม่ที
สามารถตอบสนองความต้องการเหลา่นี 3ได้ โดยผู้บริโภคต้องการสถานที
ที
เดินทางไปได้สะดวก
และสามารถมอบประสบการณ์การซื 3อแบบครบวงจรที
สามารถตอบสนองความต้องการในชีวิตประจําวนัของลกูค้าได้ทกุ
อย่าง นอกจากนี 3 ขนาดของครอบครัวในประเทศไทยที
มีขนาดเล็กลง โดยครอบครัวที
มีสมาชิกเพียงหนึ
งหรือสองคนก็
เพิ
มขึ 3นอย่างต่อเนื
อง จนเป็นเรื
องปกติมากขึ 3น และครอบครัวส่วนใหญ่ในปัจจุบันแทบจะไม่มีเวลาทํางานบ้าน ดังนั 3น 
ผู้บริโภคจึงไม่คิดว่าตนเองจะมีเวลาไปตลาดสดหรือไปซื 3อของจากหลายร้านค้าเพื
อใช้ในชีวิตประจําวนั ผู้บริโภคเหลา่นี 3จึง
ต้องการความสะดวกและรวดเร็ว โดยการเดินทางไปในที
เดยีวและมีสิ
งจําเป็นที
ต้องการทั 3งหมด ทําให้ผู้บริโภคมีเวลาให้แก่
ครอบครัวและเพื
อนมากขึ 3น 

ในช่วงประมาณปี 2510 ถึงปี 2525 ร้านค้าแบบดั 3งเดิม ตลาดสดและร้านค้าปลีกแบบห้องแถวเป็นผู้ครองตลาด
พื 3นที
ค้าปลกี อยา่งไรก็ดี ในช่วงปลายทศวรรษปี 2520 ถึงต้นทศวรรษปี 2530 พบวา่มีการเปลี
ยนแปลงจากร้านขายของชํา
ไปสู่ร้านสะดวกซื 3อและร้านขายสินค้าเฉพาะทาง ในช่วงแรก กลุ่มเจริญโภคภณัฑ์และกลุ่มเซ็นทรัลเป็นผู้ครองตลาดค้า
ปลกีสมยัใหมใ่นประเทศไทย ห้างสรรพสนิค้าแหง่แรก ๆ ในประเทศไทยทั 3งหมดจะตั 3งอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีการ
จดัจําหน่ายสินค้าหลากหลายชนิด แต่ยงัไม่มีโรงภาพยนตร์ หรือร้านอาหารเปิดให้บริการ ห้างสรรพสินค้าสมยัใหม่แห่ง
แรกในประเทศไทย ได้แก่ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ซึ
งเปิดให้บริการในปี 2526 หลังจากนั 3น ห้างสรรพสินค้าและ
ศนูย์การค้าใหม ่ๆ ก็เริ
มเปิดให้บริการในยา่นชานเมืองมากขึ 3น เพื
อตามไปให้บริการแก่ประชาชนที
ย้ายไปอยูต่ามยา่นชาน
เมือง เพราะวา่มีที
พกัอาศยัที
ราคาถกูกว่า ในปี 2532 แม็คโครได้เปิดให้บริการสาขาแรกบนถนนลาดพร้าว ซึ
งนบัเป็นครั 3ง
แรกที
ประเทศไทยมีตลาดค้าปลกีขนาดใหญ่เกิดขึ 3น วิกฤตการณ์ทางการเงินในปี 2540 เป็นเหตกุารณ์ที
มีผลกระทบตอ่การ
พฒันาตลาดพื 3นที
ค้าปลีกของประเทศไทย บริษัทที
มีบทบาทสําคญัของไทยในธุรกิจค้าปลีกได้ร่วมกิจการการดําเนินงาน
ของตนกบัผู้ ค้าปลีกจากต่างประเทศ เช่น  Tesco และ Casino การไหลเข้ามาของเงินทนุและความเชี
ยวชาญในด้านนี 3มี
สว่นช่วยเร่งการขยายตวัของตลาดพื 3นที
ค้าปลกีสมยัใหมท่ั
วประเทศไทย 

ปัจจุบัน ภาคอสงัหาริมทรัพย์ด้านธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทยมีการนําเสนอการค้าปลีกในรูปแบบที
มีความ
หลากหลายมากขึ 3น ประกอบด้วยศนูย์การค้า ซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่และขนาดกลาง ร้านค้าสะดวกซื 3อ และร้านค้าปลกี
รูปแบบเฉพาะ สาํหรับการปรับปรุงรูปแบบธุรกิจเพื
อพฒันาให้เทา่ทนักบัตลาดและความต้องการของลกูค้า ผู้ ค้าปลกีหลาย
รายได้มีการนําเสนอธุรกิจเฉพาะอย่างและเพิ
มผลิตภณัฑ์ภายในร้านค้าของตนเอง รวมถึงผู้ ค้าปลีกยังได้มีการพฒันา
ร้านค้าปลีกรูปแบบใหม่ ๆ เพื
อเพิ
มความหลากหลายในตลาด เช่น ทั 3ง Tesco Lotus และ BigC Supercenter ที
มีการ
พฒันารูปแบบร้านค้าปลกีขนาดกลาง หรือ Extra เพื
อตอบสนองกลุม่เป้าหมายที
มีระดบัรายได้ปานกลางถึงสงู นอกจากนี 3 
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ยงัมีรูปแบบร้านค้าปลกีขนาดยอ่มหรือร้านค้าสะดวกซื 3อ ทั 3ง Tesco Lotus Express ร้านสะดวกซื 3อ 365 รวมถึง Mini BigC 
เพราะการแขง่ขนัที
เพิ
มมากขึ 3นในยา่นทําเลที
พกัอาศยัด้วย  

ทั 3งนี 3 รูปแบบร้านค้าปลีกสมัยใหม่นี 3จะเติบโตต่อไป โดยมีการพัฒนาขยายออกสู่จังหวัดต่าง ๆ ที
ผู้ บริโภค
เป้าหมายมีกําลังซื 3อ ซึ
งจะเป็นการเติบโตทั 3งรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ ร้านค้าสมัยใหม่ ศูนย์การค้าและ
ห้างสรรพสินค้าในจังหวดัที
เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของแต่ละภาค เช่น เชียงใหม่ เชียงราย ขอนแก่น ภูเก็ตและ
นครศรีธรรมราช 

7.1.2  ภาวะเศรษฐกิจไทยและอุตสาหกรรมค้าปลีก-ค้าส่ง ในปี 2559 และแนวโน้มในปี 2560 

ในปี 2559 เศรษฐกิจไทยโดยภาพรวมมีสญัญาณการฟื3นตวัดีขึ 3น โดยผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศเติบโต
ร้อยละ 3.2 ในขณะที
อตัราเงินเฟ้อทั
วไปอยูที่
ร้อยละ 0.2 เพิ
มขึ 3นจากปีก่อนหน้าเลก็น้อย เนื
องจากปัจจยัด้านต้นทนุเพิ
มขึ 3น 
จากราคานํ 3ามนัดิบและราคาสินค้าโภคภณัฑ์ในตลาดโลกที
เพิ
มขึ 3น การบริโภคภาคเอกชนมีการปรับตวัสงูขึ 3นจากปัจจัย
ด้านรายได้ภาคการเกษตรเพิ
มขึ 3น โดยมีการขยายตวัในอตัราร้อยละ 3.0 ยอดขายสินค้าทั 3งสินค้าอปุโภคบริโภคที
จําเป็น
ต่อชีวิตประจําวันและสินค้าคงทน รวมถึงหมวดบริการมีการเติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไป ซึ
งส่วนหนึ
งเป็นผลมาจาก
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐอย่างต่อเนื
องตลอดปี 2559 อย่างไรก็ตาม การใช้จ่ายของผู้บริโภคที
มีรายได้น้อย
โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรและแรงงานทั
วไปยงัทรงตวั เนื
องจากความเชื
อมั
นต่อรายได้ในอนาคตยงัอยู่ในระดบัตํ
า การ
ลงทนุโดยรวมขยายตวัในอตัราลดลงจากปีก่อนหน้า เหลือเพียงร้อยละ 3.0 การลงทนุภาคเอกชนยงัคงอยูใ่นระดบัตํ
า โดย
การขยายตวัจํากดัอยู่ในบางอุตสาหกรรม อาทิ อตุสาหกรรมโทรคมนาคม พลงังานทดแทน (เซลล์พลงังานแสงอาทิตย์) 
ขณะที
การลงทุนจากภาครัฐยังเป็นแรงขับเคลื
อนเศรษฐกิจหลกัที
สําคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ
งการลงทุนในโครงการ
โครงสร้างพื 3นฐาน การใช้จ่ายภาครัฐ รวมไปถึงโครงการสวสัดิการแหง่รัฐ  

การสง่ออกในปี 2559 มีสญัญาณที
ดีขึ 3นเมื
อเทียบกบัปีก่อนหน้า โดยมลูคา่การสง่ออกมีแนวโน้มปรับตวัดีขึ 3นจาก 
3 ปัจจัย ได้แก่ 1) การย้ายฐานการผลิตของบางอุตสาหกรรมมายังประเทศไทย อาทิ อุตสาหกรรมยางล้อ และเซลล์
พลงังานแสงอาทิตย์ 2) ราคาสินค้าส่งออกปรับตวัสงูขึ 3น ตามการเพิ
มขึ 3นของราคานํ 3ามนัดิบและราคาสินค้าเกษตรโลก 
และ 3) การขยายตัวจากคําสั
งซื 3อในบางอุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์ เครื
องใช้ไฟฟ้า และชิ 3นส่วน
อิเลก็ทรอนิกส์ แม้วา่ช่วงเดือนกนัยายนปี 2559 ภาครัฐได้ทําการปราบปรามธุรกิจทอ่งเที
ยวที
ดําเนินกิจการในลกัษณะทวัร์
ศูนย์เหรียญอันส่งผลให้นักท่องเที
ยวชาวจีนลดลงเป็นจํานวน 1.2 ล้านราย แต่ก็ไม่ส่งผลกระทบต่อรายได้จากการ
ทอ่งเที
ยว โดยภาพรวมของภาคธุรกิจการทอ่งเที
ยวในปี 2559 นกัทอ่งเที
ยวต่างชาติได้เดินทางเข้ามาทอ่งเที
ยวในประเทศ
ไทยเป็นจํานวนเพิ
มขึ 3นจากปี 2558 โดยนโยบายยกเว้นคา่ธรรมเนียมวีซา่ยงัคงเป็นปัจจยัที
ช่วยดงึดดูนกัทอ่งเที
ยวตา่งชาติ
ให้ตดัสินใจมาเที
ยวประเทศไทยมากขึ 3น อีกทั 3งนโยบายปราบปรามธุรกิจทัวร์ศูนย์เหรียญยงัส่งผลดีต่อภาพลกัษณ์การ
ทอ่งเที
ยวโดยรวมของไทย 
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7.1.3  ภาพรวมอุตสาหกรรมค้าปลีก ปี 2559 

7.1.3.1  กลุ่มศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้า 

ภาพรวมอตุสาหกรรมค้าปลีกในปี 2559 มีอตัราการเติบโตร้อยละ 2.6 โดยตลาดสินค้าอุปโภคบริโภคเริ
มมีการ
ฟื3นตวัขึ 3น สว่นหนึ
งได้รับผลดีมาจากรายได้ของเกษตรกรที
ปรับตวัดีขึ 3น ราคาพืชผลทางการเกษตรที
ปรับตวัดีขึ 3นหลงัจาก
ภาวะภยัแล้งเริ
มคลี
คลาย ทําให้กําลงัซื 3อของผู้บริโภคระดบัลา่งเพิ
มขึ 3น อยา่งไรก็ดี รัฐบาลได้เร่งการใช้จ่ายของภาครัฐและ
ทยอยออกมาตรการกระตุ้ นเศรษฐกิจต่าง ๆ อาทิ การต่ออายุมาตรการลดหย่อนภาษีจากการท่องเที
ยวในประเทศ 
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ
งสง่ผลให้การบริโภคภาคเอกชนทยอยฟื3นตวัและปรับตวั
ดีขึ 3น รวมถึงมาตรการกระตุ้นการบริโภคและการจบัจ่ายใช้สอยในช่วงปลายปี ทั 3งการเพิ
มเติมการลดหย่อนภาษีจากการ
ทอ่งเที
ยวในประเทศ และมาตรการ “ช้อปช่วยชาติ” ซึ
งสง่ผลให้ภาพรวมอตุสาหกรรมค้าปลกีในปี 2559 โดยเฉพาะในไตร
มาสสดุท้ายของปี ขยายตวัเป็นบวก 

พื 3นที
ค้าปลีกประมาณ 210,000 ตารางเมตร ถูกเพิ
มเข้าสู่ตลาดในปี 2559 ส่งผลให้อุปทานพื 3นที
ค้าปลีกใน
กรุงเทพมหานครและพื 3นที
โดยรอบเพิ
มขึ 3นสูร่ะดบั 7.3 ล้านตารางเมตร โดยศนูย์การค้ามีสดัสว่นมากที
สดุในตลาดค้าปลีก 
มีพื 3นที
รวมประมาณ 4.5 ล้านตารางเมตร ตามด้วยห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ หรือไฮเปอร์มาร์เก็ต 1.3 ล้านตารางเมตร และ
ศนูย์การค้าขนาดยอ่ม หรือคอมมนิูตี 3มอลล์ 1 ล้านตารางเมตร ภาพรวมอตัราการเช่าพื 3นที
ค้าปลกี (Occupancy Rate) อยู่
ที
ร้อยละ 93.1 โดยผู้ประกอบการสว่นใหญ่ยงัคงเชื
อมั
นในตลาด ทําให้อตัราการเช่าเฉลี
ยมีแนวโน้มที
จะเพิ
มขึ 3น ในปี 2559 
CPN ซึ
งมีสว่นแบง่การตลาดหลกัในอตุสาหกรรมนี 3 ได้เปิดศนูย์การค้าใหม ่1 แหง่ ได้แก่ เซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช 
นอกจากนี 3 CPN ยงัได้มีการปรับปรุงศูนย์การค้า เช่น เซ็นทรัลพลาซา ปิ
 นเกล้า และเซ็นทรัลพลาซา บางนา อีกทั 3งยงัได้
ปรับโฉมเซ็นทรัล เซ็นเตอร์ พัทยา ใหม่ ให้เป็นศูนย์การค้าเซ็นทรัลมารีนา ในส่วนของผู้ประกอบการรายอื
นที
ได้เปิด
ศนูย์การค้าเพิ
มขึ 3นในปี 2559  ได้แก่ ศนูย์การค้าบลพูอร์ต ของกลุม่เดอะมอลล์ และศนูย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช ของ
กลุม่สยามรีเทล และผู้ประกอบการรายอื
นยงัได้มีการปรับปรุงศนูย์การค้าเดิม อาทิ ศนูย์การค้าสยามดิสคฟัเวอรี
 ของกลุม่
สยามพิวรรธน์ และศนูย์การค้าเดอะมอลล์ โคราช ของกลุม่เดอะมอลล์ เป็นต้น 

ในสภาวะตลาดปัจจุบนั ผู้ประกอบการศนูย์การค้าและห้างสรรพสินค้าได้เผชิญกบัความท้าทายจากพฤติกรรม
การจบัจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคที
เน้นความสะดวกรวดเร็ว อีกทั 3งการเติบโตของตลาดสินค้าออนไลน์ (Online Shopping) 
และร้านไดรฟ์-ทรู (Drive Through) ที
ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ความถี
ในการใช้บริการห้างสรรพสินค้าและ
ศนูย์การค้าน้อยลง ปัจจัยเหลา่นี 3จึงเพิ
มความท้าทายให้กบัผู้ประกอบการศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้า ในการดึงดูด
ลกูค้าให้เข้ามาใช้บริการภายในศนูย์ ซึ
งผู้ประกอบการต้องปรับเปลี
ยนแผนกลยทุธ์ในรูปแบบใหม่ ๆ และมีการพฒันาการ
ให้บริการอย่างต่อเนื
อง เพื
อตอบสนองความต้องการที
เปลี
ยนแปลงไปของลกูค้าและสง่มอบประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้แก่
ลกูค้าอยูเ่สมอ  

7.1.3.2  กลุ่มศูนย์การค้าขนาดย่อม (Community Mall) และศูนย์การค้าไลฟ์สไตล์ (Lifestyle Mall) 

แม้เศรษฐกิจจะยงัไมฟื่3นตวัอย่างเต็มที
 แตศ่นูย์การค้าในกลุม่นี 3ยงัคงมีการขยายตวัอยา่งต่อเนื
อง และมีโครงการ
เปิดใหมที่
เพิ
มขึ 3นเป็นจํานวนมาก ในช่วงหลายปีที
ผา่นมา โดยในปี 2559 ธุรกิจค้าปลกีในกลุม่ศนูย์การค้าขนาดยอ่มมีการ
ขยายตวัเพิ
มขึ 3น 64,000 ตารางเมตร ทําให้อปุทานพื 3นที
ค้าปลกีของศนูย์การค้าขนาดย่อมในกรุงเทพมหานครและจงัหวดั
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ใกล้เคียงมีพื 3นที
กว่า 1 ล้านตารางเมตร โดยโครงการที
เปิดตวัในปี 2559 มี 9 โครงการ ได้แก่ โครงการคริสตัล วีรันดา 
โครงการเดอะคอมมอนส์ โครงการสวนเพลิน มาร์เก็ต โครงการเดอะ ไบรท์ โครงการฮาบิโตะ โครงการอีสพาร์ค ราม
อินทรา โครงการแจส เออเบิร์น ศรีนครินทร์ โครงการมิลล์เพลส โพศรี และโครงการจีแลนด์ทาวเวอร์ ภาพรวมตลาด
อตุสาหกรรมค้าปลีกค้าสง่ในรูปแบบโครงการศนูย์การค้าขนาดย่อมนี 3มีการแขง่ขนัที
รุนแรง เนื
องจากมีผู้ประกอบการหน้า
ใหมท่ั 3งรายใหญ่ รายกลาง และรายเล็กเกิดขึ 3นมากมาย ทําให้ผู้ประกอบการในกลุม่นี 3ต้องปรับตวัเพื
อสร้างความแตกต่าง
และตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคอยูเ่สมอ ไม่วา่จะเป็นการปรับปรุงและขยายโครงการ การหาผู้ เช่าใหม ่ๆ ที
มี
ความหลากหลายและแปลกใหม่เพื
อตอบสนองความต้องการของลกูค้าในทุกมิติ การรักษาฐานลกูค้าเดิมที
มีอยู่ และ
ขยายฐานลกูค้าในกลุม่ใหม ่ๆ ตอ่เนื
องไปจนถึงการจดัให้โครงการมีสิ
งอํานวยความสะดวกต่างๆ ที
ครบครัน โดยทั 3งหมดนี 3
ต้องอาศยัความชํานาญในการบริหาร ภายใต้ต้นทนุที
เพิ
มสงูขึ 3น ซึ
งถือเป็นความท้าทายของผู้ประกอบการกลุม่นี 3 

7.1.3.3  กลุ่มห้างค้าปลกีขนาดใหญ่ (Hypermarket) และร้านสะดวกซื )อ (Convenience Store) 

โครงการในกลุ่มห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ที
เปิดให้บริการใหม่มีไม่มากนกั โดยปัจจุบนัผู้ประกอบการมุ่งพัฒนา
โครงการในรูปแบบร้านค้าขนาดเล็กในลกัษณะใกล้เคียงกบัร้านสะดวกซื 3อกึ
งซูเปอร์มาร์เก็ต หรือที
เรียกว่า ‘ซูเปอร์คอนวี
เนียนสโตร์’ และร้านสะดวกซื 3อ (Convenience Store) เช่น มินิ บิmกซี เทสโก้โลตสัเอกซ์เพรส ท็อปส์เดลี
 และแม็กซ์แวลู
ทนัใจ รวมไปถึงการพัฒนาโครงการในรูปแบบตลาด เพื
อให้การขยายสาขาเป็นไปได้ง่าย และครอบคลุมกลุ่มลูกค้าที

หลากหลายมากขึ 3น อีกทั 3งยงัมีการใช้ช่องทางออนไลน์เข้ามาเพื
ออํานวยความสะดวกในการจบัจ่ายสินค้าของกลุม่ลกูค้า
เป้าหมาย ซึ
งในอนาคตอนัใกล้ ช่องทางนี 3จะเป็นเครื
องมือที
ช่วยในการเพิ
มรายได้ให้แก่กลุม่ค้าปลกี อยา่งมีนยัสาํคญั จาก
พฤติกรรมของผู้บริโภคที
เปลี
ยนไปซึ
งเน้นความสะดวกรวดเร็วเป็นสาํคญั 

สาํหรับภาพรวมกลุม่ร้านค้าสะดวกซื 3อเน้นการขยายสาขาเพิ
มขึ 3นอย่างตอ่เนื
อง เพื
อให้ครอบคลมุพื 3นที
ตา่ง ๆ ให้
มากที
สดุ และเริ
มมุง่เน้นการขยายสาขาผา่นการขายแฟรนไชส์ นอกจากนี 3 ยงัมีการปรับตวัเพื
อให้เข้ากบัวิถีการดําเนินชีวิต
ของคนในปัจจุบนั โดยเน้นการเป็นร้านอิ
มสะดวกที
มีเครื
องดื
มและอาหารถกูสขุลกัษณะที
หลากหลาย ในราคาเหมาะสม
สาํหรับทกุเพศทกุวยั มีสินค้าที
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในแตล่ะพื 3นที
 เน้นการให้บริการที
รวดเร็วและ
นําเทคโนโลยีมาใช้มากขึ 3น โดยรุกธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) เพื
อการจําหน่ายสินค้าออนไลน์ (Online 
Shopping) เพื
ออํานวยความสะดวกให้ลกูค้าสามารถเข้ามาเลือกซื 3อสินค้าที
ต้องการได้อย่างรวดเร็ว และยงัมีการใช้สื
อ
สงัคมออนไลน์ (Social Media) ที
สามารถสื
อสารกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิผล นอกจากนี 3 การลงทุนจากกลุ่มทุน
ตา่งประเทศที
มีมากขึ 3น สง่ผลให้ผู้ประกอบการรายใหญ่ต้องมุง่เน้นการขยายสาขาและจดักิจกรรมสง่เสริมการตลาด เพื
อ
สร้างและรักษาความสมัพนัธ์กบัลกูค้าให้มากขึ 3น 

7.1.3.4  แนวโน้มอุตสาหกรรมค้าปลกีในปี 2560 

ในปี 2560 คาดวา่พื 3นที
ค้าปลีกในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จะเพิ
มขึ 3นประมาณ 230,000 ตารางเมตร 
โดยการเพิ
มขึ 3นของอปุทานในปริมาณนี 3จะไม่มีผลกระทบต่ออตัราการเช่า เนื
องจากผู้ เช่าโดยสว่นใหญ่ยงัมีความต้องการ
เช่าพื 3นที
และขยายธุรกิจอย่างต่อเนื
อง ซึ
งทําให้อัตราค่าเช่าและอัตราการเช่าพื 3นที
ในปี 2560 มีแนวโน้มที
จะเพิ
มขึ 3น
เลก็น้อย สาํหรับแหลง่ช็อปปิ3งขนาดใหญ่ที
คาดวา่จะเพิ
มขึ 3นในปลายปี 2560 ในกรุงเทพมหานครมี 2 แหง่ คือ 1) โครงการ
ไอคอนสยาม ยา่นริมแมนํ่ 3าเจ้าพระยา ซึ
งจะเป็นโครงการในรูปแบบพื 3นที
แบบผสม ประกอบด้วยที
พกัอาศยั โรงแรม อาคาร
สาํนกังาน และศนูย์รวมความบนัเทิง เพื
อเติมเต็มและสร้างความครบวงจรให้กบัศนูย์การค้า และ 2) ห้างอิเกีย ที
ตั 3งอยูใ่น
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โครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต ย่านบางใหญ่ สว่นในปี 2561-2563 คาดว่าจะมีแหลง่ช้อปปิ3งขนาดใหญ่
เกิดขึ 3น 3 แห่งในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ศนูย์การค้าบางกอกมิดทาวน์ ย่านรัชดาภิเษก ของกลุม่พร็อพเพอร์ตี 3 เพอร์เฟค 
ศนูย์การค้าเอ็มสเฟียร์ ย่านพร้อมพงษ์ ของกลุ่มเดอะมอลล์ และศนูย์การค้าบางกอกมอลล์ ย่านบางนา ของกลุม่เดอะ
มอลล์  

สําหรับโครงการที
อยู่ระหว่างการก่อสร้างในต่างจังหวดัที
สําคญั ได้แก่ เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา เซ็นทรัล
พลาซา มหาชัย และเซ็นทรัลภูเก็ต ของ CPN รวมถึงศูนย์การค้าบลูเพิร์ล ของกลุ่มเดอะมอลล์ ในจังหวัดภูเก็ต และ
ศนูย์การค้าเทอร์มินลั 21 พทัยา ของกลุม่สยามรีเทล นอกจากนี 3 การเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทยในปี 
2559 ทําให้กลุม่ค้าปลกีมีความสนใจในการพฒันาโครงการในจงัหวดัอื
น ๆ เพิ
มมากขึ 3น โดยเฉพาะกลุม่แนวชายแดนและ
หวัเมืองหลกัในทกุภาคของประเทศไทย เนื
องจากนโยบายของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที
ได้มีการสนบัสนนุการเปิดเสรี
ในสว่นของแรงงานและเงินทนุระหว่างประเทศในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้มากยิ
งขึ 3น และด้วยปัจจยัเหลา่นี 3ทําให้
ซูเปอร์สโตร์มอลล์ และร้านขายสินค้าเฉพาะอย่าง หลายโครงการ ได้ทยอยเปิดให้บริการในจังหวัดชายแดน ใน
ขณะเดียวกันผู้ประกอบการศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าได้ประกาศแผนพฒันาโครงการศูนย์การค้าในกลุ่มจงัหวดั
ดงักล่าว ทั 3งนี 3 ในปี 2559 ที
ผ่านมา CPN ได้ประกาศแผนพัฒนาโครงการใหม่ในจังหวดันครราชสีมา สมุทรสาคร และ
ภเูก็ต ตามลาํดบั อีกทั 3งยงัมีแผนที
จะขยายธุรกิจไปยงัจงัหวดัอื
น ๆ ที
มีศกัยภาพ อยา่งตอ่เนื
องในอนาคต 

ที+มา: รายงานประจําปี 2559 ของ CPN และของกองทนุรวม CPNRF 

7.2  ภาวะของธุรกิจอาคารสาํนักงานในเขตกรุงเทพมหานครในปี 2559 

ตลาดอาคารสาํนกังานในเขตกรุงเทพมหานครในปี 2559 ที
ผา่นมา สามารถเติบโตได้ดีตลอดทั 3งปี เนื
องจากพื 3นที

อาคารสํานกังานที
เพิ
มขึ 3นใหม่ที
มีปริมาณคอ่นข้างจํากดั และมีปริมาณความต้องการใช้พื 3นที
เพิ
มขึ 3นอย่างต่อเนื
อง สง่ผล
ให้ค่าเช่าพื 3นที
อาคารสํานกังานปรับตวัเพิ
มสงูขึ 3น และทําให้อตัราพื 3นที
ว่างลดลงกว่าเดิมเมื
อเทียบกับปี 2558 แม้ว่าใน
ระหว่างปี ประเทศไทยจะประสบภาวะการสญูเสยีและการไว้อาลยัต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภมูิพลอดลุยเดช เมื
อวนัที
 13 ตลุาคม 2559 แต่ภาคธุรกิจยงัคงมีการเคลื
อนไหวอย่างต่อเนื
อง และมีปริมาณความ
ต้องการเช่าพื 3นที
อาคารสาํนกังานที
ยงัคงเพิ
มสงูขึ 3นเรื
อย ๆ  โดยมีการคาดการณ์วา่ความต้องการพื 3นที
อาคารสาํนกังานในปี 
2560 จะเพิ
มขึ 3นอีกประมาณ 200,000 ตารางเมตร ซึ
งผู้ เช่าพื 3นที
สว่นใหญ่จะมาจากการขยายตวัของผู้ เช่าเดิม ประกอบ
กบัปริมาณพื 3นที
ใหมที่
มีคอ่นข้างจํากดั ซึ
งเป็นปัจจยัที
ผลกัดนัให้อตัราคา่เช่ามีการเติบโตเพิ
มขึ 3น 

ทั 3งนี 3 ปริมาณพื 3นที
อาคารสาํนกังานใหมที่
สร้างเสร็จในปี 2559  มีทั 3งสิ 3น 151,000 ตารางเมตร โดยในช่วงไตรมาส 
4 พื 3นที
ใหม่เพิ
มขึ 3นมากจาก 2 อาคารด้วยกัน คือ อาคารมหานคร ซึ
งเป็นอาคารใหม่ของไทยรัฐ ตั 3งอยู่บนถนนนราธิวาส 
ราชนครินทร์ ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ช่องนนทรี และอาคารสํานกังาน 12 ชั 3น ซึ
งเป็นอาคารสร้างใหม่ของบริษัท 
โอสถสภา จํากัด ตั 3งอยู่บนถนนรามคําแหง ทั 3งสองอาคารมีพื 3นที
รวมกันประมาณ 26,000 ตารางเมตร และเป็นเจ้าของ
อาคารใช้พื 3นที
เอง ทําให้มีพื 3นที
อาคารสาํนกังานในเขตกรุงเทพมหานครทั 3งหมดรวม 8,540,000 ตารางเมตร คิดเป็นพื 3นที

เพิ
มขึ 3นร้อยละ 1.7 รวมถึงมีอาคารสํานกังานที
ล้าสมยัซึ
งมีการปรับปรุงและรื 3อถอน ได้แก่ การรื 3อถอนอาคารเคี
ยนหงวน 1 
ที
ตั 3งอยู่บนถนนวิทยุ และอาคารวานิสสา ซึ
งตั 3งอยู่บนถนนเพลินจิต ส่งผลให้ปริมาณพื 3นที
อาคารสํานักงานให้เช่าใน
กรุงเทพมหานครลดลงประมาณ 28,000 ตารางเมตร 
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ตารางแสดงจาํนวนพื )นที+ของอาคารสาํนักงาน กรุงเทพมหานคร 

 พื )นที+สามารถ 
ปล่อยเช่าได้ทั )งหมด 
(ล้านตารางเมตร) 

พื )นที+ปล่อยเช่า 
ไปได้แล้วทั )งหมด 
(ล้านตารางเมตร) 

พื )นที+ ว่าง 
ทั )งหมด 

(ล้านตารางเมตร) 

% พื )นที+ ว่าง 

พื 3นที
เช่าทั 3งหมด 8.55 7.90 0.65 7.60% 

พื 3นที
เช่าศนูย์กลางธุรกิจทั 3งหมด 4.21 3.86 0.35 8.31% 

พื 3นที
เช่าศูนย์กลางธุรกิจ เกรด A 
ทั 3งหมด 

1.30 1.20 0.10 7.69% 

พื 3น ที
 เช่านอกศูน ย์กลางธุรกิจ 
เกรด A ทั 3งหมด 

0.46 0.44 0.02 4.34% 

ที+มา:  รายงานประจําปี 2559 ของกองทนุรวม CPNRF และกองทนุรวม CPNCG  

7.2.1  อุปทานพื )นที+อาคารสาํนักงาน 

อปุทานโดยรวมสําหรับพื 3นที
อาคารสํานกังานในปี 2559 โดยเฉพาะในช่วงครึ
งปีหลงั อุปทานพื 3นที
เช่าโดยรวม
ลดลงเล็กน้อยประมาณร้อยละ 0.06 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า คิดเป็นพื 3นที
ประมาณ 8.55 ล้านตารางเมตร 
เนื
องจากอาคารสํานกังานบางแห่งมีการปิดปรับปรุงอาคาร และมีการนําพื 3นที
บางสว่นกลบัไปใช้ประโยชน์โดยเจ้าของ
อาคาร ในช่วง 3-4 ปีข้างหน้า คาดวา่จะมีพื 3นที
อาคารสํานกังานให้เช่าที
จะเข้าสูอ่ตุสาหกรรมหรือเป็นอปุทานสว่นเพิ
มที
จะ
เพิ
มเข้ามาอีกประมาณ 1.55 ล้านตารางเมตร โดยในปัจจบุนั โครงการสาํนกังานให้เช่าข้างต้นที
อยูร่ะหวา่งก่อสร้างซึ
งคาด
วา่จะสร้างจนแล้วเสร็จในช่วงปี 2560-2562 จะอยูที่
ประมาณ 0.91, 0.17 และ 0.47 ล้านตารางเมตร ตามลาํดบั 

7.2.2  อัตราการเช่าพื )นที+ 

ถ้าพิจารณาในแง่ของอตัราการเช่าพื 3นที
สาํนกังานในเขตกรุงเทพมหานคร ในช่วงปลายปี 2559 โดยเปรียบเทียบ
กบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า พบว่าอตัราการเช่าพื 3นที
เฉลี
ยเพิ
มขึ 3นประมาณร้อยละ 2 มาอยู่ที
ประมาณร้อยละ 92 โดย
อาคารสาํนกังานเกรด A มีการเพิ
มขึ 3นของอตัราการเช่าพื 3นที
 ประมาณร้อยละ 1 จากร้อยละ 91 มาปิดที
ร้อยละ 92 ณ สิ 3น
ปี 2559 ในขณะที
อาคารสํานกังานเกรด B มีการเติบโตของอตัราการเช่าพื 3นที
มากถึงร้อยละ 3 เมื
อเทียบกบัช่วงเดียวกัน
ของปีก่อนหน้า โดยมีอตัราการเช่าพื 3นที
เฉลี
ยประมาณร้อยละ 90 อนัเป็นผลมาจากการที
อาคารสาํนกังานเกรด A แหง่ใหม ่
มีผู้ เช่าพื 3นที
แล้วเต็มจํานวน และกลุม่บริษัทขนาดเลก็ได้ขยายกิจการ โดยการเช่าพื 3นที
อาคารสาํนกังานเกรด B เพิ
มสงูขึ 3น 

หากพิจารณาอตัราการเชา่พื 3นที
เฉลี
ยของอาคารสาํนกังานในพื 3นที
ในเขตกรุงเทพมหานคร พื 3นที
สาํนกังานเกรด A 
มีอตัราการเช่าพื 3นที
เฉลี
ยตั 3งแต่ร้อยละ 89 ถึงร้อยละ 97 ซึ
งในเขตที
มีอตัราการเช่าพื 3นที
สงูที
สดุจะเป็นเขตนนทบุรีที
เป็น
นอกเขตศูนย์กลางธุรกิจ และรองลงมาจะเป็นพื 3นที
เพลินจิต-ชิดลม และพหลโยธิน ตามลําดบั และสําหรับพื 3นที
อาคาร
สํานกังานให้เช่าเกรด B มีอตัราการเช่าเฉลี
ยตั 3งแต่ร้อยละ 87 ถึงร้อยละ 95 และในพื 3นที
ที
มีอตัราเช่าพื 3นที
สงูสดุสําหรับ
ออฟฟิศเกรด B จะเป็นพื 3นที
พหลโยธิน โดยมีอตัราการเช่าพื 3นที
เฉลี
ยที
ร้อยละ 95 รองลงมาเป็นพื 3นที
รัชดาภิเษก สีลม-
สาทร และธนบรีุ ตามลาํดบั  
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7.2.3  ราคาค่าเช่าพื )นที+อาคารสาํนักงาน 

สาํหรับราคาคา่เช่าพื 3นที
อาคารสาํนกังานให้เช่าเฉลี
ยทกุเกรดในช่วงไตรมาส 4 ปี 2559 เทียบกบัช่วงเดียวกนัของ
ปีก่อนหน้า ราคาค่าเช่าต่อตารางเมตรเพิ
มขึ 3นประมาณร้อยละ 4 หรือประมาณ 21 บาท/ตารางเมตร/เดือน มาอยู่ที

ประมาณ 588 บาท/ตารางเมตร/เดือน โดยพื 3นที
สขุมุวิทที
เปิดตวัใหม่ มีราคาค่าเช่าเฉลี
ยสงูขึ 3นถึง 820 บาท/ตารางเมตร/
เดือน และถ้ามองในแง่เกรดของอาคาร อาคารสํานกังานให้เช่าเกรด A จะมีการปรับตวัของราคาค่าเช่าเฉลี
ยเพิ
มขึ 3นสงูถึง
ร้อยละ 4 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ทําให้ราคาค่าเช่าเฉลี
ยปิดที
 622 บาท/ตารางเมตร/เดือน ในขณะที
อาคาร
สาํนกังานให้เช่าเกรด B ปรับเพิ
มขึ 3นประมาณร้อยละ 3 โดยมีคา่เช่าเฉลี
ยประมาณ 457 บาท/ตารางเมตร/เดือน 

กรณีใช้ที
ตั 3งของอาคารสํานกังานเป็นเกณฑ์ ราคาคา่เช่าพื 3นที
สาํนกังานในพื 3นที
เพลนิจิต-ชิดลม จะมีคา่เช่าเฉลี
ย
สงูสดุที
 847 บาท/ตารางเมตร/เดือน รองลงมาคือพื 3นที
สลีม-สาทร, สขุมุวิท, พญาไท, พหลโยธิน และนนทบรีุ โดยมีค่าเช่า
เฉลี
ย 736, 686, 679, 553 และ 508 บาท/ตารางเมตร/เดือน ตามลาํดบั 

ที+มา:  รายงานประจําปี 2559 ของกองทนุรวม CPNRF และกองทนุรวม CPNCG 

7.3  ภาพรวมของธุรกิจการท่องเที+ยวและโรงแรมของประเทศไทย 

ประเทศไทยเป็นจดุหมายปลายทางยอดนิยมแห่งหนึ
งของนกัท่องเที
ยวต่างชาติ ซึ
งสว่นหนึ
งเป็นผลจากประเทศ
ไทยมีความได้เปรียบในการแขง่ขนัด้านราคาห้องพกัและความคุ้มคา่เงิน (Value for money) ซึ
งเมื
อเทียบกบัประเทศเพื
อน
บ้านในภมูิภาคเอเชียแปซิฟิกแล้ว ไทยเป็นแหลง่ทอ่งเที
ยวอนัดบัต้น ๆ ในภมูิภาคนี 3 โดยประเทศจีนมีจํานวนนกัท่องเที
ยวที

เข้ามาเที
ยวในประเทศไทยสงูสดุ นกัท่องเที
ยวต่างชาติถือเป็นกลุม่ที
มีความสําคญัด้านรายได้ของภาคการท่องเที
ยวไทย 
โดยมีสดัสว่นประมาณร้อยละ 65 ขณะที
นกัทอ่งเที
ยวคนไทยมีสดัสว่นประมาณร้อยละ 35 เนื
องจากนกัทอ่งเที
ยวตา่งชาติ
มีค่าใช้จ่ายต่อหวัสงูและจํานวนวนัพักที
ยาวกว่าของคนไทย โดยนกัท่องเที
ยวจากเอเชีย (ประกอบด้วยอาเซียน เอเชีย
ตะวนัออก และเอเชียใต้) ถือเป็นตลาดนกัท่องเที
ยวหลกัของไทย โดยมีสดัสว่นเกือบร้อยละ 70 ในด้านจํานวน และด้าน
รายได้มีสดัสว่นประมาณร้อยละ 60 รองลงมาเป็นนกัท่องเที
ยวจากยโุรป ซึ
งมีสดัสว่นประมาณร้อยละ 20 ในด้านจํานวน 
และเกือบร้อยละ 30 ในด้านของรายได้  

หากพิจารณานกัท่องเที
ยวเป็นรายประเทศพบว่าปัจจุบนัจีนเป็นตลาดอนัดบั 1 ของไทย ซึ
งจํานวนนกัทอ่งเที
ยว
จีนที
มาเที
ยวในประเทศไทย เพิ
มขึ 3นมากกว่า 4 เทา่ในช่วง 10 ปีที
ผา่นมา โดยมีปัจจยัหนนุจาก 1) จํานวนชนชั 3นกลางชาว
จีนที
เพิ
มขึ 3นอย่างมาก 2) การผ่อนคลายนโยบายควบคมุการเดินทางท่องเที
ยวนอกประเทศ (Outbound Tourism) ของ
รัฐบาลจีน ซึ
งปัจจุบนัทางการจีนอนญุาตให้คนจีนเดินทางไปต่างประเทศมากกว่า 140 ประเทศ และ 3) การเพิ
มขึ 3นของ
สายการบินต้นทนุตํ
าและเที
ยวบินตรงระหว่างไทย-จีน ซึ
งเป็นปัจจยัหนนุให้ชาวจีนเดินทางท่องเที
ยวในประเทศไทยเพิ
ม
มากขึ 3น อยา่งตอ่เนื
อง นอกจากนี 3 นกัทอ่งเที
ยวตา่งชาตทีิ
สาํคญัอื
น ๆ  ที
เดินทางมาไทย อาทิ มาเลเซีย  ญี
ปุ่ น และเกาหลใีต้ 
เป็นต้น 

ภาวะการท่องเที
ยวโดยทั
วไปไม่เพียงขึ 3นอยูก่บัทิศทางเศรษฐกิจของประเทศ แตย่งัมีปัจจยัที
มีผลอยา่งสาํคญัต่อ
การตดัสนิใจเดินทางทอ่งเที
ยว โดยเฉพาะของนกัทอ่งเที
ยวตา่งชาติ อาทิ อตัราแลกเปลี
ยน ราคานํ 3ามนั ปัจจยัการเมืองโลก
ที
อาจมีผลถึงความปลอดภยัในการเดินทาง ปัญหาการเมืองในประเทศที
เป็นแหลง่ท่องเที
ยว ปัญหาโรคระบาด ปัญหาภยั
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พิบตัิ เป็นต้น ซึ
งจากการศกึษาข้อมลูการเดินทางทอ่งเที
ยวของนกัท่องเที
ยวตา่งชาติที
มาไทยที
ผา่นมา พบวา่นกัทอ่งเที
ยว
เอเชีย (โดยเฉพาะจีน) มีพฤติกรรมการเดินทางท่องเที
ยวที
อ่อนไหวต่อสถานการณ์วิกฤตต่าง ๆ ซึ
งต่างจากนกัท่องเที
ยว
ยโุรปและอเมริกาที
มกัอ่อนไหวต่อปัจจยัเศรษฐกิจ การขยายตวัของธุรกิจโรงแรมสว่นใหญ่ในประเทศไทยจะกระจุกตวัใน
แหล่งท่องเที
ยวที
เป็น Tourist Destination ของชาวต่างชาติ ซึ
งในอดีตการลงทุนในธุรกิจโรงแรมมีการกระจุกตัวใน
กรุงเทพมหานคร เนื
องจากเป็นศนูย์กลางการทอ่งเที
ยวและการเดินทางของประเทศไทย แตภ่ายหลงัจากไทยมีการพฒันา
สนามบินนานาชาติขึ 3นในจงัหวดัทอ่งเที
ยว เพื
อรองรับการเติบโตของการทอ่งเที
ยวตา่งจงัหวดั ทําให้มีการลงทนุขยายธุรกิจ
โรงแรมในเมืองท่องเที
ยวมากขึ 3น อาทิ พทัยา ภเูก็ต เชียงใหม ่กระบี
 เกาะสมยุ (จ.สรุาษฎร์ธานี) ทั 3งนี 3 ผลจากการขยายตวั
ของการท่องเที
ยวส่งผลให้จํานวนห้องพักทั
วประเทศเพิ
มขึ 3นเกือบเท่าตัว จากจํานวน 277,273 ห้อง ในปี 2543 เป็น 
550,627 ห้อง ในปี 2557 ซึ
งมีทั 3งโรงแรมของนายทนุคนไทยและโรงแรมในเครือตา่งชาติ (International Hotel Chain) 

ผลประกอบการของธุรกิจโรงแรมมีความสมัพนัธ์โดยตรงกบัทิศทางการทอ่งเที
ยว ซึ
งรายได้จากห้องพกัขึ 3นอยูก่บั
จํานวนนกัท่องเที
ยวที
เข้าพกั ระยะเวลาเข้าพกัและราคาห้องพกั โดยรายได้จากการขายห้องพกัถือเป็นรายได้หลกัคิดเป็น
สดัสว่นถึงร้อยละ 50 – 60 ของรายได้รวม สว่นรายได้จากค่าอาหารและเครื
องดื
มคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 30 – 35 (ขึ 3นกบั
ขนาดของโรงแรม โดยโรงแรม 4-5 ดาว จะมีสดัสว่นรายได้จากสว่นนี 3มากกว่าขนาดเล็ก) และรายได้อื
น ๆ ร้อยละ 5 – 10 
อย่างไรก็ตาม ในช่วงหลายปีที
ผ่านมา ด้วยอัตราการขยายตัวของจํานวนห้องพักที
สูงกว่าการเพิ
มขึ 3นของจํานวน
นกัท่องเที
ยวที
เข้าพกั (Guest Arrivals at Accommodations) ทําให้ยงัคงมีปัญหา Oversupply ของห้องพกัในบางพื 3นที
 
ผนวกกบัการเข้าแขง่ขนัของสนิค้าทดแทนอย่างอพาร์ตเมนต์และคอนโดมิเนียมที
เปิดให้บริการเช่าเป็นรายวนั (แม้จะเป็น
การกระทําที
ผิดกฏหมาย แต่ก็ยงัไม่มีความเข้มงวดในการลงโทษ) ทําให้อตัราการเข้าพกัเฉลี
ยของโรงแรมในประเทศไทย
ในแต่ละปีไมส่งูนกั เฉลี
ยอยู่ที
ร้อยละ 60 – 65 เทียบกบัฮ่องกง (ร้อยละ 80 – 85) และสิงคโปร์ (ร้อยละ 80 – 90) อีกทั 3งยงั
ทําให้มีการแขง่ขนัด้านราคาสงูขึ 3น ซึ
งสง่ผลกระทบกบัรายได้และอตัราการทํากําไรของธุรกิจโรงแรม 

7.3.1  สถานการณ์ของธุรกิจท่องเที+ยวและโรงแรมไทยที+ผ่านมา  

ในช่วงวิกฤตซบัไพร์ม (ปี 2550-2552) ที
ฉุดเศรษฐกิจทั
วโลก มีผลให้การตดัสินใจเดินทางท่องเที
ยวมาไทยของ
นกัท่องเที
ยวต่างชาติชะลอตัวลงมาก และอัตราการเข้าพักของธุรกิจโรงแรมไทยลดลงสู่ระดับตํ
าสุดที
ร้อยละ 49.2 (ปี 
2552) อยา่งไรก็ตาม ในปี 2558 ภาคทอ่งเที
ยวไทยกลบัมาขยายตวัดีอีกครั 3งหนึ
ง ซึ
งสว่นหนึ
งได้แรงหนนุจากศกัยภาพของ
แหลง่ท่องเที
ยวในไทยและบริการที
เป็นเอกลกัษณ์ รวมทั 3งอานิสงส์จากการเพิ
มขึ 3นของเที
ยวบินตรงและเที
ยวบินเช่าเหมา
ลาํ โดยเฉพาะจากประเทศจีน  

สถานการณ์การทอ่งเที
ยวของประเทศไทยมีการเติบโตอยา่งตอ่เนื
องในปี 2559 โดยจํานวนนกัทอ่งเที
ยวตา่งชาติ
ที
เดินทางเข้ามาประเทศไทยมีจํานวนถึง 32.56 ล้านคน คิดเป็นการขยายตวัร้อยละ 8.91 โดยนกัท่องเที
ียวชาวจีนยงัคง
เป็นกลุ่มตลาดหลกัของการท่องเที
ยวไทย โดยคิดสดัส่วนเป็นร้อยละ 26.87 จากจํานวนนักท่องเที
ยวต่างชาติทั 3งหมด 
ทางด้านจํานวนนักท่องเที
ยวไทยขยายตัวร้อยละ 6.49 เมื
อเปรียบเทียบกับปี 2558 ส่วนหนึ
งเนื
องจากการได้รับการ
สนบัสนนุจากภาครัฐ อาทิ มาตรการช้อปช่วยชาติ การต่ออายมุาตรการลดหย่อนภาษีและการเพิ
มจํานวนวนัหยดุ สง่ผล
ให้ทั 3งปี 2559 ประเทศไทยมีรายได้จากการทอ่งเที
ยวรวมกนัทั 3งสิ 3น 2.51 ล้านล้านบาท สงูกวา่ที
กระทรวงการทอ่งเที
ยวและ
กีฬาคาดการณ์ไว้ที
 2.4 ล้านล้านบาท โดยขยายตวัร้อยละ 11.09 โดยแบ่งเป็นรายได้จากการท่องเที
ยวระหว่างประเทศ 
หรือต่างชาติเที
ยวไทยจํานวน 1.64 ล้านล้านบาท และเป็นรายได้จากการท่องเที
ยวภายในประเทศ หรือ ไทยเที
ยวไทย
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จํานวน 0.87 ล้านล้านบาท จากรายได้รวมของภาคการทอ่งเที
ยวในปี 2559 กวา่ 2.51 ล้านล้านบาท ได้สร้างมลูคา่เพิ
มแก่
เศรษฐกิจไทยคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 17.7 ของผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ โดยภาคธุรกิจที
ได้รับประโยชน์จากการ
ใช้จ่ายซื 3อสนิค้าและบริการของนกัทอ่งเที
ยวมากที
สดุอนัดบัแรก คือ ธุรกิจสถานพกัแรม ประมาณ 580,000 ล้านบาท 

ภาพรวมธุรกิจโรงแรมทั
วประเทศในปี 2559 มีแนวโน้มเติบโตลดลง สวนทางกบัจํานวนนกัทอ่งเที
ยวที
เพิ
มมากขึ 3น 
อนัเป็นผลจากจํานวนอปุทานห้องพกัที
มีอยูส่งู ทง้ัจากจํานวนธุรกิจโรงแรมในตลาดและธุรกิจบริการที
พกัประเภทอื
นที
เพิ
ม
มากขึ 3น อาทิ ห้องพกัรายวนั เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ โรงแรมที
ไม่ได้จดทะเบียนตามกฎหมาย ซึ
งมีต้นทุนในการประกอบ
ธุรกิจที
ตํ
ากวา่ จึงสามารถสามารถลดราคาการให้บริการเพื
อแขง่ขนัได้ สง่ผลให้เกิดภาวะการแขง่ขนัระหวา่งผู้ประกอบการ
ที
รุนแรงมากขึ 3น และนําไปสูจํ่านวนรายได้และอตัราการเข้าพกัของธุรกิจโรงแรมที
ลดลง โดยเฉพาะโรงแรม 3 - 4 ดาว และ
โรงแรมขนาดเลก็ซึ
งมีขีดความสามารถในการแขง่ขนัที
จํากดั 

สาํหรับในด้านรายได้จากการท่องเที
ยว ในปี 2559 นกัท่องเที
ยวชาวต่างชาติก่อให้เกิดรายได้จากการท่องเที
ยว
แก่ประเทศไทยรวมทง้ัสิ 3น 1.64 ล้านล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 12.40 เมื
อเทียบกับปี 2558 โดยนกัท่องเที
ยวจีนยงัคงมี
บทบาทสาํคญัตอ่การสร้างรายได้จากการทอ่งเที
ยว โดยสามารถสร้างรายได้สงูถึง 439,287 ล้านบาท ขยายตวักวา่ร้อยละ 
15.34 เมื
อเปรียบเทียบกับปี 2558 ในขณะที
นักท่องเที
ยวภูมิภาคยุโรปสามารถสร้างรายได้สูงถึง 458,304 ล้านบาท 
ขยายตวักว่าร้อยละ 12.84 เมื
อเปรียบเทียบกบัปี 2558 ซึ
งเป็นผลจากการเติบของรายได้จากนกัท่องเที
ยวยโุรปเกือบทุก
ประเทศ รวมถึงนกัท่องเที
ยว CLMV ที
รายได้ขยายตวัสงูถึงร้อยละ 20.66 เมื
อเปรียบเทียบกับปี 2558 การขยายตวัของ
รายได้จากนักท่องเที
ยวต่างชาติของปี 2559 ตํ
ากว่าอัตราการขยายตัวของรายได้ในปี 2558 ส่วนหนึ
งเป็นผลมาจาก
คา่ใช้จ่ายตอ่หวัของนกัทอ่งเที
ยวที
ลดลงจากปีก่อนหน้า มาจากค่าใช้จ่ายที
มีสดัสว่นสงูสดุคือค่าห้องพกัที
ไม่ได้เพิ
มขึ 3น แต่
มีแนวโน้มลดลง เนื
องจากความนิยมในระบบการจองที
พกัออนไลน์ที
เพิ
มมากขึ 3น การแข่งขนัทางด้านราคาของธุรกิจ
โรงแรม รวมทั 3งธุรกิจทัวร์ศูนย์เหรียญที
ยังคงมีอยู่ในช่วงก่อนใช้มาตรการอย่างจริงจังของภาครัฐในช่วงปลายปี และ
นกัทอ่งเที
ยวสว่นใหญ่ใช้จ่ายอยา่งประหยดัมากขึ 3น จากภาวะทางเศรษฐกิจ 

ในปี 2559 การท่องเที
ยวภายในประเทศยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื
อง โดยมีจํานวนชาวไทยเที
ยวไทย รวม
ทั 3งสิ 3น 148,037,560 คน ขยายตัวร้อยละ 6.49 เมื
อเปรียบเทียบกับปี 2558 และก่อให้เกิดรายได้จากการท่องเที
ยว
ภายในประเทศ รวมทั 3งสิ 3น 869,510 ล้านบาท ขยายตวัเพิ
มขึ 3นร้อยละ 8.27 เมื
อเปรียบเทียบกับปี 2558 ซึ
งส่วนหนึ
งเป็น
ผลมาจากการสง่เสริมการท่องเที
ยวจากโครงการตา่ง ๆ  การได้รับการสนบัสนนุจากภาครัฐ อาทิ การท่องเที
ยวในประเทศ
มาหกัลดหยอ่นภาษีเงินได้บคุคลธรรมดาในช่วงต้นปี 15,000 บาท และในช่วงปลายปีอีก 15,000 บาท มาตรการช้อปช่วย
ชาติ การต่ออายุมาตรการลดหย่อนภาษี และการเพิ
มวันหยุด อย่างไรก็ตาม อัตราการขยายตัวของรายได้จากการ
ทอ่งเที
ยวภายในประเทศของปี 2559 ตํ
ากว่าอตัราการขยายตวัของรายได้ในปี 2558 สว่นหนึ
งเป็นผลมาจากคา่ใช้จ่ายต่อ
หวัของนกัทอ่งเที
ยวที
ลดลงจากปีก่อนหน้า ซึ
งสว่นหนึ
งมาจากคา่ใช้จ่ายที
มีสดัสว่นสงูสดุคือคา่ห้องพกัที
ไม่ได้เพิ
มขึ 3น แต่มี
แนวโน้มลดลง จากภาวะความไมแ่นน่อนของเศรษฐกิจ 
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7.3.2  แนวโน้มในอนาคต 

คาดว่าจํานวนนักท่องเที
ยวต่างชาติที
มาท่องเที
ยวในประเทศไทยจะยงัมีการขยายตวัอย่างต่อเนื
องในช่วงปี 
2560 - 2561 ในขณะที
จํานวนนกัทอ่งเที
ยวไทยจะเพิ
มขึ 3นไมม่ากนกั ในช่วงระยะเวลาเดียวกนั ซึ
งจะหนนุให้อตัราการเข้า
พกัในโรงแรมปรับสงูขึ 3นสูร่ะดบัร้อยละ 63 – 65 โดยที
: 

- จํานวนนกัทอ่งเที
ยวจีนจะยงัเป็นแรงขบัเคลื
อนที
สําคญัของภาคการทอ่งเที
ยวไทย ซึ
งคาดว่านกัทอ่งเที
ยวจีน
จะยงัคงหลั
งไหลเข้ามาท่องเที
ยวในไทยอย่างต่อเนื
อง โดยเศรษฐกิจจีนที
มีแนวโน้มชะลอตวัลง จะสง่ผลให้
จํานวนนักท่องเที
ยวจีนที
เดินทางระยะไกล (ใช้จ่ายสงู) หันมาสนใจท่องเที
ยวในภูมิภาคเดียวกันมากขึ 3น 
ขณะที
นกัท่องเที
ยวยุโรปมีแนวโน้มกระเตื 3องขึ 3นตามภาวะเศรษฐกิจที
ค่อย ๆ ฟื3นตวั ส่วนนกัท่องเที
ยวจาก
อาเซียนมีแนวโน้มขยายตวัอย่างต่อเนื
อง โดยส่วนหนึ
งมาจากการเปิดตวัของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC) 

- นกัทอ่งเที
ยวกลุม่ MICE (Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions) จะมีการเติบโตที
ดี โดยใน
ปัจจุบนั ไทยเป็น MICE Destination ที
สําคญัแห่งหนึ
งของเอเชีย ทั 3งนี 3 โรงแรมที
รับนกัท่องเที
ยวกลุ่ม MICE 
จะสามารถเพิ
มรายได้ ทั 3งจากค่าห้องพกั การเช่าห้องประชมุ รวมทั 3งรายได้ค่าอาหารและเครื
องดื
มจากการ
จดัเลี 3ยง เนื
องจากนกัทอ่งเที
ยว MICE จะมีคา่ใช้จ่ายมากกวา่นกัทอ่งเที
ยวทั
วไป  

- จํานวนนักท่องเที
ยวไทยมีแนวโน้มจะเพิ
มขึ 3น โดยได้รับอานิสงส์จากมาตรการกระตุ้นการท่องเที
ยวจาก
ภาครัฐ ซึ
งรวมถึงมาตรการลดหยอ่นภาษี (คา่ที
พกัและคา่ใช้จา่ยตา่ง ๆ  ที
เกี
ยวเนื
องกบัการเดินทางทอ่งเที
ยว) 
รวมทั 3งราคานํ 3ามนัที
ยงัอยูใ่นระดบัตํ
า  

- จํานวนห้องพกัจะมีการขยายตวัชะลอลง ซึ
งจะสง่ผลให้ปัญหาจํานวนห้องพกัล้นในบางพื 3นที
คลี
คลายลงบ้าง 
โดยพิจารณาจากจํานวนการขอใบอนุญาตก่อสร้างโรงแรมที
ลดลงเมื
อเทียบกับช่วง 5-10 ปีก่อนหน้า โดย
ส่วนใหญ่จะเป็นการขยายโรงแรมระดับ 3-4 ดาวและ budget hotel ของผู้ประกอบการรายใหญ่ในพื 3นที

ศนูย์กลางภมูิภาค แหลง่ท่องเที
ยวอื
น ๆ และเมืองชายแดนที
คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการเปิด AEC ซึ
ง
เมื
อพิจารณากบัจํานวนนกัทอ่งเที
ยวที
มีแนวโน้มเติบโตดี นา่จะมีผลให้อตัราเข้าพกัปรับเพิ
มขึ 3น 

- การเข้ามาแข่งขันของสินค้าทดแทนจะกดดันรายได้ของผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม อาทิ อพาร์ตเมนต์ 
เซอร์วิส อพาร์ตเมนต์ และคอนโดมิเนียม ซึ
งยงัคงเป็นปัญหากดดนัรายได้ของผู้ประกอบการ โดยเฉพาะ
ผู้ประกอบการโรงแรมขนาดเล็ก เนื
องจากต้องใช้กลยทุธ์ด้านราคาเพื
อดึงดดูลกูค้า อย่างไรก็ตาม ความผนั
ผวนของภาวะเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก รวมทั 3งปัญหาการเมืองในประเทศที
อาจมีแนวโน้มยืดเยื 3อ อาจ
เป็นปัจจัยฉุดรั 3งการเติบโตของภาคการท่องเที
ยวไทยให้ไม่เป็นตามคาด และมีผลกระทบต่อเนื
องถึงผล
ประกอบการของธุรกิจโรงแรมและธุรกิจทอ่งเที
ยว 

7.3.3  สถานการณ์ของอุตสาหกรรมการท่องเที+ยวและโรงแรมของเมืองพัทยาและแนวโน้ม 

พัทยา หรือ เมืองพัทยา ซึ
งอยู่ในเขตจังหวัดชลบุรี จัดเป็นเมืองท่องเที
ยวนานาชาติที
มีชื
อเสียงระดับโลก 
โดยเฉพาะหาดทรายที
ทอดยาวไปตามแนวชายฝั
งทะเลจดัได้วา่มีความสวยงามอีกแหง่ของประเทศไทย โดยพทัยาอยูห่า่ง
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จากกรุงเทพมหานครไปทางตะวนัออกเฉียงใต้ ประมาณ 140 กิโลเมตร และตั 3งอยู่บนฝั
งทะเลทางทิศตะวนัออกของอ่าว
ไทย พทัยาแบง่พื 3นที
ออกเป็น 4 สว่น ได้แก่ พทัยาเหนือ พทัยากลาง พทัยาใต้ และหาดจอมเทียนซึ
งตั 3งอยูท่างทิศใต้และอยู่
หางจากตวัเมืองพทัยาประมาณ 4 กิโลเมตร และสามารถเดินทางไปยงัทางใต้ของระยอง เนื
องจากพทัยามีการพฒันา
อย่างต่อเนื
องและจํานวนนกัท่องเที
ยวทั 3งชาวไทยและตา่งประเทศที
มีจํานวนเพิ
มมากขึ 3น รัฐบาลจึงได้จดัตั 3งพทัยาให้เป็น
เขตปกครองพิเศษเขตหนึ
งที
ตั 3งตามพระราชบญัญตัิระเบียบบริหารราชการเมืองพทัยา ในปี 2519 และรัฐบาลประกาศใช้
พระราชบญัญตัิเมืองพทัยาในปี 2521 (เทียบเท่าเทศบาลนคร) พทัยาเป็นสถานที
ทอ่งเที
ยวชายทะเลยอดนิยมอีกแหง่หนึ
ง
ตั 3งแตอ่ดีตจวบจนปัจจบุนั โดยพทัยามีแหลง่ช้อปปิ3งและเป็นศนูย์รวมแหลง่บนัเทิงยามคํ
าคืนมากกว่า 300 แหง่ โรงแรม รี
สอร์ท พร้อมสิ
งอํานวยความสะดวกครบครัน อีกทั 3งยงัมีร้านอาหาร ภตัตาคาร และบาร์ นอกจากนี 3 ยงัมีกิจกรรมของกีฬา
ทั 3งทางนํ 3าและทางบก รวมทั 3งกิจกรรมสนัทนาการตา่ง เช่น ชายหาด สนามกอล์ฟ สนามเทนนิส โรงยิม ฟิสเนสที
มีอปุกรณ์
ออกกําลงักายครบครันและมวยไทย  พทัยาจึงมีกิจกรรมต่าง ๆ ให้นกัท่องเที
ยวได้เลือกทํามากมายตลอดทั 3งวนัที
ทําให้
นกัทอ่งเที
ยวให้ความสนใจมาทอ่งเที
ยวในเมืองพทัยากนัมาก 

ในปี 2559 ที
ผา่นมา ภาพรวมการทอ่งเที
ยวในพทัยามีแนวโน้มฟื3นตวัมากขึ 3น จากจํานวนนกัทอ่งเที
ยวชาวรัสเซีย
ที
ฟื3นตวัจากจุดตํ
าสดุในปี 2558 รวมถึงตลาดใหม่ ๆ เช่น จีน อินเดีย ซึ
งมีแนวโน้มเติบโตดีเช่นกัน ส่วนแนวโน้มการเปิด
โรงแรมใหมใ่นช่วง 1-2 ปีข้างหน้า จะยงัจํากดัเนื
องจากจํานวนห้องพกัยงัอยูใ่นระดบัที
สงู อตัราการเข้าพกัโรงแรมในพทัยา
มีแนวโน้มจะกลบัมาเติบโตดี แต่ราคาค่าห้องพักยังทรงตัว และโอกาสขยายตัวของโรงแรมในพัทยายังจํากัด แม้ว่า
นกัท่องเที
ยวรัสเซียจะเริ
มกลบัเข้ามาท่องเที
ยวในเมืองพทัยามากขึ 3น แต่กําลงัซื 3อของนกัท่องเที
ยวชาวรัสเซียยงัไม่ฟื3นตวั
ชดัเจนนกั เนื
องจากทิศทางราคานํ 3ามนัที
กลบัมาเติบโตอยา่งช้า ๆ และอาจต้องใช้เวลาอีก 2-3 ปี ในการฟื3นตวัอย่างเต็มที
 
ทั 3งในด้านจํานวนและกําลงัซื 3อ ทางด้านแนวโน้มราคาห้องพกัจะยงัทรงตวั จากการแขง่ขนัของโรงแรมระดบักลาง-ลา่งที
ยงั
รุนแรง  เนื
องจากฐานลกูค้าในตลาดพทัยาสว่นใหญ่เป็นตลาดระดบัลา่ง ซึ
งเป็นข้อจํากัดในการเพิ
มราคาห้องพกั อีกทง้ั
จํานวนคอนโดมิเนียมปลอ่ยเช่ารายวนัที
มีแนวโน้มเพิ
มขึ 3น จะยงักดดนัโรงแรมอีกด้านหนึ
ง  

ตารางแสดงอตัราการเข้าพกัและจาํนวนห้องพกัของโรงแรมในพทัยา ปี 2555 – 2559 

ปี อัตราการเข้าพัก 
2555 70% 
2556 72% 
2557 70% 
2558 75% 
2559 76% 

ที+มา:   การทอ่งเที
ยวแหง่ประเทศไทย 

สาํหรับอปุทานของโรงแรมในเมืองพทัยา ทางด้านจํานวนห้องพกัจดทะเบียนที
คาดวา่จะสร้างเสร็จแบง่ตามเกรด
สําหรับปี 2560 มีทั 3งสิ 3น 700 ห้อง โดยแบ่งเป็นโรงแรม 4 ดาวประมาณ 460 ห้อง และโรงแรม 3 ดาวประมาณ 240 ห้อง 
สาํหรับปี 2561 คาดวา่จะมีทั 3งสิ 3น 300 ห้อง โดยทั 3งหมดเป็นโรงแรมระดบั 5 ดาว 
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8. โครงสร้างผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 

โครงสร้างผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวม CPNRF ณ วนัที
 16 สิงหาคม 2560 และโครงสร้างผู้ ถือหน่วยทรัสต์
ของกองทรัสต์ CPNREIT หลงัการแปลงสภาพจากกองทนุรวม CPNRF เป็นกองทรัสต์ CPNREIT เป็นดงันี ; 

ลาํดับ ผู้ถอืหน่วย 

กองทุนรวม CPNRF กองทรัสต์ CPNREIT 

(ก่อนการแปลงสภาพ) (หลงัการแปลงสภาพ) 

จาํนวนหน่วย ร้อยละ จาํนวนหน่วย ร้อยละ 

1. บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) 590,521,686 26.69 590,521,686 26.69 

2. ธนาคารออมสนิ 68,004,833 3.07 68,004,833 3.07 

3. MRS.ARUNEE CHAN 55,645,800 2.52 55,645,800 2.52 

4. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 42,170,010 1.91 42,170,010 1.91 

5. บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 37,367,952 1.69 37,367,952 1.69 

6. GIC PRIVATE LIMITED 37,304,437 1.69 37,304,437 1.69 

7. บริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 34,200,020 1.55 34,200,020 1.55 

8. บริษัท ไทยประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 33,491,100 1.51 33,491,100 1.51 

9. HSBC BANK PLC-HSBC INSTITUTIONAL 
TST SVS (IRE) LTD FIRST STATE GLOBAL 
UMBRELLA FUND PLC - FIRST STATE 
ASIAN EQU 

33,261,756 1.50 33,261,756 1.50 

10. กองทนุเปิดทหารไทย พร็อพเพอร์ตี ; อินคมั พลสั 28,308,100 1.28 28,308,100 1.28 

11. AIA TH-EQ3-P 27,420,802 1.24 27,420,802 1.24 

12. CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE 
LTD-S.A PBG CLIENTS SG 

25,600,000 1.16 25,600,000 1.16 

13. MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL 
PLC 

24,337,158 1.10 24,337,158 1.10 

14. กองทนุเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี ;เวลท์ ฟันด์ 23,211,601 1.05 23,211,601 1.05 

15. กองทนุเปิดเค พร็อพเพอร์ตี ; เซคเตอร์ 22,683,300 1.03 22,683,300 1.03 

16. กองทนุเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี ; ดิวิเดนด์ ฟันด์ 18,852,107 0.85 18,852,107 0.85 

17. บริษัท เอฟดบับลวิดี ประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 18,316,100 0.83 18,316,100 0.83 
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ลาํดับ ผู้ถอืหน่วย 

กองทุนรวม CPNRF กองทรัสต์ CPNREIT 

(ก่อนการแปลงสภาพ) (หลงัการแปลงสภาพ) 

จาํนวนหน่วย ร้อยละ จาํนวนหน่วย ร้อยละ 

18. บริษัท กรุงไทย-แอกซา่ ประกนัชีวิต จํากดั 
(มหาชน) 

18,000,000 0.81 18,000,000 0.81 

19. HSBC BANK PLC-SCHRODER ORIENTAL 
INCOME FUND LIMITED 

17,597,209 0.80 17,597,209 0.80 

20. THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) 
LIMITED 

17,495,735 0.79 17,495,735 0.79 

21 CIMB-Principal Property Income Fund 15,665,775 0.71 15,665,775 0.71 

22. กองทนุเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี ; พลสั I 15,193,600 0.69 15,193,600 0.69 

23. บริษัท อาคเนย์ ประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 14,803,697 0.67 14,803,697 0.67 

24. กองทนุเปิดวรรณ พร็อพเพอร์ตี ; พลสั ฟันด์ 14,008,138 0.63 14,008,138 0.63 

25. มหาวิทยาลยัมหิดล 12,871,976 0.58 12,871,976 0.58 

26. ผู้ ถือหนว่ยอื
นๆของกองทนุรวม CPNRF 966,143,808 43.67 966,143,808 43.67 

รวม 2,212,476,700 100.00 2,212,476,700 100.00 
หมายเหตุ:  โครงสร้างผู้ ถือหน่วยของกองทรัสต์ CPNREIT ตามที
แสดงไว้ข้างต้น จดัทําขึ ;นโดยใช้อตัราการแปลงสภาพ (conversion ratio) 

ที
 1:1 โดยในการลงทุนในทรัพย์สินที
จะลงทุนเพิ
มเติมครั ;งที
 1 กองทรัสต์ CPNREIT ไม่ได้มีการออกหน่วยทรัสต์เพิ
มเติม แต่
อยา่งใด แตใ่ช้เงินกู้จากสถาบนัการเงินทั ;งจํานวน 
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9. กระบวนการแปลงสภาพและการดาํเนินงานของกองทรัสต์ CPNREIT 

9.1 เหตุผลในการแปลงสภาพกองทุนรวมเป็นกองทรัสต์ 

บริษัทจดัการและ CPN ในฐานะผู้ ถือหน่วยลงทนุรายใหญ่ของกองทนุรวม CPNRF ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ต่อผู้
ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวม CPNRF โดยรวม จึงมีความประสงค์ที
จะแปลงสภาพกองทนุรวม CPNRF เป็นกองทรัสต์ 
CPNREIT และลงทนุเพิ
มเติมในทรัพย์สินที
จะลงทนุเพิ
มเติมครั =งที
 1 เนื
องจากกองทนุรวม CPNRF ไมส่ามารถดําเนินการ
เพิ
มเงินทนุเพื
อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์เพิ
มเติมได้ ตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ที
 สน. 25/2552 เรื
อง หลักเกณฑ์ เงื
อนไข และวิธีการจัดตั =งและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ซึ
ง
กําหนดให้ต้องดําเนินการยื
นคําขอความเห็นชอบเพิ
มเงินทุนเพื
อลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์เพิ
มเติม ต่อสํานกังาน ก.ล.ต. 
ภายในวนัที
 31 ธนัวาคม 2556 ประกอบกบัการที
สทิธิประโยชน์ทางภาษีของผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวม CPNRF ซึ
ง
จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ และสิทธิประโยชน์ทางภาษีของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ซึ
งจะได้ รับการยกเว้น
ภาษีมลูคา่เพิ
ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ อนัเนื
องมาจากการแปลงสภาพกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์เป็นทรัสต์
เพื
อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ รวมทั =งสิทธิประโยชน์เกี
ยวกับค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี
ยวกับ
อสงัหาริมทรัพย์อนัเนื
องมาจากการแปลงสภาพกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์เป็นทรัสต์เพื
อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ จะ
สิ =นสดุภายในวนัที
  31 ธนัวาคม 2560 

ในการนี = ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ ได้เสนอแผนการแปลงสภาพกองทุนรวม CPNRF เป็นกองทรัสต์ CPNREIT 
และการลงทุนในทรัพย์สินที
จะลงทุนเพิ
มเติมครั =งที
 1 ต่อบริษัทจัดการ เพื
อให้กองทรัสต์ CPNREIT สามารถขยายการ
ลงทนุในทรัพย์สินที
มีคณุภาพ อนัจะเป็นการสานต่อนโยบายการลงทนุของกองทนุรวม CPNRF ทั =งนี =  ซีพีเอ็น รีท แมเนจ
เมนท์อยูร่ะหวา่งการยื
นคําขอความเห็นชอบเป็นผู้จดัการกองทรัสต์ตอ่สาํนกังาน ก.ล.ต. โดยจะเข้าเป็นผู้จดัการกองทรัสต์
เมื
อมีการก่อตั =งกองทรัสต์ CPNREIT แล้ว 

9.2 แผนการแปลงสภาพกองทุนรวม 

ตามแผนการแปลงสภาพกองทุนรวม CPNRF เป็นกองทรัสต์ CPNREIT นั =น กองทรัสต์ CPNREIT จะก่อตั =งขึ =น
ด้วยผลของสญัญาก่อตั =งทรัสต์ และสมบรูณ์เมื
อผู้ก่อตั =งทรัสต์ได้ก่อสทิธิและหน้าที
ในทางทรัพย์สนิให้แก่ทรัสตี ด้วยการเข้า
ทําสญัญาที
มีข้อผกูพนัว่าผู้ก่อตั =งทรัสต์จะดําเนินการเพื
อให้ได้มาซึ
งทรัพย์สนิของกองทนุรวม CPNRF ที
แปลงสภาพ โดย
แลกกับการที
กองทรัสต์ CPNREIT จะจําหน่ายหน่วยทรัสต์ที
ออกใหม่ให้แก่กองทุนรวม CPNRF และเมื
อกองทรัสต์ 
CPNREIT ได้ก่อตั =งขึ =นแล้ว กองทรัสต์ CPNREIT จะรับโอนทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวม CPNRF ซึ
งรวมถึง
อสงัหาริมทรัพย์และสงัหาริมทรัพย์ที
ใช้ในการประกอบกิจการของทรัพย์สินที
อยู่ภายใต้กองทุนรวม CPNRF (อนัได้แก่ 
โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ
 นเกล้า และโครงการ
เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม ่แอร์พอร์ต) 

หลงัจากการโอนทรัพย์สนิและภาระของกองทนุรวม CPNRF ดงักลา่ว บริษัทจดัการจะดําเนินการเลกิกองทนุรวม 
CPNRF และชําระบญัชี โดยในขั =นตอนการชําระบญัชี ผู้ ชําระบญัชีจะแบง่หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ CPNREIT ที
กองทนุ
รวม CPNRF ได้มาจากการแปลงสภาพ ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุที
มีชื
อปรากฏในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ณ วนัที
กําหนด
สทิธิในการสบัเปลี
ยนหนว่ยลงทนุกบัหนว่ยทรัสต์   
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นอกจากนี = ผู้ก่อตั =งทรัสต์ต้องดําเนินการเพื
อให้หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ CPNREIT ที
ออกและเสนอขายให้แก่
กองทนุรวม CPNRF เพื
อแลกเปลี
ยนกบัทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวม CPNRF เข้าเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนแทน
หน่วยลงทุนของกองทุนรวม CPNRF ซึ
งจะถกูเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน โดยจะดําเนินการดงักลา่วให้
แล้วเสร็จภายใน 15 วนัทําการนบัแตว่นัปิดการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ 

9.3 แผนการลงทุนในทรัพย์สนิเพิ,มเติมครั.งที, 1 

เพื
อประโยชน์แก่ผู้ ถือหน่วย  ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ได้เสนอแผนการลงทนุในทรัพย์สนิที
จะลงทนุเพิ
มเติมครั =งที
 
1 ซึ
งผู้ก่อตั =งทรัสต์จะพิจารณาลงทนุในทรัพย์สินที
จะลงทุนเพิ
มเติมครั =งที
 1 ในช่วงเวลาเดียวกับหรือหลงัจากการแปลง
สภาพกองทนุรวม CPNRF เป็นกองทรัสต์ CPNREIT โดยใช้เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินทั =งจํานวน 

9.4 กระบวนการแปลงสภาพ การเลิกกองทุนรวม การชําระบัญชี และการลงทุนในทรัพย์สินที,จะลงทุน
เพิ,มเติมครั.งที, 1 (Conversion Timeline) 

ผู้ก่อตั =งทรัสต์มีความประสงค์ที
จะดําเนินการแปลงสภาพกองทุนรวม CPNRF เป็นกองทรัสต์ CPNREIT และ
ลงทุนในทรัพย์สินที
จะลงทุนเพิ
มเติมครั =งที
 1 ในช่วงเวลาเดียวกัน แต่เนื
องจากการดําเนินการดังกล่าวขึ =นอยู่กับปัจจัย
หลายประการ ทําให้ผู้ก่อตั =งทรัสต์อาจพิจารณาดําเนินการแปลงสภาพกองทนุรวม CPNRF เป็นกองทรัสต์ CPNREIT ให้
เสร็จสิ =นภายในปี พ.ศ. 2560 ก่อน เพื
อให้กองทุนรวม CPNRF และผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม CPNRF ได้รับสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีจากการแปลงสภาพกองทนุรวม CPNRF เป็นกองทรัสต์ CPNREIT ที
จะต้องมีการดําเนินการให้แล้ว
เสร็จตั =งแตว่นัที
 1 มกราคม ถึงวนัที
 31 ธนัวาคม 2560 แล้วจึงจะพิจารณาดําเนินการลงทนุในทรัพย์สนิที
จะลงทนุเพิ
มเติม
ครั =งที
 1 ในภายหลงั  

ทั =งนี = ภายหลงัจากที
ผู้ก่อตั =งทรัสต์ได้รับอนญุาตจากสาํนกังาน ก.ล.ต. ให้เสนอขายหนว่ยทรัสต์ที
ออกใหมเ่พื
อการ
แปลงสภาพแล้ว บริษัทจัดการ ผู้ ก่อตั =งทรัสต์และผู้ ชําระบัญชี จะดําเนินการแปลงสภาพกองทุนรวม CPNRF เป็น
กองทรัสต์ CPNREIT และลงทุนในทรัพย์สินที
จะลงทุนเพิ
มเติมครั =งที
 1 โดยมีขั =นตอนการดําเนินการและระยะเวลาที

เกี
ยวข้องดงันี = 
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ลาํดับ 
ขั .นตอนการแปลงสภาพ การเลิกกองทุนรวม CPNRF   

การชาํระบัญชีและการลงทุนในทรัพย์สนิที,จะลงทุนเพิ,มเติมครั.งที, 1 
ระยะเวลาการดาํเนินการโดยประมาณ 

1. ผู้ก่อตั =งทรัสต์จะยื
นแบบแสดงรายการข้อมลูและร่างหนงัสือชี =ชวนเพื
อการแปลงสภาพที

แก้ ไขเพิ
 ม เติมค รั =งหลังสุดต่อสํานักงาน  ก.ล.ต . และนําเอกสารนั =น เข้าสู่ ระบบ
อิเลก็ทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย์ 

แบบแสดงรายการข้อมลูและร่างหนงัสอืชี =ชวนเพื
อการแปลงสภาพจะมีผลใช้บงัคบัเมื
อ
พ้นระยะเวลา 14 วนันบัแต่วนัที
ทางสํานกังาน ก.ล.ต. ได้รับแบบแสดงรายการข้อมูล
และร่างหนงัสอืชี =ชวนที
แก้ไขเพิ
มเติมครั =งหลงัสดุ 

2. บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยทราบวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหน่วยลงทุนเพื
อ
กําหนดสิทธิในการสบัเปลี
ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม CPNRF กับหน่วยทรัสต์ของ
กองทรัสต์ CPNREIT (Book Closing Date for Swap) 

ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื
อ
กําหนดสทิธิในการสบัเปลี
ยนหนว่ยลงทนุกบัหนว่ยทรัสต์  

3. ตลาดหลกัทรัพย์ฯ จะขึ =นเครื
องหมาย XO-Swap (ซึ
งหมายความว่าผู้ซื =อหน่วยลงทุนจะ
ไมไ่ด้สทิธิในการสบัเปลี
ยนหนว่ยลงทนุเป็นหนว่ยทรัสต์ (Swap)) 

3 วนัทําการก่อนวนัปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื
อกําหนดสิทธิในการ
สบัเปลี
ยนหนว่ยลงทนุกบัหนว่ยทรัสต์ 

4. บริษัทจัดการจะรวบรวมรายชื
อผู้ ถือหน่วยลงทุนตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีการปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหนว่ย
ลงทนุ (Book Closing for Swap) 

หลงัจากวนัที
แจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหนว่ยลงทนุ
อยา่งน้อย 14 วนั  

5. บริษัทจัดการจะขอให้ตลาดหลกัทรัพย์หยุดพักการซื =อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 
CPNRF (ขอ SP) 

ล่วงหน้า 3 วนัทําการก่อนวันปิดสมุดทะเบียนทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื
อ
กําหนดสทิธิในการสบัเปลี
ยนหนว่ยลงทนุกบัหนว่ยทรัสต์ 

6. ตลาดหลกัทรัพย์จะหยดุพกัการซื =อขายหนว่ยลงทนุของกองทนุรวม CPNRF (ขึ =น SP) ต่อเนื
องไปจนถึงวนัที
ตลาดหลกัทรัพย์ประกาศเพิกถอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 
CPNRF และรับหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ CPNREIT เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์  

7. ผู้ก่อตั =งทรัสต์ดําเนินการแปลงสภาพกองทนุรวม CPNRF เป็นกองทรัสต์ CPNREIT  ด้วย
การก่อสทิธิและหน้าที
ในทางทรัพย์สนิของกองทนุรวม CPNRF ให้แก่ทรัสตี 

โดยไม่ชกัช้า โดยผู้ก่อตั =งทรัสต์คาดว่าจะดําเนินการแปลงสภาพภายในเดือนธันวาคม 
2560 
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ลาํดับ 
ขั .นตอนการแปลงสภาพ การเลิกกองทุนรวม CPNRF   

การชาํระบัญชีและการลงทุนในทรัพย์สนิที,จะลงทุนเพิ,มเติมครั.งที, 1 
ระยะเวลาการดาํเนินการโดยประมาณ 

8. บริษัทจดัการจะแจ้งการเลิกกองทนุรวม CPNRF  ตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ผู้ดแูลผลประโยชน์
ของกองทนุรวม CPNRF ตลาดหลกัทรัพย์และสาํนกังาน ก.ล.ต. 

ก่อนการเลิกกองทุนรวม CPNRF เป็น
เวลาไมน่้อยกวา่ 5 วนัทําการ 

 

 

 

ภายใน 15 วนัทําการนบัแต ่
วนัปิดการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ 

เพื
อการแปลงสภาพ 
(บริษัทฯ จะดําเนินการให้แล้วเสร็จ 
ภายใน วนัที
 31 ธนัวาคม 2560) 

9. ผู้ ก่อตั =งทรัสต์จะขายหน่วยทรัสต์เพื
อการแปลงสภาพให้แก่กองทุนรวม CPNRF  โดย
บริษัทจัดการจะโอนทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวม CPNRF ไปยังกองทรัสต์ 
CPNREIT  เพื
อแลกเปลี
ยนกบัหน่วยทรัสต์ที
ออกใหม่เพื
อการแปลงสภาพของกองทรัสต์ 
CPNREIT  
ทั =งนี = ผู้ก่อตั =งทรัสต์ต้องเสนอขายหน่วยทรัสต์เพื
อการแปลงสภาพให้แล้วเสร็จภายใน 6 
เดือนนบัแต่วนัที
สํานกังาน ก.ล.ต. แจ้งผลการอนุญาตให้เสนอขายหน่วยทรัสต์เพื
อการ
แปลงสภาพ 

- 

10. บริษัทจดัการจะเลกิกองทนุรวม CPNRF ภายในวนัทําการถัดจากวนัที
มีการโอน
ทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวม 
CPNRF ไปยงักองทรัสต์ CPNREIT  

11. ผู้ ชําระบญัชีจะแบ่งหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม CPNRF ที
มีชื
อ
ปรากฏในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ณ วนัที
กําหนดสิทธิในการสบัเปลี
ยนหนว่ยลงทนุกบั
หนว่ยทรัสต์ โดยผู้ ชําระบญัชีจะจดัสง่เอกสารดงันี = ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

(1) เอกสารที
แสดงถึงจํานวนหนว่ยทรัสต์ที
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้รับ 

(2) หนงัสอืชี =ชวนเสนอขายหนว่ยทรัสต์ที
รองรับการแปลงสภาพ หรือเอกสารซึ
งมีข้อมลู
ที
มีสาระตรงตามสรุปข้อมลูสาํคญัของกองทรัสต์ (Fact Sheet) ที
ปรากฏในสว่นที
 1 
ของแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ที
ยื
นตอ่สาํนกังาน ก.ล.ต. 

โดยไมช่กัช้า 
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ลาํดับ 
ขั .นตอนการแปลงสภาพ การเลิกกองทุนรวม CPNRF   

การชาํระบัญชีและการลงทุนในทรัพย์สนิที,จะลงทุนเพิ,มเติมครั.งที, 1 
ระยะเวลาการดาํเนินการโดยประมาณ 

12. ผู้ ชําระบญัชี และ/หรือ บริษัทจดัการ จะขอเพิกถอนหน่วยลงทนุของกองทนุรวม CPNRF 
จากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 

- 

13. ผู้ก่อตั =งทรัสต์จะดําเนินการให้หน่วยทรัสต์เพื
อการแปลงสภาพของกองทรัสต์ CPNREIT  
เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 

- 

14. ผู้ ชําระบญัชีจะดําเนินการชําระบญัชีที
นอกเหนือจากข้อ 11. ให้แล้วเสร็จ ภายใน 90 วนันับแต่วนัเลิกกองทุนรวม CPNRF เว้นแต่ได้รับผ่อนผนัจากสํานกังาน 
ก.ล.ต. ในกรณีที
มีเหตจุําเป็นและสมควร 

15. ผู้ ชําระบญัชีจะยื
นคําขอจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมพร้อมทั =งจัดส่งรายงาน และผลการ
ชําระบญัชีตอ่สาํนกังาน ก.ล.ต.  

ภายใน 30 วนันบัแตว่นัที
ชําระบญัชีแล้วเสร็จ 

หมายเหตุ: เป็นระยะเวลาประมาณที
บริษัทจดัการและผู้ก่อตั =งทรัสต์ได้คาดการณ์ไว้ ทั =งนี = ขึ =นอยู่กับระยะเวลาการพิจารณาอนญุาตเสนอขายหน่วยทรัสต์เพื
อการแปลงสภาพ ของสํานักงาน ก.ล.ต. และอาจมีการ
ปรับเปลี
ยนเพื
อให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของประกาศ และ/หรือ กฎหมายที
เกี
ยวข้อง (และที
ได้มีการแก้ไขเพิ
มเติม) 

ทั =งนี = กองทรัสต์ CPNREIT จะลงทนุในทรัพย์สินที
จะลงทนุเพิ
มเติมครั =งที
 1 ภายหลงัจากวนัที
กองทรัสต์ CPNREIT รับโอนทรัพย์สนิจากกองทนุรวม CPNRF  ซึ
งไม่วา่การลงทนุใน
ทรัพย์สินที
จะลงทนุเพิ
มเติมครั =งที
 1 จะเกิดขึ =นในช่วงเวลาเดียวกนัหรือหลงัการแปลงสภาพ (ทั =งนี = ภายใน 1 ปี นบัจากวนัที
ที
ประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวม CPNRF มีมติอนมุตัิการ
ลงทุนในทรัพย์สินที
จะลงทุนเพิ
มเติมครั =งที
 1)  แล้วก็ตาม จะไม่สง่ผลกระทบต่อแผนการดําเนินการและขั =นตอนต่าง ๆ ที
เกี
ยวข้องกับการแปลงสภาพกองทนุรวม CPNRF เป็นกองทรัสต์ 
CPNREIT  
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9.5 สรุปสาระสาํคัญของสัญญาก่อตั .งทรัสต์  

คู่สัญญา 1. บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จํากดั ในฐานะผู้ก่อตั =งทรัสต์และผู้จดัการกองทรัสต์ 

2. บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จํากดั ในฐานะทรัสตี 

ลักษณะของกองทรัสต์ 
และกลไกการบริหาร 

1. ทรัสต์เพื
อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPN Retail 
Growth Leasehold REIT หรือ CPNREIT) เป็นทรัสต์เพื
อการลงทุนในสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์ตาม พ.ร.บ. ทรัสต์ ซึ
งเกิดจากการแปลงสภาพจากกองทุนรวมสิทธิ
ก ารเช่ าอ สังห า ริม ท รัพ ย์  CPN รี เท ล  โก รท  (CPN Retail Growth Leasehold 
Property Fund หรือ CPNRF) และก่อตั =งขึ =นด้วยผลของสญัญาก่อตั =งทรัสต์ ทั =งนี = การ
ก่อตั =งกองทรัสต์มีผลสมบรูณ์เมื
อผู้ก่อตั =งทรัสต์ได้ก่อสิทธิและหน้าที
ในทางทรัพย์สิน
ให้แก่ทรัสตีด้วยการเข้าทําสญัญาที
มีข้อผกูพนัว่าผู้ก่อตั =งทรัสต์จะดําเนินการเพื
อให้
กองทรัสต์ได้มาซึ
งทรัพย์สินและภาระของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ที
แปลงสภาพ 
โดยแลกกบัการที
กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่วจะได้รับหนว่ยทรัสต์ที
ออกใหม่
ของกองทรัสต์ 

2. กองทรัสต์ไม่มีสถานะเป็นนิติบคุคล โดยเป็นกองทรัพย์สินที
อยู่ในชื
อและอํานาจการ
จดัการของทรัสตี 

3. การจัดการกองทรัสต์จะกระทําโดยทรัสตีและผู้จดัการกองทรัสต์ที
ได้รับมอบหมาย
จากทรัสตีซึ
งได้รับการแต่งตั =งตามสญัญาก่อตั =งทรัสต์ โดยมีขอบเขตอํานาจหน้าที

และความรับผิดชอบตามที
ปรากฏในรายการเกี
ยวกับอํานาจหน้าที
ของทรัสตีและ
ผู้จดัการกองทรัสต์ ในการนี = ผู้จดัการกองทรัสต์มีอํานาจ หน้าที
 และความรับผิดชอบ
หลกัที
เกี
ยวข้องกบัการดแูลจดัการกองทรัสต์ ซึ
งรวมถึงการลงทนุในทรัพย์สนิหลกัของ
กองทรัสต์ และทรัสตีมีอํานาจ หน้าที
และความรับผิดชอบหลกัในการกํากบัดแูลการ
ปฏิบตัิหน้าที
ของผู้จดัการกองทรัสต์ และผู้ รับมอบหมายรายอื
น (ถ้ามี) ให้เป็นไปตาม
สญัญาก่อตั =งทรัสต์และตามกฎหมายหลกัทรัพย์ ตลอดจนการเก็บรักษาทรัพย์สนิของ
กองทรัสต์ ทั =งนี = การจัดการลงทุนในทรัพย์สินอื
นที
มิใช่ทรัพย์สินหลกัจะดําเนินการ
โดยทรัสตี โดยจะเป็นไปตามที
ระบุไว้ในสัญญาก่อตั =งทรัสต์และสัญญาอื
นใดที

เกี
ยวข้อง 

4. ผู้จดัการกองทรัสต์และทรัสตีจะปฏิบตัิหน้าที
ในฐานะที
เป็นผู้ ที
มีวิชาชีพซึ
งได้รับความ
ไว้วางใจ ด้วยความระมัดระวัง ซื
อสัตย์สุจริต เพื
อประโยชน์ที
ดีที
สุดของผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์โดยรวม และเป็นไปตามสญัญาก่อตั =งทรัสต์และกฎหมายที
เกี
ยวข้อง 
ตลอดจนข้อผกูพนัที
ได้ให้ไว้เพิ
มเติมในเอกสารที
เปิดเผยเพื
อประโยชน์ในการออกและ
เสนอขายหนว่ยทรัสต์ให้แก่ผู้ลงทนุ (ถ้ามี) และ/หรือมติที
ประชมุของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 
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ชื,อ อายุ ประเภท ชื
อกองทรัสต์  
(ภาษาไทย) 

: ทรัสต์เพื
อการลงทนุในสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท  

ชื
อกองทรัสต์  
(ภาษาองักฤษ) 

: CPN Retail Growth Leasehold REIT  

ชื
อยอ่ : CPNREIT 

อาย ุ : ไมม่ีกําหนดอาย ุ

ประเภท : ไมรั่บไถ่ถอนหนว่ยทรัสต์ 
 

วัตถุประสงค์ของ
กองทรัสต์  

กองทรัสต์มีวตัถปุระสงค์ที
จะลงทนุในทรัพย์สนิหลกั โดยการซื =อ และ/หรือเช่า และ/หรือ เช่า
ช่วง และ/หรือรับโอนสิทธิการเช่า และ/หรือสิทธิการเช่าช่วงทรัพย์สินหลัก โดยจะนํา
ทรัพย์สินหลกัไปจัดหาประโยชน์ในรูปของรายได้ค่าเช่าและค่าบริการ หรือรายได้อื
นใดใน
ทํานองเดียวกนั ตลอดจนทําการปรับปรุง เปลี
ยนแปลง พฒันาศกัยภาพ พฒันา และ/หรือ 
จําหน่ายทรัพย์สินต่าง ๆ เพื
อมุ่งก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทรัสต์เพื
อ
ประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์อยา่งตอ่เนื
องในระยะยาว อีกทั =งกองทรัสต์มีจุดมุง่หมายที
จะ
ลงทนุในทรัพย์สนิเพิ
มเติมเพื
อการเติบโตอยา่งตอ่เนื
องของฐานรายได้ของกองทรัสต์ รวมถึง
การลงทุนในทรัพย์สินอื
น และ/หรือหลกัทรัพย์อื
น และ/หรือการหาดอกผลอื
นโดยวิธีอื
นใด 
ตามที
กฎหมายหลกัทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื
นใดที
เกี
ยวข้องกําหนด 

นอกจากนี = กองทรัสต์ยงัได้กําหนดวตัถปุระสงค์ที
สาํคญัไว้ดงัตอ่ไปนี = 

1. เพื
อรองรับการแปลงสภาพจากกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์เป็นกองทรัสต์ 

1.1 กองทรัสต์จดัตั =งขึ =นตาม พ.ร.บ. ทรัสต์ เพื
อรองรับการแปลงสภาพจากกองทุน
รวมอสงัหาริมทรัพย์เป็นกองทรัสต์ โดยมีวตัถปุระสงค์ในการออกและเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ที
ออกใหม่ เพื
อแลกกับทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวม
อสงัหาริมทรัพย์ และนําหน่วยทรัสต์ที
ออกใหม่ดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 

1.2 ในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ที
ออกใหม่ ผู้ ก่อตั =งทรัสต์จะดําเนินการ
ตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื
อนไขที
กําหนดไว้ในกฎหมายหลกัทรัพย์และ
ตามที
ระบใุนแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ และหลงัจากที

กองทรัสต์ได้ก่อตั =งขึ =นอยา่งสมบรูณ์ตาม พ.ร.บ. ทรัสต์แล้ว ผู้ก่อตั =งทรัสต์จะเข้า
เป็นผู้จดัการกองทรัสต์ ซึ
งจะดําเนินการยื
นคําขอต่อตลาดหลกัทรัพย์เพื
อขอให้
พิจารณารับหน่วยทรัสต์ที
ออกใหมเ่ป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนภายใน 15 วนัทํา
การนบัแตว่นัปิดการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ที
ออกใหม ่
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2. เพื
อลงทนุในทรัพย์สนิที
จะลงทนุเพิ
มเติม ครั =งที
 1 

ผู้จดัการกองทรัสต์จะพิจารณาระดมทนุเพื
อลงทนุในทรัพย์สินที
จะลงทนุเพิ
มเติม ครั =ง
ที
  1 โดยการกู้ ยืมเงิน ซึ
งเงินที
 ได้ รับจากการระดมทุนดังกล่าวจะโอนเข้าบัญชี
กองทรัสต์ซึ
งอยู่ในนามของทรัสตีเพื
อเก็บรักษาไว้และนําไปลงทุนในทรัพย์สินที
จะ
ลงทุนเพิ
มเติม ครั =งที
 1 โดยผู้จดัการกองทรัสต์จะดําเนินการตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื
อนไขที
ระบเุพิ
มเติมในสญัญาก่อตั =งทรัสต์ และตามกฎหมายอื
นที
เกี
ยวข้อง 

3. เพื
อลงทุนในทรัพย์สินหลักในอนาคตภายหลังการลงทุนในทรัพย์สินที
จะลงทุน
เพิ
มเติม ครั =งที
 1 

3.1 ผู้ จัดการกองทรัสต์อาจพิจารณ าระดมทุน โดยการออกและเสนอขาย
หนว่ยทรัสต์ที
ออกใหม่ และ/หรือโดยการกู้ยืมเงิน รวมถึงการออกและเสนอขาย
ตราสารที
มีความหมายหรือเนื =อหาสาระที
แท้จริงเข้าลกัษณะเป็นการกู้ ยืมเงิน 
ซึ
งเงินที
ได้รับจากการระดมทนุดงักลา่วจะโอนเข้าบญัชีของกองทรัสต์ซึ
งอยู่ใน
นามของทรัสตีเพื
อเก็บรักษาไว้และจะนําไปลงทุนในทรัพย์สินหลกัในอนาคต 
ทั =งนี = ในกรณีของการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ที
ออกใหม่นั =น ผู้ จัดการ
กองทรัสต์จะนําหน่วยทรัสต์ที
ออกใหม่ดงักลา่วเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 

3.2 ในการออกและเสนอขายหนว่ยทรัสต์ที
ออกใหม่ หรือการออกและเสนอขายตรา
สารที
มีความหมายหรือเนื =อหาสาระที
แท้จริงเข้าลักษณะเป็นการกู้ ยืมเงิน 
ผู้จดัการกองทรัสต์จะดําเนินการตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื
อนไขที
กําหนดไว้
ในกฎหมายหลกัทรัพย์ และตามที
ระบใุนแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขาย
หนว่ยทรัสต์ หรือแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายตราสารดงักลา่ว (ถ้ามี) 
ในแตล่ะครั =ง อนึ
ง ผู้จดัการกองทรัสต์จะดําเนินการยื
นคําขอตอ่ตลาดหลกัทรัพย์
เพื
อขอให้พิจารณารับหน่วยทรัสต์ที
ออกใหม่เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนภายใน 
45 วนันบัแตว่นัปิดการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ที
ออกใหม ่

วัน ที, ก่ อ ตั .งกอ งท รัส ต์ 
และสัญญาก่อตั .งทรัสต์มี
ผลสมบูรณ์ 

การก่อตั =งกองทรัสต์มีผลสมบูรณ์เมื
อผู้ก่อตั =งทรัสต์ได้ก่อสิทธิและหน้าที
ในทางทรัพย์สิน
ให้แก่ทรัสตีด้วยการเข้าทําสัญญาที
มี ข้อผูกพันว่าผู้ ก่อตั =งทรัสต์จะดําเนินการเพื
อให้
กองทรัสต์ได้มาซึ
งทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ที
แปลงสภาพ โดย
แลกกับการที
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวจะได้รับหน่วยทรัสต์ที
ออกใหม่ของ
กองทรัสต์ 

ผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 1. การเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์มิได้ก่อให้เกิดนิติสัมพันธ์ในลักษณะของตัวการตัวแทน
ระหว่างผู้ ถือหน่วยทรัสต์กบัทรัสตี และมิได้ก่อให้เกิดนิติสมัพนัธ์ในลกัษณะของการ
เป็นหุ้นสว่นหรือลกัษณะอื
น ๆ ระหวา่งผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ด้วยกนั  
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2. การเป็นผู้ ถือหนว่ยทรัสต์มิได้ทําให้บคุคลดงักลา่วมีความรับผิดในกรณีที
ทรัพย์สนิของ
กองทรัสต์ไม่เพียงพอต่อการชําระหนี =ให้แก่ทรัสตี ผู้จดัการกองทรัสต์ หรือเจ้าหนี =ของ
กองทรัสต์ โดยทรัสตี ผู้จดัการกองทรัสต์ และเจ้าหนี =ของกองทรัสต์จะบงัคบัชําระหนี =
ได้จากทรัพย์สนิของกองทรัสต์เทา่นั =น  

3. ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์มีสทิธิเรียกให้กองทรัสต์ชําระประโยชน์ตอบแทนได้ไม่เกินไปกวา่เงิน
กําไรหลงัหกัค่าสํารองต่าง ๆ และสิทธิเรียกให้คืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าจํานวนทุน
ของกองทรัสต์ที
ปรับปรุงด้วยสว่นเกินหรือสว่นตํ
ากว่ามลูคา่หน่วยทรัสต์ ทั =งนี = ในกรณี
ที
มีการแบ่งชนิดของหน่วยทรัสต์ สิทธิในการรับประโยชน์ตอบแทนหรือรับคืนเงินทุน
ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์แต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของหน่วยทรัสต์ชนิดนั =น ๆ 
ด้วย 

4. ไมว่า่ในกรณีใด มิให้ตีความสญัญาก่อตั =งทรัสต์ไปในทางที
กอ่ให้เกิดผลขดัหรือแย้งกบั
ข้อกําหนดในข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้น 

5. การเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่ทําให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีกรรมสิทธิpหรือสิทธิเรียกร้องเหนือ
ทรัพย์สินของกองทรัสต์โดยเด็ดขาดแต่เพียงผู้ เดียว ไม่ว่าส่วนหนึ
งส่วนใด และผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ไม่มีสิทธิเรียกร้องให้โอนทรัพย์สินของกองทรัสต์ให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 
โดยผู้ ถือหน่วยทรัสต์อาจมีสิท ธิติดตามเอาทรัพย์สินของกองทรัสต์คืนจาก
บคุคลภายนอกได้หากทรัสตี และ/หรือผู้จดัการกองทรัสต์จดัการกองทรัสต์ไม่เป็นไป
ตามที
กําหนดในสญัญาก่อตั =งทรัสต์ หรือตาม พ.ร.บ. ทรัสต์ อนัเป็นผลให้ทรัพย์สิน
ของกองทรัสต์ถูกจําหน่ายจ่ายโอนไปยังบุคคลภายนอก ทั =งนี = ตามหลักเกณฑ์ที
 
พ.ร.บ. ทรัสต์ กําหนด 

6. ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีสิทธิได้รับเงินคืนทนุ ประโยชน์ตอบแทน หรือทรัพย์สนิอื
น ๆ ในการ
คืนทุนเมื
อเลิกกองทรัสต์ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที
ระบุไว้ในสญัญาก่อตั =งทรัสต์ 
โดยทรัสตีหรือผู้ ทําหน้าที
แทนทรัสตี หรือผู้ ที
รับมอบหมายจากทรัสตีหรือผู้ ทําหน้าที

แทนทรัสตี (แล้วแต่กรณี) จะดําเนินการแจกจ่ายเงินคืนทุน ประโยชน์ตอบแทน หรือ
ทรัพย์สินอื
น ๆ ในการคืนทุนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เมื
อเลิกกองทรัสต์ ทั =งนี = ไม่ว่าใน
กรณีใด ๆ ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีสิทธิเรียกให้คืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าจํานวนทุนของ
กองทรัสต์ที
ปรับปรุงด้วยสว่นเกินหรือสว่นตํ
ากวา่มลูคา่หนว่ยทรัสต์ 

7. ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีสิทธิที
จะได้รับเงินคืนเมื
อมีการลดทนุชําระแล้วของกองทรัสต์ตาม
หลกัเกณฑ์ที
กําหนดในข้อ 5 ของสญัญา 

8. ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์สามารถนําหนว่ยทรัสต์ไปจํานําได้ตามกฎหมาย และดําเนินการตาม
หลกัเกณฑ์และวิธีการที
ทรัสตี และ/หรือนายทะเบียนหนว่ยทรัสต์กําหนด 

9. ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีสิทธิโอนหน่วยทรัสต์ได้ แต่ทั =งนี =จะต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที
ได้
กําหนดไว้ในสญัญา 
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10. ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์มีสทิธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้
ถือหนว่ยทรัสต์ ตามหลกัเกณฑ์ที
ได้กําหนดไว้ในสญัญา 

11. ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่ต้องรับผิดต่อผู้จัดการกองทรัสต์หรือทรัสตีในการชําระเงินอื
นใด
เพิ
มเติมให้แก่กองทรัสต์ หลงัจากที
ได้ชําระเงินค่าหน่วยทรัสต์ครบถ้วนแล้ว และผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ไมม่ีความรับผิดอื
นใดเพิ
มเติมอีกสาํหรับหนว่ยทรัสต์ที
ถือนั =น 

การลงทุนของกองทรัสต์
และนโยบายการลงทุน
ของกองทรัสต์ 

การลงทนุของกองทรัสต์ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที
กําหนดในประกาศที
 ทจ. 49/2555 และ
ประกาศอื
นใดที
เกี
ยวข้อง และที
ได้มีการแก้ไขเพิ
มเติม รวมทั =งตามที
กําหนดในสญัญาก่อตั =ง 
ทรัสต์ โดยกองทรัสต์จะมุง่เน้นการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ 
รวมทั =งสิทธิการเช่าช่วงอสงัหาริมทรัพย์ที
มีคณุภาพสงู โดยเฉพาะอสงัหาริมทรัพย์ประเภท
ศูนย์การค้า รวมทั =งการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภทอื
น ๆ ที
มีความเกี
ยวข้องหรือ
สง่เสริมประโยชน์กับอสงัหาริมทรัพย์ประเภทศนูย์การค้า อาทิ ทรัพย์สินเพื
อการพาณิชย์ 
อาคารสํานักงาน โรงแรม และเซอร์วิสอะพาร์ตเมนต์ เป็นต้น เพื
อเป็นทรัพย์สินหลกัของ
กองทรัสต์ โดยการซื =อ และ/หรือเช่า และ/หรือเช่าช่วง และ/หรือรับโอนสิทธิการเช่า และ/
หรือสิทธิการเช่าช่วงทรัพย์สินหลกั และโดยมุ่งเน้นการจดัหาผลประโยชน์ในรูปของรายได้
ค่าเช่าและค่าบริการ หรือรายได้อื
นใดในทํานองเดียวกัน ตลอดจนทําการปรับปรุง 
เปลี
ยนแปลง พฒันาศกัยภาพ พฒันา และ/หรือจําหน่ายทรัพย์สินต่าง ๆ เพื
อมุ่งก่อให้เกิด
รายได้และผลตอบแทนแก่กองทรัสต์เพื
อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์อย่างต่อเนื
องใน
ระยะยาว อีกทั =งกองทรัสต์มีจดุมุ่งหมายที
จะลงทนุในทรัพย์สนิเพิ
มเติมเพื
อการเติบโตอยา่ง
ต่อเนื
องของฐานรายได้ของกองทรัสต์ และเป็นการกระจายความเสี
ยงผ่านการลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์หลายแหง่ในทําเลที
แตกตา่งกนั  รวมถึงการลงทนุในทรัพย์สนิอื
น และ/หรือ
หลกัทรัพย์อื
น และ/หรือการหาดอกผลอื
นโดยวิธีอื
นใดตามที
กฎหมายหลกัทรัพย์ และ/หรือ
กฎหมายอื
นใดที
เกี
ยวข้องกําหนด 

การได้มาซึ, งท รัพ ย์สิน
หลักและอุปกรณ์ (ถ้ามี) 

กองทรัสต์จะมีการลงทนุโดยทางตรงและโดยทางอ้อม โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี = 

1. การลงทุนโดยทางตรง ซึ
งเป็นการลงทุนในทรัพย์สินหลกัจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ดงัตอ่ไปนี = 

1.1 กองทรัสต์จะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื
 อได้มาซึ
งกรรมสิทธิpห รือสิทธิ
ครอบครอง ทั =งนี = ในกรณีที
เป็นการได้มาซึ
งสิทธิครอบครองต้องเป็นกรณีใด
กรณีหนึ
งดงัตอ่ไปนี = 

1.1.1 เป็นการได้มาซึ
งอสงัหาริมทรัพย์ที
มีการออก น .ส . 3 ก. 
1.1.2 เป็ น ก ารได้ ม าซึ
 งสิท ธิก ารเช่ า  แ ละ /ห รือ สิท ธิก ารเช่ าช่ ว งใน

อสังหาริมทรัพย์ที
มีการออกตราสารแสดงกรรมสิทธิpห รือสิท ธิ
ครอบครองประเภท น.ส. 3 ก. อนึ
ง ในกรณีที
กองทรัสต์ลงทุนในสิทธิ
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การเช่าอสงัหาริมทรัพย์ที
มีลกัษณะเป็นการเช่าช่วง ผู้จดัการกองทรัสต์
จะต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความเสี
ยงหรือการเยียวยาความ
เสยีหายที
อาจเกิดขึ =นจากการผิดสญัญาเช่า หรือการไมส่ามารถบงัคบั
ตามสทิธิในสญัญาเช่า 

1.2 อสงัหาริมทรัพย์ที
ได้มาต้องไม่อยู่ในบงัคบัแห่งทรัพยสิทธิหรือมีข้อพิพาทใด ๆ 
เว้นแตผู่้จดัการกองทรัสต์และทรัสตีได้พิจารณาโดยมีความเห็นเป็นลายลกัษณ์
อกัษรว่า การอยู่ภายใต้บงัคบัแห่งทรัพยสิทธิหรือการมีข้อพิพาทนั =นไม่กระทบ
ตอ่การหาประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่วอย่างมีนยัสําคญั และเงื
อนไข
การได้มาซึ
งอสงัหาริมทรัพย์นั =นยงัเป็นประโยชน์แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์โดยรวม  

1.3 การทําสญัญาเพื
อให้ได้มาซึ
งอสงัหาริมทรัพย์ต้องไมม่ีข้อตกลงหรือข้อผกูพนัใด 
ๆ ที
อาจมีผลให้กองทรัสต์ไม่สามารถจําหนา่ยอสงัหาริมทรัพย์ในราคายตุิธรรม
ขณ ะที
มี การจําหน่ าย  เช่น  ข้อตกลงที
 ใ ห้สิท ธิแก่คู่ สัญ ญ าใน การซื =อ
อสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ได้ก่อนบุคคลอื
น โดยมีการกําหนดราคาไว้
แน่นอนลว่งหน้า หรือ อาจมีผลให้กองทรัสต์มีหน้าที
มากกวา่หน้าที
ปกติที
ผู้ เช่า
พงึมีเมื
อสญัญาเช่าสิ =นสดุลง เป็นต้น  

1.4 อสงัหาริมทรัพย์ที
ได้มาต้องพร้อมจะนําไปจดัหาประโยชน์คิดเป็นมลูคา่รวมกนั
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าหน่วยทรัสต์ที
ขออนุญาตเสนอขาย รวมทั =ง
จํานวนเงินกู้ยืม (ถ้ามี) 

ทั =งนี = กองทรัสต์อาจลงทุนในโครงการที
ยงัก่อสร้างไม่แล้วเสร็จได้ โดยมูลค่า
ของเงินลงทุนที
จะทําให้ได้มาและใช้พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ให้แล้วเสร็จเพื
อ
นําไปจัดหาประโยชน์ ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของ
กองทรัสต์ (ภายหลงัการเสนอขายหน่วยทรัสต์) และต้องแสดงได้ว่าจะมีเงินทุน
หมุนเวียนเพียงพอเพื
อการพฒันาดงักล่าว โดยไม่กระทบกับความอยู่รอด
ของกองทรัสต์ด้วย 

1.5 ผู้ จัดการกองทรัสต์ต้องดําเนินการให้มีการประเมินมูลค่าอสงัหาริมทรัพย์ที

ประสงค์จะลงทุน โดยจะต้องเป็นการประเมินมูลค่าอย่างเต็มรูปแบบที
มีการ
ตรวจสอบเอกสารสิทธิและเป็นไปเพื
อวตัถุประสงค์สาธารณะในการเปิดเผย
ข้อมูลต่อผู้ลงทุน เป็นเวลาไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัยื
นคําขออนุญาตเสนอขาย
หนว่ยทรัสต์ โดยผู้ประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิอยา่งน้อย 2 รายที
ผู้จดัการกองทรัสต์
และที
ปรึกษาทางการเงินที
ร่วมจดัทําคําขออนญุาตเสนอขายหน่วยทรัสต์ (ถ้า
มี) พิจารณาว่ามีความเหมาะสมและสามารถประเมินมูลค่าทรัพย์สินให้
สะท้อนมลูคา่ที
แท้จริงได้อยา่งนา่เชื
อถือเพียงพอ และมีลกัษณะดงัตอ่ไปนี = 
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1.5.1 ต้องเป็นผู้ประเมินมลูคา่ทรัพย์สินที
ได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน 
ก.ล.ต.   

