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แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรสัต ์/ หนังสือช้ีชวนการเสนอขายหน่วยทรสัตส์ าหรบัการเพ่ิมทนุ 
 

บรษิทั ซพีเีอน็ รที แมเนจเมนท ์จ ำกดั 
(CPN REIT MANAGEMENT COMPANY LIMITED) 

เสนอขำยหน่วยทรสัตข์อง 
ทรสัตเ์พื่อกำรลงทนุในสทิธกิำรเชำ่อสงัหำรมิทรพัย ์CPN รเีทล โกรท 

CPN RETAIL GROWTH LEASEHOLD REIT (CPNREIT)  
กองทรสัตไ์มก่ ำหนดอำยุและไมร่บัไถ่ถอนหน่วยทรสัต ์ 

 

ระดมทนุโดยกำร (1) เสนอขำยหน่วยทรสัต ์มลูค่ำรวมกนัทัง้สิน้ไมเ่กนิ 21,965,394,000 บำท 
(2) กูย้มืเงนิจำกธนำคำร และ/หรอืสถำบนักำรเงนิมลูคำ่รวมทัง้สิน้ไมเ่กนิ 13,500,000,000 บำท 

โดยกองทรสัตจ์ะเขำ้ลงทนุในทรพัยส์นิในมลูคำ่ทัง้สิน้ไมเ่กนิ 35,465,394,000 บำท 
 

โดยมหีน่วยทรสัตท์ีจ่ะเสนอขำยจ ำนวนทัง้สิน้ไมเ่กนิ 665,618,000 หน่วย  
รำคำเสนอขำย 32.00 ถงึ 33.00 บำทต่อหน่วย และมลูค่ำทีต่รำไวข้องหน่วยทรสัตเ์ทำ่กบั 13.1149 บำท 

 
ให้แก่ 

 
เสนอขำยต่อ ประชำชนทัว่ไป จ ำนวนทัง้สิน้ไมเ่กนิ 665,618,000 หน่วย 

 
ผู้เสนอขายหน่วยทรสัต ์และผูจ้ดัการกองทรสัต ์: บรษิทั ซพีเีอน็ รที แมเนจเมนท ์จ ำกดั 

ทรสัตี : บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุ ไทยพำณิชย ์จ ำกดั   
ท่ีปรึกษาทางการเงิน ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายหน่วยทรสัต ์:  

ธนำคำรไทยพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน) และบรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)   
วนัท่ีย่ืนแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือช้ีชวน : 25 พฤศจกิำยน 2562 

วนัท่ีแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือช้ีชวนมีผลใช้บงัคบั : 26 กุมภำพนัธ ์2563 
 

ช่วงเวลาการเสนอขายหน่วยทรสัต ์:  
ประชำชนทัว่ไป ทีม่สีทิธจิองซือ้หน่วย ประเภทบคุคลธรรมดำ นิตบิคุคล (ยกเวน้ CPN และ GLAND) และผูล้งทนุสถำบนัทีไ่มไ่ด้
น ำส่งใบ Bookbuilding 

วนัที ่13, 16-17 มนีำคม 2563  

ประชำชนทัว่ไป ประเภทบคุคลธรรมดำ นิตบิุคคล ตำมดุลพนิิจของผูจ้ดัจ ำหน่ำยหน่วยทรสัต ์ วนัที ่19-20, 23 มนีำคม 2563  
ประชำชนทัว่ไป ทีม่สีทิธจิองซือ้หน่วย ประเภทผูล้งทนุสถำบนัทีน่ ำส่งใบ Bookbuilding วนัที ่25-27 มนีำคม 2563  
ประชำชนทัว่ไป ประเภทผูล้งทนุสถำบนัทีน่ ำส่งใบ Bookbuilding  วนัที ่25-27 มนีำคม 2563  
บรษิทั เซน็ทรลัพฒันำ จ ำกดั (มหำชน) (CPN) และ บรษิทั แกรนด ์คำแนล แลนด ์จ ำกดั (มหำชน) (GLAND) วนัที ่25-27 มนีำคม 2563  

 
  

 