1.5.2 ในกรณีที
อสงัหาริมทรัพย์ที
จะลงทนุอยูใ่นตา่งประเทศ ผู้ประเมินมลูค่า
ทรัพย์สินอาจเป็นบคุคลที
อยู่ในบญัชีรายชื
อของบคุคลซึ
งทางการหรือ
หน่วยงานกํากับดูแลของประเทศอันเป็นที
ตั =งของอสังหาริมทรัพย์
กําหนดให้สามารถทําหน้าที
ประเมินมูลค่าอสงัหาริมทรัพย์นั =น ๆ ได้ 
ทั =งนี = ในกรณีที
ไม่ปรากฏบัญชีรายชื
อดังกล่าว ผู้ ที
ทําหน้าที
ประเมิน
มลูคา่ทรัพย์สนิต้องเข้าลกัษณะใดลกัษณะหนึ
งดงัตอ่ไปนี = 

(ก) เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเกี
ยวกบัการประเมินมลูค่าทรัพย์สิน ซึ
ง
มีผลงานเป็นที
ยอมรับอย่างแพร่หลายในประเทศอนัเป็นที
ตั =ง
ของอสงัหาริมทรัพย์นั =น 

(ข) เป็นบคุคลที
มีมาตรฐานการปฏิบตัิงานและระบบงานในการ
ประเมินมลูค่าทรัพย์สินที
เป็นสากล 

(ค) เป็นผู้ประเมินมลูค่าทรัพย์สินที
มีเครือข่ายกว้างขวางในระดบั
สากล (International Firm) 

ทั =งนี = หลกัเกณฑ์ในข้อ 1.5 นี =ไม่ใช้กบักรณีที
เป็นอสงัหาริมทรัพย์ที
รับโอนมา
จากกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ที
แปลงสภาพ และอสงัหาริมทรัพย์นั =นได้ผ่าน
การประเมินมลูค ่าโดยชอบตามหลกัเกณฑ์ที 
กําหนดในประกาศที 
 ทจ. 
34/2559 แล้วด้วย 

1.6 อสงัหาริมทรัพย์ที
ได้มาต้องมีมลูคา่รวมกนัไมน้่อยกวา่ 500,000,000 บาท ทั =งนี = 
ในกรณีที
จํานวนเงินที
จะได้จากการระดมทุนผ่านการออกและเสนอขาย
หน่วยทรัสต์น้อยกว่ามูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที
ประสงค์จะลงทุน ผู้ จัดการ
กองทรัสต์ต้องแสดงได้ว่ามีแหล่งเงินทุนอื
นเพียงพอที
จะทําให้ได้มาซึ
ง
อสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่ว 

นอกจากนี = ในการได้มาซึ
งทรัพย์สนิหลกัและอปุกรณ์ดงักลา่ว กองทรัสต์จะดําเนินการ
ตามวิธีการที
กําหนดไว้ในสญัญาก่อตั =งทรัสต์ 

2. การลงทุนโดยทางอ้อม ซึ
งเป็นการลงทุนในทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ผ่านการถือ
หุ้นในบริษัทที
จัดตั =งขึ =นโดยมีวตัถุประสงค์เพื
อดําเนินการในลกัษณะเดียวกันกับ
กองทรัสต์ตามประกาศที 
 ทจ. 49/2555 โดยการลงท ุนดงักล ่าวเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี =  
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2.1 กองทรัสต์ต้องถือหุ้นในบริษัทดงักล่าวไม่น้อยกว่าร้อยละ 99 ของจํานวนหุ้น
ที
จําหน่ายได้แล้วทั =งหมด และไม่น้อยกว่าร้อยละ 99 ของจํานวนสิทธิออก
เสียงทั =งหมดของบริษัทนั =น 

2.2 กองทรัสต์อาจให้กู้ ยืมเงินแก่บริษัทตามข้อ 2.1 ผ่านการถือตราสารหนี = หรือ
การเข้าทําสญัญาที
มีลกัษณะเป็นการให้กู้ ยืมเงิน โดยให้ถือว่าการให้บริษัท
ดงักล่าวกู้ ยืมเงินเป็นการลงทุนในทรัพย์สินหลกัโดยทางอ้อมด้วย 

2.3 ต้องมีการประเมินมูลค่าอสงัหาริมทรัพย์ที
กองทรัสต์ลงทุนโดยทางอ้อม ทั =ง
ในชั =นของกองทรัสต์และในชั =นของบริษัทที
กองทรัสต์เป็นผู้ ถือหุ้น ดงันี = 

2.3.1 การประเมินมูลค่าในชั =นของกองทรัสต์ ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ตามที
กําหนดไว้ในข้อ 1.5 ข้างต้น โดยให้คํานึงภาระภาษีของ
บริษัทที
กองทรัสต์เป็นผู้ถือหุ้น และปัจจัยอื
นที
อาจมีผลกระทบต่อ
ราคาอสงัหาริมทรัพย์ที
กองทรัสต์ลงทุนโดยทางอ้อมด้วย 

2.3.2 การประเมินม ูลค่าในชั =นของบริษัทที 
กองทรัสต์เป็นผู้ถือหุ้น ให้
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในข้อ 1.5 ข้างต้น 

2.3.3 มีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินอื
นที
บริษัทที
กองทรัสต์เป็นผู้ถือหุ้นได้
ลงทุนไว้ตามหลกัเกณฑ์ดงันี = 

(ก) ใช้มูลค่ายุติธรรมตามหลกัเกณฑ์เกี
ยวกับการกําหนดมูลค่า
ยุติธรรมของเงินลงทุนที
ออกโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
โดยอนุโลม 

(ข) ในกรณีที
หลกัเกณฑ์ตาม (ก) ไม่รองรับการกําหนดมูลค่า
ย ุต ิธรรมของทรัพย์ส ินใด ให้ใช้ม ูลค ่า ที 
เป็นไปตามหลกั
วิชาการอนัเป็นที
ยอมรับหรือมาตรฐานสากล 

2.3.4 ในกรณีที
กองทรัสต์มีการลงทุนในตราสารหนี =หรือสญัญาที
ถือเป็น
การลงท ุนโดยทางอ้อม ต้องมีการประเม ินม ูลค ่าตราสารหรือ
สญัญาดงักล่าวตามหลกัเกณฑ์ในข้อนี =ด้วย 

2.3.5 ผู้จัดการกองทรัสต์แสดงได้ว่ามีมาตรการหรือกลไกที
จะทําให้ทรัสตี
และผู้จัดการกองทรัสต์สามารถดูแลและควบคุมให้บริษัทดงักล่าว
ดําเนินการให้เป็นไปในทํานองเดียวกับหลกัเกณฑ์ที 
กําหนดไว้
สําหรับกองทรัสต์ที
มีการลงทุนในทรัพย์สินหลกัโดยตรง เว้นแต่ใน
กรณีของหลกัเกณฑ์เกี
ยวกับอตัราส่วนการกู้ ยืมเงินตามที
กําหนดไว้
ในสญัญา จะพิจารณาเฉพาะในชั =นของกองทรัสต์ก็ได้  
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3. กองทรัสต์อาจได้มาซึ
งทรัพย์สินอื
นนอกจากทรัพย์สินหลกั โดยการลงทนุในทรัพย์สิน
อื
นที
กองทรัสต์สามารถลงทนุในหรือมีไว้ได้ตามหลกัเกณฑ์ที
กําหนดไว้ในสญัญา 

4. กองทรัสต์ต้องไม่เข้าทําสัญญาการลงทุนในทรัพย์สินหลักกับบุคคลที
มีลักษณะ
ดังต่อไปนี = หากบุคคลนั =นเองหรือบุคคลอื
นที
บุคคลดังกล่าวควบคุมได้จะมีส่วน
เกี
ยวข้องกบัการบริหารจดัการกองทรัสต์ เว้นแต่บคุคลดงักลา่วเป็นบริษัทที
มีหุ้นเป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ ให้พิจารณาการมีลกัษณะตามที
กําหนดใน
ข้อ 4.1.1  

4.1 ภายในระยะเวลา 5 ปี ก่อนวนัยื 
นคําขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์ 
บุคคลดงักล่าวต้องไม่มีลกัษณะดงัต่อไปนี = 

4.1.1 เคยมีประวตัิฝ่าฝืนหลกัเกณฑ์หรือเงื
อนไขเกี
ยวกับการเสนอขาย
หลกัทรัพย์ในเรื
องที
มีนยัสาํคญั 

4.1.2 เคยถูกสํานกังาน ก .ล.ต. ปฏิเสธคําขออนุญาตเสนอขายหุ้นที
ออก
เนื
องจากมีเหตุที
มีนยัสําคญัอนัควรสงสยัเกี
ยวกับกลไกการใหม่ 

บริหารจัดการในลกัษณะดงัต่อไปนี = 

(ก) อาจไม่สามารถปฏิบตัิต่อผู้ถือหุ้นได้อย่างเป็นธรรม โดยอาจ
มีการเอื =อประโยชน์ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ
ง ซึ
งจะทําให้
ได้เปรียบผู้ถือหุ้นรายอื
นหรือได้ประโยชน์มากกว่าผู้ถือหุ้น
รายอื
นโดยไม่สมควร 

(ข) อาจไม่สามารถรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นได้โดยทําให้บุคคลใด
บุคคลหนึ
งได้รับประโยชน์ทางการเงินนอกเหนือจากที
พึงได้
ตามปกติ หรือโดยทําให้บริษัทเสียประโยชน์ที
พึงได้รับ 

4.1.3 เคยถูกสํานกังาน ก.ล.ต. ปฏิเสธคําขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพย์
ที
ออกใหม่ เนื
องจากมีเหตุที
ทําให้สงสยัเกี
ยวกับการเปิดเผยข้อมูล
ต่อประชาชนที
ไม่ครบถ้วน ไม่ตรงความเป็นจริง ไม่เพียงพอต่อการ
ตดัสินใจลงทุน หรือทําให้ผู้ลงทุนสําคญัผิด ซึ 
งมีลกัษณะเป็นการ
ปกปิดอําพราง หรือสร้างข้อมูลที
อาจไม่มีอยู่จริงในรายการหรือการ
ดําเนินการที
มีนยัสาํคญั 

4.1.4 เคยถอนคําขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพย์ที
ออกใหม่ โดยไม่มีการ
ชี =แจงเหตุสงสยัตามข้อ 4.1.2 หรือข้อ 4.1.3 ต่อสํานกังาน หรือโดย
มีการชี =แจงแต่ไม่แสดงข้อเท็จจริงหรือเหตุผลอย่างสมเหตุสมผลที

จะหกัล้างข้อสงสยัตามข้อ 4.1.2 หรือข้อ 4.1.3 นั =น 
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4.2 ภายในระยะเวลา10 ปีก่อนวนัยื 
นคําขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์ 
บุคคลดงักล่าวเคยต้องคําพิพากษาถึงที
สดุให้ลงโทษในความผิดเกี
ยวกับ
ทรัพย์ เฉพาะในมูลเหตุเนื 
องจากการดําเนินการที
ม ีลกัษณะหลอกลวง 
ฉ้อโกง หรือทุจริต อนัเป็นเหตุที
ทําให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง ทั =งนี = ไม่
ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 

4.3 อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดําเนินคดีในความผิดเกี
ยวกับทรัพย์โดย
หน่วยงานที
เกี
ยวข้อง เฉพาะในมูลเหตุเนื
องจากการดําเนินงานที
มีลกัษณะ
หลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริต อนัเป็นเหตุที
ทําให้เกิดความเสียหายในวง
กว้าง ทั =งนี = ไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 

4.4 เป็นบคุคลที
มีเหตอุนัควรสงสยัว่าเป็นการจดัรูปแบบเพื
อให้บคุคลที
มีลกัษณะ
ตามข้อ 4.1 ข้อ 4.2 หรือข้อ 4.3 หลีกเลี
ยงมิให้สํานกังาน ก .ล.ต. ใช้หลกัเกณฑ์
การพิจารณาตามข้อ 4.1 ข้อ 4.2 หรือข้อ 4.3 กบับคุคลที
มีลกัษณะดงักลา่วนั =น 

วิธีการได้มาซึ,งทรัพย์สิน
หลักและอุปกรณ์ (ถ้ามี) 

ก่อนการได้มาซึ
งทรัพย์สนิหลกัแตล่ะครั =ง ผู้จดัการกองทรัสต์จะดําเนินการดงัตอ่ไปนี = 

1. ตรวจสอบหรือสอบทาน (Due Diligence) ข้อมูลและสญัญาต่าง ๆ ที
เกี
ยวข้องกับ
ทรัพย์สินหลกัและอุปกรณ์ (ถ้ามี) เช่น ข้อมูลด้านการเงินและกฏหมาย เป็นต้น เพื
อ
ประกอบการตดัสนิใจลงทนุและการเปิดเผยข้อมลูที
ถกูต้อง โดยในกรณีที
เจ้าของ ผู้ให้
เช่า ผู้ โอนสิทธิการเช่าหรือผู้ โอนสทิธิการเช่าช่วงอสงัหาริมทรัพย์เป็นบคุคลที
เกี
ยวโยง
กันกับผู้ จัดการกองทรัสต์ ผู้ จัดการกองทรัสต์จะจัดให้มีที
ปรึกษาทางการเงินให้
ความเห็นเกี
ยวกบัการวิเคราะห์ข้อมลูดงักลา่วด้วย 

1.1  ประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิหลกัอยา่งน้อยตามที
กําหนดในสญัญาก่อตั =งทรัสต์ 

1.2 ในกรณีที
กองทรัสต์จะลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ในลกัษณะที
เป็น
การเช่าช่วง จะต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความเสี
ยงหรือการเยียวยาความ
เสยีหายที
อาจเกิดขึ =นจากการผิดสญัญาเช่า หรือการไม่สามารถบงัคบัตามสทิธิ
ในสญัญาเช่า  

2. การได้มาซึ
งทรัพย์สนิหลกัเพิ
มเติม ต้องมีเงื
อนไขตอ่ไปนี = 

2.1 ในด้านสาระของรายการ เป็นธุรกรรมที
เข้าลกัษณะดงัตอ่ไปนี = 

2.1.1 เป็นไปตามสญัญาก่อตั =งทรัสต์ฉบบันี =และกฎหมายที
เกี
ยวข้อง 

2.1.2 เป็นไปเพื
อประโยชน์ที
ดีที
สดุของกองทรัสต์ 

2.1.3 ที
เป็นธรรมสมเหตสุมผลและใช้ราคา  

2.1.4 ค่าใช้จ่ายในการเข้าทําธุรกรรมที
เรียกเก็บจากกองทรัสต์ (ถ้ามี) อยู่ใน
อตัราที
เป็นธรรมและเหมาะสม 
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2.1.5 ผู้ ที
มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในการเข้าทําธุรกรรม ไม่มีส่วนร่วมในการ
ตดัสนิใจเข้าทําธุรกรรมนั =น 

2.2 ในด้านระบบในการอนมุตัิ ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องดําเนินการดงัตอ่ไปนี = 

2.2.1 ขอความเห็นชอบจากทรัสตีว่าเป็นธุรกรรมที
เป็นไปตามสญัญาก่อตั =ง 
ทรัสต์และกฎหมายที
เกี
ยวข้องแล้ว 

2.2.2 ในกรณีที
เป็นการได้มาซึ
งทรัพย์สินหลกัที
มีมลูค่าตั =งแต่ร้อยละ 10 ของ
มูลค่าท รัพ ย์สินรวมของกองทรัสต์ขึ =นไป ต้องได้ รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการของผู้จดัการกองทรัสต์ด้วย 

2.2.3 ในกรณีที
เป็นการได้มาซึ
งทรัพย์สินหลกัที
มีมลูค่าตั =งแต่ร้อยละ 30 ของ
มูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ ต้องได้รับมติของที
ประชุมผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 ของจํานวนเสียงทั =งหมด
ของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที
มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

 การคํานวณมลูค่าของทรัพย์สินหลกัในข้อนี = ให้คํานวณตามมลูคา่การ
ได้มาซึ
งทรัพย์สนิทั =งหมดของแตล่ะโครงการที
ทําให้กองทรัสต์พร้อมจะ
หารายได้ ซึ
งรวมถึงทรัพย์สนิที
เกี
ยวเนื
องกบัโครงการนั =นด้วย 

2.3 กระบวนการขอความเห็นชอบจากทรัสตี  หรือการขอมติที
ประชุมผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ ผู้จดัการกองทรัสต์และทรัสตีมีหน้าที
ดงัตอ่ไปนี = 

2.3.1 ผู้จัดการกองทรัสต์มีหน้าที
ในการจัดเตรียมเอกสารขอความเห็นชอบ
หรือหนงัสือเชิญประชุม แล้วแต่กรณี โดยจะต้องแสดงความเห็นของ
ตนเกี
ยวกบัลกัษณะธุรกรรมที
เป็นไปตามข้อ 2.1 พร้อมทั =งเหตผุลและ
ข้อมลูประกอบที
ชดัเจน 

2.3.2 ทรัสตีมีหน้าที
ในการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื
อให้ความเห็น
เกี
ยวกับลกัษณะของธุรกรรมในประเด็นว่าเป็นไปตามสญัญาก่อตั =ง 
ทรัสต์และกฎหมายที
เกี
ยวข้องหรือไม ่

นโยบายการลงทุนใน
ทรัพย์สินอื,น 

1. กองทรัสต์อาจมีการลงทนุในทรัพย์สนิอื
น โดยจะต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี = 

1.1 ประเภทของทรัพย์สนิอื
นที
กองทรัสต์จะลงทนุ จะต้องเป็นไปตามข้อ 2 และข้อ 3 
ด้านลา่งนี = 

1.2 อตัราสว่นการลงทนุในทรัพย์สนิอื
นจะต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที
กําหนดไว้ใน
ประกาศที
เกี
ยวข้องกบัอตัราสว่นการลงทนุในทรัพย์สินของกองทนุรวมทั
วไปซึ
ง
ออกตาม พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ โดยอนโุลม  
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1.3 ในกรณีที
ลกูหนี =ตามตราสารที
กองทรัสต์ลงทนุผิดนดัชําระหนี = หรือมีพฤติการณ์
วา่จะไมส่ามารถชําระหนี =ได้ ผู้จดัการกองทรัสต์จะดําเนินการตามหลกัเกณฑ์ใน
เรื
องเดียวกนัที
กําหนดไว้สําหรับกองทนุรวมทั
วไปที
ออกตาม พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ 
โดยอนโุลม  

2. ขอบเขตประเภททรัพย์สนิอื
นที
กองทรัสต์จะลงทนุ 

2.1 พนัธบตัรรัฐบาล 

2.2 ตัtวเงินคลงั 

2.3 พนัธบตัรหรือหุ้นกู้ ที
รัฐวิสาหกิจ หรือนิติบคุคลที
มีกฎหมายเฉพาะจดัตั =งขึ =นเป็น
ผู้ออก และมีกระทรวงการคลงัเป็นผู้คํ =าประกนัต้นเงินและดอกเบี =ยเต็มจํานวน
แบบไมม่ีเงื
อนไข 

2.4 เงินฝากในธนาคาร หรือบรรษัทตลาดรองสนิเชื
อที
อยูอ่าศยั 

2.5 บตัรเงินฝากที
ธนาคารหรือบริษัทเงินทนุเป็นผู้ออก โดยไมม่ีลกัษณะของสญัญา
ซื =อขายลว่งหน้าแฝง 

2.6 ตัtวแลกเงินหรือตัtวสัญ ญ าใช้ เงินที
 ธนาคาร บ ริษั ทเงินทุน  ห รือบริษั ท
เครดิตฟองซิเอร์ เป็นผู้ ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวัล หรือผู้ คํ =าประกัน โดยไม่มี
ลกัษณะของสญัญาซื =อขายล่วงหน้าแฝง ทั =งนี = การรับรอง รับอาวัล หรือคํ =า
ประกนั แล้วแตก่รณี ตามข้อนี = ต้องเป็นการรับรองตลอดไป รับอาวลัทั =งจํานวน 
หรือคํ =าประกนัต้นเงินและดอกเบี =ยเต็มจํานวนอยา่งไมม่ีเงื
อนไข 

2.7 หน่วยลงทุนหรือใบสําคัญแสดงสิทธิที
จะซื =อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตรา
สารแหง่หนี = หรือกองทนุรวมอื
นที
มีนโยบายการลงทนุในตราสารแหง่หนี =หรือเงิน
ฝาก ทั =งนี = ในกรณีที
เป็นหน่วยลงทุนของต่างประเทศ ต้องเป็นไปตามเงื
อนไข
ดงัตอ่ไปนี = 

2.7.1 เป็นหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศที
อยูภ่ายใต้การกํากบัดแูล
หลกัทรัพย์ที
เป็นของหนว่ยงานกํากบัดแูลด้านหลกัทรัพย์และตลาดซื =อ
ขายสมาชิกสามัญของ International Organization of Securities 
Commissions (IOSCO) ห รือ เป็ น ห น่ วย ลงทุน ของกอ งทุน รวม
ต่างประเทศที
มีการซื =อขายในตลาดซื =อขายหลกัทรัพย์ที
เป็นสมาชิก
ของ World Federation of Exchanges (WFE) 

2.7.2 กองทุนรวมต่างประเทศนั =นมีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินประเภท
และชนิดเดียวกบัทรัพย์สนิที
กองทรัสต์สามารถลงทนุหรือมีไว้ได้ และ 

2.7.3 กองทนุรวมตา่งประเทศนั =นจดัตั =งขึ =นเพื
อผู้ลงทนุทั
วไป 
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2.8 หน่วยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ หรือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์อื
น 
ทั =งนี = เฉพาะที
จดัตั =งขึ =นตามกฎหมายไทย 

2.9 ตราสารของ Real Estate Investment Trust ที
จดัตั =งตามกฎหมายตา่งประเทศ 
ไมว่่ากองทรัสต์นั =นจะจดัตั =งในรูปบริษัท กองทรัสต์ หรือรูปแบบอื
นใด ทั =งนี = ต้อง
มีลกัษณะดงัตอ่ไปนี = 

2.9.1 Real Estate Investment Trust นั =นจดัตั =งขึ =นสาํหรับผู้ลงทนุทั
วไป และ
อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานที
กํากับดูแลด้านหลกัทรัพย์
และตลาดซื =อขายหลกัทรัพย์ที
เป็นสมาชิกสามัญของ International 
Organization of Securities Commissions (IOSCO) 

2.9.2 มีวัตถุประสงค์หลกัในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หุ้ นสามัญของ
บริษัทที
มีรายชื
ออยู่ในหมวดพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ในตลาดซื =อขาย
หลักท รัพ ย์ ที
 เป็ น สม าชิกของ World Federation of Exchanges 
(WFE) หรือหุ้ นสามัญของบริษัทที
มีลกัษณะธุรกิจเทียบเคียงได้กับ
หมวดพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

2.9.3 มีการซื =อขายในตลาดซื =อขายหลักทรัพย์ที
 เป็นสมาชิกของ World 
Federation of Exchanges (WFE) หรือมีการรับซื =อคืนโดยผู้ออกตรา
สาร 

2.10 สญัญาซื =อขายลว่งหน้า เฉพาะกรณีที
ทําสญัญาโดยมีวตัถปุระสงค์เพื
อป้องกนั
ความเสี
ยงของกองทรัสต์ 

2.11 ทรัพย์สิน หลกัทรัพย์ หรือตราสารอื
นตามที
สํานกังาน ก.ล.ต. คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนด   

3.  การลงทุนในหุ้ นของนิติบุคคลซึ
งเป็นผู้ เช่า และ/หรือผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินหลักของ
กองทรัสต์ 

กองทรัสต์สามารถลงทนุในหุ้นของนิติบคุคลซึ
งเป็นผู้ เช่า และ/หรือ ผู้ เช่าช่วงทรัพย์สิน
หลกัของกองทรัสต์ได้ เมื
อเป็นไปตามเงื
อนไขดงัตอ่ไปนี = 

3.1 สญัญาเช่ากําหนดค่าเช่าโดยอ้างอิงกบัผลประกอบการของทรัพย์สินหลกัของ
กองทรัสต์ และ 

3.2 เป็นการลงทุนในหุ้นที
ให้สิทธิพิเศษเพื
อประโยชน์ในการอนมุตัิการดําเนินงาน
บางประการของนิติบคุคล (Golden Share) ตามที
ได้กําหนดไว้ในข้อบงัคบัของ
นิติบคุคลนั =น ไมเ่กิน 1 หุ้น 
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การจัดหาผลประโยชน์
ของกองทรัสต์ 

1. กองทรัสต์สามารถจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินหลกัได้โดยการให้เช่า การให้เช่า
ช่วง หรือการให้ใช้ หรือการให้บริการในทํานองเดียวกับการให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ 
รวมถึงการให้บริการที
เกี
ยวเนื
องกับการดังกล่าวด้วย และห้ามมิให้ดําเนินการใน
ลักษณะใดที
เป็นการใช้กองทรัสต์เพื
อประกอบธุรกิจอื
นที
กองทรัสต์ไม่สามารถ
ดําเนินการได้เองโดยตรง เช่น ธุรกิจโรงแรม หรือธุรกิจโรงพยาบาล เป็นต้น   

2. กองทรัสต์สามารถให้เช่า และ/หรือให้เช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์แก่บุคคลที
จะนํา
อสงัหาริมทรัพย์นั =นไปประกอบธุรกิจที
กองทรัสต์ไม่สามารถดําเนินการได้เอง เช่น 
ธุรกิจโรงแรม หรือธุรกิจโรงพยาบาล เป็นต้น โดยจะต้องมีข้อตกลงที
ให้กําหนดคา่เช่า
ส่วนใหญ่ เป็นจํานวนที
แน่นอนไว้ล่วงหน้า และหากจะมีส่วนที
 อ้างอิงกับผล
ประกอบการของผู้ เช่า และ/หรือผู้ เช่าช่วง จํานวนเงินค่าเช่าสูงสุดที
อ้างอิงกับผล
ประกอบการนั =นจะไม่เกินกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนเงินค่าเช่าที
กําหนดไว้แน่นอน
ลว่งหน้า 

3. กองทรัสต์จะไม่ให้เช่า และ/หรือให้เช่าช่วงอสงัหาริมทรัพย์แก่บุคคลที
มีเหตุอนัควร
สงสยัวา่จะนําอสงัหาริมทรัพย์นั =นไปใช้ประกอบธุรกิจที
ขดัตอ่ศีลธรรมหรือไมช่อบด้วย
กฎหมาย โดยการให้เช่าในแต่ละครั =งจะจดัให้มีข้อตกลงเพื
อให้กองทรัสต์สามารถเลิก
สัญ ญ าเช่า และ/ห รือเช่าช่วงได้หากปรากฏว่าผู้ เช่า  และ/ห รือผู้ เช่าช่วงนํา
อสงัหาริมทรัพย์ไปใช้ในการประกอบธุรกิจดงักลา่ว 

4. ผู้จดัการกองทรัสต์มีหน้าที
ในการดูแลรักษาทรัพย์สินหลกัให้อยู่ในสภาพดีพร้อมต่อ
การจัดหารายได้ ซึ
งรวมถึงการจัดให้มีการประกันภัยที
เพียงพอตลอดระยะเวลาที

กองทรัสต์ลงทนุในทรัพย์สินหลกัด้วย ซึ
งการประกนัภยันี =อย่างน้อยต้องครอบคลมุถึง
การประกนัวินาศภยัที
อาจเกิดขึ =นกบัอสงัหาริมทรัพย์ และการประกนัภยัความรับผิด
ต่อบุคคลภายนอกที
อาจได้รับความเสียหายจากอสังหาริมทรัพย์หรือจากการ
ดําเนินการในอสงัหาริมทรัพย์  

5. การจัดการกองทรัสต์จะกระทําโดยทรัสตีและผู้จัดการกองทรัสต์ที
ได้รับมอบหมาย
จากทรัสตีซึ
งได้รับการแตง่ตั =งตามสญัญาก่อตั =งทรัสต์ โดยมีขอบเขตอํานาจหน้าที
และ
ความรับผิดชอบตามที
ปรากฏในรายการเกี
ยวกบัอํานาจหน้าที
ของทรัสตีและผู้จดัการ
กองทรัสต์ตามที
ระบุไว้ในสญัญาก่อตั =งทรัสต์ ในการนี = ผู้ จัดการกองทรัสต์มีอํานาจ
หน้าที
และความรับผิดชอบหลกัที
เกี
ยวข้องกบัการดแูลจดัการกองทรัสต์ ซึ
งรวมถึงการ
ลงทุนในทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ และทรัสตีมีอํานาจหน้าที
และความรับผิดชอบ
หลกัในการกํากับดูแลการปฏิบตัิหน้าที
ของผู้จัดการกองทรัสต์ และผู้ รับมอบหมาย
รายอื
น (ถ้ามี) ให้เป็นไปตามสัญญาก่อตั =งทรัสต์ และตามกฎหมายหลักทรัพย์ 
ตลอดจนการเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทรัสต์ และในกรณีที
กองทรัสต์ลงทุนใน
ทรัพย์สินอื
นที
มิใช่ทรัพย์สินหลัก การจัดการลงทุนในทรัพย์สินอื
นดังกล่าวจะ
ดําเนินการโดยทรัสตี โดยจะเป็นไปตามที
ระบไุว้ในสญัญาก่อตั =งทรัสต์ และสญัญาอื
น
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ใดที
เกี
ยวข้อง ทั =งนี = ในกรณีที
ทรัสตีมีความประสงค์จะแก้ไขข้อกําหนดสิทธิและ
เงื
อนไขใด ๆ ในสญัญาที
เกี
ยวข้องกบัการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินหลกั ทรัสตี
จะกระทําได้เมื
อได้ตกลงร่วมกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ก่อน และในกรณีที
คู่สญัญาไม่
สามารถหาข้อยุติร่วมกันได้ คู่สญัญาทั =งสองฝ่ายขอสงวนสิทธิที
จะจัดประชุมผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์เพื
อหาข้อยุติ โดยให้ผู้ จัดการกองทรัสต์ดําเนินการจัดประชุมผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ตามวิธีการขอมติและการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที
ระบุไว้ในสญัญา
ก่อตั =งทรัสต์  

การกู้ยมืเงนิและก่อภาระ
ผูกพันใดๆ แก่ทรัพย์สนิ
ของกองทรัสต์ 

1. กองทรัสต์สามารถกู้ยืมเงินหรือก่อภาระผกูพนัได้โดยจะต้องเป็นการกู้ยืมเงินหรือก่อ
ภาระผูกพนัเพื
อการบริหารจัดการกองทรัสต์และทรัพย์สินของกองทรัสต์ ซึ
งรวมถึง
เพื
อวตัถปุระสงค์ดงัตอ่ไปนี = 

1.1 ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

1.2 ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์เพิ
มเติม 

1.3 ลงทนุในทรัพย์สนิอื
นใด ตามที
สํานกังาน ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/
หรือ คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุจะประกาศกําหนดให้เป็นทรัพย์สนิหลกั 

1.4 บริหารจดัการทรัพย์สนิของกองทรัสต์ 

1.5 ปรับปรุงหรือซ่อมแซมอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์หรืออสงัหาริมทรัพย์ที

กองทรัสต์มีสิทธิการเช่าหรือสิทธิครอบครองให้อยู่ในสภาพดีและมีความ
พร้อม ที
 จะใช้หาผลป ระโยชน์  รวม ถึ งการป รับ ป รุงภาพลักษ ณ์ ของ
อสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่ว 

1.6 ปรับปรุง ซอ่มแซม หรือหามาทดแทนซึ
งสงัหาริมทรัพย์หรืออปุกรณ์ที
เกี
ยวข้อง
กบัอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์หรืออสงัหาริมทรัพย์ที
กองทรัสต์มีสิทธิการ
เช่าหรือสิทธิครอบครองให้อยู่ในสภาพดีและมีความพร้อมที
จะใช้หา
ผลประโยชน์ 

1.7 ต่อเติมหรือก่อสร้างอาคารเพิ
มเติมบนที
ดินที
มีอยู่แล้วซึ
งเป็นของกองทรัสต์ 
หรือที
กองทรัสต์มีสิทธิการเช่าหรือสทิธิครอบครองเพื
อประโยชน์ในการจดัหา
ผลประโยชน์ของกองทรัสต์  

1.8 เป็นเงินทนุหมนุเวียนของกองทรัสต์  

1.9 ชําระหนี =เงินกู้ยืมหรือภาระผกูพนัของกองทรัสต์ 

1.10 ปรับโครงสร้างเงินกู้ ยืมเพื
อนําไปชําระหนี =เงินกู้ ยืมหรือภาระผูกพนัฉบบัเดิม 
(Refinance) 

1.11 ปรับโครงสร้างเงินทนุของกองทรัสต์ 
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1.12 ป้องกันความเสี
ยงทางด้านอตัราแลกเปลี
ยนเงินตรา และ/หรือป้องกนัความ
เสี
ยงทางด้านอตัราดอกเบี =ยอนัเนื
องมาจากการกู้ยืมเงินหรือออกตราสารหนี = 

1.13 เหตุจําเป็นอื
นใดที
ผู้ จัดการกองทรัสต์เห็นสมควรสําหรับการบริหารจัดการ
กองทรัสต์ 

ทั =งนี = ผู้จดัการกองทรัสต์จะกู้ ยืมเงินโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของกองทรัสต์และผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์เป็นสําคญั ทั =งนี = ในกรณีที
กองทรัสต์ลงทุนในสิทธิการเช่า และ/หรือสิทธิ
การเช่าช่วงอสงัหาริมทรัพย์หรือสงัหาริมทรัพย์ การกู้ ยืมเงินเพื
อวตัถุประสงค์ตามที

กําหนดไว้ในข้อ 1.5 ข้อ 1.6 หรือข้อ 1.7 ข้างต้น ผู้ จัดการกองทรัสต์ต้องคํานึงถึง
กําหนดเวลาเช่าที
เหลอือยูต่ามสญัญาเช่าด้วย 

2. กองทรัสต์สามารถกู้ ยืมเงินหรือก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทรัสต์ได้โดย
วิธีการดงัตอ่ไปนี = 

2.1 การกู้ยืมเงิน ขอสินเชื
อ เบิกเงินเกินบญัชีจากนิติบุคคล หรือสถาบนัการเงิน 
ทั =งในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ
งรวมถึงบริษัทประกนัภยัซึ
งจัดตั =งขึ =น
ตามกฎหมายเกี
ยวข้องกับประกันภัย และกองทรัสต์อาจพิจารณาให้
หลกัประกันในการชําระเงินกู้ ยืมดงักล่าวด้วย นอกจากนี = กองทรัสต์อาจทํา
สญัญาซื =อขายลว่งหน้า หรือซื =อขายตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน (Derivative 
Product) เพื
อป้องกันความเสี
ยงของกองทรัสต์จากอตัราแลกเปลี
ยน และ/
หรืออตัราดอกเบี =ยที
เกิดขึ =นจากการกู้ยืมเงินไม่วา่ทั =งจํานวนหรือบางสว่น เช่น 
สญัญาแลกเปลี
ยนอตัราแลกเปลี
ยน (Cross Currency Swap) หรือสญัญา
แลกเปลี
ยนอตัราดอกเบี =ย (Interest Rate Swap) เป็นต้น  

2.2 กองทรัสต์สามารถกู้ ยืมเงินหรือก่อภาระผูกพันใด ๆ แก่ทรัพย์สินของ
กองทรัสต์ได้ โดยวิธีใดวิธีหนึ
งหรือหลายวิธีร่วมกันในขณะใดขณะหนึ
ง ซึ
ง
หมายความรวมถึงการออกตราสารหรือการเข้าทําสญัญาไม่ว่าในรูปแบบใด
ที
มีความหมายหรือเนื =อหาสาระที
แท้จริงเข้าลกัษณะเป็นการกู้ยืมเงิน ดงันี = 

2.2.1 การกู้ยืมเงิน ขอสนิเชื
อ เบิกเงินเกินบญัชีจากนิติบคุคล หรือสถาบนั
การเงิน ทั =งในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ
งรวมถึงบริษัท
ประกันภยัซึ
งจัดตั =งขึ =นตามกฎหมายเกี
ยวข้องกับประกันภัย และ
กองทรัสต์อาจพิจารณาให้หลกัประกนัในการชําระเงินกู้ยืมดงักลา่ว
ด้วย นอกจากนี = กองทรัสต์อาจทําสญัญาซื =อขายล่วงหน้า หรือซื =อ
ขายตราสารอนพุนัธ์ทางการเงิน (Derivative Product) เพื
อป้องกนั
ความเสี
ยงของกองทรัสต์จากอัตราแลกเปลี
ยน และ/หรือ อัตรา
ดอกเบี =ยที
เกิดขึ =นจากการกู้ยืมเงินไมว่่าทั =งจํานวนหรือบางสว่น เช่น 
สัญญาแลกเปลี
ยนอัตราแลกเปลี
ยน (Cross Currency Swap) 
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หรือสญัญาแลกเปลี
ยนอตัราดอกเบี =ย (Interest Rate Swap) เป็น
ต้น หรือ 

2.2.2 การออกตราสาร การออกตราสารหนี = ไม่ว่าระยะสั =นและระยะยาว 
เพื
อจําหน่ายให้แก่ผู้ ลงทุนทั =งประเภทบุคคลและสถาบันตาม
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. ที

เกี
ยวข้อง และกองทรัสต์อาจพิจารณาให้หลกัประกนัที
เกี
ยวข้องกบั
การออกตราสารดงักลา่วด้วย  

 ผู้ จัดการกองทรัสต์จะพิจารณาถึงความจําเป็นและความเหมาะสมในการกู้ ยืมเงิน 
เปลี
ยนแปลง หรือก่อภาระผูกพันเหนือทรัพย์สินของกองทรัสต์เพื
อประโยชน์ของ
กองทรัสต์และผู้ ถือหน่วยทรัสต์ โดยให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการในการกู้ยืม
เงินหรือก่อภาระผูกพันตามที
กําหนดไว้ในสัญญาก่อตั =งทรัสต์ และกฎหมายที

เกี
ยวข้อง โดยไม่ต้องขอมติอนุมัติจากที
ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์เท่าที
ไม่ขัดกับ
กฎหมายและสญัญาก่อตั =งทรัสต์ อยา่งไรก็ดี ในกรณีที
กองทรัสต์นําทรัพย์สนิหลกัของ
กองทรัสต์ไปเป็นหลกัประกนัการชําระเงินกู้ ยืม ซึ
งรวมถึงการเพิ
มวงเงินหลกัประกัน
ให้แก่ผู้ ให้กู้ รายเดิมจากหลักประกันที
มีอยู่แล้วตามวิธีการในข้อ 9.2 นี = ผู้ จัดการ
กองทรัสต์จะดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายอื
นที
เกี
ยวข้อง 

 ทั =งนี = ทรัสตีจะเป็นผู้ ลงนามผูกพันกองทรัสต์ในการเข้าทําสัญญาเพื
อกู้ ยืมเงิน 
เปลี
ยนแปลง หรือก่อภาระผกูพนัเหนือทรัพย์สินของกองทรัสต์ หรืออาจมอบอํานาจ
ให้ผู้จัดการกองทรัสต์ลงนามผูกพนักองทรัสต์ตามสญัญาดงักล่าวแทนได้ ทั =งนี = ใน
กรณีที
ทรัสตีมีความประสงค์จะแก้ไขข้อกําหนดสิทธิและเงื
อนไขใด ๆ ที
เกี
ยวข้องกับ
การกู้ยืมเงิน เปลี
ยนแปลง หรือก่อภาระผกูพนัเหนือทรัพย์สินของกองทรัสต์ดงักลา่ว 
ทรัสตีจะกระทําได้เมื
อได้ตกลงร่วมกันกับผู้ จัดการกองทรัสต์ก่อน และในกรณีที

คู่สญัญาไม่สามารถหาข้อยุติร่วมกันได้ คู่สญัญาทั =งสองฝ่ายขอสงวนสิทธิที
จะจัด
ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เพื
อหาข้อยตุิ โดยให้ผู้จดัการกองทรัสต์ดําเนินการจดัประชุม
ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ตามวิธีการขอมติและการประชุมผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที
ระบไุว้ในสญัญา
ก่อตั =งทรัสต์ 

3. การกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ไมว่า่กระทําด้วยวิธีการใด ต้องไมม่ีลกัษณะ ดงันี = 

3.1 มีข้อตกลงและเงื
อนไขทํานองเดยีวกบัข้อกําหนดของหุ้นกู้ ที
ให้ไถ่ถอนหุ้นกู้ เมื
อมี
การเลกิบริษัท (perpetual bond) 

3.2 ให้สทิธิแปลงสภาพเป็นหุ้น 

3.3 มีลกัษณะของอนพุนัธ์แฝง เว้นแตเ่ป็นกรณีที
เข้าลกัษณะที
ครบถ้วนดงันี = 
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3.3.1  ให้สิทธิลกูหนี =ในการชําระหนี =คืนก่อนกําหนด (callable) หรือให้สิทธิ
กองทรัสต์ในการเรียกให้ลกูหนี =ชําระหนี =คืนก่อนกําหนด (puttable) 

3.3.2 กําหนดดอกเบี =ยหรือผลตอบแทนไว้อย่างแน่นอนหรือเป็นอตัราที
ผัน
แปรตามอตัราดอกเบี =ยของสถาบนัการเงินหรืออตัราดอกเบี =ยอื
น 

3.3.3 ไม่มีการกําหนดเงื
อนไขการจ่ายดอกเบี =ยหรือผลตอบแทนที
อ้างอิงกับ
ปัจจยัอ้างอิงอื
นเพิ
มเติม 

3.4 มีลกัษณะเป็นการแปลงสนิทรัพย์เป็นหลกัทรัพย์ 

4.  ในกรณีที
กองทรัสต์มีการกู้ ยืมเงิน ให้มูลค่าการกู้ ยืมไม่เกินอตัราส่วนอย่างใดอย่าง
หนึ
งดงัตอ่ไปนี = เว้นแตก่ารเกินอตัราสว่นดงักลา่วไมไ่ด้เกิดจากการกู้ยืมเงินเพิ
มเติม 

4.1 ร้อยละ 35 ของมลูคา่ทรัพย์สนิรวมของกองทรัสต์ 

4.2. ร้อยละ 60 ของมลูค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ ในกรณีที
กองทรัสต์มีอนัดบั
ความน่าเชื
อถืออยู่ในอนัดบัที
สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ซึ
งเป็น
อนัดบัความน่าเชื
อถือครั =งลา่สดุที
ได้รับการจดัอนัดบัโดยสถาบนัการจดัอนัดบั
ความนา่เชื
อถือที
ได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. ไมเ่กิน 1 ปีก่อนวนั
กู้ยืมเงิน 

การกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ให้หมายความรวมถึงการออกตราสารหรือเข้าทําสญัญา
ไม่ว่าในรูปแบบใดที
มีความมุ่งหมายหรือเนื =อหาสาระที
แท้จริงเข้าลกัษณะเป็นการ
กู้ยืมเงิน 

5.  การก่อภาระผกูพนัของกองทรัสต์ ให้กระทําได้เฉพาะกรณีที
จําเป็นและเกี
ยวข้องกับ
การบริหารจดัการทรัพย์สนิของกองทรัสต์ดงัตอ่ไปนี = 

1. การก่อภาระผูกพนัซึ
งเกี
ยวเนื
องกับการทําข้อตกลงหลกัที
กองทรัสต์สามารถ
กระทําได้ตามข้อกําหนดในประกาศที
 ทจ. 49/2555 และกฎหมายอื
นใดที

เกี
ยวข้อง เช่น การนําทรัพย์สินของกองทรัสต์ไปเป็นหลกัประกันการชําระเงิน
กู้ยืมตามสญัญาก่อตั =งทรัสต์ 

2. การก่อภาระผูกพนัที
เป็นเรื
องปกติในทางพาณิชย์หรือเป็นเรื
องปกติในการทํา
ธุรกรรมประเภทนั =น 

การจ่ายประโยชน์ตอบ
แทนแก่ผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 

1. ผู้จดัการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 90 ของกําไรสทุธิที
ปรับปรุงแล้วของรอบปีบญัชี โดยจะจ่ายไมน้่อยกวา่ปีละ 2 ครั =ง 
และจะจ่ายภายใน 90 วนันบัแต่วนัสิ =นรอบปีบัญชีหรือรอบระยะเวลาบัญชีที
มีการ
จ่ายประโยชน์ตอบแทนนั =น แล้วแต่กรณี ยกเว้นในปี 2560 ผู้จดัการกองทรัสต์จะไม่มี
การจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ โดยผู้ จัดการกองทรัสต์อาจ



ทรัสต์เพื
อการลงทนุในสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 
 

สว่นที
 2 หน้า 9 - 24 

พิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามเงื
อนไขในข้อนี =ในปี 2561  

กําไรสทุธิที
ปรับปรุงแล้วตามข้อนี = ให้หมายถึงกําไรที
ปรับปรุงด้วยรายการดงัตอ่ไปนี = 

(1) การหักกําไรที
ยังไม่เกิดขึ =น (Unrealized Gain) จากการประเมินค่าหรือการ
สอบทานการประเมินค่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ รวมทั =งการปรับปรุงด้วย
รายการอื
นตามแนวทางของสํานกังาน ก.ล.ต. เพื
อให้สอดคล้องกบัสถานะเงิน
สดของกองทรัสต์ 

(2) การหกัด้วยรายการเงินสาํรองเพื
อการชําระหนี =เงินกู้ยืมหรือภาระผกูพนัจากการ
กู้ ยืมเงินของกองทรัสต์ตามวงเงินที
ได้ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลและ
หนงัสอืชี =ชวน หรือแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี แล้วแตก่รณี 

2. ในกรณีที
กองทรัสต์มีกําไรสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีใด ผู้ จัดการกองทรัสต์อาจ
จ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจากกําไรสะสมดงักลา่วด้วยก็ได้ 

3. ในกรณีที
ผู้ จัดการกองทรัสต์ไม่สามารถจ่ายประโยชน์ตอบแทนได้ในระยะเวลา
ดงักล่าว ผู้จัดการกองทรัสต์จะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทราบผ่านระบบสารสนเทศ
ของตลาดหลกัทรัพย์ 

4. ในกรณีที
กองทรัสต์ยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู ่ผู้จดัการกองทรัสต์จะไม่จ่ายประโยชน์
ตอบแทนแก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

5. ในการพิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทน ถ้าประโยชน์ตอบแทนที
จะประกาศจ่ายต่อ
หน่วยทรัสต์ระหว่างปีบญัชีหรือรอบปีบญัชีใดมีมูลค่าตํ
ากว่าหรือเท่ากบั 0.10 บาท 
ผู้จัดการกองทรัสต์สงวนสิทธิที
จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนในครั =งนั =นและให้ยกไป
จ่ายประโยชน์ตอบแทนพร้อมกันในงวดถัดไปตามวิธีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนที

กําหนดไว้ 

6. สาํหรับหลกัเกณฑ์ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทน ผู้จดัการกองทรัสต์จะดําเนินการให้
เป็นไปตามที
ระบไุว้ เว้นแต่กรณีที
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานกังาน ก.ล.ต. และ/หรือ
หน่วยงานอื
นใดที
มีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี
ยนแปลง เพิ
มเติม ประกาศ 
กําหนด สั
งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื
น ผู้ จัดการกองทรัสต์จะ
ดําเนินการให้เป็นไปตามนั =น  

7. ผู้จดัการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามสดัสว่นการ
ถือหนว่ยของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์แตล่ะราย ทั =งนี = ผู้จดัการกองทรัสต์ขอสงวนสทิธิที
จะไม่
จ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที
ถือหน่วยทรัสต์เกินกว่าอตัราหรือไม่
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที
กําหนดในประกาศที
 ทจ. 49/2555 เฉพาะในส่วนที
เกิน
หรือไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงักลา่วและให้ประโยชน์ตอบแทนในสว่นที
ไม่อาจจ่าย
ให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ดงักลา่วตกเป็นของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์รายอื
นตามสดัสว่นการถือ
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หนว่ยทรัสต์ 

8. ผู้จดัการกองทรัสต์จะประกาศการจ่ายประโยชน์ตอบแทน วนัปิดสมดุทะเบียน และ
อัตราประโยชน์ตอบแทน โดยการแจ้งผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที
มีชื
ออยู่ในทะเบียนผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลกัทรัพย์ และ
แจ้งให้ทรัสตีทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

9. ผู้จดัการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทน เป็นเงินโอนเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ หรือเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั
งจ่ายในนามผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ตามชื
อและที

อยูที่
ปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยทรัสต์  

10. ในกรณีที
ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่ใช้สิทธิขอรับประโยชน์ตอบแทนจํานวนใดภายในอายุ
ความใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้จดัการกองทรัสต์จะ
ไม่นําประโยชน์ตอบแทนจํานวนดงักลา่วไปใช้เพื
อการอื
นใดนอกจากเพื
อประโยชน์
ของกองทรัสต์ 

การจาํกดัสิทธิในการรับ
ประโยชน์ตอบแทน การ
จัดการกบัประโยชน์ตอบ
แทน และสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนของผู้ถอื
หน่วยทรัสต์ 

1. การจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่บุคคลใด กลุ่มบุคคลเดียวกันใด ผู้ ก่อตั =งทรัสต์ ทรัสตี 
ผู้ จัดการกองทรัสต์ หรือผู้ ลงทุนต่างด้าวต้องเป็นไปตามอัตราหรือหลักเกณฑ์ที

กําหนดไว้ในประกาศที
 ทจ. 49/2555 หรือประกาศอื
นใดที
เกี
ยวข้อง และที
ได้มีการ
แก้ไขเพิ
มเติม 

2. ในกรณีที
กองทรัสต์ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ที
ตั =งอยูใ่นประเทศไทย หากกฎหมาย กฎ 
หรือข้อกําหนดที
เกี
ยวข้องกับอสงัหาริมทรัพย์นั =นกําหนดสดัส่วนการลงทุนของ ผู้
ลงทุนต่างด้าวไว้ ให้ผู้ จัดการกองทรัสต์จัดสรรหน่วยทรัสต์แก่ผู้ ลงทุนต่างด้าวให้
เป็นไปตามกฎหมาย กฎ หรือข้อกําหนดนั =นด้วย ในกรณีที
กองทรัสต์ลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์หลายโครงการ และบรรดากฎหมาย กฎ หรือข้อกําหนดที
เกี
ยวข้อง
กบัอสงัหาริมทรัพย์นั =นมีการกําหนดสดัสว่นการลงทนุของผู้ลงทนุตา่งด้าวไว้แตกตา่ง
กนั ให้ผู้จดัการกองทรัสต์จดัสรรหนว่ยทรัสต์ตามสดัสว่นที
กําหนดไว้ตํ
าสดุของบรรดา
กฎหมาย กฎ หรือข้อกําหนดนั =น 

3. ในกรณีที
ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ถือหน่วยทรัสต์เกินกวา่อตัราหรือไม่เป็นไปตามข้อ 1. หรือ
ข้อ 2. ให้ผู้จัดการกองทรัสต์ดําเนินการแจ้งให้บุคคลดงักล่าวทราบโดยไม่ชักช้าถึง
ข้อจํากัดสิทธิเกี
ยวกับการออกเสียงลงคะแนน และการรับผลประโยชน์ตอบแทน
ตามที
กําหนดไว้ในสญัญาก่อตั =งทรัสต์ และรายงานต่อสํานกังาน ก.ล.ต. ภายใน 5 
วนัทําการนบัแตว่นัที
ผู้จดัการกองทรัสต์รู้หรือควรรู้ถึงเหตดุงักลา่ว 

4. ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์รายใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัที
ถือหนว่ยทรัสต์เกินกวา่อตัราหรือไม่
เป็นไปตามข้อ 1. หรือข้อ 2. จะมีข้อจํากดัสิทธิในการรับผลตอบแทน โดยจะไมม่ีสทิธิ
ในการได้รับประโยชน์ตอบแทนจากหน่วยทรัสต์ ทั =งนี = เฉพาะในสว่นที
เกินกว่าอตัรา
หรือไมเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงักลา่ว และให้ประโยชน์ตอบแทนในสว่นที
ไมอ่าจจ่าย
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แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ดงักล่าวตกเป็นของผู้ ถือหน่วยทรัสต์รายอื
นตามสดัส่วนการถือ
หนว่ยทรัสต์  

5. ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ดงัตอ่ไปนี =มีข้อจํากดัสทิธิในการใช้สทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

5.1 ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที
ถือหนว่ยทรัสต์เกินกวา่อตัราหรือไมเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที

กําหนดในตามข้อ 1. หรือข้อ 2. เฉพาะในส่วนที
เกินกว่าอตัราหรือไม่เป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์ดงักลา่ว 

5.2 ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที
มีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในเรื
องที
ขอมติ 

สิทธิหน้าที,และความ
รับผิดชอบของทรัสต ี

1. ทรัสตีต้องเป็นผู้มีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามและเป็นผู้ ได้รับอนุญาตจาก
สาํนกังาน ก.ล.ต. ให้ประกอบธุรกิจเป็นทรัสตี ทั =งนี = ระหว่างการปฏิบตัิหน้าที
เป็นทรัส
ตีของกองทรัสต์ หากปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลงัว่าทรัสตีขาดความเป็นอิสระตาม
กฎหมายหลกัทรัพย์และกฎหมายที
เกี
ยวข้อง ให้ทรัสตีแจ้งกรณีดงักลา่วตอ่สาํนกังาน 
ก.ล.ต. พร้อมทั =งแสดงมาตรการที
สมเหตุสมผลและน่าเชื
อได้ว่าจะทําให้ทรัสตี
สามารถปฏิบตัิหน้าที
ได้อย่างเป็นอิสระภายใน 15 วนันบัแต่วนัที
ปรากฏข้อเท็จจริง
ดงักลา่ว และให้ดําเนินการตามมาตรการที
แสดงไว้นั =น เว้นแตส่าํนกังาน ก.ล.ต. จะมี
คําสั
งเป็นอยา่งอื
น 

2. ทรัสตีต้องปฏิบตัิหน้าที
ด้วยความระมดัระวงั ซื
อสตัย์สจุริตเพื
อประโยชน์ที
ดีที
สดุของ
ผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม และเป็นไปตามสญัญาก่อตั =งทรัสต์และกฎหมายที
เกี
ยวข้อง 
ตลอดจนข้อผกูพนัที
ได้ให้ไว้เพิ
มเติมในเอกสารที
เปิดเผยแก่ผู้ลงทนุ (ถ้ามี) และต้องไม่
มีข้อจํากดัความรับผิดของทรัสตีในกรณีที
ไมป่ฏิบตัิหน้าที
ดงักลา่ว 

3. ทรัสตีมีหน้าที
ติดตามดูแลให้ผู้จัดการกองทรัสต์ หรือผู้ รับมอบหมายรายอื
น (ถ้ามี) 
ปฏิบตัิหน้าที
ให้เป็นไปตามสญัญาก่อตั =งทรัสต์ และสญัญาอื
นที
เกี
ยวข้อง  

4. ทรัสตีต้องเข้าร่วมในการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ด้วยทุกครั =ง และให้ความเห็น
เกี
ยวกบัเรื
องที
ขอให้ที
ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ลงมติวา่ เป็นกรณีที
เป็นไปตามสญัญา
ก่อตั =งทรัสต์และกฎหมายที
เกี
ยวข้องหรือไม่ และหากมีการขอมติที
ประชุมผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์เพื
อดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ
ง ทรัสตีต้องตอบข้อซักถามและให้
ความเห็นเกี
ยวกับการดําเนินการดังกล่าวว่าเป็นไปตามสัญญาก่อตั =งทรัสต์หรือ
กฎหมายที
เกี
ยวข้องหรือไม่ หรือทักท้วงและแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทราบว่าการ
ดําเนินการดงักล่าวไม่สามารถกระทําได้ ในกรณีที
การดําเนินการนั =นไม่เป็นไปตาม
สญัญาก่อตั =งทรัสต์หรือกฎหมายที
เกี
ยวข้อง 

5. ทรัสตีมีหน้าที
บงัคบัชําระหนี =หรือดูแลให้มีการบังคบัชําระหนี =เพื
อให้เป็นไปตามข้อ
สญัญาระหวา่งกองทรัสต์กบับคุคลอื
น  
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6. ทรัสตีมีหน้าที
เข้าจดัการกองทรัสต์ในกรณีที
ไมม่ีผู้จดัการกองทรัสต์ หรือมีเหตทีุ
ทําให้
ผู้จดัการกองทรัสต์ไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที
ได้ ทั =งนี = ภายใต้หลกัเกณฑ์ที
กําหนดไว้ใน
ประกาศที
 กร. 14/2555 และกฎหมายอื
นที
เกี
ยวข้อง 

7. ทรัสตีมีสิทธิ หน้าที
 และความรับผิดชอบอื
นตามที
กําหนดไว้ในประกาศที
 กร. 
14/2555 และกฎหมายอื
นที
เกี
ยวข้อง 

8. ทรัสตีมีหน้าที
บริหารและจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินอื
น ๆ ของกองทรัสต์
นอกจากทรัพย์สินหลกั รวมทั =งดําเนินการอื
นใดที
จําเป็นเพื
อให้การบริหารทรัพย์สิน
อื
น ๆ ของกองทรัสต์นอกจากทรัพย์สินหลักเป็นไปตามสัญญาก่อตั =งทรัสต์และ
กฎหมายที
เกี
ยวข้อง รวมถึงอาจพิจารณามอบหมายให้ผู้ จัดการกองทรัสต์จัดการ
กองทรัสต์ในสว่นที
เกี
ยวกบัการลงทนุในทรัพย์สนิอื
นที
มิใช่ทรัพย์สนิหลกัแทนทรัสตี 

9. ทรัสตีมีหน้าที
ในการแก้ไขสญัญาก่อตั =งทรัสต์ตามคําสั
งของสาํนกังาน ก.ล.ต. 

10. ห้ามทรัสตีนําหนี =ที
ตนเป็นลูกหนี =บุคคลภายนอกอันมิได้เกิดจากการปฏิบัติหน้าที

เป็นทรัสตี ไปหักกลบลบหนี =กับหนี =ที
บุคคลภายนอกเป็นลูกหนี =ท รัสตีอันสืบ
เนื
องมาจากการจัดการกองทรัสต์ ในกรณีที
มีการฝ่าฝืนข้อกําหนดในข้อนี = ให้การ
กระทําเช่นนั =นเป็นโมฆะ 

11. ในกรณีที
ทรัสตีเข้าทํานิติกรรมหรือทําธุรกรรมต่าง ๆ กบับคุคลภายนอกให้ทรัสตีแจ้ง
เป็นลายลกัษณ์อกัษรให้บุคคลภายนอกทราบว่าเป็นการกระทําในฐานะทรัสตี และ
ต้องระบใุนเอกสารหลกัฐานของนิติกรรมหรือธุรกรรมนั =นให้ชดัแจ้งว่าเป็นการกระทํา
ในฐานะทรัสตี 

12. ให้ทรัสตีจดัทําบญัชีทรัพย์สินของกองทรัสต์แยกต่างหากจากบญัชีอื
น ๆ ของทรัสตี 
ในกรณีที
ทรัสตีจัดการกองทรัสต์หลายกอง ทรัสตีต้องจัดทําบัญชีทรัพย์สินของ
กองทรัสต์แต่ละกองแยกต่างหากออกจากกัน ทั =งนี = โดยต้องบนัทึกบัญชีให้ถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบนัด้วย และในการจดัการกองทรัสต์ ทรัสตีต้องแยกทรัพย์สิน
ของกองทรัสต์ไว้ต่างหากจากทรัพย์สนิที
เป็นสว่นตวัของทรัสตีและทรัพย์สินอื
นที
ทรัส
ตีครอบครองอยู่ และในกรณีที
ทรัสตีจัดการกองทรัสต์หลายกอง ทรัสตีต้องแยก
ทรัพย์สนิของกองทรัสต์แตล่ะกองออกจากกนัด้วย 

13. ในกรณีที
ทรัสตีมิได้ดําเนินการให้เป็นไปตามข้อ 12. จนเป็นเหตุให้ทรัพย์สินของ
กองทรัสต์ปะปนอยู่กับทรัพย์สินที
เป็นสว่นตวัของทรัสตีจนมิอาจแยกได้ว่าทรัพย์สิน
ใดเป็นของกองทรัสต์และทรัพย์สินใดเป็นทรัพย์สินที
เป็นส่วนตัวของทรัสตีเอง ให้
สนันิษฐานดงันี =  

13.1 ทรัพย์สนิที
ปะปนกนัอยูน่ั =นเป็นของกองทรัสต์  
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13.2 ความเสียหายและหนี =ที
เกิดจากการจัดการทรัพย์สินที
ปะปนกันอยู่นั =นเป็น
ความเสยีหายและหนี =ที
เป็นสว่นตวัของทรัสตี 

13.3 ผลประโยชน์ที
 เกิดจากการจัดการทรัพย์สินที
ปะปนกันอยู่นั =นเป็นของ
กองทรัสต์ ทรัพย์สนิที
ปะปนกนัอยู ่ให้หมายความรวมถึงทรัพย์สนิที
ถกูเปลี
ยน
รูปหรือถกูเปลี
ยนสภาพไปจากทรัพย์สนิที
ปะปนกนัอยูน่ั =นด้วย 

14. ในกรณีที
ทรัสตีมิได้ดําเนินการให้เป็นไปตามข้อ 12. จนเป็นเหตุให้กองทรัสต์แต่ละ
กองปะปนกันจนมิอาจแยกได้ว่าทรัพย์สินใดเป็นของกองทรัสต์ใด ให้สนันิษฐานว่า
ทรัพย์สนินั =น รวมทั =งทรัพย์สนิที
ถกูเปลี
ยนรูปหรือถกูเปลี
ยนสภาพไปจากทรัพย์สนินั =น
และประโยชน์ใด ๆ หรือหนี =สินที
เกิดขึ =นจากการจัดการทรัพย์สินดังกล่าวเป็นของ
กองทรัสต์แตล่ะกองตามสดัสว่นของทรัพย์สนิที
นํามาเป็นต้นทนุที
ปะปนกนั 

15. การจดัการกองทรัสต์เป็นเรื
องเฉพาะตวัของทรัสตี ทรัสตีจะมอบหมายให้ผู้ อื
นจดัการ
กองทรัสต์มิได้ เว้นแตก่รณีดงัตอ่ไปนี = 

15.1 สญัญาก่อตั =งทรัสต์กําหนดไว้เป็นอยา่งอื
น  

15.2 การทําธุรกรรมที
มิใช่เรื
องที
ต้องทําเฉพาะตวัและไม่จําเป็นต้องใช้วิชาชีพเยี
ยง 
ทรัสตี  

15.3 การทําธุรกรรมที
 โดยทั
วไปผู้ เป็นเจ้าของทรัพย์สินซึ
 งมีท รัพย์สินและ
วตัถุประสงค์ของการจัดการในลกัษณะทํานองเดียวกันกบักองทรัสต์ จะพึง
กระทําในการมอบหมายให้บคุคลอื
นจดัการแทน  

15.4 การเก็บรักษาทรัพย์สิน การจัดทําสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ หรือการ
ปฏิบตัิงานด้านการสนบัสนุนให้บริษัทในเครือของทรัสตีหรือผู้ อื
นดําเนินการ
ได้ 

15.5 กรณีอื
นใดที
ผู้จดัการกองทรัสต์เป็นผู้ รับผิดชอบและดําเนินการตามที
กําหนด
ไว้ในสญัญาก่อตั =งทรัสต์ หรือหลกัเกณฑ์ในประกาศที
 ทจ. 49/2555 ประกาศ
ที
 กร. 14/2555 และประกาศที
 สช. 29/2555 ซึ
งรวมถึงกรณีที
คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้มอบหมายให้บุคคลอื
นจัดการแทน หรือมี
ข้อกําหนดอื
นใดที
เกี
ยวข้องกําหนดเรื
องดังกล่าวไว้ ในกรณีที
ทรัสตีฝ่าฝืน
บทบัญญัติข้างต้น ให้การที
ทําไปนั =นผูกพันทรัสตีเป็นการส่วนตัวไม่ผูกพัน
กองทรัสต์ 

16.  ในกรณีที
ทรัสตีมอบหมายให้ผู้ อื
นจัดการกองทรัสต์โดยชอบตามข้อ 15. ทรัสตีต้อง
เลือกผู้ รับมอบหมายด้วยความรอบคอบและระมดัระวงั รวมทั =งต้องกํากับดูแลและ
ตรวจสอบการจดัการแทนอยา่งเพียงพอด้วยความระมดัระวงัและความเอาใจใส ่โดย
ต้องกําหนดมาตรการในการดําเนินงานเกี
ยวกบัการมอบหมายงานตามหลกัเกณฑ์ที
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กําหนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที
 กข. 1/2553 เรื
อง ระบบงาน การติดตอ่ผู้
ลงทนุ และการประกอบธุรกิจโดยทั
วไปของทรัสตี ดงันี = 

16.1 การคัดเลือกผู้ ที
สมควรได้รับมอบหมาย โดยพิจารณาถึงความพร้อมด้าน
ระบบงานและบุคลากรของผู้ ที
ได้รับมอบหมาย ตลอดจนการขัดกันทาง
ผลประโยชน์ของผู้ รับมอบหมายงานและกองทรัสต์  

16.2 การควบคมุและประเมินผลการปฏิบตัิของผู้ได้รับมอบหมายงาน 

16.3 การดําเนินการของทรัสตีเมื
อปรากฏว่าผู้ ที
ได้รับมอบหมายไม่เหมาะสมที
จะ
ได้รับมอบหมายงานอีกตอ่ไป  

ทั =งนี = คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศกําหนดรายละเอียดในการปฏิบตัิของทรัสตี
ในกรณีดงักลา่วได้ 

17. ในกรณีที
มีการเปลี
ยนแปลงทรัสตี หากทรัสตีรายใหม่พบว่าก่อนที
ทรัสตีรายใหม่เข้า
รับหน้าที
 มีการจัดการกองทรัสต์ที
ไม่เป็นไปตามที
กําหนดไว้ในสญัญาก่อตั =งทรัสต์
หรือ พ.ร.บ. ทรัสต์ จนเป็นเหตุให้กองทรัสต์เสียหาย ให้ทรัสตีรายใหม่ดําเนินการ
เรียกร้องค่าเสียหายจากทรัสตีรายที
ต้องรับผิด และติดตามเอาทรัพย์สินคืนจาก
บุคคลภายนอก ไม่ว่าบุคคลนั =นจะได้ทรัพย์สินมาโดยตรงจากทรัสตีรายเดิมหรือไม ่
และไม่ว่าทรัพย์สินในกองทรัสต์จะถกูเปลี
ยนรูปหรือถกูเปลี
ยนสภาพไปเป็นทรัพย์สิน
อย่างอื
นก็ตาม เว้นแต่บุคคลดังกล่าวจะได้มาโดยสุจริต เสียค่าตอบแทนและไม่รู้
หรือไมม่ีเหตอุนัควรรู้วา่ทรัพย์สนินั =นได้มาจากการจดัการกองทรัสต์โดยมิชอบ 

18. ในการจดัการกองทรัสต์และการมอบหมายให้ผู้ อื
นจดัการกองทรัสต์โดยชอบตามข้อ 
15. หากมีค่าใช้จ่ายหรือทรัสตีต้องชําระเงินหรือทรัพย์สินอื
นให้กับบุคคลภายนอก
ด้วยเงินหรือทรัพย์สินที
เป็นสว่นตวัของทรัสตีเองโดยชอบตามความจําเป็นอนัสมควร 
ให้ทรัสตีมีสทิธิได้รับเงินหรือทรัพย์สนิคืนจากกองทรัสต์ได้ เว้นแตส่ญัญาก่อตั =งทรัสต์
กําหนดไว้ให้การชําระเงินหรือทรัพย์สนิอื
นนั =นเป็นภาระของทรัสตี 

สทิธิที
จะได้รับเงินหรือทรัพย์สินคืนตามวรรคหนึ
ง ย่อมเป็นบริุมสิทธิที
ทรัสตีมีอยู่ก่อน
ผู้ รับประโยชน์และบคุคลภายนอกที
มีทรัพยสิทธิหรือสิทธิใด ๆ เหนือกองทรัสต์ และ
เป็นสิทธิที
อาจบังคบัได้ในทันทีโดยไม่จําต้องรอให้มีการเลิกทรัสต์ และในกรณีที
มี
ความจําเป็นต้องเปลี
ยนรูปหรือเปลี
ยนสภาพทรัพย์สินในกองทรัสต์เพื
อให้มีเงินหรือ
ทรัพย์สนิคืนแก่ทรัสตี ให้ทรัสตีมีอํานาจดําเนินการดงักลา่วได้แตต้่องกระทําโดยสจุริต 

เพื
อประโยชน์ในการคุ้ มครองทรัพย์สินในกองทรัสต์ คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจ
ประกาศกําหนดหลกัเกณฑ์ เงื
อนไข และวิธีการให้ทรัสตีปฏิบตัิเกี
ยวกบัการชําระเงิน
หรือทรัพย์สินอื
นที
เป็นสว่นตวัของทรัสตีให้กบับคุคลภายนอกตามวรรคหนึ
ง หรือการ
ใช้สทิธิของทรัสตีตามวรรคสองก็ได้ 
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19. ห้ามมิให้ทรัสตีใช้สทิธิตามข้อ 18. จนกว่าทรัสตีจะได้ชําระหนี =ที
มีอยู่ตอ่กองทรัสต์จน
ครบถ้วนแล้ว เว้นแตเ่ป็นหนี =ที
อาจหกักลบลบหนี =กนัได้ตามประมวลกฎหมายแพง่และ
พาณิชย์ 

20. ในกรณีที
ทรัสตีจัดการกองทรัสต์ไม่เป็นไปตามที
กําหนดในสญัญาก่อตั =งทรัสต์ หรือ
พ.ร.บ. ทรัสต์ ทรัสตีต้องรับผิดต่อความเสียหายที
เกิดขึ =นแก่กองทรัสต์ อย่างไรก็ตาม
ในกรณีที
มีความจําเป็นและมีเหตุผลอนัสมควรเพื
อประโยชน์ของกองทรัสต์ ทรัสตี
อาจขอความเห็นชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต. ก่อนที
จะจดัการกองทรัสต์เป็นอย่างอื
น
ให้ต่างไปจากที
กําหนดไว้ในสญัญาก่อตั =งทรัสต์ก็ได้ และหากทรัสตีได้จัดการตามที

ได้รับความเห็นชอบนั =นด้วยความสจุริตและเพื
อประโยชน์ที
ดีที
สดุของกองทรัสต์แล้ว 
ทรัสตีไมจํ่าต้องรับผิด 

21. ทรัสตีต้องดูแลให้สญัญาก่อตั =งทรัสต์มีสาระสําคญัเป็นไปตามกฎหมายที
เกี
ยวข้อง 
โดยในกรณีที
มีการแก้ไขเปลี
ยนแปลงสญัญาก่อตั =งทรัสต์ ให้ทรัสตีดําเนินการตาม
หลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี = 

21.1 ดูแลให้การแก้ไขเปลี
ยนแปลงสญัญาก่อตั =งทรัสต์ให้เป็นไปตามวิธีการและ
เงื
อนไขที
กําหนดไว้ในสญัญาก่อตั =งทรัสต์ และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที
กําหนด
ไว้ในกฎหมายที
เกี
ยวข้อง 

21.2 ในกรณีที
การแก้ไขเปลี
ยนแปลงสญัญาก่อตั =งทรัสต์ฉบบันี =ไม่เป็นไปตามข้อ 
21.1 ให้ทรัสตีดําเนินการให้เป็นไปตามอํานาจหน้าที
ที
ระบุไว้ในสัญญา
ก่อตั =งทรัสต์ฉบบันี = และตาม พ.ร.บ. ทรัสต์ เพื
อดแูลรักษาสทิธิประโยชน์ของผู้
ถือหนว่ยทรัสต์โดยรวม 

21.3 ในกรณีที
หลักเกณฑ์เกี
ยวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์หรือการจัดการ
กองทรัสต์ที
ออกตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ และพ.ร.บ. ทรัสต์ มีการแก้ไข
เปลี
ยนแปลงในภายหลงั และสญัญาก่อตั =งทรัสต์ที
ไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ดังกล่าว ให้ทรัสตีดําเนินการเพื
อแก้ไขเปลี
ยนแปลงสญัญาก่อตั =งทรัสต์ให้
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์นั =น ตามวิธีการที
กําหนดในสญัญาก่อตั =งทรัสต์ฉบบันี = 
หรือตามที
สาํนกังาน ก.ล.ต. มีคําสั
ง  

22. ทรัสตีต้องติดตาม ดแูล และตรวจสอบให้ผู้จดัการกองทรัสต์หรือผู้ รับมอบหมายราย
อื
น (ถ้ามี)  ดําเนินการในงานที
ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามสญัญาก่อตั =งทรั สต์ฉบบั
นี =และกฎหมายที
เกี
ยวข้อง การติดตาม ดแูล และตรวจสอบ ให้หมายความรวมถึงการ
ทําหน้าที
ดงัตอ่ไปนี =ด้วย 

22.1  การดูแลให้การบริหารจดัการกองทรัสต์กระทําโดยผู้จดัการกองทรัสต์ที
ได้รับ
ความเห็นชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต. ตลอดระยะเวลาที
กองทรัสต์ตั =งอยู่ เว้น
แตเ่ป็นกรณีตามข้อ 24  
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22.2  การติดตามดแูลและดําเนินการตามที
จําเป็นเพื
อให้ผู้ รับมอบหมายมีลกัษณะ
และปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที
กําหนดในสัญญาก่อตั =งทรัสต์และ
กฎหมายที
เกี
ยวข้อง ซึ
งรวมถึงการถอดถอนผู้ รับมอบหมายรายเดิม และการ
แตง่ตั =งผู้ รับมอบหมายรายใหม ่ 

22.3  การควบคุมดูแลให้การลงทุนของกองทรัสต์เป็นไปตามสญัญาก่อตั =งทรัสต์
และกฎหมายที
เกี
ยวข้อง 

22.4  การควบคุมดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทรัสต์อย่างถูกต้องครบถ้วน
ตามที
กําหนดในสญัญาก่อตั =งทรัสต์และกฎหมายที
เกี
ยวข้อง 

22.5  การแสดงความเห็นเกี
ยวกบัการดําเนินการหรือการทําธุรกรรมเพื
อกองทรัสต์
ของผู้จดัการกองทรัสต์ และผู้ รับมอบหมายรายอื
น (ถ้ามี) เพื
อประกอบการขอ
มติที
ประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ การเปิดเผยข้อมลูของกองทรัสต์ตอ่ผู้ลงทนุ หรือ
เมื
อสาํนกังาน ก.ล.ต. ร้องขอ 

23. ในกรณีที
ผู้ จัดการกองทรัสต์กระทําการ หรืองดเว้นกระทําการ จนก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่กองทรัสต์ หรือไม่ปฏิบตัิหน้าที
ตามสญัญาก่อตั =งทรัสต์ หรือกฎหมายที

เกี
ยวข้อง ให้ทรัสตีจัดทํารายงานเสนอต่อสํานกังาน ก.ล.ต. ภายใน 5 วนัทําการนบั
แตรู้่หรือพงึรู้ถึงเหตกุารณ์ดงักลา่ว และดําเนินการเพื
อแก้ไข ยบัยั =ง หรือเยียวยาความ
เสยีหายที
เกิดขึ =นแก่กองทรัสต์ตามที
เห็นสมควร  

24. ในกรณีที
ผู้จดัการกองทรัสต์ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที
ได้ ให้ทรัสตีเข้าจดัการกองทรัสต์
ตามความจําเป็นเพื
อป้องกนั ยบัยั =ง หรือจํากดัมิให้เกิดความเสยีหายอยา่งร้ายแรงตอ่
ประโยชน์ของกองทรัสต์หรือผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม และดําเนินการตามอํานาจ
หน้าที
ที
ระบุไว้ในสัญญาก่อตั =งทรัสต์ และ พ.ร.บ. ทรัสต์ ในการจัดให้มีผู้ จัดการ
กองทรัสต์รายใหม่ ทรัสตีที
เข้าจัดการกองทรัสต์จะมอบหมายให้บุคคลอื
นจัดการ
กองทรัสต์แทนในระหวา่งนั =นก็ได้ ทั =งนี = บคุคลที
ได้รับมอบหมายดงักลา่วจะต้องปฏิบตัิ
ตามขอบเขต หลกัเกณฑ์ และเงื
อนไขที
ระบไุว้ในสญัญาก่อตั =งทรัสต์ 

25.  ในกรณีที
ทรัสตีเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในกองทรัสต์ที
ตนทําหน้าที
เป็นทรัสตี หากต้องมี
การออกเสียงหรือดําเนินการใด ๆ ในฐานะผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ให้ทรัสตีคํานึงถึงและ
รักษาผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยรวมและตั =งอยู่บนหลกัแห่งความ
ซื
อสตัย์สุจริตและความรอบคอบระมัดระวงั รวมถึงไม่ก่อให้เกิดความขดัแย้งหรือ
กระทบตอ่การปฏิบตัิหน้าที
ในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ดงักลา่ว 

26. ทรัสตีต้องจัดให้มีการจัดทําทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ โดยอาจมอบหมายให้นาย
ทะเบียนหลกัทรัพย์ดําเนินการแทนได้ การจดัทําทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามวรรค
หนึ
ง ต้องมีรายการอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี = 
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26.1  รายละเอียดทั
วไป ประกอบด้วย 

26.1.1  ชื
อผู้จดัการกองทรัสต์ และทรัสตี 

26.1.2  จํานวนหน่วยทรัสต์ มูลค่าที
ตราไว้ ทุนชําระแล้ว และวนั เดือน ปี ที

ออกหนว่ยทรัสต์ 

26.1.3  ข้อจํากดัในเรื
องการโอน (ถ้ามี) 

26.2 รายละเอียดของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์แตล่ะราย ประกอบด้วย 

26.2.1 ชื
อ นามสกลุ สญัชาติ และที
อยูข่องผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

26.2.2 เลขที
หนว่ยทรัสต์ (ถ้ามี) และจํานวนหนว่ยทรัสต์ที
ถือ 

26.2.3 วนั เดือน ปี ที
ลงทะเบียนเป็นหรือขาดจากการเป็นผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

26.2.4 วนั เดือน ปี ที
ยกเลกิใบหนว่ยทรัสต์และออกใบหน่วยทรัสต์แทน (ถ้า
มี) 

26.2.5 เลขที
คําร้องขอให้เปลี
ยนแปลงหรือจดแจ้งรายการในทะเบียน (ถ้ามี) 

26.2.6 การจํานําเพิกถอนจํานอง/ การอายดั/ ปลดอายดัหนว่ยทรัสต์ (ถ้ามี) 

27. ทรัสตีต้องจัดทําหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยทรัสต์มอบให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ซึ
ง
อย่างน้อยต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี = เว้นแตก่ารจดัทําหลกัฐานตามระบบ
ของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ ให้เป็นไปตามเงื
อนไขที
กําหนดโดยศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ 

27.1 มีข้อมลูที
จําเป็นและเพียงพอเพื
อให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์สามารถใช้เป็นหลกัฐาน
แสดงสิทธิของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และใช้อ้างอิงต่อทรัสตี ผู้ จัดการกองทรัสต์ 
และบคุคลอื
นได้  

27.2 มีข้อมูลของบุคคลต่าง ๆ ที
เกี
ยวข้องกับการจัดการกองทรัสต์ เช่น ทรัสตี 
ผู้จัดการกองทรัสต์ นายทะเบียนหลกัทรัพย์ เป็นต้น เพื
อให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์
สามารถติดตอ่กบับคุคลเหลา่นั =นได้ 

27.3 มีข้อมลูที
แสดงวา่ ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ไมส่ามารถขายคืนหรือไถ่ถอนหน่วยทรัสต์
ได้ และในกรณีที
มีข้อจํากัดสิทธิของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ต้องระบุข้อจํากดัสิทธิ
เช่นวา่นั =นไว้ให้ชดัเจน 

28. ภายใต้บังคับของข้อ 27. ในกรณีที
ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ขอให้ทรัสตีหรือนายทะเบียน
หลกัทรัพย์ออกหลกัฐานแสดงสทิธิในหนว่ยทรัสต์ใหมแ่ทนหลกัฐานเก่าที
สญูหาย ลบ
เลือน หรือชํารุดในสาระสําคญั ทรัสตีต้องออกหรือดําเนินการให้มีการออกหลกัฐาน
แสดงสทิธิในหนว่ยทรัสต์ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ภายในเวลาอนัควร 
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ผู้จัดการกองทรัสต์และ
หน้าที,ของผู้จัดการ
กองทรัสต์ 

1. ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องเป็นผู้มีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามและเป็นผู้ ได้รับ
ความเห็นชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต. ให้เป็นผู้จดัการกองทรัสต์ ตามประกาศที
 สช. 
29/2555 กําหนด 

2. ผู้ จัดการกองทรัสต์มีหน้าที
ตามที
ได้รับมอบหมายจากทรัสตีในการดูแลจัดการ
กองทรัสต์ในส่วนที
เป็นการดําเนินงานทางธุรกิจ ซึ
งรวมถึงการลงทุน การกู้ ยืมเงิน 
เปลี
ยนแปลงและก่อภาระผูกพนัแก่ทรัพย์สินของกองทรัสต์ การเข้าทําสญัญา และ
การดําเนินกิจการต่าง ๆ เพื
อกองทรัสต์ รวมทั =งการจัดทําและเปิดเผยข้อมูลของ
กองทรัสต์ และการนําสง่ข้อมลูให้แก่ทรัสตีซึ
งรวมถึงข้อมลูตามที
กําหนดในมาตรา 56 
และมาตรา 57 แห่ง พ.ร.บ.หลกัทรัพย์ และภายในขอบเขต หลกัเกณฑ์ และเงื
อนไข
เทา่ที
สญัญาแตง่ตั =งผู้จดัการกองทรัสต์ได้ระบไุว้  

3. ผู้ จัดการกองทรัสต์อาจมอบหมายให้บุคคลอื
นรับดําเนินการในงานที
อยู่ในความ
รับผิดชอบของตนแทนตนได้ โดยต้องแสดงขอบเขตอํานาจหน้าที
ของผู้ รับดําเนินการ
ดงักลา่วในสญัญาที
เกี
ยวข้อง ทั =งนี = ผู้จดัการกองทรัสต์จะต้องคดัเลอืกผู้ รับดําเนินการ
ด้วยความรอบคอบระมดัระวงั รวมทั =งกํากับและตรวจสอบการดําเนินการของผู้ รับ
ดําเนินการด้วย โดยการมอบหมายให้บคุคลอื
นดําเนินการแทนนั =นจะต้องไม่ขดัหรือ
แย้งกบักฎหมายหลกัทรัพย์หรือกฎหมายอื
นที
เกี
ยวข้องอยา่งมีนยัสาํคญั  

4. ผู้จดัการกองทรัสต์สามารถเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทรัสต์ได้ เฉพาะกรณีที
เป็นการ
เบิกจ่ายจากบญัชีดําเนินงานของกองทรัสต์ภายใต้วงเงินที
ได้รับการอนมุตัิจากทรัสตี 
และให้ผู้จดัการกองทรัสต์จดัทําและจดัสง่รายงานการเบิกจ่ายให้แก่ทรัสตีเพื
อให้ทรัส
ตีสามารถตรวจสอบรายการดงักลา่วและสั
งจ่ายได้ภายในระยะเวลา 5 วนัทําการ นบั
จากวนัที
ผู้จดัการกองทรัสต์จดัสง่รายงานดงักลา่วให้แก่ทรัสตี 

5. เมื
อมีการขอมติของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ผู้จดัการกองทรัสต์ที
ถือหน่วยทรัสต์ต้องใช้สิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในลักษณะที
เชื
อว่าเป็นไปเพื
อประโยชน์ที
ดีที
สุดของผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์โดยรวม   

6. ในการดําเนินธุรกิจเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องปฏิบตัิให้เป็นไป
ตามหลกัการดําเนินธุรกิจดงัตอ่ไปนี = 

6.1 ปฏิบัติหน้าที
โดยใช้ความรู้ความสามารถเยี
ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ด้วยความ
รับผิดชอบ ความระมัดระวงั และความซื
อสตัย์สุจริต โดยต้องปฏิบัติต่อผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์อยา่งเป็นธรรม เพื
อประโยชน์ที
ดีที
สดุของผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม 
รวมทั =งต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมาย สญัญาก่อตั =งทรัสต์ สญัญาแต่งตั =ง
ผู้ จัดการกองทรัสต์ วัตถุประสงค์ในการจัดตั =งกองทรัสต์ และมติของผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ 
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6.2 ดํารงเงินทนุให้เพียงพอต่อการดําเนินธุรกิจและความรับผิดชอบอนัอาจเกิดขึ =น
จากการปฏิบตัิหน้าที
ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ได้อยา่งตอ่เนื
อง 

6.3 เปิดเผย ให้ความเห็น หรือให้ข้อมลูที
มีความสาํคญัและเกี
ยวข้องอย่างเพียงพอ
ในการตดัสินใจลงทนุของผู้ลงทนุ โดยข้อมลูดงักลา่วต้องสื
อสารได้อยา่งชดัเจน 
ไมบิ่ดเบือน และไมทํ่าให้สาํคญัผิด 

6.4 ไม่นําข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที
ผู้ จัดการกองทรัสต์ไปใช้ประโยชน์อย่างไม่
เหมาะสมเพื
อตนเอง หรือทําให้เกิดความเสียหาย หรือกระทบต่อผลประโยชน์
โดยรวมของกองทรัสต์ 

6.5 ปฏิบตัิงานด้วยความระมดัระวงัไมใ่ห้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และใน
กรณีที
มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ =น ต้องดําเนินการให้มั
นใจได้ว่าผู้
ลงทนุได้รับการปฏิบตัิที
เป็นธรรมและเหมาะสม 

6.6 ปฏิบตัิตาม พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ พ.ร.บ. ทรัสต์ และกฎหมายอื
นที
เกี
ยวข้องกับ
การดําเนินการของกองทรัสต์ ตลอดจนจรรยาบรรณและมาตรฐานในการ
ประกอบวิชาชีพที
กําหนดโดยสมาคมที
เกี
ยวเนื
องกับธุรกิจหลักทรัพย์ หรือ
องค์กรที
เกี
ยวข้องกบัธุรกิจหลกัทรัพย์ที
สํานกังาน ก.ล.ต. ยอมรับ โดยอนุโลม 
และไม่สนบัสนุน สั
งการ หรือให้ความร่วมมือแก่บุคคลใดในการปฏิบตัิฝ่าฝืน
กฎหมายหรือข้อกําหนดดงักลา่ว 

6.7 ให้ความร่วมมือในการปฏิบตัิหน้าที
ของทรัสตี หรือสํานกังาน ก.ล.ต. ซึ
งรวมถึง
การเปิดเผยข้อมูลที
อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทรัสต์อย่างมี
นยัสาํคญั หรือข้อมลูอื
นที
ควรแจ้งให้ทราบ 

7. ในการทําธุรกรรมเกี
ยวกับอสงัหาริมทรัพย์เพื
อกองทรัสต์ ผู้ จัดการกองทรัสต์ต้อง
ปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี =ด้วย 

7.1  ดําเนินการเพื
อให้มั
นใจได้ว่าการจําหน่าย จ่าย โอนอสงัหาริมทรัพย์ หรือการ
เข้าทําสญัญาที
เกี
ยวเนื
องกบัอสงัหาริมทรัพย์เพื
อกองทรัสต์เป็นไปอย่างถกูต้อง
และมีผลใช้บงัคบัได้ตามกฎหมาย 

7.2 ดําเนินการเพื
อให้มั
นใจได้ว่าการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์เป็นไป
อยา่งเหมาะสม โดยอยา่งน้อยต้องมีการดําเนินการดงัตอ่ไปนี = 

7.2.1 การประเมินความพร้อมของตนเองในการบริหารการลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์นั =น ๆ ก่อนรับเป็นผู้ จัดการกองทรัสต์ หรือก่อนลงทุน
เพิ
มเติมในอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่วเพื
อกองทรัสต์ แล้วแตก่รณี 
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7.2.2 การวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ และการตรวจสอบและสอบ
ทาน (การทํา Due Diligence) อสงัหาริมทรัพย์ ตลอดจนการประเมิน
ความเสี
ยงด้านตา่ง ๆ ที
อาจเกิดจากการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์นั =น ๆ 
พร้อมทั =งจัดให้มีแนวทางการบริหารความเสี
ยงด้วย ทั =งนี = ความเสี
ยง
ดงักลา่ว ให้หมายความรวมถึงความเสี
ยงที
เกี
ยวข้องกบัการพฒันาหรือ
ก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ (ถ้ามี) เช่น ความเสี
ยงที
อาจเกิดจากการ
ก่อสร้างลา่ช้า และการไม่สามารถจดัหาประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์
ได้ เป็นต้น 

8. ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามที
กําหนดในสญัญา
ก่อตั =งทรัสต์ 

9. ในกรณีที
มีการแต่งตั =งที
ปรึกษาเพื
อให้คําปรึกษาหรือคําแนะนําเกี
ยวกบัการลงทนุใน
อสงัหาริมทรัพย์และการจัดการอสงัหาริมทรัพย์ ผู้ จัดการกองทรัสต์ต้องแต่งตั =งที

ปรึกษาที
ไม่มีสว่นได้เสียในเรื
องที
เกี
ยวข้องกบัการปฏิบตัิหน้าที
เป็นที
ปรึกษา แต่เมื
อ
ปรากฏว่าที
ปรึกษาดงักลา่วเป็นผู้มีสว่นได้เสียให้ผู้จดัการกองทรัสต์ปฏิบตัิให้เป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี = 

9.1  ดําเนินการให้ที
ปรึกษาแจ้งการมีสว่นได้เสยีในเรื
องที
พิจารณา  

9.2 มิให้ที
ปรึกษาผู้ ที
มีสว่นได้เสียในเรื
องที
พิจารณาไม่วา่โดยทางตรงหรือทางอ้อม
เข้าร่วมพิจารณาในเรื
องนั =น 

10. ให้ผู้จดัการกองทรัสต์เป็นผู้จดัทําและรายงานการเปิดเผยข้อมลูเกี
ยวกบัฐานะการเงิน
และผลการดําเนินงานของกองทรัสต์ ตามหลกัเกณฑ์ที
กําหนดในประกาศที
 ทจ. 
51/2555 และประกาศอื
นใดที
เกี
ยวข้อง และที
ได้มีการแก้ไขเพิ
มเติม และสง่รายงาน
ดงักล่าวต่อสํานกังาน ก.ล.ต. หรือหน่วยงานที
เกี
ยวข้อง ภายในระยะเวลาที
กําหนด 
ดงันี =  

10.1 แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปีของกองทรัสต์ โดยให้เป็นไปตามแบบ 56-
REIT 

10.2 งบการเงินของกองทรัสต์ โดยให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที
กําหนดตาม
กฎหมายวา่ด้วยวิชาชีพบญัชี  

10.3 รายงานประจําปี โดยมีข้อมลูอย่างน้อยตามที
ได้กําหนดไว้ในประกาศที
 ทจ .
51/2555 

10.4 รายงานข้อมูลเกี
ยวกับกองทรัสต์ ได้แก่ รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทรัสต์และมูลค่าหน่วยทรัสต์ รายงานการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ
ง
อสงัหาริมทรัพย์ หรือสทิธิการเช่า หรือสิทธิการเช่าช่วงอสงัหาริมทรัพย์ และใน
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กรณีที
กองทรัสต์มีการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ที
ยงัก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ ให้
จัดทําและส่งรายงานความคืบหน้าของการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ด้วย 
รายงานมลูคา่ที
ตราไว้ของหนว่ยทรัสต์ภายหลงัจากการลดทนุชําระแล้ว 

11. ในกรณีคณะกรรมการ ก.ล.ต. สาํนกังาน ก.ล.ต. และ/หรือ หนว่ยงานอื
นใดที
มีอํานาจ
ตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี
ยนแปลง เพิ
มเติม ประกาศ กําหนด สั
งการ เห็นชอบ และ/
หรือ ผอ่นผนัเป็นอยา่งอื
น ผู้จดัการกองทรัสต์จะดําเนินการให้เป็นไปตามนั =น 

นายทะเบียนหน่วยทรัสต์ นายทะเบียนหน่วยทรัสต์ หมายถึง ทรัสตี หรือผู้ ที
รับมอบหมายจากทรัสตีให้ดําเนินการใน
ฐานะนายทะเบียนหน่วยทรัสต์ ซึ
งนายทะเบียนหน่วยทรัสต์จะต้องเป็นผู้ ได้รับใบอนญุาต
การให้บริการเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. และเป็นผู้ ที
ตลาด
หลกัทรัพย์ให้ความเห็นชอบให้ดําเนินการแทนในฐานะนายทะเบียนหน่วยทรัสต์ ใน
เบื =องต้น ภายหลงัจากที
ได้มีการก่อตั =งกองทรัสต์ ทรัสตีจะแตง่ตั =งศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ให้
เป็นนายทะเบียนหน่วยทรัสต์ ทั =งนี = นายทะเบียนหน่วยทรัสต์มีหน้าที
ต่าง ๆ ตามที

กฎหมายหลกัทรัพย์และหลกัเกณฑ์ที
เกี
ยวข้องกําหนดไว้ ดงันี =  

1. การออกใบทรัสต์หรือหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยทรัสต์ โดยทรัสตีจะดําเนินการให้
นายทะเบียนหนว่ยทรัสต์จดัทําใบทรัสต์หรือหลกัฐานแสดงสทิธิในหนว่ยทรัสต์ให้แก่ผู้
ถือหนว่ยทรัสต์เพื
อให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์สามารถใช้อ้างอิงต่อทรัสตี ผู้จดัการกองทรัสต์
และบุคคลอื
นได้ โดยในกรณีที
ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ขอให้นายทะเบียนหน่วยทรัสต์ออก
ใบทรัสต์หรือหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยทรัสต์ใหม่แทนใบทรัสต์หรือหลกัฐานแสดง
สิทธิในหน่วยทรัสต์เก่าที
สูญหาย ลบเลือน หรือชําระในสาระสําคัญ นายทะเบียน
หน่วยทรัสต์ต้องออกหรือดําเนินการให้มีการออกใบทรัสต์หรือหลกัฐานแสดงสิทธิใน
หน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ภายในเวลาอนัควร ทั =งนี = นายทะเบียนจะเรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายที
เกิดขึ =น (ถ้ามี) จากการดําเนินการตามคําร้องขอของผู้ ถือหน่วยทรัสต์
ดงักลา่วได้ตามจริง 

2. การจดัทําทะเบียนหน่วยทรัสต์ โดยทรัสตีอาจมอบหมายให้นายทะเบียนหน่วยทรัสต์
เป็นผู้จดัทําทะเบียนหน่วยทรัสต์ตามขอบเขตที
กําหนดไว้ในประกาศที
 กร .14/2555 
และประกาศอื
นใดที
เกี
ยวข้อง และที
ได้มีการแก้ไขเพิ
มเติม 

3. การโอนหน่วยทรัสต์ โดยผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที
ประสงค์จะโอนหน่วยทรัสต์จะต้องแจ้ง
ความประสงค์การโอนหนว่ยทรัสต์ไปนายทะเบียนหนว่ยทรัสต์ โดยกรอกรายละเอียด
ให้ครบถ้วนในคําร้องขอการโอนหนว่ยทรัสต์ที
ลงนามโดยผู้ โอนและผู้ รับโอน พร้อมทั =ง
แนบเอกสารประกอบการโอนหน่วยทรัสต์ตามที
นายทะเบียนหน่วยทรัสต์จะกําหนด 
การโอนหน่วยทรัสต์ให้มีผลบงัคบัและได้รับการรับรองเมื
อนายทะเบียนหน่วยทรัสต์
บนัทึกรายชื
อผู้ รับโอนในทะเบียนหน่วยทรัสต์เรียบร้อยแล้ว ทั =งนี = ผู้ โอนจะต้องชําระ
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยทรัสต์ (ถ้ามี) ตามที
นายทะเบียนหน่วยทรัสต์กําหนด 
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กรณีการโอนหน่วยทรัสต์ในระบบไร้ใบทรัสต์ ผู้ ถือหน่วยทรัสต์จะต้องปฏิบัติตาม
หลกัเกณฑ์ที
ระบโุดยนายทะเบียนหน่วยทรัสต์ และ/หรือตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือ
ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ ทั =งนี = ผู้ โอนจะต้องชําระคา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยทรัสต์ (ถ้า
มี) ตามที
นายทะเบียนหน่วยทรัสต์ และ/หรือตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือศนูย์รับฝาก
หลกัทรัพย์กําหนด 

 ทั =งนี = ในกรณีที
การโอนหนว่ยทรัสต์จะทําให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์รายใดถือหนว่ยทรัสต์เกิน
ข้อจํากดัในการถือหน่วยทรัสต์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ นายทะเบียนหลกัทรัพย์มีสิทธิ
ปฏิเสธการแสดงชื
อในทะเบียนผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ในกรณีที
การถือหนว่ยทรัสต์ไมเ่ป็นไป
ตามอตัราที
กําหนดในข้อจํากดัในการถือหนว่ยทรัสต์ของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่าย 

การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม เงินตอบแทนอื
นใด หรือค่าใช้จ่ายจากกองทรัสต์หรือจากผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์จะต้องเป็นไปตามที
ระบุไว้ในสัญญาก่อตั =งทรัสต์ ทั =งนี = ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ
ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื
นใดในทํานอง
เดียวกนั 

หมายเหตุ: ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถศกึษาข้อมลูเพิ
มเติมได้จากร่างสญัญาก่อตั =งทรัสต์ที
แนบท้ายแบบแสดงรายการข้อมลูและร่างหนงัสือ
ชี =ชวนการเสนอขายหลกัทรัพย์เพื
อการแปลงสภาพ นอกจากนี = สญัญาก่อตั =งทรัสต์ฉบบัลงนามอาจมีข้อมลูที
แตกต่างจากร่าง
สญัญาก่อตั =งทรัสต์ฉบบันี = 

อนึ
ง การบริหารจดัการกองทรัสต์ CPNREIT จะอยูภ่ายใต้ข้อกําหนดในสญัญาก่อตั =งทรัสต์  

9.6 ช่องทางที, ผู้ถอืหน่วยทรัสต์จะสามารถขอดูสาํเนาสัญญาก่อตั .งทรัสต์ 

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์สามารถขอดสูําเนาสญัญาก่อตั =งทรัสต์ได้ที
ผู้จดัการกองทรัสต์และทรัสตี ได้ในช่วงเวลาทําการ
ของผู้จดัการกองทรัสต์และทรัสตี 



ทรัสต์เพื
อการลงทนุในสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 

สว่นที
 2 หน้า 10 - 1 

10. ผู้จัดการกองทรัสต์ 

10.1 ข้อมูลทั�วไป   

บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จํากดั ซึ
งจะทําหน้าที
เป็นผู้จดัการกองทรัสต์ของกองทรัสต์ CPNREIT เป็นบริษัท
จํากดัซึ
งจดทะเบียนจดัตั 8งขึ 8นในประเทศไทย เมื
อวนัที
 27 มิถนุายน 2560 โดยมีทนุจดทะเบียนซึ
งเรียกชําระแล้ว 10 ล้าน
บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที
ตราไว้หุ้นละ 10 บาท มีวตัถุประสงค์หลกัเพื
อปฏิบตัิหน้าที

บริหารจดัการทรัสต์เพื
อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะ และมี CPN เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ในผู้จดัการกองทรัสต์ 
เป็นจํานวนร้อยละ 99.9997 ของหุ้นที
จําหน่ายแล้วทั 8งหมด โดยมีสรุปข้อมูลสําคญัของผู้จดัการกองทรัสต์ ปรากฏตาม
ตารางดงัตอ่ไปนี 8 

ชื�อผู้จัดการกองทรัสต์ บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จํากดั  

ที�ตั �งสาํนักงานใหญ่ เลขที
 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 

เลขทะเบียนบริษัท 0105560104638 

โทรศัพท์ 02-667-5555 ตอ่ 1660 

ทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท 

ทุนชาํระแล้ว 10 ล้านบาท 

จาํนวนหุ้นที�ออกและเรียกชาํระแล้ว 1,000,000 หุ้น 

มูลค่าที�ตราไว้ 10 บาท 

ลักษณะและขอบเขตการดาํเนินธุรกิจ ทํ าห น้ า ที
 เ ป็ น ผู้ จัด ก า รก อ งท รัส ต์ ข อ งท รัส ต์ เพื
 อ ก า รล งทุ น ใน
อสงัหาริมทรัพย์  

ผู้ถอืหุ้นใหญ่  
(สัดส่วนการถอืหุ้น) 

CPN  
(ร้อยละ 99.9997) 

รายชื�อกรรมการ  1. นายชาล ีมาดาน 
2. นางสาววลัยา จิราธิวฒัน์ 
3. นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ 

กรรมการผู้มีอาํนาจลงนาม นางสาววลัยา จิราธิวฒัน์ และนางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ สองคนลง
ลายมือชื
อร่วมกนัและประทบัตราสาํคญัของบริษัท 

รอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม – 31 ธนัวาคม  
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10.2 ผู้ถอืหุ้นของผู้จัดการกองทรัสต์ 

10.2.1 ผู้ถอืหุ้นของผู้จัดการกองทรัสต์ ณ วันที� 27 มิถุนายน 2560 มีดังนี � 

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

1. CPN 999,997 99.9997 

2. นายกอบชยั จิราธิวฒัน์ 1 0.0001 

3. นางสาววลัยา จิราธิวฒัน์ 1 0.0001 

4. นายชนวฒัน์ เอื 8อวฒันะสกลุ 1 0.0001 

รวม 1,000,000 100.0000 

 
10.2.2 กลุ่มผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ที�โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกาํหนดนโยบายการจัดการหรือการดาํเนินงาน

ของผู้จัดการกองทรัสต์อย่างมีนัยสาํคัญ 

ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และผู้มีอํานาจควบคมุของผู้จดัการกองทรัสต์ คือ CPN ซึ
งถือหุ้นของผู้จดัการกองทรัสต์ คิดเป็น
ร้อยละ 99.9997 ของจํานวนหุ้นที
ชําระแล้วทั 8งหมด โดย CPN ซึ
ง เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ในหมวดธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ประกอบธุรกิจหลกัในการพฒันา บริหาร และให้เช่าพื 8นที
ศนูย์การค้าขนาดใหญ่ 
และประกอบธุรกิจอื
นที
เกี
ยวเนื
องเพื
อส่งเสริมการประกอบธุรกิจศูนย์การค้าในลกัษณะพื 8นที
แบบผสม (Mixed-Used) 
ได้แก่ อาคารที
พกัอาศยั อาคารสํานกังาน และโรงแรม พร้อมกนันี 8ยงัประกอบธุรกิจที
เกี
ยวเนื
องและสง่เสริมกนั อาทิ ศนูย์
อาหาร ศนูย์ประชุมอเนกประสงค์ สวนนํ 8า และสวนพกัผ่อนภายในศนูย์การค้าในบางโครงการ โดยมีรายละเอียดเกี
ยวกบั
บริษัทย่อย กองทุนรวม บริษัทร่วม และกิจการอื
นที
เกี
ยวข้องกันของ CPN ณ วันที
 30 มิถุนายน 2560 และวันที
 31 
ธนัวาคม 2559 ปรากฏดงัตารางตอ่ไปนี 8  

ชื�อกิจการ 
ลักษณะ 
ธุรกิจ 

ประเทศ 
ที�กิจการ
จัดตั �ง 

CPN ถอืหุ้นร้อยละ 

30 มิถุนายน
2560 

31 ธันวาคม
2559 

บริษัทย่อยทางตรง     

บริษัท เซ็นทรัลพฒันา พระราม 2 จํากดั (1) (4) ประเทศไทย 99.99 99.99 

บริษัท เซ็นทรัลพฒันา เชียงใหม ่จํากดั (1) (2) (4) ประเทศไทย 99.99 99.99 

บริษัท เซ็นทรัลพฒันา เรียลตี 8 จํากดั (2) (6) ประเทศไทย 99.99 (1) 99.99 (1) 

บริษัท เซ็นทรัลพฒันา รัตนาธิเบศร์ จํากดั (1) (2) (4) ประเทศไทย 99.99 99.99 

บริษัท เซ็นทรัล เรียลตี 8 เซอร์วิส จํากดั 
   (อยู่ระหว่างชําระบญัชี) 

(2) ประเทศไทย 99.99 99.99 

บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ ดอเวนิว จํากดั (4) ประเทศไทย 99.99 99.99 
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ชื�อกิจการ 
ลักษณะ 
ธุรกิจ 

ประเทศ 
ที�กิจการ
จัดตั �ง 

CPN ถอืหุ้นร้อยละ 

30 มิถุนายน
2560 

31 ธันวาคม
2559 

บริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ จํากดั (1) (2) (4) (7) ประเทศไทย 99.99 (2) 99.99 (2) 

บริษัท เซ็นทรัลพฒันา พระราม 3 จํากดั (1) (4) ประเทศไทย 99.99 99.99 

บริษัท เซ็นทรัลพฒันา ชลบรีุ จํากดั (1) (2) (4) ประเทศไทย 99.99 99.99 

บริษัท ซีพีเอ็น เรซซิเด้นซ์ จํากดั (10) ประเทศไทย 99.99 99.99 

บริษัท เซ็นทรัลพฒันา ดเีวลลอปเม้นท์ จํากดั (1) (2) (4) ประเทศไทย 99.99 99.99 

บริษัท ซีพีเอ็น โกบอล จํากดั (6) ประเทศไทย 99.99 99.99 

บริษัท เซ็นทรัลพฒันา ไนน์ สแควร์ จํากดั (1) (2) ประเทศไทย 93.30 93.30 

บริษัท เซ็นทรัลพฒันา ขอนแก่น จํากดั (1) (2) (4) (10) ประเทศไทย 78.13 78.13 

บริษัท ซีพีเอ็น พทัยา จํากดั (1) (2) (4) (7) ประเทศไทย 99.99 99.99 

บริษัท ซีพีเอ็น เลร์ินนิ
ง เซ็นเตอร์ จํากดั (9) ประเทศไทย 99.99 99.99 

บริษัท ซีพีเอ็น ระยอง จํากดั (1) (2) (4) ประเทศไทย 99.99 99.99 

บริษัท ซีพีเอ็น โคราช จํากดั (1) (2) (4) ประเทศไทย 99.99 99.99 

บริษัท ซีพีเอ็น เอสเตท จํากดั (6) ประเทศไทย 99.99 - 

บริษัท ซีพีเอ็น เรซซิเด้นซ์ ขอนแกน่ จํากดั (6) ประเทศไทย 99.99 - 

บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเม้นท์ จาํกดั (11) ประเทศไทย 99.99 - 

บริษัท สวนลมุ พร๊อพเพอร์ตี 8 จํากดั (1) (2) ประเทศไทย 63.00 - 

บริษัท พระราม 4 เดเวลอปเม้นท์ จํากดั (6) ประเทศไทย 90.00 - 

บริษัท ศาลาแดง พร๊อพเพอร์ตี 8 แมนเมจเม้นท์ จํากดั (1) ประเทศไทย 75.00 - 

บริษัทย่อยทางอ้อม     

บริษัท บางนา เซ็นทรัล พร็อพเพอร์ตี 8 จํากดั (1) ถึง (5) ประเทศไทย 99.99 99.99 

Global Retail Development & Investment Limited (6) ฮ่องกง 99.94 99.94 

Global Commercial Property Limited (6) ฮ่องกง 99.94 99.94 

บริษัท ซีพีเอ็น คอมเพลก็ซ์ จํากดั (6) ประเทศไทย 99.99 99.99 

บริษัท ซีพีเอ็น ซิตี 8 จํากดั (6) ประเทศไทย 99.99 99.99 

บริษัท ซี.เอส.ซิตี 8 จํากดั (1) ประเทศไทย 99.99 99.99 

CPN Ventures Sdn. Bhd. (8) มาเลเซีย 99.94 99.94 

CPN Real Estate Sdn. Bhd. (6) มาเลเซีย 99.94 99.94 

CPN Malls Malaysia Sdn. Bhd. (6) มาเลเซีย 99.94 99.94 
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ชื�อกิจการ 
ลักษณะ 
ธุรกิจ 

ประเทศ 
ที�กิจการ
จัดตั �ง 

CPN ถอืหุ้นร้อยละ 

30 มิถุนายน
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Central Plaza i-City Malls Malaysia Sdn. Bhd. (6) มาเลเซีย 99.94 99.94 

Central Plaza i-City Sdn. Bhd. (6) มาเลเซีย 99.94 99.94 

Central Plaza i-City Real Estate Sdn. Bhd. (1) (2) มาเลเซีย 59.97 59.97 

กองทุนรวม     

กองทนุรวมธุรกิจไทย 4 (รวมการถือหุ้นทั 8งทางตรงและ
ทางอ้อมโดย CPN) 

(6) ประเทศไทย 100.00 100.00 

กองทนุรวมธุรกิจไทย 5 (รวมการถือหุ้นทั 8งทางตรงและ
ทางอ้อมโดย CPN) 

(6) ประเทศไทย 100.00 100.00 

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล 
โกรท 

(6) ประเทศไทย 26.69 26.69 

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอม
เมอร์เชียล โกรท 

(6) ประเทศไทย 25.00 25.00 

บริษัทร่วม     

บริษัท วิมานสริุยา จํากดั (1) (3) (7) ประเทศไทย                   35.00                   - 
ที�มา: CPN  

หมายเหตุ:  (1) ถือตรงร้อยละ 99.64 และถือผ่านบริษัท เซ็นทรัลเรียลตี 8 เซอร์วิส จํากดั ร้อยละ 0.36 
 (2)   ถือตรงร้อยละ 90.00 และถือผ่านบริษัท บางนาเซ็นทรัล พร็อพเพอร์ตี 8 จํากดั ร้อยละ 10.00 

 ลักษณะธุรกิจ 
(1) ก่อสร้างอาคารศนูย์การค้า และ/หรือ อาคารสํานกังานเพื
อให้เชา่ 
(2) ให้บริการด้านสาธารณปูโภคภายในศนูย์การค้า และ/หรือ อาคารสํานกังาน 
(3) ก่อสร้างห้องชดุพกัอาศยัและอาคารร้านค้าเพื
อให้เชา่ 
(4) ขายอาหารและเครื
องดื
ม 
(5) ให้บริการสวนสนกุและสวนนํ 8าบนศนูย์การค้า 
(6) ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ 
(7) ธุรกิจโรงแรม 
(8) ให้คําปรึกษาด้านการบริหารและการจดัการอสงัหาริมทรัพย์ 
(9) ให้บริการด้านการฝึกอบรมและพฒันาบคุลากร 
(10) ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์สําหรับการขายบ้านพร้อมที
ดินและหน่วยในอาคารชดุพกัอาศยั 
(11) ทําหน้าที
เป็นผู้จดัการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื
อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์  
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อนึ
ง ในระหว่างเดือนกรกฏาคม-กนัยายน 2560 CPN ได้เข้าร่วมลงทนุในกิจการอื
น รวมถึงการจดัตั 8งบริษัทยอ่ย
เพิ
มเติม ดงัมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี 8 

บริษัทที� CPN เข้าลงทุน 
และถอืหุ้น 

วัตถุประสงค์ 
ในการเข้าลงทุน 

สัดส่วนการถอืหุ้นโดย CPN 

บริษัท ดาราฮาร์เบอร์ จํากดั เพื
อให้ได้มาซึ
งสทิธิการเชา่ชว่งที
ดินใน
อําเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ 
สาํหรับรองรับการขยายธุรกิจของ CPN 

65% 

บริษัท ฟีโนมินอน ครีเอชั
น จํากดั เพื
อพฒันาโครงการธีมปาร์คภายใน
ศนูย์การค้าเซ็นทรัลภเูก็ต 