ก่อนตดัสนิใจลงทุน ผูล้งทุนตอ้งใชว้จิำรณญำณในกำรพจิำรณำขอ้มลูรำยละเอยีดเกีย่วกบักองทรสัต์ รวมทัง้ควำมเหมำะสมในกำรลงทุน และควำมเสี่ยงที่เกี่ยวขอ้งเป็นอย่ำงดี กำร
มผีลใชบ้งัคบัของ แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลกำรเสนอขำยหน่วยทรสัต์นี้ มไิด้เป็นกำรแสดงว่ำ คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน หรือ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยแ์นะน ำใหล้งทุนในหน่วยทรสัตท์ีเ่สนอขำย หรอืมไิดป้ระกนัรำคำหรอืผลตอบแทนของหน่วยทรสัต์ที่เสนอขำย หรอืรบัรองควำม
ถูกต้องครบถ้วนของขอ้มูลในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหน่วยทรสัต์แต่อย่ำงใด  ทัง้นี้ กำรรบัรองควำมถูกต้องครบถ้วนของขอ้มูลในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำย
หน่วยทรสัต์นี้เป็นควำมรบัผดิชอบของผู้เสนอขำยหน่วยทรสัต์ หำกแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหน่วยทรสัต์มขี้อควำมหรอืรำยกำรเป็นเท็จ  หรอืขำดข้อควำมที่ควรแจ้งใน
สำระส ำคญั ผูถ้อืหน่วยทรสัตท์ีไ่ดซ้ือ้หน่วยทรสัตไ์ม่เกนิ 1 ปีนบัแต่วนัที่แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลกำรเสนอขำยหน่วยทรสัต์นัน้มผีลใชบ้งัคบั  มสีทิธเิรยีกร้องค่ำเสยีหำยจำกบรษิทัผูเ้สนอขำย
หน่วยทรสัต์ได้ตำมมำตรำ 82 แห่งพระรำชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ทัง้นี้ ภำยใน 1 ปีนับแต่วนัที่ได้รู้หรอืควรได้รู้ว่ำแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลกำรเสนอขำย
หน่วยทรสัตเ์ป็นเทจ็ หรอืขำดขอ้ควำมทีค่วรตอ้งแจง้ในสำระส ำคญั แต่ไม่เกนิ 2 ปีนบัแต่วนัทีแ่บบแสดงรำยกำรขอ้มลู กำรเสนอขำยหน่วยทรสัตม์ผีลใชบ้งัคบั 

ค าเตือน: การลงทุนมีความเส่ียง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตดัสินใจลงทุน 
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สารบญั 
 

ค าจ ากดัความ  
 

ส่วนท่ี 1  สรปุข้อมูลส าคญัของหน่วยทรสัต ์(Fact Sheet) สว่นที ่1 หน้ำ 1 
 

ส่วนท่ี 2  ข้อมูลเก่ียวกบักองทรสัต ์  
1. วตัถุประสงคก์ำรใชเ้งนิ สว่นที ่2.1 หน้ำ 1 
2. นโยบำย และภำพรวมกำรประกอบธุรกจิของกองทรสัต ์ สว่นที ่2.2 หน้ำ 1 
3. ขอ้มลูเกีย่วกบัทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต ์ สว่นที ่2.3 หน้ำ 1 
4. กำรจดัหำประโยชน์จำกอสงัหำรมิทรพัย ์ สว่นที ่2.4 หน้ำ 1 
5. ภำพรวมของภำวะอุตสำหกรรมของธุรกจิกำรจดัหำผลประโยชน์จำกทรพัยส์นิ สว่นที ่2.5 หน้ำ 1 
6. ปจัจยัควำมเสีย่ง สว่นที ่2.6 หน้ำ 1 
7. ขอ้พพิำททำงกฎหมำย สว่นที ่2.7 หน้ำ 1 
8. ขอ้มลูส ำคญัอื่น สว่นที ่2.8 หน้ำ 1 
9. ขอ้มลูหน่วยทรสัตแ์ละผูถ้อืหน่วยทรสัต ์ สว่นที ่2.9 หน้ำ 1 
10. โครงสรำ้งและกำรด ำเนินงำนของกองทรสัต ์ สว่นที ่2.10 หน้ำ 1 
11. ค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยทีเ่รยีกเกบ็จำกกองทรสัต ์ สว่นที ่2.11 หน้ำ 1 
12. รำยกำรระหว่ำงกองทรสัตก์บัผูจ้ดักำรกองทรสัตแ์ละบุคคลทีเ่กีย่วโยงกบั  สว่นที ่2.12 หน้ำ 1 