51% 
(เป็นการถือหุ้นทางอ้อมผา่นทาง

บริษัทยอ่ยของ CPN อนัได้แก่ บริษัท 
บางนา เซ็นทรัล พร็อพเพอร์ตี 8 จํากดั) 

บริษัท ซินเนอร์จิสตกิ พร็อพเพอร์ตี 8    
ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั 

เพื
อรองรับการขยายธุรกิจ 50% 

บริษัท ซีพีเอ็น พทัยา โฮเทล จํากดั เพื
อเป็นผู้ เชา่ชว่งและประกอบธุรกิจ
โรงแรมฮิลตนั พทัยา  
ที
จะอยูภ่ายใต้กองทรัสต์ CPNREIT 

99.99% 

ที�มา: CPN 

 
ณ วนัที
 15 มีนาคม 2560 ซึ
งเป็นวนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นครั 8งลา่สดุ CPN มีรายชื
อผู้ ถือหุ้น 10 รายแรก ดงันี 8 

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

1 บริษัท เซ็นทรัลโฮลดิ 8ง จํากดั (1) 1,176,343,960   26.21 

2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั 250,272,993 5.58 

3 HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 126,625,200   2.82 

4 STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 115,024,290   2.56 

5 CHASE NOMINEES LIMITED 99,425,115 2.22 

6 THE BANK OF NEW YORK MELLON 93,570,500 2.08 

7 BANK OF SINGAPORE LIMITED-SEG 93,025,620 2.07 

8 NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC 84,429,445 1.88 

9 CREDIT SUISSE AG, HONG KONG BRANCH 77,344,160 1.72 

10 สาํนกังานประกนัสงัคม 70,106,900 1.56 

หมายเหตุ:  (1) ผู้ ถือหุ้นที
แท้จริง (Ultimate Shareholder) ของ CPN และบริษัท เซ็นทรัลโฮลดิ 8ง จํากดั คือ บคุคลในตระกลูจิราธิวฒัน์ 

ที�มา: CPN  
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10.3 โครงสร้างการจัดการ 

10.3.1 โครงสร้างบริหารจัดการของผู้จัดการกองทรัสต์ 

 

 

 
การจัดโครงสร้างองค์กรของผู้ จัดการกองทรัสต์ยึดหลกัการในการแบ่งหน้าที
และความรับผิดชอบของแต่ละ

หน่วยงานอย่างชดัเจน โดยแต่ละฝ่ายงานมีความเป็นอิสระ เป็นระบบ รวมทั 8งคํานึงถึงการควบคมุความเสี
ยงและความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ที
จะเกิดขึ 8น เพื
อให้ผู้จัดการกองทรัสต์สามารถจัดการลงทุนให้ผู้ลงทุนด้วยความซื
อสตัย์ สจุริต 
ระมดัระวงั และคํานงึถึงประโยชน์ของผู้ลงทนุก่อนประโยชน์ของผู้จดัการกองทรัสต์  

ผู้จดัการกองทรัสต์มีโครงสร้างการจดัการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที
บริหาร 
และฝ่ายงานต่าง ๆ ได้แก่ ฝ่ายพฒันาธุรกิจ ฝ่ายสนบัสนุนการปฏิบตัิงาน ฝ่ายบริหารความเสี
ยงและกํากับควบคุม (ซึ
ง
ทั 8งหมดเป็นฝ่ายงานภายในบริษัทเอง) และฝ่ายตรวจสอบภายใน (ซึ
งจะมอบหมายให้บคุคลอื
นดําเนินการ) ตามโครงสร้าง
ที
แสดงไว้ก่อนหน้านี 8 

ผู้จดัการกองทรัสต์มีหน้าที
และความรับผิดชอบในการดแูลจดัการกองทรัสต์ CPNREIT และควบคมุการปฏิบตัิ
หน้าที
ของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์และผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ CPNREIT ในสว่นที
เป็นโรงแรมฮิลตนั พทัยา 
และดําเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของผู้จดัการกองทรัสต์ สญัญาก่อตั 8งทรัสต์ สญัญาแต่งตั 8งผู้จดัการกองทรัสต์ แบบ
แสดงรายการข้อมลู หนงัสอืชี 8ชวน ระเบียบและกฎหมายที
เกี
ยวข้อง 
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10.3.2 รายชื�อคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการจํานวน 3 ทา่น ดงันี 8 

1 นายชาลี มาดาน 
กรรมการอิสระ 
คุณวุฒทิางการศึกษา 

- ปริญ ญ าโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณ ฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาตรี (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
ประสบการณ์ทาํงาน 

- 2558 – 2560  รองกรรมการผู้ จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบริหารความเสี
ยง 
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 

- 2555 – 2557 Chief Executive & Head of International Banking, The Royal 
Bank of Scotland 

2 นางสาววัลยา จิราธิวัฒน์ 
กรรมการ 
คุณวุฒทิางการศึกษา 

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

ประสบการณ์ทาํงาน 
- ปี 2554 – ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพฒันาธุรกิจและบริหารโครงการ

ก่อสร้าง บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) 
- ปี 2548 – 2554  ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานพฒันาธุรกิจและบริหารโครงการ

ก่อสร้าง บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) 

3 นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ 
กรรมการ 
คุณวุฒทิางการศึกษา 

- ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประสบการณ์ทาํงาน 
- ปี 2557 – ปัจจบุนั รองกรรมการผู้ จัดการใหญ่ สายงานการเงิน บัญชี และบริหารความ

เสี
ยง บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) 
- ปี 2556 – 2557  ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานการเงิน บญัชี และบริหารความ

เสี
ยง บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) 
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10.3.3 บทบาท หน้าที� และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

ผู้จดัการกองทรัสต์มีคณะกรรมการจํานวน 1 ชดุ ซึ
งประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒุิ จํานวนไม่น้อยกว่า 3 ทา่น โดยมี
กรรมการอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั 8งหมดของบริษัท ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระ
ดังกล่าวมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการ
อนญุาตให้เสนอขายหุ้นที
ออกใหม ่นอกจากนี 8 กรรมการและบคุคลผู้มีอํานาจในการจดัการต้องไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุวา่ด้วยลกัษณะต้องห้ามของบคุลากรในธุรกิจตลาดทนุโดยอนโุลม ตามข้อ 12(4) 
ของประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. ที
 สช. 29/2555 เรื
อง หลกัเกณฑ์ เงื
อนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบผู้ จัดการ
กองทรัสต์ และมาตรฐานการปฏิบตัิงาน และที
จะมีการแก้ไขเพิ
มเติม หรือตามกฎเกณฑ์อื
น ๆ ที
สํานกังาน ก.ล.ต. อาจ
เปลี
ยนแปลงในอนาคต  

กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือชื
อแทนผู้จดัการกองทรัสต์ ต้องมีกรรมการ 2 ท่าน (โดยไม่ใช่กรรมการอิสระ) ลง
นามร่วมกันและประทบัตราสําคญัของบริษัท  โดยคณะกรรมการของผู้จัดการกองทรัสต์อาจมอบหมายให้กรรมการคน
หนึ
งหรือหลายคนหรือบคุคลอื
นใดปฏิบตัิการอยา่งหนึ
งอยา่งใดแทนคณะกรรมการก็ได้ ทั 8งนี 8 การมอบอํานาจดงักลา่วจะไม่
รวมถึงการมอบอํานาจหรือการมอบอํานาจช่วงที
ทําให้กรรมการหรือผู้ รับมอบอํานาจจากกรรมการสามารถอนมุตัิรายการ
ที
ตนเองหรือบุคคลที
อาจมีความขดัแย้ง มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ในลกัษณะอื
นใดขัดแย้งกับผลประโยชน์ของ
กองทรัสต์ CPNREIT 

บริษัทฯ ได้กําหนดให้กรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการ เพื
อดแูลให้มั
นใจวา่องค์ประกอบและการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการบริษัทเอื 8อตอ่การใช้ดลุยพินิจในการในการตดัสนิใจ โดยประธานกรรมการมีหน้าที
 

1) กํากบั ติดตาม และดแูลให้มั
นใจได้วา่ การปฏิบตัิหน้าที
ของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ 
และบรรลตุามวตัถปุระสงค์และเป้าหมาย 

2) ร่วมกําหนดวาระการประชมุคณะกรรมการบริษัทโดยหารือร่วมกบัประธานเจ้าหน้าที
บริหาร และมีมาตรการ
ที
ดแูลให้เรื
องสาํคญัได้ถกูบรรจเุป็นวาระการประชมุ 

3) ดแูลการจดัสรรเวลาไว้อยา่งเพียงพอที
ฝ่ายจดัการจะเสนอเรื
องและเพียงพอที
กรรมการจะอภิปรายประเด็น
สาํคญักนัอยา่งรอบคอบ สง่เสริมให้กรรมการมีการใช้ดลุยพินิจที
รอบคอบ ให้ความเห็นได้อยา่งอิสระ 

10.3.3.1  หน้าที
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอ่บริษัทฯ  

(1) ปฏิบัติหน้าที
 ให้ เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์  และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติ
คณะกรรมการของบริษัทฯ และมติที
ประชุมของผู้ ถือหุ้น ด้วยความซื
อสตัย์ สุจริต ระมดัระวงั รักษา
ผลประโยชน์และเป็นธรรมต่อผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และผู้ ถือหน่วยทรัสต์ โดยในการปฏิบตัิหน้าที
จะไม่
ขดัตอ่หน้าที
ของบริษัทฯ ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ 

(2) กําหนดนโยบายการดําเนินงานของบริษัทฯ และกํากบัควบคมุดแูลให้ฝ่ายบริหารดําเนินการให้เป็นไป
ตามนโยบายและกฎระเบียบ ภายใต้การกํากบัดแูลกิจการที
ดี  
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(3) อนมุตัิงบการเงินของผู้จดัการกองทรัสต์ และรายงานผลประกอบการของบริษัทฯ ให้ผู้ ถือหุ้นทราบ 

(4) ควบคมุ ดแูลให้ฝ่ายงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ มีการปฏิบตัิต่อผู้มีสว่นได้เสียอย่างเป็นธรรม และมีความ
เทา่เทียมกนั 

(5) พิจารณาเสนอวาระการประชมุ กรณีที
เห็นวา่มีเรื
องที
สาํคญัที
คณะกรรมการควรพิจารณา และยงัมิได้มี
การบรรจไุว้ในวาระการประชมุคณะกรรมการของบริษัทฯ 

(6) พิจารณาคัดเลือกและแต่งตั 8งกรรมการของบริษัทฯ แทนกรรมการเดิมที
พ้นจากตําแหน่ง รวมทั 8ง
คดัเลอืกและเสนอแตง่ตั 8งกรรมการเพิ
มเติมตอ่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 

(7) พิจารณาและอนมุตัิเรื
องที
เกี
ยวข้องกบัการดาํเนินงานที
สาํคญัของบริษัทฯ เช่น การจ่ายเงินปันผลให้แก่
ผู้ ถือหุ้น การจดัประชุมผู้ ถือหุ้น ตามที
กฎหมายกําหนด แผนการตรวจสอบประจําปี การคดัเลอืก เสนอ
แตง่ตั 8ง และเสนอคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ เป็นต้น 

(8) ให้ความรู้เกี
ยวกบัการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงกฎหมาย ประกาศ หลกัเกณฑ์ และข้อบงัคบัที

เกี
ยวข้อง ให้กรรมการใหมไ่ด้รับทราบ 

(9) กําหนดให้มีการประชุมคณ ะกรรมการของบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 4 ครั 8ง ซึ
 งในการประชุม
คณะกรรมการบริษัทแต่ละครั 8ง จะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมในจํานวนเกินกึ
งหนึ
งของจํานวน
กรรมการทั 8งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชมุ โดยมติของที
ประชมุคณะกรรมการให้ถือตามเสยีงข้างมาก
ของกรรมการที
มาประชมุ ทั 8งนี 8 กรรมการผู้มีสว่นได้เสยีในเรื
องนั 8น ๆ จะไมม่ีสทิธิออกเสยีง 

(10) จดัให้มีตําแหน่งเลขานกุารคณะกรรมการบริษัท เพื
อนําเสนอวาระในการประชุมตามที
แต่ละฝ่ายงาน
นําเสนอและจดัทํารายงานการประชมุคณะกรรมการของบริษัทฯ และเอกสารที
เกี
ยวข้องกบัการประชุม
ดงักลา่ว 

(11) ประเมินผลการปฏิบตัิงานของประธานเจ้าหน้าที
บริหาร โดยในกรณีที
ประธานเจ้าหน้าที
บริหารดํารง
ตําแหน่งกรรมการ  กรรมการที
ดํารงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที
บริหารท่านนั 8นจะไม่เข้าร่วมในการ
พิจารณา และไมม่ีสว่นร่วมในการตดัสนิใจ  

10.3.3.2  บทบาท หน้าที
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอ่กองทรัสต์ CPNREIT 

(1) พิจารณาอนุมัตินโยบายที
สําคัญในการจัดการกองทรัสต์ CPNREIT ได้แก่ นโยบายในการจัดการ
กองทรัสต์ นโยบายการจดัโครงสร้างเงินทนุของกองทรัสต์ นโยบายการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ และ
นโยบายการจดัหาประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ เป็นต้น เพื
อให้ฝ่ายงานที
เกี
ยวข้องนําไปปฏิบตัิ 

(2) พิจารณาอนมุตัิการลงทนุหรือได้มาซึ
งอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ในครั 8งแรกและ
การลงทุนเพิ
มเติม เพื
อการจัดหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์
ดังกล่าว รวมทั 8งกํากับดูแลเพื
อให้เป็นไปตามนโยบายของผู้ จัดการกองทรัสต์ สญัญาก่อตั 8งทรัสต์ 
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สญัญาแต่งตั 8งผู้จดัการกองทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อมลู หนงัสอืชี 8ชวน ระเบียบ กฎหมายที
เกี
ยวข้อง 
และประกาศที
จะแก้ไขเพิ
มเติม รวมทั 8งพิจารณาอนมุตัิเกี
ยวกบัการเพิ
มทนุของกองทรัสต์ รวมถึงการขอ
อนญุาตตา่ง ๆ ที
เกี
ยวข้อง 

(3) พิจารณาอนมุตัิเกี
ยวกบัการจําหน่ายไปซึ
งทรัพย์สินหลกัและอปุกรณ์ของกองทรัสต์เพื
อให้เป็นไปตาม
นโยบายของผู้ จัดการกองทรัสต์ สัญญาก่อตั 8งทรัสต์ สญัญาแต่งตั 8งผู้ จัดการกองทรัสต์ แบบแสดง
รายการข้อมลู หนงัสอืชี 8ชวน ระเบียบ กฎหมายที
เกี
ยวข้อง และประกาศที
จะแก้ไขเพิ
มเติม 

(4) พิจารณาอนุมัตินโยบายการบริหารและจัดการความเสี
ยงที
เกี
ยวข้องกับการดูแลจัดการกองทรัสต์ 
CPNREIT เพื
อให้ฝ่ายงานที
เกี
ยวข้องนําไปปฏิบตัิ 

(5) พิจารณาอนุมัตินโยบาย ระเบียบปฏิบัติ และกระบวนการต่าง ๆ ในการจัดการความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ที
เกี
ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ
งระหว่างกองทรัสต์ CPNREIT กับผู้จัดการกองทรัสต์และ
บุคคลที
เกี
ยวโยงกันกับผู้ จัดการกองทรัสต์ ซึ
งรวมถึงมาตรการหรือแนวทางดําเนินการเพื
อรักษา
ประโยชน์ที
ดีที
สุดของกองทรัสต์ CPNREIT หรือผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยรวมเมื
อเกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ขึ 8น  

(6) พิจารณาอนมุติการเข้าทํารายการระหวา่งกองทรัสต์ CPNREIT กบับคุคลที
เกี
ยวโยงกนัให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ที
ประกาศที
เกี
ยวข้องกําหนด รวมถึงประกาศที
จะแก้ไขเพิ
มเติม 

(7) พิจารณาคดัเลอืกประธานเจ้าหน้าที
บริหาร เพื
อบริหารจดัการกองทรัสต์ CPNREIT 

(8) พิจารณาอนมุตัิการแตง่ตั 8งผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ เพื
อสง่ไปให้ทรัสตีเห็นชอบ 

(9) พิจารณาอนมุตัิการประเมินผลการปฏิบตัิงานของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ เพื
อสง่ไปให้ทรัสตีรับทราบ 

(10) พิจารณาคดัเลอืก อนมุตัิการให้เช่าทรัพย์สนิแก่ผู้ เช่าช่วงทรัพย์สนิหลกั และนําสง่ให้ทรัสตีเพื
อเห็นชอบ 

(11) พิจารณาอนุมตัิระบบงานที
จะมอบหมายให้ผู้ ให้บริการภายนอกเป็นผู้ รับดําเนินการ ตามกฎเกณฑ์ที

เกี
ยวข้อง รวมถึงพิจารณาคดัเลอืกผู้ให้บริการภายนอกดงักลา่วเพื
อสง่ให้ทรัสตีรับทราบ 

(12) พิจารณาอนุมัติการว่าจ้างที
ปรึกษาที
เกี
ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทรัสต์ CPNREIT และส่ง
ให้ทรัสตีเพื
อรับทราบ 

(13) ติดตาม ดแูลจัดการให้มีการกํากับดแูลการปฏิบตัิงานของผู้จดัการกองทรัสต์ และผู้ รับมอบหมาย ให้
เป็นไปตามนโยบายของผู้จดัการกองทรัสต์ สญัญาก่อตั 8งทรัสต์ สญัญาแตง่ตั 8งผู้จดัการกองทรัสต์ แบบ
แสดงรายการข้อมลู หนงัสอืชี 8ชวน ระเบียบ กฎหมายที
เกี
ยวข้องและประกาศที
จะแก้ไขเพิ
มเติม รวมทั 8ง
การรายงานเรื
องที
สําคญัต่อคณะกรรมการในทกุ ๆ ไตรมาส หรือเมื
อมีเหตอุนัควรที
ต้องรายงาน และ
ประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที
บริหาร 
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(14) พิจารณาอนมุตัิงบประมาณประจําปี  

(15) พิจารณาอนมุตัิรายจ่ายพิเศษ และ/หรือ งบประมาณการลงทนุที
อยูน่อกงบประมาณประจําปี 

(16) กํากบัดแูลให้มีการรายงานผลการตรวจสอบภายใน (ถ้ามี) ตามแผนการและหลกัเกณฑ์ที
กําหนด  

(17) พิจารณาอนมุตัิผลการดําเนินงานและการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

(18) พิจารณาอนมุตัิการจดัประชมุสามญัประจําปีของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ หรือเมื
อเห็นสมควรให้มีการประชุม
เพื
อประโยชน์ในการจดัการกองทรัสต์ CPNREIT หรือเมื
อผู้ ถือหน่วยทรัสต์ซึ
งถือหน่วยทรัสต์รวมกนัไม่
น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนหน่วยทรัสต์ที
จําหน่ายได้แล้วทั 8งหมด เข้าชื
อกันทําหนงัสือขอให้เรียก
ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ โดยระบเุหตผุลในการขอเรียกประชมุไว้อยา่งชดัเจนในหนงัสอืนั 8น 

(19) พิจารณาอนุมัติแนวทางในการดําเนินการแก้ไขข้อพิพาทและข้อร้องเรียนที
สําคัญอันเกี
ยวกับการ
ดําเนินงานของกองทรัสต์ CPNREIT ตามที
เห็นว่าจําเป็นและเหมาะสม เพื
อให้ดําเนินการแก้ไขข้อ
ร้องเรียนและข้อพิพาทเกี
ยวกบัการดําเนินงานของกองทรัสต์ CPNREIT จากบคุคลภายนอกหรือผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ ดําเนินการอื
นใดเพื
อให้เป็นไปตามข้อกฎหมาย ข้อบังคบั มติที
ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 
สญัญาก่อตั 8งทรัสต์ สญัญาแตง่ตั 8งผู้จดัการกองทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อมลูและหนงัสอืชี 8ชวน 

(20) คณะกรรมการของผู้จดัการกองทรัสต์อาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ
งหรือหลายคนหรือบคุคลอื
นใด
ปฏิบตัิการอย่างหนึ
งอย่างใดแทนคณะกรรมการก็ได้ ทั 8งนี 8 การมอบอํานาจดงักลา่วจะไม่รวมถึงการ
มอบอํานาจหรือการมอบอํานาจช่วงที
ทําให้กรรมการหรือผู้ รับมอบอํานาจจากกรรมการดังกล่าว 
สามารถอนุมัติรายการที
ตนเองหรือบุคคลที
อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ใน
ลกัษณะอื
นใดขดัแย้งกบัผลประโยชน์ของกองทรัสต์ CPNREIT 

(21) พิจารณาอนมุตัิวิธีการดําเนินการทางกฎหมายสาํหรับข้อพิพาทที
เกิดขึ 8น 

10.3.3.3  หน้าที
และความรับผิดชอบของกรรมการอิสระ 

ผู้จัดการกองทรัสต์กําหนดให้มีกรรมการอิสระเป็นส่วนหนึ
งของคณะกรรมการบริษัท ซึ
งกรรมการอิสระ
จะต้องเป็นผู้ ที
มีความรู้ความเชี
ยวชาญอนัเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ ในการทําหน้าที
ติดตามดแูลตรวจสอบการทํางานของ
ผู้บริหารและฝ่ายงานของผู้จัดการกองทรัสต์ เพื
อให้เป็นไปตามหลกัการกํากับดูแลกิจการที
ดี พิจารณาให้ความเห็น
สนบัสนนุต่อนโยบายที
เป็นประโยชน์ต่อกองทรัสต์ CPNREIT และ/หรือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ หรือคดัค้านเมื
อเห็นว่าผู้จดัการ
กองทรัสต์อาจตดัสินใจที
สง่ผลกระทบกบักองทรัสต์ CPNREIT และ/หรือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ในทางลบ โดยกรรมการอิสระ
ต้องมีความเป็นอิสระจากการควบคุมของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ และไม่มีส่วนเกี
ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับการ
ตดัสินใจในการดําเนินงานของผู้จัดการกองทรัสต์ และกองทรัสต์ CPNREIT โดยมีบทบาท หน้าที
 และความรับผิดชอบ
ของกรรมการอิสระดงันี 8 
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(1) พิจารณาให้ความเห็นหรือให้ข้อสงัเกตเกี
ยวกบัรายการกบับคุคลที
เกี
ยวโยงของกองทรัสต์ CPNREIT 
หรือรายการที
อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั 8งการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ
งทรัพย์สินที
มี
นยัสาํคญั เพื
อประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

(2) ให้คําแนะนําหรือให้ความเห็นในเรื
องที
สําคญั เช่น โครงสร้างเงินทนุ นโยบายของผู้จดัการกองทรัสต์ 
นโยบายการควบคมุการปฏิบตัิงาน เป็นต้น 

(3) ให้ความเห็นเกี
ยวกับนโยบายในการบริหารและจัดการความเสี
ยงที
เกิดขึ 8นและหลกัเกณฑ์วิธีการ
ควบคมุหรือลดความเสี
ยง 

(4) เสนอแนะหรือแนะนําในที
ประชุมคณะกรรมการของผู้จดัการกองทรัสต์ ในเรื
องที
สําคญัที
ควรพิจารณา 
เช่น การลงทุนในทรัพย์สินหลกั การพิจารณาข้อร้องเรียน การพิจารณาข้อพิพาททางกฎหมาย การ
เปลี
ยนตวัผู้ เช่าทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ CPNREIT หรือผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ (ถ้ามี) รวมทั 8งให้
คําแนะนําหรือให้ความเห็นในเรื
องที
กรรมการอิสระมีความชํานาญหรือมีประสบการณ์เป็นพิเศษที

เกี
ยวข้องกบัการบริหารจดัการกองทรัสต์ CPNREIT 

(5) พิจารณา กํากับดูแล และให้คําแนะนําแก่ผู้ จัดการกองทรัสต์ ในการจัดทํางบการเงินของผู้ จัดการ
กองทรัสต์และกองทรัสต์ CPNREIT ให้มีความถกูต้องครบถ้วน  

(6) เสนอแนะเรื
องที
สาํคญัที
ควรพิจารณาในที
ประชมุคณะกรรมการของผู้จดัการกองทรัสต์ 

(7) แต่งตั 8ง ดูแลติดตามการดําเนินงาน ตรวจสอบ ให้คําแนะนําหรือให้ความเห็นเกี
ยวกับแผนการ
ดําเนินงาน ประเมินผลงาน และให้คําแนะนําหรือให้ความเห็นเกี
ยวกับผลการประเมินผลงานของผู้
ตรวจสอบภายใน (ถ้ามี) รวมถึงการนําเสนอและให้ความเห็นเกี
ยวกบัรายงานการตรวจสอบภายในต่อ
ที
ประชมุคณะกรรมการของผู้จดัการกองทรัสต์ 

(8) พิจารณาให้มีการตรวจสอบภายในเมื
อเห็นสมควร 

(9) ดแูลให้ที
ปรึกษาของคณะกรรมการของผู้จดัการกองทรัสต์ไม่เข้าร่วมประชุม ในกรณีที
มีการพิจารณา
ประเด็นซึ
งที
ปรึกษาอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

(10) ปฏิบตัิการอื
นใดตามที
คณะกรรมการของผู้จดัการกองทรัสต์มอบหมายและเป็นประโยชน์ตอ่กองทรัสต์ 
CPNREIT 

จากบทบาท หน้าที
 และความรับผิดชอบของกรรมการอิสระที
ได้กําหนดไว้ข้างต้น ฝ่ายงานที
เกี
ยวข้องจะต้อง
มีการรายงานให้กรรมการอิสระพิจารณาและรับทราบอย่างสมํ
าเสมอ รวมถึงการให้คําแนะนําที
จําเป็นเกี
ยวกบัรายการ
เกี
ยวโยงกันหรือรายการที
อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์กับกองทรัสต์ CPNREIT และจุดอ่อนด้านการควบคุม
ภายในและจดุที
ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขเกี
ยวกบัระบบการควบคมุภายใน ในการทําหน้าที
ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์และ
ความคืบหน้าในการแก้ไข 
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ทั 8งนี 8 ในการคดัเลือกกรรมการอิสระ ผู้จัดการกองทรัสต์ได้กําหนดให้กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบตัิอย่าง
น้อยดงัตอ่ไปนี 8 

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที
มีสิทธิออกเสียงทั 8งหมดของผู้จัดการกองทรัสต์ บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ จัดการกองทรัสต์ หรือบุคคลที

เกี
ยวโยงกัน ทั 8งนี 8 ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ที
เกี
ยวข้องตามมาตรา 258 ของ พ.ร.บ.หลกัทรัพย์ ของ
กรรมการอิสระรายนั 8น ๆ ด้วย 

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที
มีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที
ปรึกษาที
ได้เงินเดือนประจํา 
หรือผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ จัดการกองทรัสต์ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับ
เดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคมุของผู้จดัการกองทรัสต์ หรือเป็นบคุคลที
เกี
ยวโยงกนั เว้น
แตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี ก่อนเข้าดํารงตําแหนง่ 

(3) ไม่เป็นบุคคลที
มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที
เป็น
บิดา มารดา คู่สมรส พี
น้อง และบุตร รวมทั 8งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื
น ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรือบคุคลที
จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจ
ควบคมุของผู้จดัการกองทรัสต์หรือบริษัทยอ่ย 

(4) ไมม่ีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบัผู้จดัการกองทรัสต์ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคมุของผู้จดัการกองทรัสต์ หรือนิติบคุคลที
อาจเป็นบคุคลที
มีความเกี
ยวโยง ใน
ลกัษณะที
อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั 8งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือ
หุ้นที
มีนยั กรรมการที
ไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ ที
มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับผู้จัดการ
กองทรัสต์ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนิติบคุคลที
อาจเป็นบคุคลที
มีความ
เกี
ยวโยง เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนเข้าดํารงตําแหนง่ 

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของผู้จดัการกองทรัสต์ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของผู้จดัการกองทรัสต์ หรือนิติบคุคลที
อาจมีความเกี
ยวโยง และไม่เป็นผู้
ถือหุ้นที
มีนัย ผู้ มีอํานาจควบคุม กรรมการที
ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของ
สาํนกังานสอบบญัชี ซึ
งมีผู้สอบบญัชีของผู้จดัการกองทรัสต์ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของผู้จดัการกองทรัสต์ หรือนิติบคุคลที
อาจมีความเกี
ยวโยง สงักดัอยู ่
เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี ก่อนเข้าดํารงตําแหนง่ 

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ
งรวมถึงการให้บริการเป็นที
ปรึกษากฎหมายหรือที

ปรึกษาทางการเงินซึ
งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากผู้ จัดการกองทรัสต์ บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของผู้จดัการกองทรัสต์ หรือนิติบคุคลที

อาจมีความเกี
ยวโยง และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที
มีนัย ผู้มีอํานาจควบคุม กรรมการที
ไม่ใช่กรรมการอิสระ 
ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนั 8นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะ
ดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี ก่อนเข้าดํารงตําแหนง่  
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(7) ไมเ่ป็นกรรมการที
ได้รับการแต่งตั 8งขึ 8นเพื
อเป็นตวัแทนของกรรมการของผู้จดัการกองทรัสต์ ผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ
งเป็นผู้ ที
เกี
ยวโยงกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

(8) ไม่ประกอบกิจการที
มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที
มีนยักบักิจการของผู้จดัการกองทรัสต์ 
หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที
มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที
มีส่วนร่วมบริหารงาน 
ลกูจ้าง พนกังาน ที
ปรึกษาที
รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที
มีสิทธิออก
เสียงทั 8งหมดของบริษัทอื
น ซึ
งประกอบกิจการที
มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที
มีนัยกับ
กิจการของผู้จดัการกองทรัสต์หรือบริษัทยอ่ย 

(9) ไม่เป็นบคุคลที
ตลาดหลกัทรัพย์เห็นวา่ไม่สมควรเป็นผู้บริหารตามข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์ และ/
หรือ บุคคลที
มีลกัษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนว่าด้วยลกัษณะต้องห้าม
ของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนโดยอนุโลม ตามข้อ 12(4) ของประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. ที
 สช. 
29/2555 เรื
อง หลกัเกณฑ์ เงื
อนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบผู้จดัการกองทรัสต์และมาตรฐาน
การปฏิบตัิงาน และที
จะมีแก้ไขเพิ
มเติมหรือตามกฎเกณฑ์อื
น ๆ ที
สํานกังาน ก.ล.ต. อาจเปลี
ยนแปลง
ในอนาคต 

(10) ไม่เคยต้องคําพิพากษาวา่ด้วยกระทําความผิดตามกฎหมายหลกัทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยการประกอบ
ธุรกิจเงินทนุ ธุรกิจหลกัทรัพย์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ กฎหมายวา่ด้วยการธนาคารพาณิชย์ กฎหมาย
ว่าด้วยการประกนัวินาศภยั กฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายที

เกี
ยวกับธุรกิจการเงินในทํานองเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ โดย
หน่วยงานที
มีอํานาจตามกฎหมายนั 8น ทั 8งนี 8 ในความผิดเกี
ยวกับการกระทําอนัไม่เป็นธรรมที
เกี
ยวกับ
การซื 8อขายหลกัทรัพย์ หรือการบริหารงานที
มีลกัษณะเป็นการหลอกลวงฉ้อฉลหรือทจุริต  

(11) ไม่มีลกัษณะอื
นใดที
ทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี
ยวกบัการดําเนินงานของผู้จดัการ
กองทรัสต์ 

ทั 8งนี 8 ในส่วนนี 8 คําว่า “บริษัทใหญ่” “บริษัทย่อย” “บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน” “บริษัทร่วม” “ผู้ ที
เกี
ยวโยง” 
“ผู้บริหาร” “ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่” “ผู้มีอํานาจควบคุม” “บุคคลที
อาจมีความขดัแย้ง” ให้มีความหมายเช่นเดียวกบับทนิยาม
ของคําดงักลา่วที
กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุว่าด้วยการขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขาย
หุ้นที
ออกใหม ่

คณะกรรมการของผู้จดัการกองทรัสต์และกรรมการอิสระมีหน้าที
ในการกํากบัดแูลและให้คําแนะนําที
จําเป็น
แก่ผู้จดัการกองทรัสต์ ในขณะที
ประธานเจ้าหน้าที
บริหารมีอํานาจ หน้าที
และความรับผิดชอบในการควบคมุ ติดตามและ
ดแูลการดําเนินงานของผู้จัดการกองทรัสต์ เพื
อให้การปฏิบตัิหน้าที
ในการเป็นผู้จดัการกองทรัสต์เป็นไปตามนโยบายที

กําหนด สญัญาก่อตั 8งทรัสต์ สญัญาแต่งตั 8งผู้ จัดการกองทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อมูล หนังสือชี 8ชวน ระเบียบ และ
กฎหมายที
เกี
ยวข้องกบัการดแูลจดัการกองทรัสต์ โดยผู้จดัการกองทรัสต์ได้กําหนดหน้าที
และความรับผิดชอบของประธาน
เจ้าหน้าที
บริหาร ดงันี 8 
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10.3.3.4  หน้าที
และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที
บริหาร  

ประธานเจ้าหน้าที
บริหารมีอํานาจ หน้าที
 และความรับผิดชอบในการควบคุม ติดตามและดูแลการ
ดําเนินงานของผู้จดัการกองทรัสต์ โดยกําหนดหน้าที
และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที
บริหารดงันี 8 

(1) กําหนดแผนการดําเนินงานในการจัดการกองทรัสต์ CPNREIT การจัดโครงสร้างเงินทนุ การตดัสินใจ
ลงทนุ การวางกลยทุธ์และนโยบายในการคดัเลือกและจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ ภายใต้
นโยบายของผู้จดัการกองทรัสต์  

(2) พิจารณาอนมุตัิแผนการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบตัิงานประจําปี 

(3) พิจารณาคดัเลือก อนมุตัิการวา่จ้าง และอนมุตัิการเลกิจ้าง รวมถึงเรื
องอื
น ๆ ที
เกี
ยวข้องกบัการว่าจ้าง
บคุลากรของผู้จดัการกองทรัสต์ 

(4) ดแูลบริหารการดําเนินงาน และ/หรือ การบริหารงานประจําวนัในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ รวมถึงการ
กํากับดูแลการปฏิบตัิงานโดยรวมของผู้จัดการกองทรัสต์ และประเมินผลงานบุคลากรของผู้จัดการ
กองทรัสต์ ให้เป็นไปตามนโยบายการกํากบัดูแลกิจการของผู้จดัการกองทรัสต์ มติคณะกรรมการของ
ผู้จัดการกองทรัสต์ สญัญาก่อตั 8งทรัสต์ สญัญาแต่งตั 8งผู้ จัดการกองทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อมูล 
หนงัสือชี 8ชวน ระเบียบ มติที
ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และกฎหมายที
เกี
ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ
ผู้จดัการกองทรัสต์ 

(5) พิจารณาอนมุตัิการเปิดเผยข้อมูลที
เกี
ยวข้องกบัผู้จดัการกองทรัสต์และการดําเนินงานของกองทรัสต์ 
CPNREIT 

(6) พิจารณาอนมุตัิวิธีการดําเนินการทางกฎหมายสาํหรับข้อพิพาทที
เกิดขึ 8นที
มีระดบัความมีนยัสําคญัอยู่
ภายในขอบเขตอํานาจการอนมุตัิของประธานเจ้าหน้าที
บริหาร 

(7) เป็นตัวแทนผู้ จัดการกองทรัสต์ ตลอดจนมีอํานาจมอบหมายให้บุคคลดําเนินการในการติดต่อกับ
หนว่ยงานราชการและหนว่ยงานกํากบัดแูลที
เกี
ยวข้อง 

(8) มีอํานาจในการออก แก้ไข เพิ
มเติม หรือปรับปรุงระเบียบ คําสั
ง และข้อบงัคบัที
เกี
ยวกบัการทํางานของ
ผู้จดัการกองทรัสต์ ภายในกรอบนโยบายที
ได้รับจากคณะกรรมการ 

(9) มีอํานาจ หน้าที
และความรับผิดชอบใด ๆ ตามที
ได้รับมอบหมายหรือตามนโยบายที
ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการของผู้จดัการกองทรัสต์ 

(10) มีอํานาจในการมอบอํานาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บคุคลอื
นปฏิบตัิงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดย
การมอบอํานาจช่วง และ/หรือ การมอบหมายดงักลา่วให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอํานาจตาม
หนงัสอืมอบอํานาจที
ให้ไว้ และ/หรือ ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกําหนด หรือคําสั
งที
คณะกรรมการของ
ผู้จัดการกองทรัสต์ได้กําหนดไว้ ทั 8งนี 8 การมอบหมายอํานาจหน้าที
และความรับผิดชอบของประธาน
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เจ้าหน้าที
บริหารนั 8นจะต้องไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอํานาจ หรือมอบอํานาจช่วงที
ทําให้ประธาน
เจ้าหน้าที
บริหาร หรือผู้ รับมอบอํานาจจากประธานเจ้าหน้าที
บริหารสามารถอนมุตัิรายการที
ตนหรือ
บคุคลที
อาจมีความขดัแย้ง อาจมีสว่นได้เสยีหรืออาจได้รับประโยชน์ในลกัษณะใด ๆ หรืออาจมีความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์อื
นใดกบักองทรัสต์ CPNREIT 

10.3.3.5  หน้าที
และความรับผิดชอบของผู้ให้บริการภายนอกที
ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดําเนินการ  

ผู้จัดการกองทรัสต์อาจมอบหมายให้บุคคลอื
นจากภายนอกเป็นผู้ รับดําเนินการในเรื
องที
เกี
ยวข้องกับการ
ประกอบธุรกิจในบางสว่นงาน ซึ
งผู้ จดัการกองทรัสต์จะกํากับดูแลการปฏิบตัิงานของผู้ ให้บริการภายนอกให้เป็นไปตาม
นโยบายของผู้ จัดการกองทรัสต์ สญัญาก่อตั 8งกองทรัสต์ สญัญาแต่งตั 8งผู้ จัดการกองทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อมูล 
หนงัสือชี 8ชวน ระเบียบ และกฎหมายที
เกี
ยวข้อง ซึ
งหน้าที
และความรับผิดชอบของผู้ ให้บริการภายนอกที
ได้รับมอบหมาย
ให้เป็นผู้ดําเนินการ มีดงันี 8     

(1) ผู้จดัการกองทรัสต์อาจมอบหมายให้บคุคลอื
นเป็นผู้ รับดําเนินการงานด้านการตรวจสอบภายในซึ
งขึ 8น
ตรงต่อกรรมการอิสระ โดยเป็นผู้ ที
มีความเป็นอิสระและถกูแยกออกจากฝ่ายงานต่าง ๆ  โดยมีหน้าที

หลกัในการตรวจสอบและประเมินระบบการปฏิบตัิงานภายในของผู้จดัการกองทรัสต์  และรายงานผล
การตรวจสอบตอ่กรรมการอิสระเพื
อให้มีระบบควบคมุภายในที
ดี โดยมีการตรวจสอบในเรื
องดงัตอ่ไปนี 8 

1.1) ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการควบคุมภายใน การกํากับดูแลกิจการที
ดีและการบริหาร
ความเสี
ยง 

1.2) ความถูกต้องเชื
อถือได้ของข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินที
เกี
ยวข้องกับการจัดการ
กองทรัสต์ CPNREIT 

1.3) การตรวจสอบระบบการควบคมุภายในเพื
อป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์และรายการที

อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

1.4) ความเพียงพอและประสทิธิผลของการบริหารความเสี
ยง 

(2) ผู้จดัการกองทรัสต์อาจมอบหมายให้บุคคลอื
นเป็นผู้ รับดําเนินการในเรื
องที
เกี
ยวข้องกบัการประกอบ
ธุรกิจเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ ในส่วนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมาย ทรัพยากรบุคคล (ไม่
รวมถึงหน้าที
ของการคัดเลือกบุคลากรของผู้ จัดการกองทรัสต์) โดยให้ถือปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
เช่นเดียวกันกับพนกังานภายในของผู้จัดการกองทรัสต์ อาทิเช่น ในเรื
องการเข้าถึงข้อมูลภายในของ
กองทรัสต์ CPNREIT รวมทั 8งให้รับทราบถึงนโยบายของผู้จัดการกองทรัสต์ กฎเกณฑ์และประกาศที

เกี
ยวข้องกบัการปฏิบตัิงาน 
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10.4 หน้าที�ของผู้จัดการกองทรัสต์  

ผู้จดัการกองทรัสต์มีหน้าที
และความรับผิดชอบหลกัในการดแูลจดัการกองทรัสต์ CPNREIT ซึ
งรวมถึงการลงทนุ
ในทรัพย์สินของกองทรัสต์ CPNREIT โดยผู้จดัการกองทรัสต์จะปฏิบตัิหน้าที
ภายใต้การกํากบัดแูลของทรัสตี โดยมีหน้าที

และความรับผิดชอบของผู้จดัการกองทรัสต์ ดงันี 8 

10.4.1 หน้าที�ต่อกองทรัสต์ CPNREIT 

10.4.1.1  ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัการดําเนินธุรกิจดงัตอ่ไปนี 8 

(1) ปฏิบตัิหน้าที
โดยใช้ความรู้ความสามารถเยี
ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ด้วยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั 
และความซื
อสตัย์สจุริต โดยต้องปฏิบตัิต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์อยา่งเป็นธรรม เพื
อประโยชน์ที
ดีที
สดุของผู้
ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม รวมทั 8งต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามสญัญาก่อตั 8งทรัสต์ สญัญาแต่งตั 8งผู้ จัดการ
กองทรัสต์ วตัถุประสงค์ในการก่อตั 8งกองทรัสต์ CPNREIT มติของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และกฎหมายที

เกี
ยวข้อง 

(2) ดํารงเงินทนุให้เพียงพอต่อการดําเนินธุรกิจและความรับผิดชอบอนัอาจเกิดขึ 8นจากการปฏิบตัิหน้าที
ใน
ฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ได้อยา่งตอ่เนื
อง 

(3) เปิดเผย ให้ความเห็น หรือให้ข้อมลูที
มีความสําคญัและเกี
ยวข้องอย่างเพียงพอในการตดัสินใจลงทุน
ของผู้ลงทนุ โดยข้อมลูดงักลา่วต้องสื
อสารได้อยา่งชดัเจน ไมบิ่ดเบือน และไมทํ่าให้สาํคญัผิด 

(4) ไมนํ่าข้อมลูจากการปฏิบตัิหน้าที
ผู้จดัการกองทรัสต์ไปใช้ประโยชน์อยา่งไมเ่หมาะสมเพื
อตนเอง หรือทํา
ให้เกิดความเสยีหาย หรือกระทบตอ่ผลประโยชน์โดยรวมของกองทรัสต์ CPNREIT 

(5) ปฏิบตัิงานด้วยความระมดัระวงัไม่ให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และในกรณีที
มีความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์เกิดขึ 8น ต้องดําเนินการให้มั
นใจได้วา่ผู้ลงทนุได้รับการปฏิบตัิที
เป็นธรรมและเหมาะสม 

(6) ปฏิบตัิตามกฎหมายหลกัทรัพย์และกฎหมายอื
นที
เกี
ยวข้องกบัการดําเนินการของกองทรัสต์ CPNREIT 
ตลอดจนจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพที
กําหนดโดยสมาคมที
เกี
ยวเนื
องกบัธุรกิจ
หลกัทรัพย์ หรือองค์กรที
เกี
ยวข้องกับธุรกิจหลกัทรัพย์ที
สํานกังาน ก.ล.ต. ยอมรับโดยอนุโลม และไม่
สนบัสนนุ สั
งการ หรือให้ความร่วมมือแก่บคุคลใดในการปฏิบตัิฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อกําหนดดงักลา่ว 

(7) ให้ความร่วมมือในการปฏิบตัิหน้าที
ของทรัสตี หรือสาํนกังาน ก.ล.ต. ซึ
งรวมถึงการเปิดเผยข้อมลูที
อาจ
สง่ผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทรัสต์ CPNREIT อย่างมีนยัสําคญั หรือข้อมูลอื
นที
ควรแจ้งให้
ทราบ 

10.4.1.2  ผู้ จัดการกองทรัสต์ต้องจัดให้มีระบบงานที
มีคุณภาพ มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการปฏิบัติงานที
มี
ประสทิธิภาพ และสามารถรองรับงานในความรับผิดชอบได้อย่างครบถ้วน โดยอยา่งน้อยต้องครอบคลมุเรื
อง



ทรัสต์เพื
อการลงทนุในสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 

สว่นที
 2 หน้า 10 - 18 

ดังต่อไปนี 8 เพื
อให้การดูแลจัดการกองทรัสต์ CPNREIT ตามที
ได้รับมอบหมายจากทรัสตีให้เป็นไปอย่าง
เหมาะสมและมีประสทิธิภาพ  

(1) การกําหนดนโยบายในการจัดการกองทรัสต์ CPNREIT การจัดโครงสร้างเงินทุนของกองทรัสต์ 
CPNREIT การตัดสินใจลงทุนในทรัพย์สินหลัก และการกําหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการจัดหา
ประโยชน์จากทรัพย์สินหลกั เพื
อให้การจดัการลงทนุตามที
ได้รับมอบหมายเป็นไปด้วยความรอบคอบ 
ระมัดระวัง สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนตามสัญญาก่อตั 8งทรัสต์ และเป็นไปตามที
กฎหมาย
หลกัทรัพย์และกฎหมายอื
นที
เกี
ยวข้องกบัการดําเนินการของกองทรัสต์ CPNREIT กําหนด ตลอดจน
เพื
อรักษาประโยชน์ของกองทรัสต์ CPNREIT และผู้ ถือหนว่ยทรัสต์โดยรวม 

(2) การบริหารและจัดการความเสี
ยงที
เกี
ยวข้องกับการดูแลจัดการกองทรัสต์ CPNREIT ตามที
ได้รับ
มอบหมาย เพื
อให้สามารถป้องกนัและจดัการความเสี
ยงได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

(3) การจดัการความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที
เกี
ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ
งระหว่างกองทรัสต์ CPNREIT 
กบัผู้จดัการกองทรัสต์และบคุคลที
เกี
ยวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ ซึ
งรวมถึงมาตรการหรือแนวทาง
ดําเนินการเพื
อรักษาประโยชน์ที
ดีที
สดุของกองทรัสต์ CPNREIT หรือผู้ ถือหนว่ยทรัสต์โดยรวม เมื
อเกิด
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ขึ 8น 

(4) การคดัเลือกบุคลากรของผู้จัดการกองทรัสต์และผู้ รับมอบหมายในงานที
เกี
ยวข้องกับการดําเนินการ
ของกองทรัสต์ CPNREIT (ถ้ามี) เพื
อให้มีผู้ ที
มีความรู้ความสามารถและมีคณุสมบตัิที
เหมาะสมกบังาน
ที
จะปฏิบตัิ 

(5) การกํากับดแูลการปฏิบตัิงานของผู้จดัการกองทรัสต์และบุคลากรของผู้จดัการกองทรัสต์ รวมทั 8งการ
ตรวจสอบดูแลผู้ รับมอบหมายในงานที
เกี
ยวกับการจัดการกองทรัสต์ CPNREIT เพื
อให้เป็นไปตามที

กฎหมายหลกัทรัพย์ กฎหมายอื
นที
เกี
ยวข้อง และสญัญาก่อตั 8งทรัสต์กําหนด  

(6) การเปิดเผยข้อมลูของกองทรัสต์ CPNREIT ที
ครบถ้วนถกูต้องและเพียงพอเพื
อให้เป็นไปตามที
กําหนด
ในสญัญาก่อตั 8งทรัสต์และกฎหมายหลกัทรัพย์   

(7) การปฏิบตัิการด้านงานสนบัสนนุ (Back Office) 

(8) การตรวจสอบและควบคมุภายใน 

(9) การติดตอ่สื
อสารกบัผู้ลงทนุและการจดัการกบัข้อร้องเรียนของผู้ลงทนุ  

(10) การจดัการกบัข้อพิพาททางกฎหมาย  

ทั 8งนี 8 ผู้ จดัการกองทรัสต์อาจมอบหมายให้บคุคลอื
นเป็นผู้ รับดําเนินการในเรื
องที
เกี
ยวข้องกบัการประกอบ
ธุรกิจเป็นผู้จดัการกองทรัสต์ได้ โดยต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที
กําหนดในข้อ 10.4.1.3 
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10.4.1.3  ผู้จดัการกองทรัสต์อาจมอบหมายให้บคุคลอื
นเป็นผู้ รับดําเนินการในเรื
องที
เกี
ยวข้องกบัการประกอบธุรกิจ
เป็นผู้ จัดการกองทรัสต์ได้เท่าที
จําเป็น เพื
อส่งเสริมให้การประกอบธุรกิจเป็นไปอย่างคล่องตัวและมี
ประสทิธิภาพมากยิ
งขึ 8น ทั 8งนี 8 ภายใต้หลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี 8 

(1) การมอบหมายต้องไม่มีลกัษณะที
อาจสง่ผลกระทบตอ่ประสิทธิภาพของการปฏิบตัิหน้าที
ของผู้จดัการ
กองทรัสต์ 

(2) มีมาตรการรองรับให้สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างต่อเนื
อง ในกรณีที
ผู้ รับดําเนินการไม่สามารถ
ดําเนินการตอ่ไปได้ 

(3) ในกรณีที
มีการมอบหมายงานเกี
ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินอื
นของกองทรัสต์ CPNREIT ต้อง
มอบหมายให้กบัผู้ ที
สามารถดําเนินการได้โดยชอบด้วยกฎหมาย  

ทั 8งนี 8 การมอบหมายให้บคุคลอื
นเป็นผู้ รับดําเนินการตามข้อนี 8 ต้องมิใช่การมอบหมายระบบและงานตามข้อ 
10.4.1.2(1) (2) (3) (4) และ (9)  

10.4.1.4  ให้ผู้จดัการกองทรัสต์จัดทํางบการเงินของตนให้เป็นไปตามมาตรฐานบญัชีที
กําหนดตามกฎหมายว่าด้วย
วิชาชีพบญัชี และส่งงบการเงินดงักลา่วต่อสํานกังาน ก.ล.ต. ภายในสามเดือนนบัแต่วนัสิ 8นรอบระยะเวลา
บญัชี 

10.4.1.5   ไม่ดําเนินการใด ๆ ที
จะส่งผลให้ทรัสตีไม่สามารถปฏิบัติหน้าที
ได้อย่างเป็นอิสระ เช่น การลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์ที
มีบคุคลที
เกี
ยวโยงกนักบัทรัสตีเป็นผู้ทรงกรรมสทิธิ�หรือสทิธิครอบครอง 

10.4.1.6  ผู้ จัดการกองทรัสต์ต้องจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดที
อาจเกิดขึ 8นจากการดําเนินธุรกิจหรือการ
ปฏิบัติงานของตนในฐานะเป็นผู้ จัดการกองทรัสต์ ตลอดจนการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนกังานของตน ตลอดระยะเวลาแหง่สญัญาแตง่ตั 8งผู้จดัการกองทรัสต์ ซึ
งเป็นไปตามระบบงานของผู้จดัการ
กองทรัสต์ 

10.4.1.7  ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เพื
อพิจารณาลงมติในกรณีตา่ง ๆ ตามที
กําหนดไว้
ในสัญญ าก่อตั 8งทรัสต์ เช่น การแก้ไขเพิ
มเติมสัญญ าก่อตั 8งทรัสต์ การเพิ
มทุนของกองทรัสต์ การ
เปลี
ยนแปลงทรัสตี เป็นต้น 

10.4.1.8  ในกรณีที
มีการแตง่ตั 8งที
ปรึกษาเพื
อให้คําปรึกษาหรือคําแนะนําเกี
ยวกบัการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และการ
จดัการอสงัหาริมทรัพย์ ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี 8 

(1) ดําเนินการให้ที
ปรึกษาแจ้งการมีสว่นได้เสยีในเรื
องที
พิจารณา 

(2) มิให้ที
ปรึกษาผู้ ที
มีสว่นได้เสยีในเรื
องที
พิจารณาไมว่า่โดยทางตรงหรือทางอ้อม เข้าร่วมพิจารณาในเรื
อง
นั 8น 
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10.4.1.9  ในการทําธุรกรรมเกี
ยวกบัอสงัหาริมทรัพย์เพื
อกองทรัสต์ CPNREIT ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องปฏิบตัิให้เป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี 8ด้วย 

(1) ดําเนินการเพื
อให้มั
นใจได้ว่าการจําหนา่ย จ่าย โอนอสงัหาริมทรัพย์ หรือการเข้าทําสญัญาที
เกี
ยวเนื
อง
กบัอสงัหาริมทรัพย์เพื
อกองทรัสต์ CPNREIT เป็นไปอยา่งถกูต้องและมีผลใช้บงัคบัได้ตามกฎหมาย 

(2) ดําเนินการเพื
อให้มั
นใจได้ว่าการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ CPNREIT เป็นไปอย่าง
เหมาะสม โดยอยา่งน้อยต้องมีการดําเนินการดงัตอ่ไปนี 8 

(ก) การประเมินความพร้อมของตนเองในการบริหารการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์นั 8น ๆ ก่อนรับเป็น
ผู้จดัการกองทรัสต์ หรือก่อนลงทนุเพิ
มเติมในอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่วเพื
อกองทรัสต์ CPNREIT 
แล้วแตก่รณี 

(ข) การวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ และการตรวจสอบและสอบทาน (Due Diligence) 
อสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนการประเมินความเสี
ยงด้านต่าง ๆ ที
อาจเกิดจากการลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์นั 8น ๆ พร้อมทั 8งจัดให้มีแนวทางการบริหารความเสี
ยงด้วย ทั 8งนี 8 ความเสี
ยง
ดงักลา่วให้หมายความรวมถึงความเสี
ยงที
เกี
ยวข้องกบัการพฒันาหรือก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย์ 
(ถ้ามี) เช่น ความเสี
ยงที
อาจเกิดจากการก่อสร้างลา่ช้า และการไม่สามารถจดัหาประโยชน์จาก
อสงัหาริมทรัพย์ได้ เป็นต้น 

10.4.1.10 จดัให้มีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินหลกัที
กองทรัสต์ CPNREIT ลงทุน โดยบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินที

ได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. ตามกฎหมายที
เกี
ยวข้อง ภายใต้หลกัเกณฑ์ที
กําหนดไว้ในสญัญา
ก่อตั 8งทรัสต์และกฎหมายที
เกี
ยวข้อง เช่น ก่อนการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ
งทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ 
CPNREIT การสอบทานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ CPNREIT การประเมินมูลค่า
ทรัพย์สนิหลกัของกองทรัสต์ CPNREIT ตามระยะเวลาที
กฎหมายกําหนด เป็นต้น 

10.4.1.11 อสงัหาริมทรัพย์ที
กองทรัสต์ CPNREIT จะลงทุน นอกจากต้องจดัให้มีการประเมินมูลค่าตามหลกัเกณฑ์ที

กฎหมายที
เกี
ยวข้องกําหนด และจัดให้มีการตรวจสอบและสอบทานแล้ว ผู้ จัดการกองทรัสต์ยังต้อง
ดําเนินการต่าง ๆ ในการตรวจสอบอสังหาริมทรัพย์ที
จะลงทุนเยี
ยงผู้ ประกอบวิชาชีพ เช่น สภาพของ
อสงัหาริมทรัพย์ ความสามารถของคูส่ญัญา ข้อมลูด้านการเงินและกฎหมาย ความเหมาะสมด้านอื
น ๆ เป็น
ต้น เพื
อประกอบการตดัสนิใจลงทนุและการเปิดเผยข้อมลู ไมว่า่กรณีใด ๆ หากผู้จดัการกองทรัสต์ไมส่ามารถ
ปฏิบตัิหน้าที
ได้ ให้ทรัสตีจดัการกองทรัสต์ CPNREIT ตามความจําเป็นเพื
อป้องกนั ยบัยั 8ง หรือจํากดัมิให้เกิด
ความเสยีหายอยา่งร้ายแรงตอ่ประโยชน์ของกองทรัสต์ CPNREIT หรือผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ทั 8งปวง โดยทรัสตีอาจ
มอบหมายให้บคุคลอื
นจดัการกองทรัสต์ CPNREIT แทนในระหวา่งนี 8ได้ 

10.4.1.12 ดําเนินการใด ๆ เพื
อให้ได้มาซึ
งทรัพย์สินหลกัหรืออสงัหาริมทรัพย์ที
กองทรัสต์ CPNREIT จะลงทนุเพิ
มเติม 
ในกรณีการเพิ
มทนุของกองทรัสต์ CPNREIT เพื
อลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์เพิ
มเตมิ ภายใน 60 (หกสบิ) วนันบั
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แต่วนัที
ก่อตั 8งกองทรัสต์ CPNREIT แล้วเสร็จ สําหรับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ครั 8งแรก หรือนบัแต่วนัที
ปิด
การเสนอขายหนว่ยทรัสต์ในกรณีการเสนอขายหนว่ยทรัสต์เพื
อการเพิ
มทนุของกองทรัสต์ CPNREIT 

10.4.1.13 ในการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ต้องเป็นการได้มาซึ
งกรรมสทิธิ�หรือสิทธิครอบครองในอสงัหาริมทรัพย์เท่านั 8น 
เฉพาะกรณีการได้มาซึ
งสทิธิครอบครองต้องเป็นกรณีการได้มาซึ
งเอกสารสทิธิเป็น น.ส.3 ก. หรือสทิธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์ที
มีเอกสารแสดงกรรมสทิธิ�หรือสทิธิครอบครองประเภท น.ส.3 ก. เทา่นั 8น 

10.4.1.14 อสงัหาริมทรัพย์ที
ได้มาต้องไม่อยู่ในบังคบัแห่งทรัพยสิทธิหรือมีข้อพิพาทใด ๆ เว้นแต่ผู้ จัดการกองทรัสต์
และทรัสตีได้พิจารณาโดยมีความเห็นเป็นลายลกัษณ์อกัษรวา่การอยูภ่ายใต้บงัคบัแห่งทรัพยสิทธิหรือการมี
ข้อพิพาทนั 8นไม่กระทบต่อการหาประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ดงักล่าวอย่างมีนยัสําคญั และเงื
อนไขการ
ได้มาซึ
งอสงัหาริมทรัพย์นั 8นยงัเป็นประโยชน์แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์โดยรวม 

10.4.1.15 การทําสญัญาเพื
อให้ได้มาซึ
งอสงัหาริมทรัพย์ต้องไม่มีข้อตกลงหรือข้อผูกพนัใด ๆ ที
อาจมีผลให้กองทรัสต์ 
CPNREIT ไมส่ามารถจําหนา่ยอสงัหาริมทรัพย์ในราคายตุิธรรม (ในขณะที
มีการจําหน่าย) เช่น ข้อตกลงที
ให้
สทิธิแก่คู่สญัญาในการซื 8ออสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ CPNREIT ได้ก่อนบคุคลอื
น โดยมีการกําหนดราคา
ไว้แน่นอนลว่งหน้า เป็นต้น หรืออาจมีผลให้กองทรัสต์ CPNREIT มีหน้าที
มากกวา่หน้าที
ปกติที
ผู้ เช่าพงึมีเมื
อ
สญัญาเช่าสิ 8นสดุลง 

10.4.1.16 จัดให้มีการประกันวินาศภัยหรือการประกันภัยที
มีลกัษณะความคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์
เสมือนหรือทดแทนการประกนัวินาศภยัที
อาจเกิดขึ 8นกบัทรัพย์สินหลกัตามที
คูส่ญัญาตกลงร่วมกนัและไมข่ดั
กบักฎหมายที
เกี
ยวข้อง การประกนัภยัความรับผิดตอ่บคุคลภายนอกที
อาจได้รับความเสยีหายจากทรัพย์สิน
หลกัหรือจากการดําเนินการในทรัพย์สินหลกั กับผู้ รับประกันภัยที
เป็นที
ยอมรับในวงเงินคุ้มครองความ
เสยีหายที
เพียงพอและเหมาะสมกบัการจดัหาผลประโยชน์ในทรัพย์สนิหลกัเป็นอยา่งน้อย  

10.4.1.17 ดําเนินการให้ความเห็นเกี
ยวกบัลกัษณะธุรกรรม พร้อมทั 8งเหตผุลและข้อมลูประกอบที
ชดัเจนที
เกี
ยวข้องกบั
การได้มาซึ
งทรัพย์สินหลกัเพิ
มเติมของกองทรัสต์ CPNREIT ในเอกสารขอความเห็นชอบหรือหนงัสือเชิญ
ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ เพื
อพิจารณาการเพิ
มทุนเพื
อลงทุนในทรัพย์สินหลักเพิ
มเติมของกองทรัสต์ 
CPNREIT 

10.4.1.18 การจําหน่ายไปซึ
งทรัพย์สินหลกั ต้องจดัให้มีการประเมินมลูคา่ทรัพย์สิน การขออนมุตัิจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 
การขอความเห็นชอบจากทรัสตี และมีการเปิดเผยข้อมูลตามหลกัเกณฑ์ที
กําหนดไว้ในสญัญาก่อตั 8งทรัสต์
และกฎหมายที
เกี
ยวข้อง 

10.4.1.19 ในกรณีที
มีการเปลี
ยนแปลงผู้ จัดการกองทรัสต์ ต้องดําเนินการให้ผู้ จัดการกองทรัสต์รายใหม่ตกลงที
จะ
ปฏิบัติหน้าที
ให้เป็นไปตามสญัญาก่อตั 8งทรัสต์และกฎหมายที
เกี
ยวข้อง เว้นแต่เป็นกรณีที
ที
ประชุมผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์มีมติอนมุตัิการแต่งตั 8งผู้จดัการกองทรัสต์รายใหม่ตามการเสนอชื
อของทรัสตีเนื
องจากผู้จดัการ
กองทรัสต์ไม่สามารถสรรหาบุคคลใด ๆ มาทําหน้าที
แทนตนได้ภายในระยะเวลาที
กําหนด ทั 8งนี 8 ผู้ จัดการ
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กองทรัสต์รายเดิมต้องดําเนินการและให้ความร่วมมือตามที
จําเป็น เพื
อให้การสง่มอบงานแก่บคุคลที
จะเข้า
มาปฏิบตัิหน้าที
แทนตนเองสาํเร็จลลุว่งไป 

10.4.1.20 ในกรณีที
มีการแก้ไขเพิ
มเตมิสญัญาก่อตั 8งทรัสต์ ต้องดแูลให้การแก้ไขเพิ
มเตมิดงักลา่วเป็นไปตามเงื
อนไขและ
วิธีการตามที
กําหนดในสัญญาก่อตั 8งทรัสต์และกฎหมายที
เกี
ยวข้อง เมื
อดําเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ ให้
ดําเนินการจดัสง่สาํเนาสญัญาก่อตั 8งทรัสต์ฉบบัที
ได้แก้ไขเพิ
มเติมแล้วให้สาํนกังาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วนันบั
แตว่นัที
ลงนามหรือวนัที
มีการแก้ไขเพิ
มเติม (แล้วแตก่รณี) 

10.4.1.21 ในกรณีที
มีการเปลี
ยนแปลงทรัสตี ให้ดําเนินการแจ้งการเปลี
ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์และ
สาํนกังาน ก.ล.ต. ทราบ ภายในระยะเวลาตามที
กําหนดในสญัญาก่อตั 8งทรัสต์  

10.4.1.22 ยื
นคําขออนญุาตเสนอขายหน่วยทรัสต์พร้อมทั 8งเอกสารหลกัฐานใด ๆ ที
เกี
ยวข้อง ในกรณีที
มีการเพิ
มทนุของ
กองทรัสต์ CPNREIT พร้อมทั 8งลงนามรับรองความถกูต้องครบถ้วนของข้อมลูในสว่นที
เกี
ยวข้องกบัการปฏิบตัิ
หน้าที
ของตน 

10.4.1.23 ให้ความเห็นเกี
ยวกบัความสามารถของผู้ รับประกนัรายได้ในการปฏิบตัิตามสญัญารับประกนัรายได้ (ถ้ามี) 

10.4.1.24 ดําเนินการให้หนว่ยทรัสต์ที
เสนอขายแล้วหรือที
ออกใหม ่(กรณีเพิ
มทนุกองทรัสต์) สามารถเข้าเป็นหลกัทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ได้ภายใน 45 วนันบัแตว่นัปิดการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ 

10.4.1.25 ดําเนินการใด ๆ เพื
อให้การจดัสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่บคุคลใด ๆ หรือกลุม่บคุคลเดียวกนัให้เป็นไปตามอตัรา
และหลกัเกณฑ์ที
กําหนดโดยกฎหมายที
เกี
ยวข้อง 

10.4.2 หน้าที�ในการบริหารจัดการกองทรัสต์และทรัพย์สินของกองทรัสต์ 

10.4.2.1  ให้ความเห็นต่อเจ้าพนักงานที
เกี
ยวข้องเกี
ยวกับคุณสมบัติหรือลกัษณะของอสงัหาริมทรัพย์ที
กองทรัสต์ 
CPNREIT ลงทนุตามที
ได้รับการร้องขอจากหนว่ยงานที
เกี
ยวข้อง 

10.4.2.2  ควบคมุและดแูลการบริหารจดัการทรัพย์สนิหลกั และการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิหลกั รวมตลอดถึง
การบริหารจดัการในกรณีเกิดเหตฉุกุเฉิน การซ่อมแซมอสงัหาริมทรัพย์ตามที
จําเป็น กรณีการซ่อมแซมใหญ่
จะต้องแจ้งให้ทรัสตีทราบก่อน  

10.4.2.3  จดัให้มีการเปลี
ยนแปลง ฟื8นฟู และดดัแปลงทรัพย์สินหลกั ตามความจําเป็นและสมควรเทา่ที
ไม่ขดัหรือแย้ง
กับสญัญาก่อตั 8งทรัสต์และกฎหมายที
เกี
ยวข้อง รวมทั 8งสญัญาเช่าที
ดินกับเจ้าของที
ดินอันเป็นที
ตั 8งของ
ทรัพย์สินหลกั และที
ได้มีการแก้ไขเพิ
มเติม และสญัญาเช่าช่วงอสงัหาริมทรัพย์และสญัญาเช่าสงัหาริมทรัพย์
ที
เกี
ยวข้องกบัผู้ เช่าช่วงทรัพย์สนิหลกั โดยจะต้องแจ้งให้ทรัสตีทราบก่อน 

10.4.2.4   ควบคุม ดูแล และติดตามให้ผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินหลกับริหารจัดการทรัพย์สินหลกั ซ่อมแซม ปรับปรุง และ
บํารุงรักษาให้ทรัพย์สินหลกั อยู่ในสภาพที
ดีและพร้อมที
จะใช้หาผลประโยชน์ได้ตลอดเวลาตามที
กําหนดใน
แผนการดําเนินงานประจําปี สญัญาก่อตั 8งทรัสต์ และกฎหมายที
เกี
ยวข้อง  
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10.4.2.5  บริหารและจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินอื
น ๆ ของกองทรัสต์ CPNREIT นอกจากทรัพย์สินหลกั รวมทั 8ง
ดําเนินการอื
นใดที
จําเป็นเพื
อให้การบริหารทรัพย์สินอื
น ๆ ของกองทรัสต์ CPNREIT นอกจากทรัพย์สนิหลกั
เป็นไปตามแผนการดําเนินงานประจําปี สญัญาก่อตั 8งทรัสต์และกฎหมายที
เกี
ยวข้อง 

10.4.2.6  อํานวยความสะดวกให้กับกองทรัสต์ CPNREIT หรือบุคคลที
ได้รับมอบหมายจากทรัสตีในการตรวจตรา
ทรัพย์สินหลกั ภายในวนัและเวลาทําการของผู้จดัการกองทรัสต์ รวมทั 8งให้ข้อมลู ถ้อยคํา และ/หรือ สง่มอบ
เอกสารใด ๆ (ยกเว้นข้อมูล ถ้อยคํา และ/หรือ เอกสารอื
นใดอนัเกี
ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของผู้จัดการ
กองทรัสต์ หรือของบริษัทในเครือของผู้จัดการกองทรัสต์) ตามที
ทรัสตีร้องขอในกรณีที
มีความจําเป็นและ
เหมาะสม 

10.4.2.7  อํานวยความสะดวกให้กับบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ CPNREIT หรือบุคคลที
ได้รับ
มอบหมายจากบริษัทประเมินมลูค่าทรัพย์สนิดงักลา่วในการสํารวจทรัพย์สนิหลกัเพื
อการประเมินคา่ รวมทั 8ง
ให้ข้อมลู ถ้อยคํา และ/หรือ สง่มอบเอกสารใด ๆ (ยกเว้นข้อมลู ถ้อยคํา และ/หรือ เอกสารอื
นใดอนัเกี
ยวกับ
ทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ จัดการกองทรัสต์ หรือของบริษัทในเครือของผู้จัดการกองทรัสต์) ตามที
บริษัท
ประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิร้องขอในกรณีที
มีความจําเป็นและเหมาะสม 

10.4.2.8  จดัเตรียมเอกสารหลกัฐานใด ๆ ที
อยูใ่นความครอบครองของผู้จดัการกองทรัสต์อนัเกี
ยวกบัหรือเกี
ยวเนื
องกบั
ทรัพย์สินหลกั และ/หรือ ได้ครอบครองไว้ในนามของกองทรัสต์ CPNREIT รวมทั 8งเอกสารหลกัฐานทางการ
บญัชีที
เกี
ยวกับหรือเกี
ยวเนื
องกับกองทรัสต์ CPNREIT เพื
อให้ทรัสตีหรือบุคคลที
ได้รับมอบหมายจากทรัสตี 
และ/หรือ ผู้สอบบญัชีสามารถตรวจสอบได้ภายในวนัและเวลาทําการของผู้จดัการกองทรัสต์ และหากได้รับ
การร้องขอจากทรัสตี หรือบคุคลที
ได้รับมอบหมายจากทรัสตี และ/หรือ ผู้สอบบญัชี ผู้จดัการกองทรัสต์ต้อง
ดําเนินการสง่มอบบรรดาเอกสารใด ๆ ที
เกี
ยวกบัหรือเกี
ยวเนื
องกบักองทรัสต์ CPNREIT ตามที
ได้รับการร้อง
ขอให้แก่ทรัสตี และ/หรือ ผู้ สอบบัญชี (แล้วแต่กรณี) ภายใน 15 วนัทําการนับแต่วนัที
ได้ทราบถึงหรือควร
ทราบถึงการร้องขอดงักลา่ว เว้นแตจ่ะมีเหตอุนัสมควรหรือคูส่ญัญาตกลงเป็นอยา่งอื
น 

10.4.2.9  ควบคุม ดแูล และติดตามผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินหลกั รวมทั 8งดําเนินการใด ๆ ร่วมกบัทรัสตี และ/หรือ ผู้ เช่าช่วง
ทรัพย์สินหลกั เพื
อให้ทรัสตี และ/หรือ ผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินหลกันําสง่ค่าธรรมเนียมและภาษีโรงเรือนและที
ดิน 
(หรือภาษีอื
นใดในทํานองเดียวกนั) อนัเกิดจากทรัพย์สินหลกั รวมถึงการติดต่อ ประสานงาน ให้ข้อมูล ยื
น
เอกสาร และนําสง่ภาษีหกั ณ ที
จ่ายที
ทรัสตีมีหน้าที
หกั ณ ที
จ่าย และ/หรือ ภาษีอื
นใดอนัเนื
องจากการบริหาร
จดัการทรัพย์สนิของผู้จดัการกองทรัสต์ ตอ่พนกังานเจ้าหน้าที
ของหนว่ยงานราชการที
เกี
ยวข้อง  

10.4.2.10 ควบคุม ดูแล และติดตามผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินหลัก ให้ปฏิบัติหน้าที
ตามที
กําหนดไว้ในสัญญาเช่าช่วง
อสงัหาริมทรัพย์ สญัญาเช่าสงัหาริมทรัพย์ที
เกี
ยวข้อง สญัญาก่อตั 8งทรัสต์และกฎหมายที
เกี
ยวข้อง 

10.4.2.11 แจ้งให้ทรัสตีทราบภายในระยะเวลาอนัสมควรถึง (ก) ความชํารุดบกพร่องของทรัพย์สนิหลกั รวมถึงอปุกรณ์
และสิ
งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ หรือเมื
อเกิดเหตกุารณ์ใด ๆ ที
จะทําให้มลูคา่ของทรัพย์สนิหลกัลดลงอยา่ง
มีนยัสาํคญั และ (ข) กรณีที
มีการผิดสญัญาใด ๆ ในสาระสาํคญั โดยผู้ เช่าช่วงทรัพย์สนิหลกั 
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10.4.2.12 ดําเนินการอื
นใดตามที
กองทรัสต์ CPNREIT จะพิจารณาเห็นวา่จําเป็นและสมควร เพื
อให้ทรัพย์สนิหลกัอยูใ่น
สภาพที
ดีและพร้อมในการใช้เพื
อการจัดหาผลประโยชน์ หรือเป็นไปตามเจตนารมณ์ของสญัญาแต่งตั 8ง
ผู้ จัดการกองทรัสต์ทุกประการ รวมทั 8งให้คําแนะนําเกี
ยวกับสภาวะตลาดในกรณีที
กองทรัสต์ CPNREIT 
ประสงค์จะขาย หรือโอนสทิธิการเช่าหรือเช่าช่วงทรัพย์สนิหลกั 

10.4.3 การจัดทาํบัญชีและรายงาน เอกสารการจัดการและการตรวจสอบภายใน 

10.4.3.1  จดัทําและเปิดเผยข้อมลูของกองทรัสต์ CPNREIT ตามที
สญัญาก่อตั 8งทรัสต์และกฎหมายหลกัทรัพย์กําหนด
ตอ่สํานกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์ ทรัสตี และผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ซึ
งรวมถึงการจดัสง่รายงานประจําปีของ
กองทรัสต์ CPNREIT ให้แก่ทรัสตีและผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ พร้อมกบัหนงัสอืนดัประชมุสามญัประจําปี 

10.4.3.2   จดัให้มีบญัชีและรายงานตา่ง ๆ ตามที
ได้รับมอบหมายจากทรัสตีหรือตามที
เห็นวา่จําเป็นและสมควรในการ
บริหารจัดการกองทรัสต์ CPNREIT และทรัพย์สินหลกั เพื
อจัดส่งบญัชีรายงาน และเอกสารดงักล่าวให้แก่
สาํนกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์ ทรัสตี และผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ภายในระยะเวลาตามที
ทรัสตีกําหนด เพื
อให้
สอดคล้องกับกฎหมายหลกัทรัพย์และกฎหมายอื
นที
เกี
ยวข้อง รวมถึงคําสั
งของเจ้าหน้าที
ของทางราชการ   
ใด ๆ ที
เกี
ยวข้อง 

ทั 8งนี 8 ผู้จัดการกองทรัสต์จะจัดทําบญัชีดงักล่าวตามหลกัการบญัชีที
เป็นที
รับรองโดยทั
วไป โดยจะแบ่งแยก
ทรัพย์สิน และ/หรือ ดอกผลใด ๆ ที
เกิดจากทรัพย์สนิที
กองทรัสต์ CPNREIT ลงทนุ และ/หรือ ทรัพย์สินใด ๆ ที

ผู้ จัดการกองทรัสต์ได้รับไว้ และ/หรือ พึงรับไว้ในนามกองทรัสต์ CPNREIT ออกจากทรัพย์สินของตน และ
ผู้ จัดการกองทรัสต์จะดําเนินการจัดเก็บเอกสารหลักฐานประกอบการบัญชีและการบันทึกบัญชีเป็น
ระยะเวลาอยา่งน้อย 1 ปี ให้อยูใ่นสภาพสมบรูณ์ ครบถ้วน และพร้อมให้ทรัสตีเข้าตรวจสอบ 

10.4.3.3  ส่งมอบเอกสารดงัต่อไปนี 8ให้แก่ทรัสตี ภายในระยะเวลาที
ได้รับมอบหมายจากทรัสตีเพื
อให้สอดคล้องกับ
กฎหมายหลกัทรัพย์และกฎหมายอื
นที
เกี
ยวข้อง รวมถึงคําสั
งของเจ้าหน้าที
ของทางราชการใด ๆ ที
เกี
ยวข้อง 

(1) รายงานประเมินมลูค่าอสงัหาริมทรัพย์ฉบบัเต็ม โดยจดัสง่ให้แก่ทรัสตีไม่น้อยกว่า 7 วนั ลว่งหน้าก่อน
วนัครบกําหนดวนัประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทรัสต์ CPNREIT ตอ่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

(2) รายงานมลูค่าทรัพย์สนิสทุธิของกองทรัสต์ CPNREIT และมลูคา่หน่วยทรัสต์ ณ วนัทําการสดุท้ายของ
แตล่ะไตรมาสโดยจดัสง่ให้แก่ทรัสตีเพื
อพิจารณารับรอง แล้วนําสง่สาํนกังาน ก.ล.ต. ภายใน 45 วนันบั
แต่วนัสดุท้ายของแต่ละไตรมาสนั 8น ซึ
งรวมถึงทําการคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของทรัพย์สินหลกั ณ 
วนัทําการสุดท้ายของแต่ละไตรมาสให้แก่ทรัสตีเพื
อประกอบการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทรัสต์ CPNREIT และมลูคา่หนว่ยทรัสต์ดงักลา่ว 

(3) ข้อมูลปัจจุบนัเกี
ยวกับรายชื
อบุคคลที
เกี
ยวโยงกันกับผู้จดัการกองทรัสต์ และสาระของรายการที
เป็น
ธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์ CPNREIT กับผู้ จัดการกองทรัสต์หรือบุคคลที
เกี
ยวโยงกันกับผู้ จัดการ
กองทรัสต์ โดยจดัส่งให้แก่ทรัสตีภายใน 30 วนันบัจากวนัที
 30 มิถุนายน และวนัที
 31 ธันวาคม และ
จดัสง่ให้ทรัสตีเพื
อพิจารณาก่อนวนัเข้าทําธุรกรรม 
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(4) ข้อมลูเกี
ยวกบัธุรกรรมระหวา่งกองทรัสต์ CPNREIT กบัผู้จดัการกองทรัสต์หรือบคุคลที
เกี
ยวโยงกนักบั
ผู้จัดการกองทรัสต์ในรอบระยะเวลาบญัชีบญัชีก่อนและรอบระยะเวลาบญัชีปัจจุบนั โดยดําเนินการ
เปิดเผยในรายงานประจําปีและงบการเงินของกองทรัสต์ CPNREIT 

(5) ข้อมลูเกี
ยวกบัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหวา่งเจ้าของทรัพย์สนิที
กองทรัสต์ CPNREIT ลงทนุและ
กองทรัสต์ CPNREIT ตลอดจนมาตรการที
ใช้ในการป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ดงักลา่ว โดย
ดําเนินการเปิดเผยข้อมลูให้ผู้ลงทนุทราบโดยชดัแจ้งตั 8งแตว่นัเริ
มการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ตอ่ประชาชน
เป็นครั 8งแรกและทกุครั 8งเมื
อเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

(6) ข้อมูลเกี
ยวกับส่วนได้เสียหรือการได้รับประโยชน์ของผู้จัดการกองทรัสต์หรือบุคคลที
เกี
ยวโยงกันกับ
ผู้จดัการกองทรัสต์ จากบริษัทหรือบุคคลที
เป็นคู่ค้ากับกองทรัสต์ CPNREIT โดยดําเนินการเปิดเผย
ข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมลู สญัญาก่อตั 8งทรัสต์ หรือในหนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื
อ
ขออนุมัติทํารายการต่าง ๆ และรายงานประจําปีของกองทรัสต์ CPNREIT เพื
อผู้ ถือหน่วยทรัสต์
และทรัสตีจะใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาความเป็นอิสระของผู้จดัการกองทรัสต์ในการเข้าทํา
ธุรกรรมตา่ง ๆ เพื
อกองทรัสต์ CPNREIT และความสมเหตสุมผลของธุรกรรมนั 8น 

สว่นได้เสยีหรือการได้รับประโยชน์ที
ต้องพิจารณาเปิดเผย เช่น เจ้าหนี 8 ลกูหนี 8 ผู้คํ 8าประกนัหรือได้รับการ
คํ 8าประกนั การถือหุ้นระหว่างกนั หรือมีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้บริหารเป็นกลุ่มเดียวกนั การให้หรือรับ
บริการ การซื 8อขายระหวา่งกนั และการออกคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ให้แก่กนั เป็นต้น 

(7) ข้อมลูปัจจุบนัเกี
ยวกบัรายการที
เป็นธุรกรรมการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ
งทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ 
CPNREIT  โดยดําเนินการจดัสง่ให้แก่ทรัสตีและผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 30 วนัก่อนวนัเข้า
ทําธุรกรรม และดําเนินการเปิดเผยต่อประชาชนและสํานกังาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วนันบัแต่วนัที
ได้มา
หรือจําหนา่ยไปของทรัพย์สนิหลกั 

(8) ข้อมลูเกี
ยวกบัธุรกรรมการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ
งทรัพย์สนิหลกัและอปุกรณ์ของกองทรัสต์ CPNREIT 
ในรอบระยะเวลาบญัชีก่อนและรอบระยะเวลาบญัชีปัจจบุนั โดยดําเนินการเปิดเผยในรายงานประจําปี
และงบการเงินของกองทรัสต์ CPNREIT 

(9) ข้อมูลปัจจุบันเกี
ยวกับรายการที
เป็นการกู้ ยืมเงินและก่อภาระผูกพันของกองทรัสต์ CPNREIT โดย
ดําเนินการจดัสง่ให้แก่ทรัสตีเพื
อรับทราบ ก่อนวนัเข้าทําธุรกรรมพร้อมกบัสญัญากู้ยืม 

(10) ข้อมลูเกี
ยวกบัธุรกรรมการกู้ยืมเงินและก่อภาระผกูพนัของกองทรัสต์ CPNREIT ในรอบระยะเวลาบญัชี
ก่อนและรอบระยะเวลาบญัชีปัจจุบนั โดยดําเนินการเปิดเผยในรายงานประจําปีและงบการเงินของ
กองทรัสต์ CPNREIT 

(11) ข้อมูลเกี
ยวกับธุรกรรมที
ทรัสตีเห็นว่ามีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อทรัพย์สินของกองทรัสต์ 
CPNREIT โดยได้รับการร้องขอจากทรัสตี โดยดําเนินการจัดส่งให้แก่ทรัสตีเพื
อพิจารณาล่วงหน้าไม่
น้อยกวา่ 14 วนัก่อนวนัเข้าทําธุรกรรม 
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(12) งบการเงินของผู้จดัการกองทรัสต์และข้อมลูที
เกี
ยวข้องกบัการจดัทํางบการเงิน โดยดําเนินการจดัส่ง
ให้แก่ทรัสตีลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 3 วนัก่อนวนัครบกําหนดการสง่งบการเงินตอ่สาํนกังาน ก.ล.ต. 

อนึ
ง รายงานดงักลา่วข้างต้นเป็นเพียงรูปแบบและตวัอย่างของรายงานที
ต้องใช้ในเบื 8องต้น คู่สญัญาอาจจะ
ปรับปรุง เพิ
มหรือลด จํานวนและชนิดของรายงาน หรือเปลี
ยนแปลงรูปแบบของรายงานได้ตามที
คู่สญัญา
ร่วมกันกําหนด เพื
อให้สอดคล้องกับกฎหมายหลกัทรัพย์และกฎหมายอื
นที
เกี
ยวข้อง รวมถึงคําสั
งของ
เจ้าหน้าที
ของทางราชการใด ๆ ที
เกี
ยวข้อง 

10.4.4 หน้าที�ในการทาํสัญญาในการจัดหาผลประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ CPNREIT 

10.4.4.1  ควบคมุ ดแูล รวมทั 8งสร้างมาตรการในการควบคมุดแูล และดําเนินการใด ๆ ที
จําเป็นและเหมาะสมในฐานะ
ผู้จดัการกองทรัสต์ เพื
อให้ผู้ เช่าช่วง และ/หรือ บคุคลภายนอกที
เกี
ยวข้องกบัการบริหารจดัการทรัพย์สินหลกั 
ปฏิบัติตามหน้าที
 เงื
อนไข และ/หรือ ข้อตกลงที
กําหนดไว้ในสัญญาเช่าช่วง และ/หรือ สัญญาอื
นใดที

เกี
ยวข้องกับทรัพย์สินหลกั รวมถึงระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อบงัคบัหรือข้อกําหนดอื
นใดของทรัพย์สินหลกั หรือ
นโยบายที
เกี
ยวกบัทรัพย์สนิหลกั  

10.4.4.2  จดัทําสญัญาเช่าพื 8นที
 สญัญาบริการ สญัญาให้บริการสาธารณปูโภค สญัญาวา่จ้างกบัผู้ ให้บริการภายนอก 
และสญัญาอื
นใดที
เกี
ยวข้องกบัทรัพย์สนิหลกั (ถ้ามี)  

10.4.4.3  ดําเนินการ และ/หรือ จัดให้มีการสํารองเงินสดจากเงินประกันการเช่าที
เรียกเก็บจากผู้ เช่าพื 8นที
ภายใน
ศนูย์การค้าซึ
งเป็นทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ CPNREIT โดยจะต้องคงระดบัเงินสาํรองดงักลา่วให้เพียงพอ
ตอ่ประมาณการสญัญาที
หมดอายแุละเงินมดัจําที
ต้องจ่ายคืนในแตล่ะงวด 

10.5 การบริหารจัดการ 

ผู้จดัการกองทรัสต์ได้แบง่ฝ่ายงานภายในบริษัทออกเป็น 3 ฝ่าย เพื
อให้การปฏิบตัิหน้าที
เป็นไปตามนโยบายของ
บริษัทฯ สญัญาก่อตั 8งทรัสต์ สญัญาแต่งตั 8งผู้ จัดการกองทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อมูล หนังสือชี 8ชวน ระเบียบ และ
กฎหมายที
เกี
ยวข้องกบัการดแูลจดัการกองทรัสต์ โดยหน้าที
ความรับผิดชอบของแตล่ะฝ่ายงานสามารถสรุปได้ดงันี 8 

10.5.1 ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ  

ฝ่ายพฒันาธุรกิจมีหน้าที
หลกัในการจดัทําแผนงานและกลยทุธ์ในการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินหลกัของ
กองทรัสต์ CPNREIT วางแผนการตลาด การสง่เสริมการขาย การประชาสมัพนัธ์และกลยทุธ์การแข่งขนั เพื
อให้ทรัพย์สิน
หลกัของกองทรัสต์ CPNREIT สามารถสร้างผลตอบแทนได้ตามเป้าหมาย ตรวจสอบและสอบทานอสงัหาริมทรัพย์ที

กองทรัสต์ CPNREIT จะเข้าลงทุน จัดทําแผนและนําเสนอโครงสร้างและแหล่งเงินทุนที
เหมาะสมในการเข้าลงทุนใน
ทรัพย์สินหลกัโดยกองทรัสต์ CPNREIT จัดให้มีการสรรหาและคดัเลือกเมื
อมีการเปลี
ยนแปลงผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 
และ/หรือ ผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินหลกั รวมถึงติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์และผู้ เช่าช่วง
ทรัพย์สินหลกั รวมทั 8งการบริหารจดัการและดแูลทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ CPNREIT ให้อยู่ในสภาพที
เหมาะสมและ
พร้อมสาํหรับการจดัหาผลประโยชน์  



ทรัสต์เพื
อการลงทนุในสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 

สว่นที
 2 หน้า 10 - 27 

10.5.2 ฝ่ายสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

ฝ่ายสนบัสนนุการปฏิบตัิงานมีหน้าที
หลกัในการจดัทํางบประมาณของกองทรัสต์ CPNREIT จดัทําและเปิดเผย
ข้อมลูที
สําคญัของกองทรัสต์ CPNREIT ซึ
งรวมถึงแต่ไม่จํากัดแค่เพียงงบการเงินรายไตรมาสและรายปี มูลค่าทรัพย์สิน
สทุธิ และข้อมลูเกี
ยวกบัทรัพย์สนิหลกั ให้เป็นไปตามข้อกําหนดที
เกี
ยวข้อง ติดตามและดแูลการจดัทําประกนัภยัที
เกี
ยวกบั
การดําเนินงานของทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ CPNREIT ให้เป็นไปตามข้อกําหนดที
เกี
ยวข้อง เสนอพิจารณาเพื
ออนมุตัิ
การว่าจ้างให้ผู้ ให้บริการภายนอกให้เป็นผู้ รับดําเนินการ (Outsource) ทั 8งของกองทรัสต์ CPNREIT และของผู้ จัดการ
กองทรัสต์ เพื
อเสนอไปยงัประธานเจ้าหน้าที
บริหาร  

10.5.3 ฝ่ายบริหารความเสี�ยงและการกาํกับควบคุม 

ฝ่ายบริหารความเสี
ยงและกํากับควบคุมมีหน้าที
หลกัในการตรวจสอบและติดตามความเสี
ยงที
เกี
ยวกับการ
ดําเนินงานและการลงทุนของกองทรัสต์ CPNREIT รวมถึงการกําหนดมาตรการที
เหมาะสมในการจัดการความเสี
ยง
ดังกล่าว ดูแลและติดตามการดําเนินงานของกองทรัสต์ CPNREIT ให้เป็นไปตามกฏเกณฑ์ที
เกี
ยวข้องและคู่มือการ
ปฏิบัติงาน ดูแลและติดตามให้บุคลากรที
เกี
ยวข้องกับการดําเนินการของกองทรัสต์ CPNREIT ให้เป็นผู้ ที
มีคุณสมบัติ
เหมาะสมตามลกัษณะงานที
ปฏิบตัิและข้อกําหนดที
เกี
ยวข้อง ดูแลและป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ระหว่างกองทรัสต์ CPNREIT กับบุคคลที
เกี
ยวโยงกัน รวมถึงกําหนดมาตรการที
เหมาะสมในการบริหารจัดการความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ และตรวจสอบการจดัทํารายงานและการเปิดเผยข้อมูลของกองทรัสต์ CPNREIT ให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ที
เกี
ยวข้อง 

 ทั 8งนี 8 รายละเอียดบคุลากรและผู้ รับผิดชอบหลกัของหนว่ยงานต่าง ๆ ของผู้จดัการกองทรัสต์ ณ วนัที
มีการก่อตั 8ง
กองทรัสต์ CPNREIT คาดวา่จะเป็นดงัตอ่ไปนี 8 

หน่วยงาน 
จาํนวน
บุคลากร 

ผู้รับผิดชอบหลกั ประสบการณ์ทาํงาน 

ฝ่ายพฒันาธุรกิจ  2 น.ส. พิรินี พริ 8งศลุกะ - ผู้ อํานวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารการเงิน บริษัท 
เซ็นทรัลพัฒ นา จํากัด  (มหาชน) (ปี  2549 – 
2560) 

- ผู้ จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ-ตราสารทุน บริษัท
หลกัทรัพย์ 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 - ผู้ จัดการฝ่ายบริหารการเงิน บริษัท เซ็นทรัล
พฒันา จํากดั (มหาชน) (ปี 2559 – 2560) 
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หน่วยงาน 
จาํนวน
บุคลากร 

ผู้รับผิดชอบหลกั ประสบการณ์ทาํงาน 

- ผู้ ช่ ว ย ผู้ จั ด ก า ร  PricewaterhouseCoopers 
ABAS Ltd. (ปี 2552 – 2557) 

น.ส. อนัธิกา โกดาร์ต - ผู้ ช่วยผู้ จัดการฝ่ายบัญชีกองทุน บริษัท ไทคอน 
อินดัสเทรียล คอนเน็คชั
น จํากัด (มหาชน) (ปี 
2556 – 2560)  

- เจ้าหน้าที
บญัชีอาวโุส  บริษัท แผน่ดินทอง พร็อพ
เพอร์ตี 8 ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) (ปี 2549 
– 2556) 

ฝ่ายบริหารความ
เสี
ยงและกํากบั
ควบคมุ 

1 น.ส. ประไพรัตน์ ทีฆพฒุิ - ผู้ จัดการอาวุโสฝ่ายบริหารความเสี
ยง บริษัท 
เซ็นทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) 

- ผู้จดัการ ฝ่ายบญัชี บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากัด 
(มหาชน) 

 
10.5.4  ระบบงานของผู้จัดการกองทรัสต์  

เพื
อให้ผู้จัดการกองทรัสต์สามารถปฏิบตัิหน้าที
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามข้อกําหนดที
เกี
ยวข้อง 
ผู้จัดการกองทรัสต์จึงได้จัดให้มีระบบงานหลกัที
เกี
ยวข้อง 10 ระบบงาน โดยในแต่ละระบบงานหลกัจะประกอบด้วย
ระบบงานยอ่ยดงันี 8 

ระบบงานหลกัและ 
ระบบงานย่อย 

หน่วยงาน 
ที� รับผิดชอบ 

หน่วยงาน 
ที�อนุมัต ิ

หน่วยงาน 
ที�กาํกับดูแล 

1)  ระบบการกาํหนดนโยบายในการจัดการกองทรัสต์ 

1.1)  การกําหนดนโยบายในการจดัการ
กองทรัสต์ 

ประธานเจ้าหน้าที
บริหาร  
ฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหารความเสี
ยง
และกํากบัควบคมุ 

1.2)  ระบบและขั 8นตอนการจดัโครงสร้าง
เงินทนุของกองทรัสต์ 

ฝ่ายพฒันาธุรกิจ -  ประธานเจ้าหน้าที

บริหาร 

-  คณะกรรมการบริษัท 
-  ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 
 (ผู้อนมุตัิเป็นไปตาม

ขนาด หรือประเภท
ของรายการ) 

1.3)  ระบบและขั 8นตอนการคดัเลอืก 
พิจารณา และตดัสนิใจลงทนุใน
อสงัหาริมทรัพย์ 

1.4)  ระบบการกําหนดกลยทุธ์ในการ
จดัหาประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ 
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ระบบงานหลกัและ 
ระบบงานย่อย 

หน่วยงาน 
ที� รับผิดชอบ 

หน่วยงาน 
ที�อนุมัต ิ

หน่วยงาน 
ที�กาํกับดูแล 

1.5)  ระบบการลงทนุในทรัพย์สนิอื
น 
นอกเหนือจากทรัพย์สนิหลกั 

ฝ่ายพฒันาธุรกิจ
ร่วมกบัทรัสต ี

2)  ระบบการบริหารและจัดการความเสี�ยง 

2.)  ระบบการบริหารและจดัการความ
เสี
ยง 

ฝ่ายบริหารความเสี
ยง
และกํากบัควบคมุ 

คณะกรรมการบริษัท  กรรมการอิสระ 

3)  ระบบการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

3.1)  การเปิดเผยข้อมลูการมีสว่นได้เสยี
ของกรรมการและผู้บริหาร  

ฝ่ายบริหารความเสี
ยง
และกํากบัควบคมุ 

- 
  
 กรรมการอิสระ 
  
  
 

3.2)  การทําธุรกรรมระหวา่งกองทรัสต์กบั
บคุคลที
เกี
ยวโยงกบักองทรัสต์ 

ทกุฝ่ายงาน ผู้อนมุตัิให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ที
ประกาศ
กําหนด 

3.3)  แนวทางการป้องกนัการลว่งรู้และการ
ใช้ประโยชน์จากข้อมลูภายใน 

ฝ่ายบริหารความเสี
ยง
และกํากบัควบคมุ 

คณะกรรมการของ
ผู้จดัการกองทรัสต์โดย
ผา่นกรรมการอิสระ
ก่อน 

3.4)  การติดตามประเด็นเกี
ยวกบั
กระบวนการด้านการขายพื 8นที
 

ฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

3.5)  การติดตามประเด็นเกี
ยวกับความ
เป็ น อิ ส ระ ใน ก า ร ทํ า ห น้ า ที
 ข อ ง
ผู้จดัการกองทรัสต์ 

ฝ่ายบริหารความเสี
ยง
และกํากบัควบคมุ 

4)  ระบบการคัดเลือกบุคคลากรของผู้จัดการกองทรัสต์ และผู้รับมอบหมายงานที� เกี� ยวข้องกับการ
ดาํเนินการของกองทรัสต์ 

4.1)  ระบบและขั 8นตอนการพิจารณาและ
คดัเลอืกบคุคลากรของบริษัท 

ประธานเจ้าหน้าที
บริหาร คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหารความเสี
ยง
และกํากบัควบคมุ 
ตรวจสอบวา่การ
คดัเลอืกทําไปตาม
กระบวนการและ
หลกัเกณฑ์ที
กําหนดไว้
ก่อนวา่จ้าง 

4.2)  ระบบและขั 8นตอนการพิจารณาและ
คดัเลอืกผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 
และ/หรือ ผู้ เช่าช่วงทรัพย์สนิหลกั 

ฝ่ายพฒันาธุรกิจ คณะกรรมการบริษัท  

4.3)  ระบบและขั 8นตอนการพิจารณาและ
คดัเลอืกผู้ รับมอบหมายในงานที

เกี
ยวข้องกบัการดําเนินงานของ
กองทรัสต์ (Outsource) อื
นที
ไมเ่ข้า
ตามข้อ 4.2) 

ฝ่ายงานที
เกี
ยวข้อง ประธานเจ้าหน้าที

บริหาร หรือ 
คณะกรรมการบริษัท 
แล้วแตก่รณี  
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ระบบงานหลกัและ 
ระบบงานย่อย 

หน่วยงาน 
ที� รับผิดชอบ 

หน่วยงาน 
ที�อนุมัต ิ

หน่วยงาน 
ที�กาํกับดูแล 

4.4)  ระบบและขั 8นตอนการพิจารณาและ
คดัเลอืกที
ปรึกษาด้านตา่ง ๆ ที

เกี
ยวข้องกบัการบริหารจดัการ
กองทรัสต์ 

ฝ่ายงานที
เกี
ยวข้อง 

5)  ระบบการกํากับดูแลการปฏิบัติงานของผู้จัดการกองทรัสต์ และบุคคลากรของผู้จัดการกองทรัสต์ และ
การตรวจสอบ ดูแลผู้รับมอบหมายงานที�เกี�ยวข้องกับการจัดการกองทรัสต์ 

5.1)  การกํากบัดแูลการปฏิบตัิงานของ
ผู้จดัการกองทรัสต์และบคุคลากรของ
ผู้จดัการกองทรัสต์ 

ฝ่ายบริหารความเสี
ยง
และกํากบัควบคมุ 

คณะกรรมการบริษัท 
 กรรมการอิสระ 

5.2)  ระบบการควบคมุ กํากบั และ
ประเมินผลการปฏิบตัิงานของ
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือ ผู้
เช่าช่วงทรัพย์สนิหลกัในเรื
องที

เกี
ยวกบัการจดัการทรัพย์สนิของ
กองทรัสต์ 

ฝ่ายพฒันาธุรกิจ ประธานเจ้าหน้าที

บริหาร 

ฝ่ายบริหารความเสี
ยง
และกํากบัควบคมุ 

5.3)  การกํากบัดแูลการปฏิบตัิงานของ
บคุคลภายนอกผู้ได้รับมอบหมาย 
(outsource) ในเรื
องที
เกี
ยวกบัการ
ดําเนินงานทั
วไปของผู้จดัการ
กองทรัสต์ 

ฝ่ายงานที
เกี
ยวข้อง 

6)  ระบบการเปิดเผยข้อมูลของกองทรัสต์ 

6.1)  ระบบการเปิดเผยข้อมลูของ
กองทรัสต์ 

นกัลงทนุสมัพนัธ์ (อยูใ่น
ฝ่ายพฒันาธุรกิจ) 
ฝ่ายสนบัสนนุการ
ปฏิบตัิงานสาํหรับงบ
การเงิน หรือมลูคา่
ทรัพย์สนิสทุธิ 

ประธานเจ้าหน้าที

บริหาร 

ฝ่ายบริหารความเสี
ยง
และกํากบัควบคมุ 

7)  ระบบการปฏิบัติการด้านงานสนับสนุน 

7.1)  การปฏิบตัิการด้านงานสนบัสนนุที

เกี
ยวข้องกบับญัชีและการเงิน 

ฝ่ายสนบัสนนุการ
ปฏิบตัิงาน 

คณะกรรมการของ
ผู้จดัการกองทรัสต์
อนมุตัิงบการเงิน 
และประธานเจ้าหน้าที


ฝ่ายบริหารความเสี
ยง
และกํากบัควบคมุ 
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ระบบงานหลกัและ 
ระบบงานย่อย 

หน่วยงาน 
ที� รับผิดชอบ 

หน่วยงาน 
ที�อนุมัต ิ

หน่วยงาน 
ที�กาํกับดูแล 

บริหารอนมุตัิ NAV  
 

7.2)  การปฏิบตัิการด้านงานสนบัสนนุที

เกี
ยวข้องกบัการจดัการทรัพย์สนิของ
กองทรัสต์ 

ฝ่ายพฒันาธุรกิจ  คณะกรรมการบริษัท 
หรือทรัสตี แล้วแตก่รณี 

7.3)  การปฏิบตัิการด้านงานสนบัสนนุที

เกี
ยวข้องกบัการจ่ายประโยชน์ตอบ
แทนของกองทรัสต์ 

ฝ่ายพฒันาธุรกิจ ทรัสตีตรวจสอบวา่การ
จ่ายเป็นไปตามเกณฑ์
ในแตล่ะปี 

7.4)  การปฏิบตัิการด้านงานสนบัสนนุอื
นๆ
ที
ได้มีการมอบหมายให้ดาํเนินการ
โดยผู้ รับมอบหมายในงานที
เกี
ยวข้อง
กบัการดาํเนินงานของกองทรัสต์ 
(outsource) และการให้คาํปรึกษา
ด้านตา่ง ๆ ที
เกี
ยวข้องกบัการบริหาร
จดัการกองทรัสต์ 

ฝ่ายสนบัสนนุการ
ปฏิบตัิงาน 

ประธานเจ้าหน้าที

บริหาร 

7.5)  ระบบและขั 8นตอนการสอบทาน
รายงานประเมินมลูคา่
อสงัหาริมทรัพย์ 

ฝ่ายพฒันาธุรกิจ ประธานเจ้าหน้าที

บริหารรับทราบ 

8)  ระบบการตรวจสอบและควบคุมภายใน 

8.1)  ระบบการจดัทํางบประมาณประจําปี
ของกองทรัสต์ 

ฝ่ายสนบัสนนุการ
ปฏิบตัิงาน 

คณะกรรมการบริษัท 
และทรัสตีอนมุตัิ เว้น
แตท่รัพย์สนิประเภท
โรงแรม 

ฝ่ายบริหารความเสี
ยง
และกํากบัควบคมุ 

8.2)  ระบบการพิจารณาและเสนออนมุตัิ
รายจา่ยพิเศษ รายการที
เกิน
งบประมาณ และ/หรือ งบประมาณ
การลงทนุที
อยูน่อกงบประมาณ
ประจําปี 

ฝ่ายพฒันาธุรกิจ คณะกรรมการบริษัท
และทรัสตี 

8.3)  ระบบการติดตามการจดัเก็บคา่เช่า ฝ่ายพฒันาธุรกิจ ตามวิธีการที
ประธาน
เจ้าหน้าที
บริหาร
กําหนดหรือเห็นชอบ 
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ระบบงานหลกัและ 
ระบบงานย่อย 

หน่วยงาน 
ที� รับผิดชอบ 

หน่วยงาน 
ที�อนุมัต ิ

หน่วยงาน 
ที�กาํกับดูแล 

8.4)  ระบบการจดัซื 8อจดัจ้างของกองทรัสต์ ฝ่ายงานที
เกี
ยวข้อง ตามอํานาจการอนมุตัิ
รายการ 

8.5)  ระบบการควบคมุการชําระคา่ใช้จ่าย ฝ่ายสนบัสนนุการ
ปฏิบตัิงาน 

ตามวิธีการที
ประธาน
เจ้าหน้าที
บริหาร
กําหนดหรือเห็นชอบ 8.6)  ระบบการติดตามและประเมิน

คา่ใช้จา่ยที
เรียกเก็บจากกองทรัสต์ 
โดยผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

ฝ่ายสนบัสนนุการ
ปฏิบตัิงาน ฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

8.7)  ระบบการจดัเก็บข้อมลูเอกสารและ
หลกัฐานเกี
ยวกบักองทรัสต์ 

ทกุหนว่ยงาน ไมเ่กี
ยวข้อง ฝ่ายบริหารความเสี
ยง
และกํากบัควบคมุ 

8.8)  ระบบการตรวจสอบภายใน Outsource ไปยงัผู้
ให้บริการภายนอก 

กรรมการอิสระ ไมเ่กี
ยวข้อง 

9)  ระบบการติดต่อสื�อสารกับผู้ถอืหน่วยทรัสต์และการจัดการกับข้อร้องเรียน 

9.1)  ช่องทางการติดตอ่สื
อสารกบัผู้ลงทนุ 
 

ฝ่ายพฒันาธุรกิจ ประธานเจ้าหน้าที

บริหาร หรือ 
คณะกรรมการบริษัท 
แล้วแตค่วามมี
นยัสาํคญั 

ฝ่ายบริหารความเสี
ยง
และกํากบัควบคมุ 

9.2)  การจดัการกบัข้อร้องเรียน ฝ่ายบริหารความเสี
ยง
และกํากบัควบคมุ กรรมการอิสระ 

10)  ระบบการจัดการกับข้อพิพาททางกฏหมาย 

10.1) ขั 8นตอนการดาํเนินการและการ
พิจารณา 

ฝ่ายพฒันาธุรกิจ คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหารความเสี
ยง
และกํากบัควบคมุ 

10.2)  การรายงานความคืบหน้าของข้อ
พิพาททางกฎหมาย 

ฝ่ายพฒันาธุรกิจ คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหารความเสี
ยง
และกํากบัควบคมุ 

 

10.6 กระบวนการและปัจจัยที�ใช้พิจารณาตัดสินใจลงทุนรวมทั �งการบริหารจัดการกองทรัสต์ 

ในการตัดสินใจลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ใด ๆ ผู้ จัดการกองทรัสต์จะมีการคัดเลือกและตรวจสอบ (Due 
Diligence) อสงัหาริมทรัพย์ที
กองทรัสต์ CPNREIT จะเข้าลงทนุ ด้วยความรอบคอบและระมดัระวงั สอดคล้องกบันโยบาย
การลงทนุตามสญัญาก่อตั 8งทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อมลู หนงัสือชี 8ชวน วตัถปุระสงค์ในการจดัตั 8งกองทรัสต์ CPNREIT 
รวมถึงระเบียบและกฎหมายที
เกี
ยวข้อง โดยจะมีการบนัทกึและจดัเก็บข้อมลูรวมทั 8งเอกสารหลกัฐานเกี
ยวกบัการคดัเลอืก 
การตรวจสอบและการตดัสนิใจที
จะลงทนุหรือไมล่งทนุในทรัพย์สนิใดทรัพย์สนิหนึ
งไว้เป็นหลกัฐานอ้างอิง โดยมีขั 8นตอนใน
การดําเนินงานดงันี 8 
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10.6.1 ขั �นตอนการดาํเนินงาน 

10.6.1.1  ผู้จดัการกองทรัสต์จะทําการคดัเลือกทรัพย์สินหลกัที
จะลงทนุ โดยพิจารณาถึงโอกาสและความเป็นไปได้ใน
การลงทนุและการดําเนินธุรกิจ ความเสี
ยงในการลงทนุหรือได้มาซึ
งทรัพย์สนิหลกันั 8น รวมทั 8งรายละเอียดใน
เบื 8องต้นเกี
ยวกบัที
ตั 8งและประเภทของทรัพย์สนิ และการจดัโครงสร้างเงินทนุของกองทรัสต์ CPNREIT ในการ
ลงทนุในทรัพย์สนินั 8น โดยให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และขั 8นตอนดงัตอ่ไปนี 8 

(1) เป็นการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์เพื
อให้ได้มาซึ
งกรรมสิทธิ�หรือสิทธิครอบครอง ทั 8งนี 8 ในกรณีที
เป็นการ
ได้มาซึ
งสทิธิครอบครอง ต้องเป็นกรณีใดกรณีหนึ
งดงัตอ่ไปนี 8 

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

(ข) เป็นการได้มาซึ
งสิทธิการเช่าในอสงัหาริมทรัพย์ที
มีการออกตราสารแสดงกรรมสิทธิ�หรือสิทธิ
ครอบครองประเภท น.ส. 3 ก. อนึ
ง ในกรณีที
กองทรัสต์ CPNREIT จะลงทุนในสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์ที
มีลกัษณะเป็นการเช่าช่วง ผู้ จัดการกองทรัสต์ต้องจัดให้มีมาตรการป้องกัน
ความเสี
ยงหรือการเยียวยาความเสยีหายที
อาจเกิดขึ 8นจากการผิดสญัญาเช่าหรือการไมส่ามารถ
บงัคบัตามสทิธิในสญัญาเช่า 

(2) อสงัหาริมทรัพย์ที
ได้มาต้องไมอ่ยูใ่นบงัคบัแหง่ทรัพยสทิธิหรือมีข้อพิพาทใด ๆ เว้นแตผู่้จดัการกองทรัสต์
และทรัสตีได้พิจารณาโดยมีความเห็นเป็นลายลกัษณ์อกัษรว่าการอยู่ภายใต้บงัคบัแห่งทรัพยสิทธิหรือ
การมีข้อพิพาทนั 8นไม่กระทบต่อการหาประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ดงักล่าวอย่างมีนยัสําคญั และ
เงื
อนไขการได้มาซึ
งอสงัหาริมทรัพย์นั 8นยงัเป็นประโยชน์แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์โดยรวม 

(3) การทําสญัญาเพื
อให้ได้มาซึ
งอสงัหาริมทรัพย์ต้องไม่มีข้อตกลงหรือข้อผูกพันใด ๆ ที
อาจส่งผลให้
กองทรัสต์ CPNREIT ไม่สามารถจําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์ในราคายุติธรรม (ในขณะที
มีการจําหน่าย) 
เช่น ข้อตกลงที
ให้สทิธิแก่คู่สญัญาในการซื 8ออสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ CPNREIT ได้ก่อนบคุคลอื
น 
โดยมีการกําหนดราคาไว้แน่นอนล่วงหน้าแล้ว เป็นต้น หรืออาจมีผลให้กองทรัสต์ CPNREIT มีหน้าที

มากกวา่ปกติที
ผู้ เช่าพงึมีเมื
อสญัญาเช่าสิ 8นสดุลง 

(4) อสงัหาริมทรัพย์ที
ได้มา เมื
อรวมกับอสงัหาริมทรัพย์ที
กองทรัสต์ CPNREIT เป็นเจ้าของอยู่แล้ว ต้อง
พร้อมจะนําไปจดัหาประโยชน์ โดยคิดเป็นมลูคา่รวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมลูค่าหนว่ยทรัสต์ที

ขออนญุาตเสนอขายรวมทั 8งจํานวนเงินกู้ยืม (ถ้ามี) ทั 8งนี 8 กองทรัสต์ CPNREIT อาจลงทนุในโครงการที

ยงัก่อสร้างไมแ่ล้วเสร็จได้ โดยมลูคา่ของเงินลงทนุที
จะทําให้ได้มาและใช้พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ให้แล้ว
เสร็จเพื
อนําไปจัดหาประโยชน์ต้องไม่เกินร้อยละ10 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ CPNREIT 
(ภายหลงัการเสนอขายหน่วยทรัสต์) และต้องแสดงได้ว่าจะมีเงินทนุหมนุเวียนเพียงพอเพื
อการพฒันา
ดงักลา่ว โดยไมส่ง่ผลกระทบกบัความอยูร่อดของกองทรัสต์ CPNREIT 
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10.6.1.2  ผู้จดัการกองทรัสต์อาจมีการวา่จ้างที
ปรึกษาที
มีความเชี
ยวชาญเฉพาะทาง เช่น ที
ปรึกษาทางการเงิน ผู้สอบ
บญัชี ที
ปรึกษากฎหมาย หรือที
ปรึกษาทางวิศวกรรม เป็นต้น เพื
อมาดําเนินการศึกษาในประเด็นต่าง ๆ ที
มี
ความเกี
ยวข้องกับการพิจารณาตัดสินใจลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และตรวจสอบหรือสอบทาน (Due 
Diligence) อสงัหาริมทรัพย์ที
กองทรัสต์ CPNREIT จะลงทุน ตามหลกัเกณฑ์ที
กําหนดในข้อ 10.6.2 และ
ผู้จดัการกองทรัสต์จะประเมินความเสี
ยงด้านต่าง ๆ ที
อาจเกิดจากการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ นั 8น ๆ พร้อม
ทั 8งจัดให้มีแนวทางการบริหารความเสี
ยงด้วย ทั 8งนี 8 ความเสี
ยงดงักล่าวให้หมายความรวมถึงความเสี
ยงที

เกี
ยวข้องกับการพัฒนาหรือก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ (ถ้ามี) เพื
อให้มั
นใจได้ว่าผู้ จัดการกองทรัสต์ได้มี
การศึกษาและพิจารณาข้อมลูและปัจจยัตา่ง ๆ ที
สําคญัเกี
ยวกบัการตดัสนิใจลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์อย่าง
ครบถ้วน ถกูต้องและเพียงพอ 

10.6.1.3  เมื
อพิจารณาได้ข้อมลูผลการศกึษาตามข้อ 10.6.1.2 แล้ว และผู้จดัการกองทรัสต์พิจารณาวา่อสงัหาริมทรัพย์
นั 8นผ่านเกณฑ์ที
กําหนด ผู้จดัการกองทรัสต์ดําเนินการตามกระบวนการการได้มาซึ
งทรัพย์สินหลกัเพิ
มเติม
ตามข้อ 10.6.3 ซึ
งรวมถึงการดําเนินการขอความเห็นชอบจากทรัสตีวา่การลงทนุ และ/หรือ ได้มาในทรัพย์สิน
ดงักลา่วเป็นไปตามข้อกําหนดของสญัญาก่อตั 8งทรัสต์ สญัญาที
เกี
ยวข้อง และกฎหมายที
เกี
ยวข้อง และการ
ดําเนินการขออนมุตัิตามเกณฑ์ที
กําหนดตามสญัญาก่อตั 8งทรัสต์และกฎหมายที
เกี
ยวข้อง  

10.6.1.4  ในกรณีที
เป็นการพิจารณาจําหน่ายไปซึ
งทรัพย์สินหลกั ผู้จัดการกองทรัสต์จะประเมินทรัพย์สินหลกัที
จะ
จําหนา่ยไป โดยพิจารณาถึงข้อดี ข้อเสียและโอกาสในการสร้างกําไร รวมถึงความเสี
ยงในการจําหนา่ยไปซึ
ง
ทรัพย์สินหลกันั 8น โดยผู้จดัการกองทรัสต์จะดําเนินการตามกระบวนการจําหนา่ยไปซึ
งทรัพย์สินหลกัตามข้อ 
10.6.4 ซึ
งรวมถึงการดําเนินการขอความเห็นชอบจากทรัสตีว่าการจําหน่ายไปซึ
งทรัพย์สินหลกัดงักล่าว
เป็นไปตามข้อกําหนดของสัญญาก่อตั 8งทรัสต์ สัญญาที
เกี
ยวข้อง และกฎหมายที
เกี
ยวข้อง และการ
ดําเนินการขออนมุตัิตามเกณฑ์ที
กําหนดตามสญัญาก่อตั 8งทรัสต์และกฎหมายที
เกี
ยวข้อง 

10.6.2 การตรวจสอบและสอบทาน (Due Diligence) อสังหาริมทรัพย์ที�กองทรัสต์ CPNREIT จะลงทุน  

เมื
อผู้จัดการกองทรัสต์พิจารณาคดัเลือกทรัพย์สินหลกัที
จะลงทุนตามขั 8นตอนที
กําหนดแล้ว ก่อนการได้มาซึ
ง
ทรัพย์สนิหลกัและอปุกรณ์ (ถ้ามี) ในแต่ละครั 8ง ผู้จดัการกองทรัสต์จะดําเนินการตรวจสอบหรือสอบทาน (Due Diligence) 
ข้อมลูและสญัญาตา่ง ๆ ที
เกี
ยวข้องกบัทรัพย์สนิหลกัและอปุกรณ์ (ถ้ามี) เช่น ข้อมลูด้านการเงินและกฎหมาย เป็นต้น เพื
อ
ประกอบการตัดสินใจลงทุนและการเปิดเผยข้อมูลที
ถูกต้อง ทั 8งนี 8 ในการดําเนินการตรวจสอบและสอบทาน (Due 
Diligence) ดงักลา่ว ผู้จดัการกองทรัสต์จะจดัให้มีการตรวจสอบและสอบทานในเรื
องตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี 8 

10.6.2.1  การตรวจสอบเกี
ยวกบัอสงัหาริมทรัพย์และคูส่ญัญา 

(1) ศกึษาความสามารถของคู่สญัญาในการเข้าทํานิติกรรม ตลอดจนความครบถ้วน ถกูต้องและบงัคบัได้
ตามกฎหมายของเอกสารสทิธิหรือเอกสารสญัญาที
เกี
ยวข้อง ในกรณีที
อสงัหาริมทรัพย์ที
จะลงทนุอยูใ่น
ต่างประเทศ ต้องตรวจสอบและสอบทานความสามารถของกองทรัสต์ CPNREIT ในการได้มาและถือ
ครองอสงัหาริมทรัพย์ตามกฎหมายของประเทศดงักลา่ว โดยต้องจดัให้มีความเห็นของที
ปรึกษาทาง
กฎหมายที
เชี
ยวชาญในกฎหมายของประเทศนั 8น ๆ ประกอบการตรวจสอบและสอบทานด้วย ทั 8งนี 8 
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เพื
อให้มั
นใจได้ว่าการจําหน่าย จ่าย โอนอสังหาริมทรัพย์ หรือการเข้าทําสัญญาที
เกี
ยวเนื
องกับ
อสงัหาริมทรัพย์เพื
อกองทรัสต์ CPNREIT เป็นไปอยา่งถกูต้องและมีผลใช้บงัคบัได้ตามกฎหมาย 

(2) ศึกษาสภาพของอสังหาริมทรัพย์ที
กองทรัสต์ CPNREIT จะลงทุน โดยอย่างน้อยต้องมีการศึกษา
รายละเอียดในประเด็นดงันี 8 

(2.1) พิจารณาทําเลที
ตั 8ง สภาพเศรษฐกิจ และสภาวการณ์แข่งขนัของตลาดอสงัหาริมทรัพย์ประเภท
นั 8นในช่วงที
ผ่านมา รวมทั 8งแนวโน้ม ความต่อเนื
องและความสมํ
าเสมอของรายได้จาก
อสงัหาริมทรัพย์ประเภทนั 8นในอนาคต เช่น 

(ก) พิจารณาอตัราพื 8นที
ที
ปลอ่ยเช่าได้ย้อนหลงัอยา่งน้อย 3 ปี (กรณีเป็นอสงัหาริมทรัพย์ที
เริ
ม
เปิดดําเนินการมาแล้วน้อยกว่า 3 ปี ให้ใช้ข้อมูลตั 8งแต่เริ
มเปิดดําเนินการ) เพื
อประเมิน
ความสามารถในการแขง่ขนัเปรียบเทียบกบัคูแ่ขง่ 

(ข) พิจารณาอตัราหรือราคาเช่าของอสงัหาริมทรัพย์นั 8นในช่วงที
ผ่านมาเปรียบเทียบกบัคู่แข่ง 
เพื
อประเมินโอกาสในการสร้างรายได้และเพิ
มผลตอบแทนในอนาคต 

(ค) วิเคราะห์ข้อมูลอื
น ๆ ที
มีความเกี
ยวข้องกับสภาพตลาดอสงัหาริมทรัพย์นั 8น เช่น การ
ขยายตวัทางเศรษฐกิจซึ
งจะมีผลตอ่อปุสงค์ (Demand) และอปุทาน (Supply) ในตลาด 

(2.2) พิจารณามูลค่าของอสงัหาริมทรัพย์ ซึ
งต้องมีขนาดใหญ่เพียงพอที
จะทําให้เกิดการประหยัด
ขนาดการลงทนุ (Economy of Scale) ในการบริหารจดัการกองทรัสต์ CPNREIT 

(2.3) วิเคราะห์ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และความสามารถในการก่อให้เกิดประโยชน์สทุธิของ
อสงัหาริมทรัพย์นั 8น ๆ ในอดีต (Track Record) อยา่งน้อยในช่วง 3 ปีที
ผา่นมา  และในช่วง 2 ปี
ลา่สดุ ต้องพิจารณาผลการดําเนินงานในแตล่ะเดือน เพื
อประเมินความผนัผวนของรายได้ตาม
ฤดกูาล (Seasonal Effect) (กรณีเป็นอสงัหาริมทรัพย์ที
เริ
มเปิดดําเนินการมาแล้วน้อยกว่า 3 ปี 
ให้ใช้ข้อมลูตั 8งแตเ่ริ
มเปิดดําเนินการ) เช่น 

(ก) วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและกําไรจากการปล่อยเช่าในอดีตว่าอยู่ในระดบัสงูกว่าหรือตํ
ากว่า
หรือใกล้เคียงกบัอสงัหาริมทรัพย์ประเภทเดียวกนัหรือใกล้เคียงกนั เพื
อพิจารณาแนวทาง
ในการควบคมุและปรับปรุงคา่ใช้จ่ายเพื
อสร้างผลตอบแทนที
ดีให้แก่กองทรัสต์ CPNREIT 

(ข) กรณีเป็นอสังหาริมทรัพย์ที
สร้างขึ 8นใหม่และไม่มีผลการดําเนินงานในอดีต (Track 
Record) หรือเป็นอสงัหาริมทรัพย์ที
เริ
มเปิดดําเนินการมาแล้วน้อยกวา่ 3 ปี การศกึษาจะ
พิจารณาผลประกอบการของอสงัหาริมทรัพย์ประเภทใกล้เคียงที
อยูใ่นทําเลที
ตั 8งใกล้เคียง
กัน รวมถึงวิเคราะห์อุปสงค์ (Demand) และอุปทาน (Supply) ของอสังหาริมทรัพย์
ประเภทนั 8น เพื
อประเมินความเสี
ยงและความผนัผวนของรายได้และความเหมาะสมใน
การลงทนุระยะยาว 
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(ค) กรณีอสงัหาริมทรัพย์อยูใ่นทําเลที
ตั 8งซึ
งมีศกัยภาพที
จะเพิ
มรายได้ค่าเช่าให้มากขึ 8นกวา่ผล
การดําเนินงานในอดีต (Track Record) ที
ผ่านมา ประกอบกับอาคารยังอยู่ในสภาพดี
และสามารถใช้จดัหาประโยชน์ได้โดยไม่จําเป็นต้องลงทนุเพิ
มเติมเป็นจํานวนมาก หาก
กองทรัสต์ CPNREIT จะลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์นั 8น ผู้จดัการกองทรัสต์จะมีการกําหนด
แผนงานที
ชัดเจนเกี
ยวกับการปรับปรุงการบริหารจัดการหรือแผนการตลาดที
จะทําให้
อสงัหาริมทรัพย์นั 8นจดัหาผลประโยชน์ได้มากขึ 8นในอนาคต 

(2.4) วิเคราะห์และประเมินผู้ เช่าในช่วงที
ผ่านมา เช่น ประวัติการจ่ายชําระค่าเช่า ข้อมูลการต่อ
สญัญาเช่าของผู้ เช่ารายเดิม การปรับเพิ
มค่าเช่า ประเภทธุรกิจและสญัชาติของผู้ เช่า สดัสว่นผู้
เช่ารายใหญ่ เป็นต้น เพื
อระบุความเสี
ยงที
อาจเกิดขึ 8นจากการปล่อยเช่า และวางแผนป้องกัน
ความเสี
ยง รวมทั 8งเปิดเผยเป็นปัจจยัความเสี
ยงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูและหนงัสอืชี 8ชวน
ของกองทรัสต์ CPNREIT ให้ผู้ลงทนุได้ทราบโดยชดัเจน 

(2.5) จัดให้มีการตรวจสอบความแข็งแรงของอาคารสิ
งปลูกสร้างและสภาพของทรัพย์สินภายใน
อาคารสิ
งปลกูสร้าง เพื
อให้มั
นใจได้วา่อยูใ่นสภาพดีพร้อมจดัหาผลประโยชน์ได้ทนัที ตรวจสอบ
ประวตัิการซ่อมแซมหรือต่อเติมอาคารสิ
งปลกูสร้างว่ากระทําได้โดยถกูต้องตามหลกัวิศวกรรม 
ตรวจสอบประวตัิการตรวจเช็คและซ่อมบํารุงของสาธารณูปโภคและอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายใน
อาคารว่ามีการดําเนินการโดยครบถ้วนตามรอบระยะเวลาที
เหมาะสม เพื
อให้สามารถใช้
ประโยชน์ได้เป็นระยะเวลานาน   

(2.6) ตรวจสอบการปฏิบตัิตามกฎหมายเกี
ยวกบัการควบคมุอาคารสิ
งปลกูสร้าง ดงันี 8 

(ก) ตรวจสอบว่ามีเอกสารหลักฐานซึ
งบ่งชี 8ว่ามีการก่อสร้างถูกต้องตามมาตรฐานความ
ปลอดภยัที
ยอมรับกนัทั
วไป 

(ข) ตรวจสอบการซ่อมแซมหรือต่อเติมดดัแปลงสิ
งปลกูสร้างที
ผ่านมาว่ามีการปฏิบตัิเป็นไป
ตามมาตรฐานความปลอดภยัที
หนว่ยงานทางการกําหนดหรือไม ่

(ค) กรณีมีเหตแุผน่ดินไหวในพื 8นที
บริเวณนั 8น หรืออาคารสิ
งปลกูสร้างเคยมีเหตเุพลงิไหม้ ต้อง
ตรวจสอบเป็นพิเศษในเรื
องความแข็งแรงของโครงสร้างอาคาร ระบบสาธารณูปโภค
ภายในอาคาร (เช่น ระบบป้องกนัอคัคีภยั ทางหนีไฟ ลิฟท์ บนัไดเลื
อน ระบบปรับอากาศ
ภายในอาคาร เป็นต้น) ว่าได้รับการตรวจเช็คและซ่อมบํารุงตามรอบระยะเวลาที

เหมาะสมหรือไม ่

ทั 8งนี 8 ภายหลงัการซื 8ออสงัหาริมทรัพย์ ผู้จดัการกองทรัสต์จะจดัให้มีการตรวจสอบเป็นประจําทกุ
ปี เพื
อให้มั
นใจว่าอสงัหาริมทรัพย์ที
กองทรัสต์ CPNREIT ได้ลงทุน มีการปฏิบัติโดยถูกต้อง
ครบถ้วนตามข้อกําหนดตา่ง ๆ ในกฎหมายควบคมุอาคารสิ
งปลกูสร้างด้วย 
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(2.7) ตรวจสอบการปฏิบตัิตามกฎหมายสิ
งแวดล้อม เช่น ตรวจสอบว่าอาคารสิ
งปลกูสร้างประเภทที

จะไปลงทนุนั 8น กฎหมายกําหนดให้ต้องมีการจดัทํารายงานวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ
งแวดล้อม
เสนอตอ่หนว่ยงานทางการก่อนที
จะก่อสร้างหรือไม ่และปัจจบุนัได้มีการปฏิบตัิแล้วหรือไม ่ 

(2.8) ตรวจสอบกรรมสิทธิ� และ/หรือ สิทธิครอบครองในอสงัหาริมทรัพย์ สิ
งปลกูสร้าง หรือทรัพย์สิน
ใด ๆ บนอสงัหาริมทรัพย์นั 8นว่าผู้ จําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์ให้กองทรัสต์ CPNREIT เป็นผู้ ถือ
กรรมสิทธิ� โดยถกูต้องตามกฎหมาย และเอกสารต่าง ๆ ที
ใช้ในการจดทะเบียนการโอนและรับ
โอน หรือเอกสารให้ความยินยอมในการซื 8อขายอสงัหาริมทรัพย์นั 8นมีการจดัทําโดยถกูต้องตาม
กฎหมายที
เกี
ยวข้อง 

(2.9) ตรวจสอบขอบเขตของที
ดินที
จะซื 8อหรือเช่าว่ามีการรังวัดที
ดินเพื
อทําหมุดแบ่งเขตที
ดินโดย
ชดัเจน เพื
อป้องกนัปัญหาการรุกลํ 8าพื 8นที
 หรือปัญหาได้รับมอบที
ดินไมค่รบถ้วนตามโฉนดที
ดิน 
กรณีการลงทนุในกรรมสทิธิ� และ/หรือสทิธิครอบครองในอสงัหาริมทรัพย์ 

(2.10) ตรวจสอบว่าอสงัหาริมทรัพย์ไม่ได้ติดภาระผูกพันตามกฎหมายหรือสญัญา หรือมีข้อพิพาท    
ใด ๆ ที
จะเป็นข้อจํากดัในการจดัหาผลประโยชน์ในระยะตอ่ไป เช่น 

(ก) หากหน่วยงานรัฐไม่ต่อสญัญาเช่าที
ดินให้แก่เจ้าของสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ที
จะ
จําหน่ายให้แก่กองทรัสต์ CPNREIT จะทําให้การจัดหาผลประโยชน์บนสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์นั 8นต้องสิ 8นสดุ หรือต้องเปลี
ยนแปลงรูปแบบการจัดหาผลประโยชน์ใหม่
เป็นแบบอื
น  

(ข) มีข้อร้องเรียนจากผู้ เช่าหรือผู้พักอาศยัในบริเวณใกล้เคียง อนัจะมีผลต่อการปล่อยเช่า
พื 8นที
ของกองทรัสต์ CPNREIT ในระยะตอ่ไป เป็นต้น 

(2.11) ตรวจสอบว่าอสงัหาริมทรัพย์ที
จะซื 8อนั 8นมีทางเข้าออกหรือไม่ หากไม่มีและต้องใช้ทางเข้าออก
ซึ
งเป็นของบคุคลอื
น ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องจดัให้มีการจดทะเบียนภาระจํายอม ภาระติดพนั 
หรือสิทธิอื
นใดที
ทําให้อสังหาริมทรัพย์นั 8นใช้ทางเข้าออกของบุคคลอื
นได้ ให้แก่กองทรัสต์ 
CPNREIT ในกรณีที
ผู้ จัดการกองทรัสต์ได้รับข้อมูลว่าทางเข้าออกเป็นที
สาธารณะ ต้อง
ตรวจสอบวา่ทางเข้าออกนั 8นเป็นที
สาธารณะจริงตามที
ได้รับแจ้งด้วย 

(2.12) พิจารณาความเหมาะสมของราคาซื 8ออสงัหาริมทรัพย์ หรือราคาสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 
โดยต้องเป็นราคาที
ให้ผลตอบแทนคุ้มค่ากับการลงทุนในระยะยาว และสอดคล้องกับเงื
อนไข
การจัดหาผลประโยชน์ที
ตกลงกันไว้กับผู้ สนับสนุน (Sponsor) รวมทั 8งต้องคํานึงถึงภาระ
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที
กองทรัสต์ CPNREIT จะต้องรับผิดชอบภายหลงัการซื 8อ (เช่น ค่าใช้จ่ายใน
การซอ่มแซมปรับปรุงอาคารเนื
องจากทรุดโทรมมากจนกระทบต่อการจดัหาประโยชน์ภายหลงั
จากที
ซื 8อมา หรือค่าใช้จ่ายในการรื 8อถอนสิ
งปลกูสร้างเมื
อครบอายุสญัญาเช่า) และกําหนด
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อตัราคิดลด (Discount Rate) ในการคิดลดมูลค่าปัจจุบนัของกระแสรายได้สทุธิในอนาคต ให้
เหมาะสมกบัความเสี
ยงของความผนัผวนของรายได้คา่เช่าในอนาคต 

(2.13) ตรวจสอบข้อมูลการชําระภาษีหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ บนอสงัหาริมทรัพย์ว่าได้มีการชําระต่อ
หนว่ยงานที
เกี
ยวข้องอยา่งถกูต้องครบถ้วน 

(3) ในกรณีกองทรัสต์ CPNREIT ให้เช่าทรัพย์สินแก่ผู้ เช่าช่วงทรัพย์สนิหลกั ต้องมีการวิเคราะห์สถานะของ
ผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินหลกั และความพร้อมในการบริหารจดัการอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ CPNREIT 
อาทิ ความสามารถของคู่สญัญาในการเข้าทํานิติกรรม ความพร้อมในด้านระบบงาน ความพร้อมใน
ด้านบคุลากรและประสบการณ์ที
เกี
ยวข้อง เป็นต้น 

10.6.2.2  การตรวจสอบเกี
ยวกบัข้อพิจารณาในการทําสญัญา 

(1) กรณีที
กองทรัสต์ CPNREIT มีการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ (Leasehold) ต้องพิจารณา
เกี
ยวกบัการกําหนดเงื
อนไขตา่ง ๆ เพื
อรักษาประโยชน์ของกองทรัสต์ CPNREIT เช่น  

(1.1) สญัญาเช่าไม่มีเงื
อนไขที
ทําให้กองทรัสต์ CPNREIT มีหน้าที
มากกว่าหน้าที
อนัเป็นปกติที
ผู้ เช่า
ต้องกระทํา  

(1.2) ไมม่ีการกําหนดเงื
อนไขที
ผู้ ให้เช่าสามารถยกเลกิสญัญาเช่าแก่กองทรัสต์ CPNREIT ได้โดยทนัที 
แม้วา่กองทรัสต์ CPNREIT จะมิได้กระทําผิดเงื
อนไขใด ๆ ในสญัญา 

(1.3) มีเงื
อนไขที
ให้สิทธิแก่กองทรัสต์ CPNREIT ในการบอกเลิกสญัญาเช่ากับผู้ ให้เช่าได้ทันที ใน
กรณีที
ผู้ ให้เช่ากระทําผิดเงื
อนไขของสญัญาเช่า  

(1.4) มีการกําหนดรายละเอียด เงื
อนไข และสทิธิของกองทรัสต์ CPNREIT ในการตอ่อายสุญัญาเช่า  

(1.5) มีการกําหนดเงื
อนไขและสทิธิของกองทรัสต์ CPNREIT ที
จะซื 8ออสงัหาริมทรัพย์ที
เช่านั 8นได้ก่อน
บุคคลอื
น ในราคาไม่สูงไปกว่าราคาที
มีบุคคลอื
นเสนอซื 8อ หากผู้ ให้เช่าประสงค์จะจําหน่าย
อสงัหาริมทรัพย์นั 8น 

(1.6) มีการกําหนดเงื
อนไขและสิทธิของกองทรัสต์ CPNREIT ในการจําหน่ายสิทธิการเช่า (เช่น หาก
ในระยะต่อมา อสงัหาริมทรัพย์นั 8นมีราคาเพิ
มขึ 8น และกองทรัสต์ CPNREIT จะได้กําไรจากการ
จําหน่ายทรัพย์สินสูงกว่ากําไรจากการปล่อยเช่า กองทรัสต์ CPNREIT ก็มีทางเลือกในการ
จําหนา่ยทรัพย์สนิได้ เป็นต้น) 

(2) ตรวจสอบภาระภาษีหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ บนอสงัหาริมทรัพย์นั 8น โดยจะกําหนดให้ชดัเจนวา่เป็นความ
รับผิดชอบของกองทรัสต์ CPNREIT หรือผู้สนบัสนนุ (Sponsor) 
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(3) พิจารณากําหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที
อาจเกิดขึ 8น เช่น ผู้ สนับสนุน 
(Sponsor) มีธุรกิจที
แขง่ขนักบักองทรัสต์ CPNREIT ในบริเวณพื 8นที
ใกล้เคียงกนั เป็นต้น 

(4) กรณีที
กองทรัสต์ CPNREIT จะลงทนุในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ในลกัษณะที
เป็นการเช่าช่วง จะจดั
ให้มีมาตรการป้องกนัความเสี
ยงหรือการเยียวยาความเสยีหายที
อาจเกิดขึ 8นจากการผิดสญัญาเช่าหรือ
การไมส่ามารถบงัคบัตามสทิธิในสญัญาเช่า  

(5) ก่อนกองทรัสต์ CPNREIT จะจ่ายเงินเพื
อซื 8อหรือเช่าอสงัหาริมทรัพย์ ผู้จดัการกองทรัสต์จะตรวจสอบให้
มั
นใจว่ากองทรัสต์ CPNREIT ได้รับโอนกรรมสิทธิ�ในอสงัหาริมทรัพย์ (กรณีการลงทุนในกรรมสิทธิ�ใน
อสังหาริมทรัพย์ (Freehold)) หรือได้จดทะเบียนสิทธิการเช่า (กรณีการลงทุนในสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์ (Leasehold)) และ/หรือ ได้มาซึ
งทรัพยสิทธิอื
นใดในอสงัหาริมทรัพย์ที
ลงทนุ รวมทั 8ง
ได้รับมอบทรัพย์สินที
วางเป็นหลกัประกนัแก่กองทรัสต์ CPNREIT หนงัสอืคํ 8าประกนั และ/หรือ สญัญา
คํ 8าประกนั ตลอดจนการจดทะเบียนภาระจํายอมตา่ง ๆ บนอสงัหาริมทรัพย์ เพื
อประโยชน์ในการจดัหา
ผลประโยชน์ของกองทรัสต์ CPNREIT โดยครบถ้วนถกูต้องตามกฎหมาย และตรงตามข้อมลูที
เปิดเผย
ตอ่ผู้ลงทนุแล้ว และในกรณีที
อสงัหาริมทรัพย์ที
กองทรัสต์ CPNREIT ได้รับมอบนั 8น มีสว่นที
เป็นอาคาร
สิ
งปลกูสร้าง เฟอร์นิเจอร์ และ/หรือ อปุกรณ์เครื
องใช้ต่าง ๆ ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องจดัให้มีการจดัทํา
ทะเบียนทรัพย์สินโดยละเอียด เพื
อประโยชน์ในการตรวจสอบความถกูต้องครบถ้วนและความมีอยูจ่ริง
ของทรัพย์สินแต่ละรายการที
กองทรัสต์ CPNREIT จะได้รับมอบ รวมทั 8งจัดส่งทะเบียนทรัพย์สิน
ดงักลา่วให้แก่ทรัสตี เพื
อใช้ในการสอบทานการปฏิบตัิงานของผู้จดัการกองทรัสต์ 

ทั 8งนี 8 ผู้ จัดการกองทรัสต์จะบันทึกและจัดเก็บข้อมูล รวมทั 8งเอกสารหลักฐานเกี
ยวกับการคัดเลือก การ
ตรวจสอบและการตดัสินใจที
จะลงทนุหรือไม่ลงทนุในทรัพย์สินใดทรัพย์สินหนึ
งของกองทรัสต์ CPNREIT ไว้
ด้วย 

10.6.3 การได้มาซึ�งทรัพย์สินหลัก  

เมื
อผู้จัดการกองทรัสต์พิจารณาคดัเลือกทรัพย์สินหลกัที
จะลงทุน รวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินเสร็จสิ 8นแล้ว 
และเห็นสมควรให้ดําเนินการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์นั 8น ในการดําเนินการเพื
อให้ได้มาซึ
งทรัพย์สินหลกัจะต้องเป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี 8 

10.6.3.1  การลงทุนหรือได้มาซึ
งอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เพื
อการจัดหาประโยชน์จาก
อสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่ว ผู้จดัการกองทรัสต์จะมีการดําเนินการดงัตอ่ไปนี 8 

(1) จัดให้มีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน รวมทั 8งดําเนินการให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์การลงทนุในทรัพย์สินตามประกาศสํานกังาน ก.ล.ต. โดยผู้จดัการกองทรัสต์จะสง่รายการ
อสงัหาริมทรัพย์ที
ได้รับการคดัเลอืกในเบื 8องต้นให้ผู้ประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิ เพื
อประเมินมลูค่าทรัพย์สิน
ที
กองทรัสต์ CPNREIT จะลงทนุ โดยมีหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี 8 
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(1.1) ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินต้องเป็นบุคคลที
ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ตาม
ประกาศสํานกังาน ก.ล.ต. เกี
ยวกับการให้ความเห็นชอบบริษัทประเมินมลูค่าทรัพย์สินและผู้
ประเมินหลกั 

(1.2) เป็นการประเมินมูลค่าอย่างเต็มรูปแบบที
มีการตรวจสอบเอกสารสิทธิและเป็นไปเพื
อ
วตัถปุระสงค์สาธารณะในการเปิดเผยข้อมลูตอ่ผู้ลงทนุ โดยผู้ประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิอยา่งน้อย 
2 ราย 

(2) พิจารณาโครงสร้างเงินทนุ (Capital Structure) ในการลงทนุหรือได้มาซึ
งอสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการ
เช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

(3) พิจารณาในด้านสาระสาํคญัของรายการดงัตอ่ไปนี 8 

(3.1) เป็นไปตามสญัญาก่อตั 8งทรัสต์และกฎหมายที
เกี
ยวข้อง 

(3.2) เป็นไปเพื
อประโยชน์ที
ดีที
สดุของกองทรัสต์ CPNREIT 

(3.3) มีความสมเหตสุมผลและใช้ราคาที
เป็นธรรม 

(3.4) ผู้ ที
มีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในการเข้าทําธุรกรรมจะไม่มีสว่นร่วมในการตดัสินใจเข้าทําธุรกรรม
นั 8น 

(3.5) ค่าใช้จ่ายในการเข้าทําธุรกรรมที
เรียกเก็บจากกองทรัสต์ CPNREIT (ถ้ามี) อยู่ในอัตราที
เป็น
ธรรมและมีความเหมาะสม 

(4) ดําเนินการอื
นใดให้เป็นไปตามที
มีการประกาศไว้ตามหลกัเกณฑ์การลงทุนในทรัพย์สินตามประกาศ
สาํนกังาน ก.ล.ต. และที
จะได้แก้ไขเพิ
มเติม 

10.6.3.2  ในการลงทุนหรือได้มาซึ
งอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์เพิ
มเติม (Ongoing) ผู้จัดการ
กองทรัสต์จะมีการดําเนินการดงัตอ่ไปนี 8 

(1) ในด้านสาระของรายการ พิจารณาวา่เป็นธุรกรรมที
เข้าลกัษณะดงัตอ่ไปนี 8 

(1.1) เป็นไปตามสญัญาก่อตั 8งทรัสต์และกฎหมายที
เกี
ยวข้อง 

(1.2) เป็นไปเพื
อประโยชน์ที
ดีที
สดุของกองทรัสต์ CPNREIT 

(1.3) มีความสมเหตสุมผลและใช้ราคาที
เป็นธรรม 

(1.4) ค่าใช้จ่ายในการเข้าทําธุรกรรมที
เรียกเก็บจากกองทรัสต์ CPNREIT (ถ้ามี) อยู่ในอัตราที
เป็น
ธรรมและเหมาะสม 
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(1.5) ผู้ ที
มีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในการเข้าทําธุรกรรมจะไม่มีสว่นร่วมในการตดัสินใจเข้าทําธุรกรรม
นั 8น 

(2) ในด้านระบบในการอนมุตัิการทํารายการ ต้องดําเนินการดงัตอ่ไปนี 8 

(2.1) กรณีเจ้าของ ผู้ ให้เช่า หรือผู้ โอนสิทธิการเช่ามิได้เป็นผู้จดัการกองทรัสต์ หรือบคุคลที
เกี
ยวโยง
กนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ 

(ก) ได้รับความเห็นชอบจากทรัสตีว่าเป็นธุรกรรมที
เป็นไปตามสัญญาก่อตั 8งทรัสต์และ
กฎหมายที
เกี
ยวข้องแล้ว 

(ข) ในกรณีที
เป็นการได้มาซึ
งทรัพย์สินหลกัที
เป็นรายการที
มีนัยสําคัญ จะต้องปฏิบัติให้
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์เกี
ยวกบัการทํารายการที
มีนยัสาํคญัด้วย 

(2.2) กรณีเจ้าของ ผู้ให้เช่า หรือผู้ โอนสทิธิการเช่าเป็นผู้จดัการกองทรัสต์ หรือบคุคลที
เกี
ยวโยงกนักบั
ผู้ จัดการกองทรัสต์ ทางผู้ จัดการกองทรัสต์จะดําเนินการให้การเข้าทําธุรกรรมได้รับความ
เห็นชอบจากทรัสตีวา่เป็นธุรกรรมที
เป็นไปตามสญัญาก่อตั 8งทรัสต์และกฎหมายที
เกี
ยวข้อง โดย
กระบวนการและขั 8นตอนการพิจารณาและอนมุตัิการทํารายการให้มีการดําเนินการให้เป็นตาม
หลกัเกณฑ์ที
เกี
ยวข้อง 

(ก) ได้รับความเห็นชอบจากทรัสตีว่าเป็นธุรกรรมที
เป็นไปตามสัญญาก่อตั 8งทรัสต์และ
กฎหมายที
เกี
ยวข้องแล้ว  

(ข) ในกรณีที
เป็นธุรกรรมที
มีมลูค่าเกินกว่า 1 (หนึ
ง) ล้านบาท หรือตั 8งแต่ร้อยละ 0.03 (ศนูย์
จดุศนูย์สาม) ของมลูค่าทรัพย์สนิสทุธิของกองทรัสต์ขึ 8นไป แล้วแตม่ลูคา่ใดจะสงูกวา่ หรือ 
ตามเกณฑ์ของประกาศที
จะแก้ไขในอนาคต  ต้องได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
หรือให้เป็นไปตามอํานาจอนมุตัิที
ประกาศที
เกี
ยวข้องกําหนดด้วย 

(ค) ในกรณีที
เป็นธุรกรรมที
มีมลูค่าตั 8งแต่ 20 (ยี
สิบ) ล้านบาทขึ 8นไป หรือเกินร้อยละ 3 (สาม) 
ของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทรัสต์ แล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า หรือ ตามเกณฑ์ของ
ประกาศที
จะแก้ไขในอนาคต ต้องได้รับมติของที
ประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ด้วยคะแนนเสยีง
ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (สามในสี
) ของจํานวนเสียงทั 8งหมดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที
มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียง หรือให้เป็นไปตามอํานาจอนุมัติที
ประกาศที
เกี
ยวข้องกําหนด 
นอกจากนี 8 ผู้จัดการกองทรัสต์จะต้องจัดให้มีที
ปรึกษาทางการเงินให้ความเห็นเกี
ยวกับ
การวิเคราะห์ข้อมลูเกี
ยวกบัทรัพย์สนิดงักลา่วข้างต้น เพื
อประกอบการตดัสนิใจลงทนุและ
การเปิดเผยข้อมลูที
ถกูต้อง 

10.6.3.3  ในกรณีที
ต้องขอมติที
ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ หนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ต้องมีความเห็นของที

ปรึกษาทางการเงินเพื
อประกอบการขอมติที
ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ด้วย โดยจะนําส่งหนงัสือเชิญประชุม
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ลว่งหน้าตามสว่นที
ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลตามประกาศ บจ/ร 29-00 เรื
องการรับ การเปิดเผยสารสนเทศ 
และการเพิกถอนหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื
อการลงทุน พ.ศ. 2558 และประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. ที
 สร. 
26/2555 เรื
องข้อกําหนดเกี
ยวกับรายการและข้อความในสญัญาก่อตั 8งทรัสต์ของทรัสต์เพื
อการลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์ และที
จะมีการแก้ไขเพิ
มเติม 

10.6.4 การจาํหน่ายไปซึ�งทรัพย์สินหลัก  

เมื
อผู้จดัการกองทรัสต์พิจารณาคดัเลอืกทรัพย์สนิหลกัที
จะจําหนา่ยไปเสร็จสิ 8นแล้ว และเห็นสมควรให้ดําเนินการ
จําหนา่ยไปซึ
งทรัพย์สนิหลกันั 8น ในการดําเนินการเพื
อจําหนา่ยไปซึ
งทรัพย์สนิหลกั จะต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี 8 

10.6.4.1  ผู้จดัการกองทรัสต์จะจดัให้มีการประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิหลกัตามหลกัเกณฑ์ที
เกี
ยวข้อง 

10.6.4.2  ผู้จดัการกองทรัสต์จะมีการดําเนินการจําหน่ายไปโดยเปิดเผย และมีสาระของรายการตามข้อ 10.6.3.2 (1) 
การได้มาซึ
งทรัพย์สินหลกัเพิ
มเติม และมีระบบการอนุมตัิตามข้อ 10.6.3.2 (2) การได้มาซึ
งทรัพย์สินหลกั
เพิ
มเติมโดยอนโุลม 

10.6.4.3  การจําหน่ายทรัพย์สินหลกัที
เข้าลกัษณะดงัต่อไปนี 8 นอกจากจะต้องเป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ 10.6.4.2 
แล้ว จะต้องเป็นกรณีที
เป็นเหตจํุาเป็นและสมควร โดยได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการของผู้จดัการกองทรัสต์
ด้วย 

(1)  การจําหนา่ยทรัพย์สนิหลกัก่อนครบ 1 ปีนบัแตว่นัที
กองทรัสต์ CPNREIT ได้มาซึ
งทรัพย์สนิหลกันั 8น 

(2)  การจําหนา่ยทรัพย์สนิหลกัที
กองทรัสต์ CPNREIT ได้มาซึ
งกรรมสทิธิ�ให้แก่เจ้าของเดิม    

10.7 ระบบในการติดตามดูแลผลประโยชน์ของกองทรัสต์ CPNREIT 

ผู้จดัการกองทรัสต์มีวตัถปุระสงค์หลกัที
จะทําให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ได้รับผลประโยชน์จากการลงทุนในกองทรัสต์ 
CPNREIT อย่างสมํ
าเสมอและต่อเนื
องในระยะยาว โดยคํานึงถึงประโยชน์ที
ได้รับจากการพฒันาและเพิ
มคุณภาพของ
ทรัพย์สินหลกัอย่างต่อเนื
อง โดยผู้จดัการกองทรัสต์มีแนวทางและระบบในการติดตามและดแูลผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
หลกัของกองทรัสต์ CPNREIT ดงัตอ่ไปนี 8 

10.7.1 สําหรับทรัพย์สินหลักส่วนที
เป็นศูนย์การค้าและอาคารสํานักงาน กองทรัสต์ CPNREIT มีนโยบายจัดหา
ประโยชน์จากทรัพย์สนิหลกัประเภทนี 8 โดยการนําพื 8นที
ของทรัพย์สินออกให้เช่า รวมถึงการให้บริการที
เกี
ยวเนื
อง
กบัการเช่าพื 8นที
 แก่ผู้ เช่าซึ
งเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจประเภทตา่ง ๆ และสาํหรับทรัพย์สนิหลกัสว่นที
เป็นโรงแรม 
กองทรัสต์ CPNREIT จะมีการจัดหาประโยชน์โดยการนําอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวออกให้เช่าช่วงและนํา
สงัหาริมทรัพย์ที
เกี
ยวข้องออกให้เช่าแก่ผู้ เช่าช่วงทรัพย์สนิ 

10.7.2 ผู้ จัดการกองทรัสต์และทรัสตีจะติดตามผลการดําเนินงานของกองทรัสต์ CPNREIT ในแต่ละปี โดยการ
เปรียบเทียบกบังบประมาณประจําปีของกองทรัสต์ CPNREIT รวมถึงพิจารณาผลประกอบการของกองทรัสต์ 
CPNREIT ในปีปัจจุบนัเมื
อเทียบกับปีที
ผ่านมา และในกรณีที
ผลประกอบการของอสงัหาริมทรัพย์ที
กองทรัสต์ 
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CPNREIT  เข้าลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ผู้จัดการกองทรัสต์ ทรัสตี และผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ (สําหรับ
ทรัพย์สนิสว่นที
เป็นศนูย์การค้าและอาคารสาํนกังาน) หรือผู้ เช่าช่วงทรัพย์สิน (สาํหรับทรัพย์สินสว่นที
เป็นโรงแรม
ฮิลตัน พัทยา) จะดําเนินการวิเคราะห์เพื
อหาสาเหตุ โดยผู้ จัดการกองทรัสต์ จะดําเนินการร่วมกับผู้ บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ หรือผู้ เช่าช่วงทรัพย์สิน (แล้วแต่กรณี) อย่างใกล้ชิด ในการพัฒนาแผนการดําเนินงานเพื
อ
ปรับปรุงผลการดําเนินงานของอสงัหาริมทรัพย์ที
กองทรัสต์ CPNREIT เข้าลงทุน ให้เป็นไปตามเป้าหมายที

กําหนด 

10.7.3 ผู้ จัดการกองทรัสต์และผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์จะร่วมกันสร้างความเจริญเติบโตทางธุรกิจและพัฒนา
ความสมัพนัธ์ที
ดีกบัลกูค้าผู้ เช่าพื 8นที
 พร้อมทั 8งบริหารจดัการให้อตัราการเช่าพื 8นที
และอตัราค่าเช่าพื 8นที
ให้อยู่ใน
ระดับที
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่กองทรัสต์ CPNREIT ในขณะเดียวกัน ผู้ จัดการกองทรัสต์และผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์จะร่วมกนัควบคมุและบริหารต้นทนุการดําเนินงาน รวมถึงความเสี
ยงและปัจจยัลบที
อาจมีผลตอ่
การดําเนินการศนูย์การค้าและอาคารสาํนกังานของกองทรัสต์ CPNREIT 

10.7.4 ผู้จดัการกองทรัสต์จะร่วมมือและประสานงานกบัผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ในการเพิ
มประสิทธิภาพในการบริหาร
จดัการและจดัหาประโยชน์จากทรัพย์สินที
กองทรัสต์ CPNREIT เข้าลงทนุ ในสว่นที
เป็นศนูย์การค้าและอาคาร
สํานกังาน โดยการกําหนดกลุ่มลกูค้าเป้าหมายของอสงัหาริมทรัพย์ การให้เช่าพื 8นที
และให้บริการที
เหมาะสม 
การกําหนดราคาคา่เช่าพื 8นที
และค่าบริการให้มีความเหมาะสมกบัความต้องการของลกูค้ากลุม่เป้าหมาย พร้อม
ทั 8งมีการควบคมุและบริหารค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน โดยจะไมก่่อให้เกิดผลกระทบตอ่คณุภาพของการให้เช่า
พื 8นที
และการให้บริการ นอกจากนี 8 จะมีการดูแลและบํารุงรักษาพื 8นที
ของทรัพย์สินที
กองทรัสต์ CPNREIT เข้า
ลงทนุ เช่น การปรับปรุงพื 8นที
สว่นกลางและพื 8นที
เฉพาะสว่นให้มีความเหมาะสมกับการใช้งาน รวมถึงจะมีการ
ปรับปรุงภาพลกัษณ์ของทรัพย์สนิและการบํารุงรักษาทรัพย์สนิดงักลา่วให้ได้มาตรฐานและมีความเหมาะสมกบั
การใช้งาน เพื
อสร้างความพงึพอใจให้แก่ลกูค้า 

10.7.5 ผู้จดัการกองทรัสต์และผู้ เช่าชว่งทรัพย์สนิจะร่วมกนัสร้างความเจริญเติบโตทางธุรกิจและพฒันาความสมัพนัธ์ที
ดี
กบัลกูค้าที
มาใช้บริการของโรงแรม รวมถึงบริหารจัดการให้อตัราการเข้าพกัและอตัราค่าห้องพกัของทรัพย์สิน
หลกัสว่นที
เป็นโรงแรมฮิลตนั พทัยา ให้อยูใ่นระดบัที
ก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่กองทรัสต์ CPNREIT 

10.7.6 ผู้จดัการกองทรัสต์และผู้ เช่าช่วงทรัพย์สนิจะทํางานร่วมกนัอยา่งใกล้ชิด เพื
อเพิ
มศกัยภาพทรัพย์สนิหลกัในสว่นที

เป็นโรงแรมฮิลตัน พัทยา โดยการดําเนินการดังกล่าวจะรวมถึงการดูแลและบํารุงรักษาทรัพย์สินหลกัให้ได้
มาตรฐานและมีความเหมาะสมกบัการใช้งาน รวมถึงการปรับปรุงภาพลกัษณ์ของทรัพย์สินหลกัเพื
อสร้างความ
พงึพอใจให้แก่ลกูค้า 

10.7.7 ผู้จดัการกองทรัสต์จะจดัให้มีการประกนัภยัสําหรับทรัพย์สินของกองทรัสต์ CPNREIT ให้เป็นไปตามแนวปฏิบตัิ
ทางธุรกิจและข้อกําหนดของกฎหมายที
เกี
ยวข้อง ตามหลกัการดงัตอ่ไปนี 8 

(1) การจดัให้มีประกนัภยัอยา่งเพียงพอและเหมาะสมกบัสว่นได้เสียของกองทรัสต์ CPNREIT ที
มีต่อทรัพย์สิน
ที
เข้าลงทุน เพื
อคุ้ มครองความเสียหายที
จะเกิดขึ 8นกับกองทรัสต์ CPNREIT โดยกําหนดให้กองทรัสต์ 
CPNREIT เป็นผู้ รับผลประโยชน์หรือผู้ รับผลประโยชน์ร่วม ทั 8งนี 8 โดยได้รับความเห็นชอบจากทรัสตี 
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(2) การประกนัภยัความรับผิดตอ่บคุคลภายนอกที
อาจได้รับความเสยีหายจากความชํารุดบกพร่องของอาคาร 
โรงเรือน หรือสิ
งปลกูสร้าง ทั 8งนี 8 ในกรณีที
ผู้ ให้เช่าหรือผู้ ให้สิทธิในอสงัหาริมทรัพย์แก่กองทรัสต์ CPNREIT 
หรือผู้ เช่าช่วงทรัพย์สนิได้ทําประกนัภยันั 8นไว้แล้ว ให้กองทรัสต์ CPNREIT ทําประกนัภยัความรับผิดเฉพาะ
กรณีที
กองทรัสต์ CPNREIT อาจถกูไลเ่บี 8ยให้ต้องรับผิด 

(3) การทําประกันภัยประเภทต่าง ๆ ของกองทรัสต์ CPNREIT ให้มีการเอาประกันภัยตลอดระยะเวลาที

กองทรัสต์ CPNREIT มีการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์นั 8น ๆ  

10.7.8 การทําธุรกรรมกบับคุคลที
เกี
ยวโยงกนั จะมีการดําเนินการให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี 8 

(1) ในการทําธุรกรรมกบัผู้จดัการกองทรัสต์ และ/หรือ บคุคลที
เกี
ยวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ จะดําเนินการ
ให้เป็นไปตามสญัญาก่อตั 8งทรัสต์และกฎหมายที
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 

10.8 ค่าตอบแทนผู้จัดการกองทรัสต์ 

ผู้จดัการกองทรัสต์จะได้รับค่าธรรมเนียมสําหรับการปฏิบตัิหน้าที
ในการเป็นผู้จดัการกองทรัสต์ ในอตัราไม่เกิน
ร้อยละ 1.00 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิรวม แต่ทั 8งนี 8จะไมน้่อยกวา่ 15 ล้านบาทตอ่ปีสาํหรับปี 2561 โดยมีอตัราการเพิ
มร้อย
ละ 3 ตอ่ปี (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ
ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื
นใดในทํานองเดียวกนั) ตามรายละเอียดในสว่นที
 2 ข้อ 12 
“อตัราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทรสัต์ CPNREIT” 

10.9 วิธีการและเงื�อนไขในการเปลี�ยนตัวผู้จัดการกองทรัสต์ 

10.9.1 เหตุในการเปลี�ยนแปลงผู้จัดการกองทรัสต์ 

(1) ผู้จัดการกองทรัสต์ได้แจ้งต่อสํานักงาน ก.ล.ต. เป็นหนังสือถึงความประสงค์ที
จะยุติการปฏิบัติงานเป็น
ผู้จดัการกองทรัสต์ที
ได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. และสาํนกังาน ก.ล.ต. อนญุาตแล้ว   

(2) สํานกังาน ก.ล.ต. สั
งเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นผู้จดัการกองทรัสต์หรือสั
งพกัการปฏิบตัิหน้าที
ของ
ผู้จดัการกองทรัสต์เป็นเวลาเกิน 90 วนั 

(3) กรณีการให้ความเห็นชอบเป็นผู้จดัการกองทรัสต์สิ 8นอาย ุและผู้จดัการกองทรัสต์ไมย่ื
นคําขอตอ่อายกุารให้
ความเห็นชอบตอ่สาํนกังาน ก.ล.ต. 
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(4) ผู้จดัการกองทรัสต์ถกูศาลสั
งพิทกัษ์ทรัพย์ ศาลมีคําสั
งให้ฟื8นฟูกิจการของผู้จดัการกองทรัสต์ หรือผู้จดัการ
กองทรัสต์สิ 8นสภาพความเป็นนิติบคุคล   

(5) ที
ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีมติให้ถอดถอนผู้จัดการกองทรัสต์ เนื
องจากผู้จัดการกองทรัสต์ฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติหน้าที
 หรือมีลกัษณะไม่เป็นไปตามกฎหมายที
เกี
ยวข้องตามที
ระบุไว้ในสญัญาแต่งตั 8งผู้ จัดการ
กองทรัสต์ และทรัสตีได้ทําหนงัสือแจ้งการบอกเลกิสญัญาแต่งตั 8งผู้จดัการกองทรัสต์แก่ผู้จดัการกองทรัสต์
แล้ว 

(6) ผู้จดัการกองทรัสต์ได้ใช้สิทธิบอกเลิกสญัญาตามที
กําหนดไว้ในสญัญาแต่งตั 8งผู้จดัการกองทรัสต์ ในกรณี
ที
ทรัสตีจงใจฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที
 ข้อตกลงที
เป็นสาระสําคัญใด ๆ หรือผิดคํารับรองที
เป็น
สาระสาํคญัใด ๆ ตามที
ให้ไว้ในสญัญาแตง่ตั 8งผู้จดัการกองทรัสต์  

10.9.2 การลาออกจากการเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ 

หากผู้จดัการกองทรัสต์ประสงค์ที
จะลาออก ให้แจ้งการลาออกเป็นหนงัสือให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ โดยการเผยแพร่
ขา่วผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลกัทรัพย์ และทําหนงัสือแจ้งต่อทรัสตีให้ทราบลว่งหน้าไมน้่อยกว่า 90 วนั ก่อนวนัที

กําหนดให้การลาออกมีผลใช้บงัคบั ทั 8งนี 8 ต้องไมก่่อให้เกิดความเสยีหายแก่ผู้ รับประโยชน์และทรัสตี โดยในระหวา่งที
ทรัสตี
ยังไม่สามารถแต่งตั 8งผู้ จัดการกองทรัสต์รายใหม่ได้นั 8น ให้ผู้ จัดการกองทรัสต์รายเดิมทําหน้าที
ต่อไปจนกว่าผู้ จัดการ
กองทรัสต์รายใหม่จะสามารถเข้ามาปฏิบตัิหน้าที
แทนผู้จัดการกองทรัสต์ได้อย่างสมบูรณ์ตามสญัญาแต่งตั 8งผู้ จัดการ
กองทรัสต์ ทั 8งนี 8 ระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที
ดงักล่าวจะไม่เกินกว่า 90 วนั นับจากวนัที
มีผลเป็นการเลิกสญัญาแต่งตั 8ง
ผู้จดัการกองทรัสต์ 

10.9.3 การดาํเนินการกรณีที� ผู้จัดการกองทรัสต์ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที�ได้ 

ไม่ว่ากรณีใด ๆ หากผู้จดัการกองทรัสต์ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที
ได้ ให้ทรัสตีจดัการกองทรัสต์ตามความจําเป็น
เพื
อป้องกนั ยบัยั 8ง หรือจํากดัมิให้เกิดความเสียหายอยา่งร้ายแรงต่อประโยชน์ของกองทรัสต์หรือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทั 8งปวง 
โดยทรัสตีอาจมอบหมายให้บุคคลอื
นจัดการกองทรัสต์แทนในระหว่างนี 8ได้ ทั 8งนี 8 ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที
กําหนดใน
สญัญาก่อตั 8งทรัสต์ 

10.9.4 หน้าที�ของผู้จัดการกองทรัสต์ภายหลังการลาออก 

ภายหลงัผู้จดัการกองทรัสต์ลาออกจากการทําหน้าที
 ให้ผู้จดัการกองทรัสต์ยงัคงมีหน้าที
ดงัตอ่ไปนี 8 

(1) สง่มอบงาน ระบบงาน รายชื
อลกูค้า บญัชี เอกสาร และข้อมลูใด ๆ ที
เกี
ยวกบัการปฏิบตัิหน้าที
เป็นผู้จดัการ
กองทรัสต์ ไมว่า่จะเป็นข้อมลูความลบัทางการค้าหรือไมก็่ตามให้แก่ทรัสตี และ/หรือ ผู้จดัการกองทรัสต์ราย
ใหม่ ตลอดจนดําเนินการใด ๆ ตามที
ทรัสตีร้องขอตามสมควร เพื
อให้ผู้จดัการกองทรัสต์รายใหม่สามารถ
เข้าปฏิบตัิหน้าที
เป็นผู้จดัการกองทรัสต์ได้อย่างตอ่เนื
อง เพื
อประโยชน์สงูสดุของกองทรัสต์ CPNREIT และ
ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์โดยรวม 
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(2) เก็บรักษาความลบัทางการค้าของกองทรัสต์ CPNREIT โดยไม่เผยแพร่ข้อมูล แบบร่าง รายชื
อลกูค้าและ
เอกสารอื
นที
มีสาระสาํคญัเป็นความลบัทางการค้าของกองทรัสต์ CPNREIT ต่อบคุคลภายนอก โดยไม่ได้
รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากทรัสตีก่อน เว้นแต่เป็นการเปิดเผยข้อมลูต่อหน่วยงานราชการ
ตามข้อกําหนดของกฎหมาย หรือการเปิดเผยข้อมลูที
เป็นสาธารณะอยูใ่นขณะที
มีการเปิดเผยหรือเผยแพร่ 

(3) ดําเนินการอื
นใดตามสมควรเพื
อให้ผู้จดัการกองทรัสต์รายใหม่สามารถปฏิบตัิหน้าที
ได้อย่างต่อเนื
องตาม
สญัญาแต่งตั 8งผู้จดัการกองทรัสต์ ซึ
งการดําเนินการดงักลา่วรวมถึงการลงลายมือชื
อในหนงัสือเพื
อรับรอง
ความถกูต้องครบถ้วนของสิ
งที
สง่มอบให้ทรัสตีหรือผู้จดัการกองทรัสต์รายใหมด้่วย 

10.9.5 วิธีการแต่งตั �งผู้จัดการกองทรัสต์รายใหม่ 

ให้ทรัสตีขอมติผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื
อแต่งตั 8งผู้จดัการกองทรัสต์รายใหม่ภายใน 60 วนันบัแต่วนัที
ปรากฏเหตแุห่ง
การเปลี
ยนแปลงผู้จดัการกองทรัสต์ และดําเนินการแตง่ตั 8งบคุคลที
ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์มีมติเห็นชอบภายใน 30 วนันบัแตว่นัที

ได้รับมติหรือระยะเวลาอื
นใดตามที
สํานกังาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั 8งนี 8 ในกรณีที
มีการขอมติแล้ว แต่ไม่ได้รับมติ 
ให้ทรัสตีดําเนินการแตง่ตั 8งผู้จดัการกองทรัสต์รายใหมไ่ด้เอง โดยคํานงึถึงประโยชน์ที
ดีที
สดุของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์โดยรวม 

ทั 8งนี 8 ในกรณีที
ไมส่ามารถดําเนินการแตง่ตั 8งผู้จดัการกองทรัสต์รายใหม ่เพราะไมม่ีผู้มีคณุสมบตัิเหมาะสมหรือไม่
มีผู้สนใจเป็นผู้จดัการกองทรัสต์ ทรัสตีมีหน้าที
ปฏิบตัิหน้าที
แทนผู้จดัการกองทรัสต์ตามที
ระบไุว้ในสญัญาก่อตั 8งทรัสต์และ
ภายใต้กฏเกณฑ์ตามที
กําหนดไว้ในกฎหมายหลกัทรัพย์และกฎหมายอื
นที
เกี
ยวข้อง 

10.10 การบริหารจัดการกองทรัสต์อื�น 

ปัจจุบัน ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ (ซึ
งจะเข้าเป็นผู้ จัดการกองทรัสต์ของกองทรัสต์ CPNREIT เมื
อมีการก่อตั 8ง
กองทรัสต์ CPNREIT ขึ 8นแล้ว) ไม่ได้มีการบริหารจัดการกองทรัสต์อื
นแต่อย่างใด โดยในการปฏิบตัิหน้าที
ของทรัสตีและ
ผู้จัดการกองทรัสต์ตามสญัญาก่อตั 8งทรัสต์และสญัญาอื
น ๆ ที
เกี
ยวข้อง ทรัสตีและผู้จัดการกองทรัสต์มีหน้าที
ใช้ความ
ระมดัระวงัตามสมควรในการดําเนินการเพื
อป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์ CPNREIT กบัทรัสตี
หรือผู้จดัการกองทรัสต์ โดยให้มีการดําเนินการดงัตอ่ไปนี 8 

10.10.1 ทรัสตีและผู้ จัดการกองทรัสต์ต้องไม่มีผลประโยชน์อื
นใดที
อาจขดัแย้งกับผลประโยชน์ที
ดีที
สดุของกองทรัสต์ 
CPNREIT และหากมีกรณีที
อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ต้องสามารถแสดงได้ว่ามีกลไกที
จะทํา
ให้เชื
อมั
นได้ว่าการบริหารจัดการกองทรัสต์จะเป็นไปเพื
อประโยชน์ที
ดีที
สดุของกองทรัสต์ CPNREIT และผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์โดยรวม 

10.10.2 ในกรณีที
ผู้ จดัการกองทรัสต์มีการบริหารจดัการกองทรัสต์อื
นอยู่ด้วย ทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ที
ขออนญุาต
เสนอขายหนว่ยทรัสต์ต้องไมเ่ป็นประเภทเดียวกบัทรัพย์สนิหลกัของกองทรัสต์อื
นนั 8น 

10.10.3 กองทรัสต์ CPNREIT จะไม่เข้าทํารายการใดที
อาจสง่ผลให้ทรัสตีไมส่ามารถทําหน้าที
ได้อย่างเป็นอิสระ เช่น การ
ซื 8ออสงัหาริมทรัพย์จากบคุคลที
เกี
ยวโยงกนักบัทรัสตี ซึ
งอาจทําให้ทรัสตีไม่สามารถให้ความเห็นเกี
ยวกบัการทํา
หน้าที
ของผู้จดัการกองทรัสต์ได้อยา่งเป็นอิสระ 
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11. ทรัสตี 

11.1 ข้อมูลทั�วไป 

 ชื
อทรัสตี   : บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จํากดั 

 ที
ตั -งสาํนกังานใหญ่ : เลขที
 18 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซา่ ชั -น 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 

11.2 ใบอนุญาตที�เกี�ยวข้อง 

ทรัสตีได้รับใบอนญุาตประกอบธุรกิจทรัสตีจากสาํนกังาน ก.ล.ต.  ในวนัที
 18 กนัยายน 2556 

11.3 หน้าที�และความรับผิดชอบในการเป็นทรัสตี 

(1) ทรัสตีมีหน้าที
จดัการกองทรัสต์ด้วยความซื
อสตัย์สจุริต และระมดัระวงัเยี
ยงผู้มีวิชาชีพ รวมทั -งด้วยความ
ชํานาญ โดยปฏิบตัิต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์อย่างเป็นธรรม เพื
อประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม 
รวมทั -งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายที
เกี
ยวข้อง สญัญาก่อตั -งทรัสต์ วัตถุประสงค์ในการจัดตั -ง
กองทรัสต์ มติของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ และข้อผกูพนัที
ได้ให้ไว้เพิ
มเติมแก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ (ถ้ามี) 

(2) ทรัสตีมีหน้าที
เข้าร่วมในการประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ทกุครั -ง โดยหากมีการขอมติจากผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เพื
อ
ดําเนินการอยา่งใดอยา่งหนึ
ง ทรัสตีต้องปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี - 

(2.1) ตอบข้อซกัถามและให้ความเห็นเกี
ยวกบัการดําเนินการดงักลา่วหรือเรื
องที
ขอมติวา่เป็นไปตาม
สญัญาก่อตั -งทรัสต์หรือกฎหมายที
เกี
ยวข้องหรือไม ่

(2.2) ทกัท้วงและแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทราบว่าการดําเนินการดงักลา่วหรือเรื
องที
ขอมติไม่สามารถ
กระทําได้ หากไมเ่ป็นไปตามสญัญาก่อตั -งทรัสต์หรือกฎหมายที
เกี
ยวข้อง 

(3) ทรัสตีมีหน้าที
บังคับชําระหนี -หรือดูแลให้มีการบังคับชําระหนี -เพื
อให้เป็นไปตามข้อสัญญาระหว่าง
กองทรัสต์กบับคุคลอื
น  
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(4) ในกรณีที
ไม่มีผู้จดัการกองทรัสต์ หรือมีเหตทีุ
ทําให้ผู้จดัการกองทรัสต์ไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที
ได้ให้ทรัสตี
เข้าจัดการกองทรัสต์ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั -งผู้ จัดการกองทรัสต์รายใหม่ ทั -งนี - ภายใต้
หลกัเกณฑ์ตามที
กําหนดไว้ในประกาศที
 กร. 14/2555 โดยให้ทรัสตีมีหน้าที
จดัการกองทรัสต์ตามความ
จําเป็นเพื
อป้องกัน ยบัยั -ง หรือจํากัดมิให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อประโยชน์ของกองทรัสต์หรือผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์โดยรวมและดําเนินการตามอํานาจหน้าที
ที
ระบไุว้ในสญัญาก่อตั -งทรัสต์และ พ.ร.บ. ทรัสต์ฯ 
ในการดําเนินการดงักลา่ว ทรัสตีอาจมอบหมายให้บคุคลอื
นจดัการกองทรัสต์แทนในระหวา่งนั -นก็ได้ ทั -งนี - 
ภายในขอบเขต หลกัเกณฑ์ และเงื
อนไขที
สญัญาก่อตั -งทรัสต์ได้ระบุไว้ รวมทั -งมีอํานาจในการจัดให้มี
ผู้จดัการกองทรัสต์รายใหม่ตามอํานาจหน้าที
ในสญัญาก่อตั -งทรัสต์และ พ.ร.บ. ทรัสต์ฯ หรือประกาศหรือ
ข้อกําหนดอื
นใดที
เกี
ยวข้อง และที
ได้แก้ไขเพิ
มเติม 

(5) ทรัสตีมีสทิธิ หน้าที
 และความรับผิดชอบในการจดัการกองทรัสต์ตามข้อกําหนดและเงื
อนไขของกฎหมาย
หลกัทรัพย์และกฎหมายอื
นที
เกี
ยวข้อง 

(6) ในกรณีที
กองทรัสต์มีนโยบายการลงทนุในทรัพย์สินอื
นที
มิใช่ทรัพย์สินหลกั การจดัการลงทนุในทรัพย์สิน
อื
นดงักล่าวอาจดําเนินการโดยทรัสตี ผู้ จัดการกองทรัสต์ หรือบุคคลอื
นที
ทรัสตีหรือผู้จัดการกองทรัสต์
มอบหมายโดยจะเป็นไปตามที
ระบุไว้ในสญัญาก่อตั -งทรัสต์ โดยในกรณีที
มอบหมายให้บุคคลอื
นที
มิใช่
ผู้ จัดการกองทรัสต์เป็นผู้ รับดําเนินการ ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที
 กําหนดในประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการให้บุคคลอื
นเป็นผู้ รับดําเนินการในงานที
เกี
ยวข้องกับการ
ประกอบธุรกิจ ในส่วนที
เกี
ยวกับการให้บุคคลอื
นเป็นผู้ รับดําเนินการในงานที
เกี
ยวกับการลงทุนของ
กองทนุโดยอนโุลม  

(7) ในกรณีที
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานกังาน 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 -งทรัสต์ ทรัสตีจะต้องดําเนินการตามที
สญัญาก่อตั -งทรัสต์กําหนด
เพื
อแก้ไข เปลี
ยนแปลง เพิ
มเติมสญัญาก่อตั -งทรัสต์ได้เพื
อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ 
ข้อบงัคบั คําสั
งที
เปลี
ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ
มเติมดงักลา่วโดยไมต้่องขอมติจากผู้ ถือหนว่ยทรัสต์  

(8) ห้ามมิให้ทรัสตีนําหนี -ที
ตนเป็นลกูหนี -บคุคลภายนอกอนัมิได้เกิดจากการปฏิบตัิหน้าที
เป็นทรัสตีไปหกักลบ
ลบหนี -กบัหนี -ที
บคุคลภายนอกเป็นลกูหนี -ทรัสตีอนัสบืเนื
องมาจากการจดัการกองทรัสต์ ทั -งนี - การกระทําที

ฝ่าฝืนข้อห้ามนี - ให้การกระทําเช่นนั -นตกเป็นโมฆะ 

(9) ในกรณีที
ทรัสตีเข้าทํานิติกรรมหรือทําธุรกรรมต่าง ๆ กับบุคคลภายนอกเพื
อประโยชน์ของกองทรัสต์ 
ให้ทรัสตีแจ้งต่อบุคคลภายนอกทราบเป็นลายลักษณ์อักษรเมื
อเข้าทํานิติกรรมหรือธุรกรรมกับ
บคุคลภายนอกวา่เป็นการกระทําในฐานะทรัสตี  
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(10) ให้ทรัสตีจัดทําบัญชีทรัพย์สินของกองทรัสต์แยกต่างหากจากทรัพย์สินและบัญชีอื
น ๆ ของทรัสตี ใน
กรณีทรัสตีจัดการกองทรัสต์หลายกอง ต้องจัดทําบญัชีทรัพย์สินของกองทรัสต์แต่ละกองแยกต่างหาก
ออกจากกนั และบนัทึกบญัชีให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบนั รวมทั -งแยกกองทรัสต์ไว้ต่างหากจาก
ทรัพย์สนิสว่นตวัของทรัสตีและทรัพย์สนิอื
นที
ทรัสตีครอบครองอยู ่  

(11) ในกรณีที
ทรัสตีมิได้ดําเนินการให้เป็นไปตามข้อ 11.3 (10) จนเป็นเหตใุห้กองทรัสต์ปะปนอยูก่บัทรัพย์สิน
ที
เป็นสว่นตวัของทรัสตีจนมิอาจแยกได้ว่าทรัพย์สินใดเป็นของกองทรัสต์และทรัพย์สินใดเป็นทรัพย์สินที

เป็นสว่นตวัของทรัสตีเอง ให้สนันิษฐานวา่ 

(11.1) ทรัพย์สนิที
ปะปนกนัอยูน่ั -นเป็นของกองทรัสต์ 

(11.2) ความเสยีหายและหนี -ที
เกิดจากการจดัการทรัพย์สนิที
ปะปนกนัอยูน่ั -นเป็นความเสยีหายและหนี -
ที
เป็นสว่นตวัของทรัสตี 

(11.3) ผลประโยชน์ที
เกิดจากการจดัการทรัพย์สนิที
ปะปนกนัอยูน่ั -นเป็นของกองทรัสต์ 

ทรัพย์สินที
ปะปนกนัอยู่ตามวรรคหนึ
ง ให้หมายความรวมถึงทรัพย์สินที
ถกูเปลี
ยนรูปหรือถกูเปลี
ยนสภาพ
ไปจากทรัพย์สนิที
ปะปนกนัอยูน่ั -นด้วย 

(12) ในกรณีที
ทรัสตีมิได้ดําเนินการให้เป็นไปตามข้อ 11.3 (10) จนเป็นเหตใุห้กองทรัสต์แตล่ะกองปะปนกนัจน
มิอาจแยกได้ว่าทรัพย์สินใดเป็นของกองทรัสต์ใด ให้สนันิษฐานว่าทรัพย์สินนั -น รวมทั -งทรัพย์สินที
ถูก
เปลี
ยนรูปหรือถกูเปลี
ยนสภาพไปจากทรัพย์สินนั -นและประโยชน์ใด ๆ หรือหนี -สนิที
เกิดขึ -นจากการจดัการ
ทรัพย์สนิดงักลา่ว เป็นของกองทรัสต์แตล่ะกองตามสดัสว่นของทรัพย์สนิที
นํามาเป็นต้นทนุที
ปะปนกนั 

(13) การใช้อํานาจและการปฏิบตัิหน้าที
ของทรัสตีในการจดัการกองทรัสต์เป็นเรื
องเฉพาะตวัของทรัสตี ทรัสตี
จะมอบหมายให้ผู้ อื
นจดัการกองทรัสต์มิได้ เว้นแต ่

(13.1) สญัญาก่อตั -งทรัสต์กําหนดไว้เป็นอยา่งอื
น 

(13.2) การทําธุรกรรมที
มิใช่เรื
องที
ต้องทําเฉพาะตวัและไมจํ่าเป็นต้องใช้วิชาชีพเยี
ยงทรัสตี 

(13.3) การทําธุรกรรมที
โดยทั
วไปผู้ เป็นเจ้าของทรัพย์สินซึ
งมีทรัพย์สินและวตัถปุระสงค์ของการจดัการ
ในลกัษณะทํานองเดียวกนักบักองทรัสต์จะพงึกระทําในการมอบหมายให้บคุคลอื
นจดัการแทน 

(13.4) การเก็บรักษาทรัพย์สนิ การจดัทําสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ รวมถึงการติดตามการจ่ายเงิน
ปันผล หรือการปฏิบตัิงานด้านการสนบัสนนุให้บริษัทในเครือของทรัสตี หรือผู้จดัการกองทรัสต์ 
หรือนายทะเบียนรายอื
นที
ได้รับอนญุาตจากตลาดหลกัทรัพย์ดําเนินการได้  
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(13.5) เรื
องอื
นใดที
ผู้จดัการกองทรัสต์เป็นผู้ รับผิดชอบและดําเนินการตามที
กําหนดไว้ในสญัญาก่อตั -ง 
ทรัสต์ หรือหลกัเกณฑ์ในประกาศที
 ทจ. 49/2555 ประกาศที
 กร. 14/2555 และประกาศที
 สช. 
29/2555 หรือประกาศหรือข้อกําหนดอื
นใดที
เกี
ยวข้อง และที
ได้แก้ไขเพิ
มเติม 

ในกรณีที
ทรัสตีฝ่าฝืนบทบญัญัติตามวรรคหนึ
ง ให้การที
ทําไปนั -นผูกพนัทรัสตีเป็นการส่วนตวัไม่ผกูพัน
กองทรัสต์ 

(14) ในกรณีที
ทรัสตีมอบหมายให้ผู้ อื
นจัดการกองทรัสต์โดยชอบตามข้อ 11.3 (13) ทรัสตีต้องเลือกผู้ รับ
มอบหมายด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง รวมทั -งต้องกํากับและตรวจสอบการจัดการแทนอย่าง
เพียงพอ และต้องกํากบัดแูล โดยจะกําหนดมาตรการในการดําเนินงานเกี
ยวกบัการมอบหมายงานตาม
หลกัเกณฑ์ที
กําหนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที
 กข. 1/2553 เรื
อง ระบบงาน การติดต่อผู้ลงทุน 
และการประกอบธุรกิจโดยทั
วไปของทรัสตี หรือประกาศหรือข้อกําหนดอื
นใดที
เกี
ยวข้อง และที
ได้แก้ไข
เพิ
มเติม ดงันี - 

(14.1) การคดัเลอืกผู้ ที
สมควรได้รับมอบหมายโดยพิจารณาถึงความพร้อมด้านระบบงานและบคุลากร
ของผู้ ที
ได้รับมอบหมายตลอดจนการขัดกันทางผลประโยชน์ของผู้ รับมอบหมายงานและ
กองทรัสต์ 

(14.2) การควบคมุและประเมินผลการปฏิบตัิของผู้ได้รับมอบหมายงาน 

(14.3) การดําเนินการของทรัสตีเมื
อปรากฏว่าผู้ ที
ได้รับมอบหมายไม่เหมาะสมที
จะได้รับมอบหมาย
งานอีกตอ่ไป 

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

(15) ในกรณีที
มีการเปลี
ยนแปลงทรัสตี หากทรัสตีรายใหม่พบว่าก่อนที
ทรัสตีรายใหม่เข้ารับหน้าที
 มีการ
จัดการกองทรัสต์ที
ไม่เป็นไปตามที
กําหนดไว้ในสญัญาก่อตั -งทรัสต์หรือ พ.ร.บ. ทรัสต์ฯ จนเป็นเหตุให้
กองทรัสต์เสยีหาย ให้ทรัสตีรายใหมด่ําเนินการดงัตอ่ไปนี - 

(15.1) เรียกร้องคา่เสยีหายจากทรัสตีรายที
ต้องรับผิด 

(15.2) ติดตามเอาทรัพย์สนิคืนจากบคุคลภายนอก ไมว่า่บคุคลนั -นจะได้ทรัพย์สนิมาโดยตรงจากทรัสตี
รายเดิมหรือไม่ และไม่ว่าทรัพย์สินในกองทรัสต์จะถูกเปลี
ยนรูปหรือถูกเปลี
ยนสภาพไปเป็น
ทรัพย์สินอย่างอื
นก็ตาม เว้นแต่บุคคลดังกล่าวจะได้มาโดยสุจริต เสียค่าตอบแทนและไม่รู้
หรือไมม่ีเหตอุนัควรรู้วา่ทรัพย์สนินั -นได้มาจากการจดัการกองทรัสต์โดยมิชอบ 
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(16) ในการจัดการกองทรัสต์และการมอบหมายให้ผู้ อื
นจัดการกองทรัสต์โดยชอบตามข้อ 11.3 (13) หากมี
ค่าใช้จ่ายหรือทรัสตีต้องชําระเงินหรือทรัพย์สินอื
นให้กับบุคคลภายนอกด้วยเงินหรือทรัพย์สินที
เป็น
สว่นตวัของทรัสตีเองโดยชอบตามความจําเป็นอนัสมควร ให้ทรัสตีมีสิทธิได้รับเงินหรือทรัพย์สินคืนจาก
กองทรัสต์ได้ เว้นแตส่ญัญาก่อตั -งทรัสต์จะกําหนดไว้เป็นอยา่งอื
น 

สทิธิที
จะได้รับเงินหรือทรัพย์สนิคืนตามวรรคหนึ
ง ยอ่มเป็นบริุมสทิธิที
ทรัสตีมีอยูก่่อนผู้ ถือหนว่ยทรัสต์และ
บคุคลภายนอกที
มีทรัพยสิทธิหรือสิทธิใด ๆ เหนือกองทรัสต์ และเป็นสิทธิที
อาจบงัคบัได้ในทนัทีโดยไม่
จําต้องรอให้มีการเลิกทรัสต์ และในกรณีที
มีความจําเป็นต้องเปลี
ยนรูป หรือเปลี
ยนสภาพทรัพย์สินใน
กองทรัสต์เพื
อให้มีเงินหรือทรัพย์สินคืนแก่ทรัสตี ให้ทรัสตีมีอํานาจดําเนินการดงักลา่วได้แต่ต้องกระทํา
โดยสจุริต และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ เงื
อนไขและวิธีการที
 คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานกังาน ก.ล.ต. 
กําหนด 

(17) ห้ามมิให้ทรัสตีใช้สิทธิตามข้อ 11.3 (16) จนกว่าทรัสตีจะได้ชําระหนี -ที
มีอยู่ต่อกองทรัสต์จนครบถ้วนแล้ว 
เว้นแตเ่ป็นหนี -ที
อาจหกักลบลบหนี -กนัได้ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ 

(18) ในกรณีที
ทรัสตีจดัการกองทรัสต์ไม่เป็นไปตามที
กําหนดในสญัญาก่อตั -งทรัสต์หรือ พ.ร.บ. ทรัสต์ฯ ทรัสตี
ต้องรับผิดตอ่ความเสยีหายที
เกิดขึ -นแก่กองทรัสต์ 

 ในกรณีที
มีความจําเป็นและมีเหตผุลอนัสมควรเพื
อประโยชน์ของกองทรัสต์ ทรัสตีอาจขอความเห็นชอบ
จากสํานกังาน ก.ล.ต. ก่อนที
จะจดัการกองทรัสต์เป็นอย่างอื
นให้ต่างไปจากที
กําหนดไว้ในสญัญาก่อตั -ง 
ทรัสต์ได้ และหากทรัสตีได้จดัการตามที
ได้รับความเห็นชอบนั -นด้วยความสจุริตและเพื
อประโยชน์ที
ดีที
สดุ
ของกองทรัสต์แล้ว ทรัสตีไมจํ่าต้องรับผิดตามวรรคหนึ
ง 

(19) ทรัสตีมีหน้าที
ดแูลให้สญัญาก่อตั -งทรัสต์มีสาระสาํคญัเป็นไปตามกฎหมายที
เกี
ยวข้อง โดยในกรณีที
มีการ
แก้ไขเปลี
ยนแปลงสญัญาก่อตั -งทรัสต์ ให้ทรัสตีดําเนินการตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี - 

(19.1) ดแูลให้การแก้ไขเปลี
ยนแปลงสญัญาก่อตั -งทรัสต์เป็นไปตามวิธีการและเงื
อนไขที
กําหนดไว้ใน
สญัญาก่อตั -งทรัสต์ และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที
กําหนดไว้ในกฎหมายที
เกี
ยวข้อง   

(19.2) ในกรณีที
การแก้ไขเปลี
ยนแปลงสญัญาก่อตั -งทรัสต์ไมเ่ป็นไปตามข้อ 11.3 (19) (19.1) ให้ทรัสตี
ดําเนินการให้เป็นไปตามอํานาจหน้าที
ที
ระบุไว้ในสญัญาก่อตั -งทรัสต์ และตาม พ.ร.บ. ทรัสต์
เพื
อดแูลรักษาสทิธิประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์โดยรวม 

(19.3) ในกรณีที
หลกัเกณฑ์เกี
ยวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์หรือการจัดการกองทรัสต์ที
ออกตาม 
พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ฯ และ พ.ร.บ. ทรัสต์ฯ มีการแก้ไขเปลี
ยนแปลงในภายหลงั และสญัญาก่อตั -ง 
ทรัสต์มี ข้อกําหนดที
 ไม่ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ให้ทรัสตีดําเนินการเพื
อแก้ไข
เปลี
ยนแปลงสญัญาก่อตั -งทรัสต์ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์นั -น ตามวิธีการที
กําหนดในสญัญา
ก่อตั -งทรัสต์ หรือตามที
สาํนกังาน ก.ล.ต. มีคําสั
งตามมาตรา 21 แหง่ พ.ร.บ. ทรัสต์ฯ 
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(20) ทรัสตีมีหน้าที
ติดตาม ดูแล และตรวจสอบให้ผู้ จัดการกองทรัสต์หรือผู้ ได้รับมอบหมายรายอื
น (ถ้ามี) 
ดําเนินการในงานที
ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามสญัญาก่อตั -งทรัสต์ สญัญาอื
นที
เกี
ยวข้อง และประกาศ
อื
นที
เกี
ยวข้องตามที
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด การติดตาม ดูแล และ
ตรวจสอบข้างต้น ให้หมายความรวมถึงการทําหน้าที
ดงัตอ่ไปนี -ด้วย 

(20.1) ดูแลให้การบริหารจัดการกองทรัสต์กระทําโดยผู้ จัดการกองทรัสต์ที
ได้รับความเห็นชอบจาก
สาํนกังาน ก.ล.ต. ตลอดระยะเวลาที
กองทรัสต์ตั -งอยู ่

(20.2) ติดตามดแูลและดําเนินการตามที
จําเป็นเพื
อให้ผู้ รับมอบหมายมีลกัษณะและปฏิบตัิให้เป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์ที
กําหนดในสญัญาก่อตั -งทรัสต์และกฎหมายที
เกี
ยวข้อง ซึ
งรวมถึงการถอดถอน
ผู้ รับมอบหมายรายเดิม และการแตง่ตั -งผู้ รับมอบหมายรายใหม ่ 

(20.3) ควบคุมดแูลให้การลงทุนของกองทรัสต์เป็นไปตามที
ระบุไว้ในสญัญาก่อตั -งทรัสต์ กฎหมายที

เกี
ยวข้อง รวมถึงหนงัสอืชี -ชวน 

(20.4) ควบคมุดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลูของกองทรัสต์อยา่งถกูต้องครบถ้วนตามที
กําหนดในสญัญา
ก่อตั -งทรัสต์และกฎหมายที
เกี
ยวข้อง 

(20.5) แสดงความเห็นเกี
ยวกบัการดําเนินการหรือการทําธุรกรรมเพื
อกองทรัสต์ของผู้จดัการกองทรัสต์ 
และผู้ รับมอบหมายรายอื
น (ถ้ามี) เพื
อประกอบการขอมติที
ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ การเปิดเผย
ข้อมลูของกองทรัสต์ตอ่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ หรือเมื
อสาํนกังาน ก.ล.ต. ร้องขอ  

(21) ในกรณีที
ปรากฏว่าผู้จัดการกองทรัสต์กระทําการ หรืองดเว้นกระทําการ จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่
กองทรัสต์ หรือไมป่ฏิบตัิหน้าที
ตามสญัญาก่อตั -งทรัสต์หรือกฎหมายที
เกี
ยวข้อง ให้ทรัสตีมีหน้าที
 ดงันี - 

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

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

(22) ในกรณีที
ทรัสตีเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในกองทรัสต์ หากต้องมีการออกเสียงหรือดําเนินการใด ๆ ในฐานะผู้
ถือหนว่ยทรัสต์ ให้ทรัสตีคํานงึถึงและรักษาผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์โดยรวม และตั -งอยูบ่น
หลกัแห่งความซื
อสตัย์สจุริต และความรอบคอบระมดัระวงั รวมถึงไม่ก่อให้เกิดความขดัแย้งหรือกระทบ
ตอ่การปฏิบตัิหน้าที
ในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ 

(23) ทรัสตีมีหน้าที
จดัทําสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยทรัสต์โดยทรัสตีอาจมอบหมายให้ตลาดหลกัทรัพย์หรือผู้ได้รับ
ใบอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์ตามพ.ร.บ. หลกัทรัพย์ฯ ดําเนินการแทนได้ โดยเมื
อมี
การมอบหมายผู้ อื
นเป็นนายทะเบียนหน่วยทรัสต์ ทรัสตีมีหน้าที
กํากบัดแูลให้ผู้ ที
ได้รับมอบหมายดงักลา่ว
ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ในสญัญาก่อตั -งทรัสต์ และกฎหมายหลกัทรัพย์ เว้นแต่มีการจดัทําหลกัฐานตาม
ระบบและระเบียบข้อบงัคบัของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ในสว่นที
เกี
ยวข้องกบันายทะเบียนหลกัทรัพย์ 
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(24) ทรัสตีต้องจดัทําหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยทรัสต์ หรือใบหน่วยทรัสต์มอบให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตาม
หลกัเกณฑ์ที
กําหนดในสญัญาก่อตั -งทรัสต์ และกฎหมายหลกัทรัพย์ 

(25) ในกรณีที
ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ขอให้ทรัสตีหรือนายทะเบียนหลกัทรัพย์ออกหลกัฐานสิทธิในหน่วยทรัสต์ใหม่
หรือใบหน่วยทรัสต์ใหม่แทนหลกัฐานเก่าที
สญูหายลบเลือน หรือชํารุดในสาระสําคญั ให้ทรัสตีมีหน้าที

ออกหรือดําเนินการให้มีการออกหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยทรัสต์หรือใบหน่วยทรัสต์ใหม่ให้แก่ผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ภายในเวลาอนัควร  

ทั -งนี - ผู้ ถือหน่วยทรัสต์สามารถดูรายละเอียดเกี
ยวกับขอบเขตอํานาจหน้าที
และความรับผิดชอบของทรัสตีใน
สญัญาก่อตั -งทรัสต์ 

11.4  ค่าธรรมเนียมที�ได้รับจากการทาํหน้าที�เป็นทรัสตี 

เป็นไปตามที
กําหนดในสว่นที
 2 ข้อ 12 “อตัราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทรสัต์ CPNREIT” 
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12. อัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทรัสต์ CPNREIT 

คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายที
เรียกเก็บจากกองทรัสต์ CPNREIT มีรายละเอียด ดงันี 0 

ลาํดับ 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 

ที�เรียกเก็บจากกองทรัสต์ CPNREIT 
เพดานร้อยละต่อปี หรือภายหลัง 

การทาํธุรกรรมในแต่ละครั0ง 

รอบและ
ระยะเวลาที�
เรียกเก็บ 

1. คา่ธรรมเนียมของผู้จดัการกองทรัสต์ ไมเ่กินร้อยละ 1.00 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิ
รวม แตท่ั 0งนี 0จะไมน้่อยกวา่ 15 ล้านบาทตอ่ปี 
ในปี 2561 โดยมีอตัราการเพิ
มร้อยละ 3 ตอ่ปี 

(ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ
ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
หรือภาษีอื
นใดในทํานองเดียวกนั) 

รายเดือน 

2. คา่ธรรมเนียมทรัสตีและผู้ เก็บรักษาทรัพย์สนิ ไมเ่กินร้อยละ 1.00 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิ
รวม แตท่ั 0งนี 0จะไมน้่อยกวา่ 20 ล้านบาทตอ่ปี 
ทั 0งนี 0 ไมร่วมคา่ธรรมเนียมการจดัการกองทนุ

รวมหรือคา่ธรรมเนียมตราสารอื
นใดที

กองทรัสต์ CPNREITสามารถเข้าลงทนุและ
ได้พิจารณาเข้าลงทนุ เนื
องจากการรับหน้าที

เป็นผู้จดัการกองทนุรวมหรือผู้ออกตราสาร

ดงักลา่วโดยทรัสต ี
(ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ
ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือ

ภาษีอื
นใดในทํานองเดียวกนั) 

รายเดือน 

3. คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหนว่ยทรัสต์ ตามที
นายทะเบียนหนว่ยทรัสต์กําหนด รายเดือน 

4. ค่าธรรมเนียมในการจัดจําหน่ายหน่วยทรัสต์
และค่านายหน้า: สําหรับการออกและเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ครั 0งแรก และสําหรับการเสนอขาย
เพิ
มเติม เพื
อเพิ
มเงินทุนของกองทรัสต์ในคราว
ตอ่ ๆ ไป 

คราวละไมเ่กินร้อยละ 3.00 ของมลูคา่ที

รับประกนัการจดัจําหนา่ย 

เมื
อเกิดรายการ 

5. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสมัพันธ์ และ
สง่เสริมการขาย 

ตามที
จ่ายจริง แตไ่มเ่กินร้อยละ 0.50 ตอ่ปี
ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ ณ วนัสิ 0นปีบญัชี

ก่อนหน้า 

เมื
อเกิดรายการ 

6. คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายของผู้สอบบญัชี ตามที
จ่ายจริง รายไตรมาส 

7. คา่ธรรมเนียมผู้ ให้บริการอื
น ๆ  รวมทั 0งที
ปรึกษา
อื
น ๆ  เช่น คา่ที
ปรึกษากฎหมาย คา่ทนายความ 

ตามที
จ่ายจริง เมื
อเกิดรายการ 
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ลาํดับ 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 

ที�เรียกเก็บจากกองทรัสต์ CPNREIT 
เพดานร้อยละต่อปี หรือภายหลัง 

การทาํธุรกรรมในแต่ละครั0ง 

รอบและ
ระยะเวลาที�
เรียกเก็บ 

8. ค่าใช้จ่ายเกี
ยวกบัการจดัอนัดบัความน่าเชื
อถือ
ของกองทรัสต์ 

ตามที
จ่ายจริง เมื
อเกิดรายการ 

9. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ
ภายใน 

ตามที
จ่ายจริง เมื
อเกิดรายการ 

10. คา่นายหน้า (Commission) ในการหาผู้ เช่าพื 0นที

ศนูย์การค้า 
 
1)  ในกรณีผู้ เช่ารายเดิมตอ่สญัญา 
2)  ในกรณีทําสัญญากับผู้ เช่ารายใหม่ มี  4 

อตัราขึ 0นอยูก่บัอายสุญัญาเช่า 
-  ผู้ เช่าที
ทําสญัญาเช่าอายไุมถ่ึง 1 ปี 
-  ผู้ เช่าที
ทําสญัญาเช่าอายุ ตั 0งแต่ 1 ปีขึ 0น

ไปแตไ่มถ่ึง 3 ปี 
-  ผู้ เช่าที
ทําสญัญาเช่าอายตุั 0งแต ่3 ปีขึ 0นไป 
-  ผู้ เช่าที
ทําสัญญาเช่าอายุมากกว่า 3 ปี

และผู้ เช่าได้ชําระค่าสิทธิการเช่าลว่งหน้า 
(คา่เซ้ง) 

คํานวณจากอตัราคา่เชา่รายเดือน 
ของผู้ เชา่รายนั 0น ๆ  

 
0.5 เดือน 

 
 

0.5 เดือน 
1.0 เดือน 

 
1.5 เดือน 

ร้อยละ 3.00 ของคา่สทิธิการเช่า 
ลว่งหน้าที
ได้รับจากผู้ เช่า 

 
ทั 0ง นี 0 ผู้ บ ริหารอสังหาริมทรัพย์จะคิดค่า
นายหน้าสําหรับสัญ ญ าที
มีอายุตั 0งแต่ 1 
เดือนขึ 0นไป แต่จะไม่คิดค่านายหน้าสําหรับ
สัญ ญ า บ ริก า ร พื 0น ที
 ส่ ง เส ริม ก า รข า ย 
(Promotion Area) และสัญญาที
เกี
ยวข้อง
กับสื
อโฆษณาต่าง ๆ เช่น Video Wall และ 
Light Box เป็นต้น 

เมื
อเกิดรายการ 

11. ค่านายหน้าในการจัดหาผู้ เช่าพื 0นที
อาคาร
สาํนกังาน 
1)  ในกรณีผู้ เช่ารายเดิมตอ่สญัญา 
2)  ในกรณีทําสัญญากับผู้ เช่ารายใหม่ มี  3 

อตัราขึ 0นอยูก่บัอายสุญัญาเช่า 
- ผู้ เช่าที
ทําสญัญาเช่าอายไุมถ่ึง 3 ปี 
- ผู้ เช่าที
ทําสญัญาเช่าอายตุั 0งแต ่3 ปีขึ 0นไป 

คํานวณจากอตัราคา่เชา่รายเดือน 
ของผู้ เชา่รายนั 0น ๆ  

0.5 เดือน 
 
 

0.5 เดือน 
1.0 เดือน 

เมื
อเกิดรายการ 



ทรัสต์เพื
อการลงทนุในสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 

สว่นที
 2 หน้า 12 - 3 

ลาํดับ 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 

ที�เรียกเก็บจากกองทรัสต์ CPNREIT 
เพดานร้อยละต่อปี หรือภายหลัง 

การทาํธุรกรรมในแต่ละครั0ง 

รอบและ
ระยะเวลาที�
เรียกเก็บ 

- ผู้ เช่าที
ทําสัญญาเช่าอายุมากกว่า 3 ปี
และผู้ เช่าได้ชําระค่าสิทธิการเช่าลว่งหน้า 
(คา่เซ้ง) 

ร้อยละ 3.00 ของคา่สทิธิการเช่า 
ลว่งหน้าที
ได้รับจากผู้ เช่า 

 
ทั 0ง นี 0 ผู้ บ ริหารอสังหาริมทรัพย์จะคิดค่า
นายหน้าสําหรับสัญ ญ าที
มีอายุตั 0งแต่ 1 
เดือนขึ 0นไป แต่จะไม่คิดค่านายหน้าสําหรับ
สัญญาบริการพื 0นที
ส่งเสริมการขายและ
สญัญาที
เกี
ยวข้องกบัสื
อโฆษณาต่าง ๆ เช่น 
Video Wall และ Light Box เป็นต้น 

12. ค่ าธรรม เนี ยม ก ารเก็ บ ค่ า เช่ า ใน น าม ขอ ง
กองทรัสต์ 

อตัราไมเ่กินร้อยละ 3.00 ของ 
รายได้คา่เชา่สทุธิของกองทรัสต์ 
โดยรายได้คา่เช่าสทุธิ หมายถงึ  

รายได้ทั 0งหมดก่อนหกัคา่ใช้จ่ายใด ๆ ที

กองทรัสต์ได้รับตามสญัญาเชา่และสญัญา

บริการ รวมถงึรายได้ที
ได้รับจากพื 0นที
สง่เสริม
การขาย (Promotion Area) ผลตอบแทน 
หรือผลประโยชน์ใด ๆ ที
เกี
ยวข้องกบัการ

ประกอบกิจการศนูย์การค้าของกองทรัสต์ ไม่
วา่ทางตรงหรือทางอ้อม โดยไมร่วมเงิน

ชดเชย เงินทดรองจ่าย (Reimbursement) 
เช่น เงินเฉลี
ยคา่ภาษีโรงเรือน (ภาษีอื
นใดใน
ทํานองเดียวกนั) สว่นเฉลี
ยคา่เบี 0ยประกนัที


ได้รับจากผู้ เช่าหรือผู้ เช่าช่วง  
แล้วหกัด้วยอตัราสว่นลดคา่เช่า 

รายเดือน 

13. ค่าธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรัพย์ (สําหรับ
ทรัพย์สินส่วนที
 เป็นศูนย์การค้าและอาคาร
สาํนกังาน) 

ไมเ่กินร้อยละ 0.28 ตอ่ปีของมลูคา่
อสงัหาริมทรัพย์เพื
อการลงทนุ  

(Investment Properties)  
จากรายงานมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของ

กองทรัสต์ที
รับรองโดยทรัสตีของกองทรัสต์ 
ในแตล่ะเดือน ซึ
งคํานวณ ณ  

วนัทําการสดุท้ายของเดือน ทั 0งนี 0  

รายเดือน 



ทรัสต์เพื
อการลงทนุในสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 

สว่นที
 2 หน้า 12 - 4 

ลาํดับ 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 

ที�เรียกเก็บจากกองทรัสต์ CPNREIT 
เพดานร้อยละต่อปี หรือภายหลัง 

การทาํธุรกรรมในแต่ละครั0ง 

รอบและ
ระยะเวลาที�
เรียกเก็บ 

ไมร่วมมลูคา่อสงัหาริมทรัพย์ 
เพื
อการลงทนุประเภทโรงแรม 

14. ค่าธรรมเนียมพิเศษเพื
อสร้างแรงจูงใจในการ
บริหาร (Incentive Fee) (สาํหรับทรัพย์สนิสว่นที

เป็นศนูย์การค้าและอาคารสาํนกังาน) 

ไมเ่กินร้อยละ 2.35 ของรายได้สทุธิจาก
อสงัหาริมทรัพย์ โดยรายได้สทุธิจาก

อสงัหาริมทรัพย์ (Net Property Income) 
หมายถึง รายได้ทั 0งหมดที
กองทรัสต์ได้รับจาก
อสงัหาริมทรัพย์หกัด้วยต้นทนุและคา่ใช้จา่ย
ทั 0งหมดที
เกิดขึ 0นจากการจดัหาผลประโยชน์

จากอสงัหาริมทรัพย์ ทั 0งนี 0 ไมร่วมคา่ตอบแทน
และคา่ใช้จา่ยของกองทรัสต์ เช่น 

คา่ตอบแทนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์และ
คา่ตอบแทนผู้จดัการกองทรัสต์ เป็นต้น 

รายเดือน 

15. ค่าธรรมเนียมการซื 0อและขายอสงัหาริมทรัพย์
ของกองทรัสต์ 

ไมเ่กินร้อยละ 1.50 ของมลูคา่
อสงัหาริมทรัพย์ที
กองทรัสต์มกีารลงทนุเพิ
ม 
และไมเ่กินร้อยละ 0.75 ของมลูคา่การขาย

อสงัหาริมทรัพย์ออกจากกองทรัสต์ 

เมื
อเกิดรายการ 

16. ค่าธรรม เนียมในการควบคุมงานด้านการ
ปรับปรุง และ/หรือพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์ของ
กองทรัสต์ 

ไมเ่กินร้อยละ 2.00 ของมลูคา่ต้นทนุในการ
ปรับปรุง และ/หรือพฒันาทั 0งหมดของ

อสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ 
ที
มีการปรับ ปรุง และ/หรือพฒันา 

โดยต้นทนุในการปรับปรุง และ/หรือ พฒันา
ดงักลา่วรวมถงึต้นทนุในการซื 0อพื 0นที
ซึ
งจะได้
ทําการปรับปรุง และ/หรือ พฒันา คืนจากผู้

เช่าเดมิด้วย แตไ่มร่วมคา่ใช้จา่ยในการ
ออกแบบ คา่ที
ปรึกษา คา่ธรรมเนียมวชิาชีพ

อื
น ๆ ตามรายละเอียดที
ระบใุนสญัญา 

 เมื
อเกิดรายการ 

17. ค่าธรรมเนียมบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน และ/
หรือสอบทานการประเมินคา่ทรัพย์สนิ 

ตามอตัราที
กําหนดโดยผู้จดัการกองทรัสต์
ร่วมกบับคุคลดงักลา่ว 

 เมื
อเกิดรายการ 

18. ภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าอากรแสตมป์ และค่า
นายหน้าที
 เกี
 ยวกับการซื 0อขายหลักทรัพย์

ตามที
จ่ายจริง เมื
อเกิดรายการ 



ทรัสต์เพื
อการลงทนุในสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 

สว่นที
 2 หน้า 12 - 5 

ลาํดับ 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 

ที�เรียกเก็บจากกองทรัสต์ CPNREIT 
เพดานร้อยละต่อปี หรือภายหลัง 

การทาํธุรกรรมในแต่ละครั0ง 

รอบและ
ระยะเวลาที�
เรียกเก็บ 

อ สังห า ริม ท รัพ ย์  ห รือ ก ารเช่ าห รือ ให้ เช่ า
อสงัหาริมทรัพย์ 

19. คา่เบี 0ยประกนั ตามที
จ่ายจริง รายปี 

20. ค่าธรรมเนียมการยื
นแบบแสดงรายการข้อมูล
การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์  (ถ้ามี ) 
คา่ธรรมเนียมในการจดทะเบียนหนว่ยทรัสต์เป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ (ถ้า
มี)  รวมถึงคา่ธรรมเนียมวิชาชีพทางกฎหมายใน
การดําเนินการดงักลา่ว 

ตามอตัราที
หนว่ยงานและประกาศที

เกี
ยวข้องได้กําหนดไว้ 

เมื
อเกิดรายการ 

21. ค่าธรรมเนียมรายปี และค่าใช้จ่ายในการดํารง
สถานะเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ตามอตัราที
ตลาดหลกัทรัพย์ 
แหง่ประเทศไทยกําหนด 

รายปี 

22. คา่ใช้จ่ายในการจดัทําใบจองซื 0อหน่วยทรัสต์ ใบ
ยืนยนัรายการ ใบเสร็จรับเงิน ใบกํากบัภาษี และ
แบบฟอร์มอื
น ๆ  ที
 เกี
ยวข้องกับ กองทรัสต์ 
รวมทั 0งค่าจัดทํา ค่าพิมพ์ ค่าแปลหนงัสือชี 0ชวน 
คําขอจดัตั 0ง เพิ
มทนุกองทรัสต์ เอกสารต่าง ๆ  ที

เกี
ยวข้องกับกองทรัสต์และค่าใช้จ่ายในการ
จดัเตรียมและจดัสง่เอกสารดงักลา่ว 

ตามที
จ่ายจริง เมื
อเกิดรายการ 

23. คา่ใช้จ่ายในการจดัทํา ค่าพิมพ์ และการออกใบ
หนว่ยทรัสต์ 

ตามที
จ่ายจริง เมื
อเกิดรายการ 

24. ค่าเอกสารทะเบียนหน่วยทรัสต์ ค่าเอกสารการ
ลงบัญชีกองทรัสต์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื
น ๆ  ที

เกี
ยวข้องกับการจัดทําทะเบียนผู้ ถือหน่วยของ
กองทรัสต์ 

ตามที
จ่ายจริง เมื
อเกิดรายการ 

25. ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมและจัดพิมพ์หนังสือ
บอกกล่าว โฆษณาหรือประกาศต่าง ๆ  ตามที

กําหนดโดยสาํนกังาน ก.ล.ต. 

ตามที
จ่ายจริง เมื
อเกิดรายการ 

26. ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา ค่าแปล และจัดส่ง
รายงานและจดหมายต่าง ๆ  เช่น รายงาน

ตามที
จ่ายจริง เมื
อเกิดรายการ 



ทรัสต์เพื
อการลงทนุในสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 

สว่นที
 2 หน้า 12 - 6 

ลาํดับ 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 

ที�เรียกเก็บจากกองทรัสต์ CPNREIT 
เพดานร้อยละต่อปี หรือภายหลัง 

การทาํธุรกรรมในแต่ละครั0ง 

รอบและ
ระยะเวลาที�
เรียกเก็บ 

ประจําปี รายงานผู้ ถือหน่วยทรัสต์  เป็นต้น 
สาํหรับผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ 

27. ค่าธรรมเนียมในการวิเคราะห์และศึกษาความ
เป็นไปได้และความเหมาะสมในการซื 0อ เช่า หรือ
จําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์ โอนหรือรับโอนสิทธิ
การเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

ตามที
จ่ายจริง เมื
อเกิดรายการ 

28. คา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายเพื
อการจดัหา ได้มา 
จําหน่าย จ่าย โอนสินทรัพย์/ หลักทรัพย์ของ
กองทรัสต์ เช่น โอนหรือรับโอนสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์และหลกัทรัพย์ของกองทรัสต์ 

ตามที
จ่ายจริง เมื
อเกิดรายการ 

29. คา่ใช้จ่ายในการกอ่สร้างเพิ
มเติมเพื
อให้โครงการ
แล้วเสร็จ (ในกรณีเป็นอสังหาริมทรัพย์ที
อยู่
ระหวา่งการก่อสร้าง) 

ตามที
จ่ายจริง เมื
อเกิดรายการ 

30. ค่าใช้จ่ายที
 เกี
 ยวกับการดําเนินการจัดการ
อสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ เช่น ค่าใช้จ่ายที

เกี
ยวกับพนักงาน (ที
ดูแลรับผิดชอบพื 0นที
ของ
ทรัพย์สินเฉพาะในส่วนที
กองทรัสต์ CPNREIT 
เข้าลงทุน) ค่าใช้จ่ายสํานักงาน ค่าอุปกรณ์
สํานักงาน ค่าจัดเตรียมระบบในการจัดการ
อสงัหาริมทรัพย์ ค่าดําเนินการ ค่าบํารุงรักษา 
ค่ า ซ่ อ ม แ ซ ม  ค่ าป รับ ป รุง  ค่ า ต่ อ เติ ม  ค่ า
สาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายทางการตลาดและ
ประชาสมัพนัธ์ และค่าใช้จ่ายอื
น ๆ  ในทํานอง
เดียวกนั 

ตามที
จ่ายจริง เมื
อเกิดรายการ 

31. ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใน ก ารดํ า เนิ น ค ดี  ( ถ้ า มี )  อ า ทิ 
คา่ใช้จ่ายที
เกิดขึ 0นจากการติดตามทวงถาม การ
บอกกลา่ว หรือดําเนินคดีใด ๆ  เพื
อบงัคบัชําระ
ห นี 0ห รื อ คื น ท รั พ ย์ สิ น ใ ห้ แ ก่ ก อ ง ท รั ส ต์ 
ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมทนายความ 
คา่เสยีหายหรือคา่ใช้จ่าย 

ตามที
จ่ายจริง เมื
อเกิดรายการ 
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ลาํดับ 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 

ที�เรียกเก็บจากกองทรัสต์ CPNREIT 
เพดานร้อยละต่อปี หรือภายหลัง 

การทาํธุรกรรมในแต่ละครั0ง 

รอบและ
ระยะเวลาที�
เรียกเก็บ 

32. ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมอื
น ๆ  ที
ก่อขึ 0นโดย
ชอบ โดยผู้ จัดการกองทรัสต์หรือทรัสตี ตาม
หน้าที
 เพื
อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของ
กองทรัสต์ เมื
อได้รับคําสั
งจากสาํนกังาน ก.ล.ต. 