ผูจ้ดักำรกองทรสัต ์และระหว่ำงกองทรสัตก์บัทรสัตแีละบุคคลทีเ่กีย่วโยงกบัทรสัต ี
13. ขอ้มลูทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั กำรวเิครำะหแ์ละค ำอธบิำยของผูจ้ดักำรกองทรสัต์ สว่นที ่2.13 หน้ำ 1 

  

ส่วนท่ี 3 ข้อมูลเก่ียวกบัการเสนอขายหน่วยทรสัต ์  
1. รำยละเอยีดของหน่วยทรสัตท์ีเ่สนอขำย สว่นที ่3.1 หน้ำ 1 
2. กำรจอง กำรจดัจ ำหน่ำย และกำรจดัสรร  สว่นที ่3.2 หน้ำ 1 
3. รำคำหน่วยทรสัตใ์นตลำดรอง สว่นที ่3.3 หน้ำ 1 
4. ประมำณกำรค่ำใชจ้่ำยต่ำงๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรเสนอขำยในครัง้นี้ สว่นที ่3.4 หน้ำ 1 

 

ส่วนท่ี 4 การรบัรองความถกูต้องของข้อมูล  
  
รายการเอกสารแนบ 
เอกสารแนบ 1 สญัญำก่อตัง้ทรสัต์ และร่ำงกำรแกไ้ขสญัญำก่อตัง้ทรสัต์ 
เอกสารแนบ 2 สรุปรำยงำนกำรประเมนิมลูค่ำทรพัยส์นิ 
เอกสารแนบ 3 ประมำณกำรงบก ำไรขำดทุนและงบประกอบรำยละเอยีดรำยไดสุ้ทธติำมสมมตฐิำนส ำหรบัช่วงเวลำ

ประมำณกำรวนัที ่1 เมษำยน 2563 ถงึวนัที ่31 มนีำคม 2564  
เอกสารแนบ 4  งบกำรเงนิของกองทรสัตส์ ำหรบัปี 2560 2561 และ 2562 
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ค าจ ากดัความ 

กฎหมำยหลกัทรพัย ์ หมำยถงึ พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์  พ.ศ. 2535 
พระรำชบญัญัติทรสัต์เพื่อธุรกรรมในตลำดทุน พ.ศ. 2550 ประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์  ประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน ประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ รวมถึงหนังสอืเวยีน หนังสอืผ่อนผนั 
หนังสอืซกัซอ้มควำมเขำ้ใจ หนังสอือนุญำต กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และ/
หรอืเอกสำรอื่นใดทีม่ผีลใชบ้งัคบัตำมกฎหมำยทีอ่อกโดยอำศยัอ ำนำจตำม
พระรำชบญัญตัิหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 และ/หรอื 
กฎหมำยอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ทัง้ที่มีอยู่ในปจัจุบัน และที่ได้มีกำรแก้ไข
เพิม่เตมิ 

กลุ่ม CPN หมำยถงึ บรษิทั เซน็ทรลัพฒันำ จ ำกดั (มหำชน) และบรษิทัย่อย 
กลุ่ม GLAND หมำยถงึ บรษิทั แกรนด ์คำแนล แลนด ์จ ำกดั (มหำชน) และบรษิทัย่อย 
กลุ่มบุคคลเดยีวกนั หมำยถงึ บุคคลทีม่คีวำมสมัพนัธใ์นลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งหรอืหลำยลกัษณะตำม

ประกำศ ทจ. 49/2555 
กลุ่มฮลิตนั หมำยถงึ กลุ่มบรษิทัในเครอื Hilton Worldwide Holdings Inc. 
กองทุนรวม CPNRF หรอื 
CPNRF 

หมำยถงึ กองทุนรวมสทิธกิำรเช่ำอสงัหำรมิทรพัย ์CPN รเีทล โกรท  

ขอ้มลูทำงกำรเงนิตำม
สถำนกำรณ์สมมต ิ

หมำยถงึ ประมำณกำรงบก ำไรขำดทุนและงบประกอบรำยละเอยีดรำยได้จำกกำร
ลงทุนสุทธติำมสมมติฐำน ส ำหรบัช่วงเวลำประมำณกำรตัง้แต่วนัที่ 1 
เมษำยน 2563 ถงึวนัที ่31 มนีำคม 2564  

คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หมำยถงึ คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  
โครงกำรเซน็ทรลัเฟสตวิลั 
พทัยำ บชี และโรงแรมฮลิตนั 
พทัยำ 