ตามที
จ่ายจริง เมื
อเกิดรายการ 

33. ค่าใช้จ่ายในการตรวจตราอสงัหาริมทรัพย์ของ
กองทรัสต์ 

ตามที
จ่ายจริง เมื
อเกิดรายการ 

34. ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื 0อ หน่วยทรัสต์ 
ค่าใช้จ่ายในการติดตามการจ่ายสิทธิประโยชน์ 
และ/หรือเงินลดทนุ ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินใน
กรณีที
มีการลดทนุ และ/หรือจ่ายประโยชน์ตอบ
แทน เช่น  ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าอากร
แสตมป์  ค่าไปรษ ณี ยากร ค่าโทรศัพ ท์  ค่ า
โทรสาร เป็นต้น 

ตามที
จ่ายจริง เมื
อเกิดรายการ 

35. ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ หรือค่าธรรมเนียม ที
เกิดขึ 0น
เกี
ยวเนื
องกับกองทรัสต์ เช่น ค่าธรรมเนียมจด
ทะเบียนนิติกรรมเกี
ยวกับอสงัหาริมทรัพย์ ภาษี
ธุรกิจเฉพาะ ภาษีโรงเรือน ค่าอากรแสตมป์ หรือ
ภาษีอื
นใดในทํานองเดียวกัน ค่าใช้จ่ายในการ
จัดประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ค่าพิมพ์แบบพิมพ์ 
ค่าไปรษณียากร สําหรับหนงัสือโต้ตอบกับผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ ค่าธรรมเนียมในการทําเช็คคืนเงิน
คา่จองซื 0อหน่วยทรัสต์  ค่าโฆษณาหรือประกาศ
หนงัสือพิมพ์ (ถ้ามี) รวมทั 0งค่าใช้จ่ายต่าง  ๆ ที

เกิดขึ 0นเนื
องจากการปฏิบัติตามกฎหมายหรือ
ตามที
สาํนกังาน ก.ล.ต. กําหนด เป็นต้น 

ตามที
จ่ายจริง เมื
อเกิดรายการ 

36. ค่าตอบแทนผู้ ชําระบัญชีและผู้ สอบบัญชี รวม
ถึงทรัสตีในระหวา่งการชําระบญัชีของกองทรัสต์ 
รวมถึงค่าธรรมเนียมที
เกิดขึ 0นและเกี
ยวเนื
องกับ
การจดทะเบียนเลกิกองทรัสต์ (ถ้ามี)  

ตามที
จ่ายจริง เมื
อเกิดรายการ 
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ลาํดับ 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 

ที�เรียกเก็บจากกองทรัสต์ CPNREIT 
เพดานร้อยละต่อปี หรือภายหลัง 

การทาํธุรกรรมในแต่ละครั0ง 

รอบและ
ระยะเวลาที�
เรียกเก็บ 

37. ค่าใช้จ่ายเกี
ยวกับการเปลี
ยนแปลงผู้ จัดการ
กองทรัสต์และทรัสตี 

ตามที
จ่ายจริง เมื
อเกิดรายการ 

38. ค่าธรรมเนียมเกี
ยวกับการจัดหาเงินกู้ ยืมหรือ
การออกตราสารที
มีลักษณะเดียวกัน รวมถึง
คา่ธรรมเนียมในการชําระคืนเงินกู้  

ตามที
จ่ายจริง เมื
อเกิดรายการ 

39. ดอกเบี 0ยและค่าธรรมเนียมจากการกู้ ยืมเงิน
ธนาคาร 

ตามที
จ่ายจริง เมื
อเกิดรายการ 

40. คา่ธรรมเนียม และ/หรือคา่ใช้จ่ายในการประเมนิ
ระบบวิศวกรรม ค่าตรวจสอบอาคาร ค่าใช้จ่าย
ในการทํางานหรือบทวิจยั 

ตามที
จ่ายจริง เมื
อเกิดรายการ 

41. ค่าควบคุมงานซ่อมแซม ปรับปรุง ก่อสร้าง ต่อ
เติม และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (ในกรณี ที

ผู้ จัดการกองทรัสต์มอบหมายให้บุคคลอื
น
ดําเนินการ) 

ตามที
จ่ายจริง เมื
อเกิดรายการ 

42. ค่าใช้จ่ายในการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และ
การจดัทํา จดัพิมพ์ ค่าแปลและค่าจดัสง่หนงัสือ
เชิญ ประชุม  เอกสารประกอบการประชุม 
รายงานการประชุม หนงัสือบอกกล่าว หนงัสือ
ตอบโต้ เอกสาร ข่าวสาร ประกาศ และข้อมูล
หรือเอกสารใดที
 เกี
ยวข้องที
 ต้องจัดทําขึ 0นให้
เป็นไปตามประกาศของสํานกังาน ก.ล.ต. หรือ
ตลาดหลกัทรัพย์ที
เกี
ยวข้อง ผ่านช่องทางต่าง ๆ 
ถึงผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ รวมถึงสื
ออิเลก็ทรอนิกส์และ
การลงประกาศหนงัสอืพิมพ์ 

ตามที
จ่ายจริง เมื
อเกิดรายการ 

43. ค่าใช้จ่ายที
 เกี
ยวกับการเปลี
ยนแปลงแก้ไข
เพิ
มเติมสญัญาก่อตั 0งทรัสต์ และ/หรือแบบแสดง
รายการข้อมูลที
 เกิดขึ 0นจากการปฏิบัติตาม
ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
สํานักงาน ก.ล.ต . และ/ห รือกฎหมายอื
น ที

เกี
 ยวข้อง ทั 0ง นี 0 ไม่ รวมค่าที
 ป รึกษ าในการ

ตามที
จ่ายจริง เมื
อเกิดรายการ 
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ลาํดับ 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 

ที�เรียกเก็บจากกองทรัสต์ CPNREIT 
เพดานร้อยละต่อปี หรือภายหลัง 

การทาํธุรกรรมในแต่ละครั0ง 

รอบและ
ระยะเวลาที�
เรียกเก็บ 

ดําเนินการดงักลา่ว 

44. ค่าใช้จ่ายที
เกิดขึ 0นจากการติดตามทวงหนี 0 หรือ
การดําเนินการตามกฎหมาย เพื
อการรับชําระ
หนี 0ใด ๆ หรือค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายในการ
ดําเนินคดี ในศาล เพื
 อ รักษาสิท ธิของผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ ผู้ จัดการกองทรัสต์หรือทรัสตีที

เกี
ยวข้องกบักองทรัสต์  

ตามที
จ่ายจริง เมื
อเกิดรายการ 

45. คา่ใช้จ่ายทางกฎหมายที
เกี
ยวกบัการดําเนินงาน
ของกองทรัสต์และการบริหารจัดการกองทรัสต์ 
รวมถึงค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีทางศาล เช่น 
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี ค่าใช้จ่ายในการยึด
ทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมศาล ค่าสินไหมทดแทน
ความเสยีหายแก่บคุคลภายนอก เป็นต้น 

ตามที
จ่ายจริง เมื
อเกิดรายการ 

46. ค่าที
ปรึกษากฎหมายที
เกี
ยวกับการดําเนินงาน
ของกองทรัสต์ การให้คําแนะนํากฎหมายแก่
กองทรัสต์ ในกรณีต่าง ๆ การจดัเตรียมเอกสาร
และรายงานการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ใน
กรณีต่าง ๆ การจัดเตรียมเอกสารเผยแพร่ข่าว
ของกองทรัสต์ ให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ และระบบเผยแพร่ข่าวของตลาด
หลกัทรัพย์ การจดัเตรียมหนงัสือบอกกลา่วทวง
ถามและเอกสารทางกฎหมายต่าง ๆ  การ
จดัเตรียม แก้ไข เพิ
มเติมเอกสารและสญัญาตา่ง 
ๆ รวมถึงสญัญาก่อตั 0งทรัสต์และสญัญาแต่งตั 0ง
ผู้จดัการกองทรัสต์ เป็นต้น 

ตามที
จ่ายจริง เมื
อเกิดรายการ 

47. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีของทรัสตีที
ฟ้องร้อง
ให้ผู้ จัดการกองทรัสต์ปฏิบัติตามหน้าที
  หรือ
เรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจาก
ผู้ จัดการกองทรัสต์  เพื
อประโยชน์ของผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ทั 0งปวงรวมถึงการดําเนินการให้
เป็นไปตามคําสั
ง และ/หรือ ข้อกําหนดของ

ตามที
จ่ายจริง เมื
อเกิดรายการ 
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ลาํดับ 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 

ที�เรียกเก็บจากกองทรัสต์ CPNREIT 
เพดานร้อยละต่อปี หรือภายหลัง 

การทาํธุรกรรมในแต่ละครั0ง 

รอบและ
ระยะเวลาที�
เรียกเก็บ 

หนว่ยงานกํากบัดแูลที
เกี
ยวข้อง 

48. คา่ภาษี คา่เบี 0ยปรับ เงินเพิ
ม (เฉพาะคา่เบี 0ยปรับ
และเงินเพิ
มที
 ไม่ได้ เกิดจากความประมาท
เลินเล่อของกองทรัสต์ ไม่ว่าจะเป็นผู้ จัดการ
กองทรัสต์หรือทรัสตี) ค่าธรรมเนียม และ/หรือ
ค่าใช้จ่ายอื
น ๆ ที
เกี
ยวเนื
องกับทรัพย์สินของ
กองทรัสต์ การดําเนินงานของกองทรัสต์ รวม
ตลอดถึงการบริหารจัดการทรัพย์สินอื
นที
มิใช่
ทรัพย์สนิหลกั  

ตามที
จ่ายจริง เมื
อเกิดรายการ 

49. คา่ธรรมเนียมผู้ให้บริการอื
น ๆ  ตามอตัราที
กําหนดโดยผู้จดัการกองทรัสต์
ร่วมกบับคุคลดงักลา่ว 

เมื
อเกิดรายการ 
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13. นโยบายการกู้ยมืเงนิในอนาคต 

ในอนาคต กองทรัสต์ CPNREIT อาจกู้ ยืมเงินโดยการขอสินเชื
อจากสถาบันการเงิน หรือออกตราสารหรือ
หลกัทรัพย์หรือเข้าทําสญัญาที
มีลกัษณะเป็นการกู้ยืม รวมถึงก่อภาระผกูพนัแก่ทรัพย์สินของกองทรัสต์ CPNREIT เพื
อนํา
เงินที
ได้มาลงทนุในทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ CPNREIT เพิ
มเติม ปรับปรุงทรัพย์สินหลกัที
กองทรัสต์ CPNREIT ลงทุน
อยู่ หรือเพื
อวตัถปุระสงค์อื
นใดที
เป็นประโยชน์ในทางธุรกิจของกองทรัสต์ CPNREIT ทั =งนี = ไม่ว่าจะมีการให้หลกัประกนัไว้
ด้วยหรือไมก็่ตาม โดยอยูภ่ายใต้นโยบายการกู้ยืมเงินในอนาคตดงัตอ่ไปนี = 

13.1 วัตถุประสงค์ในการกู้ยมืเงนิ 

13.1.1 ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

13.1.2 ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์เพิ
มเติม 

13.1.3 ลงทุนในทรัพย์สินอื
นใด ตามที
สํานักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือคณะกรรมการ
กํากบัตลาดทนุจะประกาศกําหนดให้เป็นทรัพย์สนิหลกั 

13.1.4 บริหารจดัการทรัพย์สนิของกองทรัสต์ CPNREIT 

13.1.5 ปรับปรุงหรือซ่อมแซมอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ CPNREIT หรืออสงัหาริมทรัพย์ที
กองทรัสต์ 
CPNREIT มีสิทธิการเช่าหรือสิทธิครอบครอง ให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมนําไปจัดหาผลประโยชน์ 
รวมถึงการปรับปรุงภาพลกัษณ์ของอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่ว 

13.1.6 ปรับปรุง ซอ่มแซม หรือหามาทดแทนซึ
งสงัหาริมทรัพย์หรืออปุกรณ์ที
เกี
ยวข้องกบัอสงัหาริมทรัพย์ของ
กองทรัสต์ CPNREIT หรืออสงัหาริมทรัพย์ที
กองทรัสต์ CPNREIT มีสิทธิการเช่าหรือสิทธิครอบครอง 
ให้อยูใ่นสภาพดีและมีความพร้อมที
จะใช้หาผลประโยชน์ 

13.1.7 ต่อเติมหรือก่อสร้างอาคารเพิ
มเติมบนที
ดินที
มีอยู่แล้วซึ
งเป็นของกองทรัสต์ CPNREIT หรือที

กองทรัสต์ CPNREIT มีสทิธิการเช่าหรือสทิธิครอบครอง เพื
อประโยชน์ในการจดัหาผลประโยชน์ของ
กองทรัสต์ CPNREIT  

13.1.8 ชําระหนี =เงินกู้ยืมหรือภาระผกูพนัของกองทรัสต์ CPNREIT  

13.1.9 เป็นเงินทนุหมนุเวียนของกองทรัสต์ CPNREIT  

13.1.10 ปรับโครงสร้างเงินกู้ยืมเพื
อนําไปใช้ชําระหนี =เงินกู้ยืมหรือภาระผกูพนัฉบบัเดิม (Refinance) 

13.1.11 ปรับโครงสร้างเงินทนุของกองทรัสต์ CPNREIT  

13.1.12 ป้องกนัความเสี
ยงด้านอตัราแลกเปลี
ยนเงินตรา และ/หรือป้องกนัความเสี
ยงด้านอตัราดอกเบี =ย อนั
เนื
องมาจากการกู้ยืมเงินหรือออกตราสารหนี = 
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13.1.13 เหตจํุาเป็นอื
นใดตามที
ผู้จดัการกองทรัสต์เห็นสมควร เพื
อบริหารจดัการกองทรัสต์ CPNREIT  

ทั =งนี = ผู้จดัการกองทรัสต์จะกู้ยืมเงิน โดยคํานงึถึงผลประโยชน์ของกองทรัสต์ CPNREIT และผู้ ถือหน่วยทรัสต์เป็น
สําคัญ ทั =งนี = ในกรณีที
กองทรัสต์ CPNREIT ลงทุนในสิทธิการเช่า และ/หรือสิทธิการเช่าช่วง อสังหาริมทรัพย์หรือ
สงัหาริมทรัพย์ การกู้ ยืมเงินเพื
อวัตถุประสงค์ตามที
กําหนดในข้อ 13.1.5, 13.1.6 และ 13.1.7 ผู้ จัดการกองทรัสต์ต้อง
คํานงึถึงกําหนดเวลาเช่าที
เหลอือยูต่ามสญัญาเช่าด้วย 

13.2 วิธีการกู้ยมืเงนิ 

กองทรัสต์ CPNREIT สามารถกู้ ยืมเงินหรือก่อภาระผกูพนัใด ๆ แก่ทรัพย์สินของกองทรัสต์ได้ โดยวิธีใดวิธีหนึ
ง
หรือหลายวิธีร่วมกนัในขณะใดขณะหนึ
ง ซึ
งหมายความรวมถึงการออกตราสารหรือการเข้าทําสญัญาไม่วา่ในรูปแบบใดที

มีความหมายหรือเนื =อหาสาระที
แท้จริงเข้าลกัษณะเป็นการกู้ยืมเงิน ดงันี = 

13.2.1  การขอกู้ ยืมเงิน ขอสินเชื
อ เบิกเงินเกินบญัชีจากนิติบคุคล หรือสถาบนัการเงิน ทั =งในประเทศ และ/
หรือตา่งประเทศ ซึ
งรวมถึงบริษัทประกนัภยัซึ
งจดัตั =งขึ =นตามกฎหมายเกี
ยวข้องกบัการประกนัภยั และ
กองทรัสต์ CPNREIT อาจพิจารณาให้หลักประกันในการชําระเงินกู้ ยืมดังกล่าวด้วย นอกจากนี = 
กองทรัสต์ CPNREIT อาจทําสัญญาซื =อขายล่วงหน้า หรือซื =อขายตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน 
(Derivative Product) เพื
อป้องกนัความเสี
ยงของกองทรัสต์ CPNREIT จากอตัราแลกเปลี
ยน และ/
หรืออตัราดอกเบี =ยที
เกิดจากการกู้ยืมเงินไม่ว่าทั =งจํานวนหรือบางสว่น เช่น สญัญาแลกเปลี
ยนอตัรา
แลกเปลี
ยน (Cross Currency Swap) หรือสญัญาแลกเปลี
ยนอตัราดอกเบี =ย (Interest Rate Swap) 
เป็นต้น 

13.2.2  การออกตราสาร การออกตราสารหนี = ไม่ว่าระยะสั =นหรือระยะยาว เพื
อจําหน่ายให้แก่ผู้ ลงทุนทั =ง
ประเภทบุคคลและสถาบันตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. ที

เกี
ยวข้อง และกองทรัสต์ CPNREIT อาจพิจารณาให้หลกัประกันที
เกี
ยวข้องกับการออกตราสาร
ดงักลา่วด้วย 

ทั =งนี = ผู้ จัดการกองทรัสต์จะพิจารณาถึงความจําเป็นและความเหมาะสมในการกู้ ยืมเงิน เปลี
ยนแปลง หรือก่อ
ภาระผกูพนัเหนือทรัพย์สินของกองทรัสต์ CPNREIT เพื
อประโยชน์ของกองทรัสต์ CPNREIT และผู้ ถือหน่วยทรัสต์ โดยให้
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการในการกู้ยืมเงินหรือก่อภาระผกูพนัตามที
กําหนดไว้ในสญัญาก่อตั =งทรัสต์และกฎหมายที

เกี
ยวข้อง โดยไมต้่องขอมติอนมุตัิจากที
ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ เทา่ที
ไมข่ดักบักฎหมายและสญัญาก่อตั =งทรัสต์ อยา่งไรก็ดี 
ในกรณีที
กองทรัสต์ CPNREIT นําทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ไปเป็นหลกัประกันการชําระเงินกู้ ยืม ซึ
งรวมถึงการเพิ
ม
วงเงินหลกัประกนัให้แก่ผู้ให้กู้รายเดิมจากหลกัประกนัที
มอียูแ่ล้ว ผู้จดัการกองทรัสต์จะดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที

เกี
ยวข้อง 

ทั =งนี = ทรัสตีจะเป็นผู้ลงนามผกูพนักองทรัสต์ CPNREIT ในการเข้าทําสญัญาเพื
อกู้ยืมเงิน เปลี
ยนแปลง หรือก่อ
ภาระผูกพนัเหนือทรัพย์สินของกองทรัสต์ CPNREIT หรืออาจมอบอํานาจให้ผู้จัดการกองทรัสต์ลงนามผกูพนักองทรัสต์ 
CPNREIT ตามสญัญาดงักลา่วแทนได้  
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13.3 ข้อจาํกัดในการกู้ยมืเงนิ  

ในการกู้ ยืมเงินหรือก่อภาระผกูพนัใด ๆ แก่ทรัพย์สินของกองทรัสต์ CPNREIT ไม่ว่าด้วยวิธีการใด จะต้องไม่มี
ลกัษณะดงันี = 

13.3.1 มีข้อตกลงและเงื
อนไขทํานองเดียวกับข้อกําหนดของหุ้ นกู้ ที
ให้ไถ่ถอนหุ้ นกู้ เมื
อมีการเลิกบริษัท 
(Perpetual Bond) 

13.3.2 ให้สทิธิแปลงสภาพเป็นหุ้น 

13.3.3 มีลกัษณะของอนพุนัธ์แฝง เว้นแตเ่ป็นกรณีที
เข้าลกัษณะครบถ้วนดงันี = 

(1) ให้สิทธิลกูหนี =ในการชําระคืนก่อนกําหนด (Callable) หรือให้สิทธิกองทรัสต์ CPNREIT ในการ
เรียกให้ลกูหนี =ชําระหนี =คืนก่อนกําหนด (Puttable) 

(2) กําหนดดอกเบี =ยหรือผลตอบแทนไว้อยา่งแน่นอนหรือเป็นอตัราที
ผนัแปรตามอตัราดอกเบี =ยของ
สถาบนัการเงินหรืออตัราดอกเบี =ยอื
น 

(3) ไมม่ีการกําหนดเงื
อนไขในการจา่ยดอกเบี =ยหรือผลตอบแทนที
อ้างอิงกบัปัจจยัอ้างอิงอื
นเพิ
มเตมิ 

13.3.4 มีลกัษณะเป็นการแปลงสนิทรัพย์เป็นหลกัทรัพย์ 

13.4 มูลค่าการกู้ยมื 

การกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ CPNREIT จะมีข้อจํากดัให้สดัสว่นการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ CPNREIT ต้องไม่เกิน
อตัราสว่นอยา่งใดอยา่งหนึ
งดงัตอ่ไปนี = เว้นแตก่ารเกินอตัราสว่นดงักลา่วมิได้เกิดจากการกู้ยืมเงินเพิ
มเติม ดงันี = 

13.4.1 ร้อยละ 35 ของมลูคา่ทรัพย์สนิรวมของกองทรัสต์ CPNREIT  

13.4.2 ร้อยละ 60 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ CPNREIT ในกรณีที
กองทรัสต์ CPNREIT มีอนัดับ
ความน่าเชื
อถืออยูใ่นอนัดบัที
สามารถลงทนุได้ (Investment Grade) ซึ
งเป็นอนัดบัความนา่เชื
อถือครั =ง
ลา่สดุที
ได้รับการจดัอนัดบัโดยสถาบนัการจดัอนัดบัความนา่เชื
อถือที
ได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังาน 
ก.ล.ต. ไมเ่กิน 1 ปีก่อนวนักู้ยืมเงิน  

การกู้ยืมเงินตามข้อนี = ให้หมายความรวมถึงการออกตราสารหรือเข้าทําสญัญา ไม่ว่าในรูปแบบใดที
มีความมุ่ง
หมายหรือเนื =อหาสาระที
แท้จริง (Substance) เข้าลกัษณะเป็นการกู้ยืมเงิน 
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13.5 การก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทรัสต์ CPNREIT   

การก่อภาระผกูพนัแก่ทรัพย์สินของกองทรัสต์ CPNREIT ให้กระทําได้เฉพาะกรณีที
จําเป็นและเกี
ยวข้องกบัการ
บริหารจดัการทรัพย์สนิของกองทรัสต์ CPNREIT ดงัตอ่ไปนี = 

13.5.1 การก่อภาระผกูพนัซึ
งเกี
ยวเนื
องกบัการทําข้อตกลงหลกัที
กองทรัสต์ CPNREIT สามารถกระทําได้ตาม
ข้อกําหนดของประกาศที
 ทจ. 49/2555 และกฎหมายอื
นใดที
เกี
ยวข้อง เช่น การนําทรัพย์สินของ
กองทรัสต์ CPNREIT ไปเป็นหลกัประกนัการชําระเงินกู้ยืม 

13.5.2 การก่อภาระผกูพนัที
เป็นเรื
องปกติในทางพาณิชย์หรือเป็นเรื
องปกติในการทําธุรกรรมประเภทนั =น 
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14. นโยบายการจ่ายผลประโยชน์และข้อจาํกดั 

การจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ CPNREIT จะถูกพิจารณาจากผลการดําเนินงานของกองทรัสต์ซึ
ง
ขึ 8นอยูก่บัปัจจยัหลายประการ ดงันั 8น จึงมีความเสี
ยงที
นกัลงทนุจะไมไ่ด้รับประโยชน์ตอบแทนตามที
ได้ประมาณการเอาไว้ 
หรือกองทรัสต์ CPNREIT อาจไม่สามารถรักษาระดบัการจ่ายประโยชน์ตอบแทน หรือเพิ
มการจ่ายประโยชน์ตอบแทนได้ 
โดยนโยบายการจ่ายผลประโยชน์และข้อจํากดัของกองทรัสต์ CPNREIT มีดงันี 8 

14.1 กองทรัสต์ CPNREIT มีนโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกวา่ปีละ 2 ครั 8ง ยกเว้น
ในปี 2560 ซึ
งผู้จดัการกองทรัสต์จะไมม่ีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

14.2 ในกรณีที
กองทรัสต์ CPNREIT มีกําไรสทุธิในรอบระยะเวลาบญัชีใด ผู้จัดการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบ
แทนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 90 (เก้าสบิ) ของกําไรสทุธิที
ปรับปรุงแล้วของรอบปีบญัชี 

อนึ
ง กําไรสทุธิที
ปรับปรุงแล้วตามข้อนี 8ให้หมายถึงกําไรที
ปรับปรุงด้วยรายการดงัตอ่ไปนี 8 

14.2.1 การหกักําไรที
ยังไม่เกิดขึ 8น (Unrealized Gain) จากการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่า
ทรัพย์สินของกองทรัสต์ CPNREIT รวมทั 8งการปรับปรุงด้วยรายการอื
นตามแนวทางของสํานักงาน 
ก.ล.ต. เพื
อให้สอดคล้องกบัสถานะเงินสดของกองทรัสต์ CPNREIT 

14.2.2 การหกัด้วยรายการเงินสาํรองเพื
อการชําระหนี 8เงินกู้ยืมหรือภาระผกูพนัจากการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ 
CPNREIT ตามวงเงินที
ได้ระบไุว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูและหนงัสือชี 8ชวน หรือแบบแสดงรายการ
ข้อมลูประจําปี แล้วแตก่รณี 

14.3 ในกรณีที
กองทรัสต์ CPNREIT มีกําไรสะสมในรอบระยะเวลาบญัชีใด ผู้จดัการกองทรัสต์อาจจ่ายประโยชน์ตอบ
แทนให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ จากกําไรสะสมดงักลา่วด้วยก็ได้ 

14.4 ในกรณีที
กองทรัสต์ CPNREIT ยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู ่ผู้จดัการกองทรัสต์จะไมจ่่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ 

14.5 ผู้จดัการกองทรัสต์จะดําเนินการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ภายใน 90 วนั นบัแตว่นัสิ 8นรอบปี
บญัชีหรือรอบระยะเวลาบญัชีที
มีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนนั 8น แล้วแตก่รณี 

14.6 ในกรณีที
ผู้จดัการกองทรัสต์ไม่สามารถจ่ายประโยชน์ตอบแทนได้ในระยะเวลาตามข้อ 14.5 ผู้จดัการกองทรัสต์
จะแจ้งผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ทราบผา่นระบบสารสนเทศของตลาดหลกัทรัพย์ 

14.7 ผู้ จัดการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามสัดส่วนการถือหน่วยของผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์แต่ละราย ทั 8งนี 8 ผู้ จัดการกองทรัสต์ขอสงวนสิทธิในการที
จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ที
ถือหน่วยทรัสต์เกินกว่าอัตราหรือไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที
กําหนดในประกาศ ทจ.49/2555 
เฉพาะในสว่นที
เกินหรือไมเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงักลา่ว และให้ประโยชน์ตอบแทนในสว่นที
ไมอ่าจจ่ายให้แก่ผู้
ถือหนว่ยทรัสต์ดงักลา่วตกเป็นของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์รายอื
นตามสดัสว่นการถือหนว่ยทรัสต์ 
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14.8  ผู้จดัการกองทรัสต์จะประกาศการจ่ายประโยชน์ตอบแทน วนัปิดสมดุทะเบียนและอตัราประโยชน์ตอบแทน โดย
การแจ้งผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที
มีชื
ออยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ ณ วนัปิดสมดุทะเบียน ผา่นระบบสารสนเทศของ
ตลาดหลกัทรัพย์และจะแจ้งให้ทรัสตีทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

เงื
อนไขเพิ
มเติม 

ในการพิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทน ถ้าประโยชน์ตอบแทนที
จะประกาศจ่ายต่อหน่วยทรัสต์ระหว่างปีบญัชีหรือ
รอบปีบญัชีใดมีมลูคา่ตํ
ากว่าหรือเทา่กบั 0.10 บาท ผู้จดัการกองทรัสต์สงวนสทิธิที
จะไมจ่่ายประโยชน์ตอบแทนในครั 8ง
นั 8น และให้ยกไปจ่ายประโยชน์ตอบแทนพร้อมกนัในงวดถดัไปตามวิธีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนที
กําหนดไว้ 

สาํหรับหลกัเกณฑ์ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทน ผู้จดัการกองทรัสต์จะดําเนินการให้เป็นไปตามที
ระบไุว้ เว้นแต่
กรณีที
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื
นใดที
มีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไข
เปลี
ยนแปลง เพิ
มเติม ประกาศ กําหนด สั
งการ เห็นชอบ และ/หรือ ผ่อนผนัเป็นอย่างอื
น ผู้จัดการกองทรัสต์จะ
ดําเนินการให้เป็นไปตามนั 8น 
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15. ฐานะทางการเงนิและผลการดาํเนินงานของกองทุนรวม CPNRF 

15.1 ฐานะทางการเงนิของกองทุนรวม CPNRF 

งบดุล 
(หน่วย: ล้านบาท) 

ณ วันที) 
31 ธ.ค. 2557 
(ตรวจสอบ) 

ณ วันที) 
31 ธ.ค. 2558 
(ตรวจสอบ) 

ณ วันที) 
31 ธ.ค. 2559 
(ตรวจสอบ) 

ณ วันที) 
30 มิ.ย. 2560 
(สอบทาน) 

สินทรัพย์     

เงินลงทนุในสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ตามมลูคา่ยตุิธรรม 29,919.94 31,790.00 32,309.00 32,402.00 

เงินลงทนุในหลกัทรัพย์ตามมลูคา่ยตุิธรรม 527.75 385.54 662.90 896.95 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 303.55 431.15 464.64 236.49 

ลกูหนี 5คา่เชา่และบริการ 156.95 110.59 88.64 107.73 

ดอกเบี 5ยค้างรับ 0.65 0.35 0.29 0.16 

สินทรัพย์อื
น 82.51 66.30 78.36 54.30 

รวมสินทรัพย์ 30,991.34 32,783.93 33,603.83 33,697.63 

     

หนี :สิน     

เจ้าหนี 5อื
น 26.78 23.52 7.07 23.26 

เงินมดัจํารับลว่งหน้า 994.39 1,033.60 1,138.03 1,142.41 

คา่ใช้จา่ยค้างจา่ย 115.93 333.30 379.56 346.88 

รายได้คา่เชา่รับลว่งหน้า 63.16 53.53 48.34 73.20 

เงินกู้ยืมระยะยาว 1,955.00 1,936.44 1,874.56 1,831.25 

หนี 5สินอื
น 145.88 161.33 163.66 176.24 

รวมหนี :สิน 3,301.14 3,541.72 3,611.22 3,593.24 

สินทรัพย์สทุธิ 27,690.20 29,242.21 29,992.61 30,104.39 

สินทรัพย์สทุธิ:     

ทนุที
ได้รับจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 24,406.21 24,406.21 24,406.21 24,406.21 

กําไรสะสม  3,283.99 4,836.00 5,586.40 5,698.18 

สินทรัพย์สทุธิ 27,690.20 29,242.21 29,992.61 30,104.39 

สินทรัพย์สทุธิตอ่หน่วย (บาท) 12.5154 13.2169 13.5561 13.6066 

จาํนวนหน่วยลงทุนที)จาํหน่ายแล้วทั :งหมด  
ณ วันสิ :นปี/งวด (หน่วย) 

2,212,476,700 2,212,476,700 2,212,476,700 2,212,476,700 
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สินทรัพย์ 

ณ วันที
 31 ธันวาคม 2557, 2558, 2559 และวันที
 30 มิถุนายน 2560 กองทุนรวม CPNRF มีสินทรัพย์รวม
จํานวน 30,991.34, 32,783.93, 33,603.83 และ 33,697.63 ล้านบาท ตามลาํดบั ซึ
งประกอบด้วยรายการดงันี 5 

•••• เงนิลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม 

ณ วนัที
 31 ธันวาคม 2557, 2558, 2559 และวนัที
 30 มิถนุายน 2560 กองทนุรวม CPNRF มีเงินลงทนุใน
สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม จํานวน 29,919.94, 31,790.00, 32,309.00 และ 32,402.00 
ล้านบาท ตามลาํดบั หรือ คิดเป็นร้อยละ 96.54, 96.96, 96.15 และ 96.16 ของสนิทรัพย์รวม ตามลาํดบั โดยเงิน
ลงทนุในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ประกอบไปด้วยทั 5งหมด 4 โครงการ ได้แก่ โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 
2 โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ
 นเกล้า และโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม ่
แอร์พอร์ต 

•••• เงนิลงทุนในหลักทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม 

กองทนุรวม CPNRF มีเงินลงทนุในหลกัทรัพย์ตามมลูคา่ยตุิธรรมซึ
งประกอบด้วยเงินลงทนุในกองทนุตรา
สารตลาดเงินและเงินฝากประจํา ณ วนัที
 31 ธันวาคม 2557, 2558, 2559 และวนัที
 30 มิถนุายน 2560 จํานวน 
527.75, 385.54, 662.90 และ 896.95 ล้านบาท ตามลําดบั ซึ
งคิดเป็นร้อยละ 1.70, 1.18, 1.97 และ 2.66 ของ
สนิทรัพย์รวม ตามลาํดบั 

•••• เงนิสดและเงนิฝากธนาคาร 

กองทนุรวม CPNRF มีเงินสดและเงินฝากธนาคารซึ
งประกอบด้วยเงินฝากบญัชีออมทรัพย์และเงินฝาก
บญัชีกระแสรายวนั ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2557, 2558 และ 2559 และวนัที
 30 มิถนุายน 2560  จํานวน 303.55, 
431.15, 464.64 และ 236.49 ล้านบาท ตามลําดบั ซึ
งคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 0.98, 1.32, 1.38 และ 0.70 ของ
สนิทรัพย์รวม ตามลาํดบั 

•••• สินทรัพย์อื)น 

สินทรัพย์อื
นประกอบด้วยลกูหนี 5ค่าเช่าและค่าบริการ ดอกเบี 5ยค้างรับและสินทรัพย์อื
น จํานวนสินทรัพย์
อื
น ณ วนัที
 31 ธันวาคม 2557, 2558 และ 2559 และวนัที
 30 มิถนุายน 2560 เทา่กบั 240.11, 177.24, 167.29 
และ 162.19 ล้านบาท ตามลําดับ โดยคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 0.77, 0.54, 0.50 และ 0.48 ของสินทรัพย์รวม 
ตามลาํดบั  
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หนี :สิน 

ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2557, 2558, 2559 และวนัที
 30 มิถนุายน 2560 กองทนุรวม CPNRF มีหนี 5สินรวมจํานวน 
3,301.14, 3,541.72, 3,611.22 และ 3,593.24 ล้านบาท ตามลาํดบั ซึ
งประกอบด้วยรายการดงันี 5 

•••• เงนิกู้ยมืระยะยาว 

เงินกู้ยืมระยะยาวเป็นเงินกู้ยืมเพื
อใช้ในการลงทนุในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ ซึ
งประกอบด้วยเงินกู้ยืม
ระยะยาวแบบไม่มีสินทรัพย์คํ 5าประกนัในปี 2552 ที
มีอตัราดอกเบี 5ยลกูค้ารายใหญ่ชั 5นดี (MLR) ลบร้อยละ 1.00 
ถึง MLR ลบร้อยละ 1.75 ตอ่ปี โดยมีระยะเวลาการกู้ยืม 12 ปี และเงินกู้ ระยะยาวแบบไมม่ีสนิทรัพย์คํ 5าประกนัใน
ปี 2556 ที
มีอตัราดอกเบี 5ย MLR ลบร้อยละ 2.00 ถึง MLR ลบร้อยละ 3.00 ต่อปี โดยมีระยะเวลาการกู้ยืม 12 ปี 
ทั 5งนี 5 ณ วันที
 31 ธันวาคม 2557, 2558, 2559 และ 30 มิถุนายน 2560 เงินกู้ ยืมระยะยาวมีจํานวน 1,955, 
1,936.44, 1,874.56 และ 1,831.25 ล้านบาท ตามลําดับ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 59,22, 54.68, 51.91 และ 
50.96 ของหนี 5สนิรวม ตามลาํดบั  

•••• เงนิมัดจาํรับล่วงหน้า 

เงินมดัจํารับล่วงหน้าเป็นเงินมดัจําที
เรียกเก็บจากผู้ เช่าเพื
อเป็นหลกัประกนัในกรณีที
กองทนุรวม CPNRF 
ไม่สามารถเก็บค่าเช่าได้  โดย ณ วนัที
 31 ธันวาคม 2557, 2558, 2559 และ 30 มิถุนายน 2560 เงินมัดจํารับ
ลว่งหน้ามีจํานวน 994.39, 1,033.60, 1,138.03 และ 1,142.41 ล้านบาท ตามลําดบั ซึ
งคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 
30.12, 29.18, 31.51 และ 31.79 ของหนี 5สนิรวม ตามลาํดบั 

• หนี :สินอื)น 

หนี 5สนิอื
นประกอบด้วยเจ้าหนี 5อื
น คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย รายได้คา่เช่ารับลว่งหน้าและหนี 5สนิอื
น โดย ณ วนัที
 31 
ธันวาคม 2557, 2558, 2559 และ 30 มิถุนายน 2560 หนี 5สินอื
นของกองทุนรวม CPNRF มีจํานวน 351.75, 
571.68, 598.63 และ 619.58 ล้านบาท ตามลําดบั ซึ
งคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 10.66, 16.14, 16.58 และ 17.24 
ของหนี 5สนิรวม ตามลาํดบั 

สินทรัพย์สุทธิ 

ณ วนัที
 31 ธันวาคม 2557, 2558, 2559 และ 30 มิถนุายน 2560 กองทุนรวม CPNRF มีสินทรัพย์สทุธิจํานวน 
27,690.20, 29,242.21, 29,992.61 และ 30,104.39 ล้านบาท ตามลําดบั โดยสนิทรัพย์สทุธิประกอบด้วยทนุที
ได้รับจากผู้
ถือหน่วยลงทนุและกําไรสะสม ทั 5งนี 5 ระหว่างสิ 5นปี 2557- สิ 5นสดุวนัที
 30 มิถนุายน 2560 ทนุที
ได้รับจากผู้ ถือหน่วยลงทนุมี
จํานวนคงที
เท่ากบั 24,406.21 ล้านบาท ในขณะที
กําไรสะสมเพิ
มขึ 5นจาก 3,283.99 ล้านบาท เป็น 5,698.18 ล้านบาท ณ 
วนัที
 30 มิถนุายน 2560  
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15.2 ผลการดาํเนินงานของกองทุนรวม CPNRF 

งบกาํไรขาดทุน 
(หน่วย: ล้านบาท) 

ปีสิ :นสุด 
31 ธันวาคม 

2557 
(ตรวจสอบ) 

ปีสิ :นสุด 
31 ธันวาคม 

2558 
(ตรวจสอบ) 

ปีสิ :นสุด 
31 ธันวาคม 

2559 
(ตรวจสอบ) 

งวด 6 เดือน 
สิ :นสุด 30 

มิถุนายน 2559 
(สอบทาน) 

งวด 6 เดือน 
สิ :นสุด 30 

มิถุนายน 2560 
(สอบทาน) 

รายได้จากการลงทุน      

รายได้คา่เชา่และคา่บริการ 3,185.14 3,037.59 3,425.15 1,675.73 1,696.38 

ดอกเบี 5ยรับ 12.91 6.78 6.11 2.62 1.57 

รายได้อื
น (1)  111.36 91.25 99.45 52.61 57.76 

รวมรายได้ 3,309.41 3,135.62 3,530.72 1,730.96 1,755.71 

ค่าใช้จ่าย      

คา่ธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรัพย์ 371.78 425.12 399.37 195.65 201.17 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ 29.30 33.80 35.17 17.37 17.10 

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 4.00 4.61 4.80 2.37 2.33 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน 2.66 3.07 3.20 1.58 1.56 

คา่ธรรมเนียมวิชาชีพ 0.65 0.59 0.62 0.31 0.34 

ต้นทนุเชา่และบริการ 121.17 123.87 119.57 58.12 66.24 

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 39.95 49.48 64.80 36.56 34.50 

คา่ใช้จา่ยอื
น 0.08 0.04 0.04 0.02 0.02 

ต้นทนุทางการเงิน 56.26 73.25 72.36 36.08 35.18 

รวมค่าใช้จ่าย 625.85 713.83 699.94 348.06 358.44 

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 2,683.56 2,421.79 2,830.78 1,382.90 1,397.27 

รายการกาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงิน
ลงทุน 

 
    

รายการกําไร (ขาดทนุ) สทุธิที
เกิดขึ 5นจากเงิน
ลงทนุ 

2.48 (4.84) (3.71) (0.74) 0.61 

รายการกําไร (ขาดทนุ) สทุธิที
ยงัไมเ่กิดขึ 5น
จากเงินลงทนุ 

524.87 1,563.48 335.59 244.11 10.41 

รวมรายการกาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงนิ
ลงทุน 

527.35 1,558.64 331.88 243.37 11.02 

การเพิ)มขึ :นในสินทรัพย์สุทธิจากการ
ดาํเนินงาน 

3,210.91 3,980.43 3,162.66 1,626.28 1,408.28 

หมายเหตุ: 
(1) 

       ได้แก่ รายได้จากคา่เบี 5ยประกนัและภาษีโรงเรือนที
เรียกเก็บจากผู้ เชา่ และรายได้อื
นที
เกี
ยวกบัทรัพย์สิน 
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รายได้ 

สาํหรับปี 2557, 2558 และ 2559 กองทนุรวม CPNRF มีรายได้รวมจํานวน 3,309.41, 3,135.62 และ 3,530.72 
ล้านบาท ตามลาํดบั โดยในปี 2559 รายได้รวมประกอบด้วยรายได้คา่เช่าและค่าบริการ (คิดเป็นร้อยละ 97.00 ของรายได้
รวม) ดอกเบี 5ยรับ (คิดเป็นร้อยละ 0.17 ของรายได้รวม) และรายได้อื
น (คิดเป็นร้อยละ 2.83 ของรายได้รวม) ในปี 2558 
รายได้รวมลดลงจากปี 2557 เป็นจํานวน 173.79 ล้านบาท ซึ
งมีสาเหตหุลกัจากการที
รายได้คา่เช่าและคา่บริการลดลงจาก 
3,185.14 ล้านบาท ในปี 2557 เหลือ 3,037.59 ล้านบาท ในปี 2558 เนื
องจากศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ
 นเกล้า ได้
ทยอยปิดปรับปรุงตั 5งแต่เดือนมีนาคม 2558 ซึ
งสง่ผลให้อตัราการเช่าพื 5นที
และรายได้ค่าเช่าและคา่บริการลดลง ทั 5งนี 5 การ
ปรับปรุงศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ
 นเกล้า ได้แล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2559 สง่ผลให้รายได้รวมในปี 2559 เพิ
มขึ 5น 
395.10 ล้านบาท เป็น 3,530.72 ล้านบาท อนัเป็นผลจากอตัราการเช่าพื 5นที
และรายได้คา่เช่าและคา่บริการที
เพิ
มขึ 5น 

สาํหรับช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560 รายได้รวมของกองทนุรวม CPNRF เท่ากบั 1,755.71 ล้านบาท เพิ
มขึ 5นจาก
ช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ซึ
งกองทุนรวม CPNRF มีรายได้รวมทั 5งสิ 5น 1,730.96 ล้านบาท  โดยมีสาเหตุหลกัจากการ
เพิ
มขึ 5นของรายได้ค่าเช่าและคา่บริการ จากจํานวน 1,675.73 ในงวด 6 เดือนแรกของปั 2559 เป็น 1,696.38 ล้านบาท ใน
งวด 6 เดือนแรกของปี 2560 

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 

ในปี 2557, 2558 และ 2559 กองทุนรวม CPNRF มีค่าใช้จ่ายรวม 625.85, 713.83 และ 699.94 ล้านบาท 
ตามลําดับ ซึ
งค่าใช้จ่ายรวมในปี 2559 ประกอบด้วยค่าธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรัพย์ (คิดเป็นร้อยละ 57.06 ของ
ค่าใช้จ่ายรวม) ต้นทนุค่าเช่าและค่าบริการ (คิดเป็นร้อยละ 17.08 ของค่าใช้จ่ายรวม) ต้นทนุทางการเงิน (คิดเป็นร้อยละ 
10.34 ของค่าใช้จ่ายรวม) ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (คิดเป็นร้อยละ 9.26 ของค่าใช้จ่ายรวม) และค่าใช้จ่ายอื
นๆ (คิดเป็น
ร้อยละ 6.26 ของค่าใช้จ่ายรวม) ในปี 2558 คา่ใช้จ่ายรวมเพิ
มขึ 5น 87.98 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 14.06) จากปีก่อนหน้า
เป็น 713.83 ล้านบาท โดยมีสาเหตหุลกัจากค่าธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรัพย์ที
เพิ
มขึ 5น เนื
องจากคา่ธรรมเนียมในการ
จดัหาผู้ เช่าที
เพิ
มขึ 5นจากสญัญาต่ออายแุละสญัญาใหม่ และการเพิ
มขึ 5นของต้นทนุทางการเงิน อย่างไรก็ตาม ในปี 2559 
คา่ใช้จ่ายของกองทนุรวม CPNRF ลดลง 13.89 ล้านบาท (หรือลดลงร้อยละ 1.95) จากปีก่อนหน้าเป็น 699.94 ล้านบาท 
โดยสาเหตหุลกัที
ทําให้คา่ใช้จา่ยรวมลดลงมาจากการลดลงของคา่ธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรัพย์ อนัเป็นผลมาจากการ
ลดลงของคา่ธรรมเนียมในการจดัหาผู้ เช่า 

สําหรับช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560 ค่าใช้จ่ายรวมมีจํานวน 358.44 ล้านบาท เพิ
มขึ 5น 10.38 ล้านบาท จากช่วง
เดียวกนัของปีก่อนหน้า โดยมีสาเหตหุลกัจากการเพิ
มขึ 5นของค่าธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรัพย์และต้นทุนค่าเช่าและ
คา่บริการ ตามรายได้ค่าเช่าและคา่บริการที
เพิ
มขึ 5น ซึ
งคา่ใช้จ่ายทั 5งสองสว่นดงักลา่วคิดเป็นร้อยละ 56.12 และ 18.48 ของ
คา่ใช้จ่ายรวมสาํหรับช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560 
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รายได้จากการลงทุนสุทธิ 

ในปี 2557, 2558 และ 2559 กองทุนรวม CPNRF มีรายได้จากการลงทุนสทุธิจํานวน 2,683.56, 2,421.79 และ 
2,830.78 ล้านบาท ตามลําดบั ซึ
งลดลงร้อยละ 9.75 ในปี 2558 และเพิ
มขึ 5นร้อยละ 16.89 ในปี 2559 โดยความผนัผวน
ของรายได้จากการลงทุนสุทธิในปี 2557-2559 มีสาเหตุจากการเปลี
ยนแปลงของรายได้ค่าเช่าและค่าบริการและ
ค่าธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรัพย์ สําหรับในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560 กองทนุรวม CPNRF มีรายได้จากการลงทุน
สทุธิจํานวน 1,397.27 ล้านบาท เพิ
มขึ 5นจํานวน 14.37 ล้านบาท จากช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า โดยมีสาเหตหุลกัจากการ
ปรับตวัเพิ
มขึ 5นของรายได้คา่เช่าและคา่บริการ 

15.3 การวิเคราะห์กระแสเงนิสด 

งบกระแสเงนิสด 
(หน่วย: ล้านบาท) 

ปีสิ :นสุด 
31 ธันวาคม 

2557 
(ตรวจสอบ) 

ปีสิ :นสุด 
31 ธันวาคม 

2558 
(ตรวจสอบ) 

ปีสิ :นสุด 
31 ธันวาคม 

2559 
(ตรวจสอบ) 

งวด 6 เดือน 
สิ :นสุด 30 

มิถุนายน 2559 
(สอบทาน) 

งวด 6 เดือน 
สิ :นสุด 30 

มิถุนายน 2560 
(สอบทาน) 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน      

การเพิ
มขึ 5นในสินทรัพย์สทุธิจากการดําเนินงาน 3,210.91 3,980.43 3,162.66 1,626.28 1,408.28 

ปรับกระทบรายการเพิ
มขึ 5นในสินทรัพย์สทุธิจากการ
ดําเนินงานให้เป็นเงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) 
กิจกรรมดําเนินงาน: 

 
   

 

การซื 5อเงินลงทนุในหลกัทรัพย์ (2,856.00) (1,725.00) (2,827.70) (1,469.20) (895.60) 

การขายเงินลงทนุในหลกัทรัพย์ 2,978.00 1,870.00 2,555.00 1,135.00 666.00 

การซื 5อเงินลงทนุในสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ (10,867.77) (314.62) (191.88) (46.69) (86.67) 

การจําหน่ายเงินลงทนุในสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ 4.14 0.42 0.10 0.05 0.23 

ลกูหนี 5คา่เชา่และบริการลดลง (เพิ
มขึ 5น) 18.43 46.36 21.95 (24.67) (19.10) 

ดอกเบี 5ยค้างรับลดลง (เพิ
มขึ 5น) (0.53) 0.29 0.07 (0.08) 0.14 

สินทรัพย์อื
นลดลง (เพิ
มขึ 5น) (8.35) 16.21 (12.06) 3.83 24.06 

เจ้าหนี 5อื
น  (ลดลง) เพิ
มขึ 5น 14.90 (3.26) (16.45) (9.83) 16.19 

เงินมดัจํารับลว่งหน้าเพิ
มขึ 5น (ลดลง) 192.48 39.21 104.43 66.99 4.39 

คา่ใช้จา่ยค้างจา่ยเพิ
มขึ 5น (ลดลง) 28.36 217.37 46.26 (74.97) (32.68) 

รายได้คา่เชา่รับลว่งหน้าเพิ
มขึ 5น (ลดลง) (21.14) (9.63) (5.19) 12.24 24.86 

หนี 5สินอื
นเพิ
มขึ 5น (ลดลง) 9.32 15.45 2.33 (2.18) 12.58 

รายการ (กําไร) ขาดทนุสทุธิที
เกิดขึ 5น  จากเงินลงทนุ (2.48) 4.84 3.71 0.74 (0.61) 

รายการ (กําไร) ขาดทนุสทุธิที
ยงัไมเ่กิดขึ 5นจากเงิน
ลงทนุ 

(524.87) (1,563.48) (335.59) (244.11) (10.41) 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน (7,824.60) 2,574.58 2,507.63 973.38 1,111.67 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน      
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งบกระแสเงนิสด 
(หน่วย: ล้านบาท) 

ปีสิ :นสุด 
31 ธันวาคม 

2557 
(ตรวจสอบ) 

ปีสิ :นสุด 
31 ธันวาคม 

2558 
(ตรวจสอบ) 

ปีสิ :นสุด 
31 ธันวาคม 

2559 
(ตรวจสอบ) 

งวด 6 เดือน 
สิ :นสุด 30 

มิถุนายน 2559 
(สอบทาน) 

งวด 6 เดือน 
สิ :นสุด 30 

มิถุนายน 2560 
(สอบทาน) 

เงินสดรับจากการกู้ยืม 1,650.00 - -   

จา่ยคืนเงินกู้ยืมระยะยาว (35.00) (18.56) (61.88) (18.56) (43.31) 

ทนุที
ได้รับจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุเพิ
มขึ 5น 8,642.25 - -   

การแบง่ปันสว่นทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ (2,480.43) (2,428.41) (2,412.26) (1,126.82) (1,296.51) 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ 7,776.82 (2,446.97) (2,474.14) (1,145.38) (1,339.82) 

เงนิสดและเงนิฝากธนาคารเพิ)มขึ :น (ลดลง) สุทธิ (47.78) 127.61 33.49 (172.00) (228.15) 

เงินสดและเงินฝากธนาคารต้นปี 351.33 303.55 431.16 431.15 464.64 

เงนิสดและเงนิฝากธนาคารปลายปี 303.55 431.16 464.65 259.15 236.49 

 
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 

ในปี 2557 กองทุนรวม CPNRF มีกระแสเงินสดสทุธิที
ใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 7,824.60 ล้านบาท 
โดยมีสาเหตหุลกัจากการเข้าลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต และการ
ลงทุนในหลกัทรัพย์จํานวน 10,867.77 และ 2,856 ล้านบาท ตามลําดบั อย่างไรก็ตาม ในปี 2558, 2559 และในงวด 6 
เดือนแรกของปี 2560 กองทนุรวม CPNRF มีกระแสเงินสดสทุธิจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 2,574.58, 2,507.63 และ 
1,111.67 ล้านบาท ตามลําดบั โดยมีสาเหตุหลกัจากการขายเงินลงทุนในหลกัทรัพย์จํานวน 1,870.00, 2,555.00 และ 
666.00 ล้านบาท ในปี 2558, 2559 และในงวด 6 เดือนแรกของปี 2560 ตามลาํดบั 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 

ในปี 2557 กองทุนรวม CPNRF มีกระแสเงินสดสทุธิที
ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 7,776.82 ล้านบาท 
โดยมีสาเหตุหลกัจากทุนที
ได้รับเพิ
มเติมจากผู้ ถือหน่วยลงทุนจํานวน 8,642.25 ล้านบาท และเงินสดรับจากการกู้ ยืม
จํานวน 1,650 ล้านบาท ซึ
งทั 5งหมดนํามาใช้ในการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ของโครงการเซ็นทรัลพลาซา 
เชียงใหม่ แอร์พอร์ต อย่างไรก็ตาม ในปี 2558, 2559 และในงวด 6 เดือนแรกของปี 2560 กองทุนรวม CPNRF มีกระแส
เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงินทั 5งสิ 5น 2,446.97, 2,474.14 และ 1,339.82 ล้านบาท ตามลาํดบั ซึ
งมีสาเหตหุลกัจาก
การแบง่ปันสว่นทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจํานวน 2,428.41, 2,412.26 และ 1,296.51 ล้านบาท ตามลาํดบั 
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15.4 งบเสมือนของกองทรัสต์ CPNREIT สาํหรับปีสิ :นสุด ณ วันที) 31 ธันวาคม 2559 

งบการเงินของกองทรัสต์ CPNREIT เสมือนกองทนุรวม CPNRF ได้แปลงสภาพเป็นกองทรัสต์ CPNREIT ตั 5งแต่
วนัที
 1 มกราคม 2559 และยงัไม่ได้มีการลงทนุในทรัพย์สินที
จะลงทนุเพิ
มเติมครั 5งที
 1 โดยเป็นข้อมูลทางการเงินเสมือน 
สําหรับปีสิ 5นสดุ ณ วนัที
 31 ธันวาคม 2559 (ตั 5งแต่วนัที
 1 มกราคม 2559 สิ 5นสดุวนัที
 31 ธันวาคม 2559) มีรายละเอียด
ดงันี 5 

  

งบดุล 
(หน่วย: ล้านบาท) 

ณ วันที) 31 ธันวาคม 2559 

งบตรวจสอบของ
กองทุนรวม 

CPNRF 

รายการปรับปรุง งบเสมือนของ
กองทรัสต์ CPNREIT  
ในกรณีไม่มีการลงทนุใน

ทรพัย์สินที�จะลงทนุ
เพิ�มเติมครั�งที� � 

เงินลงทนุในสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ตามมลูคา่ยตุิธรรม 32,309.00 - 32,309.00 

เงินลงทนุในหลกัทรัพย์ตามมลูคา่ยตุิธรรม 662.90 - 662.90 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 464.64 (138.56) 326.08 

ลกูหนี 5คา่เชา่และบริการ 88.64 - 88.64 

ดอกเบี 5ยค้างรับ 0.29 - 0.29 

สินทรัพย์อื
น 78.36 - 78.36 

รวมสินทรัพย์ 33,603.83 (138.56) 33,465.27 

    

หนี :สิน    

เจ้าหนี 5อื
น 7.07 - 7.07 

เงินมดัจํารับลว่งหน้า 1,138.03 - 1,138.03 

คา่ใช้จา่ยค้างจา่ย 379.56 - 379.56 

รายได้คา่เชา่รับลว่งหน้า 48.34 - 48.34 

เงินกู้ยืมระยะยาว 1,874.56 61.88 1,936.44 

หนี 5สินอื
น 163.66 - 163.66 

รวมหนี :สิน 3,611.22 61.88 3,673.09 

สินทรัพย์สุทธิ 29,992.61 (200.44) 29,792.18 

สินทรัพย์สุทธิ:    

ทนุที
ได้รับจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 24,406.21   4,836.01  29,242.22 

กําไรสะสม  5,586.40 (5,036.44) 549.96 

สินทรัพย์สุทธิ 29,992.61 (200.44) 29,792.18 

สินทรัพย์สทุธิตอ่หน่วย (บาท) 13.5561 (0.0906) 13.4655 

จํานวนหน่วยลงทนุ/หน่วยทรัสต์ที
จําหน่ายแล้วทั 5งหมด (หน่วย) 2,212,476,700 2,212,476,700 2,212,476,700 
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งบกาํไรขาดทุน 
(หน่วย: ล้านบาท) 

ปีสิ :นสุด 31 ธันวาคม 2559 

งบตรวจสอบของ
กองทุนรวม 

CPNRF 

รายการปรับปรุง งบเสมือนของ
กองทรัสต์ CPNREIT 

(ในกรณีไม่มีการลงทนุใน
ทรพัย์สินที�จะลงทนุ
เพิ�มเติมครั�งที� 1) 

รายได้จากการลงทุน    

รายได้คา่เชา่และคา่บริการ 3,425.15 -   3,425.15 

ดอกเบี 5ยรับ 6.11 -   6.11 

รายได้อื
น (1)  99.45 -   99.45 

รวมรายได้ 3,530.72 -   3,530.72 

ค่าใช้จ่าย    

คา่ธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรัพย์                  399.37  -         399.37  

คา่ธรรมเนียมการจดัการกองทนุรวม                     35.17  (35.17)                -   

คา่ธรรมเนียมการจดัการกองทรัสต์                            -           92.03          92.03  

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์                       4.80   (4.80)                -   

คา่ธรรมเนียมทรัสตี                            -           30.12          30.12  

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน 3.20 1.80 5.00 

คา่ธรรมเนียมวิชาชีพ 0.62 - 0.62 

ต้นทนุเชา่และบริการ 119.57 - 119.57 

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 64.80 - 64.80 

คา่ใช้จา่ยอื
น 0.04 2.70 2.74 

ต้นทนุทางการเงิน 72.36 (20.47) 51.90 

รวมค่าใช้จ่าย 699.94 66.22 766.16 

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 2,830.78 (66.22) 2,764.56 

รายการกาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน    

รายการกําไร (ขาดทนุ) สทุธิที
เกิดขึ 5นจากเงินลงทนุ (3.71) - (3.71) 

รายการกําไร (ขาดทนุ) สทุธิที
ยงัไมเ่กิดขึ 5นจากเงินลงทนุ 335.59 (1.40) 334.19 

รวมรายการกาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงนิลงทุน 331.88 (1.40) 330.48 

การเพิ)มขึ :นในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน 3,162.66 (67.62) 3,095.04 

หมายเหตุ: 
(1)        ได้แก่ รายได้จากคา่เบี 5ยประกนัและภาษีโรงเรือนที
เรียกเก็บจากผู้ เชา่ และรายได้อื
นที
เกี
ยวกบัทรัพย์สิน 
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สรุปสมมติฐานที)สาํคัญในการจัดทาํข้อมูลทางการเงนิเสมือน 

สมมติฐานในการจัดทําข้อมูลทางการเงินเสมือนของกองทรัสต์ CPNREIT สําหรับปีสิ 5นสุดวนัที
 31 ธันวาคม 
2559 มีดงัตอ่ไปนี 5 

(ก) ข้อมูลทางการเงินเสมือนจัดทําขึ 5นโดยถือเสมือนว่ากองทุนรวม CPNRF มีการแปลงสภาพจาก 
กองทุนรวม CPNRF เป็นกองทรัสต์ CPNREIT ตั 5งแต่วันที
  1 มกราคม 2559 และไม่มีการลงทุนใน
สินทรัพย์เพิ
มเติม กล่าวคือไม่มีการลงทุนในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช และ โรงแรมฮิลตัน 
พทัยา ภายใต้สมมติฐานว่า ณ วนัที
 1 มกราคม 2559 กองทรัสต์ CPNREIT ได้ออกหน่วยทรัสต์ให้แก่
กองทนุรวม CPNRF เพื
อชําระค่าตอบแทนการรับโอนทรัพย์สนิและภาระหนี 5สนิของกองทนุรวม CPNRF 
จํานวน 2,212,476,700 หน่วย มลูค่าที
ตราไว้หน่วยละ 13.2169 บาท ซึ
งเทา่กบัมลูค่าสินทรัพย์สทุธิของ
กองทนุรวม CPNRF ณ วนัเดียวกนั 

(ข) ข้อมลูทางการเงินเสมือนจดัทําขึ 5นโดยถือเสมือนวา่จํานวนหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ CPNREIT ภายหลงั
การแปลงสภาพมีจํานวนเท่ากับหน่วยลงทุนของกองทุนรวม CPNRF ตามอัตราการสับเปลี
ยน
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ CPNREIT กับหน่วยลงทุนของกองทุนรวม CPNRF (Swap Ratio) เท่ากับ 1 
ตอ่ 1 

(ค) ข้อมูลทางการเงินเสมือนจดัทําขึ 5นโดยถือเสมือนว่า ณ วนัที
 ] มกราคม 2559 กองทนุรวม CPNRF ได้มี
การโอนทรัพย์สิน ไปยงักองทรัสต์ CPNREIT โดยได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ
มและอากรแสตมป์ รวมถึง
ได้รับการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิการเช่าเป็นอตัราร้อยละ 0.01 ของมูลค่าสิทธิการ
เช่า แตไ่มเ่กิน 100,000 บาทตอ่สญัญา 

ทั 5งนี 5 ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิการเช่าที
กองทรัสต์ CPNREIT เป็นผู้ รับผิดชอบมีจํานวนเงิน 1.4  
ล้านบาท ซึ
งบนัทกึเป็นต้นทนุของเงินลงทนุในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ และสง่ผลให้กําไรสทุธิที
ยงัไม่
เกิดขึ 5นจากเงินลงทนุภายหลงัจากการวดัมลูคา่ยตุิธรรม ณ วนัสิ 5นปีลดลงด้วยจํานวนที
เทา่กนั 

(ง) ข้อมลูทางการเงินเสมือนจดัทําขึ 5นโดยถือเสมือนว่าภายหลงัการแปลงสภาพ กองทรัสต์ CPNREIT ได้มี
การเข้าทําสญัญาแต่งตั 5งผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ฉบบัใหม่กบั CPN ในวนัแปลงสภาพ โดยเงื
อนไขและ
ข้อกําหนดเป็นไปตามที
กองทนุรวม CPNRF ได้ตกลงไว้เดิม 

(จ) ข้อมูลทางการเงินเสมือนจัดทําขึ 5นโดยถือเสมือนว่าผู้ จัดการกองทรัสต์มีสิทธิได้รับค่าธรรมเนียมการ
จดัการกองทรัสต์ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 1.0 ตอ่ปี (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ
ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื
นใด
ในทํานองเดียวกนั) ของมลูคา่สินทรัพย์รวมของกองทรัสต์ CPNREIT  ทั 5งนี 5 ภายหลงัจากการแปลงสภาพ
กองทุนรวม CPNRF เป็นกองทรัสต์ CPNREIT จะไม่มีผู้ จดัการกองทุนรวม ดงันั 5นจึงไม่มีค่าธรรมเนียม
การจดัการกองทนุรวม 
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(ฉ) ข้อมูลทางการเงินเสมือนจัดทําขึ 5นโดยถือเสมือนว่าทรัสตีมีสิทธิได้รับค่าธรรมเนียมทรัสตีในอัตรา 
ไมเ่กินร้อยละ 1.0 ต่อปี (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ
ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื
นใดในทํานองเดียวกนั) ของ
มลูคา่สนิทรัพย์รวมของกองทรัสต์ CPNREIT ทั 5งนี 5 ภายหลงัจากการแปลงสภาพกองทนุรวม CPNRF เป็น
กองทรัสต์ CPNREIT จะไมม่ีผู้ดแูลผลประโยชน์ ดงันั 5นจึงไมม่ีคา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 

(ช) ข้อมูลทางการเงินเสมือนจัดทําขึ 5นโดยถือเสมือนว่าค่าธรรมเนียมนายทะเบียนคิดในอัตราตามที
 
นายทะเบียนหนว่ยทรัสต์กําหนด 

(ซ) ข้อมูลทางการเงินเสมือนจัดทําขึ 5นโดยถือเสมือนว่ากองทรัสต์ CPNREIT มีค่าใช้จ่ายอื
นซึ
งเกิดจากการ 
จดัประชมุสามญัประจําปีผู้ ถือหนว่ยเพิ
มขึ 5นเป็นจํานวนเงิน 2.7 ล้านบาท  

(ฌ) ข้อมลูทางการเงินเสมือนจัดทําขึ 5นโดยถือเสมือนว่ากองทรัสต์ CPNREIT มีการดําเนินการกู้ ยืมเงินจาก
ธนาคารพาณิชย์ และ/หรือสถาบนัการเงินจํานวนเงิน 1,936.4 ล้านบาท เพื
อใช้ทดแทนวงเงินกู้ เดิมของ 
กองทุนรวม CPNRF ที
กองทรัสต์ CPNREIT ได้รับโอนมา ทั 5งนี 5เงินกู้ ยืมที
ได้รับทดแทนวงเงินกู้ เดิม มี
ระยะเวลาปลอดเงินต้น 2 ปี กําหนดระยะเวลาชําระเงินกู้  2 ปี และอตัราดอกเบี 5ยไมเ่กินร้อยละ 3.5 ตอ่ปี  

(ญ) เมื
อเปรียบเทียบคา่ใช้จ่ายของข้อมลูทางการเงินเสมือนกบัคา่ใช้จ่ายตามงบการเงินที
ตรวจสอบแล้วโดย
ผู้สอบบญัชีของกองทุนรวม CPNRF สําหรับปีสิ 5นสดุวนัที
 31 ธันวาคม 2559 ข้อมูลทางการเงินเสมือน
จัดทําขึ 5นโดยถือเสมือนว่านอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการจัดการกองทรัสต์ ค่าธรรมเนียมทรัสตี 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื
น ตามที
ได้กล่าวมาข้างต้น ค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์ 
CPNREIT ไม่มีความแตกต่างจากค่าใช้จ่ายของกองทนุรวม CPNRF โดยเฉพาะอยา่งยิ
งในเรื
องของการ
ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ
ม ซึ
งกองทรัสต์ CPNREIT มีสิทธิขอคืนภาษีมูลค่าเพิ
ม อย่างไรก็ตามข้อมูลทาง
การเงินเสมือนจัดทําขึ 5นโดยถือเสมือนว่าภาษีมูลค่าเพิ
มเป็นค่าใช้จ่ายโดยไม่มีการขอคืนเช่นเดียวกับ
กองทนุรวม CPNRF 

(ฎ) ข้อมลูทางการเงินเสมือนจดัทําขึ 5นโดยถือเสมือนวา่ในปี 2559 กองทรัสต์ CPNREIT มีการจ่ายประโยชน์
ตอบแทนจํานวนเงิน 2,545.1 ล้านบาท ซึ
งประกอบด้วยการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของ 2 ช่วงเวลาดงันี 5  

1. วนัที
 23 กมุภาพนัธ์ 2559 กองทรัสต์ CPNREIT มีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนเป็นจํานวนเงิน 510.0 
ล้านบาท ตามการจ่ายเงินปันผลจริงของกองทนุรวม CPNRF ณ วนัดงักลา่ว โดยเป็นการจ่ายเงินปัน
ผลจากผลการดําเนินงานตั 5งแต่วนัที
 1 ตุลาคม 2558 ถึงวนัที
 31 ธันวาคม 2558 ซึ
งเป็นช่วงเวลา
ก่อนการแปลงสภาพเป็นกองทรัสต์ CPNREIT  

2. ในช่วงวนัที
 1 เมษายน 2559 ถึง วนัที
 31 ธันวาคม 2559 กองทรัสต์ CPNREIT มีการจ่ายประโยชน์
ตอบแทนเป็นจํานวนเงิน 2,035.1 ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 98.7 ของรายได้จากการลงทุน
สทุธิ จากผลการดําเนินงานตั 5งแตว่นัที
 1 มกราคม 2559 ถึง วนัที
 30 กนัยายน 2559 ซึ
งเป็นช่วงเวลา
หลงัการแปลงสภาพเป็นกองทรัสต์ CPNREIT 
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16. นโยบายการลงทุนในอนาคต 

กองทรัสต์ CPNREIT อาจลงทนุในทรัพย์สนิหลกัอื
นเพิ
มเติม นอกจากทรัพย์สนิที
โอนมาจากกองทนุรวม CPNRF 
และทรัพย์สินที
จะลงทุนเพิ
มเติมครั /งที
  1  โดยกองทรัสต์ CPNREIT จะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์ รวมทั /งสิทธิการเช่าช่วงอสงัหาริมทรัพย์ที
มีคณุภาพสงู โดยมุ่งเน้นการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ประเภท
ศนูย์การค้า รวมทั /งการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ประเภทอื
น ๆ ที
มีความเกี
ยวข้องหรือสง่เสริมประโยชน์กบัอสงัหาริมทรัพย์
ประเภทศนูย์การค้า อาทิ ทรัพย์สินเพื
อการพาณิชย์ อาคารสาํนกังาน โรงแรมและเซอร์วิสอะพาร์ตเมนต์ เป็นต้น เพื
อเป็น
ทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ CPNREIT โดยการซื /อ และ/หรือ เช่า และ/หรือ เช่าช่วง และ/หรือ รับโอนสิทธิการเช่า และ/
หรือ สทิธิการเช่าช่วงทรัพย์สนิหลกั และโดยมุง่เน้นการจดัหาผลประโยชน์ในรูปของรายได้คา่เช่าและคา่บริการ หรือรายได้
อื
นใดในทํานองเดียวกนั ตลอดจนทําการปรับปรุง เปลี
ยนแปลง พฒันาศกัยภาพ และ/หรือ จําหน่ายทรัพย์สนิต่าง ๆ เพื
อ
มุง่ก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทรัสต์ CPNREIT เพื
อประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ อยา่งตอ่เนื
องในระยะยาว 
อีกทั /งกองทรัสต์ CPNREIT มีจุดมุ่งหมายที
จะลงทนุในทรัพย์สินเพิ
มเติม เพื
อการเติบโตอย่างตอ่เนื
องของฐานรายได้ของ
กองทรัสต์ CPNREIT และเป็นการกระจายความเสี
ยงผ่านการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์หลายแห่งในทําเลที
แตกต่างกัน 
รวมถึงการลงทนุในทรัพย์สินอื
น และ/หรือ หลกัทรัพย์อื
น และ/หรือ การหาดอกผลโดยวิธีอื
นใด ตามที
กฎหมายหลกัทรัพย์ 
และ/หรือ กฎหมายอื
นใดที
เกี
ยวข้องกําหนด 

ทั /งนี / ในการลงทุนในทรัพย์สินหลกัเพิ
มเติมในอนาคต รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินอื
น ผู้ จัดการกองทรัสต์จะ
ปฏิบตัิให้เป็นไปตามข้อกําหนดที
เกี
ยวข้อง 
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17. ข้อมูลอื�นที�เกี�ยวข้อง 

-ไมม่ี- 
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ส่วนที� 3 

ข้อมูลเกี�ยวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ 

1. รายละเอียดของหน่วยทรัสต์ที�เสนอขาย 

1.1 ลักษณะสาํคัญของหลักทรัพย์ที�เสนอขาย 

ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์ บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จํากดั (“ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์”) 

ประเภทหลกัทรัพย์ที�เสนอขาย ใบทรัสต์ที�แสดงสทิธิของผู้ ถือในฐานะผู้ รับประโยชน์ในทรัสต์ (หนว่ยทรัสต์) 

ประเภทการลงทุน การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ให้แก่กองทุนรวม CPNRF เพื�อแลกเปลี�ยนกับ
ทรัพย์สนิและภาระของกองทนุรวม CPNRF โดยสรุปมีรายละเอียดดงันี : 

ทรัพย์สินของกองทุนรวม CPNRF 

โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 

(1) สทิธิการเช่าช่วงที�ดิน 20 ปี คงเหลอืระยะเวลาการเช่าประมาณ 8 ปี 

(2) สิทธิการเช่าอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 (บางส่วน) ซึ�งเป็น
อาคาร 5 ชั :น และชั :นใต้ดิน 1 ชั :น พร้อมอาคารจอดรถ (บางส่วน) จากบริษัท 
เซ็นทรัลพฒันา พระราม 2 จํากดั ซึ�งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิD เป็นระยะเวลา 20 ปี 
คงเหลอืระยะเวลาการเช่าประมาณ 8 ปี  

(3) สิทธิการเช่า 20 ปี คงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ 8 ปี สําหรับงานระบบ
สาธารณปูโภค ระบบบําบดันํ :าเสยีและสิ�งอํานวยความสะดวกตา่ง ๆ 

(4) กรรมสทิธิDในสงัหาริมทรัพย์ที�เกี�ยวเนื�องกบัโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 

โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 

(1) สทิธิการเช่าที�ดิน 30 ปี คงเหลอืระยะเวลาการเชา่ประมาณ 18 ปี (สญัญาสิ :นสดุ
วนัที� 15 สงิหาคม 2578) โดยกองทนุรวม CPNRF มีสทิธิที�จะตอ่อายสุญัญาเช่า
ได้อีก 2 คราว ๆ ละ 30 ปี จากบริษัท เซ็นทรัลพฒันา พระราม 3 จํากัด ซึ�งเป็น
เจ้าของกรรมสทิธิD  

(2) สิทธิการเช่าอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 (บางส่วน) ซึ�งเป็น
อาคาร 8 ชั :น และชั :นใต้ดิน 3 ชั :น ซึ�งปัจจุบนัใช้ประโยชน์เป็นอาคารศนูย์การค้า 
พื :นที�จอดรถและพื :นที�บริการ (บางสว่น) จากบริษัท เซ็นทรัลพฒันา พระราม 3 
จํากดั ซึ�งเป็นเจ้าของกรรมสทิธิD เป็นระยะเวลา 30 ปี คงเหลอืระยะเวลาการเช่า
ประมาณ 18 ปี  (สัญญาสิ :นสุดวันที�  15 สิงหาคม 2578) โดยกองทุนรวม 
CPNRF มีสทิธิจะตอ่อายสุญัญาเช่าได้อีก 2 คราว ๆ ละ 30 ปี 
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(3) กรรมสทิธิD (โดยการซื :อและ/หรือรับโอน) งานระบบสาธารณปูโภคและสิ�งอํานวย
ความสะดวกตา่ง ๆ ของอาคารศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 

(4) กรรมสทิธิDในสงัหาริมทรัพย์ที�เกี�ยวเนื�องกบัโครงการเซ็นทรัล พระราม 3 

โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ� นเกล้า 

(1) สทิธิการเช่าช่วงที�ดินที�เป็นที�ตั :งของอาคารศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ� นเกล้า  

(2) สิทธิการเช่าอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ� นเกล้า (บางส่วน) จํานวน 1 
อาคาร และอาคารสาํนกังานจํานวน 2 อาคาร (ทั :งอาคาร) รวมทั :งที�จอดรถยนต์
ภายในอาคาร  

(3) สิทธิการเช่างานระบบและทรัพย์สินอื�นที�เกี�ยวข้องกับโครงการเซ็นทรัลพลาซา 
ปิ� นเกล้า จากบริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากัด (มหาชน) เป็นระยะเวลาประมาณ 
15 ปี คงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ 7 ปี (สญัญาสิ :นสดุวนัที� 31 ธันวาคม 
2567) 

โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต 

(1) สิท ธิการเช่ าอาคารศูน ย์การค้า (บางส่วน) จํานวน 1 อาคาร อาคาร
อเนกประสงค์ (Multipurpose Hall) จํานวน 1 อาคาร รวมทั :งที�จอดรถยนต์
ภายใน 1 อาคาร (ตามสดัสว่นการใช้งานของพื :นที�อาคารศนูย์การค้าและอาคาร
อเนกประสงค์ที�กองทนุรวม CPNRF ลงทนุ) 

(2) สทิธิการเช่า และ/หรือ รับโอนกรรมสทิธิDในงานระบบและทรัพย์สนิที�เกี�ยวข้องกบั
โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม ่แอร์พอร์ต  

(3) สิทธิการเช่าที�ดินที�เป็นที�ตั :งของอาคารศนูย์การค้า อาคารอเนกประสงค์ ที�จอด
รถยนต์ภายในอาคาร รวมถึงถนนรอบโครงการและทางเข้าออก (บางสว่น) ของ
โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต เป็นระยะเวลา 30 ปี คงเหลือ
ระยะเวลาการเช่าประมาณ 27 ปี (สญัญาสิ :นสดุวนัที� 22 เมษายน 2587) จาก
บริษัท เซ็นทรัลพฒันา เชียงใหม ่จํากดั 

คุณสมบัตขิองหน่วยทรัสต์ ประเภทระบุชื�อผู้ ถือและชําระเต็มมูลค่าทั :งหมด รวมทั :งไม่มี ข้อจํากัดการโอน
หน่วยทรัสต์ เว้นแต่ข้อจํากัดที�เป็นไปตามกฎหมายตามที�ได้ระบุไว้ในสญัญาก่อตั :ง 
ทรัสต์  

มูลค่าที�ตราไว้ 13.4028 บาท (อ้างอิงจากมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ (NAV) ตอ่หน่วยลงทนุของกองทนุรวม 
CPNRF ณ วนัที� 31 ตลุาคม 2560 ซึ�งได้รับการยืนยนัจากผู้ดแูลผลประโยชน์)  

จํานวนหน่วยที�ออกและเสนอ
ขาย 

การสับเปลี�ยนหน่วยทรัสต์ CPNREIT เพื�อแลกเปลี�ยนกับทรัพย์สินและภาระของ
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กองทนุรวม CPNRF จํานวน 2,212,476,700 หนว่ย 

(ซึ�งเป็นไปตามมติของการประชุมผู้ ถือหน่วยของกองทุนรวม CPNRF เมื�อวันที� 28 
สงิหาคม 2560) 

ราคาเสนอขาย การสับเปลี�ยนหน่วยทรัสต์ CPNREIT เพื�อแลกเปลี�ยนกับทรัพย์สินและภาระของ
กองทุนรวม CPNRF ในอัตราส่วนการแลกหน่วยทรัสต์กับทรัพย์สินและภาระของ
กองทนุรวม CPNRF พิจารณาจากอตัรา 1  หนว่ยลงทนุของกองทนุรวม CPNRF ตอ่ 1 
หนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ CPNREIT 

 
1.2 สัดส่วนการเสนอขายหน่วยทรัสต์ 

การเสนอขายหน่วยทรัสต์ทั :งหมดจํานวน 2,212,476,700 หนว่ยในครั :งนี : เป็นการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
ให้แก่กองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท ซึ�งจะกระทําการโดยบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทย
พาณิชย์ จํากดั ในฐานะบริษัทจดัการของกองทุนรวม CPNRF (“บริษัทจัดการ”) เพื�อแลกเปลี�ยนกบัทรัพย์สินและภาระ
ของกองทุนรวม CPNRF โดยคํานวณจากอตัราการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม CPNRF กับหน่วยทรัสต์ของ
กองทรัสต์ CPNREIT ในอตัรา 1 หนว่ยลงทนุของกองทนุรวม CPNRF ตอ่ 1 หนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ CPNREIT 

1.3 ตลาดรองของหน่วยทรัสต์ที�เสนอขาย 

ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จะดําเนินการให้หน่วยทรัสต์ที�ออกและเสนอขายทั :งหมดในครั :งนี :เป็นหลกัทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ ซึ�งเป็นตลาดรองสําหรับการซื :อขายหน่วยทรัสต์ อย่างไรก็ตาม การเสนอขายหน่วยทรัสต์ใน
ครั :งนี :ได้ดําเนินการก่อนที�จะได้รับทราบผลการพิจารณาของตลาดหลกัทรัพย์ ในการรับหน่วยทรัสต์เป็นหลกัทรัพย์จด
ทะเบียน ดงันั :น หากซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ ไม่ได้รับอนุญาตจากตลาดหลกัทรัพย์ ให้หน่วยทรัสต์เป็นหลกัทรัพย์จด
ทะเบียน  ผู้ลงทนุอาจมีความเสี�ยงเรื�องสภาพคลอ่งในการซื :อขายหนว่ยทรัสต์  

ทั :งนี : ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ ในฐานะผู้ เสนอขายหน่วยทรัสต์ได้ดําเนินการยื�นคําขออนญุาตให้รับหน่วยทรัสต์
เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลกัทรัพย์ เมื�อวนัที� 12 กันยายน 2560 ซึ�งขณะนี :ตลาดหลกัทรัพย์อยู่ระหว่างการ
พิจารณารับหนว่ยทรัสต์เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน โดยบริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
และธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) ในฐานะที�ปรึกษาทางการเงินได้พิจารณาคณุสมบตัิของหน่วยทรัสต์ในเบื :องต้น
แล้ว มีความเห็นว่าหน่วยทรัสต์มีคณุสมบตัิครบถ้วนที�จะสามารถเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ได้ ตาม
ข้อบงัคบัตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เรื�องการรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหนว่ยทรัสต์ของทรัสต์เพื�อ
การลงทุน พ.ศ. 2558 ลงวนัที� 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทั :งที�ได้มีการแก้ไขเพิ�มเติม) ยกเว้นคณุสมบตัิเรื�องการกระจาย
การถือหนว่ยทรัสต์ให้ผู้ลงทนุรายย่อยที�กําหนดให้ต้องมีผู้ ถือหนว่ยทรัสต์รายยอ่ยถือหน่วยทรัสต์รวมกนัไมน้่อยกวา่ร้อยละ 
20 ของจํานวนหนว่ยทรัสต์ที�เสนอขายทั :งหมด โดยที�ปรึกษาทางการเงินคาดวา่ ภายหลงัการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ในครั :งนี :
แล้วเสร็จ หน่วยทรัสต์จะมีการชําระเต็มมลูคา่ และมีคณุสมบตัิเกี�ยวกบัการกระจายการถือหนว่ยทรัสต์ให้ผู้ลงทนุรายยอ่ย
ครบถ้วนตามเกณฑ์ที�กําหนดดงักลา่วข้างต้น 
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2. ที�มาของการกาํหนดราคาหน่วยทรัสต์ที�เสนอขาย 

การแปลงสภาพกองทุนรวม  CPNRF เป็นกองท รัสต์  CPNREIT เป็นการแปลงสภาพจากกองทุนรวม
อสงัหาริมทรัพย์หนึ�งกองเป็นทรัสต์เพื�อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์หนึ�งกอง โดยผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวม CPNRF 
ที�มีชื�อปรากฏในทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ณ วนัที�กําหนดสิทธิในการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุกบัหนว่ยทรัสต์ จะกลายเป็นผู้
ถือหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ CPNREIT ที�รับโอนทรัพย์สนิและภาระทั :งหมดมาจากกองทนุรวม CPNRF  

ในการนี : อตัราการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุกับหน่วยทรัสต์ (Swap Ratio) ได้ถกูกําหนดที�อตัรา 1 หน่วยลงทุนของ
กองทุนรวม CPNRF ต่อ 1 หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ CPNREIT เพื�อให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนที�ได้รับสิทธิการสับเปลี�ยน
หน่วยทรัสต์จะยังคงมีการลงทุนในกองทรัสต์ CPNREIT ซึ�งรับโอนทรัพย์สินและภาระมาจากกองทุนรวม CPNRF ใน
สดัสว่นที�เท่าเดิม  ดงันั :น จํานวนหน่วยทรัสต์ที�กองทรัสต์ CPNREIT จะออกและเสนอขายให้แก่กองทนุรวม CPNRF เพื�อ
แลกกบัทรัพย์สนิและภาระทั :งหมดของกองทนุรวม CPNRF จึงมีจํานวนเทา่กบัจํานวนหนว่ยลงทนุของกองทนุรวม CPNRF 
ซึ�งมีจํานวนเทา่กบั 2,212,476,700 หนว่ย (ข้อมลู ณ วนัที� 31 ตลุาคม 2560)  

อตัราการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุของกองทนุรวม CPNRF กบัหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ CPNREIT (Swap Ratio) 
ที�อตัรา 1 หน่วยลงทนุของกองทนุรวม CPNRF ตอ่ 1 หนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ CPNREIT ในครั :งนี : ใช้มลูคา่ที�อ้างอิงจาก
มลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ (NAV) ของกองทนุรวม CPNRF ณ วนัที� 31 ตลุาคม 2560 ซึ�งได้รับการยืนยนัจากผู้ดแูลผลประโยชน์ 
ก่อนการโอนทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวม CPNRF ให้กับกองทรัสต์ CPNREIT เพื�อแลกกับหน่วยทรัสต์ของ
กองทรัสต์ CPNREIT  

 

3. ข้อจาํกัดในการโอนหน่วยทรัสต์ที�เสนอขาย 

ไมม่ีข้อจํากดัในการโอนหน่วยทรัสต์ที�เสนอขายภายใต้กฎหมายและกฎเกณฑ์ที�เกี�ยวข้อง หากการโอนหนว่ยทรัสต์
ไมทํ่าให้สดัสว่นการถือหนว่ยของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ขดัตอ่หลกัเกณฑ์ตามประกาศที� ทจ. 49/2555 

 

4. การจองและการจัดสรร 

4.1 วิธีการเสนอขายหน่วยทรัสต์ 

ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จะเสนอขายหน่วยทรัสต์ให้แก่กองทุนรวม CPNRF ซึ�งกระทําการโดยบริษัทจัดการ 
โดยตรง 
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4.2 วิธีการจดัส่งหนังสือชี ;ชวนและใบจองซื ;อหน่วยทรัสต์ 

ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จะนําสง่หนงัสอืชี :ชวนและใบจองซื :อหนว่ยทรัสต์ให้แกก่องทนุรวม CPNRF ซึ�งกระทําการ
โดยบริษัทจดัการ ณ สาํนกังานของบริษัทจดัการ ในเวลา 08.30 น. – 12.00 น. ของวนัที� 29 พฤศจิกายน 2560 

4.3    วันและวธีิการจอง และการชาํระค่าจองซื ;อหน่วยทรัสต์ 

กองทนุรวม CPNRF ซึ�งกระทําการโดยบริษัทจดัการ จะต้องนําสง่ใบจองซื :อให้แก่ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ ภายใน
เวลาจองซื :อ คือเวลา 08.30 น. – 12.00 น. ของวนัที� 29 พฤศจิกายน 2560   

4.4    วิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ 

ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จะจัดสรรหน่วยทรัสต์ จํานวน 2,212,476,700  หน่วย ให้แก่กองทุนรวม CPNRF ซึ�ง
กระทําการโดยบริษัทจดัการ  

ทั :งนี : โดยที�บริษัทจัดการจะเลิกกองทุนรวม CPNRF โดยจะแจ้งการเลิกกองทนุรวม CPNRF ต่อผู้ ถือหน่วยลงทุน 
ผู้ ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม CPNRF ตลาดหลกัทรัพย์ และสํานักงาน ก.ล.ต. ก่อนการเลิกกองทุนรวม 
CPNRF เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วนัทําการ และภายหลงัจากการเลิกกองทุนรวม CPNRF แล้วผู้ ชําระบัญชีของ
กองทุนรวม CPNRF จะแบ่งหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ CPNREIT ที�กองทุนรวม CPNRF ได้มาจากการแปลง
สภาพ ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม CPNRF ที�ได้รับสิทธิการสบัเปลี�ยนหน่วยทรัสต์ให้แล้วเสร็จโดยไม่
ชกัช้าตอ่ไป  

5. ประมาณการค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที�เกี�ยวกบัการเสนอขายหน่วยทรัสต์ครั;งนี ; 

ประมาณการคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ที�เกี�ยวข้องกบัการเสนอขายครั :งนี : 

ประมาณการค่าใช้จ่าย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม) มูลค่า (ล้านบาท) 

คา่ธรรมเนียมคําขออนญุาตเสนอขายหนว่ยทรัสต์ของสาํนกังาน ก.ล.ต. - (1) 

คา่ธรรมเนียมการยื�นแบบแสดงรายการข้อมลูของสาํนกังาน ก.ล.ต. - (2) 

ค่าธรรมเนียมการยื�นคําขอให้รับหน่วยทรัสต์เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนของ
ตลาดหลกัทรัพย์ 

0.05 

คา่ธรรมเนียมแรกเข้าของตลาดหลกัทรัพย์ - (3) 

คา่ใช้จ่ายอื�น ๆ ประมาณ (4) 270.82 

รวมค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหน่วยทรัสต์ทั ;งหมดประมาณ 270.87 

หมายเหตุ : 
(1) ได้รับยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที� กม. 8/2559 เรื�อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมคํา

ขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์ที�ออกใหม่ในการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ให้เป็นทรัสต์เพื�อการลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์ 
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(2) ได้รับยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที� สบ. 28/2547 ข้อ 4(7) เรื�อง การกําหนด
ค่าธรรมเนียมการยื�นแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์ตามข้อ 8/2 วรรคหนึ�ง (1) ในส่วนที�เป็นการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ต่อกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ที�แปลงสภาพ ทั :งนี : เฉพาะแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์ที�ยื�น
อยา่งช้าภายในวนัทําการสดุท้ายของเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 

(3) ได้รับยกเว้นตามหนังสือเวียนบริษัทจดทะเบียนที� บจ.(ว) 16/2559 เรื�อง การปรับปรุงเกณฑ์การเปิดเผยข้อมลูกองทุนรวม
อสงัหาริมทรัพย์เมื�อมีการแปลงสภาพเป็นทรัสต์เพื�อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ 

(4) คา่ใช้จา่ยอื�น ๆ เชน่ คา่ธรรมเนียมการจดัหาเงินกู้  คา่ธรรมเนียมการซื :ออสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ CPNREIT ค่าธรรมเนียม
และคา่ภาษีทางนิติกรรมตา่ง ๆ คา่ธรรมเนียมบริษัทประเมินทรัพย์สิน เป็นต้น แตไ่มร่วมถึงคา่ใช้จา่ยอื�น ๆ อาทิเชน่ คา่ที�ปรึกษา
กฎหมาย ค่าที�ปรึกษาทางการเงิน ค่าตรวจสอบเชิงวิศวกรรม ค่าธรรมเนียมผู้ สอบบัญชี ค่าธรรมเนียมในการจัดจําหน่าย
หน่วยทรัสต์ ค่าพิมพ์หนังสือชี :ชวน ใบจองซื :อหน่วยทรัสต์ และเอกสารอื�น ๆ ตลอดจนคา่ใช้จ่ายในการประชาสมัพนัธ์การเสนอ
ขายหน่วยทรัสต์ เป็นต้น ซึ�งทางผู้สนบัสนนุ (Sponsor) เป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จา่ยดงักลา่ว 

6. วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์ 

บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) ได้ตกลงรับหน้าที�เป็นนาย
ทะเบียนหนว่ยทรัสต์ให้กบัผู้ เสนอขายหน่วยทรัสต์  และให้บริการรับฝากใบทรัสต์ที�จองซื :อในการเสนอขายครั :งนี : โดยศนูย์
รับฝากหลกัทรัพย์ จะดําเนินการส่งมอบหลกัทรัพย์ตามข้อมูลรายชื�อผู้ ถือหน่วยลงทุนของ CPNRF ที�ปรากฎอยู่ในสมุด
ทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวม CPNRF  ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ย ในวนัที� 30 พฤศจิกายน 2560 ตามที�
ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ ได้รับจากนายทะเบียนของกองทนุรวม CPNRF 
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ส่วนที� 4 

การรับรองความถกูต้องของข้อมูล 

1. การรับรองความถกูต้องของข้อมูลโดยผู้จัดการกองทรัสต์ 

1.1 กรรมการบริหาร 

 “ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์และหนงัสือชี -ชวนฉบบันี -แล้ว 
และด้วยความระมดัระวงัในฐานะของกรรมการบริหารของบริษัท ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมลูดงักลา่วถกูต้องครบถ้วน ไม่
เป็นเท็จ ไมทํ่าให้ผู้ อื�นสาํคญัผิด หรือไมข่าดข้อมลูที�ควรต้องแจ้งในสาระสาํคญั  

 นอกจากนี - ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่การจดัให้บริษัทมีระบบควบคมุภายในที�ดี และระบบ
การบริหารจัดการที�รัดกุมเพียงพอ ที�จะทําให้การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทและกองทรัสต์ CPNREIT มีความถูกต้อง
ครบถ้วน รวมทั -งเพื�อให้การจัดการกองทรัสต์ CPNREIT เป็นไปตามสญัญาก่อตั -งทรัสต์และประโยชน์ของกองทรัสต์ 
CPNREIT 

 ในการนี - เพื�อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั -งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที�ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องแล้ว 
ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้นางสาวพิรินี พริ -งศุลกะ เป็นผู้ลงลายมือชื�อกํากับเอกสารนี -ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มี
ลายมือชื�อของนางสาวพิรินี พริ -งศลุกะ กํากบัไว้ ข้าพเจ้าจะถือวา่ไมใ่ช่ข้อมลูที�ข้าพเจ้าได้รับรองความถกูต้องของข้อมลูแล้ว
ดงักลา่วข้างต้น” 

 
ชื�อ ตําแหนง่ ลายมือชื�อ 

1. นางสาววลัยา จิราธิวฒัน์ กรรมการ นางสาววลัยา จิราธิวฒัน์ 

2. นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ กรรมการ นางสาวนภารตัน์ ศรีวรรณวิทย์ 

 ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ CPNREIT 

 
ผู้ รับมอบอํานาจในการลงชื�อกํากบัเอกสาร 

ชื�อ ตําแหนง่ ลายมือชื�อ 

1. นางสาวพิรินี พริ -งศลุกะ ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร นางสาวพิรินี พริ� งศลุกะ 
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1.2 กรรมการบริษัท 

 “ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์และหนงัสือชี -ชวนฉบบันี -แล้ว 
และด้วยความระมดัระวงัในฐานะของกรรมการของบริษัท ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ ข้อมลูดงักลา่วถกูต้องครบถ้วน ไมเ่ป็นเท็จ 
ไมทํ่าให้ผู้ อื�นสาํคญัผิด หรือไมข่าดข้อมลูที�ควรต้องแจ้งในสาระสาํคญั ทั -งนี - ข้อมลูเกี�ยวกบักองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และ
การดําเนินการของบริษัทจดัการที�ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมลูและหนงัสือชี -ชวนนี -เป็นข้อมลูที�จดัทําขึ -นโดยอ้างอิง
จากข้อมลูที�ได้รับจากบริษัทจดัการ โดยข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมลูและหนงัสือชี -ชวนนี -มิได้มี
การแก้ไข ปกปิด หรือดดัแปลงในสาระสําคญัอนัอาจทําให้ผู้ลงทนุเข้าใจผิดในสาระสําคญัที�มีผลกระทบต่อการตดัสินใจ
ของผู้ลงทนุ 

 ในการนี - เพื�อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั -งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที�ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องแล้ว 
ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้นางสาวพิรินี พริ -งศุลกะ เป็นผู้ลงลายมือชื�อกํากับเอกสารนี -ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มี
ลายมือชื�อของนางสาวพิรินี พริ -งศลุกะ กํากบัไว้ ข้าพเจ้าจะถือวา่ไมใ่ช่ข้อมลูที�ข้าพเจ้าได้รับรองความถกูต้องของข้อมลูแล้ว
ดงักลา่วข้างต้น”   

 
ชื�อ ตําแหนง่ ลายมือชื�อ 

1. นายชาล ีมาดาน กรรมการและกรรมการอิสระ นายชาลี มาดาน 

 

ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ CPNREIT 

 
ผู้ รับมอบอํานาจในการลงชื�อกํากบัเอกสาร 

ชื�อ ตําแหนง่ ลายมือชื�อ 

1. นางสาวพิรินี พริ -งศลุกะ ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร นางสาวพิรินี พริ� งศลุกะ 
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2. การรับรองการปฏิบัติหน้าที�ของที�ปรึกษาทางการเงนิ 

 “ข้าพเจ้าในฐานะที�ปรึกษาทางการเงินของบริษัทที�เสนอขายหนว่ยทรัสต์ ขอรับรองว่าข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมลู
ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์และหนงัสือชี -ชวนฉบบันี -แล้ว และด้วยความระมดัระวงัในฐานะที�
ปรึกษาทางการเงิน ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดงักล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทําให้ผู้ อื�นสําคญัผิด หรือไม่ขาด
ข้อมลูที�ควรต้องแจ้งในสาระสาํคญั 

 เว้นแตข้่อมลูในเรื�องรายงานการประเมินคา่ของทรัพย์สนิที�จะลงทนุเพิ�มเติมครั -งที� 1 ของแบบแสดงรายการข้อมลู
การเสนอขายหนว่ยทรัสต์และหนงัสอืชี -ชวนที�ข้าพเจ้าใช้ข้อมลูจากรายงานการประเมินค่าทรัพย์สนิที�จดัทําโดยบริษัท ซิมส์ 
พร็อพเพอร์ตี - คอนซลัแทนท์ จํากดั และรายงานการประเมินค่าทรัพย์สินที�จดัทําโดยบริษัท ควอลิตี - แอพไพรซลั จํากดั ซึ�ง
ข้าพเจ้าเห็นวา่เป็นผู้ เชี�ยวชาญในเรื�องนี -เป็นอยา่งดี” 

 
ชื�อ ตําแหนง่ ลายมือชื�อ 

1. นางสาวอศัวิณี ศรีสมบรูณานนท์ ผู้ อํานวยการอาวโุสวาณิชธนกิจ นางสาวอศัวิณี ศรีสมบูรณานนท์ 
 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 
 

ในฐานะที�ปรึกษาทางการเงิน 
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 “ข้าพเจ้าในฐานะที�ปรึกษาทางการเงินของบริษัทที�เสนอขายหนว่ยทรัสต์ ขอรับรองว่าข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมลู
ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์และหนงัสือชี -ชวนฉบบันี -แล้ว และด้วยความระมดัระวงัในฐานะที�
ปรึกษาทางการเงิน ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดงักล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทําให้ผู้ อื�นสําคญัผิด หรือไม่ขาด
ข้อมลูที�ควรต้องแจ้งในสาระสาํคญั 

 เว้นแตข้่อมลูในเรื�องรายงานการประเมินคา่ของทรัพย์สนิที�จะลงทนุเพิ�มเติมครั -งที� 1 ของแบบแสดงรายการข้อมลู
การเสนอขายหนว่ยทรัสต์และหนงัสอืชี -ชวนที�ข้าพเจ้าใช้ข้อมลูจากรายงานการประเมินค่าทรัพย์สนิที�จดัทําโดยบริษัท ซิมส์ 
พร็อพเพอร์ตี - คอนซลัแทนท์ จํากดั และรายงานการประเมินค่าทรัพย์สินที�จดัทําโดยบริษัท ควอลิตี - แอพไพรซลั จํากดั ซึ�ง
ข้าพเจ้าเห็นวา่เป็นผู้ เชี�ยวชาญในเรื�องนี -เป็นอยา่งดี” 

 
ชื�อ ตําแหนง่ ลายมือชื�อ 

1. นายมนตรี ศรไพศาล, CFA ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร นายมนตรี ศรไพศาล 
 

บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
 

ในฐานะที�ปรึกษาทางการเงิน 
 

 

 



ทรัสต์เพื
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เอกสารแนบ 1 

ร่างสัญญาก่อตั �งทรัสต์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

(ร่าง) 

 

สัญญาก่อตั �งทรัสต์ 

สาํหรับ 

ทรัสต์เพื�อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 
(CPN Retail Growth Leasehold REIT) 

 
ระหว่าง 

 
บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จาํกัด 

ในฐานะผู้ก่อตั �งทรัสต์และผู้จัดการกองทรัสต์ 
 

และ 
 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จาํกัด 
ในฐานะทรัสตี 

 
 

วันที� [••••] 

 
 
 
 
 

 

ชั �น 22, อาคารเมอร์ควิรี�  ทาวเวอร์ 
540 ถนนเพลินจิต   แขวงลมุพินี  เขตปทมุวนั  

กรุงเทพฯ  10330 
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(ร่าง) สัญญาก่อตั �งทรัสต์ 
ของ 

ทรัสต์เพื�อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 
(CPN Retail Growth Leasehold REIT) 

สญัญาฉบบันี �ทําขึ �นเมื�อวนัที� [•] โดยและระหวา่ง 

1. บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จํากัด ซึ�งเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัด จดทะเบียนจัดตั �งขึ �นตาม
กฎหมายไทย สํานกังานจดทะเบียนตั �งอยู่เลขที� 999/9 อาคารดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั �น 31 ถนน
พระราม 1 แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330  ในฐานะผู้ก่อตั �งทรัสต์ และในฐานะผู้จดัการ
กองทรัสต์เมื�อมีการก่อตั �งกองทรัสต์สําเร็จ (ซึ�งต่อไปในสัญญาฉบับนี �จะเรียกว่า “ผู้ก่อตั �งทรัสต์” หรือ 
“ผู้จัดการกองทรัสต์”) ฝ่ายหนึ�ง กบั 

2. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด ซึ�งเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากดั จดทะเบียน
จดัตั �งขึ �นตามกฎหมายไทย สํานกังานจดทะเบียนตั �งอยู่เลขที� 18 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ปาร์ค พลาซา่ ชั �น 7-8 
ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 ในฐานะทรัสตีเมื�อมีการก่อตั �งกองทรัสต์
สําเร็จ (ซึ�งตอ่ไปในสญัญาฉบบันี �จะเรียกวา่ “ทรัสตี”) อีกฝ่ายหนึ�ง 

โดยที� 

1. สญัญาก่อตั �งทรัสต์ฉบบันี �มีวตัถุประสงค์เพื�อก่อตั �งทรัสต์เพื�อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ CPN    
รีเทลโกรท (CPN Retail Growth Leasehold REIT หรือ CPNREIT) ซึ�งแปลงสภาพมาจากกองทุนรวมสิทธิ
การเช่าอสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPN Retail Growth Leasehold Property Fund หรือ CPNRF) 

2. ผู้ก่อตั �งทรัสต์มีความประสงค์และยอมรับที�จะเข้าเป็นและปฏิบติัหน้าที�เป็นผู้จดัการกองทรัสต์เมื�อมีการก่อตั �ง
กองทรัสต์สําเร็จ และมีความพร้อมที�จะปฏิบัติหน้าที�เป็นผู้ จัดการกองทรัสต์ตามสญัญาก่อตั �งทรัสต์ฉบับนี � 
และกฎหมายที�เกี�ยวข้อง ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั�งที�ออกโดยอาศยัอํานาจแห่งกฎหมายดงักลา่ว 

3. ทรัสตีมีความประสงค์และยอมรับที�จะเข้าเป็นและปฏิบัติหน้าที�เป็นทรัสตีของกองทรัสต์เมื�อมีการก่อตั �ง
กองทรัสต์สําเร็จ และมีความพร้อมที�จะปฏิบติัหน้าที�เป็นทรัสตีตามสญัญาก่อตั �งทรัสต์ฉบบันี � และกฎหมายที�
เกี�ยวข้อง ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั�งที�ออกโดยอาศยัอํานาจแห่งกฎหมายดงักลา่ว  

คู่สัญญาจงึตกลงกนัเข้าทําสญัญาก่อตั �งทรัสต์ฉบบันี � โดยมีเงื�อนไขและรายละเอียดดงัตอ่ไปนี � 

(ก) คาํนิยาม 

คําหรือข้อความที�ปรากฏดงัตอ่ไปนี � หากสญัญาก่อตั �งทรัสต์ฉบบันี �ไมไ่ด้มีการกําหนดความหมายเป็นอย่างอื�น 
ให้มีความหมายดงันี � 
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กฎหมายหลักทรัพย์  หมายถงึ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 
2535 พระราชบญัญัติทรัสต์เพื�อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 
2550 ประกาศคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์  ประกาศคณ ะกรรมการกํากับตลาดทุน 
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงหนังสือเวียน หนังสือผ่อนผัน 
หนังสือซกัซ้อมความเข้าใจ หนังสืออนุญาต กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ และ/หรือเอกสารอื�นใดที� มีผลใช้บังคับตาม
กฎหมายที�ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติ
ห ลั ก ท รั พ ย์ แ ล ะ ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย์  พ .ศ . 2535 
พระราชบญัญัติทรัสต์เพื�อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 
และ/หรือกฎหมายอื�นใดที�เกี�ยวข้อง ทั �งที�มีอยู่ในปัจจุบัน
และที�ได้มีการแก้ไขเพิ�มเติม 

กลุ่มบุคคลเดียวกัน หมายถงึ บุคคลที�มีความสัมพันธ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ�งหรือ
หลายลักษณะ ตามหลักเกณฑ์ที� กําหนดในประกาศ
คณะกรรมการกํากบัตลาดทุน ที� ทจ. 49/2555 เรื�อง การ
ออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื�อการลงทนุใน
อสงัหาริมทรัพย์ และประกาศอื�นใดที�เกี�ยวข้อง และที�ได้มี
การแก้ไขเพิ�มเติม 

กองทรัสต์ หมายถงึ ทรัสต์เพื�อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ CPN รี
เทล  โกรท  (CPN Retail Growth Leasehold REIT ห รือ 
CPNREIT) 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หมายถงึ กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 
( CPN Retail Growth Leasehold Property Fund ห รื อ 
CPNRF) 

การเพิ�มทุนแบบมอบอาํนาจ
ทั�วไป (General Mandate) 

หมายถงึ การเพิ� ม ทุ น ขอ งก อ งท รัส ต์ ต าม ม ติ ที� ป ระชุ ม ผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์ที�ให้อํานาจแก่ผู้ จดัการกองทรัสต์กําหนดหรือ
เห็นชอบเกี� ยวกับวัตถุประสงค์การออกและจัดสรร
หน่วยทรัสต์เพิ�มทุนแต่ละคราวตามความเหมาะสม เช่น 
การกําหนดราคา วนัและเวลาที�จะเสนอขาย หรือเงื�อนไข
ในการเสนอขายหน่วยทรัสต์ เป็นต้น 
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คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถงึ คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

ตลาดหลักทรัพย์ หมายถงึ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ทรัพย์สินและภาระของกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย์ 

หมายถงึ ท รัพ ย์สิน  ห นี �สิน  และความ รับผิ ดของกองทุนรวม
อสงัหาริมทรัพย์ โดยไมร่วมรายการที�กนัไว้ดงัตอ่ไปนี � 

(1) ทรัพย์สินหรือเงินที�กนัไว้เพื�อการชําระหนี � 

(2) เงินปันผลหรือเงินเฉลี�ยคืนจากการลดเงินทุนจด
ทะเบียนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ซึ�งยังมิได้
ชําระให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือบุคคลที�มีสิทธิได้รับ
เงินนั �น 

(3) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใด ๆ ที�เกี�ยวข้องกับการ
เลิกโครงการจดัการกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ และ
การชําระบญัชีของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ 

ทรัพย์สินของกองทรัสต์ หมายถงึ เงินที�ได้จากการจําหน่ายหน่วยทรัสต์ เงินที�ได้จากการกู้ ยืม 
รวมถึงทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ 
รวมถึงทรัพย์สินหลัก และทรัพย์สินอื�นใดที�กองทรัสต์
สามารถลงทุนได้ซึ�งไม่ใช่ทรัพย์สินหลกั รวมถึงแต่ไม่จํากดั
เฉ พ า ะ  สิ ท ธิ ใน อ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย์  สิ ท ธิ ก า ร เช่ า
อสังหาริมทรัพย์ สิทธิที�จะได้รับชําระหนี � รวมถึงดอกผล
ของทรัพย์สินดงักลา่ว 

ทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเตมิ 
ครั�งที� 1 

หมายถงึ ทรัพย์สินหลักที�กองทรัสต์จะลงทุนเพิ�มเติม ครั �งที� 1 โดย
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ [2] 

ทรัพย์สินหลัก หมายถงึ ท รัพ ย์ สิ นห ลัก ที� กองท รัส ต์ สามารถลงทุน ได้  ตาม
หลกัเกณฑ์ที�กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาด
ทุ น  ที�  ท จ . 49/2555 เรื� อ ง  ก ารอ อ ก แ ล ะ เส น อ ข าย
หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื�อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
และประกาศอื�นใดที�เกี�ยวข้อง และที�ได้มีการแก้ไขเพิ�มเติม 

ทรัพย์สินอื�น หมายถงึ ทรัพย์สินอื�นใดที�กองทรัสต์สามารถลงทุนได้ซึ�งไม่ใช่
ทรัพย์สินหลกั ทั �งนี � ตามที�กําหนดไว้ในสญัญาก่อตั �งทรัสต์
ฉบบันี � และตามหลกัเกณฑ์ที�กําหนดในประกาศสํานกังาน
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คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที� 
สร. 26/2555 เรื� อง ข้อกําหนดเกี� ยวกับรายการและ
ข้อความในสญัญาก่อตั �งทรัสต์ของทรัสต์เพื�อการลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์ และประกาศอื�นใดที�เกี�ยวข้อง และที�ได้มี
การแก้ไขเพิ�มเติม 

ทรัสตี หมายถงึ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากดั หรือ
บคุคลอื�นที�ได้รับการมอบหมายให้ทําหน้าหน้าที�แทนตาม
สัญ ญ าก่อตั �งท รัสต์  ทั �งนี � ตามที� ได้ รับอนุญ าตจาก
คณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ให้
ประกอบธุรกิจเป็นทรัสตีตามพระราชบัญญัติทรัสต์เพื�อ
ธุรกรรมในตลาดทนุ พ.ศ. 2550 

ทะเบียนหน่วยทรัสต์ หมายถงึ ทะเบียนหน่วยทรัสต์ที�จัดทําขึ �นตามข้อ 6 ของสัญญา
ก่อตั �งทรัสต์ฉบบันี � 

ที�ปรึกษาทางการเงิน หมายถงึ ที�ปรึกษาทางการเงินที�อยู่ ในบัญชีรายชื�อที�สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้
ความเห็นชอบ 

ทุนชาํระแล้ว หมายถงึ มลูคา่รวมของหน่วยทรัสต์ที�ชําระเตม็จํานวนแล้ว 

นายทะเบียนหน่วยทรัสต์ หมายถงึ ทรัสตี หรือผู้ ที�รับมอบหมายจากทรัสตีให้ดําเนินการแทน
ในฐานะนายทะเบียนหน่วยทรัสต์ 

ใบทรัสต์ หมายถงึ หลักฐานแสดงสิท ธิในหน่ วยท รัส ต์ ที� นายทะเบี ยน
หน่วยทรัสต์ออกให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

บุคคลที�เกี�ยวโยงกัน หมายถงึ บุคคลที� เกี�ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุน ที�  ทจ. 21/2551 เรื� อง หลักเกณฑ์ในการทํา
รายการที�เกี�ยวโยงกนั และประกาศอื�นใดที�เกี�ยวข้อง และที�
ได้มีการแก้ไขเพิ�มเติม 

แบบแสดงรายการข้อมูลการ
เสนอขายหน่วยทรัสต์ 

หมายถงึ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ของ
กองทรัสต์ 

ประกาศที� กข. 9/2552 หมายถงึ ประกาศคณ ะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ที�  กข. 9/2552 เรื� อง หลักเกณฑ์ในการขอ
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อนุญาตและการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นทรัสตี และ
ที�ได้มีการแก้ไขเพิ�มเติม 

ประกาศที� กร. 14/2555 หมายถงึ ประกาศคณ ะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ ที� กร. 14/2555 เรื�อง หลกัเกณฑ์เกี�ยวกับการ
เป็นผู้ ก่อตั �งทรัสต์ และการเป็นทรัสตีของทรัสต์เพื�อการ
ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ และที�ได้มีการแก้ไขเพิ�มเติม 

ประกาศที� ทจ. 34/2559  หมายถงึ ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที� ทจ. 34/2559 
เรื� อง การแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ให้
เป็นทรัสต์เพื�อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ และที�ได้มีการ
แก้ไขเพิ�มเติม 

ประกาศที� ทจ. 49/2555 หมายถงึ ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที� ทจ. 49/2555 
เรื�อง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื�อการ
ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์  และที�ได้มีการแก้ไขเพิ�มเติม 

ประกาศที� ทจ. 51/2555 หมายถงึ ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที� ทจ. 51/klll 
เรื�อง หลกัเกณฑ์ เงื�อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผย
ข้อมูลเกี� ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
ของทรัสต์เพื�อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ และที�ได้มีการ
แก้ไขเพิ�มเติม 

ประกาศที� สช. 29/2555 หมายถงึ ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักท รัพ ย์  ที�  สช. 29/2555 เรื� อง หลัก เกณ ฑ์ 
เงื�อนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบผู้ จัดการ
กองทรัสต์ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน และที�ได้มีการ
แก้ไขเพิ�มเติม 

ประกาศที� สร. 26/2555 หมายถงึ ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ ที� สร. 26/2555 เรื�อง ข้อกําหนดเกี�ยวกบั
รายการและข้อความในสญัญาก่อตั �งทรัสต์ของทรัสต์เพื�อ
การลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ และที�ได้มีการแก้ไขเพิ�มเติม 

ผู้ก่อตั �งทรัสต์ หมายถงึ บริษัท ซีพี เอ็น รีท แมเนจเมนท์ จํากัด ซึ�งจะเข้าเป็น
ผู้จดัการกองทรัสต์เมื�อมีการก่อตั �งกองทรัสต์สําเร็จ 
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ผู้จัดการกองทรัสต์ หมายถงึ บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จํากัด หรือบุคคลอื�นที�
ได้รับการมอบหมายให้ทําหน้าที�แทนตามสัญญาแต่งตั �ง
ผู้จดัการกองทรัสต์  

ผู้ถือหน่วยทรัสต์ หมายถงึ ผู้ทรงสิทธิในหน่วยทรัสต์ซึ�งเป็นผู้ รับประโยชน์ในกองทรัสต์ 

ผู้สอบบัญชี หมายถงึ ผู้สอบบญัชีของกองทรัสต์ ซึ�งเป็นผู้สอบบญัชีที�อยู่ในบญัชี
รายชื�อที�ได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

พ.ร.บ. ทรัสต์ หมายถงึ พระราชบญัญติัทรัสต์เพื�อธุรกรรมในตลาดทนุ พ.ศ. 2550 
และที�ได้มีการแก้ไขเพิ�มเติม 

พ.ร.บ. หลักทรัพย์ หมายถงึ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 
2535 และที�ได้มีการแก้ไขเพิ�มเติม 

มูลค่าหน่วยทรัสต์ หมายถงึ มลูค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) หารด้วยจํานวนหน่วยทรัสต์ที�
จําหน่ายได้แล้วทั �งหมดเมื�อสิ �นวนัทําการที�คํานวณ 

วันทาํการ หมายถงึ วันใด ๆ ที� ไม่ใช่วันเสาร์ วันอาทิตย์ หรือวันหยุดตาม
ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย 

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หมายถงึ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

สถาบันการเงนิ  หมายถงึ สถาบันการเงินตามพระราชบัญญัติดอกเบี �ยเงินให้กู้ ยืม
ของสถาบันการเงิน พ .ศ.  2523 และที� ได้มีการแก้ไข
เพิ�มเติม 

สมาคมบริษัทจัดการลงทุน หมายถงึ สมาคมที�เกี�ยวเนื�องกบัธุรกิจหลกัทรัพย์ที�ได้รับอนุญาตให้
จัดตั �งและจดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยมีวตัถุประสงค์เพื�อทํา
การสง่เสริมและพฒันาธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทที�เกี�ยวกบั
การจดัการลงทนุ 

สํานักงาน ก.ล.ต.  หมายถงึ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ 

สัญญาก่อตั �งทรัสต์ หมายถงึ สญัญาก่อตั �งทรัสต์ สําหรับทรัสต์เพื�อการลงทนุในสิทธิการ
เช่ าอสั งห าริม ท รัพ ย์  CPN รี เท ล  โก รท  (CPN Retail 
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Growth Leasehold REIT ระหวา่งผู้ก่อตั �งทรัสต์และทรัสตี 
และที�ได้มีการแก้ไขเพิ�มเติม 

สัญญาแต่งตั �งผู้จัดการ
กองทรัสต์ 

หมายถงึ สัญญาแต่งตั �งผู้ จัดการกองทรัสต์ สําหรับทรัสต์เพื�อการ
ลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 
(CPN Retail Growth Leasehold REIT ระหว่างทรัสตีและ
ผู้จดัการกองทรัสต์  และที�ได้มีการแก้ไขเพิ�มเติม 

หน่วยทรัสต์ หมายถงึ หน่วยลงทนุของกองทรัสต์ 

อสังหาริมทรัพย์ หมายถงึ  อสังหาริมทรัพย์ และ/หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
ทั �ง นี � ใ ห้ มี ค ว า ม ห ม า ย รว ม ถึ ง  สิ ท ธิ ก า ร เช่ า ช่ ว ง
อสงัหาริมทรัพย์ 

 

1 การก่อตั �งกองทรัสต์ 

1.1 ลกัษณะของกองทรัสต์ และกลไกการบริหาร 

1.1.1 ทรัสต์เพื�อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPN Retail Growth 
Leasehold REIT หรือ CPNREIT) เป็นทรัสต์เพื�อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตาม 
พ.ร.บ. ทรัสต์ ซึ�งเกิดจากการแปลงสภาพจากกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล    
โกรท (CPN Retail Growth Leasehold Property Fund หรือ CPNRF) และก่อตั �งขึ �นด้วยผลของ
สญัญาก่อตั �งทรัสต์ฉบับนี � ทั �งนี � การก่อตั �งกองทรัสต์มีผลสมบูรณ์เมื�อผู้ก่อตั �งทรัสต์ได้ก่อสิทธิและ
หน้าที�ในทางทรัพย์สินให้แก่ทรัสตีด้วยการเข้าทําสญัญาที�มีข้อผูกพนัว่าผู้ก่อตั �งทรัสต์จะดําเนินการ
เพื�อให้กองทรัสต์ได้มาซึ�งทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ที�แปลงสภาพ โดยแลก
กบัการที�กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่วจะได้รับหน่วยทรัสต์ที�ออกใหมข่องกองทรัสต์ 

1.1.2 กองทรัสต์ไมมี่สถานะเป็นนิติบคุคล โดยเป็นกองทรัพย์สินที�อยู่ในชื�อและอํานาจการจดัการของทรัสตี 

1.1.3 การจดัการกองทรัสต์จะกระทําโดยทรัสตีและผู้จดัการกองทรัสต์ที�ได้รับมอบหมายจากทรัสตีซึ�งได้รับ
การแต่งตั �งตามสญัญาก่อตั �งทรัสต์ฉบับนี � โดยมีขอบเขตอํานาจหน้าที�และความรับผิดชอบตามที�
ปรากฏในรายการเกี�ยวกับอํานาจหน้าที�ของทรัสตีและผู้ จัดการกองทรัสต์ ในการนี � ผู้ จัดการ
กองทรัสต์มีอํานาจ หน้าที� และความรับผิดชอบหลกัที�เกี�ยวข้องกับการดูแลจัดการกองทรัสต์ ซึ�ง
รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ และทรัสตีมีอํานาจ หน้าที� และความรับผิดชอบ
หลกัในการกํากบัดแูลการปฏิบติัหน้าที�ของผู้จดัการกองทรัสต์ และผู้ รับมอบหมายรายอื�น (ถ้ามี) ให้
เป็นไปตามสัญญาก่อตั �งทรัสต์ฉบับนี �และตามกฎหมาย ตลอดจนการเก็บรักษาทรัพย์สินของ
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กองทรัสต์ ทั �งนี � การจดัการลงทุนในทรัพย์สินอื�นที�มิใช่ทรัพย์สินหลกัจะดําเนินการโดยทรัสตี โดยจะ
เป็นไปตามที�ระบไุว้ในสญัญาก่อตั �งทรัสต์ฉบบันี � และสญัญาอื�นใดที�เกี�ยวข้อง 

1.1.4 ผู้จดัการกองทรัสต์และทรัสตีจะปฏิบติัหน้าที�ในฐานะที�เป็นผู้ ที�มีวิชาชีพซึ�งได้รับความไว้วางใจ ด้วย
ความระมดัระวงั ซื�อสตัย์สุจริต เพื�อประโยชน์ที�ดีที�สดุของผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม และเป็นไปตาม
สญัญาก่อตั �งทรัสต์ฉบบันี �และกฎหมายที�เกี�ยวข้อง ตลอดจนข้อผูกพนัที�ได้ให้ไว้เพิ�มเติมในเอกสารที�
เปิดเผยเพื�อประโยชน์ในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้ ลงทุน (ถ้ามี) และ/หรือมติที�
ประชมุของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

1.2 ชื�อ อาย ุประเภท และวตัถปุระสงค์ของกองทรัสต์ 

ชื�อกองทรัสต์ (ภาษาไทย) : ทรัสต์เพื�อการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท  

ชื�อกองทรัสต์ (ภาษาองักฤษ) : CPN Retail Growth Leasehold REIT  

ชื�อย่อ : CPNREIT 

อาย ุ : ไมมี่กําหนดอาย ุ

ประเภท : ไมรั่บไถ่ถอนหน่วยทรัสต์ 

วตัถปุระสงค์ของกองทรัสต์  :  

กองทรัสต์มีวตัถุประสงค์ที�จะลงทุนในทรัพย์สินหลกั โดยการซื �อ และ/หรือเช่า และ/หรือเช่าช่วง และ/หรือรับ
โอนสิทธิการเช่า และ/หรือสิทธิการเช่าช่วงทรัพย์สินหลกั โดยจะนําทรัพย์สินหลกัไปจดัหาประโยชน์ในรูปของ
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ หรือรายได้อื�นใดในทํานองเดียวกัน ตลอดจนทําการปรับปรุง เปลี�ยนแปลง 
พัฒนาศักยภาพ พัฒนา และ/หรือจําหน่ายทรัพย์สินต่าง ๆ เพื�อมุ่งก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่
กองทรัสต์เพื�อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์อย่างต่อเนื�องในระยะยาว อีกทั �งกองทรัสต์มีจุดมุ่งหมายที�จะ
ลงทุนในทรัพย์สินเพิ�มเติมเพื�อการเติบโตอย่างต่อเนื�องของฐานรายได้ของกองทรัสต์ รวมถึงการลงทุนใน
ทรัพย์สินอื�น และ/หรือหลกัทรัพย์อื�น และ/หรือการหาดอกผลอื�นโดยวิธีอื�นใด ตามที�กฎหมายหลกัทรัพย์ และ/
หรือกฎหมายอื�นใดที�เกี�ยวข้องกําหนด 

นอกจากนี � กองทรัสต์ยงัได้กําหนดวตัถปุระสงค์ที�สําคญัไว้ดงัตอ่ไปนี � 

1.2.1 เพื�อรองรับการแปลงสภาพจากกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์เป็นกองทรัสต์ 

(1) กองทรัสต์จัดตั �งขึ �นตาม พ.ร.บ. ทรัสต์ เพื�อรองรับการแปลงสภาพจากกองทุนรวม
อสงัหาริมทรัพย์เป็นกองทรัสต์ โดยมีวตัถุประสงค์ในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ที�
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ออกใหม่ เพื�อแลกกับทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และนํา
หน่วยทรัสต์ที�ออกใหม่ดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ 

(2) ในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ที�ออกใหม ่ผู้ก่อตั �งทรัสต์จะดําเนินการตามหลกัเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื�อนไขที�กําหนดไว้ในกฎหมายหลกัทรัพย์และตามที�ระบุในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และหลงัจากที�กองทรัสต์ได้ก่อตั �งขึ �นอย่างสมบูรณ์ตาม 
พ.ร.บ. ทรัสต์แล้ว ผู้ก่อตั �งทรัสต์จะเข้าเป็นผู้จดัการกองทรัสต์ ซึ�งจะดําเนินการยื�นคําขอต่อ
ตลาดหลกัทรัพย์เพื�อขอให้พิจารณารับหน่วยทรัสต์ที�ออกใหม่เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน
ภายใน 15 (สิบห้า) วนัทําการนบัแตว่นัปิดการเสนอขายหน่วยทรัสต์ที�ออกใหม ่

1.2.2 เพื�อลงทนุในทรัพย์สินที�จะลงทนุเพิ�มเติม ครั �งที� 1 

ผู้จดัการกองทรัสต์จะพิจารณาลงทุนในทรัพย์สินที�จะลงทนุเพิ�มเติม ครั �งที� 1 โดยการกู้ ยืมเงิน ซึ�งเงิน
ที�ได้รับจากการกู้ ยืมเงินดงักล่าวจะโอนเข้าบัญชีกองทรัสต์ซึ�งอยู่ในนามของทรัสตีเพื�อเก็บรักษาไว้
และนําไปลงทุนในทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติม ครั �งที� 1 โดยผู้ จัดการกองทรัสต์จะดําเนินการตาม
หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื�อนไขที�ระบไุว้ในข้อ 9 และตามกฎหมายอื�นที�เกี�ยวข้อง 

1.2.3 เพื�อลงทนุในทรัพย์สินหลกัในอนาคต ภายหลงัการลงทนุในทรัพย์สินที�จะลงทนุเพิ�มเติม ครั �งที� 1 

(1) ผู้จัดการกองทรัสต์อาจพิจารณาลงทุนในทรัพย์สินหลกัในอนาคต โดยการออกและเสนอ
ขายหน่วยทรัสต์ที�ออกใหม ่และ/หรือโดยการกู้ ยืมเงิน รวมถงึการออกและเสนอขายตราสาร
ที�มีความหมายหรือเนื �อหาสาระที�แท้จริงเข้าลกัษณะเป็นการกู้ ยืมเงิน ซึ�งเงินที�ได้รับจากการ
ดําเนินการดงักล่าวจะโอนเข้าบัญชีของกองทรัสต์ซึ�งอยู่ในนามของทรัสตีเพื�อเก็บรักษาไว้
และจะนําไปลงทุนในทรัพย์สินหลักในอนาคต ทั �งนี � ในกรณีของการออกและเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ที�ออกใหม่นั �น ผู้จัดการกองทรัสต์จะนําหน่วยทรัสต์ที�ออกใหม่ดงักล่าวเข้าจด
ทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 

(2) ในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ที�ออกใหม่ หรือการออกและเสนอขายตราสารที�มี
ความหมายหรือเนื �อหาสาระที�แท้จริงเข้าลกัษณะเป็นการกู้ ยืมเงิน ผู้ จัดการกองทรัสต์จะ
ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื�อนไขที�กําหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ และ
ตามที�ระบุในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ หรือแบบแสดงรายการ
ข้อมูลการเสนอขายตราสารดังกล่าว (ถ้ามี) ในแต่ละครั �ง อนึ�ง ผู้ จัดการกองทรัสต์จะ
ดําเนินการยื�นคําขอต่อตลาดหลกัทรัพย์เพื�อขอให้พิจารณารับหน่วยทรัสต์ที�ออกใหม่เป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียนภายใน 45 (สี�สิบห้า) วนันบัแตว่นัปิดการเสนอขายหน่วยทรัสต์ที�ออก
ใหม ่
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1.3 รายละเอียดผู้ก่อตั �งทรัสต์และผู้จดัการกองทรัสต์ 

บริษัท ซีพีเอน็ รีท แมเนจเมนท์ จาํกัด 

 ที�อยู่: สํานกังานตั �งอยู่เลขที� 999/9 อาคารดิออฟฟิศเศส แอท เซน็ทรัลเวิลด์ ชั �น 31  
   ถนนพระราม r แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
 โทร:  (02) 667-5555 ตอ่ 1660 

 แฟกซ์: (02) 667-5590 

 เวบ็ไซต์: www.cpnreit.com 

 ผู้ก่อตั �งทรัสต์และผู้ จัดการกองทรัสต์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัด จดทะเบียนจัดตั �งขึ �นเมื�อวนัที� 27 
มิถนุายน 2560 ตามกฎหมายไทย และเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) ซึ�งถือหุ้นใน
บริษัทเป็นจํานวนทั �งสิ �นร้อยละ 99.99 (เก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้า) ของหุ้ นที�จําหน่ายแล้วทั �งหมดของบริษัท 
(รายละเอียดเกี�ยวกับโครงสร้างการถือหุ้ นและโครงสร้างการบริหารจัดการของผู้ก่อตั �งทรัสต์และผู้ จัดการ
กองทรัสต์ ปรากฏตามเอกสารแนบ [7])  

ทั �งนี � การก่อตั �งกองทรัสต์มีผลสมบูรณ์เมื�อผู้ก่อตั �งทรัสต์ได้ก่อสิทธิและหน้าที�ในทางทรัพย์สินให้แก่ทรัสตีด้วย
การเข้าทําสญัญาที�มีข้อผูกพนัว่าผู้ก่อตั �งทรัสต์จะดําเนินการเพื�อให้กองทรัสต์ได้มาซึ�งทรัพย์สินและภาระของ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที�แปลงสภาพ โดยแลกกับการที�กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวจะได้รับ
หน่วยทรัสต์ที�ออกใหม่ของกองทรัสต์ และหลงัจากที�กองทรัสต์ได้ก่อตั �งขึ �นอย่างสมบูรณ์ตาม พ.ร.บ. ทรัสต์
แล้ว ผู้ก่อตั �งทรัสต์จะเข้าเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ ซึ�งผู้จดัการกองทรัสต์ตกลงเข้ารับดแูลจัดการทรัพย์สินของ
กองทรัสต์ตามที�ได้รับมอบหมายจากทรัสตีโดยมีขอบเขต อํานาจ หน้าที� และความรับผิดชอบตามที�กําหนดไว้
ในสัญญาก่อตั �งทรัสต์ฉบับนี � ตลอดจนสัญญาแต่งตั �งผู้ จัดการกองทรัสต์และข้อตกลงอื�นระหว่างผู้ จัดการ
กองทรัสต์และทรัสตี (ถ้ามี)  

1.4 รายละเอียดของทรัสตี 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จาํกัด 

 ที�อยู่: สํานกังานตั �งอยู่เลขที� 18 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ปาร์ค พลาซา่ ชั �น 7-8  
   ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

 โทร:  (02) 949-1500 

 แฟกซ์: (02) 949-1501 

 เวบ็ไซต์: http://www.scbam.com/ 
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 ทรัสตีเป็นบริษัทจํากัดซึ�งจดทะเบียนจัดตั �งขึ �นในประเทศไทย เมื�อวนัที� 18 มีนาคม 2535 ได้รับใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจเป็นทรัสตี ใบอนุญาตเลขที� ท-0042-02 จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื�อวันที� 18 กันยายน 
2556 และมีคณุสมบติัตามที�กําหนดไว้ใน พ.ร.บ. ทรัสต์ รวมทั �งประกาศอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้องของคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. 