หมำยถงึ ศนูยก์ำรคำ้เซน็ทรลัเฟสตวิลั พทัยำ บชี และโรงแรมฮลิตนั พทัยำ ส่วนที ่
CPNREIT ลงทุน 

โครงกำรเซน็ทรลัพลำซำ 
เชยีงใหม่ แอรพ์อรต์ 

หมำยถงึ ศนูยก์ำรคำ้เซน็ทรลัพลำซำ เชยีงใหม่ แอรพ์อรต์ สว่นที ่CPNREIT ลงทุน 

โครงกำรเซน็ทรลัพลำซำ  
ป่ินเกลำ้ 

หมำยถงึ ศนูยก์ำรคำ้เซน็ทรลัพลำซำ ป่ินเกลำ้ สว่นที ่CPNREIT ลงทุน 

โครงกำรเซน็ทรลัพลำซำ 
พระรำม 2 

หมำยถงึ ศนูยก์ำรคำ้เซน็ทรลัพลำซำ พระรำม 2 สว่นที ่CPNREIT ลงทุน 

โครงกำรเซน็ทรลัพลำซำ 
พระรำม 2 (ช่วงต่ออำยุ) 

หมำยถงึ ศูนยก์ำรคำ้เซน็ทรลัพลำซำ พระรำม 2  ส่วนที ่CPNREIT จะเขำ้ลงทุน 
ซึง่จะเริม่ระยะเวลำกำรเช่ำตัง้แต่ 16 สงิหำคม 2568 ถงึ 15 สงิหำคม 
2598 

โครงกำรเซน็ทรลัพลำซำ 
พระรำม 3 

หมำยถงึ ศนูยก์ำรคำ้เซน็ทรลัพลำซำ พระรำม 3 สว่นที ่CPNREIT ลงทุน 

โครงกำรเซน็ทรลัพลำซำ 
ล ำปำง 

หมำยถงึ ศนูยก์ำรคำ้เซน็ทรลัพลำซำ ล ำปำง สว่นที ่CPNREIT จะเขำ้ลงทุน 
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โครงกำรเซน็ทรลัพลำซำ  
สรุำษฎรธ์ำน ี

หมำยถงึ ศนูยก์ำรคำ้เซน็ทรลัพลำซำ สรุำษฎรธ์ำนี สว่นที ่CPNREIT จะเขำ้ลงทุน 

โครงกำรเซน็ทรลัพลำซำ 
อุบลรำชธำน ี

หมำยถงึ ศนูยก์ำรคำ้เซน็ทรลัพลำซำ อุบลรำชธำนี สว่นที ่CPNREIT จะเขำ้ลงทุน 

โครงกำรเซน็ทรลัมำรนีำ หมำยถงึ ศนูยก์ำรคำ้เซน็ทรลัมำรนีำ สว่นที ่CPNREIT จะเขำ้ลงทุน 
โครงกำรเดอะ แกรนด ์
พระรำม 9 

หมำยถงึ โครงกำรอสงัหำรมิทรพัยท์ีก่ลุ่มบรษิทั GLAND ก ำลงัพฒันำ บรเิวณถนน
พระรำม 9 บนเน้ือทีป่ระมำณ 73 ไร่ ใหม้ลีกัษณะเป็นศนูยก์ลำงย่ำนธุรกจิ 
(Central Business District) แห่งใหม่ ซึ่งจะประกอบไปด้วย อำคำร
ส ำนกังำน พืน้ทีค่ำ้ปลกี หอประชุม โรงแรม และอำคำรชุดพกัอำศยั 

โครงกำรอำคำรส ำนกังำน
เดอะไนน์ ทำวเวอรส์ 

หมำยถงึ อำคำรส ำนกังำนเดอะไนน์ ทำวเวอรส์ สว่นที ่CPNREIT จะเขำ้ลงทุน 

โครงกำรอำคำรส ำนกังำน 
ยนูิลเีวอร ์เฮำ้ส ์

หมำยถงึ อำคำรส ำนกังำนยนูิลเีวอร ์เฮำ้ส ์สว่นที ่CPNREIT จะเขำ้ลงทุน 

จแีลนด ์รที แมเนจเมน้ท ์ หมำยถงึ บรษิทั จแีลนด ์รที แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั 
เซน็ทรลัเวลิด ์ หมำยถงึ บรษิทั เซน็ทรลัเวลิด ์จ ำกดั 
เซน็ทรลัพฒันำ เชยีงใหม ่ หมำยถงึ บรษิทั เซน็ทรลัพฒันำ เชยีงใหม่ จ ำกดั 
เซน็ทรลัพฒันำ ดเีวลลอป
เมน้ท ์

หมำยถงึ บรษิทั เซน็ทรลัพฒันำ ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั 

เซน็ทรลัพฒันำ พระรำม 2 หมำยถงึ บรษิทั เซน็ทรลัพฒันำ พระรำม 2 จ ำกดั 
เซน็ทรลัพฒันำ พระรำม 3 หมำยถงึ บรษิทั เซน็ทรลัพฒันำ พระรำม 3 จ ำกดั 
ซพีเีอน็ พทัยำ หมำยถงึ บรษิทั ซพีเีอน็ พทัยำ จ ำกดั 
ซพีเีอน็ พทัยำ โฮเทล หมำยถงึ บรษิทั ซพีเีอน็ พทัยำ โฮเทล จ ำกดั  
ตลำดหลกัทรพัยฯ์ หมำยถงึ ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
ทรพัยส์นิกลุ่มที ่1 หมำยถงึ 1.     โครงกำรเซน็ทรลัมำรนีำ 

2.     โครงกำรเซน็ทรลัพลำซำ ล ำปำง 
3.     โครงกำรเซน็ทรลัพลำซำ สรุำษฎรธ์ำน ี
4.     โครงกำรเซน็ทรลัพลำซำ อุบลรำชธำน ี
5.     โครงกำรเซน็ทรลัพลำซำ พระรำม 2 (ช่วงต่ออำยุ) 

ทรพัยส์นิกลุ่มที ่2 หมำยถงึ 1.     โครงกำรอำคำรส ำนกังำนเดอะไนน์ ทำวเวอรส์  
2.     โครงกำรอำคำรส ำนกังำนยนูิลเีวอร ์เฮำ้ส ์

ทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ หมำยถงึ ทรพัยส์นิกลุ่มที ่1 และทรพัยส์นิกลุ่มที ่2 
ทรพัยส์นิทีล่งทุนอยู่เดมิ หมำยถงึ 1.     โครงกำรเซน็ทรลัพลำซำ พระรำม 2 

2.     โครงกำรเซน็ทรลัพลำซำ พระรำม 3 
3.     โครงกำรเซน็ทรลัพลำซำ ป่ินเกลำ้ 
4.     โครงกำรเซน็ทรลัพลำซำ เชยีงใหม่ แอรพ์อรต์ 
5.     โครงกำรเซน็ทรลัเฟสตวิลั พทัยำ บชี และโรงแรมฮลิตนั พทัยำ 

ทีป่รกึษำทำงกำรเงนิ หมำยถงึ ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกดั (มหำชน) และบรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์
กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
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นำยทะเบยีนหน่วยทรสัต ์ หมำยถงึ ทรสัตี หรอืผู้ที่รบัมอบหมำยจำกทรสัตีให้ด ำเนินกำรแทนในฐำนะนำย
ทะเบยีนหน่วยทรสัต ์

บรษิทัประเมนิมลูค่ำทรพัยส์นิ หมำยถงึ บริษัทประเมินมูลค่ำทรัพย์สินที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำน 
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์

บุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั หมำยถงึ บุคคลที่เกี่ยวโยงกนัตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนว่ำด้วย
หลกัเกณฑใ์นกำรท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลู หมำยถงึ แบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหลกัทรพัย์ประเภทหน่วยทรสัต์ 
CPNREIT  (แบบ 69-REIT) ฉบบันี้ 

ประกำศที ่กร. 14/2555 หมำยถงึ ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์  
ที ่กร. 14/2555 เรื่อง หลกัเกณฑเ์กีย่วกบักำรเป็นผูก้่อตัง้ทรสัต์ และกำร
เป็นทรสัตีของทรสัต์เพื่อกำรลงทุนในอสงัหำรมิทรพัย์ (รวมทัง้ที่มกีำร
แกไ้ขเพิม่เตมิ) 

ประกำศที ่ทจ. 49/2555 หมำยถงึ ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน ที ่ทจ. 49/2555 เรื่อง กำรออกและ
เสนอขำยหน่วยทรสัตข์องทรสัตเ์พื่อกำรลงทุนในอสงัหำรมิทรพัย์ (รวมทัง้
ทีม่กีำรแกไ้ขเพิม่เตมิ) 