 ทั �งนี � ทรัสตีตกลงเข้าถือทรัพย์สินที�จะเป็นกองทรัสต์ ซึ�งผู้ ก่อตั �งทรัสต์โอนให้แก่ทรัสตีด้วยความไว้วางใจให้
จดัการทรัพย์สินดงักลา่ว เพื�อประโยชน์ของผู้ รับประโยชน์ตามสญัญาก่อตั �งทรัสต์ฉบบันี � 

1.5 คณุสมบติัหรือลกัษณะของผู้ รับประโยชน์ของกองทรัสต์ 

 ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามที�ปรากฏชื�อในทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์เป็นผู้ รับประโยชน์ของกองทรัสต์นี � อนึ�ง ผู้
ก่อตั �งทรัสต์หรือทรัสตีจะเป็นผู้ รับประโยชน์ด้วยมิได้ เว้นแต่มีบุคคลอื�นเป็นผู้ รับประโยชน์รวมอยู่ด้วย โดยผู้
ก่อตั �งทรัสต์และทรัสตีจะถือหน่วยทรัสต์ได้ไม่เกินอตัราที�สํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด หรือประกาศอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้อง 

1.6 ทรัพย์สินที�จะให้เป็นของกองทรัสต์  

1.6.1 ทรัพย์สินเริ�มต้นของกองทรัสต์ ได้แก่ สญัญาระหว่างผู้ก่อตั �งทรัสต์กับทรัสตี ซึ�งผู้ ก่อตั �งทรัสต์ได้ก่อ
สิทธิและหน้าที�ในทางทรัพย์สิน โดยการเข้าผูกพันว่าจะดําเนินการเพื�อให้กองทรัสต์ได้มาซึ�ง
ทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที�แปลงสภาพ โดยแลกกับการที�กองทุนรวม
อสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่วจะได้รับหน่วยทรัสต์ที�ออกใหมข่องกองทรัสต์ทั �งนี � รายละเอียดของทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์เป็นไปตามที�ปรากฏในเอกสารแนบ [1] อนึ�ง ผู้จดัการกองทรัสต์จะ
ดําเนินการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ที�ออกใหม่เพื�อแลกกบัทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวม
อสงัหาริมทรัพย์ให้แล้วเสร็จภายใน 15 (สิบห้า) วนัทําการนบัแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยทรัสต์ที�
ออกใหม ่

1.6.2 เงินที�ได้รับจากการกู้ ยืม เพื�อลงทนุในทรัพย์สินที�จะลงทนุเพิ�มเติม ครั �งที� 1  

1.6.3 ทรัพย์สินใด ๆ ที�กองทรัสต์สามารถลงทนุได้ตามหลกัเกณฑ์ที�กฎหมายที�เกี�ยวข้องกําหนด (ถ้ามี) 

1.7 วนัที�ก่อตั �งกองทรัสต์ และสญัญาก่อตั �งทรัสต์ฉบบันี �มีผลสมบรูณ์  

 การก่อตั �งกองทรัสต์มีผลสมบูรณ์เมื�อผู้ก่อตั �งทรัสต์ได้ก่อสิทธิและหน้าที�ในทางทรัพย์สินให้แก่ทรัสตีด้วยการ
เข้าทําสญัญาที�มีข้อผูกพันว่าผู้ก่อตั �งทรัสต์จะดําเนินการเพื�อให้กองทรัสต์ได้มาซึ�งทรัพย์สินและภาระของ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที�แปลงสภาพ โดยแลกกับการที�กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวจะได้รับ
หน่วยทรัสต์ที�ออกใหมข่องกองทรัสต์ 
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2 หน่วยทรัสต์ 

2.1 สิทธิในการได้รับประโยชน์จากกองทรัสต์ให้แบ่งออกเป็นหน่วย หน่วยละเท่า ๆ กัน เรียกว่าหน่วยทรัสต์ โดย
หน่วยทรัสต์แตล่ะชนิดให้สิทธิแก่ผู้ ถือเท่า ๆ กนัในการเป็นผู้ รับประโยชน์จากกองทรัสต์  

2.2 หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์นี � มิได้ให้สิทธิแก่ผู้ ถือในการขายคืนหรือไถ่ถอน 

2.3 คณุสมบติัของหน่วยทรัสต์  

 หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์นี �เป็นหน่วยทรัสต์ชนิดระบุชื�อผู้ ถือที�มีการชําระเต็มมูลค่าแล้วทั �งหมด และไม่มี
ข้อจํากดัในการโอนหน่วยทรัสต์ ยกเว้นข้อจํากดัในการถือหน่วยทรัสต์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามที�ระบุไว้ในข้อ 
2.5 ของสญัญาก่อตั �งทรัสต์ฉบบันี � 

2.4 รายละเอียดของหน่วยทรัสต์ที�ออกและเสนอขายครั �งแรก 

(1) มลูคา่รวมของหน่วยทรัสต์     :  ไมเ่กิน [•] ([•]) บาท 

(2) มลูคา่ที�ตราไว้ของหน่วยทรัสต์     :  ไมเ่กิน [•] ([•]) บาทตอ่หน่วย  

(3) จํานวนหน่วยทรัสต์ทั �งหมด     :  2,212,476,700 (สองพนัสองร้อยสิบสองล้าน 
   สี�แสนเจ็ดหมื�นหกพนัเจ็ดร้อย) หน่วย   

 (4) ประเภทหน่วยทรัสต์   :  ระบุ ชื� อผู้ ถือที� มีการชําระเต็มมูลค่าแล้ว
ทั �งห ม ด  แ ล ะไม่ มี ข้ อ จํ ากัด ใน ก ารโอ น
หน่ วยท รัส ต์  ยกเว้น ข้อ จํากัด ใน การถือ
หน่วยทรัสต์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามที�ระบไุว้
ในสญัญาก่อตั �งทรัสต์ฉบบันี � 

2.5 ข้อจํากดัในการถือหน่วยทรัสต์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์  

2.5.1 บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยทรัสต์ได้ไม่เกินอัตราที�กําหนดในประกาศที� ทจ. 
49/2555 หรือประกาศอื�นใดที�เกี�ยวข้อง และที�ได้มีการแก้ไขเพิ�มเติม 

2.5.2 ในกรณีที�กองทรัสต์มีการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ในประเทศไทย กองทรัสต์จะมีผู้ ถือหน่วยทรัสต์ซึ�ง
เป็นผู้ ลงทุนต่างด้าวถือหน่วยทรัสต์ได้ไม่เกินจํานวนที�กฎหมาย กฎ หรือข้อกําหนดใด ๆ กําหนด
สดัสว่นการลงทนุของผู้ลงทนุตา่งด้าวไว้  
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2.5.3 ผู้ก่อตั �งทรัสต์หรือผู้ จัดการกองทรัสต์จะถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ได้ไม่เกินอัตราที�กําหนดใน 
ประกาศที� กร. 14/2555 และประกาศที� สช. 29/2555 หรือประกาศอื�นใดที�เกี�ยวข้อง และที�ได้มีการ
แก้ไขเพิ�มเติม 

2.5.4 ทรัสตีจะถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ที�ตนทําหน้าที�เป็นทรัสตีได้ไมเ่กินอตัราที�กําหนดใน ประกาศที� 
กร. 14/2555 หรือประกาศอื�นใดที�เกี�ยวข้อง และที�ได้มีการแก้ไขเพิ�มเติม 

3 การเพิ�มทุนของกองทรัสต์ 

3.1 อํานาจหน้าที�ของผู้จดัการกองทรัสต์ในการเพิ�มทนุ 

 ให้ผู้จดัการกองทรัสต์มีหน้าที�ในการพิจารณากําหนดจํานวนเงินทนุที�จะเพิ�ม จํานวนหน่วยทรัสต์ที�จะออกและ
เสนอขายเพิ�มเติม วิธีการเสนอขายและจดัสรรหน่วยทรัสต์ที�จะออกเสนอขายเพิ�มเติม เพื�อให้สอดคล้องกับ
เหตขุองการเพิ�มทนุ รวมถงึการพิจารณากําหนดทรัพย์สินที�กองทรัสต์จะลงทนุเพิ�มเติม การศกึษาความเป็นไป
ได้ในการลงทุนในทรัพย์สินเพิ�มเติมของกองทรัสต์และการเพิ�มทนุของกองทรัสต์ และวิธีการได้มาซึ�งทรัพย์สิน
ที�กองทรัสต์จะลงทุนเพิ�มเติม โดยผู้จดัการกองทรัสต์มีอํานาจในการแต่งตั �งที�ปรึกษาใด ๆ เพื�อการดําเนินการ
ดงักล่าว เมื�อได้ข้อสรุปแล้วให้นําเรื�องดงักล่าวเสนอต่อที�ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื�อพิจารณาอนุมัติต่อไป 
และเมื�อได้รับมติอนมุติัจากที�ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์แล้ว ให้ผู้จดัการกองทรัสต์มีอํานาจดําเนินการใด ๆ เพื�อ
การเพิ�มทนุของกองทรัสต์ให้เป็นไปตามมติอนมุติัของที�ประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ดงักลา่ว 

3.2   เหตขุองการเพิ�มทนุ 

เหตใุนการเพิ�มทนุของกองทรัสต์มีดงัตอ่ไปนี � 

3.2.1 เพื� อลงทุนในทรัพย์สินหลักเพิ� มเติม อาทิ  การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ห รือสิท ธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์ สิทธิการเช่าช่วงอสงัหาริมทรัพย์ หรือการลงทุนในทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์โดย
ทางอ้อม 

3.2.2 เพื�อบํารุงรักษา ซ่อมแซม หรือปรับปรุงทรัพย์สินหลกัให้อยู่ในสภาพที�ดีและเหมาะสมแก่การใช้งาน
ตามวตัถปุระสงค์ 

3.2.3 เพื�อตอ่เติมหรือก่อสร้างอาคารเพิ�มเติมบนทรัพย์สินหลกัซึ�งเป็นที�ดินที�กองทรัสต์ได้ลงทนุไว้แล้ว 

3.2.4 เพื�อชําระคืนเงินกู้ ยืมหรือภาระผกูพนัของกองทรัสต์ 

3.2.5 เพื�อลงทุนในทรัพย์สินอื�นตามที�กําหนดไว้ในสญัญาก่อตั �งทรัสต์ฉบบันี � และตามหลกัเกณฑ์ที�กําหนด
ในประกาศสํานกังาน ก.ล.ต. 
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3.2.6 เพื�อเหตอืุ�นใดตามที�สํานกังาน ก.ล.ต. และ/หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

3.2.7 กรณีอื�นใดที�ที�ประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีมติให้เพิ�มทุนของกองทรัสต์ได้ โดยต้องสอดคล้องกบัสญัญา
ก่อตั �งทรัสต์ฉบบันี � และกฎหมายที�เกี�ยวข้อง 

3.3 กระบวนการเพิ�มทนุ 

การเพิ�มทุนของกองทรัสต์จะกระทําได้ต่อเมื�อไม่ขัดหรือแย้งกับเจตนารมณ์ในการก่อตั �งกองทรัสต์และ
กฎหมายหลกัทรัพย์ และจะทําภายใต้กระบวนการดงัตอ่ไปนี � 

3.3.1 ในการเพิ�มทุนของกองทรัสต์ ผู้ จัดการกองทรัสต์จะดําเนินการขอมติอนุมัติจากที�ประชุมผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ โดยดําเนินการจัดประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามวิธีการขอมติและการประชุมผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ที�ระบไุว้ในข้อ 15 

3.3.2   เมื�อที�ประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีมติอนุมติัให้เพิ�มทุนด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 (สามในสี�) ของ
จํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และเป็นไปตาม
เงื�อนไขดงัตอ่ไปนี � 

(1) การเพิ�มทุนโดยเสนอขายหน่วยทรัสต์เป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์บางราย 
ต้องไมมี่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ซึ�งถือหน่วยทรัสต์รวมกนัเกินกวา่ร้อยละ 10 (สิบ) ของจํานวนเสียง
ทั �งหมดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที�มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงคดัค้านการเพิ�มทนุ 

(2) ในกรณีที�เป็นการเพิ�มทุนแบบมอบอํานาจทั�วไป (General Mandate) ให้กระทําได้เฉพาะ
กรณีที�แสดงไว้อย่างชัดเจนว่าการจดัสรรหน่วยทรัสต์เพิ�มทุนจะต้องเป็นไปตามอตัราและ
หลกัเกณฑ์ที�กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วย 
หลกัเกณฑ์ เงื�อนไข และวิธีการในการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบติัการใด ๆ เกี�ยวกบั
การเพิ�มทนุของบริษัทจดทะเบียน โดยอนโุลม และตามแนวทางที�สํานกังาน ก.ล.ต. กําหนด
ในรายละเอียดเพื�อให้เกิดความชดัเจนในทางปฏิบติั (ถ้ามี) 

ทั �งนี � การเพิ�มทนุต้องกระทําให้แล้วเสร็จภายใน 1 (หนึ�ง) ปีนบัแตว่นัที�ที�ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีมติ
อนมุติัให้เพิ�มทนุ 

3.3.3 ในกรณีที�เป็นการเพิ�มทุนเพื�อลงทุนในทรัพย์สินหลกัเพิ�มเติม ได้ผ่านกระบวนการตามข้อ 7.3 – 7.5 
และหากเป็นการทําธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับผู้ จัดการกองทรัสต์ หรือบุคคลที�เกี�ยวโยงกันกับ
ผู้จดัการกองทรัสต์ ต้องผ่านการดําเนินการตามข้อ 11 ด้วย 
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3.3.4 เมื�อได้รับมติอนุมติัให้เพิ�มทุนจากที�ประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์แล้ว ผู้จดัการกองทรัสต์จะดําเนินการขอ
อนญุาตจากสํานกังาน ก.ล.ต. เพื�อเสนอขายหน่วยทรัสต์ที�ออกใหม ่

3.3.5 เมื�อได้รับอนุญาตจากสํานกังาน ก.ล.ต. ให้เสนอขายหน่วยทรัสต์ที�ออกใหม่แล้ว ผู้จดัการกองทรัสต์
จะดําเนินการเสนอขายหน่วยทรัสต์ตามวิธีการเสนอขายหน่วยทรัสต์ที�ระบุไว้ในแบบแสดงรายการ
ข้อมลูการเสนอขายหน่วยทรัสต์ 

3.3.6 เมื�อได้รับเงินจากการเสนอขายหน่วยทรัสต์ที�ออกใหม่แล้ว ผู้ จัดการกองทรัสต์จะดําเนินการใช้เงิน
ดงักลา่วตามเหตขุองการเพิ�มทนุที�ระบไุว้ข้างต้น 

3.3.7 ในกรณีที�สํานกังาน ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ และ/หรือหน่วยงาน
อื�นใดที�มีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไข เปลี�ยนแปลง เพิ�มเติม ประกาศ กําหนด สั�งการ เห็นชอบ 
และ/หรือผ่อนผนั ข้อกําหนด เงื�อนไข และ/หรือกระบวนการเพิ�มทุน เป็นอย่างอื�น ผู้จดัการกองทรัสต์
จะดําเนินการให้เป็นไปตามนั �น โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์แล้ว หาก
ข้อกําหนด เงื�อนไข และ/หรือกระบวนการเพิ�มทุนดังกล่าว ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางลบใน
สาระสําคญัแก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

4 การลดทุนชาํระแล้วของกองทรัสต์  

4.1 อํานาจหน้าที�ของผู้จดัการกองทรัสต์ในการลดทนุชําระแล้วของกองทรัสต์  

 ให้ผู้จดัการกองทรัสต์เป็นผู้ มีอํานาจในการพิจารณากําหนดจํานวนเงินทุนที�จะลดซึ�งต้องมีเหตตุามที�กําหนด
ไว้ในข้อ 4.2.1 – 4.2.5 โดยผู้ จัดการกองทรัสต์มีอํานาจในการใช้ดุลยพินิจพิจารณาลดทุนชําระแล้วตามที�
เห็นสมควรโดยไม่ต้องขอมติอนุมติัจากที�ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และผู้จดัการกองทรัสต์จะดําเนินการลดทุน
ชําระแล้วตามกระบวนการตอ่ไป 

4.2 เหตขุองการลดทนุชําระแล้ว  

 การลดทนุชําระแล้วของกองทรัสต์จะกระทําได้ตอ่เมื�อไมข่ดัหรือแย้งกบัเจตนารมณ์ในการก่อตั �งกองทรัสต์และ
กฎหมายหลกัทรัพย์ ทั �งนี � การลดทนุชําระแล้วจะเกิดขึ �นได้เฉพาะในกรณีใดกรณีหนึ�งดงัตอ่ไปนี � 

4.2.1 เมื�อกองทรัสต์มีเงินสดคงเหลือที�เกิดจากการดําเนินงานก่อนการแปลงสภาพเป็นกองทรัสต์ รวมถึง
เงินสดคงเหลือที�เกิดจากรายการค้างรับก่อนการแปลงสภาพเป็นกองทรัสต์และส่วนกําไรสุทธิที�
ปรับปรุงแล้วที�เกินกวา่กําไรสทุธิทางบญัชี 

4.2.2 กองทรัสต์มีสภาพคล่องส่วนเกินที�เหลืออยู่ภายหลงัการจําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า
หรือสิทธิการเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์ หรือการตัดจําหน่ายสิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าช่วง
อสงัหาริมทรัพย์ (ถ้ามี) ทั �งนี � ต้องปรากฏข้อเท็จจริงด้วยวา่กองทรัสต์ไมมี่กําไรสะสมเหลืออยู่แล้ว 



 

- 16 - 

4.2.3 กองทรัสต์มีการเพิ�มทุนเพื�อให้ได้มาซึ�งอสงัหาริมทรัพย์เพิ�มเติม แต่ปรากฏเหตขุดัข้องในภายหลงัทํา
ให้ไมส่ามารถได้มาซึ�งอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่ว 

4.2.4 กองทรัสต์มีรายการค่าใช้จ่ายที�ไม่ใช่เงินสดและไม่มีเหตุต้องนําไปใช้ในการคํานวณกําไรสุทธิที�
ปรับปรุงแล้วของกองทรัสต์ตามข้อ 14.1 

4.2.5 มลูคา่อสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ลดลงจากการประเมินมลูคา่หรือสอบทานการ
ประเมินมลูคา่ทรัพย์สิน 

4.2.6 กรณีอื�นใดที�ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีมติให้ลดทนุชําระแล้วของกองทรัสต์ได้   

4.2.7 เหตอืุ�นตามที�สํานกังาน ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน ประกาศ
กําหนด 

4.3 กระบวนการลดทนุชําระแล้ว  

4.3.1 ในการลดทุนชําระแล้วของกองทรัสต์ ผู้จดัการกองทรัสต์มีอํานาจในการใช้ดลุยพินิจพิจารณาลดทุน
ชําระแล้วตามข้อ 4.2.1 – 4.2.5 ตามที� เห็นสมควรโดยไม่ต้องขอมติอนุมัติจากที�ประชุมผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ อย่างไรก็ดี หากผู้จดัการกองทรัสต์เห็นสมควร ผู้จดัการกองทรัสต์อาจดําเนินการขอมติ
อนุมติัจากที�ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ให้ลดทุนชําระแล้ว โดยดําเนินการจัดประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์
ตามวิธีการขอมติและการประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที�ระบไุว้ในข้อ 15 

4.3.2 เมื�อผู้จดัการกองทรัสต์ได้ใช้ดลุยพินิจให้ลดทนุชําระแล้ว หรือได้รับมติอนมุติัให้ลดทุนชําระแล้วจากที�
ประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ แล้วแต่กรณี ผู้จดัการกองทรัสต์จะดําเนินการลดทุนชําระแล้วด้วยวิธีการลด
มลูคา่หน่วยทรัสต์ให้ตํ�าลง 

4.3.3 จากนั �น ผู้จดัการกองทรัสต์จะดําเนินการเฉลี�ยเงินให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที�มีชื�ออยู่ในสมดุทะเบียน ณ 
วนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหน่วยทรัสต์ โดยคํานวณมลูคา่หน่วยทรัสต์ที�ใช้ในการลดทนุชําระแล้ว
จากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์ ทั �งนี � เงินที�
เฉลี�ยคืนต้องมิได้มาจากเงินกําไรของกองทรัสต์ 

4.3.4 ในกรณีที�สํานกังาน ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ และ/หรือหน่วยงาน
อื�นใดที�มีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไข เปลี�ยนแปลง เพิ�มเติม ประกาศ กําหนด สั�งการ เห็นชอบ 
และ/หรือผ่อนผัน ข้อกําหนด เงื�อนไข และ/หรือกระบวนการลดทุนชําระแล้วเป็นอย่างอื�น ผู้ จัดการ
กองทรัสต์จะดําเนินการให้เป็นไปตามนั �น โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์แล้ว 
หากข้อกําหนด เงื�อนไข และ/หรือกระบวนการลดทุนชําระแล้วดงักลา่วไมก่่อให้เกิดผลกระทบทางลบ
ในสาระสําคญัแก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 
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5 ผู้ถือหน่วยทรัสต์  

5.1 การเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์มิได้ก่อให้เกิดนิติสมัพนัธ์ในลกัษณะของตวัการตวัแทนระหว่างผู้ ถือหน่วยทรัสต์กับ 
ทรัสตี และมิได้ก่อให้เกิดนิติสัมพันธ์ในลักษณะของการเป็นหุ้ นส่วนหรือลักษณะอื�น ๆ ระหว่างผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ด้วยกนั  

5.2 การเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์มิได้ทําให้บคุคลดงักลา่วมีความรับผิดในกรณีที�ทรัพย์สนิของกองทรัสต์ไมเ่พียงพอตอ่
การชําระหนี �ให้แก่ทรัสตี ผู้ จัดการกองทรัสต์ หรือเจ้าหนี �ของกองทรัสต์ โดยทรัสตี ผู้ จัดการกองทรัสต์ และ
เจ้าหนี �ของกองทรัสต์จะบงัคบัชําระหนี �ได้จากทรัพย์สินของกองทรัสต์เท่านั �น  

5.3 ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีสิทธิเรียกให้กองทรัสต์ชําระประโยชน์ตอบแทนได้ไม่เกินไปกว่าเงินกําไรหลงัหกัค่าสํารอง
ตา่ง ๆ และสิทธิเรียกให้คืนเงินทนุได้ไมเ่กินไปกวา่จํานวนทนุของกองทรัสต์ที�ปรับปรุงด้วยสว่นเกินหรือส่วนตํ�า
กวา่มลูค่าหน่วยทรัสต์ ทั �งนี � ในกรณีที�มีการแบ่งชนิดของหน่วยทรัสต์ สิทธิในการรับประโยชน์ตอบแทนหรือรับ
คืนเงินทนุของผู้ ถือหน่วยทรัสต์แตล่ะชนิดต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของหน่วยทรัสต์ชนิดนั �น ๆ ด้วย 

5.4 ไม่ว่าในกรณีใด มิให้ตีความสญัญาก่อตั �งทรัสต์ฉบับนี �ไปในทางที�ก่อให้เกิดผลขัดหรือแย้งกับข้อ 5.1 – 5.3 
ข้างต้น 

5.5 การเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่ทําให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีกรรมสิทธิxหรือสิทธิเรียกร้องเหนือทรัพย์สินของกองทรัสต์
โดยเด็ดขาดแต่เพียงผู้ เดียว ไมว่่าส่วนหนึ�งส่วนใด และผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่มีสิทธิเรียกร้องให้โอนทรัพย์สินของ
กองทรัสต์ให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ โดยผู้ ถือหน่วยทรัสต์อาจมีสิทธิติดตามเอาทรัพย์สินของกองทรัสต์คืนจาก
บคุคลภายนอกได้หากทรัสตี และ/หรือผู้จดัการกองทรัสต์ จดัการกองทรัสต์ไมเ่ป็นไปตามที�กําหนดในสญัญา
ก่อตั �งทรัสต์ฉบับนี � หรือตาม พ.ร.บ. ทรัสต์ อันเป็นผลให้ทรัพย์สินของกองทรัสต์ถูกจําหน่ายจ่ายโอนไปยัง
บคุคลภายนอก ทั �งนี � ตามหลกัเกณฑ์ที� พ.ร.บ. ทรัสต์ กําหนด 

5.6 ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีสิทธิได้รับเงินคืนทนุ ประโยชน์ตอบแทน หรือทรัพย์สินอื�น ๆ ในการคืนทนุเมื�อเลิกกองทรัสต์
ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที�ระบุไว้ในสญัญาก่อตั �งทรัสต์ฉบบันี � โดยทรัสตีหรือผู้ ทําหน้าที�แทนทรัสตี หรือผู้ ที�
รับมอบหมายจากทรัสตีหรือผู้ ทําหน้าที�แทนทรัสตี (แล้วแต่กรณี) จะดําเนินการแจกจ่ายเงินคืนทุน ประโยชน์
ตอบแทน หรือทรัพย์สินอื�น ๆ ในการคืนทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เมื�อเลิกกองทรัสต์ ทั �งนี � ไม่วา่ในกรณีใด ๆ ผู้
ถือหน่วยทรัสต์มีสิทธิเรียกให้คืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าจํานวนทุนของกองทรัสต์ที�ปรับปรุงด้วยส่วนเกินหรือ
สว่นตํ�ากวา่มลูคา่หน่วยทรัสต์ 

5.7 ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีสิทธิที�จะได้รับเงินคืนเมื�อมีการลดทุนชําระแล้วของกองทรัสต์ตามหลักเกณฑ์ที�กําหนด 
ในข้อ 4 

5.8 ผู้ ถือหน่วยทรัสต์สามารถนําหน่วยทรัสต์ไปจํานําได้ตามกฎหมาย และดําเนินการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ
ที�ทรัสตี และ/หรือนายทะเบียนหน่วยทรัสต์กําหนด 
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5.9 ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีสิทธิโอนหน่วยทรัสต์ได้ แตท่ั �งนี �จะต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�กําหนดในข้อ 6.5.1 

5.10 ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ตาม
หลกัเกณฑ์ที�กําหนดในข้อ 15 

5.11 ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่ต้องรับผิดต่อผู้ จดัการกองทรัสต์หรือทรัสตีในการชําระเงินอื�นใดเพิ�มเติมให้แก่กองทรัสต์ 
หลังจากที�ได้ชําระเงินค่าหน่วยทรัสต์ครบถ้วนแล้ว และผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่มีความรับผิดอื�นใดเพิ�มเติมอีก
สําหรับหน่วยทรัสต์ที�ถือนั �น 

6 การจัดทําทะเบียนหน่วยทรัสต์ การออกใบทรัสต์หรือเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยทรัสต์ และ 
การโอนหน่วยทรัสต์และข้อจาํกัดการโอนหน่วยทรัสต์  

6.1 การจดัทําทะเบียนหน่วยทรัสต์  

 ทรัสตีมีหน้าที�จดัให้มีทะเบียนหน่วยทรัสต์ โดยจะกําหนดให้ทรัสตีเป็นผู้ ดําเนินการจดัทําทะเบียนหน่วยทรัสต์
เอง หรือมอบหมายให้บคุคลอื�นตามขอบเขตที�กําหนดไว้ในประกาศที� กร. 14/2555 ก็ได้ ทั �งนี � ในกรณีที�ทรัสตี
เป็นผู้จดัทําทะเบียนหน่วยทรัสต์เอง ทรัสตีจะปฏิบติัให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่า
ด้วยหลกัเกณฑ์ เงื�อนไข และวิธีการในการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์ โดยอนโุลม  

 ทรัสตีอาจมอบหมายให้บุคคลอื�นซึ�งเป็นผู้ ได้รับใบอนุญาตการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จาก
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ด้วยหลกัเกณฑ์ เงื�อนไข และวิธีการในการขอรับ
ใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์ และเป็นผู้ ที�ตลาดหลกัทรัพย์ให้
ความเห็นชอบ ทั �งนี � ทรัสตีอาจมอบหมายให้ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์เป็นนายทะเบียนหน่วยทรัสต์ โดยมีหน้าที�
เป็นผู้ ดําเนินการจดัทําทะเบียนหน่วยทรัสต์ตามขอบเขตที�กําหนดไว้ในประกาศที� กร. 14/2555 และประกาศ
อื�นใดที�เกี�ยวข้อง และที�ได้มีการแก้ไขเพิ�มเติม ในเบื �องต้น ภายหลงัจากที�ได้มีการก่อตั �งกองทรัสต์ ทรัสตีจะ
แตง่ตั �งศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ให้เป็นนายทะเบียนหน่วยทรัสต์ 

6.2 ทะเบียนหน่วยทรัสต์ต้องมีรายการดงัตอ่ไปนี � 

6.2.1 รายละเอียดทั�วไป ประกอบด้วย  

(1) ชื�อทรัสตีและผู้จดัการกองทรัสต์ 

(2) จํานวนหน่วยทรัสต์ มลูคา่ที�ตราไว้ ทนุชําระแล้ว และวนัเดือนปีที�ออกหน่วยทรัสต์ 

(3) ข้อจํากัดในเรื�องการโอนในเรื�องสัดส่วนการถือครองหน่วยทรัสต์ตามที� พ.ร.บ.ทรัสต์ 
กฎหมายหลกัทรัพย์ประกาศกําหนด 

6.2.2 รายละเอียดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์แตล่ะราย ประกอบด้วย 
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(1) ชื�อ นามสกลุ สญัชาติ และที�อยู่ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

(2) เลขที�หน่วยทรัสต์ (ถ้ามี) และจํานวนหน่วยทรัสต์ที�ถือ 

(3) วนั เดือน ปี ที�ลงทะเบียนเป็นหรือขาดจากการเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

(4) วนั เดือน ปี ที�ยกเลิกใบทรัสต์และออกใบทรัสต์แทนหรือออกใบทรัสต์ใหม ่(ถ้ามี) 

(5) เลขที�คําร้องขอให้เปลี�ยนแปลงหรือจดแจ้งรายการในทะเบียน (ถ้ามี) 

(6) การจํานํา/ เพิกถอนจํานอง/ การอายดั/ ปลดอายดัหน่วยทรัสต์ (ถ้ามี) 

6.3 ทะเบียนหน่วยทรัสต์ให้สนันิษฐานไว้ก่อนวา่ถกูต้อง และการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื�น รวมทั �งการให้สิทธิหรือ
การจํากัดสิทธิใด ๆ แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที�ปรากฏรายชื�ออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ หากได้กระทําตาม
ข้อกําหนดในสญัญาก่อตั �งทรัสต์ฉบบันี �หรือตามกฎหมายแล้ว ให้ถือว่าทรัสตีได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที�
แล้ว 

6.4 การออกใบทรัสต์หรือหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยทรัสต์ 

6.4.1 ทรัสตีจะดําเนินการให้นายทะเบียนหลกัทรัพย์จดัทําใบทรัสต์หรือหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยทรัสต์
ให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ เพื�อให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์สามารถใช้อ้างอิงต่อทรัสตี ผู้จัดการกองทรัสต์ และ
บคุคลอื�นได้ ทั �งนี � ตวัอย่างใบทรัสต์หรือหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยทรัสต์มีรายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแนบ [3] 

6.4.2 ในกรณีที�ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ขอให้ทรัสตีหรือนายทะเบียนหน่วยทรัสต์ออกใบทรัสต์หรือหลกัฐานแสดง
สิทธิในหน่วยทรัสต์ใหม่ แทนใบทรัสต์หรือหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยทรัสต์เก่าที�สญูหาย ลบเลือน 
หรือชํารุดในสาระสําคญั ทรัสตีหรือนายทะเบียนต้องออกหรือดําเนินการให้มีการออกใบทรัสต์หรือ
หลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ภายในเวลาอนัควร ทั �งนี � ทรัสตีหรือนาย
ทะเบียนจะเรียกเก็บคา่ใช้จ่ายที�เกิดขึ �น (ถ้ามี) จากการดําเนินการตามคําร้องขอของผู้ ถือหน่วยทรัสต์
ดงักลา่วได้ตามจริง  
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6.5 การโอนหน่วยทรัสต์และข้อจํากดัการโอนหน่วยทรัสต์ 

6.5.1  ภายใต้บงัคบัของข้อ 6.5.2 ผู้ ถือหน่วยทรัสต์สามารถโอนหน่วยทรัสต์ได้ด้วยวิธีการดงัตอ่ไปนี �  

(1) การโอนหน่วยทรัสต์ในระบบมีใบทรัสต์ 

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที�ประสงค์จะโอนหนว่ยทรัสต์จะต้องแจ้งความประสงค์การโอนหน่วยทรัสต์
ไปยงัทรัสตีหรือนายทะเบียนหนว่ยทรัสต์ โดยกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนในคําร้องขอการ
โอนหน่วยทรัสต์ที�ลงนามโดยผู้ โอนและผู้ รับโอน พร้อมทั �งแนบเอกสารประกอบการโอน
หน่วยทรัสต์ตามที�ทรัสตีหรือนายทะเบียนหน่วยทรัสต์จะกําหนด การโอนหน่วยทรัสต์ให้มี
ผลบังคับและได้รับการรับรองเมื�อนายทะเบียนหน่วยทรัสต์บันทึกรายชื�อผู้ รับโอนใน
ทะเบียนหน่วยทรัสต์เรียบร้อยแล้ว ทั �งนี � ผู้ โอนจะต้องชําระค่าธรรมเนียมการโอน
หน่วยทรัสต์ (ถ้ามี) ตามที�นายทะเบียนหน่วยทรัสต์กําหนด 

(2) การโอนหน่วยทรัสต์ในระบบไร้ใบทรัสต์  

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที�ประสงค์จะโอนหน่วยทรัสต์ในระบบไร้ใบทรัสต์จะต้องปฏิบัติตาม
หลกัเกณฑ์ที�ระบุโดยนายทะเบียนหน่วยทรัสต์ และ/หรือตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือศนูย์รับ
ฝากหลกัทรัพย์ ทั �งนี � ผู้ โอนจะต้องชําระคา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยทรัสต์ (ถ้ามี) ตามที�นาย
ทะเบียนหน่วยทรัสต์ และ/หรือตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ กําหนด 

6.5.2  ข้อจํากดัการโอนหน่วยทรัสต์  

กองทรัสต์ไม่มีข้อจํากัดการโอนหน่วยทรัสต์ อย่างไรก็ดี ในกรณีที�การโอนหน่วยทรัสต์จะทําให้ผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์รายใดถือหน่วยทรัสต์เกินข้อจํากัดในการถือหน่วยทรัสต์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามข้อ 
2.5 

ทรัสตีหรือนายทะเบียนหลกัทรัพย์มีสิทธิปฏิเสธการแสดงชื�อในทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ในกรณีที�
การถือหน่วยทรัสต์ไม่เป็นไปตามอัตราที� กําหนดในข้อจํากัดในการถือหน่วยทรัสต์ของผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ตามข้อ 2.5 

7 การลงทุนของกองทรัสต์ 

7.1 การลงทุนของกองทรัสต์ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�กําหนดในประกาศที� ทจ. 49/2555 และประกาศอื�นใดที�
เกี�ยวข้อง และที�ได้มีการแก้ไขเพิ�มเติม รวมทั �งตามที�กําหนดในสญัญาก่อตั �งทรัสต์ฉบบันี � 
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7.2 นโยบายการลงทนุของกองทรัสต์ 

 กองทรัสต์จะมุ่งเน้นการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ รวมทั �งสิทธิการเช่าช่วง
อสังหาริมทรัพย์ที� มีคุณภาพสูง โดยเฉพาะอสังหาริมทรัพย์ประเภทศูนย์การค้า รวมทั �งการลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์ประเภทอื�น ๆ ที�มีความเกี�ยวข้องหรือสง่เสริมประโยชน์กบัอสงัหาริมทรัพย์ประเภทศนูย์การค้า 
อาทิ ทรัพย์สินเพื�อการพาณิชย์ อาคารสํานกังาน โรงแรมและเซอร์วิสอะพาร์ตเมนต์ เป็นต้น เพื�อเป็นทรัพย์สิน
หลกัของกองทรัสต์ โดยการซื �อ และ/หรือเช่า และ/หรือเช่าช่วง และ/หรือรับโอนสิทธิการเช่า และ/หรือสิทธิการ
เช่าช่วงทรัพย์สินหลกั และโดยมุง่เน้นการจดัหาผลประโยชน์ในรูปของรายได้ค่าเช่าและคา่บริการ หรือรายได้
อื�นใดในทํานองเดียวกนั ตลอดจนทําการปรับปรุง เปลี�ยนแปลง พฒันาศกัยภาพ พัฒนา และ/หรือจําหน่าย
ทรัพย์สินต่าง ๆ เพื�อมุง่ก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทรัสต์เพื�อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์อย่าง
ตอ่เนื�องในระยะยาว อีกทั �งกองทรัสต์มีจุดมุง่หมายที�จะลงทุนในทรัพย์สินเพิ�มเติมเพื�อการเติบโตอย่างตอ่เนื�อง
ของฐานรายได้ของกองทรัสต์ และเป็นการกระจายความเสี�ยงผ่านการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์หลายแห่งใน
ทําเลที�แตกตา่งกนั รวมถงึการลงทนุในทรัพย์สินอื�น และ/หรือหลกัทรัพย์อื�น และ/หรือการหาดอกผลอื�นโดยวิธี
อื�นใด ตามที�กฎหมายหลกัทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื�นใดที�เกี�ยวข้องกําหนด 

7.3  การได้มาซึ�งทรัพย์สินหลกัและอปุกรณ์ (ถ้ามี) 

 กองทรัสต์อาจลงทนุโดยทางตรง หรือลงทนุโดยทางอ้อม โดยมีหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี � 

7.3.1 การลงทนุโดยทางตรง ซึ�งเป็นการลงทนุในทรัพย์สินหลกัจะต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี � 

(1) กองทรัสต์จะลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์เพื�อได้มาซึ�งกรรมสิทธิxหรือสิทธิครอบครอง ทั �งนี � ใน
กรณีที�เป็นการได้มาซึ�งสิทธิครอบครองต้องเป็นกรณีใดกรณีหนึ�งดงัตอ่ไปนี � 

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

(ข) เป็นการได้มาซึ�งสิทธิการเช่า และ/หรือสิทธิการเช่าช่วงในอสงัหาริมทรัพย์ที�มีการ
ออกตราสารแสดงกรรมสิทธิxหรือสิทธิครอบครองประเภท น.ส. 3 ก. อนึ�ง ในกรณีที�
กองทรัสต์ลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที�มีลักษณะเป็นการเช่าช่วง 
ผู้ จัดการกองทรัสต์จะต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความเสี�ยงหรือการเยียวยา
ความเสียหายที�อาจเกิดขึ �นจากการผิดสญัญาเช่า หรือการไม่สามารถบังคบัตาม
สิทธิในสญัญาเช่า 

(2) อสังหาริมทรัพย์ที�ได้มาต้องไม่อยู่ในบังคับแห่งทรัพยสิทธิหรือมีข้อพิพาทใด ๆ เว้นแต่
ผู้จัดการกองทรัสต์และทรัสตีได้พิจารณาโดยมีความเห็นเป็นลายลกัษณ์อกัษรว่า การอยู่
ภายใต้บังคับแห่งทรัพยสิทธิหรือการมีข้อพิพาทนั �นไม่กระทบต่อการหาประโยชน์จาก
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อสงัหาริมทรัพย์ดงักล่าวอย่างมีนัยสําคญั และเงื�อนไขการได้มาซึ�งอสงัหาริมทรัพย์นั �นยัง
เป็นประโยชน์แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม  

(3) การทําสญัญาเพื�อให้ได้มาซึ�งอสงัหาริมทรัพย์ต้องไม่มีข้อตกลงหรือข้อผูกพนัใด ๆ ที�อาจมี
ผลให้กองทรัสต์ไม่สามารถจําหน่ายอสังหาริมทรัพย์ในราคายุติธรรม (ในขณะที�มีการ
จําหน่าย) เช่น ข้อตกลงที�ให้สิทธิแก่คู่สญัญาในการซื �ออสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ได้
ก่อนบคุคลอื�น โดยมีการกําหนดราคาไว้แน่นอนลว่งหน้า เป็นต้น หรืออาจมีผลให้กองทรัสต์
มีหน้าที�มากกวา่หน้าที�ปกติที�ผู้ เช่าพงึมีเมื�อสญัญาเช่าสิ �นสดุลง 

(4) อสงัหาริมทรัพย์ที�ได้มาต้องพร้อมจะนําไปจดัหาประโยชน์คิดเป็นมลูค่ารวมกนัไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของมูลค่าหน่วยทรัสต์ที�ขออนุญาตเสนอขาย รวมทั �งจํานวนเงิน
กู้ ยืม (ถ้ามี) 

ทั �งนี � กองทรัสต์อาจลงทุนในโครงการที�ยังก่อสร้างไมแ่ล้วเสร็จได้ โดยมลูค่าของเงินลงทุน
ที�จะทําให้ได้มาและใช้พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ให้แล้วเสร็จเพื�อนําไปจดัหาประโยชน์ ต้องไม่
เกินร้อยละ 10 (สิบ) ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ (ภายหลังการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์) และต้องแสดงได้ว่าจะมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอเพื�อการพัฒนาดงักล่าว 
โดยไม่กระทบกับความอยู่รอดของกองทรัสต์ด้วย 

(5) ผู้ จัดการกองทรัสต์ต้องดําเนินการให้มีการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที�ประสงค์จะ
ลงทุน โดยจะต้องเป็นการประเมินมูลค่าอย่างเต็มรูปแบบที�มีการตรวจสอบเอกสารสิทธิ
และเป็นไปเพื�อวตัถุประสงค์สาธารณะในการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุน เป็นเวลาไม่เกิน 6 
(หก) เดือนก่อนวนัยื�นคําขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์ โดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
อย่างน้อย 2 (สอง) ราย ที�ผู้ จัดการกองทรัสต์และที�ปรึกษาทางการเงินที�ร่วมจัดทําคําขอ
อนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์ (ถ้ามี) พิจารณาว่ามีความเหมาะสมและสามารถประเมิน
มูลค่าทรัพย์สินให้สะท้อนมูลค่าที�แท้จริงได้อย่างน่าเชื�อถือเพียงพอ และมีลักษณะ
ดงัตอ่ไปนี � 

(5.1) ต้องเป็นผู้ประเมินมลูค่าทรัพย์สินที�ได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต.  

(5.2) ในกรณีที�อสงัหาริมทรัพย์ที�จะลงทุนอยู่ในต่างประเทศ ผู้ประเมินมลูค่าทรัพย์สิน
อาจเป็นบุคคลที�อยู่ในบญัชีรายชื�อของบุคคลซึ�งทางการหรือหน่วยงานกํากบั
ดแูลของประเทศอนัเป็นที�ตั �งของอสงัหาริมทรัพย์กําหนดให้สามารถทําหน้าที�
ประเมินมลูค่าอสงัหาริมทรัพย์นั �น ๆ ได้ ทั �งนี � ในกรณีที�ไม่ปรากฏบญัชีรายชื�อ
ดงักล่าว ผู้ ที�ทําหน้าที�ประเมินมลูค่าทรัพย์สินต้องเข้าลกัษณะใดลกัษณะหนึ�ง
ดงัต่อไปนี � 
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(ก) เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเกี�ยวกบัการประเมินมลูค่าทรัพย์สิน ซึ�งมีผลงาน
เป็ น ที �ย อ ม ร ับ อ ย ่า ง แ พ ร ่ห ล า ย ใน ป ร ะ เท ศ อ นั เป็ น ที �ตั �ง ข อ ง
อสงัหาริมทรัพย์นั �น 

(ข) เป็นบุคคลที�มีมาตรฐานการปฏิบตัิงานและระบบงานในการประเมิน
มลูค่าทรัพย์สินที�เป็นสากล 

(ค) เป็นผู้ประเมินมลูค่าทรัพย์สินที�มีเครือข่ายกว้างขวางในระดบัสากล 
(International Firm) 

ทั �งนี � หลกัเกณฑ์ในข้อนี �ไม่ใช้กบักรณีที�เป็นอสงัหาริมทรัพย์ที�รับโอนมาจากกองทุนรวม
อสงัหาริมทรัพย์ที�แปลงสภาพ และอสงัหาริมทรัพย์นั �นได้ผ่านการประเมินมลูค่าโดยชอบ
ตามหลกัเกณฑ์ที�กําหนดในประกาศที� ทจ. 34/2559 แล้ว 

(6) อสงัหาริมทรัพย์ที�ได้มาต้องมีมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่า 500,000,000 (ห้าร้อยล้าน) บาท 
ทั �ง นี � ในกรณ ีที �จํานวนเงิน ที �จะได้จากการระดมท ุนผ ่านการออกและเสนอขาย
หน่วยทรัสต์น้อยกว่ามูลค่าอสงัหาริมทรัพย์ที�ประสงค์จะลงทุน ผู้ จัดการกองทรัสต์ต้อง
แสดงได้ว่ามีแหล่งเงินทุนอื�นเพียงพอที�จะทําให้ได้มาซึ�งอสงัหาริมทรัพย์ดงักล่าว 

นอกจากนี � ในการได้มาซึ�งทรัพย์สินหลกัและอปุกรณ์ดงักล่าว กองทรัสต์จะดําเนินการตามวิธีการที�
กําหนดไว้ในข้อ 7.3 – 7.5 

7.3.2 การลงทุนโดยทางอ้อม ซึ�งเป็นการลงทุนในทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ผ่านการถือหุ้นในบริษัทที�
จัดตั �งขึ �นโดยมีวตัถุประสงค์เพื�อดําเนินการในลกัษณะเดียวกันกับกองทรัสต์ตามประกาศที� ทจ. 
49/2555 โดยการลงทุนดงักล่าวต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี �  

(1) กองทรัสต์ต้องถือหุ้นในบริษัทดงักล่าวไม่น้อยกว่าร้อยละ 99 (เก้าสิบเก้า) ของจํานวนหุ้น
ที�จําหน่ายได้แล้วทั �งหมด และไม่น้อยกว่าร้อยละ 99 (เก้าสิบเก้า) ของจํานวนสิทธิออก
เสียงทั �งหมดของบริษัทนั �น 

(2) กองทรัสต์อาจให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทตาม (1) ผ่านการถือตราสารหนี � หรือการเข้าทํา
สญัญาที�มีลกัษณะเป็นการให้กู้ยืมเงิน โดยให้ถือว่าการให้บริษัทดงักล่าวกู้ยืมเงินเป็น
การลงทุนในทรัพย์สินหลกัโดยทางอ้อมด้วย 

(3) ต้องมีการประเมินมูลค่าอสงัหาริมทรัพย์ที�กองทรัสต์ลงทุนโดยทางอ้อม ทั �งในชั �นของ
กองทรัสต์และในชั �นของบริษัทที�กองทรัสต์เป็นผู้ ถือหุ้น ดงันี � 
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(3.1) การประเม ินม ูลค ่าในชั �นของกองทรัสต์ ให้ เป็นไปตามหลกัเกณ ฑ์ในข้อ 
7.3.1(5) โดยให้คํานึงภาระภาษีของบริษัทที�กองทรัสต์เป็นผู้ถือหุ้น และปัจจัย
อื�นที�อาจมีผลกระทบต่อราคาอสงัหาริมทรัพย์ที�กองทรัสต์ลงทุนโดยทางอ้อม
ด้วย 

(3.2) การประเมินมูลค่าในชั �นของบริษัทที�กองทรัสต์เป็นผู้ถือหุ้น ให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ในข้อ 7.3.1(5) 

(3.3) มีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินอื�นที�บริษัทที�กองทรัสต์เป็นผู้ถือหุ้นได้ลงทุนไว้
ตามหลกัเกณฑ์ดงันี � 

(ก) ใช้มูลค่ายุติธรรมตามหลกัเกณฑ์เกี�ยวกับการกําหนดมูลค่ายุติธรรม
ของเงินลงทุนที�ออกโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดยอนุโลม 

(ข) ในกรณีที�หลกัเกณฑ์ตาม (ก) ไม่รองรับการกําหนดมูลค่ายุติธรรมของ
ทรัพย์สินใด ให้ใช้มูลค่าที�เป็นไปตามหลกัวิชาการอนัเป็นที�ยอมรับ
หรือมาตรฐานสากล 

(3.4) ในกรณีที�กองทรัสต์มีการลงทุนในตราสารหนี �หรือสญัญาที�ถือเป็นการลงทุน
โดยทางอ้อม ต้องมีการประเมินม ูลค ่าตราสารหรือสญัญ าดงักล ่าวตาม
หลกัเกณฑ์ในข้อ 7.3.1(y)(y.y) ด้วย 

(3.5) ผู้ จ ัดการกองทรัสต์แสดงได้ว่ามีมาตรการหรือกลไกที�จะทําให้ทรัสตีและ
ผู้ จ ัดการกองทรัสต์สามารถดูแลและควบคุมให้บริษัทดงักล่าวดําเนินการให้
เป็นไปในทํานองเดียวกับหลกัเกณฑ์ที�กําหนดไว้สําหรับกองทรัสต์ที�มีการลงทุน
ในทรัพย์สินหลกัโดยตรง เว้นแต่ในกรณีของหลกัเกณฑ์เกี�ยวกับอตัราส่วนการ
กู้ ยืมเงินในข้อ 9.4 จะพิจารณาเฉพาะในชั �นของกองทรัสต์ก็ได้  

7.3.3 กองทรัสต์อาจได้มาซึ�งทรัพย์สินอื�นนอกจากทรัพย์สินหลกั โดยการลงทุนในทรัพย์สินอื�นที�กองทรัสต์
สามารถลงทนุในหรือมีไว้ได้ตามหลกัเกณฑ์ที�กําหนดไว้ในข้อ 7.8 

7.3.4 กองทรัสต์ต้องไม่เข้าทําสัญญาการลงทุนในทรัพย์สินหลักกับบุคคลที�มีลักษณะดังต่อไปนี � หาก
บุคคลนั �นเองหรือบุคคลอื�นที�บุคคลดังกล่าวควบคุมได้จะมีส่วนเกี�ยวข้องกับการบริหารจัดการ
กองทรัสต์ เว้นแต่บุคคลดงักล่าวเป็นบริษัทที�มีหุ้นเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ ให้
พิจารณาการมีลกัษณะตามที�กําหนดในข้อ z.y.{(1)(1.1) เท่านั �น 
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(1) ภายในระยะเวลา 5 (ห้า) ปีก่อนวนัยื�นคําขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์ บุคคลดงักล่าว
ต้องไมมี่ลกัษณะดงัตอ่ไปนี � 

(1.1) เคยมีประวติัฝ่าฝืนหลกัเกณฑ์หรือเงื�อนไขเกี�ยวกบัการเสนอขายหลกัทรัพย์ในเรื�อง
ที�มีนยัสําคญั 

(1.2) เคยถูกสํานกังาน ก.ล.ต. ปฏิเสธคําขออนุญาตเสนอขายหุ้นที�ออกใหม่ เนื�องจากมี
เหตุที� มีนัยสําคัญอันควรสงสัยเกี�ยวกับกลไกการบริหารจัดการในลักษณะ
ดงัตอ่ไปนี � 

(ก) อาจไม่สามารถปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้ นได้อย่างเป็นธรรม โดยอาจมีการเอื �อ
ประโยชน์ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกลุม่ใดกลุม่หนึ�ง ซึ�งจะทําให้ได้เปรียบผู้ ถือหุ้นราย
อื�นหรือได้ประโยชน์มากกวา่ผู้ ถือหุ้นรายอื�นโดยไมส่มควร 

(ข) อาจไม่สามารถรักษาสิทธิของผู้ ถือหุ้ นได้โดยทําให้บุคคลใดบุคคลหนึ�ง
ได้รับประโยชน์ทางการเงินนอกเหนือจากที�พึงได้ตามปกติ หรือโดยทําให้
บริษัทเสียประโยชน์ที�พงึได้รับ 

(1.3) เคยถูกสํานักงาน ก.ล.ต. ปฏิเสธคําขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที�ออกใหม ่
เนื�องจากมีเหตทีุ�ทําให้สงสยัเกี�ยวกับการเปิดเผยข้อมูลต่อประชาชนที�ไม่ครบถ้วน 
ไม่เพียงพอต่อการตดัสินใจลงทุน หรือทําให้ผู้ลงทุนสําคัญผิด ซึ�งมีลักษณะเป็น
การปกปิดหรืออําพราง หรือสร้างข้อมูลที�อาจไม่มีอยู่จริงในรายการหรือการ
ดําเนินการที�มีนยัสําคญั 

(1.4) เคยถอนคําขออนญุาตเสนอขายหลกัทรัพย์ที�ออกใหม่ โดยไมมี่การชี �แจงเหตสุงสยั
ตามข้อ z.y.{ (1)(1.2) หรือ ข้อ z.y.{ (1)(1.3) ตอ่สํานกังาน ก.ล.ต. หรือโดยมีการ
ชี �แจงแต่ไม่ได้แสดงข้อเท็จจริงหรือเหตผุลอย่างสมเหตสุมผลที�จะหกัล้างข้อสงสยั
ในเหตตุามข้อ z.y.{ (1)(1.2) หรือข้อ z.y.{ (1)(1.3) นั �น 

(2) ภายในระยะเวลา 10 (สิบ) ปีก่อนวนัยื�นคําขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์ บุคคลดงักล่าว
เคยต้องคําพิพากษาถึงที�สดุให้ลงโทษในความผิดเกี�ยวกบัทรัพย์ เฉพาะในมูลเหตเุนื�องจาก
การดําเนินการที�มีลกัษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทจุริต อนัเป็นเหตทีุ�ทําให้เกิดความเสียหาย
ในวงกว้าง ทั �งนี � ไมว่า่ตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายตา่งประเทศ 

(3) อยู่ระหวา่งถกูกลา่วโทษหรือถกูดําเนินคดีในความผิดเกี�ยวกบัทรัพย์โดยหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง  
เฉพาะในมูลเหตุเนื�องจากการดําเนินงานที�มีลกัษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริต อนัเป็น
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เหตุที� ทําให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง ทั �งนี � ไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมาย
ตา่งประเทศ 

(4) เป็นบุคคลที� มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นการจัดรูปแบบเพื�อให้บุคคลที� มีลักษณะตามข้อ 
7.3.4(1) ข้อ z.y.{(2) หรือ ข้อ z.y.{(3) หลีกเลี�ยงมิให้สํานกังาน ก.ล.ต. ใช้หลกัเกณฑ์การ
พิจารณาตามข้อ z.y.{(1) ข้อ z.y.{(2) หรือ ข้อ z.y.{(3) กบับคุคลที�มีลกัษณะดงักลา่วนั �น 

7.4 วิธีการได้มาซึ�งทรัพย์สินหลกัและอปุกรณ์ (ถ้ามี) 

 ก่อนการได้มาซึ�งทรัพย์สินหลกัแตล่ะครั �ง ผู้จดัการกองทรัสต์จะดําเนินการดงัตอ่ไปนี � 

7.4.1 ตรวจสอบหรือสอบทาน (Due Diligence) ข้อมลูและสญัญาตา่ง ๆ ที�เกี�ยวข้องกบัทรัพย์สินหลกัและ
อปุกรณ์ (ถ้ามี) เช่น ข้อมูลด้านการเงินและกฎหมาย เป็นต้น เพื�อประกอบการตดัสินใจลงทุนและ
การเปิดเผยข้อมลูที�ถูกต้อง โดยในกรณีที�เจ้าของ ผู้ ให้เช่า ผู้ โอนสิทธิการเช่า หรือผู้ โอนสิทธิการเช่า
ช่วงอสงัหาริมทรัพย์ เป็นบุคคลที�เกี�ยวโยงกันกับผู้ จดัการกองทรัสต์ ผู้จัดการกองทรัสต์จะจัดให้มีที�
ปรึกษาทางการเงิน ให้ความเห็นเกี�ยวกบัการวิเคราะห์ข้อมลูดงักลา่วด้วย 

7.4.2 ประเมินมลูคา่ทรัพย์สินหลกัอย่างน้อยตามที�กําหนดในข้อ 10 

7.4.3 ในกรณีที�กองทรัสต์จะลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ในลกัษณะที�เป็นการเช่าช่วง จะต้องจัด
ให้มีมาตรการป้องกนัความเสี�ยงหรือการเยียวยาความเสียหายที�อาจเกิดขึ �นจากการผิดสญัญาเช่า 
หรือการไมส่ามารถบงัคบัตามสิทธิในสญัญาเช่า   

7.5 การได้มาซึ�งทรัพย์สินหลกัเพิ�มเติม ต้องมีเงื�อนไขตอ่ไปนี � 

7.5.1 ในด้านสาระของรายการ เป็นธุรกรรมที�เข้าลกัษณะดงัตอ่ไปนี � 

(1) เป็นไปตามสญัญาก่อตั �งทรัสต์ฉบบันี �และกฎหมายที�เกี�ยวข้อง 

(2) เป็นไปเพื�อประโยชน์ที�ดีที�สดุของกองทรัสต์ 

(3) สมเหตสุมผลและใช้ราคาที�เป็นธรรม 

(4) คา่ใช้จ่ายในการเข้าทําธุรกรรมที�เรียกเก็บจากกองทรัสต์ (ถ้ามี) อยู่ในอตัราที�เป็นธรรมและ
เหมาะสม 

(5) ผู้ ที�มีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในการเข้าทําธุรกรรม ไมมี่ส่วนร่วมในการตดัสินใจเข้าทําธุรกรรม
นั �น 

7.5.2 ในด้านระบบในการอนมุติั ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องดําเนินการดงัตอ่ไปนี � 
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(1) ขอความเห็นชอบจากทรัสตีว่าเป็นธุรกรรมที�เป็นไปตามสัญญาก่อตั �งทรัสต์ฉบับนี �และ
กฎหมายที�เกี�ยวข้องแล้ว 

(2) ในกรณีที�เป็นการได้มาซึ�งทรัพย์สินหลกัที�มีมลูคา่ตั �งแตร้่อยละ 10 (สิบ) ของมลูค่าทรัพย์สิน
รวมของกองทรัสต์ขึ �นไป ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ (Board of Directors) ของ
ผู้จดัการกองทรัสต์ด้วย 

(3) ในกรณีที�เป็นการได้มาซึ�งทรัพย์สินหลักที�มีมูลค่าตั �งแต่ร้อยละ 30 (สามสิบ) ของมูลค่า
ทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ ต้องได้รับมติของที�ประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่า 3/4 (สามในสี�) ของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที�มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียง 

การคํานวณมลูค่าของทรัพย์สินหลกัในข้อนี � ให้คํานวณตามมลูค่าการได้มาซึ�งทรัพย์สินทั �งหมดของ
แต่ละโครงการที�ทําให้กองทรัสต์พร้อมจะหารายได้ ซึ�งรวมถึงทรัพย์สินที�เกี�ยวเนื�องกบัโครงการนั �น
ด้วย 

7.5.3 กระบวนการขอความเห็นชอบจากทรัสตี หรือการขอมติที�ประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ผู้จดัการกองทรัสต์
และทรัสตีมีหน้าที�ดงัตอ่ไปนี � 

(1) ผู้ จัดการกองทรัสต์มีหน้าที�ในการจัดเตรียมเอกสารขอความเห็นชอบหรือหนังสือเชิญ
ประชุม แล้วแต่กรณี โดยจะต้องแสดงความเห็นของตนเกี�ยวกับลกัษณะธุรกรรมที�เป็นไป
ตามข้อ 7.5.1 พร้อมทั �งเหตผุลและข้อมลูประกอบที�ชดัเจน 

(2) ทรัสตีมีหน้าที�ในการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื�อให้ความเห็นเกี�ยวกบัลกัษณะของ
ธุรกรรมในประเดน็วา่เป็นไปตามสญัญาก่อตั �งทรัสต์ฉบบันี �และกฎหมายที�เกี�ยวข้องหรือไม ่ 

7.6 การจําหน่ายไปซึ�งทรัพย์สินหลกัและอปุกรณ์ (ถ้ามี)  

7.6.1 กองทรัสต์อาจจําหน่ายไปซึ�งทรัพย์สินหลกัและอปุกรณ์ โดยการขาย และ/หรือโอนสิทธิการเช่า และ/
หรือสิทธิการเช่าช่วงอสงัหาริมทรัพย์ ทั �งนี � ในการจําหน่ายไปซึ�งทรัพย์สินหลกัและอปุกรณ์ดงักล่าว 
กองทรัสต์จะดําเนินการตามวิธีการที�กําหนดไว้ในข้อ 7.7 

7.6.2 กองทรัสต์อาจจําหน่ายไปซึ�งทรัพย์สินอื�นนอกจากทรัพย์สินหลกัที�กองทรัสต์ลงทนุในหรือมีไว้ได้ 

7.7 วิธีในการจําหน่ายไปซึ�งทรัพย์สินหลกัและอปุกรณ์ (ถ้ามี) 

7.7.1 ก่อนการจําหน่ายไปซึ�งทรัพย์สินหลกั ผู้จดัการกองทรัสต์จะจดัให้มีการประเมินมลูค่าทรัพย์สินหลกั
อย่างน้อยตามที�กําหนดในข้อ 10 
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7.7.2 การจําหน่ายไปซึ�งทรัพย์สินหลกั ต้องมีสาระสําคญัเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี � 

(1) การจําหน่ายไปจะกระทําโดยเปิดเผย และมีสาระของรายการตามข้อ 7.5.1 มีระบบในการ
อนุมติัตามข้อ 7.5.2 และมีกระบวนการขอความเห็นชอบจากทรัสตีหรือการขอมติที�ประชุม
ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามข้อ 7.5.3 โดยอนโุลม 

 การจําหน่ายทรัพย์สินหลกัที�เข้าลกัษณะดงัต่อไปนี � นอกจากจะต้องเป็นไปตามที�กําหนดใน
ข้อ z.z.k(1) แล้ว จะต้องเป็นกรณีที�เป็นเหตุจําเป็นและสมควร โดยได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการ (Board of Directors) ของผู้จดัการกองทรัสต์ด้วย 

(ก) การจําหน่ายทรัพย์สินหลักก่อนครบ 1 (หนึ�ง) ปีนับแต่วันที�กองทรัสต์ได้มาซึ�ง
ทรัพย์สินหลกันั �น 

(ข) การจําหน่ายทรัพย์สินหลกัที�กองทรัสต์ได้มาซึ�งกรรมสิทธิx ให้แก่เจ้าของเดิม 

7.8 นโยบายการลงทนุในทรัพย์สินอื�น 

7.8.1 ประเภทของทรัพย์สินอื�นที�กองทรัสต์จะลงทนุ จะต้องเป็นไปตามข้อ 7.9 และข้อ 7.10 

7.8.2 อตัราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินอื�นจะต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�กําหนดไว้ในประกาศที�เกี�ยวข้อง
กบัอตัราสว่นการลงทนุในทรัพย์สินของกองทนุรวมทั�วไปซึ�งออกตาม พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ โดยอนโุลม  

7.8.3 ในกรณีที�ลูกหนี �ตามตราสารที�กองทรัสต์ลงทุนผิดนัดชําระหนี � หรือมีพฤติการณ์ว่าจะไม่สามารถ
ชําระหนี �ได้ ผู้ จัดการกองทรัสต์จะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ในเรื�องเดียวกันที�กําหนดไว้สําหรับ
กองทนุรวมทั�วไปที�ออกตาม พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ โดยอนโุลม  

7.9 ขอบเขตประเภททรัพย์สินอื�นที�กองทรัสต์จะลงทนุ 

7.9.1 พนัธบตัรรัฐบาล 

7.9.2 ตั�วเงินคลงั 

7.9.3 พันธบัตรหรือหุ้ นกู้ ที� รัฐวิสาหกิจ หรือนิติบุคคลที�มีกฎหมายเฉพาะจัดตั �งขึ �นเป็นผู้ ออก และมี
กระทรวงการคลงัเป็นผู้ คํ �าประกนัต้นเงินและดอกเบี �ยเตม็จํานวนแบบไมมี่เงื�อนไข 

7.9.4 เงินฝากในธนาคาร หรือบรรษัทตลาดรองสินเชื�อที�อยู่อาศยั 

7.9.5 บตัรเงินฝากที�ธนาคารหรือบริษัทเงินทนุเป็นผู้ออก โดยไมมี่ลกัษณะของสญัญาซื �อขายลว่งหน้าแฝง 

7.9.6 ตั�วแลกเงินหรือตั�วสัญญาใช้เงินที�ธนาคาร บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ เป็นผู้ ออก ผู้
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รับรอง ผู้ รับอาวลั หรือผู้ คํ �าประกนั โดยไมมี่ลกัษณะของสญัญาซื �อขายลว่งหน้าแฝง ทั �งนี � การรับรอง 
รับอาวลั หรือคํ �าประกนั แล้วแต่กรณี ตามข้อนี � ต้องเป็นการรับรองตลอดไป รับอาวลัทั �งจํานวน หรือ
คํ �าประกนัต้นเงินและดอกเบี �ยเตม็จํานวนอย่างไมมี่เงื�อนไข 

7.9.7 หน่วยลงทนุหรือใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื �อหน่วยลงทุนของกองทนุรวมตราสารแห่งหนี � หรือกองทุน
รวมอื�นที�มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งหนี �หรือเงินฝาก ทั �งนี � ในกรณีที�เป็นหน่วยลงทุนของ
ตา่งประเทศ ต้องเป็นไปตามเงื�อนไขดงัตอ่ไปนี � 

(1) เป็นหน่วยลงทนุของกองทุนรวมตา่งประเทศที�อยู่ภายใต้การกํากบัดแูลของหน่วยงานกํากบั
ดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื �อขายหลักทรัพย์ที�เป็นสมาชิกสามัญของ International 
Organization of Securities Commissions (IOSCO) หรือเป็นหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมต่างประเทศที� มีการซื �อขายในตลาดซื �อขายหลักทรัพย์ที� เป็นสมาชิกของ World 
Federation of Exchanges (WFE) 

(2) กองทุนรวมต่างประเทศนั �นมีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินประเภทและชนิดเดียวกับ
ทรัพย์สินที�กองทรัสต์สามารถลงทนุหรือมีไว้ได้ และ 

(3) กองทนุรวมตา่งประเทศนั �นจดัตั �งขึ �นเพื�อผู้ลงทนุทั�วไป 

7.9.8 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หรือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์อื�น ทั �งนี � เฉพาะที�จัด
ตั �งขึ �นตามกฎหมายไทย 

7.9.9 ตราสารของ Real Estate Investment Trust ที�จดัตั �งตามกฎหมายต่างประเทศ ไม่ว่ากองทรัสต์นั �น
จะจดัตั �งในรูปบริษัท กองทรัสต์ หรือรูปแบบอื�นใด ทั �งนี � ต้องมีลกัษณะดงัตอ่ไปนี � 

(1) Real Estate Investment Trust นั �นจดัตั �งขึ �นสําหรับผู้ลงทุนทั�วไป และอยู่ภายใต้การกํากบั
ดแูลของหน่วยงานที�กํากับดูแลด้านหลกัทรัพย์และตลาดซื �อขายหลกัทรัพย์ที�เป็นสมาชิก
สามญัของ International Organization of Securities Commissions (IOSCO) 

(2) มีวตัถุประสงค์หลกัในการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ หุ้นสามญัของบริษัทที�มีรายชื�ออยู่ใน
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในตลาดซื �อขายหลักทรัพย์ที� เป็นสมาชิกของ World 
Federation of Exchanges (WFE) หรือหุ้นสามญัของบริษัทที�มีลกัษณะธุรกิจเทียบเคียง
ได้กบัหมวดพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

(3) มีการซื �อขายในตลาดซื �อขายหลักท รัพ ย์ ที� เป็นสมาชิกของ World Federation of 
Exchanges (WFE) หรือมีการรับซื �อคืนโดยผู้ออกตราสาร 
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7.9.10 สัญญาซื �อขายล่วงหน้า เฉพาะกรณีที�ทําสัญญาโดยมีวัตถุประสงค์เพื�อป้องกันความเสี�ยงของ
กองทรัสต์ 

7.9.11 ทรัพย์สิน หลักทรัพย์ หรือตราสารอื�นตามที�สํานักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนด 

7.10 การลงทนุในหุ้นของนิติบคุคลซึ�งเป็นผู้ เช่า และ/หรือผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ 

 กองทรัสต์สามารถลงทุนในหุ้นของนิติบุคคลซึ�งเป็นผู้ เช่า และ/หรือผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ได้ 
เมื�อเป็นไปตามเงื�อนไขดงัตอ่ไปนี � 

7.10.1 สญัญาเช่ากําหนดคา่เช่าโดยอ้างอิงกบัผลประกอบการของทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ และ 

7.10.2 เป็นการลงทุนในหุ้นที�ให้สิทธิพิเศษเพื�อประโยชน์ในการอนุมติัการดําเนินงานบางประการของนิติ
บคุคล (Golden Share) ตามที�ได้กําหนดไว้ในข้อบงัคบัของนิติบคุคลนั �น ไมเ่กิน 1 (หนึ�ง) หุ้น 

8 การจัดหาผลประโยชน์ของกองทรัสต์  

 กองทรัสต์สามารถจดัหาผลประโยชน์ได้โดยเป็นไปตามเงื�อนไขดงัตอ่ไปนี � 

8.1 กองทรัสต์สามารถจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินหลกัได้โดยการให้เช่า การให้เช่าช่วง หรือการให้ใช้ หรือ
การให้บริการในทํานองเดียวกับการให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รวมถึงการให้บริการที�เกี�ยวเนื�องกบัการดงักล่าว
ด้วย และห้ามมิให้ดําเนินการในลักษณะใดที�เป็นการใช้กองทรัสต์เพื�อประกอบธุรกิจอื�นที�กองทรัสต์ไม่
สามารถดําเนินการได้เองโดยตรง เช่น ธุรกิจโรงแรม หรือธุรกิจโรงพยาบาล เป็นต้น   

8.2 กองทรัสต์สามารถให้เช่า และ/หรือให้เช่าช่วงอสงัหาริมทรัพย์แก่บคุคลที�จะนําอสงัหาริมทรัพย์นั �นไปประกอบ
ธุรกิจที�กองทรัสต์ไม่สามารถดําเนินการได้เอง เช่น ธุรกิจโรงแรม หรือธุรกิจโรงพยาบาล เป็นต้น โดยจะต้องมี
ข้อตกลงที�ให้กําหนดค่าเช่าส่วนใหญ่เป็นจํานวนที�แน่นอนไว้ล่วงหน้า และหากจะมีส่วนที�อ้างอิงกับผล
ประกอบการของผู้ เช่า และ/หรือผู้ เช่าช่วง จํานวนเงินคา่เช่าสงูสดุที�อ้างอิงกบัผลประกอบการนั �นจะไมเ่กินกวา่
ร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของจํานวนเงินคา่เช่าที�กําหนดไว้แน่นอนลว่งหน้า 

8.3 กองทรัสต์จะไม่ให้เช่า และ/หรือให้เช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์แก่บุคคลที� มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะนํา
อสงัหาริมทรัพย์นั �นไปใช้ประกอบธุรกิจที�ขดัตอ่ศีลธรรมหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยการให้เช่าในแต่ละครั �ง
จะจดัให้มีข้อตกลงเพื�อให้กองทรัสต์สามารถเลิกสญัญาเช่า และ/หรือเช่าช่วงได้หากปรากฏวา่ผู้ เช่า และ/หรือ
ผู้ เช่าช่วงนําอสงัหาริมทรัพย์ไปใช้ในการประกอบธุรกิจดงักลา่ว 

8.4 ผู้ จัดการกองทรัสต์มีหน้าที�ในการดูแลรักษาทรัพย์สินหลักให้อยู่ในสภาพดีพร้อมต่อการจัดหารายได้ ซึ�ง
รวมถึงการจดัให้มีการประกันภัยที�เพียงพอตลอดระยะเวลาที�กองทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สินหลกัด้วย ซึ�งการ
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ประกันภัยนี �อย่างน้อยต้องครอบคลุมถึงการประกันวินาศภัยที�อาจเกิดขึ �นกับอสังหาริมทรัพย์ และการ
ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกที�อาจได้รับความเสียหายจากอสังหาริมทรัพย์หรือจากการ
ดําเนินการในอสงัหาริมทรัพย์  

8.5 การจัดการกองทรัสต์จะกระทําโดยทรัสตีและผู้ จัดการกองทรัสต์ที�ได้รับมอบหมายจากทรัสตีซึ�งได้รับการ
แต่งตั �งตามสัญญาก่อตั �งทรัสต์ฉบับนี � โดยมีขอบเขตอํานาจหน้าที�และความรับผิดชอบตามที�ปรากฏใน
รายการเกี�ยวกับอํานาจหน้าที�ของทรัสตีและผู้ จัดการกองทรัสต์ ตามที�ระบุไว้ในข้อ 17.3 และข้อ 18.4 
ตามลําดบั ในการนี � ผู้จดัการกองทรัสต์มีอํานาจหน้าที�และความรับผิดชอบหลกัที�เกี�ยวข้องกบัการดแูลจดัการ
กองทรัสต์ ซึ�งรวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ และทรัสตีมีอํานาจหน้าที�และความรับผิดชอบ
หลกัในการกํากบัดูแลการปฏิบัติหน้าที�ของผู้ จดัการกองทรัสต์ และผู้ รับมอบหมายรายอื�น (ถ้ามี) ให้เป็นไป
ตามสญัญาก่อตั �งทรัสต์ฉบบันี �และตามกฎหมาย ตลอดจนการเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทรัสต์ และในกรณี
ที�กองทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สินอื�นที�มิใช่ทรัพย์สินหลกั การจดัการลงทุนในทรัพย์สินอื�นดงักลา่วจะดําเนินการ
โดยทรัสตี โดยจะเป็นไปตามที�ระบุไว้ในสญัญาก่อตั �งทรัสต์ฉบบันี � และสญัญาอื�นใดที�เกี�ยวข้อง ทั �งนี � ในกรณี
ที�ทรัสตีมีความประสงค์จะแก้ไขข้อกําหนดสิทธิและเงื�อนไขใด ๆ ในสัญญาที� เกี�ยวข้องกับการจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินหลกั ทรัสตีจะกระทําได้เมื�อได้ตกลงร่วมกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ก่อน และในกรณี
ที�คู่สญัญาไม่สามารถหาข้อยุติร่วมกันได้ คู่สญัญาทั �งสองฝ่ายขอสงวนสิทธิที�จะจดัประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์
เพื�อหาข้อยุติ โดยให้ผู้ จัดการกองทรัสต์ดําเนินการจัดประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามวิธีการขอมติและการ
ประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที�ระบไุว้ในข้อ 15 

9 การกู้ยืมเงนิของกองทรัสต์ และการก่อภาระผูกพันใด ๆ แก่ทรัพย์สินของกองทรัสต์ 

9.1 กองทรัสต์สามารถกู้ ยืมเงินหรือก่อภาระผกูพนัได้ภายใต้เงื�อนไขดงัตอ่ไปนี � 

9.1.1 เป็นการกู้ ยืมเงินหรือก่อภาระผูกพนัเพื�อการบริหารจดัการกองทรัสต์และทรัพย์สินของกองทรัสต์ ซึ�ง
รวมถงึเพื�อวตัถปุระสงค์ดงัตอ่ไปนี � 

(1) ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

(2) ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์เพิ�มเติม 

(3) ลงทุนในทรัพย์สินอื�นใด ตามที�สํานักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ
คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุจะประกาศกําหนดให้เป็นทรัพย์สินหลกั 

(4) บริหารจดัการทรัพย์สินของกองทรัสต์ 

(5) ปรับปรุงหรือซ่อมแซมอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์หรืออสงัหาริมทรัพย์ที�กองทรัสต์มีสิทธิ
การเช่าหรือสิทธิครอบครอง ให้อยู่ในสภาพดีและมีความพร้อมที�จะใช้หาผลประโยชน์ 
รวมถงึการปรับปรุงภาพลกัษณ์ของอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่ว 
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(6) ปรับปรุง ซ่อมแซม หรือหามาทดแทนซึ�งสังหาริมทรัพย์หรืออุปกรณ์ ที� เกี�ยวข้องกับ
อสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์หรืออสังหาริมทรัพย์ที�กองทรัสต์มีสิทธิการเช่าหรือสิทธิ
ครอบครอง ให้อยู่ในสภาพดีและมีความพร้อมที�จะใช้หาผลประโยชน์ 

(7) ตอ่เติมหรือก่อสร้างอาคารเพิ�มเติมบนที�ดินที�มีอยู่แล้วซึ�งเป็นของกองทรัสต์ หรือที�กองทรัสต์
มีสิทธิการเช่าหรือสิทธิครอบครอง เพื�อประโยชน์ในการจดัหาผลประโยชน์ของกองทรัสต์  

(8) เป็นเงินทนุหมนุเวียนของกองทรัสต์  

(9) ชําระหนี �เงินกู้ ยืมหรือภาระผกูพนัของกองทรัสต์ 

(10) ปรับโครงสร้างเงินกู้ ยืมเพื�อนําไปชําระหนี �เงินกู้ ยืมหรือภาระผกูพนัฉบบัเดิม (Refinance) 

(11) ปรับโครงสร้างเงินทนุของกองทรัสต์ 

(12) ป้องกนัความเสี�ยงทางด้านอตัราแลกเปลี�ยนเงินตรา และ/หรือป้องกนัความเสี�ยงทางด้าน
อตัราดอกเบี �ย อนัเนื�องมาจากการกู้ ยืมเงินหรือออกตราสารหนี � 

(13) เหตจํุาเป็นอื�นใดที�ผู้จดัการกองทรัสต์เห็นสมควรสําหรับการบริหารจดัการกองทรัสต์ 

ทั �งนี � ผู้จดัการกองทรัสต์จะกู้ ยืมเงิน โดยคํานงึถงึผลประโยชน์ของกองทรัสต์และผู้ ถือหน่วยทรัสต์เป็น
สําคญั ทั �งนี � ในกรณีที�กองทรัสต์ลงทนุในสิทธิการเช่า และ/หรือสิทธิการเช่าช่วง อสงัหาริมทรัพย์หรือ
สงัหาริมทรัพย์ การกู้ ยืมเงินเพื�อวตัถปุระสงค์ตามที�กําหนดในข้อ (5) (6) หรือ (7) ผู้จดัการกองทรัสต์
ต้องคํานงึถงึกําหนดเวลาเช่าที�เหลืออยู่ตามสญัญาเช่าด้วย 

9.2 กองทรัสต์สามารถกู้ ยืมเงินหรือก่อภาระผกูพนัใด ๆ แก่ทรัพย์สินของกองทรัสต์ได้ โดยวิธีใดวิธีหนึ�งหรือหลาย
วิธีร่วมกนัในขณะใดขณะหนึ�ง ซึ�งหมายความรวมถึง การออกตราสารหรือการเข้าทําสญัญาไม่ว่าในรูปแบบ
ใดที�มีความหมายหรือเนื �อหาสาระที�แท้จริงเข้าลกัษณะเป็นการกู้ ยืมเงิน ดงันี � 

9.2.1 การกู้ ยืมเงิน ขอสินเชื�อ เบิกเงินเกินบญัชีจากนิติบุคคล หรือสถาบนัการเงิน ทั �งในประเทศ และ/หรือ
ต่างประเทศ ซึ�งรวมถึงบริษัทประกันภัยซึ�งจัดตั �งขึ �นตามกฎหมายเกี�ยวข้องกับประกันภัย และ
กองทรัสต์อาจพิจารณาให้หลกัประกนัในการชําระเงินกู้ ยืมดงักล่าวด้วย นอกจากนี � กองทรัสต์อาจ
ทําสัญญาซื �อขายล่วงหน้า หรือซื �อขายตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน (Derivative Product) เพื�อ
ป้องกนัความเสี�ยงของกองทรัสต์จากอตัราแลกเปลี�ยน และ/หรืออตัราดอกเบี �ยที�เกิดขึ �นจากการกู้ ยืม
เงินไมว่า่ทั �งจํานวนหรือบางสว่น เช่น สญัญาแลกเปลี�ยนอตัราแลกเปลี�ยน (Cross Currency Swap) 
หรือสญัญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี �ย (Interest Rate Swap) เป็นต้น หรือ 

9.2.2 การออกตราสาร การออกตราสารหนี � ไม่ว่าระยะสั �นและระยะยาว เพื�อจําหน่ายให้แก่ผู้ ลงทุนทั �ง
ประเภทบุคคลและสถาบันตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. ที�
เกี�ยวข้อง และกองทรัสต์อาจพิจารณาให้หลกัประกนัที�เกี�ยวข้องกบัการออกตราสารดงักลา่วด้วย  
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 ทั �งนี � ผู้จดัการกองทรัสต์จะพิจารณาถึงความจําเป็นและความเหมาะสมในการกู้ ยืมเงิน เปลี�ยนแปลง หรือก่อ
ภาระผกูพนัเหนือทรัพย์สินของกองทรัสต์ เพื�อประโยชน์ของกองทรัสต์และผู้ ถือหน่วยทรัสต์ โดยให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์และวิธีการในการกู้ ยืมเงินหรือก่อภาระผูกพันตามที�กําหนดไว้ในสญัญาก่อตั �งทรัสต์ฉบบันี � และ
กฎหมายที�เกี�ยวข้อง โดยไมต้่องขอมติอนมุติัจากที�ประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์เท่าที�ไมข่ดักบักฎหมายและสญัญา
ก่อตั �งทรัสต์ฉบบันี � อย่างไรก็ดี ในกรณีที�กองทรัสต์นําทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ไปเป็นหลกัประกนัการชําระ
เงินกู้ ยืม ซึ�งรวมถึงการเพิ�มวงเงินหลกัประกนัให้แก่ผู้ ให้กู้ รายเดิมจากหลกัประกนัที�มีอยู่แล้ว ตามวิธีการในข้อ 
9.2 นี � ผู้จดัการกองทรัสต์จะดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายอื�นที�เกี�ยวข้อง 

 ทั �งนี � ทรัสตีจะเป็นผู้ ลงนามผูกพันกองทรัสต์ในการเข้าทําสัญญาเพื�อกู้ ยืมเงิน เปลี�ยนแปลง หรือก่อภาระ
ผูกพันเหนือทรัพย์สินของกองทรัสต์ หรืออาจมอบอํานาจให้ผู้จดัการกองทรัสต์ลงนามผูกพันกองทรัสต์ตาม
สัญญาดังกล่าวแทนได้ ทั �งนี � ในกรณีที�ทรัสตีมีความประสงค์จะแก้ไขข้อกําหนดสิทธิและเงื�อนไขใด ๆ ที�
เกี�ยวข้องกับการกู้ ยืมเงิน เปลี�ยนแปลง หรือก่อภาระผูกพันเหนือทรัพย์สินของกองทรัสต์ดงักล่าว ทรัสตีจะ
กระทําได้เมื�อได้ตกลงร่วมกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ก่อน และในกรณีที�คูส่ญัญาไมส่ามารถหาข้อยติุร่วมกนัได้ 
คู่สัญญาทั �งสองฝ่ายขอสงวนสิทธิที�จะจัดประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื�อหาข้อยุติ โดยให้ผู้ จัดการกองทรัสต์
ดําเนินการจดัประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามวิธีการขอมติและการประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที�ระบไุว้ในข้อ 15 

9.3 การกู้ ยืมเงินของกองทรัสต์ไมว่า่กระทําด้วยวิธีการใด ต้องไมมี่ลกัษณะดงัตอ่ไปนี �  

9.3.1 มีข้อตกลงและเงื�อนไขทํานองเดียวกับข้อกําหนดของหุ้ นกู้ ที�ให้ไถ่ถอนหุ้ นกู้ เมื�อมีการเลิกบริษัท 
(perpetual bond) 

9.3.2 ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้น 

9.3.3 มีลกัษณะของอนพุนัธ์แฝง เว้นแตเ่ป็นกรณีที�เข้าลกัษณะที�ครบถ้วนดงันี � 

(1)  ให้สิทธิลูกหนี �ในการชําระหนี �คืนก่อนกําหนด (callable) หรือให้สิทธิกองทรัสต์ในการเรียก
ให้ลกูหนี �ชําระหนี �คืนก่อนกําหนด (puttable) 

(2)   กําหนดดอกเบี �ยหรือผลตอบแทนไว้อย่างแน่นอนหรือเป็นอตัราที�ผนัแปรตามอตัราดอกเบี �ย
ของสถาบนัการเงินหรืออตัราดอกเบี �ยอื�น 

(3) ไม่มีการกําหนดเงื�อนไขการจ่ายดอกเบี �ยหรือผลตอบแทนที�อ้างอิงกับปัจจัยอ้างอิงอื�น
เพิ�มเติม 

9.3.4 มีลกัษณะเป็นการแปลงสินทรัพย์เป็นหลกัทรัพย์ 

9.4 ในกรณีที�กองทรัสต์มีการกู้ ยืมเงิน ให้มลูค่าการกู้ ยืมไม่เกินอตัราสว่นอย่างใดอย่างหนึ�งดงัตอ่ไปนี � เว้นแต่การ
เกินอตัราสว่นดงักลา่วไมไ่ด้เกิดจากการกู้ ยืมเงินเพิ�มเติม 
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9.4.1 ร้อยละ 35 (สามสิบห้า) ของมลูคา่ทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ 

9.4.2 ร้อยละ 60 (หกสิบ) ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ ในกรณีที�กองทรัสต์มีอันดับความ
น่าเชื�อถืออยู่ในอันดับที�สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ซึ�งเป็นอันดับความน่าเชื�อถือครั �ง
ล่าสุดที�ได้รับการจัดอันดับโดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื�อถือที�ได้รับความเห็นชอบจาก
สํานกังาน ก.ล.ต. ไมเ่กิน 1 (หนึ�ง) ปีก่อนวนักู้ ยืมเงิน 

 การกู้ ยืมเงินของกองทรัสต์ให้หมายความรวมถึงการออกตราสารหรือเข้าทําสัญญาไม่ว่าในรูปแบบใดที�มี
ความมุง่หมายหรือเนื �อหาสาระที�แท้จริงเข้าลกัษณะเป็นการกู้ ยืมเงิน 

9.5 การก่อภาระผูกพันของกองทรัสต์ ให้กระทําได้เฉพาะกรณีที�จําเป็นและเกี�ยวข้องกับการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินของกองทรัสต์ดงัตอ่ไปนี � 

9.5.1 การก่อภาระผกูพนัซึ�งเกี�ยวเนื�องกบัการทําข้อตกลงหลกัที�กองทรัสต์สามารถกระทําได้ตามข้อกําหนด
ในประกาศที� ทจ. 49/2555 และกฎหมายอื�นใดที�เกี�ยวข้อง เช่น การนําทรัพย์สินของกองทรัสต์ไป
เป็นหลกัประกนัการชําระเงินกู้ ยืมตามข้อ 9 นี � 

9.5.2 การก่อภาระผกูพนัที�เป็นเรื�องปกติในทางพาณิชย์หรือเป็นเรื�องปกติในการทําธุรกรรมประเภทนั �น 

9.6 การกู้ ยืมเงินหรือการก่อภาระผกูพนักบับคุคลที�เกี�ยวโยงกนัของทรัสตี 

 ภายใต้บงัคบัของข้อ 12 กองทรัสต์อาจกู้ ยืมเงินหรือก่อภาระผกูพนักบับคุคลที�เกี�ยวโยงกนัของทรัสตีได้ 

9.7 หน้าที�ของผู้จดัการกองทรัสต์ในการดําเนินการเกี�ยวกบัการกู้ ยืมเงินหรือการก่อภาระผกูพนัของกองทรัสต์ 

9.7.1 ดําเนินการเปิดเผยจํานวนเงินกู้ ยืม และเงินกนัสํารองเพื�อชําระหนี �ตามสญัญากู้ ยืมเงินหรือตามที�มี
ภาระผกูพนัจากการกู้ ยืมเงินในแตล่ะปีจนกวา่จะชําระหนี �เสร็จสิ �น (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมลู
และหนงัสือชี �ชวน และแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปีของกองทรัสต์ 

9.7.2 กําหนดวงเงินกนัสํารองตามข้อ 9.7.1 ที�เหมาะสม โดยคํานงึถึงจํานวนเงินกู้ ยืมหรือภาระผูกพนัจาก
การกู้ ยืมเงินและระยะเวลาการชําระหนี � ผลกระทบต่อการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ และสถานะเงินสดที�เกิดจากการขาดทุนที�ยังไม่เกิดขึ �น (Unrealized Loss) จากการ
ประเมินคา่หรือการสอบทานการประเมินคา่ทรัพย์สินของกองทรัสต์  

9.7.3 กําหนดให้กองทรัสต์อาจนําวงเงินกันสํารองของรอบระยะเวลาบัญชีใดที�มีสภาพคล่องไม่เพียง
พอที�จะกนัเงินสํารอง ไปรวมเพื�อการกนัสํารองในรอบระยะเวลาบญัชีถดั ๆ ไป 
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9.8 ในกรณีที�กองทรัสต์ลงทนุในทรัพย์สินหลกัโดยทางอ้อมผ่านบริษัทที�กองทรัสต์ถือหุ้นตามข้อ 7.3.2 (ถ้ามี) หาก
บริษัทดังกล่าวจะมีการกู้ ยืมเงินไม่ว่าด้วยวิธีการใด การกู้ ยืมเงินของบริษัทดังกล่าวจะต้องมีลักษณะ
เช่นเดียวกบัที�กําหนดในข้อ 9 นี � โดยอนุโลม เว้นแตใ่นกรณีของสดัส่วนการกู้ ยืมเงินตามข้อ 9.4 จะกําหนดให้
พิจารณาเฉพาะในชั �นของกองทรัสต์ก็ได้ 

10 การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน  

10.1 การประเมินมลูคา่อสงัหาริมทรัพย์ที�กองทรัสต์ลงทนุโดยทางตรงตามข้อ 7.3.1 ต้องมีสาระสําคญัดงัตอ่ไปนี � 

10.1.1 ผู้ ประเมินมูลค่าทรัพย์สินต้องเป็นบุคคลที�ผู้ จัดการกองทรัสต์พิจารณาว่ามีความเหมาะสมและ
สามารถประเมินมลูค่าทรัพย์สินให้สะท้อนมลูค่าที�แท้จริงได้อย่างน่าเชื�อถือเพียงพอ และมีลกัษณะ
ดงัตอ่ไปนี � 

(1) เป็นบุคคลที� ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์เกี�ยวกับการให้ความเห็นชอบบริษัท
ประเมินมลูคา่ทรัพย์สินและผู้ประเมินหลกั 

(2) กรณีอสงัหาริมทรัพย์ที�ลงทุนอยู่ในต่างประเทศ ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอาจเป็นบุคคลที�
อยู่ในบัญชีรายชื�อของบุคคลซึ�งทางการหรือหน่วยงานกํากับดแูลของประเทศอนัเป็นที�ตั �ง
ของอสงัหาริมทรัพย์กําหนดให้สามารถทําหน้าที�ประเมินมูลค่าอสงัหาริมทรัพย์นั �น ๆ ได้ 
ทั �งนี � ในกรณีที�ไมป่รากฏบญัชีรายชื�อดงักล่าว ผู้ ที�ทําหน้าที�ประเมินมลูค่าทรัพย์สินต้องเข้า
ลกัษณะใดลกัษณะหนึ�งดงัตอ่ไปนี � 

(ก) เป็นผู้ ประกอบวิชาชีพเกี�ยวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ซึ�งมีผลงานเป็นที�
ยอมรับอย่างแพร่หลายในประเทศอนัเป็นที�ตั �งของอสงัหาริมทรัพย์นั �น 

(ข) เป็นบุคคลที� มีมาตรฐานการปฏิบัติงานและระบบงานในการประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินที�เป็นสากล 

(ค) เป็นผู้ประเมินมลูคา่ทรัพย์สินที�มีเครือข่ายกว้างขวางในระดบัสากล (International 
Firm) 

10.1.2 การประเมินมลูคา่ต้องไมก่ระทําโดยผู้ประเมินมลูคา่ทรัพย์สินรายเดียวกนัติดตอ่กนัเกิน 2 (สอง) ครั �ง 

10.1.3 ในกรณีดังต่อไปนี � ผู้ จัดการกองทรัสต์จะจัดให้มีการประเมินมูลค่าอย่างเต็มรูปแบบที�มีการ
ตรวจสอบเอกสารสิทธิ และเป็นไปเพื�อวตัถปุระสงค์สาธารณะในการเปิดเผยข้อมลูตอ่ผู้ลงทนุ 



 

- 36 - 

(1) เมื�อกองทรัสต์จะได้มาหรือจําหน่ายไปซึ�งทรัพย์สิน โดยจะประเมินล่วงหน้าเป็นเวลาไม่เกิน 
1 (หนึ�ง) ปี 

(2) เมื�อครบกําหนด 2 (สอง) ปีนบัแตว่นัที�มีการประเมินมลูคา่เตม็รูปแบบครั �งลา่สดุ 

(3) เมื�อปรากฏเหตุการณ์หรือการเปลี�ยนแปลงใด ๆ อันอาจมีผลกระทบต่อการด้อยค่าของ
อสงัหาริมทรัพย์ที�กองทรัสต์ลงทนุอย่างมีนยัสําคญั 

(4) เมื�อทรัสตีหรือผู้สอบบญัชีของกองทรัสต์ร้องขอ 

10.1.4 มีการสอบทานการประเมินมลูคา่ทกุ 1 (หนึ�ง) ปีนบัแตว่นัที�มีการประเมินมลูคา่เตม็รูปแบบครั �งลา่สดุ 

10.1.5 ในการแปลงสภาพของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ การประเมินมลูค่าและการสอบทานการประเมิน
มลูคา่ของกองทรัสต์อาจดําเนินการตอ่เนื�องกบัรอบการประเมินมลูคา่หรือการสอบทานการประเมิน
มลูคา่ของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ก็ได้ 

10.2 การประเมินมลูคา่อสงัหาริมทรัพย์ที�กองทรัสต์ลงทนุโดยทางอ้อมผ่านการถือหุ้นในบริษัทตามข้อ 7.3.2 (ถ้ามี) 
ต้องแสดงสาระสําคญัดงัตอ่ไปนี � 

10.2.1 จดัให้มีการประเมินมลูคา่อสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่ว ทั �งในชั �นของกองทรัสต์และในชั �นของบริษัทที�ออก
หุ้นดงันี � 

(1) การประเมินมูลค่าในชั �นของกองทรัสต์ จะประเมินมูลค่าตามหลักเกณฑ์ในข้อ 10.1 โดย
คํานึงถึงภาระภาษีของบริษัทและปัจจัยอื�นที�อาจมีผลกระทบต่อราคาอสังหาริมทรัพย์ที�
กองทรัสต์ลงทนุโดยทางอ้อม 

(2) การประเมินมูลค่าในชั �นของบริษัท จะประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที�บริษัทดงักล่าวได้
ลงทนุไว้ตามหลกัเกณฑ์ในข้อ 10.1 โดยอนโุลม 

10.2.2 จดัให้มีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินอื�นที�บริษัทที�กองทรัสต์เป็นผู้ ถือหุ้นได้ลงทุนไว้ ตามหลกัเกณฑ์
ดงัตอ่ไปนี � 

(1) ใช้มลูคา่ยติุธรรมตามหลกัเกณฑ์เกี�ยวกบัการกําหนดมลูคา่ยติุธรรมของเงินลงทนุที�ออกโดย
สมาคมบริษัทจดัการลงทนุโดยอนโุลม 

(2) ในกรณีหลักเกณฑ์ตาม (1) ไม่รองรับการกําหนดมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินใด ให้ใช้
มลูคา่ที�เป็นไปตามหลกัวิชาการอนัเป็นที�ยอมรับหรือมาตรฐานสากล 
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10.2.3 ในกรณีที�กองทรัสต์มีการลงทุนในตราสารหนี �หรือสญัญาที�ถือเป็นการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์โดย
ทางอ้อม จะจดัให้มีการประเมินมลูคา่ทรัพย์สินตามหลกัเกณฑ์ใน 10.2.2 

10.3 ในกรณีที�กองทรัสต์มีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินอื�นตามข้อ 7.8 ผู้จดัการกองทรัสต์จะจดัให้มีการประเมิน
มลูคา่ทรัพย์สินอื�นดงักลา่วตามหลกัเกณฑ์ที�กําหนดในข้อ 10.2.2 ด้วย 

11 การทําธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับผู้จัดการกองทรัสต์หรือบุคคลที� เกี� ยวโยงกันกับผู้ จัดการ
กองทรัสต์ 

11.1 ในด้านสาระของรายการ เป็นธุรกรรมที�เข้าลกัษณะตามข้อ 7.5.1 

11.2 ในด้านระบบในการอนมุติั ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องดําเนินการดงัตอ่ไปนี � 

11.2.1 ขอความเห็นชอบจากทรัสตีว่าเป็นธุรกรรมที�เป็นไปตามสญัญาก่อตั �งทรัสต์ฉบับนี �และกฎหมายที�
เกี�ยวข้องแล้ว  

11.2.2 ในกรณีที�เป็นธุรกรรมที�มีมลูค่าเกินกวา่ 1,000,000 (หนึ�งล้าน) บาท หรือตั �งแตร้่อยละ 0.03 (ศนูย์จุด
ศนูย์สาม) ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทรัสต์ขึ �นไป แล้วแต่มูลค่าใดจะสงูกว่า ต้องได้รับอนุมติั
จากคณะกรรมการ (Board of Directors) ของผู้จดัการกองทรัสต์ด้วย 

11.2.3 ในกรณีที�เป็นธุรกรรมที�มีมลูค่าตั �งแต่ 20,000,000 (ยี�สิบล้าน) บาทขึ �นไป หรือเกินร้อยละ 3 (สาม) 
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ แล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ต้องได้รับมติของที�ประชุมผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 (สามในสี� ) ของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ที�มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

ในกรณีที�ธุรกรรมตามข้อ 11.2 นี � เป็นการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ�งทรัพย์สินหลกั การคํานวณมลูคา่จะคํานวณ
ตามมลูคา่การได้มาหรือจําหน่ายไปซึ�งทรัพย์สินทั �งหมดของแต่ละโครงการที�ทําให้โครงการนั �น ๆ พร้อมจะหา
รายได้ ซึ�งรวมถงึทรัพย์สินที�เกี�ยวเนื�องกบัโครงการนั �นด้วย 

11.3 กระบวนการขอความเห็นชอบจากทรัสตีหรือการขอมติที�ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ต้องเป็นไปตามข้อ 7.5.3 
โดยอนุโลม และในกรณีที�เป็นการขอมติที�ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ หนงัสือเชิญประชุมต้องมีความเห็นของที�
ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือที�ปรึกษาทางการเงินอิสระ (แล้วแต่กรณี) เพื�อประกอบการขอมติที�ประชุมผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ด้วย 

การอนุมติัตามข้อ 11.2 และกระบวนการขอความเห็นชอบจากทรัสตีหรือการขอมติที�ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามข้อ 
11.3 จะกําหนดข้อยกเว้นสําหรับการทําธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กบัผู้จัดการกองทรัสต์หรือบุคคลที�เกี�ยวโยงกันกับ
ผู้จดัการกองทรัสต์ที�ได้แสดงข้อมลูไว้อย่างชดัเจนแล้วในแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหนว่ยทรัสต์และหนงัสอื
ชี �ชวนก็ได้ ซึ�งรวมถึงแต่ไม่จํากดัเพียง การจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายจากกองทรัสต์ให้แก่ผู้จดัการกองทรัสต์ ไม่
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เกินอตัราที�ได้ระบไุว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และ/หรือการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่บคุคลที�
เกี�ยวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์เนื�องจากการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ�งทรัพย์สินหลกัเพิ�มเติมไมเ่กินอตัราหรือมลูคา่ที�
ที�ได้ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และ/หรือการให้เช่าหรือให้เช่าช่วงทรัพย์สินหลกัของ
กองทรัสต์ในโรงแรมฮิลตัน พัทยา แก่ผู้ เช่าหรือผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินรายใหม่ซึ�งเป็นบุคคลที�เกี�ยวโยงกันกับผู้ จัดการ
กองทรัสต์ โดยมีข้อตกลงในสญัญาที�เกี�ยวข้องฉบบัใหม่ตามเดิมหรือไม่แย่ไปกวา่เดิมซึ�งเป็นไปตามสญัญาก่อตั �งสิทธิ
และการกระทําการฉบับที�กองทรัสต์ได้เข้าทําและลงนามกับบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) ครั �งที�ได้มีการ
ลงทนุในโรงแรมฮิลตนั พทัยา 

12 การทาํธุรกรรมที�เป็นการขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์กับทรัสตี 

12.1 ในการจดัการกองทรัสต์ ห้ามมิให้ทรัสตีกระทําการใดอนัเป็นการขดัแย้งกบัประโยชน์ของกองทรัสต์ ไมว่า่การ
กระทํานั �นจะต้องเป็นไปเพื�อประโยชน์ของทรัสตีเองหรือประโยชน์ของผู้ อื�น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทน
ในการทําหน้าที�เป็นทรัสตี หรือทรัสตีแสดงให้เห็นได้ว่าได้จัดการกองทรัสต์ในลักษณะที�เป็นธรรมและได้
เปิดเผยข้อมูลที�เกี�ยวข้องให้ผู้ รับประโยชน์ทราบก่อนอย่างเพียงพอแล้วตามที�กําหนดในข้อ 12.3 โดยผู้ รับ
ประโยชน์ที�ได้ทราบข้อมลูดงักลา่วมิได้แสดงการคดัค้านตามที�กําหนดในข้อ 12.4 ทั �งนี � การเปิดเผยข้อมลูและ
การคดัค้านดงักลา่วให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�สํานกังาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

12.2 ทรัสตีจะกระทําการใดที�เป็นการขดัแย้งกบัประโยชน์ของกองทรัสต์ หรืออาจทําให้ทรัสตีขาดความเป็นอิสระ
มิได้ เว้นแตเ่ป็นธุรกรรมที�เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี � 

12.2.1 เป็นธุรกรรมที�มีมาตรการหรือกลไกตรวจสอบและถ่วงดลุความเป็นธรรมของธุรกรรมดงักลา่ว 

12.2.2 ในกรณีที�เป็นการทําธุรกรรมที�เป็นการขัดแย้งกบัประโยชน์ของกองทรัสต์ต้องมีการเปิดเผยข้อมลูที�
เกี�ยวข้องให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทราบก่อนอย่างเพียงพอแล้ว โดยบุคคลดงักลา่วไมค่ดัค้านหรือคดัค้าน
ในจํานวนที�น้อยกวา่หลกัเกณฑ์ตามที�กําหนดในข้อ 12.4 

12.3 การเปิดเผยข้อมลูในลกัษณะดงัต่อไปนี � ให้ถือเป็นการเปิดเผยข้อมลูอย่างเพียงพอต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์หรือผู้
ลงทนุ ก่อนการเข้าทําธุรกรรมที�เป็นการขดัแย้งกบัประโยชน์ของกองทรัสต์ 

12.3.1 เป็นการเปิดเผยผ่านตลาดหลกัทรัพย์ตามข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์ที�เกี�ยวกบัเรื�องดงักลา่ว หรือ
ช่องทางอื�นใดที�ผู้ ถือหน่วยทรัสต์สามารถเข้าถงึข้อมลูการจะเข้าทําธุรกรรมได้อย่างทั�วถงึ 

12.3.2 มีระยะเวลาในการเปิดเผยข้อมลูที�สมเหตสุมผล ซึ�งต้องไมน้่อยกวา่ 14 (สิบสี�) วนั 

12.3.3 มีการเปิดเผยช่องทาง วิธีการ และระยะเวลาในการแสดงการคัดค้านที�ชัดเจน โดยระยะเวลา
ดังกล่าวต้องไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี�) วัน เว้นแต่ในกรณีที�มีการขอมติผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื�อเข้าทํา
ธุรกรรมดงักลา่ว ให้การคดัค้านกระทําในการขอมติผู้ ถือหน่วยทรัสต์นั �น 
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12.4 ในกรณีที�ผู้ ถือหน่วยทรัสต์แสดงการคดัค้านอย่างชดัเจนตามวิธีการที�มีการเปิดเผยตามข้อ 12.3.3 ในจํานวน
เกินกวา่ 1/4 (หนึ�งในสี�) ของจํานวนหน่วยทรัสต์ที�จําหน่ายได้แล้วทั �งหมด ทรัสตีจะกระทําหรือยินยอมให้มีการ
ทําธุรกรรมที�เป็นการขดัแย้งกบัประโยชน์ของกองทรัสต์ไมไ่ด้ 