ประกำศที ่ทธ. 27/2559 หมำยถงึ ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน ที ่ทธ. 27/2559 เรื่อง หลกัเกณฑ ์
เงื่อนไข และวธิกีำรในกำรจดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย์ (รวมทัง้ทีม่กีำรแกไ้ข
เพิม่เตมิ) 

ประกำศที ่สช. 29/2555 หมำยถงึ ประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ ที ่
สช. 29/2555 เรื่อง หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกีำรในกำรให้ควำม
เหน็ชอบผูจ้ดักำรกองทรสัต ์และมำตรฐำนกำรปฏบิตังิำน (รวมทัง้ทีม่กีำร
แกไ้ขเพิม่เตมิ) 

ประกำศที ่สร. 26/2555 หมำยถงึ ประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ ที ่
สร. 26/2555 เรื่อง ขอ้ก ำหนดเกี่ยวกบัรำยกำรและขอ้ควำมในสญัญำ
ก่อตัง้ทรสัต์ของทรสัต์เพื่อกำรลงทุนในอสงัหำรมิทรพัย์ (รวมทัง้ที่มกีำร
แกไ้ขเพิม่เตมิ) 

ประกำศที ่กข. 9/2552 หมำยถงึ ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์  
ที ่กข.  9/2552 เรื่อง หลกัเกณฑใ์นกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้
ประกอบธุรกจิเป็นทรสัต ีและทีไ่ดม้กีำรแกไ้ขเพิม่เตมิ 

ประมำณกำรเงนิจ่ำยผูถ้อื
หน่วยต่อหน่วย 

หมำยถงึ ประมำณกำรเงนิจ่ำยประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วย และ/หรอืเงนิคนืทุนต่อ
หน่วย (Cash Distribution Per Unit) 

ประมำณกำรอตัรำเงนิจ่ำยผู้
ถอืหน่วย  

หมำยถงึ ประมำณกำรอตัรำเงินจ่ำยประโยชน์ตอบแทน และ/หรือเงินคืนทุน 
(Distribution Yield) 

ผูเ้ช่ำชว่งทรพัยส์นิ หมำยถงึ บรษิัท ซีพเีอน็ พทัยำ โฮเทล จ ำกดั หรือผู้ที่ CPNREIT ให้เช่ำช่วง
ทรพัยส์นิหลกัในสว่นทีเ่ป็นโรงแรมฮลิตนั พทัยำ เพื่อน ำทรพัยส์นิดงักล่ำว
ไปจดัหำประโยชน์ 

ผูเ้สนอขำยหน่วยทรสัต ์ หมำยถงึ บรษิทั ซพีเีอน็ รที แมเนจเมนท ์จ ำกดั 
ผูจ้ดักำรกองทรสัต ์หรอื 
บรษิทัฯ  

หมำยถงึ บรษิทั ซพีเีอน็ รที แมเนจเมนท ์จ ำกดั 
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ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและ
รบัประกนักำรจ ำหน่ำย 

หมำยถงึ ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกดั (มหำชน) และบรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์
กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

ผูบ้รหิำรอสงัหำรมิทรพัย ์ หมำยถงึ ผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมำยจำก CPNREIT หรอื ผูจ้ดักำรกองทรสัต์ใหท้ ำหน้ำที่
เกีย่วกบักำรบรหิำรหรอืจดัหำประโยชน์จำกทรพัยส์นิหลกัของ CPNREIT 
ตำมที่ ร ะบุ ไว้ ในสัญญำก่ อตั ้งทรัสต์และสัญญำแต่ งตั ้งผู้บริหำร
อสงัหำรมิทรพัย ์

พ.ร.บ.ทรสัต ์ หมำยถงึ พระรำชบญัญตัทิรสัตเ์พื่อธุรกรรมในตลำดทุน พ.ศ. 2550 (รวมทัง้ทีม่กีำร
แกไ้ขเพิม่เตมิ) 

พ.ร.บ.หลกัทรพัย ์ หมำยถงึ พระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่ ี
กำรแกไ้ขเพิม่เตมิ) 

ยนูิลเีวอร ์ไทย เทรดดิง้ หมำยถงึ บรษิทั ยนูิลเีวอร ์ไทย เทรดดิง้ จ ำกดั 
รฟม. หมำยถงึ รถไฟฟ้ำขนสง่มวลชนแห่งประเทศไทย 
ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์ หมำยถงึ บรษิทั ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 
สเตอรล์งิ หมำยถงึ บรษิทั สเตอรล์งิ อคีวติี ้จ ำกดั 
อำเซยีน หมำยถงึ สมำคมประชำชำตแิห่งเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ 
BOL หมำยถงึ บรษิทั บซิเินส ออนไลน์ จ ำกดั (มหำชน) 
CENTEL หมำยถงึ บรษิทั โรงแรมเซน็ทรลั พลำซำ จ ำกดั (มหำชน) 
CPN หมำยถงึ บรษิทั เซน็ทรลัพฒันำ จ ำกดั (มหำชน) 
CPNCG หมำยถงึ กองทุนรวมสทิธกิำรเช่ำอสงัหำรมิทรพัย ์CPN คอมเมอรเ์ชยีล โกรท 
CPNREIT หมำยถงึ ทรสัต์เพื่อกำรลงทุนในสทิธกิำรเช่ำอสงัหำรมิทรพัย์ CPN รเีทล โกรท  

(CPN Retail Growth Leasehold REIT) 
GLAND หมำยถงึ บรษิทั แกรนด ์คำแนล แลนด ์จ ำกดั (มหำชน) 
GLANDRT หมำยถงึ ทรสัต์เพื่อกำรลงทุนในสทิธกิำรเช่ำอสงัหำรมิทรพัย์ อำคำรส ำนักงำน  

จแีลนด ์ (GLAND Office Leasehold Real Estate Investment Trust) 
Justice หมำยถงึ บรษิทั จสัตสิ พรอ็พเพอรต์ี ้แอนด ์แอพไพรซลั จ ำกดั 
SCB หมำยถงึ ธนำคำรไทยพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน) 
SCBAM หมำยถงึ บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน ไทยพำณิชย ์จ ำกดั 
SL หมำยถงึ บรษิทั เอส.แอล.สแตนดำรด์ แอพไพรซลั จ ำกดั 
TRIS หมำยถงึ บรษิทั ทรสิเรทติง้ จ ำกดั 
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ส่วนท่ี 1 
สรปุข้อมูลส ำคญัของกองทรสัต ์(Fact Sheet) 

 
ทรสัตเ์พื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสงัหำริมทรพัย ์CPN รีเทล โกรท 

(CPN Retail Growth Leasehold REIT : CPNREIT) 
 

ผูเ้สนอขำยหน่วยทรสัต ์และผูจ้ดักำรกองทรสัต ์
บรษิทั ซพีเีอน็ รที แมเนจเมนท ์จ ากดั 

 

ทรสัตี 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จ ากดั 

 

1. สำระส ำคญัของกองทรสัต ์
ช่ือกองทรสัต ์(ไทย) ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์CPN รเีทล โกรท 
ช่ือกองทรสัต ์(องักฤษ) CPN Retail Growth Leasehold REIT  
ช่ือย่อ CPNREIT 
ประเภท กองทรสัตไ์ม่ก าหนดอายุและไม่รบัไถ่ถอนหน่วยทรสัต์ 
ทุนจดทะเบียนช ำระแล้ว 29,016,410,672.83 บาท 
ผูจ้ดักำรกองทรสัต ์ บรษิทั ซพีเีอน็ รที แมเนจเมนท ์จ ากดั 
ทรสัตี บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จ ากดั 
ท่ีปรกึษำทำงกำรเงิน ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) และ 

 บรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
2. ข้อมูลเก่ียวกบักำรเสนอขำยหน่วยทรสัตใ์นครัง้น้ี 

ประเภทหลกัทรพัยท่ี์เสนอขำย ใบทรัสต์ที่แสดงสิทธิของผู้ถือในฐานะผู้ร ับประโยชน์ในทรัสต์ 
(หน่วยทรสัต)์ 

มูลค่ำท่ีตรำไว้ต่อหน่วย 13.1149 บาทต่อหน่วย 
จ ำนวนหน่วยทรสัตท่ี์เสนอขำย ไม่เกนิ 665,618,000 หน่วย 
รำคำเสนอขำย 32.00 บาท ถงึ 33.00 บาทต่อหน่วย 
มูลค่ำรวมของหน่วยทรสัต์ท่ีเสนอ
ขำย  