12.5 ในกรณีการทําธุรกรรมที�เป็นการขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์กับทรัสตี หากคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. สํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื�นใดที�มีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี�ยนแปลง เพิ�มเติม 
ประกาศ กําหนด สั�งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผนัเป็นอย่างอื�น กองทรัสต์จะดําเนินการให้เป็นไปตามนั �น 

13 การเปิดเผยข้อมูลของกองทรัสต์ 

ผู้จัดการกองทรัสต์มีหน้าที�และความรับผิดชอบในการจัดทําและเปิดเผยข้อมูลของกองทรัสต์ต่อสํานักงาน ก.ล.ต. 
ตลาดหลกัทรัพย์ ทรัสตี และผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ซึ�งรวมถึงการจดัส่งรายงานประจําปีของกองทรัสต์ให้แก่ทรัสตีและผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ พร้อมกบัหนงัสือนดัประชมุสามญัประจําปี 

ทั �งนี � การเปิดเผยข้อมูลของกองทรัสต์ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที� ทจ. 51/2555 เรื�อง
หลกัเกณฑ์ เงื�อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี�ยวกบัฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของทรัสต์เพื�อ
การลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ และที�ได้มีการแก้ไขเพิ�มเติม และกฎหมายอื�นใดที�เกี�ยวข้อง  

14 การจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ 

14.1 ผู้จดัการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 (เก้าสิบ) ของกําไร
สทุธิที�ปรับปรุงแล้วของรอบปีบญัชี โดยจะจ่ายไมน้่อยกว่าปีละ 2 (สอง) ครั �ง และจะจ่ายภายใน 90 (เก้าสิบ) 
วนันบัแต่วนัสิ �นรอบปีบญัชีหรือรอบระยะเวลาบญัชีที�มีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนนั �น แล้วแตก่รณี ยกเว้นใน
ปี 2560 ผู้จดัการกองทรัสต์จะไม่มีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ โดยผู้จดัการกองทรัสต์
อาจพิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามเงื�อนไขในข้อนี �ในปี 2561  

 กําไรสทุธิที�ปรับปรุงแล้วตามวรรคหนึ�ง ให้หมายถงึกําไรที�ปรับปรุงด้วยรายการดงัตอ่ไปนี � 

(ก) การหกักําไรที�ยงัไม่เกิดขึ �น (Unrealized Gain) จากการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่า
ทรัพย์สินของกองทรัสต์ รวมทั �งการปรับปรุงด้วยรายการอื�นตามแนวทางของสํานักงาน ก.ล.ต. 
เพื�อให้สอดคล้องกบัสถานะเงินสดของกองทรัสต์ 

(ข) การหักด้วยรายการเงินสํารองเพื�อการชําระหนี �เงินกู้ ยืมหรือภาระผูกพันจากการกู้ ยืมเงินของ
กองทรัสต์ตามวงเงินที�ได้ระบไุว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูและหนงัสือชี �ชวน หรือแบบแสดงรายการ
ข้อมลูประจําปี แล้วแตก่รณี 

14.2 ในกรณีที�กองทรัสต์มีกําไรสะสมในรอบระยะเวลาบญัชีใด ผู้จดัการกองทรัสต์อาจจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ผู้
ถือหน่วยลงทนุจากกําไรสะสมดงักลา่วด้วยก็ได้ 
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14.3 ในกรณีที�ผู้ จดัการกองทรัสต์ไม่สามารถจ่ายประโยชน์ตอบแทนได้ในระยะเวลาดงักล่าว ผู้จัดการกองทรัสต์
จะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทราบผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลกัทรัพย์ 

14.4 ในกรณีที�กองทรัสต์ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ผู้ จัดการกองทรัสต์จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ 

14.5 ในการพิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทน ถ้าประโยชน์ตอบแทนที�จะประกาศจ่ายต่อหน่วยทรัสต์ระหว่างปี
บัญชีหรือรอบปีบัญชีใดมีมูลค่าตํ�ากว่าหรือเท่ากับ 0.10 (ศูนย์จุดหนึ�งศูนย์) บาท ผู้ จัดการกองทรัสต์สงวน
สิทธิที�จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนในครั �งนั �นและให้ยกไปจ่ายประโยชน์ตอบแทนพร้อมกนัในงวดถดัไปตาม
วิธีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนที�กําหนดไว้ 

14.6 สําหรับหลกัเกณฑ์ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทน ผู้จดัการกองทรัสต์จะดําเนินการให้เป็นไปตามที�ระบไุว้ เว้น
แตก่รณีที�คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานกังาน ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื�นใดที�มีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไข
เปลี�ยนแปลง เพิ�มเติม ประกาศ กําหนด สั�งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผนัเป็นอย่างอื�น ผู้จดัการกองทรัสต์จะ
ดําเนินการให้เป็นไปตามนั �น  

14.7 ผู้ จัดการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามสัดส่วนการถือหน่วยของผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์แต่ละราย ทั �งนี � ผู้ จัดการกองทรัสต์ขอสงวนสิทธิที�จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ที�ถือหน่วยทรัสต์เกินกว่าอตัราหรือไมเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�กําหนดในประกาศที� ทจ. 49/2555 
เฉพาะในส่วนที�เกินหรือไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดังกล่าว และให้ประโยชน์ตอบแทนในส่วนที�ไม่อาจจ่าย
ให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ดงักลา่วตกเป็นของผู้ ถือหน่วยทรัสต์รายอื�นตามสดัสว่นการถือหน่วยทรัสต์ 

14.8 ผู้จดัการกองทรัสต์จะประกาศการจ่ายประโยชน์ตอบแทน วนัปิดสมดุทะเบียน และอตัราประโยชน์ตอบแทน 
โดยการแจ้งผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที�มีชื�ออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผ่านระบบ
สารสนเทศของตลาดหลกัทรัพย์ และแจ้งให้ทรัสตีทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

14.9 ผู้จดัการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทน เป็นเงินโอนเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ หรือเป็นเช็ค
ขีดคร่อมเฉพาะสั�งจ่ายในนามผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามชื�อและที�อยู่ที�ปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์  

14.10 ในกรณีที�ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไมใ่ช้สิทธิขอรับประโยชน์ตอบแทนจํานวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้จดัการกองทรัสต์จะไม่นําประโยชน์ตอบแทนจํานวนดงักล่าวไปใช้เพื�อ
การอื�นใดนอกจากเพื�อประโยชน์ของกองทรัสต์ 

15 การขอมตแิละการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ 

15.1 ผู้จดัการกองทรัสต์สามารถขอมติจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์ด้วยการจดัประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์เท่านั �น  
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15.2 เหตุในการขอมติและการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ต้องเป็นไปตามที�กําหนดไว้ดังต่อไปนี � และผู้ จัดการ
กองทรัสต์ต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในกรณีดงัตอ่ไปนี � 

15.2.1 การประชุมสามัญประจําปี ซึ�งต้องจัดให้มีขึ �นภายใน 4 (สี�) เดือนนับแต่วันสิ �นรอบปีบัญชีของ
กองทรัสต์ 

15.2.2 การประชมุวิสามญัในกรณีดงัตอ่ไปนี � 

(1) เมื�อผู้ จัดการกองทรัสต์เห็นสมควรให้เรียกประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื�อประโยชน์ในการ
จดัการกองทรัสต์ 

(2) เมื�อผู้ ถือหน่วยทรัสต์ซึ�งถือหน่วยทรัสต์รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของจํานวน
หน่วยทรัสต์ที�จําหน่ายได้แล้วทั �งหมด เข้าชื�อกันทําหนังสือขอให้ผู้ จัดการกองทรัสต์เรียก
ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ โดยระบุเหตผุลในการขอเรียกประชมุไว้อย่างชดัเจนในหนงัสือนั �น 
ทั �งนี � ผู้ จัดการกองทรัสต์จะต้องดําเนินการจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ภายใน 1 
(หนึ�ง) เดือนนบัแตไ่ด้รับหนงัสือจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

อนึ�ง หากผู้จัดการกองทรัสต์ไม่ได้ดําเนินการจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ภายในระยะเวลา
ดงักลา่วในวรรคหนึ�ง ทรัสตีจะดําเนินการจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์เองก็ได้ 

15.3 การเรียกประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์  

 ให้ผู้ จัดการกองทรัสต์จัดทําหนังสือนัดประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ โดยระบุสถานที� วนั เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุม และเรื�องที�จะเสนอต่อที�ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร และระบุให้ชดัเจนว่าเป็นเรื�องที�จะ
เสนอเพื�อทราบ เพื�ออนุมัติ หรือเพื�อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั �งความเห็นของผู้ จัดการกองทรัสต์ในเรื�อง
ดงักล่าว ซึ�งรวมถึงผลกระทบที�ผู้ ถือหน่วยทรัสต์อาจได้รับจากการลงมติในเรื�องนั �น โดยการจดัส่งหนงัสือนัด
ประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ จะดําเนินการดงัตอ่ไปนี � 

15.3.1 กรณีทั�วไป ให้จดัสง่ให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 7 (เจ็ด) วนัก่อนวนัประชมุ  

15.3.2 กรณีที�มีประกาศกําหนดหลกัเกณฑ์เกี�ยวกบัระยะเวลาการจดัส่งหนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์
ไว้เป็นการเฉพาะ ให้จดัสง่ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในเรื�องนั �น ๆ 

ทั �งนี � ให้ประกาศการนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันแห่งท้องถิ�นอย่างน้อย 1 (หนึ�ง) ฉบับไม่น้อยกว่า 3 
(สาม) วนัก่อนวนัประชมุด้วย 

15.4 การมอบฉนัทะ 
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15.4.1 ในการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ผู้ ถือหน่วยทรัสต์อาจมอบฉันทะให้บุคคลอื�นเข้าประชุม และออก
เสียงแทนตนในการประชมุก็ได้ หนงัสือมอบฉนัทะจะต้องลงวนัที�และลายมือชื�อของผู้ ถือหน่วยทรัสต์
ที�มอบฉนัทะ 

15.4.2 หนังสือมอบฉันทะนี �จะต้องมอบให้แก่ผู้ จัดการกองทรัสต์ หรือผู้ ที�ผู้ จัดการกองทรัสต์กําหนด ณ ที�
ประชมุ ก่อนผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ 

15.5 องค์ประชมุ 

15.5.1 การประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ต้องมีผู้ ถือหน่วยทรัสต์และผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์ (ถ้ามี) 
มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 (ยี�สิบห้า) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�งของจํานวนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทั �งหมด 
และต้องมีหน่วยทรัสต์นบัรวมกนัไมน้่อยกว่า 1/3 (หนึ�งในสาม) ของจํานวนหน่วยทรัสต์ที�จําหน่ายได้
แล้วทั �งหมด จงึจะเป็นองค์ประชมุ 

15.5.2 ในกรณีที�ปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ครั �งใด เมื�อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 (หนึ�ง) ชั�วโมง
และจํานวนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ซึ�งมาเข้าร่วมการประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที�กําหนดไว้ในข้อ 
15.5.1 หากว่าการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์นั �นได้เรียกนัดเพราะผู้ ถือหน่วยทรัสต์ร้องขอตามข้อ 
15.2.2(2) ให้การประชุมเป็นอนัระงับไป หากการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์นั �นมิได้ถูกเรียกประชุม
เพราะผู้ ถือหน่วยทรัสต์ร้องขอตามข้อ 15.2.2(2) ให้ผู้จดัการกองทรัสต์เรียกนดัประชุมใหมแ่ละให้ส่ง
หนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ ถือหน่วยทรัสต์ก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่าระยะเวลาจัดส่งหนังสือเชิญ
ประชมุครั �งก่อน ทั �งนี � ในการประชมุครั �งหลงันี �ไมบ่งัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ   

15.6 ประธานที�ประชมุ 

 ให้ผู้ จัดการกองทรัสต์แต่งตั �งกรรมการรายใดรายหนึ�งซึ�งเป็นตัวแทนของผู้ จัดการกองทรัสต์ทําหน้าที�เป็น
ประธานในที�ประชุม ประธานในที�ประชมุมีอํานาจและหน้าที�ในการดําเนินการประชุมให้เป็นไปโดยเรียบร้อย 
และถูกต้องตามที�กําหนดไว้ในข้อ 15 นี � อย่างไรก็ดี ในกรณีที�ผู้ จัดการกองทรัสต์มีส่วนได้เสียในเรื�องที�
พิจารณา ให้ทรัสตีหรือตวัแทนของทรัสตีแต่งตั �งบุคคลหนึ�งเพื�อให้ทําหน้าที�เป็นประธานในที�ประชุมสําหรับ
วาระนั �น ๆ แทน 

15.7 วิธีการนบัคะแนนเสียง  

 ให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีคะแนนเสียง 1 (หนึ�ง) เสียงต่อ 1 (หนึ�ง) หน่วยทรัสต์ที�ตนถือ โดยผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที�มี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนต้องไมเ่ป็นผู้ ที�มีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในเรื�องที�พิจารณา  

15.8 มติของผู้ ถือหน่วยทรัสต์  



 

- 43 - 

15.8.1 ในกรณีทั�วไป ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

15.8.2 ในกรณีดงัต่อไปนี � ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 (สามในสี�) ของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั �งนี � เว้นแต่เป็นการขอมติและการออกเสียง
ลงคะแนนของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในกรณีที�มีการแบ่งหน่วยทรัสต์ออกเป็นหลายชนิดตามข้อ 15.9 

(1) การได้มาหรือจําหน่ายไปซึ�งทรัพย์สินหลกัที�มีมูลค่าตั �งแต่ร้อยละ 30 (สามสิบ) ของมลูค่า
ทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ 

(2) การเพิ�มทุนหรือการลดทุนชําระแล้วของกองทรัสต์ที�มิได้ระบุไว้เป็นการล่วงหน้าในสญัญา
ก่อตั �งทรัสต์ฉบบันี � 

(3) การเพิ�มทนุแบบมอบอํานาจทั�วไปของกองทรัสต์ 

(4) การทําธุรกรรมกับผู้ จดัการกองทรัสต์หรือบุคคลที�เกี�ยวโยงกนักับผู้ จัดการกองทรัสต์ ซึ�งมี
ขนาดรายการตั �งแต่ 20,000,000 (ยี�สิบล้าน) บาท หรือเกินกว่าร้อยละ 3 (สาม) ของมลูค่า
ทรัพย์สินสทุธิของกองทรัสต์ แล้วแตม่ลูคา่ใดจะสงูกวา่ 

(5) การเปลี�ยนแปลงผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทนุให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

(6) การถอดถอนหรือการแต่งตั �งทรัสตีตามข้อกําหนดที�เกี�ยวข้องกับการเปลี�ยนแปลงทรัสตี 
ตามที�ได้กําหนดไว้ในสญัญาก่อตั �งทรัสต์ฉบบันี � 

(7) การถอดถอนหรือการแต่งตั �งผู้ จัดการกองทรัสต์ตามข้อกําหนดที� เกี�ยวข้องกับการ
เปลี�ยนแปลงผู้ จัดการกองทรัสต์ ตามที�ได้กําหนดไว้ในสัญญาก่อตั �งทรัสต์ฉบับนี � และ
สญัญาแตง่ตั �งผู้จดัการกองทรัสต์ 

(8) การแก้ไขเพิ�มเติมสญัญาก่อตั �งทรัสต์ฉบบันี �ในเรื�องที�กระทบสิทธิของผู้ ถือหน่วยทรัสต์อย่าง
มีนยัสําคญั 

(9) การเลิกกองทรัสต์ 

15.8.3 มติของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที�จะเป็นผลให้กองทรัสต์หรือการจดัการกองทรัสต์มีลกัษณะที�ขดัหรือแย้งกบั
สญัญาก่อตั �งทรัสต์ฉบบันี � หรือหลกัเกณฑ์อื�นตาม พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ หรือพ.ร.บ. ทรัสต์ ให้ถือวา่มติ
นั �นไมมี่ผลบงัคบั 

15.8.4 กรณีที�มีประกาศกําหนดหลกัเกณฑ์เกี�ยวกับการขอมติและการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไว้เป็นการ
เฉพาะ ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในเรื�องนั �น 
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15.9 การขอมติและการออกเสียงลงคะแนนของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในกรณีที�มีการแบ่งหน่วยทรัสต์ออกเป็นหลาย
ชนิด 

15.9.1 การขอมติในเรื�องที�มีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทุกชนิด เช่น การเลิกกองทรัสต์ เป็นต้น 
ต้องได้รับคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยทรัสต์แต่ละชนิดเกินกึ�งหนึ�งของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์แตล่ะชนิดที�มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงด้วย 

15.9.2 การขอมติในเรื� องที� มีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ชนิดหนึ�งชนิดใด เช่น การคิด
คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายของหน่วยทรัสต์แต่ละชนิดเพิ�มเติม เป็นต้น ให้ผู้จดัการกองทรัสต์ขอมติ
เฉพาะจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์ชนิดนั �น 

16 การจาํกัดสิทธิในการรับประโยชน์ตอบแทน การจัดการกับประโยชน์ตอบแทน และสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนของผู้ถือหน่วยทรัสต์   

16.1 การจดัสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่บุคคลใด กลุ่มบุคคลเดียวกนัใด ผู้ก่อตั �งทรัสต์ ทรัสตี ผู้จดัการกองทรัสต์ หรือผู้
ลงทุนต่างด้าว ต้องเป็นไปตามอตัราหรือหลกัเกณฑ์ที�กําหนดไว้ในประกาศที� ทจ. 49/2555 หรือประกาศอื�น
ใดที�เกี�ยวข้อง และที�ได้มีการแก้ไขเพิ�มเติม 

16.2 ในกรณีที�กองทรัสต์ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที�ตั �งอยู่ในประเทศไทย หากกฎหมาย กฎ หรือข้อกําหนดที�
เกี�ยวข้องกบัอสงัหาริมทรัพย์นั �นกําหนดสดัสว่นการลงทนุของผู้ลงทุนตา่งด้าวไว้ ให้ผู้จดัการกองทรัสต์จดัสรร
หน่วยทรัสต์แก่ผู้ลงทนุตา่งด้าวให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ หรือข้อกําหนดนั �นด้วย   

 ในกรณีที�กองทรัสต์ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ตามวรรคหนึ�งหลายโครงการ และบรรดากฎหมาย กฎ หรือ
ข้อกําหนดที�เกี�ยวข้องกบัอสงัหาริมทรัพย์นั �นมีการกําหนดสดัสว่นการลงทนุของผู้ลงทนุตา่งด้าวไว้แตกตา่งกนั 
ให้ผู้ จัดการกองทรัสต์จัดสรรหน่วยทรัสต์ตามสัดส่วนที�กําหนดไว้ตํ�าสุดของบรรดากฎหมาย กฎ หรือ
ข้อกําหนดนั �น 

16.3 ในกรณีที�ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ถือหน่วยทรัสต์เกินกว่าอัตราหรือไม่เป็นไปตามข้อ 16.1 หรือ 16.2 ให้ผู้ จัดการ
กองทรัสต์ดําเนินการดงัตอ่ไปนี � 

16.3.1 แจ้งให้บคุคลดงักลา่วทราบโดยไมช่กัช้าถงึข้อจํากดัสิทธิเกี�ยวกบัการออกเสียงลงคะแนน และการรับ
ผลประโยชน์ตอบแทนตามที�กําหนดไว้ในสญัญาก่อตั �งทรัสต์ฉบบันี �  

16.3.2 รายงานต่อสํานกังาน ก.ล.ต. ภายใน 5 (ห้า) วนัทําการนบัแต่วนัที�ผู้จัดการกองทรัสต์รู้หรือควรรู้ถึง
เหตดุงักลา่ว 

16.4 ข้อจํากดัสิทธิในการรับผลประโยชน์ตอบแทนและการจดัการกบัประโยชน์ตอบแทน 
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ผู้ ถือหน่วยทรัสต์รายใดหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนัที�ถือหน่วยทรัสต์เกินกวา่อตัราหรือไมเ่ป็นไปตามข้อ 16.1 หรือ 
16.2 ไม่มีสิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนจากหน่วยทรัสต์ ทั �งนี � เฉพาะในส่วนที�เกินกว่าอัตราหรือไม่
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงักลา่ว และให้ประโยชน์ตอบแทนในสว่นที�ไมอ่าจจ่ายแก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ดงักลา่วตก
เป็นของผู้ ถือหน่วยทรัสต์รายอื�นตามสดัสว่นการถือหน่วยทรัสต์  

16.5 ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ดงัตอ่ไปนี �มีข้อจํากดัสิทธิในการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

16.5.1 ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที�ถือหน่วยทรัสต์เกินกว่าอตัราหรือไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�กําหนดในตามข้อ 
16.1 หรือ 16.2 ทั �งนี � เฉพาะในสว่นที�เกินกวา่อตัราหรือไมเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงักลา่ว 

16.5.2 ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที�มีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในเรื�องที�ขอมติ 

17. ทรัสตี  

17.1 คณุสมบติัของทรัสตี 

ทรัสตีต้องเป็นผู้ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามและเป็นผู้ ได้รับอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. ให้
ประกอบธุรกิจเป็นทรัสตี  

ทั �งนี � ระหว่างการปฏิบัติหน้าที�เป็นทรัสตีของกองทรัสต์ หากปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลงัว่าทรัสตีขาดความ
เป็นอิสระตามกฎหมายหลกัทรัพย์และกฎหมายที�เกี�ยวข้อง ให้ทรัสตีแจ้งกรณีดงักล่าวต่อสํานักงาน ก.ล.ต. 
พร้อมทั �งแสดงมาตรการที�สมเหตสุมผลและน่าเชื�อได้ว่าจะทําให้ทรัสตีสามารถปฏิบติัหน้าที�ได้อย่างเป็นอิสระ
ภายใน 15 (สิบห้า) วนันับแต่วนัที�ปรากฏข้อเท็จจริงดงักล่าว และให้ดําเนินการตามมาตรการที�แสดงไว้นั �น  
เว้นแตส่ํานกังาน ก.ล.ต. จะมีคําสั�งเป็นอย่างอื�น  

17.2 การแตง่ตั �ง และการเปลี�ยนแปลง ตลอดจนคา่ตอบแทนทรัสตี  

17.2.1 การแตง่ตั �งทรัสตี 

ทรัสตีได้รับการแต่งตั �งโดยผลของสญัญาก่อตั �งทรัสต์ฉบบันี � หากมีการเปลี�ยนแปลงทรัสตี ทรัสตีที�จะ
ได้รับการแต่งตั �งจะต้องมีคณุสมบติัตามที�กําหนดไว้ในสญัญาก่อตั �งทรัสต์ฉบบันี � และต้องได้รับมติ
อนมุติัจากที�ประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามที�ระบไุว้ในข้อ 15.8.2 

17.2.2 การเปลี�ยนแปลงทรัสตี 

(1) เหตแุห่งการเปลี�ยนแปลงทรัสตี 

(1.1) ทรัสตีลาออกจากการทําหน้าที� โดยทรัสตีได้แจ้งการลาออกเป็นหนังสือให้ผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์และผู้จดัการกองทรัสต์ทราบไมน้่อยกวา่ 90 (เก้าสิบ) วนั ก่อนวนัที�การ



 

- 46 - 

ลาออกมีผลบงัคบั ทั �งนี � การลาออกดงักล่าวจะต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้
ถือหน่วยทรัสต์ 

(1.2) ทรัสตีจงใจฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที�หรือข้อตกลงที�เป็นสาระสําคัญใด ๆ 
ตามที�ระบุไว้ในสญัญาก่อตั �งทรัสต์ฉบบันี � หรือผิดคํารับรองที�เป็นสาระสําคญัใด ๆ 
ตามที�ให้ไว้ในสัญญาก่อตั �งทรัสต์ฉบับนี � และการดังกล่าวมีผลกระทบอย่าง
ร้ายแรงตอ่การดแูลจดัการกองทรัสต์หรือการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินหลกั 
และทรัสตีไม่สามารถดําเนินการแก้ไขและปฏิบัติให้ถูกต้องตามสัญญาภายใน 
180 (หนึ�งร้อยแปดสิบ) วันนับจากวันที�ทราบหรือควรทราบถึงเหตุแห่งการผิด
สัญญานั �น หรือภายในระยะเวลาใด ๆ ที�คู่สัญญาได้ตกลงกัน อย่างไรก็ดี 
คู่สัญญาตกลงที�จะร่วมกันหารือโดยสุจริตและยุติธรรมเพื�อพิจารณาเหตุการณ์
ดงักลา่วเป็นรายกรณีก่อนที�จะดําเนินการเปลี�ยนแปลงทรัสตี  

ทั �งนี � ในกรณีที�ทรัสตีฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบติัตามหน้าที�หรือข้อตกลง หรือผิดคํารับรอง
ที�เป็นสาระสําคญัใด ๆ ตามที�ให้ไว้ในสญัญาก่อตั �งทรัสต์ฉบบันี �อนัเนื�องมาจากเหตุ
สุดวิสัย หรือเหตุการณ์ใด ๆ ที�อยู่นอกเหนือความควบคุมของทรัสตี ซึ�งในกรณี
ดงักลา่ว ไมถื่อเป็นเหตขุองการเปลี�ยนแปลงทรัสตีตามสญัญาก่อตั �งทรัสต์ฉบบันี � 

(1.3) ทรัสตีถูกศาลสั�งพิทักษ์ทรัพย์ ศาลมีคําสั�งให้ฟื�นฟูกิจการของทรัสตี ทรัสตีเลิก
กิจการสิ �นสภาพความเป็นนิติบคุคล หรือสิ �นสภาพธนาคารพาณิชย์ (แล้วแตก่รณี) 

(1.4) ที�ประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีมติตามที�ระบไุว้ในข้อ 15.8.2 ให้เปลี�ยนแปลงทรัสตี 

(1.5) คณะกรรมการ ก.ล.ต. สั�งพักการประกอบธุรกิจเป็นทรัสตีเป็นการชั�วคราวหรือสั�ง
เพิกถอนการอนญุาตให้ประกอบธุรกิจเป็นทรัสตี 

(1.6) ทรัสตีขาดคุณสมบัติในการประกอบธุรกิจเป็นทรัสตีตามที�กฎหมายที�เกี�ยวข้อง
กําหนด 

(2) การดําเนินการภายหลงัเกิดเหตแุห่งการเปลี�ยนแปลงทรัสตี 

(2.1) เมื�อเกิดเหตุแห่งการเปลี�ยนแปลงทรัสตี (ยกเว้นเหตุแห่งการเปลี�ยนแปลงทรัสตี
ตามที�ระบุไว้ในข้อ 17.2.2(1)(1.4) ให้ผู้ จัดการกองทรัสต์มีหน้าที�ในการเรียก
ประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื�อให้ที�ประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีมติแตง่ตั �งทรัสตีรายใหม่
เพื�อปฏิบัติหน้าที�เป็นทรัสตีของกองทรัสต์ต่อไป โดยวิธีการลงมติให้เป็นไปตามที�
ระบไุว้ในข้อ 15.8.2 
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 ในกรณีที�เกิดเหตแุห่งการเปลี�ยนแปลงทรัสตีตามที�ระบไุว้ในข้อ 17.2.2(1)(1.4) ให้
ดําเนินการแต่งตั �งทรัสตีรายใหม่เพื�อปฏิบัติหน้าที�เป็นทรัสตีของกองทรัสต์ตามที�
กําหนดโดยมติของที�ประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ดงักลา่ว 

(2.2) เมื�อเกิดเหตแุห่งการเปลี�ยนแปลงทรัสตี แตย่งัมิอาจแตง่ตั �งทรัสตีรายใหมไ่ด้ ให้การ
จดัการกองทรัสต์เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี � 

(ก) ในกรณีที�ทรัสตีลาออก ให้ทรัสตีรายเดิมทําหน้าที�ทรัสตีต่อไปจนกว่าทรัส
ตีรายใหมจ่ะมีสิทธิโดยสมบรูณ์เหนือกองทรัสต์ 

(ข) ในกรณีที�ทรัสตีจงใจฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที�หรือข้อตกลงที�เป็น
สาระสําคญัใด ๆ ตามที�ระบุไว้ในข้อ 17.2.2(1)(1.2) ให้ทรัสตีรายเดิมทํา
หน้าที� ทรัสตีต่อไปแต่เฉพาะการดูแลรักษาประโยชน์หรือการใช้สิทธิใน
กองทรัสต์เพื�อมิให้กองทรัสต์เสียหาย เสื�อมค่า หรือไร้ประโยชน์ จน
กวา่ทรัสตีรายใหมจ่ะมีสิทธิโดยสมบรูณ์เหนือกองทรัสต์ 

(ค) ในกรณีที�ทรัสตีถูกศาลสั�งพิทักษ์ทรัพย์ ศาลมีคําสั�งให้ฟื�นฟูกิจการเลิก
กิจการ ชําระบัญชี ถูกระงับการดําเนินกิจการ ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์
ทรัพย์ ผู้ ชําระบัญชี หรือบุคคลอื�นใดที� มีอํานาจตามกฎหมายอื�นใน
ทํานองเดียวกับบุคคลดังกล่าว แล้วแต่กรณี  ดําเนินการเกี�ยวกับ
กองทรัสต์เท่าที�จําเป็นและสมควร จนกว่าทรัสตีรายใหม่จะมีสิทธิโดย
สมบรูณ์เหนือกองทรัสต์ 

(ง) ในกรณีที�ท รัสตีถูกถอดถอนหรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั�งพักการ
ประกอบธุรกิจเป็นทรัสตีเป็นการชั�วคราวหรือเพิกถอนการอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจเป็นทรัสตี ให้ทรัสตีรายเดิมทําหน้าที�ทรัสตีต่อไปแต่เฉพาะ
การดูแลรักษาประโยชน์หรือการใช้สิทธิในกองทรัสต์เพื�อมิให้กองทรัสต์
เสียหาย เสื�อมค่า หรือไร้ประโยชน์ จนกว่าทรัสตีรายใหม่จะมีสิทธิโดย
สมบรูณ์เหนือกองทรัสต์ 

(2.3) เมื�อมีการเปลี�ยนแปลงทรัสตี ทรัสตีรายเดิมต้องดําเนินการตามที�จําเป็นเพื�อให้ทรัส
ตีรายใหม่มีสิทธิโดยสมบูรณ์เหนือกองทรัสต์ และเพื�อให้ทรัสตีรายใหม่ทราบ
เกี�ยวกับการจัดการกองทรัสต์ที�ผ่านมาและที�ต้องทําต่อไป ตลอดจนส่งมอบ
เอกสารหลกัฐาน และข้อมูลที�เกี�ยวข้องกบัการจดัการกองทรัสต์เพื�อให้ทรัสตีราย
ใหม่สามารถทําหน้าที�ต่อไปได้ ทั �งนี � ในการส่งมอบดงักล่าว ให้ทรัสตีรายเดิมลง
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ลายมือชื�อในหนงัสือเพื�อรับรองความถกูต้องและครบถ้วนของสิ�งที�สง่มอบให้ทรัสตี
รายใหม ่และมอบหนงัสือดงักลา่วให้ทรัสตีรายใหมเ่ก็บรักษาไว้ 

 ให้ทรัสตีรายเดิมดําเนินการตามวรรคหนึ�งให้แล้วเสร็จภายใน 30 (สามสิบ) วนันบั
แตว่นัที�ทรัสตีรายใหมเ่ข้าปฏิบติัหน้าที� 

 หากทรัสตีรายเดิมมิได้ดําเนินการภายในระยะเวลาที�กําหนด ให้ทรัสตีรายใหม่ร้อง
ขอตอ่ศาลเพื�อให้มีคําสั�งให้ทรัสตีรายใหมไ่ด้มาซึ�งสิทธิเหนือกองทรัสต์ได้ 

 ในกรณีที�ทรัสตีรายเดิมหรือทรัสตีรายที�เหลืออยู่มิได้ดําเนินการตามวรรคหนึ�ง หาก
มีความเสียหายเกิดขึ �นกับกองทรัสต์หรือผู้ รับประโยชน์ ทรัสตีรายเดิมหรือทรัสตี
รายที�เหลืออยู่ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย ทั �งนี � หากความเสียหายเกิดขึ �นกับ
กองทรัสต์และทรัสตีรายใหมย่งัไม่มีสิทธิโดยสมบูรณ์ตามข้อ (2.4) ข้างล่างนี � ผู้ รับ
ประโยชน์อาจเรียกร้องค่าเสียหายจากทรัสตีรายเดิมหรือทรัสตีรายที�เหลืออยู่เพื�อ
ประโยชน์ของกองทรัสต์ได้ 

(2.4) ให้ทรัสตีรายใหม่แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้สํานักงาน ก.ล.ต. และผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ทราบว่าตนได้เข้าสวมสิทธิและหน้าที�แทนทรัสตีรายเดิมหรือร่วมกับ 
ทรัสตีรายที�เหลืออยู่ ภายใน 15 (สิบห้า) วันนับแต่วันที�ตนได้เข้าสวมสิทธิและ
หน้าที� แทนทรัสตีรายเดิมห รือร่วมกับทรัสตีรายที� เหลืออยู่  พ ร้อมทั �งแจ้ง
บุคคลภายนอกที�ตนทราบว่าเป็นคู่สัญญากับ ทรัสตีรายเดิมหรือกับทรัสตีรายที�
เหลืออยู่ วา่ตนได้เข้าสวมสิทธิและหน้าที�แทนทรัสตีรายเดิมหรือร่วมกบัทรัสตีรายที�
เหลืออยู่ 

 ในกรณีที�ทรัสตีรายใหม่มิได้แจ้งตามวรรคหนึ�ง หากมีความเสียหายเกิดขึ �นทรัสตี
รายใหมต้่องรับผิดตอ่ทรัพย์สินในกองทรัสต์หรือตอ่บคุคลภายนอก แล้วแตก่รณี 

(2.5) ในกรณีที�มีเหตุให้ต้องมีการเปลี�ยนแปลงทรัสตีแต่มิอาจแต่งตั �งทรัสตีรายใหม่
เพราะมีเหตอุนัมิอาจหลีกเลี�ยงได้ ให้ผู้ มีสว่นได้เสียร้องขอต่อศาลให้มีการแต่งตั �งท
รัสตีรายใหม่ ถ้ามิอาจแต่งตั �งได้ให้ศาลมีคําสั�งเลิกทรัสต์ ทั �งนี � ให้ศาลมีอํานาจ
แตง่ตั �งบคุคลใดเข้าจดัการกองทรัสต์ โดยได้รับคา่ตอบแทนตามที�ศาลกําหนดได้ 

 การอทุธรณ์คําสั�งศาลตามวรรคหนึ�ง ให้ยื�นตอ่ศาลฎีกา 

(3) การเปลี�ยนแปลงทรัสตีตามที�ตามที�ระบุไว้ในข้อ 17.2.2 นี � ไม่ได้มีผลกระทบต่อการมีผล
บงัคบัใช้ของสญัญาก่อตั �งทรัสต์ฉบบันี �และไมมี่ผลตอ่สถานะของกองทรัสต์ 
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17.2.2 คา่ตอบแทนทรัสตี 

 คา่ตอบแทนทรัสตีจะต้องเป็นไปตามที�ระบุไว้ในเอกสารแนบ [4] ทั �งนี � ค่าตอบแทนทรัสตีนี �ยงัไม่รวม
ภาษีมลูคา่เพิ�ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื�นใดในทํานองเดียวกนั 

17.3 สิทธิ หน้าที� และความรับผิดชอบของทรัสตีมีดงัตอ่ไปนี � 

17.3.1 ทรัสตีต้องปฏิบัติหน้าที� ด้วยความระมัดระวัง ซื�อสัตย์สุจริต เพื�อประโยชน์ที� ดีที�สุดของผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์โดยรวม และเป็นไปตามสญัญาก่อตั �งทรัสต์ฉบบันี �และกฎหมายที�เกี�ยวข้อง ตลอดจนข้อ
ผูกพันที�ได้ให้ไว้เพิ�มเติมในเอกสารที�เปิดเผยแก่ผู้ ลงทุน (ถ้ามี) และต้องไม่มีข้อจํากัดความรับผิด
ของทรัสตีในกรณีที�ไมป่ฏิบติัหน้าที�ดงักลา่ว 

17.3.2 ทรัสตีมีหน้าที�ติดตามดูแลให้ผู้ จัดการกองทรัสต์ หรือผู้ รับมอบหมายรายอื�นตามข้อ 17.3.7 (ถ้ามี) 
ปฏิบติัหน้าที�ให้เป็นไปตามสญัญาก่อตั �งทรัสต์ฉบบันี � และสญัญาอื�นที�เกี�ยวข้อง  

17.3.3 ทรัสตีต้องเข้าร่วมในการประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ด้วยทุกครั �ง และให้ความเห็นเกี�ยวกบัเรื�องที�ขอให้ที�
ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ลงมติว่า เป็นกรณีที�เป็นไปตามสญัญาก่อตั �งทรัสต์และกฎหมายที�เกี�ยวข้อง
หรือไม่ และหากมีการขอมติที�ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื�อดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ�ง ทรัสตีต้อง
ปฏิบติัดงัตอ่ไปนี �ด้วย 

(1) ตอบข้อซักถามและให้ความเห็นเกี�ยวกับการดําเนินการดังกล่าวว่าเป็นไปตามสัญญา
ก่อตั �งทรัสต์ฉบบันี �หรือกฎหมายที�เกี�ยวข้องหรือไม ่

(2) ทกัท้วงและแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทราบวา่การดําเนินการดงักลา่วไมส่ามารถกระทําได้ ใน
กรณีที�การดําเนินการนั �นไมเ่ป็นไปตามสญัญาก่อตั �งทรัสต์ฉบบันี �หรือกฎหมายที�เกี�ยวข้อง 

17.3.4 ทรัสตีมีหน้าที�บังคับชําระหนี �หรือดูแลให้มีการบังคบัชําระหนี �เพื�อให้เป็นไปตามข้อสญัญาระหว่าง
กองทรัสต์กบับคุคลอื�น  

17.3.5 ทรัสตีมีหน้าที�เข้าจัดการกองทรัสต์ในกรณีที�ไม่มีผู้ จัดการกองทรัสต์ หรือมีเหตุที� ทําให้ผู้ จัดการ
กองทรัสต์ไมส่ามารถปฏิบติัหน้าที�ได้ ทั �งนี � ภายใต้หลกัเกณฑ์ที�กําหนดไว้ในประกาศที� กร. 14/2555 
และกฎหมายอื�นที�เกี�ยวข้อง 

17.3.6 ทรัสตีมีสิทธิ หน้าที�  และความรับผิดชอบอื�นตามที� กําหนดไว้ในประกาศที�  กร. 14/2555 และ
กฎหมายอื�นที�เกี�ยวข้อง 

17.3.7 ทรัสตีมีหน้าที�บริหารและจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินอื�น ๆ ของกองทรัสต์นอกจากทรัพย์สินหลกั 
รวมทั �งดําเนินการอื�นใดที�จําเป็นเพื�อให้การบริหารทรัพย์สินอื�น ๆ ของกองทรัสต์นอกจากทรัพย์สิน
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หลักเป็นไปตามสัญญาก่อตั �งทรัสต์ และกฎหมายที�เกี�ยวข้อง รวมถึงอาจพิจารณามอบหมายให้
ผู้จดัการกองทรัสต์จัดการกองทรัสต์ในส่วนที�เกี�ยวกบัการลงทุนในทรัพย์สินอื�นที�มิใช่ทรัพย์สินหลกั
แทนทรัสตี 

17.3.8 ทรัสตีมีหน้าที�ในการแก้ไขสญัญาก่อตั �งทรัสต์ฉบบันี �ตามคําสั�งของสํานกังาน ก.ล.ต. 

17.3.9 ห้ามทรัสตีนําหนี �ที�ตนเป็นลกูหนี �บคุคลภายนอกอนัมิได้เกิดจากการปฏิบติัหน้าที�เป็นทรัสตีไปหกักลบ
ลบหนี �กับหนี �ที�บุคคลภายนอกเป็นลกูหนี �ทรัสตีอนัสืบเนื�องมาจากการจดัการกองทรัสต์ ในกรณีที�มี
การฝ่าฝืนข้อกําหนดในข้อนี � ให้การกระทําเช่นนั �นเป็นโมฆะ 

17.3.10 ในกรณีที�ทรัสตีเข้าทํานิติกรรมหรือทําธุรกรรมต่าง ๆ กบับุคคลภายนอกให้ทรัสตีแจ้งเป็นลายลกัษณ์
อกัษรให้บุคคลภายนอกทราบว่าเป็นการกระทําในฐานะทรัสตี และต้องระบใุนเอกสารหลกัฐานของ
นิติกรรมหรือธุรกรรมนั �นให้ชดัแจ้งวา่เป็นการกระทําในฐานะทรัสตี 

17.3.11 ให้ทรัสตีจดัทําบัญชีทรัพย์สินของกองทรัสต์แยกต่างหากจากบัญชีอื�น ๆ ของทรัสตี ในกรณีที�ทรัสตี
จัดการกองทรัสต์หลายกอง ทรัสตีต้องจัดทําบัญชีทรัพย์สินของกองทรัสต์แต่ละกองแยกต่างหาก
ออกจากกนั ทั �งนี � โดยต้องบนัทกึบญัชีให้ถกูต้องครบถ้วนและเป็นปัจจบุนัด้วย 

 ในการจดัการกองทรัสต์ ทรัสตีต้องแยกทรัพย์สินของกองทรัสต์ไว้ตา่งหากจากทรัพย์สินที�เป็นสว่นตวั
ของทรัสตีและทรัพย์สินอื�นที�ทรัสตีครอบครองอยู่ และในกรณีที�ทรัสตีจัดการกองทรัสต์หลายกอง 
ทรัสตีต้องแยกทรัพย์สินของกองทรัสต์แตล่ะกองออกจากกนัด้วย 

17.3.12 ในกรณีที�ทรัสตีมิได้ดําเนินการให้เป็นไปตามข้อ 17.3.11 จนเป็นเหตใุห้ทรัพย์สินของกองทรัสต์ปะปน
อยู่กับทรัพย์สินที�เป็นส่วนตัวของทรัสตีจนมิอาจแยกได้ว่าทรัพย์สินใดเป็นของกองทรัสต์และ
ทรัพย์สินใดเป็นทรัพย์สินที�เป็นสว่นตวัของทรัสตีเอง ให้สนันิษฐานวา่ 

(1) ทรัพย์สินที�ปะปนกนัอยู่นั �นเป็นของกองทรัสต์ 

(2) ความเสียหายและหนี �ที�เกิดจากการจัดการทรัพย์สินที�ปะปนกันอยู่นั �นเป็นความเสียหาย
และหนี �ที�เป็นสว่นตวัของทรัสตี 

(3) ผลประโยชน์ที�เกิดจากการจดัการทรัพย์สินที�ปะปนกนัอยู่นั �นเป็นของกองทรัสต์ 

 ทรัพย์สินที�ปะปนกนัอยู่ตามวรรคหนึ�ง ให้หมายความรวมถึงทรัพย์สินที�ถกูเปลี�ยนรูปหรือถูก
เปลี�ยนสภาพไปจากทรัพย์สินที�ปะปนกนัอยู่นั �นด้วย 

17.3.13 ในกรณีที�ทรัสตีมิได้ดําเนินการให้เป็นไปตามข้อ 17.3.11 จนเป็นเหตใุห้กองทรัสต์แตล่ะกองปะปนกนั
จนมิอาจแยกได้วา่ทรัพย์สินใดเป็นของกองทรัสต์ใด ให้สนันิษฐานวา่ทรัพย์สินนั �น รวมทั �งทรัพย์สินที�
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ถกูเปลี�ยนรูปหรือถกูเปลี�ยนสภาพไปจากทรัพย์สินนั �นและประโยชน์ใด ๆ หรือหนี �สินที�เกิดขึ �นจากการ
จดัการทรัพย์สินดงักล่าว เป็นของกองทรัสต์แต่ละกองตามสดัส่วนของทรัพย์สินที�นํามาเป็นต้นทุนที�
ปะปนกนั 

17.3.14 การจดัการกองทรัสต์เป็นเรื�องเฉพาะตวัของทรัสตี ทรัสตีจะมอบหมายให้ผู้ อื�นจดัการกองทรัสต์มิได้ 
เว้นแต ่

(1) สญัญาก่อตั �งทรัสต์ฉบบันี �กําหนดไว้เป็นอย่างอื�น 

(2) การทําธุรกรรมที�มิใช่เรื�องที�ต้องทําเฉพาะตวัและไมจํ่าเป็นต้องใช้วิชาชีพเยี�ยงทรัสตี 

(3) การทําธุรกรรมที�โดยทั�วไปผู้ เป็นเจ้าของทรัพย์สินซึ�งมีทรัพย์สินและวตัถุประสงค์ของการ
จดัการในลกัษณะทํานองเดียวกนักบักองทรัสต์ จะพึงกระทําในการมอบหมายให้บุคคลอื�น
จดัการแทน 

(4) การเก็บรักษาทรัพย์สิน การจัดทําสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ หรือการปฏิบัติงานด้าน
การสนบัสนนุให้บริษัทในเครือของทรัสตีหรือผู้ อื�นดําเนินการได้ 

(5) กรณีอื�นใดที�ผู้จดัการกองทรัสต์เป็นผู้ รับผิดชอบและดําเนินการตามที�กําหนดไว้ในสญัญา
ก่อตั �งทรัสต์ฉบบันี � หรือหลกัเกณฑ์ในประกาศที� ทจ. 49/2555 ประกาศที� กร. 14/2555 และ
ประกาศที�  สช. 29/2555 ซึ�งรวมถึงกรณีที�คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้
มอบหมายให้บุคคลอื�นจัดการแทน หรือมีข้อกําหนดอื�นใดที�เกี�ยวข้องกําหนดเรื�องดงักล่าว
ไว้ 

 ในกรณีที�ทรัสตีฝ่าฝืนบทบัญญัติตามวรรคหนึ�ง ให้การที�ทําไปนั �นผูกพันทรัสตีเป็นการส่วนตัวไม่
ผกูพนักองทรัสต์ 

17.3.15 ในกรณีที�ทรัสตีมอบหมายให้ผู้ อื�นจัดการกองทรัสต์โดยชอบตามข้อ 17.3.14 ทรัสตีต้องเลือกผู้ รับ
มอบหมายด้วยความรอบคอบและระมดัระวงั รวมทั �งต้องกํากบัดูแลและตรวจสอบการจดัการแทน
อย่างเพียงพอด้วยความระมดัระวงัและความเอาใจใส่ โดยต้องกําหนดมาตรการในการดําเนินงาน
เกี�ยวกับการมอบหมายงานตามหลักเกณฑ์ที�กําหนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที�  กข. 
1/2553 เรื�อง ระบบงาน การติดตอ่ผู้ลงทนุ และการประกอบธุรกิจโดยทั�วไปของทรัสตี ดงันี � 

(1) การคัดเลือกผู้ ที�สมควรได้รับมอบหมาย โดยพิจารณาถึงความพร้อมด้านระบบงานและ
บุคลากรของผู้ ที�ได้รับมอบหมาย ตลอดจนการขัดกันทางผลประโยชน์ของผู้ รับมอบหมาย
งานและกองทรัสต์  

(2) การควบคมุและประเมินผลการปฏิบติัของผู้ ได้รับมอบหมายงาน 
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(3) การดําเนินการของทรัสตีเมื�อปรากฏว่าผู้ ที� ได้ รับมอบหมายไม่เหมาะสมที�จะได้รับ
มอบหมายงานอีกตอ่ไป  

ทั �งนี � คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศกําหนดรายละเอียดในการปฏิบติัของทรัสตีในกรณีดงักลา่ว
ได้ 

17.3.16 ในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงทรัสตี หากทรัสตีรายใหม่พบว่าก่อนที�ทรัสตีรายใหม่เข้ารับหน้าที� มีการ
จดัการกองทรัสต์ที�ไม่เป็นไปตามที�กําหนดไว้ในสญัญาก่อตั �งทรัสต์ฉบบันี �หรือพ.ร.บ. ทรัสต์ จนเป็น
เหตใุห้กองทรัสต์เสียหาย ให้ทรัสตีรายใหมดํ่าเนินการดงัตอ่ไปนี � 

(1) เรียกร้องคา่เสียหายจากทรัสตีรายที�ต้องรับผิด 

(2) ติดตามเอาทรัพย์สินคืนจากบุคคลภายนอก ไม่ว่าบุคคลนั �นจะได้ทรัพย์สินมาโดยตรง
จากทรัสตีรายเดิมหรือไม่ และไม่ว่าทรัพย์สินในกองทรัสต์จะถูกเปลี�ยนรูปหรือถูกเปลี�ยน
สภาพไปเป็นทรัพย์สินอย่างอื�นก็ตาม เว้นแต่บุคคลดังกล่าวจะได้มาโดยสุจริต เสีย
คา่ตอบแทนและไมรู้่หรือไมมี่เหตอุนัควรรู้วา่ทรัพย์สินนั �นได้มาจากการจดัการกองทรัสต์โดย
มิชอบ 

17.3.17 ในการจดัการกองทรัสต์และการมอบหมายให้ผู้ อื�นจดัการกองทรัสต์โดยชอบตามข้อ 17.3.14 หากมี
ค่าใช้จ่ายหรือทรัสตีต้องชําระเงินหรือทรัพย์สินอื�นให้กับบุคคลภายนอกด้วยเงินหรือทรัพย์สินที�เป็น
ส่วนตวัของทรัสตีเองโดยชอบตามความจําเป็นอนัสมควร ให้ทรัสตีมีสิทธิได้รับเงินหรือทรัพย์สินคืน
จากกองทรัสต์ได้ เว้นแต่สญัญาก่อตั �งทรัสต์ฉบบันี �กําหนดไว้ให้การชําระเงินหรือทรัพย์สินอื�นนั �นเป็น
ภาระของทรัสตี 

 สิทธิที�จะได้รับเงินหรือทรัพย์สินคืนตามวรรคหนึ�ง ย่อมเป็นบุริมสิทธิที�ทรัสตีมีอยู่ก่อนผู้ รับประโยชน์
และบคุคลภายนอกที�มีทรัพยสิทธิหรือสิทธิใด ๆ เหนือกองทรัสต์ และเป็นสิทธิที�อาจบงัคบัได้ในทนัที
โดยไม่จําต้องรอให้มีการเลิกทรัสต์ และในกรณีที�มีความจําเป็นต้องเปลี�ยนรูปหรือเปลี�ยนสภาพ
ทรัพย์สินในกองทรัสต์เพื�อให้มีเงินหรือทรัพย์สินคืนแก่ทรัสตี ให้ทรัสตีมีอํานาจดําเนินการดงักลา่วได้
แตต้่องกระทําโดยสจุริต 

 เพื�อประโยชน์ในการคุ้มครองทรัพย์สินในกองทรัสต์ คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศกําหนด
หลกัเกณฑ์ เงื�อนไข และวิธีการให้ทรัสตีปฏิบัติเกี�ยวกับการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื�นที�เป็นส่วนตวั
ของทรัสตีให้กบับคุคลภายนอกตามวรรคหนึ�ง หรือการใช้สิทธิของทรัสตีตามวรรคสองก็ได้ 

17.3.18 ห้ามมิให้ทรัสตีใช้สิทธิตามข้อ 17.3.17 จนกว่าทรัสตีจะได้ชําระหนี �ที�มีอยู่ต่อกองทรัสต์จนครบถ้วน
แล้ว เว้นแตเ่ป็นหนี �ที�อาจหกักลบลบหนี �กนัได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
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17.3.19 ในกรณีที�ทรัสตีจัดการกองทรัสต์ไม่เป็นไปตามที�กําหนดในสัญญาก่อตั �งทรัสต์ฉบับนี � หรือพ.ร.บ. 
ทรัสต์ ทรัสตีต้องรับผิดตอ่ความเสียหายที�เกิดขึ �นแก่กองทรัสต์ 

 ในกรณีที�มีความจําเป็นและมีเหตุผลอันสมควรเพื�อประโยชน์ของกองทรัสต์ ทรัสตีอาจขอความ
เห็นชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต. ก่อนที�จะจดัการกองทรัสต์เป็นอย่างอื�นให้ต่างไปจากที�กําหนดไว้ใน
สญัญาก่อตั �งทรัสต์ฉบบันี �ได้ และหากทรัสตีได้จดัการตามที�ได้รับความเห็นชอบนั �นด้วยความสจุริต
และเพื�อประโยชน์ที�ดีที�สดุของกองทรัสต์แล้ว ทรัสตีไมจํ่าต้องรับผิดตามวรรคหนึ�ง 

17.3.20 ทรัสตีต้องดูแลให้สัญญาก่อตั �งทรัสต์ฉบับนี �มีสาระสําคัญเป็นไปตามกฎหมายที�เกี�ยวข้อง โดยใน
กรณีที�มีการแก้ไขเปลี�ยนแปลงสญัญาก่อตั �งทรัสต์ ให้ทรัสตีดําเนินการตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี � 

(1) ดูแลให้การแก้ไขเปลี�ยนแปลงสัญญาก่อตั �งทรัสต์ฉบับนี �เป็นไปตามวิธีการและเงื�อนไขที�
กําหนดไว้ในสญัญาก่อตั �งทรัสต์ฉบบันี � และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�กําหนดไว้ในกฎหมายที�
เกี�ยวข้อง 

(2) ในกรณีที�การแก้ไขเปลี�ยนแปลงสัญญาก่อตั �งทรัสต์ฉบับนี �ไม่เป็นไปตาม (1) ให้ทรัสตี
ดําเนินการให้เป็นไปตามอํานาจหน้าที�ที�ระบุไว้ในสัญญาก่อตั �งทรัสต์ฉบับนี � และตาม 
พ.ร.บ. ทรัสต์ เพื�อดแูลรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม 

(3) ในกรณีที�หลกัเกณฑ์เกี�ยวกบัการเสนอขายหน่วยทรัสต์หรือการจดัการกองทรัสต์ที�ออกตาม 
พ.ร.บ. หลักทรัพย์ และพ.ร.บ. ทรัสต์ มีการแก้ไขเปลี�ยนแปลงในภายหลัง และสัญญา
ก่อตั �งทรัสต์ที�ไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าว ให้ทรัสตีดําเนินการเพื�อแก้ไขเปลี�ยนแปลง
สญัญาก่อตั �งทรัสต์ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์นั �น ตามวิธีการที�กําหนดในสญัญาก่อตั �งทรัสต์
ฉบบันี � หรือตามที�สํานกังาน ก.ล.ต. มีคําสั�ง 

17.3.21 ทรัสตีต้องติดตาม ดูแล และตรวจสอบให้ผู้ จัดการกองทรัสต์หรือผู้ รับมอบหมายรายอื�น (ถ้ามี) 
ดําเนินการในงานที�ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามสญัญาก่อตั �งทรัสต์ฉบบันี �และกฎหมายที�เกี�ยวข้อง 
การติดตาม ดแูล และตรวจสอบ ให้หมายความรวมถงึการทําหน้าที�ดงัตอ่ไปนี �ด้วย 

(1) การดแูลให้การบริหารจดัการกองทรัสต์กระทําโดยผู้จดัการกองทรัสต์ที�ได้รับความเห็นชอบ
จากสํานกังาน ก.ล.ต. ตลอดระยะเวลาที�กองทรัสต์ตั �งอยู่ เว้นแตเ่ป็นกรณีตามข้อ 17.3.23 

(2) การติดตามดแูลและดําเนินการตามที�จําเป็นเพื�อให้ผู้ รับมอบหมายมีลกัษณะและปฏิบติัให้
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�กําหนดในสญัญาก่อตั �งทรัสต์ฉบับนี �และกฎหมายที�เกี�ยวข้อง ซึ�ง
รวมถงึการถอดถอนผู้ รับมอบหมายรายเดิม และการแตง่ตั �งผู้ รับมอบหมายรายใหม ่ 
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(3) การควบคุมดูแลให้การลงทุนของกองทรัสต์เป็นไปตามสัญญาก่อตั �งทรัสต์ฉบับนี �และ
กฎหมายที�เกี�ยวข้อง 

(4) การควบคมุดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลูของกองทรัสต์อย่างถกูต้องครบถ้วนตามที�กําหนดใน
สญัญาก่อตั �งทรัสต์ฉบบันี �และกฎหมายที�เกี�ยวข้อง 

(5) การแสดงความเห็นเกี�ยวกับการดําเนินการหรือการทําธุรกรรมเพื�อกองทรัสต์ของผู้จัดการ
กองทรัสต์ และผู้ รับมอบหมายรายอื�น (ถ้ามี) เพื�อประกอบการขอมติที�ประชุมผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ การเปิดเผยข้อมลูของกองทรัสต์ตอ่ผู้ลงทนุ หรือเมื�อสํานกังาน ก.ล.ต. ร้องขอ  

17.3.22 ในกรณีที�ผู้ จัดการกองทรัสต์กระทําการ หรืองดเว้นกระทําการ จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่
กองทรัสต์ หรือไม่ปฏิบัติหน้าที�ตามสัญญาก่อตั �งทรัสต์ฉบับนี �หรือกฎหมายที�เกี�ยวข้อง ให้ทรัสตี
ดําเนินการดงัตอ่ไปนี � 

(1) จัดทํารายงานเสนอต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 5 (ห้า) วันทําการนับแต่รู้หรือพึงรู้ถึง
เหตกุารณ์ดงักลา่ว 

(2) ดําเนินการเพื�อแก้ไข ยับยั �ง หรือเยียวยาความเสียหายที� เกิดขึ �นแก่กองทรัสต์ ตามที�
เห็นสมควร  

17.3.23 ในกรณีที�ผู้ จัดการกองทรัสต์ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที�ได้ ให้ทรัสตีเข้าจัดการกองทรัสต์ตามความ
จําเป็นเพื�อป้องกนั ยบัยั �ง หรือจํากดัมิให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์ของกองทรัสต์
หรือผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม และดําเนินการตามอํานาจหน้าที�ที�ระบไุว้ในสญัญาก่อตั �งทรัสต์ฉบบันี �
และพ.ร.บ. ทรัสต์ ในการจดัให้มีผู้จดัการกองทรัสต์รายใหม ่

 ทรัสตีที�เข้าจัดการกองทรัสต์ตามวรรคหนึ�ง จะมอบหมายให้บุคคลอื�นจัดการกองทรัสต์แทนใน
ระหว่างนั �นก็ได้ ทั �งนี � บุคคลที�ได้รับมอบหมายดงักล่าวจะต้องปฏิบัติตามขอบเขต หลกัเกณฑ์ และ
เงื�อนไขที�ระบไุว้ในสญัญาก่อตั �งทรัสต์ฉบบันี �  

17.3.24 ในกรณีที�ทรัสตีเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในกองทรัสต์ที�ตนทําหน้าที�เป็นทรัสตี หากต้องมีการออกเสียง
หรือดําเนินการใด ๆ ในฐานะผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ให้ทรัสตีคํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์สงูสดุของผู้
ถือหน่วยทรัสต์โดยรวมและตั �งอยู่บนหลักแห่งความซื�อสัตย์สุจริตและความรอบคอบระมัดระวัง 
รวมถึงไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที�ในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์
ดงักลา่ว 

17.3.25 ทรัสตีต้องจดัให้มีการจดัทําทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ โดยอาจมอบหมายให้นายทะเบียนหลกัทรัพย์
ดําเนินการแทนได้  
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การจดัทําทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามวรรคหนึ�ง ต้องมีรายการอย่างน้อยดงัตอ่ไปนี � 

(1) รายละเอียดทั�วไป ประกอบด้วย 

(1.1) ชื�อผู้จดัการกองทรัสต์ และทรัสตี 

(1.2) จํานวนหน่วยทรัสต์  มูลค่าที�ตราไว้ ทุน ชําระแล้ว และวัน  เดือน ปี  ที� ออก
หน่วยทรัสต์ 

(1.3) ข้อจํากดัในเรื�องการโอน (ถ้ามี) 

(2) รายละเอียดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์แตล่ะราย ประกอบด้วย 

(2.1) ชื�อ นามสกลุ สญัชาติ และที�อยู่ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

(2.2) เลขที�หน่วยทรัสต์ (ถ้ามี) และจํานวนหน่วยทรัสต์ที�ถือ  

(2.3) วนั เดือน ปี ที�ลงทะเบียนเป็นหรือขาดจากการเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

(2.4) วนั เดือน ปี ที�ยกเลิกใบหน่วยทรัสต์และออกใบหน่วยทรัสต์แทน (ถ้ามี) 

(2.5) เลขที�คําร้องขอให้เปลี�ยนแปลงหรือจดแจ้งรายการในทะเบียน (ถ้ามี) 

   (2.6) การจํานํา/ เพิกถอนจํานอง/ การอายดั/ ปลดอายดัหน่วยทรัสต์ (ถ้ามี)  

17.3.26 ทรัสตีต้องจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยทรัสต์มอบให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ซึ�งอย่างน้อยต้อง
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี � เว้นแตก่ารจดัทําหลกัฐานตามระบบของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ ให้
เป็นไปตามเงื�อนไขที�กําหนดโดยศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ 

(1) มีข้อมลูที�จําเป็นและเพียงพอเพื�อให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์สามารถใช้เป็นหลกัฐานแสดงสิทธิของ
ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และใช้อ้างอิงตอ่ทรัสตี ผู้จดัการกองทรัสต์ และบคุคลอื�นได้  

(2) มีข้อมลูของบคุคลตา่ง ๆ ที�เกี�ยวข้องกบัการจดัการกองทรัสต์ เช่น ทรัสตี ผู้จดัการกองทรัสต์ 
นายทะเบียนหลกัทรัพย์ เป็นต้น เพื�อให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์สามารถติดต่อกบับุคคลเหล่านั �น
ได้ 

(3) มีข้อมูลที�แสดงว่า ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่สามารถขายคืนหรือไถ่ถอนหน่วยทรัสต์ได้ และใน
กรณีที�มีข้อจํากดัสิทธิของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ต้องระบขุ้อจํากดัสิทธิเช่นวา่นั �นไว้ให้ชดัเจน 

17.3.27 ภายใต้บงัคบัของข้อ 17.3.26 ในกรณีที�ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ขอให้ทรัสตีหรือนายทะเบียนหลกัทรัพย์ออก
หลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยทรัสต์ใหม่แทนหลักฐานเก่าที�สูญหาย ลบเลือน หรือชํารุดใน
สาระสําคญั ทรัสตีต้องออกหรือดําเนินการให้มีการออกหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ภายในเวลาอนัควร   
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18. ผู้จัดการกองทรัสต์ 

18.1 คณุสมบติัของผู้จดัการกองทรัสต์ 

ผู้ จัดการกองทรัสต์ต้องเป็นผู้ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามและเป็นผู้ ได้รับความเห็นชอบจาก
สํานกังาน ก.ล.ต. ให้เป็นผู้จดัการกองทรัสต์ ตามประกาศที� สช. 29/2555 กําหนด 

18.2 การแตง่ตั �งและคา่ตอบแทนผู้จดัการกองทรัสต์ 

18.2.1 ผู้จดัการกองทรัสต์ถกูแตง่ตั �งขึ �นตามสญัญาก่อตั �งทรัสต์ฉบบันี � และสญัญาแตง่ตั �งผู้จดัการกองทรัสต์ 
และจะเปลี�ยนแปลงได้ตามที�กําหนดไว้ในข้อ 18.3   

18.2.2 ผู้จดัการกองทรัสต์มีสิทธิได้รับคา่ตอบแทนตามอตัราที�กําหนดในสญัญาแตง่ตั �งผู้จดัการกองทรัสต์  

18.3 การเปลี�ยนแปลงผู้จดัการกองทรัสต์ สามารถกระทําได้ตามเงื�อนไขดงัตอ่ไปนี � 

18.3.1 เหตใุนการเปลี�ยนแปลงผู้จดัการกองทรัสต์ ต้องเป็นไปตามเงื�อนไขดงัตอ่ไปนี � 

(1) ผู้ จัดการกองทรัสต์ได้แจ้งต่อสํานักงาน ก.ล.ต. เป็นหนังสือถึงความประสงค์ที�จะยุติการ
ปฏิบัติงานเป็นผู้ จัดการกองทรัสต์ที�ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. และ
สํานกังาน ก.ล.ต. อนญุาตแล้ว   

(2) สํานักงาน ก.ล.ต. สั�งเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นผู้ จัดการกองทรัสต์หรือสั�งพักการ
ปฏิบติัหน้าที�ของผู้จดัการกองทรัสต์เป็นเวลาเกิน 90 (เก้าสิบ) วนั 

(3) กรณีการให้ความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทรัสต์สิ �นอายุ และผู้จัดการกองทรัสต์ไม่ยื�นคํา
ขอตอ่อายกุารให้ความเห็นชอบตอ่สํานกังาน ก.ล.ต. 

(4) ผู้ จัดการกองทรัสต์ถูกศาลสั�งพิทักษ์ทรัพย์ ศาลมีคําสั�งให้ฟื�นฟูกิจการของผู้ จัดการ
กองทรัสต์ หรือผู้จดัการกองทรัสต์สิ �นสภาพความเป็นนิติบคุคล   

(5) ที�ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีมติให้ถอดถอนผู้จดัการกองทรัสต์ เนื�องจากผู้จดัการกองทรัสต์
ฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบติัหน้าที� หรือมีลกัษณะไมเ่ป็นไปตามกฎหมายที�เกี�ยวข้องตามที�ระบุไว้ใน
สญัญาแต่งตั �งผู้ จดัการกองทรัสต์ และทรัสตีได้ทําหนังสือแจ้งการบอกเลิกสญัญาแต่งตั �ง
ผู้จดัการกองทรัสต์แก่ผู้จดัการกองทรัสต์แล้ว 

(6) ผู้ จัดการกองทรัสต์ได้แจ้งความประสงค์ที�จะออกจากการเป็นผู้ จัดการกองทรัสต์ตามที�
กําหนดไว้ในสญัญาแตง่ตั �งผู้จดัการกองทรัสต์  
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(7) ผู้ จัดการกองทรัสต์ได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามที�กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั �งผู้ จัดการ
กองทรัสต์ ในกรณีที�ทรัสตีจงใจฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามหน้าที� ข้อตกลงที�เป็นสาระสําคญั
ใด ๆ หรือผิดคํารับรองที� เป็นสาระสําคัญใด ๆ ตามที�ให้ไว้ในสัญญาแต่งตั �งผู้ จัดการ
กองทรัสต์  

18.3.2 การดําเนินการภายหลงัเกิดเหตแุห่งการเปลี�ยนแปลงผู้จดัการกองทรัสต์  

(1) ในการแต่งตั �งผู้จดัการกองทรัสต์รายใหม่ ให้ทรัสตีดําเนินการเรียกประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์
เพื�อให้ที�ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีมติแต่งตั �งผู้จดัการกองทรัสต์รายใหม่ตามที�ระบุไว้ในข้อ 
15.8.2 ภายใน 60 (หกสิบ) วนันบัแต่วนัที�เกิดเหตแุห่งการเปลี�ยนแปลงผู้จดัการกองทรัสต์
ตามที�ระบุไว้ในข้อ 18.3.1 และแต่งตั �งบุคคลที�ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีมติเห็นชอบภายใน 30 
(สามสิบ) วันนับแต่วันที�ได้รับมติ หรือภายในระยะเวลาอื�นใดตามที�สํานักงาน ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด ทั �งนี � ในกรณีที�เกิดเหตแุห่งการเปลี�ยนแปลงผู้จดัการกองทรัสต์ตามที�ระบุ
ไว้ในข้อ 18.3.1(5) และที�ประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ได้มีมติแต่งตั �งผู้จดัการกองทรัสต์รายใหม่
ในการประชุมคราวเดียวกันแล้ว ทรัสตีไม่ต้องดําเนินการเรียกประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์
ตามที�กําหนดในข้อนี �อีกครั �งหนึ�ง นอกจากนี � ในกรณีที�ขอมติที�ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์
ตามที�กําหนดในข้อนี �แล้วแต่ไม่ได้รับมติ ให้ทรัสตีดําเนินการแต่งตั �งผู้จดัการกองทรัสต์ราย
ใหมไ่ด้เองโดยคํานงึถงึประโยชน์ที�ดีที�สดุของผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม 

(2) นบัแตว่นัที�มีผลเป็นการเปลี�ยนแปลงผู้จดัการกองทรัสต์ หรือวนัอื�นใดที�ถือเป็นวนัสิ �นสดุการ
ปฏิบัติหน้าที�ของผู้ จัดการกองทรัสต์ตามที�ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั �งผู้ จัดการกองทรัสต์ 
ผู้จดัการกองทรัสต์รายเดิมมีหน้าที�สง่มอบบรรดาทรัพย์สิน เอกสารและหลกัฐานที�เกี�ยวข้อง
กบัการทําหน้าที�เป็นผู้ จดัการกองทรัสต์ทั �งหมดให้แก่ทรัสตีหรือผู้จดัการกองทรัสต์รายใหม ่
ให้แล้วเสร็จภายใน 30 (สามสิบ) วนั รวมถงึดําเนินการใด ๆ ตามที�จําเป็นเพื�อให้ทรัสตีหรือ
ผู้จัดการกองทรัสต์รายใหม่ แล้วแต่กรณี สามารถปฏิบัติหน้าที�ต่อไปได้ ซึ�งการดําเนินการ
ดงักลา่วรวมถงึการลงลายมือชื�อในหนงัสือเพื�อรับรองความถกูต้องครบถ้วนของสิ�งที�สง่มอบ
ให้ทรัสตีหรือผู้จดัการกองทรัสต์รายใหมด้่วย 

(3) ไม่ว่ากรณีใด ๆ หากผู้ จัดการกองทรัสต์ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที� ได้ ให้ทรัสตีจัดการ
กองทรัสต์ตามความจําเป็นเพื�อป้องกัน ยับยั �ง หรือจํากัดมิให้เกิดความเสียหายอย่าง
ร้ายแรงต่อประโยชน์ของกองทรัสต์หรือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทั �งปวง โดยทรัสตีอาจมอบหมายให้
บคุคลอื�นจดัการกองทรัสต์แทนในระหวา่งนี �ได้ 

18.4 ขอบเขตอํานาจหน้าที�ของผู้จดัการกองทรัสต์ตามที�ได้รับมอบหมายจากทรัสตีดงัตอ่ไปนี � 
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18.4.1 ผู้ จดัการกองทรัสต์มีหน้าที�ตามที�ได้รับมอบหมายจากทรัสตีในการดูแลจัดการกองทรัสต์ในส่วนที�
เป็นการดําเนินงานทางธุรกิจ ซึ�งรวมถึงการลงทุน การกู้ ยืมเงิน เปลี�ยนแปลงและก่อภาระผูกพนัแก่
ทรัพย์สินของกองทรัสต์ การเข้าทําสญัญา และการดําเนินกิจการต่าง ๆ เพื�อกองทรัสต์ รวมทั �งการ
จัดทําและเปิดเผยข้อมูลของกองทรัสต์ และการนําส่งข้อมูลให้แก่ทรัสตี ซึ�งรวมถึงข้อมูลตามที�
กําหนดในมาตรา 56 และมาตรา 57 แห่งพ.ร.บ.หลักทรัพย์ ทั �งนี �ดังรายละเอียดตามที�ระบุไว้ใน
เอกสารแนบ [5] และภายในขอบเขต หลกัเกณฑ์ และเงื�อนไขเท่าที�สญัญาแตง่ตั �งผู้จดัการกองทรัสต์
ได้ระบไุว้  

18.4.2 ผู้จดัการกองทรัสต์อาจมอบหมายให้บุคคลอื�นรับดําเนินการในงานที�อยู่ในความรับผิดชอบของตน
แทนตนได้ โดยต้องแสดงขอบเขตอํานาจหน้าที�ของผู้ รับดําเนินการดงักล่าวในสญัญาที�เกี�ยวข้อง 
ทั �งนี � ผู้จดัการกองทรัสต์จะต้องคดัเลือกผู้ รับดําเนินการด้วยความรอบคอบระมดัระวงั รวมทั �งกํากบั
และตรวจสอบการดําเนินการของผู้ รับดําเนินการด้วย โดยการมอบหมายให้บุคคลอื�นดําเนินการ
แทนนั �นจะต้องไมข่ดัหรือแย้งกบักฎหมายหลกัทรัพย์หรือกฎหมายอื�นที�เกี�ยวข้องอย่างมีนยัสําคญั  

18.4.3 ผู้ จัดการกองทรัสต์สามารถเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทรัสต์ได้ เฉพาะกรณีที�เป็นการเบิกจ่ายจาก
บญัชีดําเนินงานของกองทรัสต์ภายใต้วงเงินที�ได้รับการอนุมติัจากทรัสตี และให้ผู้ จดัการกองทรัสต์
จดัทําและจดัสง่รายงานการเบิกจ่ายให้แก่ทรัสตีเพื�อให้ทรัสตีสามารถตรวจสอบรายการดงักลา่วและ
สั�งจ่ายได้ภายในระยะเวลา 5 (ห้า) วนัทําการ นบัจากวนัที�ผู้จดัการกองทรัสต์จดัส่งรายงานดงักล่าว
ให้แก่ทรัสตี 

18.4.4 เมื�อมีการขอมติของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ผู้ จัดการกองทรัสต์ที�ถือหน่วยทรัสต์ต้องใช้สิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในลกัษณะที�เชื�อวา่เป็นไปเพื�อประโยชน์ที�ดีที�สดุของผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม   

18.4.5  ในการดําเนินธุรกิจเป็นผู้ จัดการกองทรัสต์ ผู้ จัดการกองทรัสต์ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการ
ดําเนินธุรกิจดงัตอ่ไปนี � 

(1) ปฏิบัติหน้าที�โดยใช้ความรู้ความสามารถเยี�ยงผู้ ประกอบวิชาชีพ ด้วยความรับผิดชอบ 
ความระมดัระวงั และความซื�อสตัย์สจุริต โดยต้องปฏิบติัตอ่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์อย่างเป็นธรรม 
เพื�อประโยชน์ที� ดีที�สุดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม รวมทั �งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม
กฎหมาย สญัญาก่อตั �งทรัสต์ฉบบันี � สญัญาแต่งตั �งผู้จดัการกองทรัสต์ วตัถุประสงค์ในการ
จดัตั �งกองทรัสต์ และมติของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

(2) ดํารงเงินทุนให้เพียงพอต่อการดําเนินธุรกิจและความรับผิดชอบอันอาจเกิดขึ �นจากการ
ปฏิบติัหน้าที�ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ได้อย่างตอ่เนื�อง 
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(3) เปิดเผย ให้ความเห็น หรือให้ข้อมูลที�มีความสําคัญและเกี�ยวข้องอย่างเพียงพอในการ
ตดัสินใจลงทุนของผู้ลงทุน โดยข้อมูลดงักล่าวต้องสื�อสารได้อย่างชดัเจน ไม่บิดเบือน และ
ไมทํ่าให้สําคญัผิด 

(4) ไม่นําข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที�ผู้ จัดการกองทรัสต์ไปใช้ประโยชน์อย่างไม่เหมาะสมเพื�อ
ตนเอง หรือทําให้เกิดความเสียหาย หรือกระทบตอ่ผลประโยชน์โดยรวมของกองทรัสต์ 

(5) ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และในกรณีที�มี
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ �น ต้องดําเนินการให้มั�นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับการปฏิบติั
ที�เป็นธรรมและเหมาะสม 

(6) ปฏิบติัตาม พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ พ.ร.บ. ทรัสต์ และกฎหมายอื�นที�เกี�ยวข้องกบัการดําเนินการ
ของกองทรัสต์ ตลอดจนจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพที�กําหนดโดย
สมาคมที� เกี�ยวเนื�องกับธุรกิจหลักทรัพย์ หรือองค์กรที� เกี�ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที�
สํานักงาน ก.ล.ต. ยอมรับ โดยอนุโลม และไม่สนับสนุน สั�งการ หรือให้ความร่วมมือแก่
บคุคลใดในการปฏิบติัฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อกําหนดดงักลา่ว 

(7) ให้ความร่วมมือในการปฏิบติัหน้าที�ของทรัสตี หรือสํานกังาน ก.ล.ต. ซึ�งรวมถึงการเปิดเผย
ข้อมลูที�อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารจดัการกองทรัสต์อย่างมีนยัสําคญั หรือข้อมลูอื�นที�
ควรแจ้งให้ทราบ 

18.4.6 ในการทําธุรกรรมเกี�ยวกับอสงัหาริมทรัพย์เพื�อกองทรัสต์ ผู้ จัดการกองทรัสต์ต้องปฏิบัติให้เป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี �ด้วย 

(1) ดําเนินการเพื�อให้มั�นใจได้ว่าการจําหน่าย จ่าย โอนอสงัหาริมทรัพย์ หรือการเข้าทําสญัญา
ที�เกี�ยวเนื�องกบัอสงัหาริมทรัพย์ เพื�อกองทรัสต์เป็นไปอย่างถูกต้องและมีผลใช้บงัคบัได้ตาม
กฎหมาย 

(2) ดําเนินการเพื�อให้มั�นใจได้ว่าการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์เป็นไปอย่าง
เหมาะสม โดยอย่างน้อยต้องมีการดําเนินการดงัตอ่ไปนี � 

(2.1) การประเมินความพร้อมของตนเองในการบริหารการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์นั �น ๆ 
ก่อนรับเป็นผู้จดัการกองทรัสต์ หรือก่อนลงทุนเพิ�มเติมในอสงัหาริมทรัพย์ดงักล่าว
เพื�อกองทรัสต์ แล้วแตก่รณี 

(2.2) การวิเคราะห์และศกึษาความเป็นไปได้ และการตรวจสอบและสอบทาน (การทํา 
Due Diligence) อสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนการประเมินความเสี�ยงด้านต่าง ๆ ที�
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อาจเกิดจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นั �น ๆ พร้อมทั �งจัดให้มีแนวทางการ
บริหารความเสี�ยงด้วย ทั �งนี � ความเสี�ยงดงักลา่ว ให้หมายความรวมถึงความเสี�ยงที�
เกี�ยวข้องกบัการพฒันาหรือก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย์ (ถ้ามี) เช่น ความเสี�ยงที�อาจ
เกิดจากการก่อสร้างลา่ช้า และการไมส่ามารถจดัหาประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์
ได้ เป็นต้น 

18.4.7 ผู้ จัดการกองทรัสต์ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามที�กําหนดในสัญญาก่อตั �งทรัสต์ 
ฉบบันี � 

18.4.8 ในกรณีที�มีการแตง่ตั �งที�ปรึกษาเพื�อให้คําปรึกษาหรือคําแนะนําเกี�ยวกบัการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์
และการจัดการอสงัหาริมทรัพย์ ผู้ จัดการกองทรัสต์ต้องแต่งตั �งที�ปรึกษาที�ไม่มีส่วนได้เสียในเรื�องที�
เกี�ยวข้องกบัการปฏิบติัหน้าที�เป็นที�ปรึกษา แต่เมื�อปรากฏว่าที�ปรึกษาดงักล่าวเป็นผู้ มีส่วนได้เสียให้
ผู้จดัการกองทรัสต์ปฏิบติัให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี � 

(1) ดําเนินการให้ที�ปรึกษาแจ้งการมีสว่นได้เสียในเรื�องที�พิจารณา  

(2) มิให้ที�ปรึกษาผู้ ที�มีส่วนได้เสียในเรื�องที�พิจารณาไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเข้าร่วม
พิจารณาในเรื�องนั �น 

18.4.9 ให้ผู้ จัดการกองทรัสต์เป็นผู้ จัดทําและรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี�ยวกับฐานะการเงินและผลการ
ดําเนินงานของกองทรัสต์ ตามหลกัเกณฑ์ที�กําหนดในประกาศที� ทจ. 51/klll และประกาศอื�นใดที�
เกี�ยวข้อง และที�ได้มีการแก้ไขเพิ�มเติม และสง่รายงานดงักลา่วตอ่สํานกังาน ก.ล.ต. หรือหน่วยงานที�
เกี�ยวข้อง ภายในระยะเวลาที� กําหนด ดงันี �  

(1) แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปีของกองทรัสต์ โดยให้เป็นไปตามแบบ 56-REIT 

(2) งบการเงินของกองทรัสต์ โดยให้เป็นไปตามมาตรฐานบญัชีที�กําหนดตามกฎหมายว่าด้วย
วิชาชีพบญัชี  

(3) รายงานประจําปี โดยมีข้อมลูอย่างน้อยตามที�ได้กําหนดไว้ในประกาศที� ทจ. 51/2555  

(4) รายงานข้อมูลเกี�ยวกับกองทรัสต์ ได้แก่ รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์และ
มลูค่าหน่วยทรัสต์ รายงานการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ�งอสงัหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า 
หรือสิทธิการเช่าช่วงอสงัหาริมทรัพย์ และในกรณีที�กองทรัสต์มีการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ 
ที�ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ ให้จัดทําและส่งรายงานความคืบหน้าของการก่อสร้าง
อสงัหาริมทรัพย์ด้วย รายงานมูลค่าที�ตราไว้ของหน่วยทรัสต์ภายหลงัจากการลดทุนชําระ
แล้ว 
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18.4.10 ในกรณีคณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานกังาน ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื�นใดที�มีอํานาจตามกฎหมาย 
ได้แก้ไขเปลี�ยนแปลง เพิ�มเติม ประกาศ กําหนด สั�งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื�น 
ผู้จดัการกองทรัสต์จะดําเนินการให้เป็นไปตามนั �น 

19. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 

การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม เงินตอบแทนอื�นใด หรือค่าใช้จ่าย จากกองทรัสต์หรือจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์ จะต้องเป็นไป
ตามที�ระบุไว้ในเอกสารแนบ [6] ทั �งนี � ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดงักล่าว ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
หรือภาษีอื�นใดในทํานองเดียวกนั 

20. การจัดทาํงบการเงนิของกองทรัสต์ 

20.1 กองทรัสต์มีรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี เริ�มตั �งแต่วันที� 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ของทุกปี โดยรอบ
ระยะเวลาบญัชีแรกเริ�มตั �งแตว่นัที�กองทรัสต์ก่อตั �งขึ �น และสิ �นสดุ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 

20.2 ทรัสตีจะดูแลให้ผู้ จัดการกองทรัสต์จัดทํางบการเงินของกองทรัสต์ให้เป็นไปตามที� กําหนดใน พ.ร.บ. 
หลกัทรัพย์ พ.ร.บ. ทรัสต์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั�งที�ออกโดยอาศยัอํานาจแห่งกฎหมาย 

21. การแก้ไขเพิ�มเตมิสัญญาก่อตั �งทรัสต์ 

21.1 การแก้ไขเพิ�มเติมสญัญาก่อตั �งทรัสต์ฉบบันี �ในเรื�องที�จะกระทบต่อสิทธิที�มิใช่สาระสําคญัของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 
หรือเรื�องที�เห็นได้วา่จะเป็นประโยชน์ตอ่กองทรัสต์หรือผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยชดัแจ้ง หรือในสว่นซึ�งไมทํ่าให้สิทธิ
ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ด้อยลง หรือเพื�อให้เป็นไปตามบทบญัญัติแห่งพ.ร.บ. หลกัทรัพย์ พ.ร.บ. ทรัสต์ ตลอดจน
ประกาศ กฎ หรือคําสั�งที�ออกโดยอาศยัอํานาจแห่งกฎหมายดงักล่าว ไม่ต้องได้รับมติของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 
หากได้แจ้งให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยการเปิดเผยผ่านตลาดหลกัทรัพย์ หรือช่องทางอื�นใดที�ผู้ ถือหน่วยทรัสต์
สามารถเข้าถงึข้อมลูได้อย่างทั�วถงึ และสํานกังาน ก.ล.ต. ทราบแล้ว 

21.2 การแก้ไขเพิ�มเติมสัญญาก่อตั �งทรัสต์ฉบับนี �ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับเจตนารมณ์ในการก่อตั �งกองทรัสต์ และ
บทบญัญัติแห่งพ.ร.บ. หลกัทรัพย์ พ.ร.บ. ทรัสต์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั�งที�ออกโดยอาศยัอํานาจแห่ง
กฎหมายดงักลา่ว 

21.3 การแก้ไขเพิ�มเติมสญัญาก่อตั �งทรัสต์ฉบับนี �ในเรื�องที�กระทบสิทธิของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ต้องได้รับมติของผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ตามที�ระบไุว้ในข้อ 15.8 เว้นแตเ่ป็นการแก้ไขเพิ�มเติมตามคําสั�งของสํานกังาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 
21 แห่งพ.ร.บ. ทรัสต์ หรือเป็นกรณีที�เข้าเงื�อนไขในข้อ 21.1  

22. การเลิกกองทรัสต์ 

22.1 เมื�อปรากฏเหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนี � ทรัสตีจะเลิกกองทรัสต์  
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22.1.1 เมื�อจํานวนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ลดลงเหลือน้อยกวา่ 35 (สามสิบห้า) ราย 

22.1.2 เมื�อมีการจําหน่ายทรัพย์สินหลัก และผู้ จัดการกองทรัสต์ไม่สามารถดําเนินการเพื�อให้กองทรัสต์
ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์เป็นมลูค่ารวมกนัไมน้่อยกว่า 500,000,000 (ห้าร้อยล้าน) บาท หรือไมน้่อย
กว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ ภายใน 1 (หนึ�ง) ปีนับแต่วนัที�
จําหน่ายไปซึ�งทรัพย์สินหลกัดงักลา่ว  

22.1.3 เมื�อที�ประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีมติให้เลิกกองทรัสต์ตามที�ระบไุว้ในข้อ 15.8.2 

22.1.4 กรณีที�มีเหตตุ้องเปลี�ยนแปลงผู้จดัการกองทรัสต์ แตท่รัสตีไม่สามารถหาผู้ ที�มีคณุสมบติัเหมาะสมใน
การเป็นผู้ จดัการกองทรัสต์รายใหม่ได้ภายในระยะเวลาที�สํานกังาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนดนับแต่
วนัที�การปฏิบัติหน้าที�ของผู้ จัดการกองทรัสต์รายเดิมสิ �นสุด และทรัสตีได้ใช้ความพยายามตาม
สมควรในการขอมติที�ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื�อแต่งตั �งผู้ จัดการกองทรัสต์รายใหม่แล้วแต่ยังไม่
สามารถแต่งตั �งผู้ จัดการกองทรัสต์รายใหม่ได้ ในกรณีดังกล่าวนี � ให้ทรัสตีขอมติที�ประชุมผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ในการเลิกกองทรัสต์ 

22.1.5 เมื�อศาลมีคําพิพากษาหรือมีคําสั�งให้เลิกกองทรัสต์ ในกรณีที�มีเหตตุ้องเปลี�ยนแปลงทรัสตีแต่มิอาจ
แต่งตั �งทรัสตีรายใหม่เพราะมีเหตอุนัมิอาจหลีกเลี�ยงได้ และผู้ มีส่วนได้เสียได้ร้องขอต่อศาลให้มีการ
แตง่ตั �งทรัสตีรายใหมแ่ล้ว แตมิ่อาจแตง่ตั �งได้ 

22.2 การดําเนินการเมื�อเลิกกองทรัสต์ 

เมื�อมีการเลิกกองทรัสต์ตามที�ระบุไว้ในข้อ 22.1 ให้ทรัสตีทําหน้าที�ต่อไปเพื�อรวบรวม จําหน่าย และจัดสรร
ทรัพย์สินเพื�อชําระสะสางหนี �สินและค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์ เว้นแต่เป็นกรณีที�กองทรัสต์สิ �นสุดลง
เนื�องจากทรัสตีเลิกกิจการ ชําระบัญชี หรือล้มละลาย ให้ผู้ ชําระบญัชีหรือเจ้าพนักงานพิทกัษ์ทรัพย์ แล้วแต่
กรณีเป็นผู้ รวบรวม จําหน่าย หรือจัดสรรทรัพย์สินของกองทรัสต์จนเสร็จสิ �น โดยให้เป็นไปตามลําดับ
ดงัตอ่ไปนี � 

22.2.1 คา่ใช้จ่ายที�เกิดจากการรวบรวม จําหน่าย และจดัสรรทรัพย์สิน 

22.2.2 คา่ธรรมเนียม คา่ภาษีอากรที�ต้องชําระและที�ค้างชําระ 

22.2.3 ค่าตอบแทนของบุคคลที�ศาลแต่งตั �งเพื�อเข้าจัดการกองทรัสต์ หรือผู้ ชําระบัญชี หรือเจ้าพนักงาน
พิทกัษ์ทรัพย์ ตามมาตรา 29 หรือมาตรา 52 ของพ.ร.บ. ทรัสต์ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีของผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ตามมาตรา 44 วรรคสาม มาตรา 45 หรือมาตรา 46 ของพ.ร.บ. ทรัสต์ และค่าใช้จ่ายที�
เกี�ยวกบัหรือเกี�ยวเนื�องกบัการจดัการกองทรัสต์ที�ทรัสตีมีสิทธิเรียกเอาจากกองทรัสต์ได้โดยชอบ และ
คา่ตอบแทนทรัสตี 
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22.2.4 หนี �อย่างอื�น 

ในกรณีที�กองทรัสต์มีทรัพย์สินไม่เพียงพอที�จะจัดสรรให้เป็นค่าใช้จ่ายหรือชําระหนี �ในลําดบัใด ให้จดัสรรให้
เป็นคา่ใช้จ่ายหรือชําระหนี �ในลําดบันั �น โดยวิธีการเฉลี�ยตามสดัสว่นของมลูหนี � 

เมื�อได้หักค่าใช้จ่ายและชําระหนี �ตามวรรคหนึ�งแล้ว หากกองทรัสต์มีทรัพย์สินคงเหลือ ให้จัดสรรให้แต่ผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ตามสดัสว่นการถือหน่วยทรัสต์ 

23. การแยกต่างหากของสัญญา 

หากมีข้อความหรือข้อตกลงใดในสญัญาก่อตั �งทรัสต์ฉบบันี �ที�เป็นโมฆะ ไมส่มบรูณ์ หรือไมมี่ผลบงัคบัใช้ ไมว่า่ด้วยเหตุ
ใด ๆ ก็ตาม คูส่ญัญาตกลงกนั ดงันี � 

23.1 ข้อความและข้อตกลงใด ๆ ที�เป็นโมฆะ ไม่สมบูรณ์หรือส่วนที�ไม่มีผลบงัคบัใช้ของสญัญาก่อตั �งทรัสต์ฉบบันี � 
ไมมี่ผลกระทบ หรือทําให้เสื�อมเสียตอ่ข้อความและข้อตกลงอื�น ๆ ที�ยงัคงสมบรูณ์ในสญัญาก่อตั �งทรัสต์ฉบบันี � 

23.2 คูส่ญัญาจะร่วมกนัแก้ไขข้อความ และข้อตกลงที�เป็นโมฆะ ไม่สมบูรณ์ หรือไม่มีผลบงัคบัใช้ ให้สมบูรณ์และ
สอดคล้องกบับทบญัญติัแห่งกฎหมายและวตัถปุระสงค์ของสญัญาก่อตั �งทรัสต์ฉบบันี �  

24. คาํบอกกล่าว 

เว้นแตส่ญัญาก่อตั �งทรัสต์ฉบบันี �จะระบเุป็นอย่างอื�น คําบอกกลา่วใด ๆ ที�ต้องส่งให้คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ�ง จะต้องส่ง ณ 
สถานที�อยู่ดงัที�ระบุไว้ข้างล่าง หรือสถานที�อื�นตามที�คูส่ญัญาจะได้แจ้งให้ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร คําบอกกลา่วนั �น
อาจสง่ด้วยตนเอง พนกังานสง่เอกสาร โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือโทรสาร โดยการสง่คําบอกกลา่วให้ถือวา่มีผล 

24.1 ภายในวันที�ระบุในใบตอบรับทางไปรษณีย์หรือใบรับที�เป็นลายลักษณ์อักษรอื�นในกรณีที�มีการส่งทาง
ไปรษณีย์ หรือ  

24.2 นบัแตเ่วลาที�ไปถงึ หากสง่โดยโทรสาร 

หากสง่ให้กบัผู้ก่อตั �งทรัสต์และผู้จดัการกองทรัสต์ 

บริษัท ซีพีเอน็ รีท แมเนจเมนท์ จาํกัด 

ที�อยู่   เลขที� 999/9 อาคารดิออฟฟิศเศส แอท เซน็ทรัลเวิลด์ ชั �น 31  
   ถนนพระราม 1 แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท์   (02) 667-5555 ตอ่ 1660 

โทรสาร    (02) 667-5590 

บคุคลที�ติดตอ่ ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 
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หากสง่ให้กบัทรัสตี 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จาํกัด 

ที�อยู่   เลขที� 18 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซา่  
   ชั �น 7-8 ถนนรัชดาภิเษก  
   แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900  

โทรศพัท์   (02) 949-1500 

โทรสาร    (02) 949-1501 

บคุคลที�ติดตอ่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ กลุม่การลงทนุอสงัหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื �นฐาน 

หากคู่สัญญาฝ่ายหนึ�งฝ่ายใดต้องการเปลี�ยนสถานที�อยู่ คู่สัญญาฝ่ายนั �นต้องแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ�งทราบ
ลว่งหน้าเป็นหนงัสือภายใน 7 (เจ็ด) วนันบัจากวนัที�ย้ายหรือเปลี�ยนแปลงสถานที�อยู่ ในกรณีเช่นนี �คูส่ญัญาฝ่ายที�ได้รับ
แจ้งการเปลี�ยนแปลงสถานที�อยู่จะส่งคําบอกกลา่วให้แก่คูส่ญัญาฝ่ายที�แจ้งเปลี�ยนแปลงสถานที�อยู่ตามรายละเอียดที�
ได้รับแจ้งดงักลา่ว 

25. กฎหมายที�ใช้บังคับ 

สญัญาก่อตั �งทรัสต์ฉบบันี �ให้ใช้บงัคบัและตีความตามกฎหมายไทย  
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สญัญาก่อตั �งทรัสต์ฉบบันี �ทําขึ �นเป็น 2 (สอง) ฉบบั มีข้อความถกูต้องตรงกนั คู่สญัญาทั �งสองฝ่ายได้อา่นและทําความ
เข้าใจกับข้อความในสัญญาก่อตั �งทรัสต์ฉบับนี �โดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื�อไว้เป็นหลกัฐานพร้อมประทับตรา  
(ถ้ามี) ตอ่หน้าพยานไว้เป็นสําคญั 

ผู้ก่อตั �งกองทรัสต์และผู้จัดการกองทรัสต์ 
บริษัท ซีพีเอน็ รีท แมเนจเมนท์ จาํกัด 

 

    
([•]) ([•]) 

ทรัสตี 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จาํกัด 

 

    
([•]) ([•]) 

พยาน พยาน 

    
([•]) ([•]) 
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รายละเอียดของทรัพย์สินของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 

1. รายละเอียดของโครงการเซน็ทรัลพลาซา พระราม 2 (ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2560) 

ตารางดงัต่อไปนี �จะสรุปรายละเอียดเกี�ยวกับทรัพย์สินของโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ซึ�งกองทุนรวม 
CPNRF ได้เข้าลงทนุ และจะมีการโอนมายงักองทรัสต์ CPNREIT  

ลักษณะการลงทุนของกองทุนรวม 
CPNRF 

สทิธิการเช่าช่วงที�ดินซึ�งเป็นที�ตั �งของอาคารศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาพระราม 
2 และสิทธิการเช่าอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาพระราม 2 (บางส่วน) 
พร้อมอาคารจอดรถ (บางส่วน) รวมทั �งงานระบบสาธารณูปโภค ระบบบําบดั
นํ �าเสียและสิ�งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ที�เกี�ยวเนื�องกับศูนย์การค้าเซ็นทรัล
พลาซาพระราม 2 เป็นระยะเวลา 20 ปี คงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ 8 
ปี (สญัญาสิ �นสดุวนัที� 15 สงิหาคม 2568) จากบริษัทเซ็นทรัลพฒันา พระราม 2 
จํากดั 

ที�ดนิที�กองทุนรวม CPNRF ลงทุน สิทธิการเช่าช่วงที�ดิน 20 ปี คงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ 8 ปี (สญัญา
สิ �นสดุวนัที� 15 สิงหาคม 2568) จากบริษัทเซ็นทรัลพฒันาพระราม 2 จํากดั ซึ�ง
เป็นผู้ทรงสิทธิการเช่าที�ดินโดยที�ดินซึ�งตั �งอยู่ที�แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน 
กรุงเทพฯมีเนื �อที�รวม 53-2-38.4 ไร่ แบง่เป็น 

- โฉนดที�ดินเลขที� 4313 เนื �อที� 16-3-90.5 ไร่ 

- โฉนดที�ดินเลขที� 4314 เนื �อที� 27-1-24.5 ไร่ 

- โฉนดที�ดินเลขที� 85312 เนื �อที� 3-0-47.2 ไร่ 

- โฉนดที�ดินเลขที� 49534 เนื �อที� 6-0-76.2 ไร่ 

อาคารที�กองทุนรวม CPNRF 
ลงทุน 

สิทธิการเช่าอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาพระราม 2 (บางส่วน) ซึ�งเป็น
อาคาร 5 ชั �น และชั �นใต้ดิน 1 ชั �น พร้อมอาคารจอดรถ (บางส่วน) จากบริษัท 
เซ็นทรัลพฒันา พระราม 2 จํากดั ซึ�งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิxเป็นระยะเวลา 20 ปี 
คงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ 8 ปี (สัญญาสิ �นสุดวันที� 15 สิงหาคม 
2568) ตามรายละเอียดดงันี � 

- พื �นที�ใช้สอย (Gross Area) ประมาณ 152,369 ตารางเมตร 

- พื �นที�ให้เช่า (Leasable Area) ประมาณ 82,427 ตารางเมตร  

- พื �นที�จอดรถประมาณ 98,813 ตารางเมตร (รวมพื �นที�จอดรถนอก
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อาคาร 7,012 ตารางเมตร) 

งานระบบสาธารณูปโภคและสิ�ง
อาํนวยความสะดวกต่าง ๆ ที�
กองทุนรวม CPNRF ลงทุน 

สทิธิการเช่า 20 ปี คงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ 8 ปี (สญัญาสิ �นสดุวนัที� 
15 สงิหาคม 2568) สาํหรับงานระบบสาธารณปูโภค ระบบบําบดันํ �าเสยีและสิ�ง
อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ที�ติดตั �งและใช้งานภายในอาคารศูนย์การค้า
เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2  จากบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จํากัด ซึ�ง
เป็นเจ้าของกรรมสทิธิx 

สังหาริมทรัพย์ที�กองทุนรวม 
CPNRF ลงทุน 

กรรมสิทธิxในสงัหาริมทรัพย์ที�เกี�ยวเนื�องกบัโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 
ซึ�งได้แก่ อปุกรณ์ตกแตง่ทั �งที�ติดตรึงตราและไมต่ิดตรึงตราถาวร รวมทั �งอปุกรณ์
อื�นใดที�ใช้เพื�อวัตถุประสงค์ในการประดับตกแต่ง หรืออํานวยความสะดวก
ให้กบัผู้ ใช้บริการศนูย์การค้า ทั �งนี � ไม่ใช่ทรัพย์สินที�มีลกัษณะเป็นสว่นควบของ
อาคารศนูย์การค้า 

ราคาประเมินทรัพย์สนิ  กองทุนรวม CPNRF ได้ว่าจ้างผู้ประเมินราคาอิสระ อันได้แก่ บริษัท ควอลิตี � 
แอพไพรซลั จํากดั ประเมินค่าเงินลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ โดยวิธี
พิจารณาจากรายได้ (Income Approach) โดยราคาประเมินของโครงการ
เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ณ วนัที� 30 มิถนุายน 2560 เทา่กบั 7,184 ล้านบาท  

 

2. รายละเอียดของโครงการเซน็ทรัลพลาซา พระราม 3 (ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2560) 

ตารางดงัต่อไปนี �จะสรุปให้เห็นรายละเอียดเกี�ยวกบัทรัพย์สินของโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 ซึ�งกองทุน
รวม CPNRF ได้เข้าลงทนุและจะมีการโอนมายงักองทรัสต์ CPNREIT 

ลักษณะการลงทุนของกองทุนรวม 
CPNRF 

สิทธิการเช่าที�ดินและอาคารศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 (บางสว่น) 
และพื �นที�จอดรถภายในอาคาร (ทั �งหมด) จากบริษัท เซ็นทรัลพฒันา พระราม 3 
จํากดั เป็นระยะเวลา 30 ปี คงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ 18 ปี (สญัญา
สิ �นสุดวันที� 15 สิงหาคม 2578) โดยกองทุนรวม CPNRF มีสิทธิที�จะต่ออายุ
สญัญาเช่าได้อีก 2 คราว ๆ ละ 30 ปี โดยกองทุนรวม CPNRF ได้ชําระค่าเช่า
และเงินมัดจําตามเงื�อนไขแห่งสัญญาเช่าครั �งเดียวเต็มจํานวน นอกจากนี � 
ก อ งทุน รวม  CPNRF ได้ ซื �อ แ ล ะ /ห รือ รับ โอ น ก รรม สิ ท ธิ ใน งาน ระ บ บ
สาธารณูปโภคและสิ�งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ  ที�เกี�ยวเนื�องกับศนูย์การค้า
เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 ตามสญัญาซื �อขายงานระบบระหว่างกองทุนรวม 
CPNRF และ CPN (เดิมคูส่ญัญา คือ บริษัท เซ็นทรัลเรียลตี � เซอร์วิส พระราม 3 
จํากัด แต่ได้โอนสิทธิและหน้าที�ภายใต้สัญญานี �ให้แก่ CPN) ลงวันที�  11 
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สงิหาคม 2548 

ที�ดนิที�กองทุนรวม CPNRF ลงทุน สิทธิการเช่าที�ดิน 30 ปี คงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ 18 ปี (สญัญา
สิ �นสุดวันที� 15 สิงหาคม 2578) โดยกองทุนรวม CPNRF มีสิทธิที�จะต่ออายุ
สญัญาเช่าได้อีก 2 คราว ๆ ละ 30 ปี จากบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 
จํากัด ซึ�งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิxโดยที�ดินตั �งอยู่ที�แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา 
กรุงเทพฯ เนื �อที�รวม 12-2-44.6 ไร่ แบง่เป็น 

- โฉนดที�ดินเลขที� 53132 เนื �อที� 12-0-83.4 ไร่ 

- โฉนดที�ดินเลขที� 53133 เนื �อที� 0-1-61.2 ไร่ 

ทั �งนี � ตลอดระยะเวลาที�สญัญาเช่าที�ดินโครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา 
พระราม y ยงัมีผลใช้บงัคบัอยู่ กองทนุรวม CPNRF ยินยอมให้เซ็นทรัลพฒันา 
พระราม 3 และผู้ เช่าพื �นที�ในอาคารศนูย์การค้ารายอื�นที�มิใช่ผู้ เช่าช่วงทรัพย์สิน
ที�เช่าตามสญัญานี � ใช้พื �นที�จอดรถ ถนนรอบอาคารศูนย์การค้าและพื �นที�ที�
เกี�ยวข้องของอาคารศนูย์การค้าซึ�งเป็นทรัพย์สินที�เช่าของกองทนุรวม CPNRF 
โดยให้ถือเป็นพื �นที�เพื�อประโยชน์ร่วมกนั 

อาคารที�กองทุนรวม CPNRF 
ลงทุน 

สิทธิการเช่าอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาพระราม 3 (บางส่วน) ซึ�งเป็น
อาคาร 8 ชั �น และชั �นใต้ดิน 3 ชั �น ซึ�งปัจจบุนัใช้ประโยชน์เป็นอาคารศนูย์การค้า 
พื �นที�จอดรถและพื �นที�บริการ (บางสว่น) จากบริษัท เซ็นทรัลพฒันา พระราม 3
จํากดั ซึ�งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิx เป็นระยะเวลา 30 ปี คงเหลอืระยะเวลาการเช่า
ประมาณ 18 ปี (สัญญาสิ �นสุดวันที�  15 สิงหาคม  2578) โดยกองทุนรวม 
CPNRF มีสทิธิจะตอ่อายสุญัญาเช่าได้อีก 2 คราว ๆ ละ 30 ปี ตามรายละเอียด
ดงันี � 

- พื �นที�ใช้สอย (Gross Area) ประมาณ 79,554 ตารางเมตร 

- พื �นที�ให้เช่า (Leasable Area) ประมาณ 37,143 ตารางเมตร   

- พื �นที�จอดรถประมาณ 90,186 ตารางเมตร  

งานระบบสาธารณูปโภคและสิ�ง
อาํนวยความสะดวกต่าง ๆ ที�
กองทุนรวม CPNRF ลงทุน 

กรรมสิทธิx  (โดยการซื �อและ/หรือรับโอน) งานระบบสาธารณูปโภคและสิ�ง
อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ของอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 
ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบสาธารณปูโภค ระบบโทรศพัท์ ลิฟต์ บนัไดเลื�อน ระบบ
ปรับอากาศ และระบบงานวิศวกรรมที�ติดตั �งและใช้งานภายในอาคาร
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 จากบริษัทเซ็นทรัลเรียลตี � เซอร์วิส 
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พระราม 3 จํากดั ซึ�งเป็นเจ้าของกรรมสทิธิx 

สังหาริมทรัพย์ที�กองทุนรวม 
CPNRF ลงทุน 

กรรมสทิธิxในสงัหาริมทรัพย์ที�เกี�ยวเนื�องกบัโครงการเซ็นทรัล พระราม 3 ซึ�งได้แก่ 
อปุกรณ์ตกแต่งทั �งที�ติดตรึงตราและไม่ติดตรึงตราถาวร รวมทั �งอปุกรณ์อื�นใดที�
ใช้เพื�อวัตถุประสงค์ในการประดับตกแต่ง หรืออํานวยความสะดวกให้กับ
ผู้ใช้บริการศนูย์การค้า ทั �งนี � ไมใ่ช่ทรัพย์สนิที�มีลกัษณะเป็นสว่นควบของอาคาร
ศนูย์การค้า 

ราคาประเมินทรัพย์สนิ  กองทุนรวม CPNRF ได้ว่าจ้างผู้ ประเมินราคาอิสระ อันได้แก่ บริษัท ควอลิตี � 
แอพไพรซลั จํากัด ประเมินค่าเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ โดยวิธี
พิจารณาจากรายได้ (Income Approach) โดยราคาประเมินของโครงการ
เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 ณ วนัที� 30 มิถนุายน 2560 เทา่กบั 9,192 ล้านบาท  

 

3. รายละเอียดของโครงการเซน็ทรัลพลาซา ปิ� นเกล้า (ณ วันที� 30 มิถุนายน 2560) 

ตารางดงัตอ่ไปนี �จะสรุปให้เห็นรายละเอียดของทรัพย์สนิของโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ� นเกล้า ที�กองทนุรวม 
CPNRF ได้เข้าลงทนุ และจะมีการโอนมายงักองทรัสต์ CPNREIT 

ลักษณะการลงทุนของกองทุนรวม 
CPNRF 

สิทธิการเช่าช่วงที�ดินที�เป็นที�ตั �งของอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ� น
เกล้า และสทิธิการเช่าอาคารศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ� นเกล้า (บางสว่น) 
จํานวน 1 อาคาร และอาคารสาํนกังานจํานวน 2 อาคาร (ทั �งอาคาร) รวมทั �งที�
จอดรถยนต์ภายในอาคาร (บางสว่น) นอกจากนี � กองทนุรวม CPNRF ได้เช่า
งานระบบและทรัพย์สินอื�นที�เกี�ยวข้องกับโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ� นเกล้า 
จากบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) เป็นระยะเวลาประมาณ 15 ปี 
คงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ 7 ปี (สัญญาสิ �นสุดวันที� 31ธันวาคม 
2567) 

ที�ดนิที�กองทุนรวม CPNRF ลงทุน สทิธิการเช่าช่วงที�ดินประมาณ 15 ปีคงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ 7 ปี
(สัญญาสิ �นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2567) จากบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด 
(มหาชน) ซึ�งเป็นผู้ทรงสิทธิการเช่า โดยที�ดินตั �งอยู่ที�แขวงบางบําหรุ เขตบาง
พลดั กรุงเทพฯ เนื �อที�รวม 24-2-84 ไร่ แบง่เป็น 

- โฉนดที�ดินเลขที� 1041 เนื �อที� 22-0-72 ไร่ 

- โฉนดที�ดินเลขที� 1054 เนื �อที� 2-2-12 ไร่ 

โดยกองทุนรวม  CPNRF ได้ ให้สิท ธิในการใช้ถนนรอบ โครงการและ
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ทางเข้าออกของโครงการแก่บริษัท ห้างเซ็นทรัลปิ� นเกล้า จํากัด และบริษัท 
เซ็นทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) รวมถึงผู้ เช่าพื �นที�และลกูค้าของทั �งสองบริษัท
ดงักลา่ว โดยให้ถือเป็นพื �นที�เพื�อประโยชน์ร่วมกนั 

อาคารที�กองทุนรวม CPNRF ลงทุน สทิธิการเช่าอาคารศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา  ปิ� นเกล้า (บางสว่น) จํานวน 1
อาคารซึ�งเป็นอาคาร 7 ชั �น และชั �นใต้ดิน 1 ชั �น และอาคารสาํนกังานทั �งอาคาร 
จํานวน 2 อาคาร ได้แก่ อาคารสาํนกังาน ปิ� นเกล้า ทาวเวอร์ A สงู 26 ชั �น และ
อาคารสํานกังาน ปิ� นเกล้า ทาวเวอร์ B สงู 18 ชั �น พร้อมทั �งพื �นที�จอดรถยนต์
ภายในอาคารซึ�งสงู 10 ชั �นและชั �นใต้ดิน 1 ชั �น รวมทั �งงานระบบที�เกี�ยวเนื�อง
กับอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ� นเกล้า อาคารสํานกังาน และพื �นที�
จอดรถยนต์ (บางส่วน) จากบริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากัด (มหาชน) ซึ�งเป็น
เจ้าของกรรมสิทธิxเป็นระยะเวลาประมาณ 15 ปี คงเหลือระยะเวลาการเช่า
ประมาณ 7 ปี (สญัญาสิ �นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2567) ตามรายละเอียดดงันี � 

- พื �นที�ใช้สอย (Gross Area) ประมาณ 117,735* ตารางเมตร 

- พื �นที�ให้เช่า (Leasable Area) ประมาณ 61,710 ตารางเมตร   

- พื �นที�จอดรถประมาณ 67,936 ตารางเมตร 

*ตามสัญญาแก้ไขเพิ�มเติมสัญญาเช่าอาคารโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ� นเกล้า (อาคาร
ศนูย์การค้าและอาคารสํานกังาน) ฉบบัลงวนัที� 29 ตลุาคม 2552 ฉบบัลงวนัที� 24 ตลุาคม 
2560 พื �นที�ใข้สอยของโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ� นเกล้า เพิ�มขึ �นเป็น 120,409 ตารางเมตร 
เนื�องจากในปี 2558-2559 กองทนุรวม CPNRF ได้ปรับปรุงซ่อมแซมพื �นที�ภายในโครงการ
เซ็นทรัลพลาซา ปิ� นเกล้า ซึ�งทําให้พื �นที�เช่าของกองทุนรวม CPNRF มีการเปลี�ยนแปลง
เพิ�มขึ �น 

งานระบบสาธารณูปโภคและสิ�ง
อาํนวยความสะดวกต่าง ๆ ที�
กองทุนรวม CPNRF ลงทุน 

สทิธิการเช่าประมาณ 15 ปี คงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ 7 ปี (สญัญา
สิ �นสดุวนัที� 31 ธันวาคม 2567) สําหรับงานระบบไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภค 
ระบบโทรศพัท์ ลฟิท์ บนัไดเลื�อน ระบบปรับอากาศ ระบบงานวิศวกรรม ระบบ
บําบัดนํ �าเสียและสิ�งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ที�ติดตั �งและใช้งานอยู่ใน
อสงัหาริมทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ� นเกล้า รวมทั �งสทิธิใด ๆ ที�เกี�ยวกบั
หรือเกี�ยวเนื�องกบังานระบบดงักลา่ว  

สังหาริมทรัพย์ที�กองทุน CPNRF 
ลงทุน 

กรรมสิทธิxในสงัหาริมทรัพย์ที�เกี�ยวเนื�องกบัอาคารศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา
ปิ� นเกล้าอาคารสํานักงาน ปิ� นเกล้า ทาวเวอร์ A และอาคารสํานักงาน ปิ� น
เกล้า ทาวเวอร์ B ซึ�งได้แก่ อปุกรณ์ตกแต่ง ทั �งที�ติดตรึงตราและไม่ติดตรึงตรา
ถาวร รวมทั �งอุปกรณ์อื�นใดที�ใช้เพื�อวตัถุประสงค์ในการประดบัตกแต่ง หรือ
อํานวยความสะดวกให้กับผู้ ใช้บริการศูนย์การค้า ทั �งนี �ไม่ใช่ทรัพย์สินที�มี
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ลกัษณะเป็นสว่นควบของอาคารศนูย์การค้า 

ราคาประเมินทรัพย์สนิ  กองทนุรวม CPNRF ได้ว่าจ้างผู้ประเมินราคาอิสระ อนัได้แก่ บริษัท ควอลิตี � 
แอพไพรซลั จํากดั ประเมินคา่เงินลงทนุในสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ โดยวิธี
พิ จ า รณ า จ า ก รา ย ได้  ( Income Approach) โด ย รา ค า ป ระ เมิ น ข อ ง
อสงัหาริมทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ� นเกล้า ณ วนัที� 30 มิถนุายน 2560 
เท่ากับ 5,495 ล้านบาท (ราคาประเมินของทรัพย์สินส่วนที�เป็นศูนย์การค้า
และอาคารสาํนกังาน เทา่กบั 4,503 ล้านบาท และ 992 ล้านบาท ตามลาํดบั) 

 

4. รายละเอียดของโครงการเซน็ทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต (ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2560) 

ตารางดงัต่อไปนี �จะสรุปให้เห็นรายละเอียดทรัพย์สินของโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ที�กองทนุ
รวม CPNRF ได้เข้าลงทนุ และจะมีการโอนมายงักองทรัสต์ CPNREIT 

ลักษณะการลงทุนของกองทุนรวม 
CPNRF 

(1) สิทธิการเช่าอาคารศูนย์การค้า (บางส่วน) จํานวน 1 อาคาร อาคาร
อเนกประสงค์ (Multipurpose Hall) จํานวน 1 อาคาร รวมทั �งที�จอด
รถยนต์ภายใน 1 อาคาร (ตามสัดส่วนการใช้งานของพื �นที�อาคาร
ศนูย์การค้าและอาคารอเนกประสงค์ที�กองทนุรวม CPNRF ลงทนุ) 

(2) สิทธิการเช่างานระบบและทรัพย์สินที�เกี�ยวข้องกับโครงการเซ็นทรัล
พลาซา เชียงใหม ่แอร์พอร์ต 

(3) สทิธิการเช่าที�ดินที�เป็นที�ตั �งของอาคารศนูย์การค้า อาคารอเนกประสงค์ 
ที�จอดรถยนต์ภายในอาคาร รวมถึงถนนรอบโครงการและทางเข้าออก 
(บางสว่น) ของโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม ่แอร์พอร์ต 

เป็นระยะเวลา 30 ปี คงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ 27 ปี (สัญญา
สิ �นสดุวนัที� 22 เมษายน 2587) จากบริษัท เซ็นทรัลพฒันา เชียงใหม ่จํากดั 

ที�ดนิที�กองทุนรวม CPNRF ลงทุน สทิธิการเช่าที�ดินเป็นระยะเวลา 30 ปี คงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ 27 
ปี (สัญญ าสิ �นสุดวันที�  22 เมษายน 2587) จากบริษัท เซ็นทรัลพัฒ นา 
เชียงใหม่ จํากัด ซึ�งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิx  โดยที�ดินตั �งอยู่ที�ตําบลหายยา 
อําเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม ่เนื �อที�รวม 32-3-56.85 ไร่ แบง่เป็น 

- โฉนดที�ดินเลขที� 3289 เนื �อที� 15-0-80.75 ไร่ 

- โฉนดที�ดินเลขที� 3301 เนื �อที� 2-2-88.4 ไร่ 
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- โฉนดที�ดินเลขที� 3313 เนื �อที� 5-1-74.3 ไร่ 

- โฉนดที�ดินเลขที� 58660 เนื �อที� 2-1-90 ไร่ 

- โฉนดที�ดินเลขที� 58661 เนื �อที� 1-1-85 ไร่ 

- โฉนดที�ดินเลขที� 110632เนื �อที� 1-1-11.3ไร่ 

- โฉนดที�ดินเลขที� 110633 เนื �อที� 2-0-83.1ไร่ 

- โฉนดที�ดินเลขที� 110634 เนื �อที� 0-2-46 ไร่ 

- โฉนดที�ดินเลขที� 110635 เนื �อที� 0-0-96 ไร่ 

- โฉนดที�ดินเลขที� 15540 เนื �อที� 1-1-2 ไร่ 

ทั �งนี � ตลอดระยะเวลาที�สญัญาเช่าที�ดิน (บางส่วน) และอาคาร (บางส่วน) 
โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม ่แอร์พอร์ต ยงัมีผลใช้บงัคบัอยู ่กองทนุรวม 
CPNRF ยินยอมให้เซ็นทรัลพฒันา เชียงใหม่ รวมถึงลกูค้าและคู่สญัญาของ
เซ็นทรัลพฒันา เชียงใหม่ และผู้ เช่าพื �นที�รายอื�นในโครงการเซ็นทรัลพลาซา 
เชียงใหม่ แอร์พอร์ต นอกจากผู้ เช่าพื �นที�ในทรัพย์สินที�เช่าตามสญัญานี � ใช้
ประโยชน์ในพื �นที�ส่วนกลาง ที�จอดรถ พื �นที�ที�เกี�ยวข้องกับทรัพย์สินที�เช่าซึ�ง
เป็นทรัพย์สนิที�เช่าของกองทนุรวม CPNRF และถนนรอบอสงัหาริมทรัพย์และ
ทางเข้าออกของโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต เฉพาะสว่นที�
กองทุนรวม CPNRF ลงทุน โดยให้ถือเป็นพื �นที�เพื�อใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดย
ถือประโยชน์ของการดําเนินกิจการของโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม ่
แอร์พอร์ต เป็นสาํคญั 

อาคารที�กองทุนรวม CPNRF ลงทุน สิทธิการเช่าอาคารศูนย์การค้า (บางส่วน) จํานวน 1 อาคาร อาคาร
อเนกประสงค์ จํานวน 1 อาคาร รวมทั �งที�จอดรถยนต์ภายในอาคาร (ตาม
สดัส่วนการใช้งานของพื �นที�อาคารศูนย์การค้าและอาคารอเนกประสงค์ที�
กองทุนรวม CPNRF ลงทุน) รวมทั �งงานระบบและทรัพย์สินที�เกี�ยวข้องกับ
โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จากบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา 
เชียงใหม่ จํากัด ซึ�งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิx  เป็นระยะเวลา 30 ปี คงเหลือ
ระยะเวลาการเช่าประมาณ 27 ปี (สญัญาสิ �นสุดวันที� 22 เมษายน 2587) 
ตามรายละเอียดดงันี � 

- พื �นที�ใช้สอย (Gross Area) ประมาณ 78,849 ตารางเมตร 
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- พื �นที�ให้เช่า (Leasable Area) ประมาณ 37,553 ตารางเมตร  

- พื �นที�จอดรถประมาณ 44,142 ตารางเมตร 

งานระบบสาธารณูปโภคและสิ�ง
อาํนวยความสะดวกต่าง ๆ ที�
กองทุนรวม CPNRF ลงทุน 

สิทธิการเช่าระยะเวลา 30 ปี คงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ 27 ปี 
(สัญญาสิ �นสุดวันที� 22 เมษายน 2587) สําหรับงานระบบที�เกี�ยวข้องกับ
อาคารศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต อาคารอเนกประสงค์ 
และพื �นที�จอดรถยนต์ภายในอาคาร ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบโทรศพัท์ ระบบ
ลิฟท์และบันไดเลื�อน ระบบปรับอากาศ ระบบงานวิศวกรรม จากบริษัท 
เซ็นทรัลพฒันา เชียงใหม ่จํากดั ซึ�งเป็นเจ้าของกรรมสทิธิx  

สังหาริมทรัพย์ที�กองทุน CPNRF 
ลงทุน 

กรรมสทิธิxในสงัหาริมทรัพย์ที�เกี�ยวเนื�องกบัโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม ่
แอร์พอร์ตซึ�งได้แก่ อุปกรณ์ตกแต่ง ทั �งที�ติดตรึงตราและไม่ติดตรึงตราถาวร 
รวมทั �งอปุกรณ์อื�นใดที�ใช้เพื�อวตัถปุระสงค์ในการประดบัตกแต่ง หรืออํานวย
ความสะดวกให้กบัผู้ใช้บริการศนูย์การค้า ทั �งนี � ไมใ่ช่ทรัพย์สนิที�มีลกัษณะเป็น
สว่นควบของอาคารศนูย์การค้า 

ราคาประเมินทรัพย์สนิ  กองทนุรวม CPNRF ได้ว่าจ้างผู้ประเมินราคาอิสระ อนัได้แก่ บริษัท ควอลิตี � 
แอพไพรซลั จํากดั ประเมินคา่เงินลงทนุในสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ โดยวิธี
พิ จ า รณ า จ า ก รา ย ได้  ( Income Approach) โด ย รา ค า ป ระ เมิ น ข อ ง
อสงัหาริมทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ณ วันที� 30 
มิถนุายน 2560 เทา่กบั 10,531 ล้านบาท  
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รายละเอียดทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเตมิ ครั�งที� 1 

ตารางดงัตอ่ไปนี �จะสรุปให้เห็นรายละเอียดเกี�ยวกบัทรัพย์สนิที�จะลงทนุเพิ�มเติมครั �งที� 1 

ชื�อโครงการ โครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช และโรงแรมฮิลตนั พทัยา 

ที�ตั �งของทรัพย์สนิ เลขที� 333/99 และเลขที� 333/101 หมู ่9 ถนนพทัยาสาย 1 ตําบลหนองปรือ 
อําเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบรีุ   

เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ในทรัพย์สิน
ที�จะลงทุนเพิ�มเติมครั�งที� 1 

บริษัท ซีพีเอ็น พทัยา จํากดั (“ซีพีเอ็นพัทยา”) 

ลักษณะความสัมพนัธ์ของเจ้าของ
อสังหาริมทรัพย์ในทรัพย์สินที�จะ
ลงทุนเพิ�มเติมครั�งที� 1 กับผู้ก่อตั �ง
กองทรัสต์หรือผู้จัดการกองทรัสต์ 

ซีพีเอ็นพัทยาในฐานะเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ในทรัพย์สินที�จะลงทุน
เพิ�มเติมครั �งที� r และซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ในฐานะผู้ก่อตั �งกองทรัสต์ และ
จะเข้าเป็นผู้ จัดการกองทรัสต์ เมื�อมีการก่อตั �งกองทรัสต์ CPNREIT เป็น
บริษัทย่อยของ CPN โดย CPN ถือหุ้ นในเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ใน
ทรัพย์สินที�จะลงทนุเพิ�มเติมครั �งที� 1 ร้อยละ 99.99 และถือหุ้นในซีพีเอ็น รีท 
แมเนจเมนท์ ร้อยละ 99.99 ตามลาํดบั 

ลักษณะการลงทุนของกองทรัสต์ 
CPNREIT ในทรัพย์สินที�จะลงทุน
เพิ�มเติมครั�งที� 1 

กองทรัสต์ CPNREIT จะลงทุนในทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติมครั �งที�  1 
ดงัตอ่ไปนี � 

โครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช  

(1)  สทิธิการเช่า/เช่าช่วงอสงัหาริมทรัพย์ ซึ�งได้แก่ อาคารและสิ�งปลกูสร้าง
บางสว่นในศนูย์การค้าเซน็ทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช ประกอบด้วยอาคาร
ศนูย์การค้า (บางสว่น) และพื �นที�จอดรถยนต์ภายในอาคาร (บางสว่น) 
ซึ�งคิดเป็นพื �นที�ที�จะลงทุนประมาณ 70,095 ตารางเมตร โดยเป็นพื �นที�
อนัมีลกัษณะเป็นการเช่าช่วงประมาณ 4,827 ตารางเมตร 

 อนึ�ง ทรัพย์สนิที�เช่านี �ไมร่วม (1) พื �นที�ในสว่นที�ซีพีเอ็นพทัยาได้ให้เช่าแก่
ผู้ เช่าพื �นที�ที�ได้มีการชําระค่าตอบแทนสิทธิการเช่าในลักษณะของ
สญัญาเช่าระยะยาว (ค่าเซ้ง) และพื �นที�ที�อยู่ในระหว่างการปรับปรุง 
หรือมีแผนที�จะปรับปรุงในศนูย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช และ 
(2) พื �นที�จอดรถยนต์ในสว่นที�เป็นไปตามสทิธิของซีพีเอ็นพทัยา  

(2)  สิทธิการเช่าในงานระบบ ซึ�งได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภค 
ระบบโทรศพัท์ ลฟิท์ บนัไดเลื�อน ระบบปรับอากาศ ระบบงานวิศวกรรม 
ระบบบําบดันํ �าเสีย และสิ�งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ซึ�งติดตั �งและใช้
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งานอยู่ในอาคารและสิ�งปลูกสร้างในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล 
พัทยา บีช รวมทั �งสิทธิใด ๆ ที�เกี�ยวกับหรือเกี�ยวเนื�องกับงานระบบ
ดงักลา่ว 

(3) กรรมสิทธิx ในสังหาริมทรัพย์ ซึ�งได้แก่  อุปกรณ์ ตกแต่ง เค รื� องมือ 
เครื�องใช้ ทั �งที�ติดตรึงตราและไม่ติดตรึงตราถาวร รวมทั �งอปุกรณ์อื�นใด
ที�ใช้เพื�อวตัถุประสงค์ในการประดับตกแต่งหรืออํานวยความสะดวก
ให้กับผู้ ใช้บริการอาคารและสิ�งปลกูสร้างในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั 
พทัยา บีช ซึ�งตั �ง และ/หรือติดตรึงตราอยู่บริเวณภายนอกหรือภายใน
พื �นที�ของอาคารและสิ�งปลกูสร้างในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา 
บีช หรือบนพื �นผิวของตวัอาคารและสิ�งปลูกสร้างในโครงการเซ็นทรัล
เฟสติวลั พทัยา บีช และ/หรือบริเวณภายในพื �นที�เช่าของผู้ เช่าพื �นที�ใน
อาคารและสิ�งปลกูสร้างในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช ซึ�งซีพี
เอ็นพทัยาเป็นผู้มีกรรมสิทธิx รวมทั �งสิทธิใด ๆ ที�เกี�ยวกบัหรือเกี�ยวเนื�อง
กบัทรัพย์สินดงักลา่ว (แล้วแต่กรณี) แต่ทั �งนี �ไม่ใช่ทรัพย์สนิที�มีลกัษณะ
เป็นสว่นควบของอาคารและสิ�งปลกูสร้างในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั 
พทัยา บีช 

ทั �งนี � ตลอดระยะเวลาที�กองทรัสต์ CPNREIT ลงทนุในโครงการเซ็นทรัลเฟส
ติวลั พทัยา บีช กองทรัสต์ CPNREIT ยินยอมให้ซีพีเอ็นพทัยา รวมถึงลกูค้า
และคู่สญัญาของซีพีเอ็นพัทยา และผู้ เช่าพื �นที�รายอื�นในส่วนที�กองทรัสต์ 
CPNREIT ไม่ได้ลงทนุ ใช้ประโยชน์ในพื �นที�สว่นกลาง ที�จอดรถ และพื �นที�ที�
เกี�ยวข้องกับทรัพย์สินที�เช่าซึ�งเป็นทรัพย์สินที�เช่าของกองทรัสต์ CPNREIT 
เฉพาะส่วนที�กองทรัสต์ CPNREIT จะลงทุน โดยให้ถือเป็นพื �นที� เพื�อใช้
ประโยชน์ร่วมกัน โดยไม่มีค่าตอบแทน โดยถือประโยชน์ของการดําเนิน
กิจการของศนูย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช และโรงแรมฮิลตนั พทัยา 
เป็นสาํคญั  

โรงแรมฮิลตัน พัทยา 

(1)  สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซึ�งได้แก่ อาคารและสิ�งปลูกสร้างใน
โรงแรมฮิลตนั พทัยา ประกอบด้วย อาคารโรงแรม (ทั �งหมด) และพื �นที�
จอดรถยนต์ภายในอาคาร (ทั �งหมด) ซึ�งคิดเป็นพื �นที� ที�จะลงทุน
ประมาณ 49,686 ตารางเมตร 

(2)  สิทธิการเช่าในงานระบบ ซึ�งได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภค 
ระบบโทรศพัท์ ลฟิท์ บนัไดเลื�อน ระบบปรับอากาศ ระบบงานวิศวกรรม 
ระบบบําบดันํ �าเสีย และสิ�งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ซึ�งติดตั �งและใช้
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งานอยูใ่นอาคารและสิ�งปลกูสร้างโรงแรมฮิลตนั พทัยา รวมทั �งสทิธิใด ๆ 
ที�เกี�ยวกบัหรือเกี�ยวเนื�องกบังานระบบดงักลา่ว  

(3) กรรมสิทธิx ในสังหาริมทรัพย์ ซึ�งได้แก่  อุปกรณ์ ตกแต่ง เค รื� องมือ 
เครื�องใช้ ทั �งที�ติดตรึงตราและไม่ติดตรึงตราถาวร รวมทั �งอปุกรณ์อื�นใด
ที�ใช้เพื�อวตัถุประสงค์ในการประดับตกแต่งหรืออํานวยความสะดวก
ให้กับผู้พกัอาศยัและผู้ ใช้บริการอาคารและสิ�งปลกูสร้างในโรงแรมฮิล
ตนั พทัยา ซึ�งตั �ง และ/หรือติดตรึงตราอยู่บริเวณภายนอกหรือภายใน
พื �นที�ของอาคารและสิ�งปลกูสร้างในโรงแรมฮิลตนั พทัยา หรือบนพื �นผิว
ของตวัอาคารและสิ�งปลกูสร้างในโรงแรมฮิลตนั พทัยา ซึ�งซีพีเอ็นพทัยา
เป็นผู้ มีกรรมสิทธิx  รวมทั �งสิทธิใด ๆ ที� เกี�ยวกับหรือเกี�ยวเนื�องกับ
ทรัพย์สินดงักลา่ว แต่ทั �งนี �ไม่ใช่ทรัพย์สินที�มีลกัษณะเป็นส่วนควบของ
อาคารและสิ�งปลกูสร้างในโรงแรมฮิลตนั พทัยา 

ระยะเวลาการลงทุนในสทิธิการเช่า ประมาณ 20 ปี โดยสทิธิการเช่าจะหมดอายลุงในวนัที� 31 สงิหาคม 2580 
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ตัวอย่างใบทรัสต์ 

มลูคา่ที�ตราไว้หน่วยละ บาท  
Par Value of Baht Each 

ใบทรัสต์ 
Trust Certificate 

 
ทรัสต์เพื�อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท  

CPN Retail Growth Leasehold Real Estate Investment Trust 

จัดการโดย บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จาํกัด  
CPN REIT MANAGEMENT CO., LTD. 

เลขที� 999/9 อาคาร The Offices at CentralWorld ชั �น 31 ถนนพระราม 1 แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 
No. 999/9 The Offices at CentralWorld Building, 31st Floor, Rama 1 Rd., Patumwan, Patumwan, Bangkok 10330 

ทรัสตี: บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จํากดั ที�อยู่: เลขที� 18 อาคารไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซา่ อาคาร 1 ชั �น 7 - 8 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 02 9491500 
Trustee: SCB Asset Management Co., Ltd. Address: No. 18 SCB Park Plaza 1, 7th - 8th Floor, Ratchadapisek Rd., Chatuchak, Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand Tel. 02 9491500 

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่สามารถขายคืนหรือไถ่ถอนหน่วยทรัสต์ได้ หน่วยทรัสต์นี �สามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจํากดั เว้นแต ่การโอนหน่วยทรัสต์นั �นเป็นเหตใุห้สดัส่วนการถือหน่วยทรัสต์ของบริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จํากดั ผู้จดัการกองทรัสต์ 
และทรัสตี (ถ้ามีการถือหน่วย) ไม่เป็นไปตามที�กฎหมายกําหนด Trust unitholder is unable to redeem the trust units. Trust units are transferrable without limitation except such transfer shall cause the trust units holding ratio by 
CPN REIT MANAGEMENT CO., LTD. REIT Manager and Trustee (if those persons hold trust units) not in compliance with stipulated law. 

เนื�องจากกองทรัสต์ มีข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุตามที� คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนด รวมทั �งที�จะมีการแก้ไขเพิ�มเตมิ โดยเมื�อปรากฏว่าบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัถือหน่วยลงทนุรวมเกินกว่าอตัราตามที�ประกาศกําหนด 
ทรัสตี/นายทะเบียนหลกัทรัพย์ มีสทิธิxปฏิเสธการแสดงชื�อในทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ The trust is subject to trust unit holding restrictions as stipulated by Capital Market Supervisory Board including any further amendment, If it 
appears that any person or such person’s related person(s) holds trust units exceeding the proportion as specified in relevant notification, Trustee/Registrar may exclude such person’s name in the register of holders of 
trust units. 

ชื�อผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 
Name of the Trust Certificate Holder 

เลขทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ จํานวนหน่วย    เลขที�ใบสําคญั 
Trust Unitholder Registration No.  No. of Units    Certificate No. 

วนัที�ออกใบสําคญั 
Date of Issuance 

นายทะเบียนผู้ รับมอบอํานาจ 
Authorized Registrar 
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โปรดอ่าน 
Please read before 

endorsing this 
certificate. 

1. ให้ผูข้อลงทะเบียนรับโอนหลกัทรัพยท์าํแบบคาํขอลงทะเบียนรับโอนหลกัทรัพย ์ตามแนบที!นายทะเบียนกาํหนด 
If you wish to have ownership of securities transferred to your name, please use the form designated by the securities registrar for this purpose. 

2. ใบหลกัทรัพย ์ที!ผูโ้อนและผูร้ับโอนหลกัทรัพย ์ลงลายมือชื!อสลกัหลงัการโอน 
Both the transferor and transferee must endorse the certificate(s) of the securities being transferred. 

3. เอกสารที!ตอ้งยื!นประกอบคาํขอลงทะเบียนรับโอนหลกัทรัพย ์ตามที!นายทะเบียนกาํหนด โดยสามารถตรวจสอบไดจ้าก www.tsd.co.th  
Please see www.tsd.co.th for the list of documents required to support your request for ownership transfer. 

ลงลายมือชื!อผูโ้อน 
Signature of transferor 

 

ลงลายมือชื!อผูร้ับโอน 
(ผูท้ี!ตอ้งการลงทะเบียนเป็นผูถ้ือหุ้น) 

Signature of transferee 
(who desires to have his names  

entered in the register of securities holders) 

ลงลายมือชื!อผูม้ีอาํนาจ 
ประทบัตรานายทะเบียน/บริษทั (ถา้มี) 

Authorized signature(s) with the seal of  
the registrar/company (if any) ชื!อ-สกุล ของผูร้ับโอน (ตวับรรจง) 

Full name of transferee in block letters 

1 ลงลายมือชื�อผู้ รับโอน (Signature of Transferee)  

ลงลายมือชื�อผู้ โอน (Signature of Transferor) ตวับรรจง (In block letters)  

2 ลงลายมือชื�อผู้ รับโอน (Signature of Transferee)  

ลงลายมือชื�อผู้ โอน (Signature of Transferor) ตวับรรจง (In block letters)  

3 ลงลายมือชื�อผู้ รับโอน (Signature of Transferee)  

ลงลายมือชื�อผู้ โอน (Signature of Transferor) ตวับรรจง (In block letters)  

4 ลงลายมือชื�อผู้ รับโอน (Signature of Transferee)  

ลงลายมือชื�อผู้ โอน (Signature of Transferor) ตวับรรจง (In block letters)  

5 ลงลายมือชื�อผู้ รับโอน (Signature of Transferee)  

ลงลายมือชื�อผู้ โอน (Signature of Transferor) ตวับรรจง (In block letters)  

6 ลงลายมือชื�อผู้ รับโอน (Signature of Transferee)  

ลงลายมือชื�อผู้ โอน (Signature of Transferor) ตวับรรจง (In block letters)  
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ค่าตอบแทนทรัสตี 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของทรัสตี  

กองทรัสต์ตกลงชําระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายให้แก่ทรัสตีในการทําหน้าที�ทรัสตีตามข้อกําหนดและเงื�อนไขแห่งสญัญา
ก่อตั �งทรัสต์ฉบบันี �โดยคํานวณเป็นอตัรารายปี (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ�ม) ซึ�งมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี �  

(1) ค่าธรรมเนียมสําหรับการทําหน้าที�ของทรัสตีตามข้อกําหนดและเงื�อนไขแห่งสญัญานี � จะคิดอตัราไม่เกินร้อยละ 1 
(หนึ�ง) ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สินรวม ทั �งนี � ไม่รวมค่าธรรมเนียมการจดัการกองทุนรวมหรือคา่ธรรมเนียมตราสารอื�นใด
ที�กองทรัสต์ CPNREIT สามารถเข้าลงทุนและได้พิจารณาเข้าลงทุน เนื�องจากการรับหน้าที�เป็นผู้จดัการกองทุนรวม
หรือผู้ออกตราสารดงักลา่วโดยทรัสตี 

ทั �งนี � อตัราค่าธรรมเนียมทรัสตีที�คํานวณได้ในแตล่ะปี หากคํานวณได้ตํ�ากว่า 20,000,000 (ยี�สิบล้าน) บาท ณ เดือน
สดุท้ายของปีบญัชีใด ๆ ทรัสตีจะคิดค่าธรรมเนียมทรัสตีในอตัราขั �นตํ�า 20,000,000 (ยี�สิบล้าน) บาทตอ่ปี โดยทรัสตี
จะดําเนินการปรับปรุงยอดการคํานวณค่าธรรมเนียมทรัสตีดงักล่าวในเดือนสดุท้ายของรอบปีบญัชีนั �นเพื�อให้อตัรา
คา่ธรรมเนียมทรัสตีที�คํานวณได้ในแตล่ะปีเท่ากบั 20,000,000 (ยี�สิบล้าน) บาทตอ่ปี 

ในกรณีที�ทรัสตีปฏิบติัหน้าที�ในรอบปีบญัชีใดไมค่รบระยะเวลาของปีบญัชีของกองทรัสต์ซึ�งทําให้ไมส่ามารถคํานวณ
ค่าธรรมเนียมทรัสตีเป็นรายปีของปีบัญชีนั �นได้ ทรัสตีจะดําเนินการคํานวณค่าธรรมเนียมทรัสตีในรอบปีบัญชี
ดังกล่าวตามสัดส่วนระยะเวลาที�ได้ปฏิบัติหน้าที�จริงในปีบัญชีนั �น (Pro Rata Basis) โดยจะกําหนดให้อัตรา
ค่าธรรมเนียมทรัสตีขั �นตํ�าเท่ากับ 20,000,000 (ยี�สิบล้าน) บาทต่อปี และกําหนดให้ระยะเวลา 1 (หนึ�ง) ปี เท่ากับ 
365 (สามร้อยหกสิบห้า) วนั   

(2) คา่ใช้จ่ายในการตรวจสอบทรัพย์สินของกองทรัสต์  

ทรัสตีสามารถเบิกค่าใช้จ่ายอื�น ๆ ในการไปตรวจสอบทรัพย์สินจากกองทรัสต์ได้ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที�
พกั และค่าใช้จ่ายอื�นใดที�เกิดขึ �นระหว่างการตรวจสอบทรัพย์สิน ตามสมควร ตามที�จ่ายจริง ในอตัราไมเ่กิน 30,000 
(สามหมื�น) บาทต่อครั �ง สําหรับทรัพย์สินในประเทศไทย ทั �งนี �หาก ค่าใช้จ่ายดังกล่าวมีอัตรามากกว่าที�ระบุไว้ 
คูส่ญัญาจะมีการตกลงร่วมกนัเป็นกรณีไป 

ทั �งนี � กองทรัสต์ตกลงชําระค่าธรรมเนียมทรัสตีที�คํานวณได้ตามข้อ (1) ในแต่ละเดือนเป็นรายเดือน ภายใน [10] ([สิบ]) วนั
ทําการนบัแตว่นัที�ทรัสตีลงนามรับรองความถกูต้องในมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทรัสต์ในวนัสดุท้ายของแต่ละเดือน แตจ่ะ
ชําระไม่เกินวนัทําการสุดท้ายของเดือนถัดไป โดยผู้ จัดการกองทรัสต์จะมีคําสั�งเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ตดัจ่ายจากบัญชี
ดําเนินงานของกองทรัสต์ตามระยะเวลาดังกล่าว เว้นแต่ในเดือนใดที�กองทรัสต์มีการเพิ�มเงินทุน ผู้ จัดการกองทรัสต์จะ
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ดําเนินการคํานวณค่าธรรมเนียมทรัสตีในเดือนนั �น โดยใช้มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทรัสต์ช่วงก่อนการเพิ�มเงินทุนและช่วง
หลงัการเพิ�มเงินทนุดงักลา่ว คิดเฉลี�ยถ่วงนํ �าหนกัตามจํานวนวนั 
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หน้าที�ของผู้จัดการกองทรัสต์ในการจัดทาํและเปิดเผยข้อมูลของกองทรัสต์ และ 

การนําส่งข้อมูลให้แก่ทรัสตี 

(1) จดัทําและเปิดเผยข้อมลูของกองทรัสต์ตามที�สญัญาก่อตั �งทรัสต์ฉบบันี �และกฎหมายหลกัทรัพย์กําหนดต่อ
สํานกังาน ก.ล.ต.  ตลาดหลกัทรัพย์ ทรัสตี และผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ซึ�งรวมถึงการจดัส่งรายงานประจําปีของ
กองทรัสต์ให้แก่ทรัสตีและผู้ ถือหน่วยทรัสต์ พร้อมกบัหนงัสือนดัประชมุสามญัประจําปี 

(2) จดัให้มีบญัชีและรายงานต่าง ๆ ตามที�ได้รับมอบหมายจากทรัสตีหรือตามที�เห็นว่าจําเป็นและสมควรใน
การบริหารจัดการกองทรัสต์และทรัพย์สินหลัก เพื�อจัดส่งบัญชีรายงาน และเอกสารดังกล่าวให้แก่
สํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์ ทรัสตี และผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ภายในระยะเวลาตามที�ทรัสตีกําหนด 
เพื�อให้สอดคล้องกบักฎหมายหลกัทรัพย์ และกฎหมายอื�น ที�เกี�ยวข้อง รวมถงึคําสั�งของเจ้าหน้าที�ของทาง
ราชการใด ๆ ที�เกี�ยวข้อง 

ทั �งนี � ผู้จดัการกองทรัสต์จะจดัทําบญัชีดงักลา่วตามหลกัการบญัชีที�เป็นที�รับรองโดยทั�วไป โดยจะแบ่งแยก
ทรัพย์สิน และ/หรือดอกผลใด ๆ ที�เกิดจากทรัพย์สินที�กองทรัสต์ลงทุน และ/หรือทรัพย์สินใด ๆ ที�ผู้จดัการ
กองทรัสต์ได้รับไว้ และ/หรือพงึรับไว้ในนามกองทรัสต์ออกจากทรัพย์สินของตน และผู้จดัการกองทรัสต์จะ
ดําเนินการจัดเก็บเอกสารหลักฐานประกอบการบัญชี และการบันทึกบัญชีเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 
(หนึ�ง) ปี ให้อยู่ในสภาพสมบรูณ์ ครบถ้วน และพร้อมให้ทรัสตีเข้าตรวจสอบ 

(3) สง่มอบเอกสารดงัต่อไปนี �ให้แก่ทรัสตี ภายในระยะเวลาที�ได้รับมอบหมายจากทรัสตีเพื�อให้สอดคล้องกบั
กฎหมายหลักทรัพย์และกฎหมายอื�นที�เกี�ยวข้อง รวมถึงคําสั�งของเจ้าหน้าที�ของทางราชการใด ๆ ที�
เกี�ยวข้อง 

(ก) รายงานประเมินมูลค่าอสงัหาริมทรัพย์ฉบับเต็มโดยจัดส่งให้แก่ทรัสตีไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน 
ลว่งหน้าก่อนวนัครบกําหนดวนัประกาศมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทรัสต์ตอ่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

(ข) รายงานมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทรัสต์และมลูค่าหน่วยทรัสต์ ณ วนัทําการสดุท้ายของแตล่ะ
เดือนโดยจดัสง่ให้แก่ทรัสตีเพื�อพิจารณารับรองภายใน 30 (สามสิบ) วนันบัแต่วนัสดุท้ายของแต่
ละเดือน และส่งรายงานมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทรัสต์และมลูค่าหน่วยทรัสต์ ณ วนัทําการ
สดุท้ายของแต่ละไตรมาส ซึ�งผ่านการรับรองจากทรัสตีแล้วต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 45 (สี�
สิบห้า) วนันบัแตว่นัสดุท้ายของแตล่ะไตรมาสนั �น   

(ค) ข้อมลูปัจจุบนัเกี�ยวกบัรายชื�อบุคคลที�เกี�ยวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ และสาระของรายการที�
เป็นธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับผู้ จัดการกองทรัสต์หรือบุคคลที� เกี�ยวโยงกันกับผู้ จัดการ
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กองทรัสต์ โดยจดัสง่ให้แก่ทรัสตีภายใน 30 (สามสิบ) วนันบัจากวนัที� 30 มิถุนายน และวนัที� 31 
ธนัวาคม และจดัสง่ให้ทรัสตีเพื�อพิจารณาก่อนวนัเข้าทําธุรกรรม 

(ง) ข้อมูลเกี�ยวกับธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับผู้ จัดการกองทรัสต์หรือบุคคลที�เกี�ยวโยงกันกับ
ผู้จดัการกองทรัสต์ในรอบปีบญัชีก่อนและรอบปีบญัชีปัจจุบนั โดยดําเนินการเปิดเผยในรายงาน
ประจําปีและงบการเงินของกองทรัสต์ 

(จ) ข้อมูลเกี�ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างเจ้าของทรัพย์สินที�กองทรัสต์ลงทุนและ
กองทรัสต์ ตลอดจนมาตรการที�ใช้ในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว โดย
ดําเนินการเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบโดยชดัแจ้งตั �งแต่วนัเริ�มการเสนอขายหน่วยทรัสต์ของ
กองทรัสต์ตอ่ประชาชนเป็นครั �งแรกและทกุครั �งเมื�อเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

(ฉ) ข้อมลูเกี�ยวกบัสว่นได้เสียหรือการได้รับประโยชน์ของผู้จดัการกองทรัสต์หรือบุคคลที�เกี�ยวโยงกนั
กับผู้ จัดการกองทรัสต์ จากบริษัทหรือบุคคลที�เป็นคู่ค้ากับกองทรัสต์ โดยดําเนินการเปิดเผย
ข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูล สัญญาก่อตั �งทรัสต์ฉบับนี � หรือในหนังสือเชิญประชุมผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์เพื�อขออนุมัติทํารายการต่าง ๆ และรายงานประจําปีของกองทรัสต์ เพื�อผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์และทรัสตีจะใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาความเป็นอิสระของผู้ จัดการ
กองทรัสต์ในการเข้าทําธุรกรรมตา่ง ๆ เพื�อกองทรัสต์ และความสมเหตสุมผลของธุรกรรมนั �น 

ส่วนได้เสียหรือการได้รับประโยชน์ที�ต้องพิจารณาเปิดเผย เช่น เจ้าหนี � ลูกหนี � ผู้ คํ �าประกันหรือ
ได้รับการคํ �าประกนั การถือหุ้นระหวา่งกนั หรือมีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้บริหาร เป็นกลุม่เดียวกนั 
การให้หรือรับบริการ การซื �อขายระหวา่งกนั และการออกคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ให้แก่กนั เป็นต้น 

 (ช) ข้อมูลปัจจุบันเกี�ยวกับรายการที�เป็นธุรกรรมการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ�งทรัพย์สินหลักของ
กองทรัสต์ โดยดําเนินการจัดส่งให้แก่ทรัสตีและผู้ ถือหน่วยทรัสต์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 
(สามสิบ) วนัก่อนวนัเข้าทําธุรกรรม และดําเนินการเปิดเผยต่อประชาชนและสํานักงาน ก.ล.ต. 
ภายใน 15 (สิบห้า) วนันบัแตว่นัที�ได้มาหรือจําหน่ายไปของทรัพย์สินหลกั 

(ซ) ข้อมูลเกี�ยวกบัธุรกรรมการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ�งทรัพย์สินหลกัและอุปกรณ์ของกองทรัสต์ใน
รอบปีบัญชีก่อนและรอบปีบัญชีปัจจุบัน โดยดําเนินการเปิดเผยในรายงานประจําปีและงบ
การเงินของกองทรัสต์ 

(ณ) ข้อมูลปัจจุบันเกี�ยวกับรายการที� เป็นการกู้ ยืมเงินและก่อภาระผูกพันของกองทรัสต์ โดย
ดําเนินการจดัสง่ให้แก่ทรัสตีเพื�อรับทราบ ก่อนวนัเข้าทําธุรกรรมพร้อมกบัสญัญากู้ ยืม 

(ญ) ข้อมลูเกี�ยวกบัธุรกรรมการกู้ ยืมเงินและก่อภาระผกูพนัของกองทรัสต์ในรอบปีบญัชีก่อนและรอบ
ปีบญัชีปัจจบุนั โดยดําเนินการเปิดเผยในรายงานประจําปีและงบการเงินของกองทรัสต์ 
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(ฎ) ข้อมูลเกี�ยวกับธุรกรรมที�ทรัสตีเห็นว่ามีผลกระทบอย่างมีนัยสําคญัต่อทรัพย์สินของกองทรัสต์ 
โดยได้รับการร้องขอจากทรัสตี โดยดําเนินการจัดส่งให้แก่ทรัสตีเพื�อพิจารณาล่วงหน้าไม่น้อย
กวา่ 14 (สิบสี�) วนัก่อนวนัเข้าทําธุรกรรม 

(ฏ) งบการเงินของผู้ จดัการกองทรัสต์และข้อมูลที�เกี�ยวข้องกับการจัดทํางบการเงิน โดยดําเนินการ
จัดส่งให้แก่ทรัสตีล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วันก่อนวันครบกําหนดการส่งงบการเงินต่อ
สํานกังาน ก.ล.ต. 

อนึ�ง รายงานดงักล่าวข้างต้นเป็นเพียงรูปแบบ และตวัอย่างของรายงานที�ต้องใช้ในเบื �องต้น ทรัสตีและผู้ จัดการ
กองทรัสต์อาจร่วมกนัปรับปรุง เพิ�มหรือลด จํานวนและชนิดของรายงาน หรือเปลี�ยนแปลงรูปแบบของรายงานได้
ตามที�จะได้ร่วมกนักําหนด เพื�อให้สอดคล้องกบักฎหมายหลกัทรัพย์และกฎหมายอื�นที�เกี�ยวข้อง รวมถึงคําสั�งของ
เจ้าหน้าที�ของทางราชการใด ๆ ที�เกี�ยวข้อง 
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 

ลาํดับ 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 

ที�เรียกเก็บจากกองทรัสต์ CPNREIT 
เพดานร้อยละต่อปี หรือภายหลัง 

การทาํธุรกรรมในแต่ละครั�ง 
รอบและระยะเวลาที�

เรียกเก็บ 

1. คา่ธรรมเนียมของผู้จดัการกองทรัสต์ ไมเ่กินร้อยละ 1.00 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิ
รวม แตท่ั �งนี �จะไมน้่อยกวา่ 15 ล้านบาทตอ่ปี 
ในปี 2561 โดยมีอตัราการเพิ�มร้อยละ 3 ตอ่ปี 
(ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ�ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือ

ภาษีอื�นใดในทํานองเดียวกนั) 

รายเดือน 

2. คา่ธรรมเนียมทรัสตีและผู้ เก็บรักษาทรัพย์สนิ ไมเ่กินร้อยละ 1.00 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิ
รวม แตท่ั �งนี �จะไมน้่อยกวา่ 20 ล้านบาทตอ่ปี 
ทั �งนี � ไมร่วมคา่ธรรมเนียมการจดัการกองทนุ

รวมหรือคา่ธรรมเนียมตราสารอื�นใดที�
กองทรัสต์ CPNREITสามารถเข้าลงทนุและได้
พิจารณาเข้าลงทนุ เนื�องจากการรับหน้าที�เป็น

ผู้จดัการกองทนุรวมหรือผู้ออกตราสาร
ดงักลา่วโดยทรัสต ี

(ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ�ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือ
ภาษีอื�นใดในทํานองเดียวกนั) 

รายเดือน 

3. คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหนว่ยทรัสต์ ตามที�นายทะเบียนหนว่ยทรัสต์กําหนด รายเดือน 

4. ค่าธรรมเนียมในการจัดจําหน่ายหน่วยทรัสต์
และค่านายหน้า: สาํหรับการออกและเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ครั �งแรก และสําหรับการเสนอขาย
เพิ�มเติม เพื�อเพิ�มเงินทุนของกองทรัสต์ในคราว
ตอ่ ๆ ไป 

คราวละไมเ่กินร้อยละ 3.00 ของมลูคา่ที�
รับประกนัการจดัจําหนา่ย 

เมื�อเกิดรายการ 

5. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสมัพันธ์ และ
สง่เสริมการขาย 

ตามที�จ่ายจริง แตไ่มเ่กินร้อยละ 0.50 ตอ่ปี
ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ ณ วนัสิ �นปีบญัชีก่อน

หน้า 

เมื�อเกิดรายการ 

6. คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายของผู้สอบบญัชี ตามที�จ่ายจริง รายไตรมาส 

7. คา่ธรรมเนียมผู้ ให้บริการอื�น ๆ  รวมทั �งที�ปรึกษา
อื�น ๆ  เช่น คา่ที�ปรึกษากฎหมาย คา่ทนายความ 

ตามที�จ่ายจริง เมื�อเกิดรายการ 
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ลาํดับ 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 

ที�เรียกเก็บจากกองทรัสต์ CPNREIT 
เพดานร้อยละต่อปี หรือภายหลัง 

การทาํธุรกรรมในแต่ละครั�ง 
รอบและระยะเวลาที�

เรียกเก็บ 

8. คา่ใช้จ่ายเกี�ยวกบัการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือ
ของกองทรัสต์ 

ตามที�จ่ายจริง เมื�อเกิดรายการ 

9. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ
ภายใน 

ตามที�จ่ายจริง เมื�อเกิดรายการ 

10. ค่านายหน้า (Commission) ในการหาผู้ เช่า
พื �นที�ศนูย์การค้า 
 
1)  ในกรณีผู้ เช่ารายเดิมตอ่สญัญา 
2)  ในกรณีทําสัญญากับผู้ เช่ารายใหม่ มี  4 

อตัราขึ �นอยูก่บัอายสุญัญาเช่า 
-  ผู้ เช่าที�ทําสญัญาเช่าอายไุมถ่ึง 1 ปี 
-  ผู้ เช่าที�ทําสญัญาเช่าอายุ ตั �งแต่ 1 ปีขึ �น

ไปแตไ่มถ่ึง 3 ปี 
-  ผู้ เช่าที�ทําสญัญาเช่าอายตุั �งแต ่3 ปีขึ �นไป 
-  ผู้ เช่าที�ทําสัญญาเช่าอายุมากกว่า 3 ปี

และผู้ เช่าได้ชําระค่าสทิธิการเช่าลว่งหน้า 
(คา่เซ้ง) 

คํานวณจากอตัราคา่เชา่รายเดือน 
ของผู้ เชา่รายนั �น ๆ  

 
0.5 เดือน 

 
 

0.5 เดือน 
1.0 เดือน 

 
1.5 เดือน 

ร้อยละ 3.00 ของคา่สทิธิการเช่า 
ลว่งหน้าที�ได้รับจากผู้ เช่า 

 
ทั �ง นี � ผู้ บ ริห ารอสังห าริม ท รัพ ย์จะคิด ค่ า
นายหน้าสําหรับสญัญาที�มีอายตุั �งแต่ 1 เดือน
ขึ �นไป แต่จะไม่คิดค่านายหน้าสําหรับสญัญา
บริการพื �น ที� ส่ งเส ริมการขาย (Promotion 
Area) และสญัญาที�เกี�ยวข้องกับสื�อโฆษณา
ต่าง ๆ เช่น Video Wall และ Light Box เป็น
ต้น 

เมื�อเกิดรายการ 

11. ค่านายหน้าในการจัดหาผู้ เช่าพื �นที�อาคาร
สาํนกังาน 
1)  ในกรณีผู้ เช่ารายเดิมตอ่สญัญา 
2)  ในกรณีทําสัญญากับผู้ เช่ารายใหม่ มี  3 

อตัราขึ �นอยูก่บัอายสุญัญาเช่า 
- ผู้ เช่าที�ทําสญัญาเช่าอายไุมถ่ึง 3 ปี 
- ผู้ เช่าที�ทําสญัญาเช่าอายตุั �งแต ่3 ปีขึ �นไป 
- ผู้ เช่าที�ทําสัญญาเช่าอายุมากกว่า 3 ปี

คํานวณจากอตัราคา่เชา่รายเดือน 
ของผู้ เชา่รายนั �น ๆ  

0.5 เดือน 
 
 

0.5 เดือน 
1.0 เดือน 

ร้อยละ 3.00 ของคา่สทิธิการเช่า 

เมื�อเกิดรายการ 
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ลาํดับ 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 

ที�เรียกเก็บจากกองทรัสต์ CPNREIT 
เพดานร้อยละต่อปี หรือภายหลัง 

การทาํธุรกรรมในแต่ละครั�ง 
รอบและระยะเวลาที�

เรียกเก็บ 

และผู้ เช่าได้ชําระค่าสทิธิการเช่าลว่งหน้า 
(คา่เซ้ง) 

ลว่งหน้าที�ได้รับจากผู้ เช่า 
 

ทั �ง นี � ผู้ บ ริห ารอสังห าริม ท รัพ ย์จะคิด ค่ า
นายหน้าสําหรับสญัญาที�มีอายตุั �งแต่ 1 เดือน
ขึ �นไป แต่จะไม่คิดค่านายหน้าสําหรับสญัญา
บริการพื �นที�ส่งเสริมการขายและสัญญาที�
เกี�ยวข้องกับสื�อโฆษณาต่าง ๆ เช่น Video 
Wall และ Light Box เป็นต้น 

12. ค่ าธรรม เนี ยม ก ารเก็ บ ค่ า เช่ า ใน น าม ขอ ง
กองทรัสต์ 

อตัราไมเ่กินร้อยละ 3.00 ของ 
รายได้คา่เชา่สทุธิของกองทรัสต์ 
โดยรายได้คา่เช่าสทุธิ หมายถงึ  

รายได้ทั �งหมดก่อนหกัคา่ใช้จ่ายใด ๆ ที�
กองทรัสต์ได้รับตามสญัญาเชา่และสญัญา

บริการ รวมถงึรายได้ที�ได้รับจากพื �นที�สง่เสริม
การขาย (Promotion Area) ผลตอบแทน หรือ
ผลประโยชน์ใด ๆ ที�เกี�ยวข้องกบัการประกอบ

กิจการศนูย์การค้าของกองทรัสต์ ไมว่า่
ทางตรงหรือทางอ้อม โดยไมร่วมเงินชดเชย 
เงินทดรองจา่ย (Reimbursement) เช่น เงิน
เฉลี�ยคา่ภาษีโรงเรือน (ภาษีอื�นใดในทํานอง

เดียวกนั) สว่นเฉลี�ยคา่เบี �ยประกนัที�ได้รับจาก
ผู้ เช่าหรือผู้ เช่าช่วง  

แล้วหกัด้วยอตัราสว่นลดคา่เช่า 

รายเดือน 

13. ค่าธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรัพย์ (สําหรับ
ทรัพย์สินส่วนที� เป็นศูนย์การค้าและอาคาร
สาํนกังาน) 

ไมเ่กินร้อยละ 0.28 ตอ่ปีของมลูคา่
อสงัหาริมทรัพย์เพื�อการลงทนุ  

(Investment Properties)  
จากรายงานมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทรัสต์

ที�รับรองโดยทรัสตีของกองทรัสต์ 
ในแตล่ะเดือน ซึ�งคํานวณ ณ  

วนัทําการสดุท้ายของเดือน ทั �งนี �  
ไมร่วมมลูคา่อสงัหาริมทรัพย์ 
เพื�อการลงทนุประเภทโรงแรม 

รายเดือน 
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ลาํดับ 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 

ที�เรียกเก็บจากกองทรัสต์ CPNREIT 
เพดานร้อยละต่อปี หรือภายหลัง 

การทาํธุรกรรมในแต่ละครั�ง 
รอบและระยะเวลาที�

เรียกเก็บ 

14. ค่าธรรมเนียมพิเศษเพื�อสร้างแรงจูงใจในการ
บริหาร (Incentive Fee) (สําหรับทรัพย์สินส่วน
ที�เป็นศนูย์การค้าและอาคารสาํนกังาน) 

ไมเ่กินร้อยละ 2.35 ของรายได้สทุธิจาก
อสงัหาริมทรัพย์ โดยรายได้สทุธิจาก

อสงัหาริมทรัพย์ (Net Property Income) 
หมายถึง รายได้ทั �งหมดที�กองทรัสต์ได้รับจาก
อสงัหาริมทรัพย์หกัด้วยต้นทนุและคา่ใช้จา่ย
ทั �งหมดที�เกิดขึ �นจากการจดัหาผลประโยชน์

จากอสงัหาริมทรัพย์ ทั �งนี � ไมร่วมคา่ตอบแทน
และคา่ใช้จา่ยของกองทรัสต์ เช่น คา่ตอบแทน

ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์และคา่ตอบแทน
ผู้จดัการกองทรัสต์ เป็นต้น 

รายเดือน 

15. ค่าธรรมเนียมการซื �อและขายอสงัหาริมทรัพย์
ของกองทรัสต์ 

ไมเ่กินร้อยละ 1.50 ของมลูคา่อสงัหาริมทรัพย์
ที�กองทรัสต์มีการลงทนุเพิ�ม และไมเ่กินร้อยละ 
0.75 ของมลูคา่การขายอสงัหาริมทรัพย์ออก

จากกองทรัสต์ 

เมื�อเกิดรายการ 

16. ค่าธรรมเนียมในการควบคุมงานด้านการ
ปรับปรุง และ/หรือพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์ของ
กองทรัสต์ 

ไมเ่กินร้อยละ 2.00 ของมลูคา่ต้นทนุในการ
ปรับปรุง และ/หรือพฒันาทั �งหมดของ

อสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ 
ที�มีการปรับ ปรุง และ/หรือพฒันา 

โดยต้นทนุในการปรับปรุง และ/หรือ พฒันา
ดงักลา่วรวมถงึต้นทนุในการซื �อพื �นที�ซึ�งจะได้

ทําการปรับปรุง และ/หรือ พฒันา คืนจากผู้เช่า
เดิมด้วย แตไ่มร่วมคา่ใช้จ่ายในการออกแบบ 
คา่ที�ปรึกษา คา่ธรรมเนียมวิชาชีพอื�น ๆ ตาม

รายละเอียดที�ระบใุนสญัญา 

 เมื�อเกิดรายการ 

17. ค่าธรรมเนียมบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน และ/
หรือสอบทานการประเมินคา่ทรัพย์สนิ 

ตามอตัราที�กําหนดโดยผู้จดัการกองทรัสต์
ร่วมกบับคุคลดงักลา่ว 

 เมื�อเกิดรายการ 

18. ภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าอากรแสตมป์ และค่า
นายหน้าที� เกี� ยวกับการซื �อขายหลักทรัพย์
อ สังห า ริม ท รัพ ย์  ห รือ ก ารเช่ าห รือ ให้ เช่ า
อสงัหาริมทรัพย์ 

ตามที�จ่ายจริง เมื�อเกิดรายการ 

19. คา่เบี �ยประกนั ตามที�จ่ายจริง รายปี 



 

- 88 - 

ลาํดับ 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 

ที�เรียกเก็บจากกองทรัสต์ CPNREIT 
เพดานร้อยละต่อปี หรือภายหลัง 

การทาํธุรกรรมในแต่ละครั�ง 
รอบและระยะเวลาที�

เรียกเก็บ 

20. ค่าธรรมเนียมการยื�นแบบแสดงรายการข้อมูล
การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์  (ถ้ามี ) 
คา่ธรรมเนียมในการจดทะเบียนหนว่ยทรัสต์เป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ (ถ้า
มี)  รวมถึงคา่ธรรมเนียมวิชาชีพทางกฎหมายใน
การดําเนินการดงักลา่ว 

ตามอตัราที�หนว่ยงานและประกาศที�เกี�ยวข้อง
ได้กําหนดไว้ 

เมื�อเกิดรายการ 

21. ค่าธรรมเนียมรายปี และค่าใช้จ่ายในการดํารง
สถานะเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ตามอตัราที�ตลาดหลกัทรัพย์ 
แหง่ประเทศไทยกําหนด 

รายปี 

22. คา่ใช้จ่ายในการจดัทําใบจองซื �อหนว่ยทรัสต์ ใบ
ยืนยันรายการ ใบเสร็จรับเงิน ใบกํากับภาษี 
และแบบฟอร์มอื�น ๆ  ที�เกี�ยวข้องกับ กองทรัสต์ 
รวมทั �งค่าจัดทํา ค่าพิมพ์ ค่าแปลหนงัสือชี �ชวน 
คําขอจดัตั �ง เพิ�มทนุกองทรัสต์ เอกสารตา่ง ๆ  ที�
เกี�ยวข้องกับกองทรัสต์และค่าใช้จ่ายในการ
จดัเตรียมและจดัสง่เอกสารดงักลา่ว 

ตามที�จ่ายจริง เมื�อเกิดรายการ 

23. คา่ใช้จ่ายในการจดัทํา ค่าพิมพ์ และการออกใบ
หนว่ยทรัสต์ 

ตามที�จ่ายจริง เมื�อเกิดรายการ 

24. ค่าเอกสารทะเบียนหน่วยทรัสต์ ค่าเอกสารการ
ลงบญัชีกองทรัสต์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื�น ๆ  ที�
เกี�ยวข้องกับการจัดทําทะเบียนผู้ ถือหน่วยของ
กองทรัสต์ 

ตามที�จ่ายจริง เมื�อเกิดรายการ 

25. ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมและจัดพิมพ์หนงัสือ
บอกกล่าว โฆษณาหรือประกาศต่าง ๆ  ตามที�
กําหนดโดยสาํนกังาน ก.ล.ต. 

ตามที�จ่ายจริง เมื�อเกิดรายการ 

26. ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา ค่าแปล และจัดส่ง
รายงานและจดหมายต่าง ๆ  เช่น รายงาน
ประจําปี รายงานผู้ ถือหน่วยทรัสต์  เป็นต้น 
สาํหรับผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ 

ตามที�จ่ายจริง เมื�อเกิดรายการ 
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ลาํดับ 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 

ที�เรียกเก็บจากกองทรัสต์ CPNREIT 
เพดานร้อยละต่อปี หรือภายหลัง 

การทาํธุรกรรมในแต่ละครั�ง 
รอบและระยะเวลาที�

เรียกเก็บ 

27. ค่าธรรมเนียมในการวิเคราะห์และศึกษาความ
เป็นไปได้และความเหมาะสมในการซื �อ เช่า 
หรือจําหน่ายอสังหาริมทรัพย์ โอนหรือรับโอน
สทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

ตามที�จ่ายจริง เมื�อเกิดรายการ 

28. คา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายเพื�อการจดัหา ได้มา 
จําหน่าย จ่าย โอนสินทรัพย์/ หลักทรัพย์ของ
กองทรัสต์ เช่น โอนหรือรับโอนสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์และหลกัทรัพย์ของกองทรัสต์ 

ตามที�จ่ายจริง เมื�อเกิดรายการ 

29. ค่ า ใช้จ่ าย ใน ก ารก่ อส ร้าง เพิ� ม เติ ม เพื� อ ใ ห้
โครงการแล้วเสร็จ (ในกรณีเป็นอสงัหาริมทรัพย์
ที�อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง) 

ตามที�จ่ายจริง เมื�อเกิดรายการ 

30. ค่าใช้จ่ายที� เกี� ยวกับการดําเนินการจัดการ
อสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ เช่น ค่าใช้จ่ายที�
เกี�ยวกับพนักงาน (ที�ดูแลรับผิดชอบพื �นที�ของ
ทรัพย์สินเฉพาะในส่วนที�กองทรัสต์ CPNREIT 
เข้าลงทุน) ค่าใช้จ่ายสํานักงาน ค่าอุปกรณ์
สํานักงาน ค่าจัดเตรียมระบบในการจัดการ
อสงัหาริมทรัพย์ ค่าดําเนินการ ค่าบํารุงรักษา 
ค่ า ซ่ อ ม แ ซ ม  ค่ า ป รับ ป รุง  ค่ าต่ อ เติ ม  ค่ า
สาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายทางการตลาดและ
ประชาสมัพนัธ์ และค่าใช้จ่ายอื�น ๆ  ในทํานอง
เดียวกนั 

ตามที�จ่ายจริง เมื�อเกิดรายการ 

31. ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใน ก า รดํ า เนิ น ค ดี  (ถ้ า มี )  อ า ทิ 
คา่ใช้จ่ายที�เกิดขึ �นจากการติดตามทวงถาม การ
บอกกลา่ว หรือดําเนินคดีใด ๆ  เพื�อบงัคบัชําระ
ห นี �ห รื อ คื น ท รั พ ย์ สิ น ใ ห้ แ ก่ ก อ ง ท รั ส ต์ 
ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมทนายความ 
คา่เสยีหายหรือคา่ใช้จ่าย 

ตามที�จ่ายจริง เมื�อเกิดรายการ 

32. ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมอื�น ๆ  ที�ก่อขึ �นโดย
ชอบ โดยผู้ จัดการกองทรัสต์หรือทรัสตี ตาม
หน้าที� เพื�อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของ

ตามที�จ่ายจริง เมื�อเกิดรายการ 
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ลาํดับ 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 

ที�เรียกเก็บจากกองทรัสต์ CPNREIT 
เพดานร้อยละต่อปี หรือภายหลัง 

การทาํธุรกรรมในแต่ละครั�ง 
รอบและระยะเวลาที�

เรียกเก็บ 

กองทรัสต์ เมื�อได้รับคําสั�งจากสาํนกังาน ก.ล.ต. 

33. ค่าใช้จ่ายในการตรวจตราอสงัหาริมทรัพย์ของ
กองทรัสต์ 

ตามที�จ่ายจริง เมื�อเกิดรายการ 

34. ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื �อ หน่วยทรัสต์ 
ค่าใช้จ่ายในการติดตามการจ่ายสิทธิประโยชน์ 
และ/หรือเงินลดทนุ คา่ใช้จ่ายในการชําระเงินใน
กรณีที�มีการลดทนุ และ/หรือจ่ายประโยชน์ตอบ
แทน เช่น  ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าอากร
แสตมป์  ค่าไปรษ ณี ยากร ค่าโทรศัพ ท์  ค่ า
โทรสาร เป็นต้น 

ตามที�จ่ายจริง เมื�อเกิดรายการ 

35. ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ หรือค่าธรรมเนียม ที�เกิดขึ �น
เกี�ยวเนื�องกับกองทรัสต์ เช่น ค่าธรรมเนียมจด
ทะเบียนนิติกรรมเกี�ยวกบัอสงัหาริมทรัพย์ ภาษี
ธุรกิจเฉพาะ ภาษีโรงเรือน คา่อากรแสตมป์ หรือ
ภาษีอื�นใดในทํานองเดียวกัน ค่าใช้จ่ายในการ
จัดประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ค่าพิมพ์แบบพิมพ์ 
ค่าไปรษณียากร สําหรับหนงัสือโต้ตอบกบัผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ ค่าธรรมเนียมในการทําเช็คคืนเงิน
คา่จองซื �อหน่วยทรัสต์  คา่โฆษณาหรือประกาศ
หนงัสือพิมพ์ (ถ้ามี) รวมทั �งค่าใช้จ่ายต่าง  ๆ ที�
เกิดขึ �นเนื�องจากการปฏิบัติตามกฎหมายหรือ
ตามที�สาํนกังาน ก.ล.ต. กําหนด เป็นต้น 

ตามที�จ่ายจริง เมื�อเกิดรายการ 

36. ค่าตอบแทนผู้ ชําระบัญชีและผู้ สอบบัญชี รวม
ถึงทรัสตีในระหวา่งการชําระบญัชีของกองทรัสต์ 
รวมถึงค่าธรรมเนียมที�เกิดขึ �นและเกี�ยวเนื�องกับ
การจดทะเบียนเลกิกองทรัสต์ (ถ้ามี)  

ตามที�จ่ายจริง เมื�อเกิดรายการ 

37. ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับการเปลี�ยนแปลงผู้ จัดการ
กองทรัสต์และทรัสตี 

ตามที�จ่ายจริง เมื�อเกิดรายการ 

38. ค่าธรรมเนียมเกี�ยวกับการจัดหาเงินกู้ ยืมหรือ
การออกตราสารที�มีลักษณะเดียวกัน รวมถึง

ตามที�จ่ายจริง เมื�อเกิดรายการ 
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ลาํดับ 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 

ที�เรียกเก็บจากกองทรัสต์ CPNREIT 
เพดานร้อยละต่อปี หรือภายหลัง 

การทาํธุรกรรมในแต่ละครั�ง 
รอบและระยะเวลาที�

เรียกเก็บ 

คา่ธรรมเนียมในการชําระคืนเงินกู้  

39. ดอกเบี �ยและค่าธรรมเนียมจากการกู้ ยืมเงิน
ธนาคาร 

ตามที�จ่ายจริง เมื�อเกิดรายการ 

40. ค่าธรรม เนียม  และ/ห รือค่าใช้จ่ ายในการ
ประเมินระบบวิศวกรรม ค่าตรวจสอบอาคาร 
คา่ใช้จ่ายในการทํางานหรือบทวิจยั 

ตามที�จ่ายจริง เมื�อเกิดรายการ 

41. ค่าควบคุมงานซ่อมแซม ปรับปรุง ก่อสร้าง ต่อ
เติม และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (ในกรณีที�
ผู้ จัดการกองทรัสต์มอบหมายให้บุคคลอื�น
ดําเนินการ) 

ตามที�จ่ายจริง เมื�อเกิดรายการ 

42. ค่าใช้จ่ายในการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และ
การจดัทํา จดัพิมพ์ คา่แปลและคา่จดัสง่หนงัสือ
เชิญ ประชุม  เอกสารประกอบการป ระชุม 
รายงานการประชุม หนงัสือบอกกล่าว หนงัสือ
ตอบโต้ เอกสาร ข่าวสาร ประกาศ และข้อมูล
หรือเอกสารใดที� เกี�ยวข้องที� ต้องจัดทําขึ �นให้
เป็นไปตามประกาศของสํานกังาน ก.ล.ต. หรือ
ตลาดหลกัทรัพย์ที�เกี�ยวข้อง ผา่นช่องทางต่าง ๆ 
ถึงผู้ ถือหน่วยทรัสต์ รวมถึงสื�ออิเล็กทรอนิกส์
และการลงประกาศหนงัสอืพิมพ์ 

ตามที�จ่ายจริง เมื�อเกิดรายการ 

43. ค่าใช้จ่ายที� เกี�ยวกับการเปลี�ยนแปลงแก้ไข
เพิ�มเติมสญัญาก่อตั �งทรัสต์ และ/หรือแบบแสดง
รายการข้อมูลที� เกิดขึ �นจากการปฏิบัติตาม
ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
สํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือกฎหมายอื�น ที�
เกี� ยวข้อง ทั �ง นี � ไม่ รวมค่าที� ป รึกษ าในการ
ดําเนินการดงักลา่ว 

ตามที�จ่ายจริง เมื�อเกิดรายการ 

44. ค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ �นจากการติดตามทวงหนี � หรือ
การดําเนินการตามกฎหมาย เพื�อการรับชําระ
หนี �ใด ๆ หรือค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายในการ

ตามที�จ่ายจริง เมื�อเกิดรายการ 
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ลาํดับ 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 

ที�เรียกเก็บจากกองทรัสต์ CPNREIT 
เพดานร้อยละต่อปี หรือภายหลัง 

การทาํธุรกรรมในแต่ละครั�ง 
รอบและระยะเวลาที�

เรียกเก็บ 

ดํา เนินคดี ในศาล เพื� อ รักษาสิท ธิของผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ ผู้ จัดการกองทรัสต์หรือทรัสตีที�
เกี�ยวข้องกบักองทรัสต์  

45. คา่ใช้จ่ายทางกฎหมายที�เกี�ยวกบัการดําเนินงาน
ของกองทรัสต์และการบริหารจัดการกองทรัสต์ 
รวมถึงค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีทางศาล เช่น 
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี ค่าใช้จ่ายในการยึด
ทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมศาล ค่าสินไหมทดแทน
ความเสยีหายแก่บคุคลภายนอก เป็นต้น 

ตามที�จ่ายจริง เมื�อเกิดรายการ 

46. ค่าที�ปรึกษากฎหมายที�เกี�ยวกบัการดําเนินงาน
ของกองทรัสต์ การให้คําแนะนํากฎหมายแก่
กองทรัสต์ ในกรณีต่าง ๆ การจดัเตรียมเอกสาร
และรายงานการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ใน
กรณีต่าง ๆ การจัดเตรียมเอกสารเผยแพร่ข่าว
ของกองทรัสต์ ให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ผ่าน
ช่องทางตา่ง ๆ และระบบเผยแพร่ขา่วของตลาด
หลกัทรัพย์ การจดัเตรียมหนงัสือบอกกลา่วทวง
ถามและเอกสารทางกฎหมายต่าง ๆ การ
จัดเตรียม แก้ไข เพิ�มเติมเอกสารและสัญญา
ต่าง ๆ รวมถึงสัญญาก่อตั �งทรัสต์และสญัญา
แตง่ตั �งผู้จดัการกองทรัสต์ เป็นต้น 

ตามที�จ่ายจริง เมื�อเกิดรายการ 

47. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีของทรัสตีที�ฟ้องร้อง
ให้ผู้ จัดการกองทรัสต์ปฏิบัติตามหน้าที� หรือ
เรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจาก
ผู้ จัดการกองทรัสต์ เพื�อประโยชน์ของผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ทั �งปวงรวมถึงการดําเนินการให้
เป็นไปตามคําสั�ง และ/หรือ ข้อกําหนดของ
หนว่ยงานกํากบัดแูลที�เกี�ยวข้อง 

ตามที�จ่ายจริง เมื�อเกิดรายการ 

48. คา่ภาษี คา่เบี �ยปรับ เงินเพิ�ม (เฉพาะคา่เบี �ยปรับ
และเงินเพิ�มที� ไม่ได้เกิดจากความประมาท
เลินเล่อของกองทรัสต์ ไม่ว่าจะเป็นผู้ จัดการ
กองทรัสต์หรือทรัสตี) ค่าธรรมเนียม และ/หรือ

ตามที�จ่ายจริง เมื�อเกิดรายการ 
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ลาํดับ 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 

ที�เรียกเก็บจากกองทรัสต์ CPNREIT 
เพดานร้อยละต่อปี หรือภายหลัง 

การทาํธุรกรรมในแต่ละครั�ง 
รอบและระยะเวลาที�

เรียกเก็บ 

ค่าใช้จ่ายอื�น ๆ ที�เกี�ยวเนื�องกับทรัพย์สินของ
กองทรัสต์ การดําเนินงานของกองทรัสต์ รวม
ตลอดถึงการบริหารจัดการทรัพย์สินอื�นที�มิใช่
ทรัพย์สนิหลกั  

49. คา่ธรรมเนียมผู้ให้บริการอื�น ๆ  ตามอตัราที�กําหนดโดยผู้จดัการกองทรัสต์
ร่วมกบับคุคลดงักลา่ว 

เมื�อเกิดรายการ 
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โครงสร้างการถือหุ้นและโครงสร้างการบริหารจัดการของผู้ ก่อตั �งทรัสต์และผู้จัดการกองทรัสต์ 

ข้อมูลทั�วไป 

บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จํากดั ซึ�งจะทําหน้าที�เป็นผู้จดัการกองทรัสต์ของกองทรัสต์ CPNREIT เป็นบริษัท
จํากดัซึ�งจดทะเบียนจดัตั �งขึ �นในประเทศไทย เมื�อวนัที� 27 มิถุนายน 2560 โดยมีทุนจดทะเบียนซึ�งเรียกชําระแล้ว 10 ล้าน
บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจํานวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 10 บาท มีวตัถุประสงค์หลกัเพื�อปฏิบัติหน้าที�
บริหารจดัการทรัสต์เพื�อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะ และมี CPN เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ในผู้จดัการกองทรัสต์ 
เป็นจํานวนร้อยละ 99.9997 ของหุ้นที�จําหน่ายแล้วทั �งหมด โดยมีสรุปข้อมูลสําคญัของผู้ จัดการกองทรัสต์ ปรากฏตาม
ตารางดงัตอ่ไปนี � 

ชื�อผู้จัดการกองทรัสต์ บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จํากดั  
ที�ตั �งสาํนักงานใหญ่ เลขที� 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 
เลขทะเบียนบริษัท 0105560104638 
โทรศัพท์ 02-667-5555 ตอ่ 1660 
ทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท 
ทุนชาํระแล้ว 10 ล้านบาท 
จาํนวนหุ้นที�ออกและเรียกชาํระแล้ว 1,000,000 หุ้น 
มูลค่าที�ตราไว้ 10 บาท 
ลักษณะและขอบเขตการดาํเนินธุรกิจ ทําหน้าที�เป็นผู้จดัการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื�อการลงทนุใน

อสงัหาริมทรัพย์  
ผู้ถอืหุ้นใหญ่  
(สัดส่วนการถอืหุ้น) 

CPN  
(ร้อยละ 99.9997) 

รายชื�อกรรมการ  1. นายชาล ีมาดาน 
2. นางสาววลัยา จิราธิวฒัน์ 
3. นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ 

กรรมการผู้มีอาํนาจลงนาม นางสาววลัยา จิราธิวฒัน์ และนางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ สองคนลง
ลายมือชื�อร่วมกนัและประทบัตราสาํคญัของบริษัท 

รอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม – 31 ธนัวาคม  
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ผู้ถอืหุ้นของผู้จัดการกองทรัสต์ 

ผู้ ถือหุ้นของผู้จดัการกองทรัสต์ ณ วนัที� 27 มิถนุายน 2560 มีดงันี � 

รายชื�อ จาํนวนหุ้นที�ถอื (หุ้น) สัดส่วน (ร้อยละ) 
1. CPN 999,997 99.9997 
2. นายกอบชยั จิราธิวฒัน์ 1 0.0001 
3. นางสาววลัยา จิราธิวฒัน์ 1 0.0001 
4. นายชนวฒัน์ เอื �อวฒันะสกลุ 1 0.0001 

รวม 1,000,000 100.0000 
 

โครงสร้างบริหารจัดการของผู้จัดการกองทรัสต์ 

 

 

 

การจัดโครงสร้างองค์กรของผู้ จัดการกองทรัสต์ยึดหลกัการในการแบ่งหน้าที�และความรับผิดชอบของแต่ละ
หน่วยงานอย่างชดัเจน โดยแต่ละฝ่ายงานมีความเป็นอิสระ เป็นระบบ รวมทั �งคํานึงถึงการควบคุมความเสี�ยงและความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ที�จะเกิดขึ �น เพื�อให้ผู้จัดการกองทรัสต์สามารถจัดการลงทุนให้ผู้ลงทุนด้วยความซื�อสตัย์ สจุริต 
ระมดัระวงั และคํานงึถึงประโยชน์ของผู้ลงทนุก่อนประโยชน์ของผู้จดัการกองทรัสต์  

ผู้จดัการกองทรัสต์มีโครงสร้างการจดัการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 
และฝ่ายงานต่าง ๆ ได้แก่ ฝ่ายพฒันาธุรกิจ ฝ่ายสนบัสนุนการปฏิบตัิงาน ฝ่ายบริหารความเสี�ยงและกํากับควบคุม (ซึ�ง
ทั �งหมดเป็นฝ่ายงานภายในบริษัทเอง) และฝ่ายตรวจสอบภายใน (ซึ�งจะมอบหมายให้บคุคลอื�นดําเนินการ) ตามโครงสร้าง
ที�แสดงไว้ก่อนหน้านี � 

ผู้จดัการกองทรัสต์มีหน้าที�และความรับผิดชอบในการดแูลจดัการกองทรัสต์ CPNREIT และควบคุมการปฏิบตัิ
หน้าที�ของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์และผู้ เช่าช่วงทรัพย์สนิหลกัของกองทรัสต์ CPNREIT ในสว่นที�เป็นโรงแรมฮิลตนั พทัยา 
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และดําเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของผู้จดัการกองทรัสต์ สญัญาก่อตั �งทรัสต์ สญัญาแต่งตั �งผู้จดัการกองทรัสต์ แบบ
แสดงรายการข้อมลู หนงัสอืชี �ชวน ระเบียบและกฎหมายที�เกี�ยวข้อง 



ทรัสต์เพื
อการลงทนุในสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 2 

สรุปรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 
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เอกสารแนบ 3 

งบการเงนิของกองทนุรวม CPNRF 3 ปีบัญชีล่าสุด และไตรมาสล่าสุด 
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เอกสารแนบ 4 

ประมาณการงบกาํไรขาดทนุและงบประกอบรายละเอียดรายได้จากการลงทนุสุทธิ
ตามสมมตฐิานสาํหรับช่วงเวลาประมาณการ 

ตั %งแต่วันที& 1 มกราคม 2561 ถงึวันที& 31 ธันวาคม 2561  
และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







































































ทรัสต์เพื
อการลงทนุในสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 5 

ข้อมูลทางการเงนิเสมือนสาํหรับปีสิ �นสุด 31 ธันวาคม 2559 
และรายงานการให้ความเชื(อมั(นของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

























ทรัสต์เพื
อการลงทนุในสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 6 

ข้อมูลของอสังหาริมทรัพย์ งานระบบ และสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม CPNRF     

ที"จะโอนไปยังกองทรัสต์ CPNREIT 



ทรัสต์เพื
อการลงทนุในสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 

 

เอกสารแนบ 6 หน้า 1 
 

ข้อมูลทรัพย์สินของกองทุนรวม CPNRF ที�จะโอนไปกองทรัสต์ CPNREIT 

โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 

1. ที
ดินอันเป็นทรัพย์สินที
 เช่าตั )งอยู่  ณ หมู่ที
  6 แขวง (ตําบล) บางบอน เขต (อําเภอ) บางขุนเทียน จังหวัด 
กรุงเทพมหานคร เนื )อที
รวมกันทั )งสิ )น 44 ไร่ 1 งาน 15 ตารางวา ตามหนงัสือสญัญาเช่าช่วงมีกําหนดยี
สิบปี รวม
สองโฉนด ฉบบัลงวนัที
 15 สิงหาคม 2548 และสญัญาเช่าช่วงที
ดินโครงการเซ็นทรัล พลาซา พระราม 2 ฉบบัลง
วนัที
 11 สงิหาคม 2548 โดยรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ซึ
งสรุปได้ดงันี )  

โฉนดเลขที� เลขที�ดนิ หน้าสาํรวจ ตาํบล อาํเภอ จังหวดั เนื 2อที� 

4313 122 923 แสมดํา (บางบอน) บางขนุเทียน กรุงเทพฯ 16-3-90.5 

4314 78 920 แสมดํา (บางบอน) บางขนุเทียน กรุงเทพฯ 27-1-24.5 

รวม 44-1-15 

 
2. ที
ดินอันเป็นทรัพย์สินที
 เช่าตั )งอยู่  ณ หมู่ที
  6 แขวง (ตําบล) บางบอน เขต (อําเภอ) บางขุนเทียน จังหวัด 

กรุงเทพมหานคร ตามหนงัสือสญัญาเช่าช่วงมีกําหนดยี
สิบปี ฉบบัลงวนัที
 15 สิงหาคม 2548 และสญัญาเช่าช่วง
ที
ดิน ฉบบัลงวนัที
 11 สงิหาคม 2548 โดยรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 ซึ
งสรุปได้ดงันี ) 

โฉนดเลขที� เลขที�ดนิ หน้าสาํรวจ ตาํบล อาํเภอ จังหวดั เนื 2อที� 

49534 125 20872 แสมดํา (บางบอน) บางขนุเทียน กรุงเทพฯ 6-0-76.2 

 
3. ที
ดินอันเป็นทรัพย์สินที
 เช่าตั )งอยู่  ณ หมู่ที
  6 แขวง (ตําบล) บางบอน เขต (อําเภอ) บางขุนเทียน จังหวัด 

กรุงเทพมหานคร ตามหนงัสือสญัญาเช่าช่วงมีกําหนดยี
สิบปี (มีเงื
อนเวลา) ฉบบัลงวนัที
 16 สิงหาคม 2548 และ
สญัญาเช่าช่วงที
ดิน ฉบบัลงวนัที
 11 สงิหาคม 2548 โดยรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ซึ
งสรุปได้ดงันี ) 

โฉนดเลขที� เลขที�ดนิ หน้าสาํรวจ ตาํบล อาํเภอ จังหวดั เนื 2อที� 

85312 53 37871 แสมดํา (บางบอน) บางขนุเทียน กรุงเทพฯ 3-0-47.2 

 
4. พื )นที
ในอาคารศนูย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา พระราม 2 เฉพาะสว่นที
 ไม่แรเงา (สชีมพ)ู ตามหนงัสือสญัญาแบ่งเช่า 

มีกําหนด 20 ปี ฉบับลงวนัที
 15 สิงหาคม 2548 และสญัญาเช่าอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา พระราม 2 
(อาคารศนูย์การค้า) ฉบบัลงวนัที
 11 สงิหาคม 2548 โดยรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 4 

 

 

 



ทรัสต์เพื
อการลงทนุในสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 

 

เอกสารแนบ 6 หน้า 2 
 

อยา่งไรก็ดี พื )นที
ภายในบริเวณศนูย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา พระราม 2 ที
ไมไ่ด้รวมอยูใ่นทรัพย์สนิที
เช่า มีดงันี ) 

(ก) พื )นที
ที
ให้เช่าแก่ผู้ เช่ารายย่อยที
ได้มีการชําระค่าตอบแทนสิทธิการเช่า (ค่าเซ้ง) ในลกัษณะของสญัญาเช่า
ระยะยาว รวม 5,936.86 ตารางเมตร  

ชั 2น 1  
หมายเลขห้อง พื 2นที� (ตารางเมตร) 

123 111.54 
124-126 307.2 

127 97.05 
129 105.06 

129/1 50.56 
138 193.99 

141/2 168.68 
156/1 100.21 
158 127.99 
รวม 1,262.28 

  
ชั 2น 2  

หมายเลขห้อง พื 2นที� (ตารางเมตร) 

205 180.87 
209 189.59 
215 92.27 
224 116.79 
229 108.11 

240/1 103.1 
253 133.06 

256/2 112.98 
257 142.78 
รวม 1,179.55 

 
 
 
 
 
 
 

 



ทรัสต์เพื
อการลงทนุในสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 

 

เอกสารแนบ 6 หน้า 3 
 

ชั 2น 3  
หมายเลขห้อง พื 2นที� (ตารางเมตร) 

312 

686.57 
312/1 
313 
314 
318 190.35 
321 92.75 
340 131.25 
350 115.91 
351 148.04 
353 103.25 
รวม 1,468.12 

  
ชั 2น 4  

หมายเลขห้อง พื 2นที� (ตารางเมตร) 

412 98.84 
422 182.54 
424 402.59 
426 438.84 
430 290.81 
รวม 1,413.62 

  
ชั 2น G  

หมายเลขห้อง พื 2นที� (ตารางเมตร) 

G03 121.86 
G04 111.03 
G05 148.87 
G06 

231.53 
G07 
รวม 613.29 

 



ทรัสต์เพื
อการลงทนุในสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 

 

เอกสารแนบ 6 หน้า 4 
 

(ข) สทิธิการเช่าพื )นที
บางสว่นภายในอาคารศนูย์การค้า เซ็นทรัล พลาซา พระราม 2 มีเนื )อที
ประมาณ 107.81 
ตารางเมตร 

ชั 2น 2   
หมายเลขห้อง พื 2นที� (ตารางเมตร) 

211 107.81 
รวม 107.81 

 
(ค) พื )นที
จอดรถยนต์ทั )งหมด 113,897.27 ตารางเมตร หกัพื )นที
 Outdoor Sky Parking 6,034.36 ตารางเมตร 

และหกัพื )นที
 Outdoor Sun Parking 978.14 ตารางเมตร 

ลักษณะพื 2นที� พื 2นที� (ตารางเมตร) 

พื )นที
ที
จอดรถยนต์ 106,866.77 
รวม 106,866.77 

 
5. พื )นที
ห้องเลขที
 211 ชั )น 2 ในอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัล สาขาพระราม 2 เลขที
 128 หมู่ที
 6 แขวงแสมดํา (บาง

บอน) เขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร เป็นพื )นที
ซึ
งกองทนุรวมเช่าสทุธิ 107.81 ตารางเมตร รายละเอียดปรากฏ
ตามแผนผงัอาคารตามหนงัสือสญัญาแบ่งเช่า มีกําหนด 19 ปี 11 เดือน 15 วนั ฉบบัลงวนัที
 15 สิงหาคม 2548 
และสัญญาเช่าพื )นที
อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา พระราม 2 ฉบับลงวันที
  11 สิงหาคม 2548 โดย
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 5 

6. อาคารและพื )นที
จอดรถยนต์ของศนูย์การค้าเซน็ทรัล พลาซา พระราม 2 เลขที
 128 หมูที่
 6 แขวงแสมดํา (บางบอน) 
เขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร ยกเว้นพื )นที
จอดรถชั )น G ของ Star Parking ซึ
งมีเนื )อที
ประมาณ 15,066 ตาราง
เมตร ดงันั )นจึงเป็นพื )นที
ที
กองทนุรวมเช่าสทุธิ 91,800.77 ตารางเมตร รายละเอียดปรากฏตามแผนผงัอาคารและ
พื )นที
จอดรถยนต์ของศนูย์การค้าเซ็นทรัล  พลาซา พระราม 2 เฉพาะสว่นที
แรเงา (สชีมพ)ู ตามหนงัสอืสญัญาแบ่ง
เช่า มีกําหนด 19 ปี 7 เดือน 15 วัน ฉบับลงวนัที
 15 สิงหาคม 2548 และสญัญาเช่าอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัล 
พลาซา พระราม 2 (อาคารจอดรถ) ฉบบัลงวนัที
 11 สงิหาคม 2548 โดยรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 6 

7. การโอนสงัหาริมทรัพย์ที
ใช้ในโครงการเซ็นทรัล พลาซา พระราม 2 ที
กองทุนรวม CPNRF ถือกรรมสิทธิ[ให้แก่
กองทรัสต์ CPNREIT 
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โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 

1. ที
ดินโฉนดเลขที
 53132 และ 53133 เลขที
ดิน 379 และ 380 ตามลําดบั ตั )งอยูที่
 ตําบลช่องนนทรี อําเภอยานนาวา 
กรุงเทพมหานคร รวมเนื )อที
ประมาณ 12 ไร่ 2 งาน 44 6/10 ตารางวา ตามหนงัสือสญัญาเช่ามีกําหนดสามสิบปี 
รวม 2 โฉนด ฉบบัลงวนัที
 16 สิงหาคม 2548 และสญัญาเช่าที
ดินโครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา รัชดา-
พระราม 3 ฉบบัลงวนัที
 11 สงิหาคม 2548 โดยรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 7 ซึ
งสรุปได้ดงันี ) 

โฉนดเลขที� เลขที�ดนิ หน้าสาํรวจ ตาํบล อาํเภอ จังหวดั เนื 2อที� 

53132 379 8534 ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพฯ 12-0-83.4 

53133 380 8534 ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพฯ 0-1-61.2 

รวม 12-2-44.6 

 
2. ตึก 8 ชั )น และชั )นใต้ดิน 3 ชั )น เลขที
 79, 79/1, 79/2, 79/4 - 79/333 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยาน

นาวา กรุงเทพมหานคร ซึ
งเป็นอาคารศนูย์การค้า พื )นที
จอดรถและพื )นที
บริการ รวมเป็นพื )นที
เช่าประมาณ 169,740 
ตารางเมตร ซึ
งพื )นที
ที
กองทนุรวมลงทนุในหรือมีไว้ ได้แก่ พื )นที
ในอาคารศนูย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา รัชดา-พระราม 
3 รายละเอียดปรากฏตามแผนผงัอาคาร เฉพาะส่วนที
 ไม่แรเงา (สีเขียว) ตามหนงัสือสญัญาแบ่งเช่า มีกําหนด
สามสิบปี ฉบบัลงวนัที
 16 สิงหาคม 2548 และสญัญาเช่าศนูย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา รัชดา-พระราม 3 ฉบบัลง
วนัที
 11 สงิหาคม 2548 โดยรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 8 
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อยา่งไรก็ดี พื )นที
ภายในบริเวณศนูย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา รัชดา-พระราม 3 ที
ไมไ่ด้รวมอยูใ่นทรัพย์สนิที
เช่า มีดงันี ) 

(ก) สิทธิการเช่าพื )นที
บางสว่นภายในอาคารศูนย์การค้า เซ็นทรัล พลาซา รัชดา-พระราม 3 ซึ
งบริษัท เซ็นทรัล
พฒันา พระราม 3 จํากัดได้ให้เช่าแก่ผู้ เช่ารายย่อยที
ได้มีการชําระค่าตอบแทนสิทธิการเช่า (ค่าเซ้ง) ใน
ลกัษณะของสญัญาเช่าระยะยาวซึ
งมีเนื )อที
ประมาณ 9,586.67 ตารางเมตร 

ชั 2น G  

หมายเลขห้อง พื 2นที� (ตารางเมตร) 

G02/2 61.28 

G06 189.32 

G07 219.95 

G11 319.97 

G13/1 56.88 

G13/2 56.28 

G14/1 54.28 

G14/2 55.03 

G15/2 53.48 

G19 65.24 

G22 114.22 

G23 137.37 

G24 204.93 

G26 161.00 

G29/1 101.18 

G29/2 93.24 

G31 183.27 

G32 116.74 
รวม 2,243.66 
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ชั 2น 1 

หมายเลขห้อง พื 2นที� (ตารางเมตร) 

100 393.59 

105 171.96 

108 
116 

222.08 
150.50 

118 155.06 

119 101.00 

127 145.57 

รวม 1,339.76 

 
ชั 2น 2 

หมายเลขห้อง พื 2นที� (ตารางเมตร) 

211 115.18 

212 210.87 

213 76.30 

214/1 71.41 

216/1 71.84 

216/2 73.08 

219 155.78 

221 180.26 

222 104.44 

223 113.91 

224 128.35 

225 195.08 

รวม 1,496.50 
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ชั 2น 3  

หมายเลขห้อง พื 2นที� (ตารางเมตร) 

303 94.42 

305 75.20 

306/1 58.27 

309C 30.95 

310A 27.97 

310B 27.75 

311B 35.54 

311C 25.81 

312 
313 

85.49 
148.55 

316/1 73.86 

316/2 73.45 

318/1 72.39 

318/2 76.27 

319 158.30 

320 176.32 

322 103.84 

335/1 108.99 

336/1 56.11 

336/2 52.31 

337 181.79 

รวม 1,743.58 

 
ชั 2น 4 

หมายเลขห้อง พื 2นที� (ตารางเมตร) 

402/1 44.26 

รวม 44.26 
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ชั 2น 5 

หมายเลขห้อง พื 2นที� (ตารางเมตร) 

502 72.54 

512 80.80 

513 149.78 

514 184.48 

515 110.62 

516 151.32 

518 151.47 

519 163.16 

523 184.39 

524 109.20 

525 117.14 

526 
527 

137.60 
205.72 

528 181.27 

530/1 57.13 

533 182.34 

534 111.91 

535 171.68 

536 196.36 
รวม 2,718.91 
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(ข) พื )นที
ที
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 จํากัด เช่าจากบริษัท สรรพสินค้ารัชดานนทรีย์ จํากัด รวม 
8,630.71 ตารางเมตร 

ชั 2น 6 

หมายเลขห้อง พื 2นที� (ตารางเมตร) 

632/1 47.80 

632/2 47.44 

634/1 80.88 

634/2 80.88 

635/1 79.71 

635/2 79.62 

642 22.35 

รวม 438.68 

 
ชั 2น 7 

หมายเลขห้อง พื 2นที� (ตารางเมตร) 

705/1 269.93 

705/2 131.26 

705/3 463.80 
รวม 864.99 

  
พื 2นที�ขนาดใหญ่ 

หมายเลขห้อง พื 2นที� (ตารางเมตร) 

เมเจอร์โบวลิ
ง 3,399.50 

ศนูย์อาหาร 2,650.00 
รวม 6,049.50 
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ชั 2น 6 (EDUCATION ZONE II)  

หมายเลขห้อง พื 2นที� (ตารางเมตร) 

6R-1 226.25 

6R-2 126.68 

6R-3 126.68 

6R-4 126.68 

6R-5 126.68 

6R-6 166.06 

6R-7 378.51 

รวม 1,277.54 

 
(ค) สิทธิการเช่าพื )นที
บางส่วนภายในอาคารศูนย์การค้า เซ็นทรัล พลาซา รัชดา-พระราม 3 มีเนื )อที
ประมาณ 

428.67 ตารางเมตร 

  
หมายเลขห้อง พื 2นที� (ตารางเมตร) 

G01/1 53.12 

102 194.45 

133 181.10 

รวม 428.67 

 
3. พื )นที
ในอาคารศนูย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา รัชดา-พระราม 3 ห้องเลขที
 G01/1 ชั )น G ห้องเลขที
 102 และห้องเลขที
 

133 ชั )น 1 รวมเป็นพื )นที
เช่าประมาณ 428.67 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแผนผงัท้ายนี ) ตามหนงัสือสญัญาแบ่ง
เช่า มีกําหนดยี
สิบเก้าปีสิบเอ็ดเดือนสิบห้าวัน ฉบับลงวันที
 16 สิงหาคม 2548 และสัญญาเช่าพื )นที
อาคาร
ศนูย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา รัชดา-พระราม 3 ฉบบัลงวนัที
 11 สงิหาคม 2548 โดยรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
แนบ 9  

หมายเลขห้อง พื 2นที� (ตารางเมตร) 

G01/1 53.12 

102 194.45 

133 181.10 

รวม 428.67 

 
4. ที
ดินซึ
งสรุปได้ตามตารางด้านลา่งนี ) และสิ
งปลกูสร้าง ซึ
งได้แก่ ตกึ 8 ชั )น และชั )นใต้ดิน 3 ชั )น เลขที
 79, 79/1, 79/2, 

79/4 – 79/333 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ซึ
งเป็นอาคารห้างสรรพสินค้า 
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สํานักงาน โรงมหรสพ และจอดรถยนต์ ตามหนังสือสัญญาจํานองเป็นประกันรวม 2 โฉนด ฉบับลงวันที
 16 
สิงหาคม 2548 และหนังสือต่อท้ายสญัญาจํานองที
ดินและสิ
งปลูกสร้าง ฉบับลงวันที
 11 สิงหาคม 2548 โดย
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 10  

โฉนดเลขที� เลขที�ดนิ หน้าสาํรวจ ตาํบล อาํเภอ จังหวดั เนื 2อที� 

53132 379 8534 ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพฯ 12-0-83.4 

53133 380 8534 ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพฯ 0-1-61.2 

รวม 12-2-44.6 

 
5. การโอนสงัหาริมทรัพย์ที
ใช้ในโครงการเซ็นทรัล พลาซา พระราม 3 ที
กองทุนรวม CPNRF ถือกรรมสิทธิ[ให้แก่

กองทรัสต์ CPNREIT 

6. การโอนงานระบบที
ใช้ในโครงการเซ็นทรัล พลาซา พระราม 3 ที
กองทนุรวม CPNRF ถือกรรมสิทธิ[ให้แก่กองทรัสต์ 
CPNREIT 
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โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ� นเกล้า 

1. ที
ดินอนัเป็นทรัพย์สินที
เช่าตั )งอยู ่ณ แขวง (ตําบล) บางบําหรุ เขต (อําเภอ) บางพลดั จงัหวดั กรุงเทพมหานคร เนื )อ
ที
รวมกันทั )งสิ )น 24 ไร่ 2 งาน 84 ตารางวา ตามหนงัสือสญัญาแบ่งเช่าช่วงรวมสองโฉนด มีกําหนดสิบห้าปีหนึ
ง
เดือนยี
สิบเจ็ดวนั ฉบับลงวันที
 4 พฤศจิกายน 2552 และสญัญาเช่าช่วงที
ดินโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ
 นเกล้า 
ฉบบัลงวนัที
 29 ตลุาคม 2552 โดยรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 11 ซึ
งสรุปได้ดงันี ) 

โฉนดเลขที� เลขที�ดนิ หน้าสาํรวจ ตาํบล อาํเภอ จังหวดั 
เนื 2อที�ที�กองทุน

ลงทุนโดยประมาณ 
(ไร่-งาน-ตร.วา) 

1041 463 220 บางบําหรุ บางพลดั กรุงเทพฯ 22-00-72 

1054 460 233 บางบําหรุ บางพลดั กรุงเทพฯ 02-02-12 

รวม 24-02-84 

 
2. พื )นที
ในอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ
 นเกล้า อาคารสํานกังานเซ็นทรัล ทาวเวอร์ A ปิ
 นเกล้า และอาคาร

สาํนกังานเซ็นทรัล ทาวเวอร์ B ปิ
 นเกล้า รายละเอียดปรากฏตามแผนผงัอาคาร เฉพาะสว่นที
ไม่แรเงา ตามหนงัสือ
สญัญาแบง่เช่าพื )นที
อาคารบางสว่นรวมห้าร้อยสี
สบิสามหลงั มีกําหนดสบิห้าปีหนึ
งเดือนยี
สบิเจ็ดวนั ฉบบัลงวนัที
 4 
พฤศจิกายน 2552 และสัญญาเช่าอาคารโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ
 นเกล้า (อาคารศูนย์การค้าและอาคาร
สาํนกังาน) ฉบบัลงวนัที
 29 ตลุาคม 2552  รวมทั )งสญัญาแก้ไขเพิ
มเติมสญัญาเช่าอาคารโครงการเซ็นทรัลพลาซา 
ปิ
 นเกล้า (อาคารศนูย์การค้าและอาคารสํานกังาน) ฉบบัลงวนัที
 29 ตลุาคม 2552 ฉบบัลงวนัที
 24 ตลุาคม 2560 
โดยรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 12  

อยา่งไรก็ดี พื )นที
ภายในบริเวณศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ
 นเกล้า ที
ไมไ่ด้รวมอยูใ่นทรัพย์สนิที
เช่า มีดงันี ) 

 (ก) พื )นที
ที
บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) เคยให้เช่าแก่ผู้ เช่ารายย่อยที
ได้มีการชําระค่าตอบแทนสิทธิ
การเช่า (คา่เซ้ง) ในลกัษณะของสญัญาเช่าระยะยาว รวม 26,339.45 ตารางเมตร 

ชั 2น B 
หมายเลขห้อง พื 2นที� (ตารางเมตร) 

B1 383.03 
B01 602.78 

RMUB02 26.54 
RMUB03 18.37 
RMUB04 14.21 
RMUB05 16.29 
RMUB06 16.29 
RMUB07 14.21 
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หมายเลขห้อง พื 2นที� (ตารางเมตร) 

RMUB08 18.37 
RMUB09 48.26 
RMUB10 12.19 
RMUB11 24.84 
RMUB12 33.98 
RMUB13 58.93 
RMUB14 59.93 
RMUB15 33.98 
RMUB16 258.72 
RMUB17 30.37 
RMUB18 20.93 
RMUB19 20.93 
RMUB20 21.37 
RMUB21 15.80 
RMUB22 15.80 

รวม 1,766.12 
 
ชั 2น G 

หมายเลขห้อง พื 2นที� (ตารางเมตร) 

G03 , G04 550.76 
G05 209.67 
G06 129.75 
G07 168.91 
G08 182.84 
G09 169.63 

G10 , G11 344.85 
G12 , G13 137.46 

G21 83.62 
G22 77.06 
G23 170.60 

G26/1 130.06 
G26/2 72.33 
G27 47.22 
G28 51.16 
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หมายเลขห้อง พื 2นที� (ตารางเมตร) 

G29 55.29 
G30 54.72 
G32 51.30 
G33 51.30 
G34 51.30 
G35 127.11 
G36 135.63 
G37 295.25 

G40 ,G41 354.29 
G42 142.28 
G43 308.32 
G44 223.20 
G45 222.27 
G46 239.45 
G49 128.57 
G50 165.83 
G51 184.75 
G52 123.77 
G53 34.00 
G54 22.05 
G55 24.00 

TOPS 443.84 
Powerbuy 404.89 

K-G06 77.43 
K-G07 33.21 
K-G08 33.21 
K-G09 35.59 
K-G10 35.56 
K-G12 55.25 
K-G18 20.58 
K-G19 26.19 
CG01 1.00 
CG02 1.00 
CG03 1.00 
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หมายเลขห้อง พื 2นที� (ตารางเมตร) 

CG04 1.00 
CG05 1.00 
รวม 6,691.35 

 
ชั 2น 1 

หมายเลขห้อง พื 2นที� (ตารางเมตร) 

103/2 205.02 
103/3 323.18 
104 81.93 

109 , 110 , 111 628.97 
118 170.54 
119 120.94 
120 233.88 
121 67.66 

122/1 96.77 
122/2 108.66 
124/1 104.57 
124/2 109.65 
125 206.25 
126 132.61 
127 149.04 

132/1 96.90 
132/2 108.70 
133 170.90 
135 206.42 
137 214.39 

138 , 139 315.78 
141 120.12 
142 77.70 
รวม 4,050.58 
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ชั 2น 2 
หมายเลขห้อง พื 2นที� (ตารางเมตร) 

202/1 34.36 
202/2 277.42 
204 284.26 
205 205.07 

207/1 103.05 
207/2 103.05 
213/1 104.88 
213/2 99.75 
215 115.53 

216/1 84.37 
216/2 84.37 
218 92.29 

224/1 83.89 
224/2 78.77 
225 125.57 

226 , 227 316.80 
228/1 46.09 
228/2 42.75 
233 161.22 

234/1 78.11 
234/2 78.40 
236 121.19 

237/1 135.92 
237/2 67.83 
238 102.05 
239 118.73 
240 117.81 
2/A 43.71 

K-220 167.12 
C201 1.00 
C202 1.00 
C203 1.00 
C204 1.00 
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หมายเลขห้อง พื 2นที� (ตารางเมตร) 

C205 1.00 
C206 1.00 
C207 1.00 
C208 1.00 
C209 1.00 
C210 1.00 
C211 1.00 
C212 1.00 
C213 1.00 
C214 1.00 
รวม 3,488.26 

 
ชั 2น 3 

หมายเลขห้อง พื 2นที� (ตารางเมตร) 

307 205.27 
308/1 59.62 
308/2 59.58 

314 , 315 202.86 
316 115.53 
319 120.57 
320 98.60 
321 172.74 
322 163.78 

323/2 174.09 
323/3 226.06 
325/1 54.79 
325/2 54.63 
326 83.77 
327 78.77 
330 158.40 
331 78.52 
332 79.87 
333 69.37 
334 90.52 
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หมายเลขห้อง พื 2นที� (ตารางเมตร) 

335 124.00 
344 , 345 150.74 

346 78.38 
347 78.75 
348 157.32 
349 79.18 
350 78.31 
351 157.59 
352 85.02 
353 84.20 
354 101.63 
355 120.48 
3/A 42.99 
รวม 3,692.93 

 
ชั 2น 4 

หมายเลขห้อง พื 2นที� (ตารางเมตร) 

401 , 402 (SB) 610.00 
403 (SB) 203.60 
403 , 404 409.04 

405 206.08 
406 119.25 
408 280.93 
409 310.11 

410/1 103.27 
410/2 103.05 
412 203.93 

422/1 110.34 
426/1 102.15 
426/2 101.99 
434 143.52 

426 (SB) 119.10 
427 (SB) 118.98 
428 (SB) 65.22 
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หมายเลขห้อง พื 2นที� (ตารางเมตร) 

429 (SB) 181.99 
430 (SB) 66.65 
431 (SB) 112.53 
432 (SB) 111.80 
433 (SB) 170.14 

434/1 (SB) 28.56 
434/2 (SB) 129.94 
435 (SB) 164.30 

4/A 42.54 
C401 1.00 
C402 1.00 
C403 1.00 
C404 1.00 
C405 1.00 
C406 1.00 
C407 1.00 
รวม 4,326.01 

 
ชั 2น 5 

หมายเลขห้อง พื 2นที� (ตารางเมตร) 

533  1,996.87  
รวม 1,996.87 

 
(ข) พื )นที
ในส่วนที
บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากัด (มหาชน) ได้เช่าจากบริษัท ห้างเซ็นทรัลปิ
 นเกล้า จํากดั (สว่น

พื )นที
บนอาคารห้างสรรพสนิค้าชั )น 5 และ 6) มีเนื )อที
ประมาณ 14,248.59 ตารางเมตร 

ชั 2น 5 
หมายเลขห้อง พื 2นที� (ตารางเมตร) 

503 95.46 
504 126.90 
505 126.90 
506 233.93 
507 236.28 
508 90.10 
509 126.43 
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หมายเลขห้อง พื 2นที� (ตารางเมตร) 

510 25.73 
518 34.51 
519 57.81 
520 179.09 
5/1 2,000.00 
รวม 3,333.14 

 
ชั 2น 6 

หมายเลขห้อง พื 2นที� (ตารางเมตร) 

601/B 30.00 
602/3 181.64 
601/1 

361.26 
601/2 
602/1 

348.86 
602/2 
603 246.30 
รวม 1,168.06 

 
พื 2นที�ขนาดใหญ่ 

หมายเลขห้อง พื 2นที� (ตารางเมตร) 

โรงภาพยนตร์อีจีว ี 7,261.02 
รวม 7,261.02 

 
(ค) พื )นที
จอดรถยนต์  

หมายเลขห้อง พื 2นที� (ตารางเมตร) 

พื )นที
ที
จอดรถยนต์ 92,892.48 
รวม 92,892.48 

 
(ง) พื )นที
ที
เช่าภายใต้ข้อ 3 ด้านลา่ง ซึ
งรวมเป็นพื )นที
เช่าประมาณ 2,043.85 ตารางเมตร ประกอบด้วย 

(ง1) พื )นที
ในอาคารศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ
 นเกล้า ดงันี ) 

หมายเลขห้อง พื 2นที� (ตารางเมตร) 

G47 140.68 
G48 140.67 
209 504.83 
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หมายเลขห้อง พื 2นที� (ตารางเมตร) 

210/1 53.68 
210/2 88.02 
211/1 57.35 
211/2 59.15 
212 206.10 

306/1  103.66 
306/2 103.65 
432 114.59 
รวม 1,572.38 

 
(ง2) พื )นที
ในอาคารสาํนกังานเซ็นทรัล ทาวเวอร์ A ปิ
 นเกล้า ดงันี ) 

หมายเลขห้อง พื 2นที� (ตารางเมตร) 

1503B 100.74 
รวม 100.74 

 
(ง3) พื )นที
ในอาคารสาํนกังานเซ็นทรัล ทาวเวอร์ B ปิ
 นเกล้า ดงันี ) 

หมายเลขห้อง พื 2นที� (ตารางเมตร) 

1502 115.83 
1503 129.90 
1504 125.00 
รวม 370.73 

 
3. พื )นที
ในอาคารศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ
 นเกล้า รายละเอียดปรากฏตามแผนผงัอาคาร ตามหนงัสอืสญัญาแบ่ง

เช่าเฉพาะสว่นรวมห้าร้อยสี
สิบสามหลงั มีกําหนดสิบห้าปีหนึ
งเดือนยี
สิบเจ็ดวนั ฉบบัลงวนัที
 4 พฤศจิกายน 2552 
และสญัญาเช่าพื )นที
อาคารโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ
 นเกล้า (อาคารศนูย์การค้าและอาคารสํานกังาน) ฉบบัลง
วนัที
 29 ตลุาคม 2552 รวมทั )งสญัญาแก้ไขเพิ
มเติมสญัญาเช่าอาคารโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ
 นเกล้า (อาคาร
ศนูย์การค้าและอาคารสาํนกังาน) ฉบบัลงวนัที
 29 ตลุาคม 2552 ฉบบัลงวนัที
 24 ตลุาคม 2560 โดยรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารแนบ 13 ประกอบด้วยพื )นที
ในโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ
 นเกล้า รวมเป็นพื )นที
เช่าประมาณ 
2,043.85 ตารางเมตร ประกอบด้วย 
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(1) พื )นที
ในอาคารศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ
 นเกล้า ดงันี ) 

หมายเลขห้อง พื 2นที� (ตารางเมตร) 

G47 140.68 
G48 140.67 
209 504.83 

210/1 53.68 
210/2 88.02 
211/1 57.35 
211/2 59.15 
212 206.10 

306/1  103.66 
306/2 103.65 
432 114.59 
รวม 1,572.38 

 
(2) พื )นที
ในอาคารสาํนกังานเซ็นทรัล ทาวเวอร์ A ปิ
 นเกล้า ดงันี ) 

หมายเลขห้อง พื 2นที� (ตารางเมตร) 

1503B 100.74 
รวม 100.74 

 
(3) พื )นที
ในอาคารสาํนกังานเซ็นทรัล ทาวเวอร์ B ปิ
 นเกล้า ดงันี ) 

หมายเลขห้อง พื 2นที� (ตารางเมตร) 

1502 115.83 
1503 129.90 
1504 125.00 
รวม 370.73 

 
4. การโอนสงัหาริมทรัพย์ที
ใช้ในโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ
 นเกล้า ที
กองทนุรวม CPNRF ถือกรรมสทิธิ[ให้แก่กองทรัสต์ 

CPNREIT 
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โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต 

1. ที
ดินที
เป็นที
ตั )งของอาคารศนูย์การค้าในโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ตั )งอยู่ที
ตําบลสเุทพ อําเภอ
เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ตามหนังสือสญัญาเช่า (มีกําหนด สามสิบปี) รวมแปดโฉนด ฉบับลงวันที
 23 
เมษายน 2557 โดยรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 14 หนังสือสญัญาแบ่งเช่าที
ดิน (มีกําหนด สามสิบปี) 
ฉบบัลงวนัที
 23 เมษายน 2557 โดยรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 15 และหนงัสือสญัญาแบ่งเช่าที
ดิน (มี
กําหนด สามสบิปี) ฉบบัลงวนัที
 23 เมษายน 2557 โดยรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 16 ซึ
งสรุปได้ดงันี ) 

โฉนดเลขที� เลขที�ดนิ หน้าสาํรวจ ตาํบล อาํเภอ จังหวดั 
เนื 2อที�ที�กองทุน

ลงทุนโดยประมาณ 
(ไร่-งาน-ตร.วา) 

3289 350 88 สเุทพ เมืองเชียงใหม ่ เชียงใหม ่ 15-0-80.75 

3301 349 100 สเุทพ เมืองเชียงใหม ่ เชียงใหม ่ 2-2-88.4 

3313 3313 112 สเุทพ เมืองเชียงใหม ่ เชียงใหม ่ 5-1-74.3 

58660 351 5782 สเุทพ เมืองเชียงใหม ่ เชียงใหม ่ 2-1-90 

58661 352 5783 สเุทพ เมืองเชียงใหม ่ เชียงใหม ่ 1-1-85 

110632 9 10806 สเุทพ เมืองเชียงใหม ่ เชียงใหม ่ 1-1-11.3 

110633 58 10807 สเุทพ เมืองเชียงใหม ่ เชียงใหม ่ 2-0-83.1 

110634 59 10808 สเุทพ เมืองเชียงใหม ่ เชียงใหม ่ 0-2-46 

110635 10 10809 สเุทพ เมืองเชียงใหม ่ เชียงใหม ่ 0-0-96 

15540 321 1133 สเุทพ เมืองเชียงใหม ่ เชียงใหม ่ 1-1-02 

รวม 32-3-56.85 

 
2. อาคารรวมทั )งสิ
งปลกูสร้างในโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม ่แอร์พอร์ต ซึ
งตั )งอยู่บนที
ดินข้างต้น ตั )งอยู่เลขที
 2 

ถนนมหิดล 252-252/1 ถนนววัลาย ตําบลหายยา อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวดัเชียงใหม่ ประกอบด้วย อาคาร
ศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต อาคารอเนกประสงค์ (Multipurpose Hall) และพื )นที
จอดรถยนต์
ภายในอาคาร รายละเอียดปรากฏตามแผนผงัอาคาร เฉพาะสว่นที
ไม่แรเงา ตามหนงัสือสญัญาแบ่งเช่า ฉบบัลง
วนัที
 23 เมษายน 2557 และสญัญาเช่าที
ดินและอาคารศูนย์การค้าโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต 
ฉบบัลงวนัที
 17 เมษายน 2557 โดยรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 17 

3. การโอนสงัหาริมทรัพย์ที
ใช้ในโครงการเซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ตที
กองทุนรวม CPNRF ถือกรรมสิทธิ[

ให้แก่กองทรัสต์ CPNREIT 

 
 



ทรัสต์เพื
อการลงทนุในสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 7 

ความเหน็ของที�ปรึกษาทางการเงนิอิสระเกี�ยวกับการแปลงสภาพและ Swap Ratio 

ที�นําเสนอต่อที�ประชุมผู้ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวม CPNRF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ทรัสต์เพื
อการลงทนุในสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 

ความเห็นของที�ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี�ยวกับการแปลงสภาพและ Swap Ratio ที� นําเสนอต่อที�ประชุม
วิสามัญผู้ถอืหน่วยลงทุนของกองทุนรวม CPNRF ครั7งที� 1/2560 เมื�อวันที� 28 สิงหาคม 2560 

ที
ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาถึงวัตถุประสงค์และความสมเหตุสมผลในการแปลงสภาพกองทุนรวม 
CPNRF เป็นกองทรัสต์ CPNREIT และพบว่าการแปลงสภาพดงักลา่วจะมีผลกระทบในทางลบในด้านภาษีต่อผู้ ถือหน่วย
ลงทนุบางกลุ่มซึ
งจะมีภาระภาษีเพิ
มมากขึ 9น อย่างไรก็ตาม ในระยะยาวการแปลงสภาพจะเป็นประโยชน์ต่อกองทนุรวม 
CPNRF และผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวมในหลายด้าน โดยเฉพาะประโยชน์จากความสามารถในการเพิ
มทนุ และ/หรือ กู้ยืม
เงินเพื
อลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือ สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์เพิ
มเติม ประโยชน์จากการเพิ
มขึ 9นของเพดานใน
การกู้ยืมเงิน และประโยชน์จากความสามารถในการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ที
หลากหลายมากขึ 9น นอกจากนี 9 อตัราการ
สบัเปลี
ยน 1 หน่วยลงทุนของกองทนุรวม CPNRF ต่อ 1 หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ CPNREIT ที
กําหนดไว้ในครั 9งนี 9ไม่ได้
สง่ผลกระทบตอ่สทิธิของผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวม CPNRF 

ทั 9งนี 9 ที
ปรึกษาทางการเงินอิสระได้วิเคราะห์ผลกระทบต่อผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวม CPNRF ในกรณีที
มีการ
แปลงสภาพและลงทนุเพิ
มเติมในทรัพย์สนิที
จะลงทนุเพิ
มเติมครั 9งที
 1 ด้วยมลูคา่ในการลงทนุเป็นจํานวน 11,908 ล้านบาท 
โดยการกู้ ยืม และพบว่าอัตราผลตอบแทนของผู้ ถือหน่วยลงทุนจะเพิ
มขึ 9นจากร้อยละ 7.0 ต่อปี เป็นร้อยละ 8.7 ต่อปี 
โดยประมาณ โดยมีสาเหตหุลกัมาจากผลประกอบการของทรัพย์สินที
จะลงทนุเพิ
มเติมครั 9งที
 1 และโครงสร้างทางการเงิน
ที
มีการกู้ยืมเงินเพิ
มสงูขึ 9น ที�ปรึกษาทางการเงนิอิสระจึงมีความเห็นว่าการเข้าทํารายการแปลงสภาพกองทุนรวม 
CPNRF เป็นกองทรัสต์ CPNREIT และการเข้าลงทุนในทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติมครั7งที�  1 ด้วยมูลค่าเงิน
ลงทุนเป็นจํานวน 11,908 ล้านบาท มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ดังนั 7น ผู้ถือ
หน่วยลงทุนจึงควรอนุมัติการเข้าทาํรายการดังกล่าว 

ที�มา: บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จํากดั 
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