ไม่เกนิ  21,965,394,000 บาท โดยมูลค่ารวมของหน่วยทรสัต์ทีเ่สนอ
ขายสุดท้ายจะขึน้อยู่กบัจ านวนหน่วยทรสัต์ที่เสนอขายสุดท้าย และ
ราคาเสนอขายสุดทา้ย ซึง่ผูเ้สนอขายหน่วยทรสัต์และผูจ้ดัการการจดั
จ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายจะเป็นผูก้ าหนดร่วมกนั 

ลกัษณะกำรเสนอขำย  เสนอขายต่อประชาชนทัว่ไป (Public Offering) ซึ่งรวมถึงผู้ที่ได้รบั
สทิธิจองซื้อหน่วยทรัสต์ที่เป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมของ CPNREIT 
และ GLANDRT  

สรปุข้อมูลส ำคญัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหน่วยทรสัตแ์ละหนังสือช้ีชวน ซ่ึง
เป็นเพียงข้อมูลสรุปเก่ียวกบักำรเสนอขำย ลกัษณะและควำมเส่ียงของกองทรสัต ์ดงันัน้ ผู้ลงทุนต้องศึกษำ
ข้อมูลในรำยละเอียดจำกหนังสือช้ีชวนฉบบัเตม็ ซ่ึงสำมำรถขอได้จำกผู้จดัจ ำหน่ำยหน่วยทรสัตแ์ละผู้จดักำร
กองทรสัต์ หรืออำจศึกษำข้อมูลได้จำกแบบแสดงรำยกำรข้อมูลและหนังสือช้ีชวนท่ีบริษัทยื่นต่อส ำนักงำน 
ก.ล.ต. ได้ท่ี website ของส ำนักงำน ก.ล.ต. 
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จ ำนวนหน่วยจองซ้ือขัน้ต ำ่ ส าหรบัส่วนทีเ่ป็นการเสนอขายต่อประชาชนทัว่ไป (Public Offering) 
จ านวนขัน้ต ่าคือ 1,000 หน่วย และเพิ่มเป็นจ านวนทวีคูณของ 100 
หน่วย ยกเว้นการจองซื้อตามสิทธิของผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมของ 
CPNREIT และ GLANDRT 

ผู้ จ ัดกำ รกำรจัดจ ำ ห น่ ำยและ
รบัประกนักำรจ ำหน่ำย 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) และ 
บรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

ผู้จ ัดจ ำหน่ำยและรับประกันกำร
จ ำหน่ำย 

ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 

ตวัแทนจ ำหน่ำยหน่วยทรสัต ์ บรษิทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จ ากดั 
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 

ผู้ จ ัด จ ำ ห น่ ำ ยห น่ ว ยทรัส ต์ ใ น
ต่ ำ ง ป ร ะ เ ท ศ  ( International 
Placement Agent) 

Maybank Kim Eng Securities Pte Ltd 

สดัส่วนกำรเสนอขำยเบือ้งต้น 

ประเภทนักลงทุน จ ำนวนหน่วยทรสัตท่ี์เสนอขำย (หน่วย) 
ส่วนท่ี 1 เสนอขายต่อประชาชนทัว่ไป ซึ่งเป็นผูถ้อืหน่วยทรสัต์
เดมิของ CPNREIT 

ประมาณ 499,216,865 หน่วย 

ส่วนท่ี 2 เสนอขายต่อประชาชนทัว่ไป ซึ่งเป็นผูถ้อืหน่วยทรสัต์
เดมิของ GLANDRT 

ประมาณ 166,401,135 หน่วย 

ส่วนท่ี 3 เสนอขายต่อประชาชนทัว่ไป  หน่วยทรสัต์เพิม่เตมิในส่วนทีเ่หล ือจาก
ส่วนที ่1 และ/หรอืส่วนที ่2 

ผู้จดัการกองทรสัต์ และผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและผู้รบัประกนัการจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ขอสงวนสทิธทิี่จะ
เปลี่ยนแปลงจ านวนหน่วยทรสัต์ที่จดัสรรในส่วนที่ 3 ให้แก่นักลงทุนในแต่ละประเภท ภายใต้ดุลพนิิจของ
ผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและผูร้บัประกนัการจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ โดยอาจพจิารณาเพิม่
หรอืลดสดัส่วนการเสนอขายหน่วยทรสัต์ (Claw Back/Claw Forward) แลว้แต่กรณี โดยพจิารณาจากปจัจยั
ต่างๆ เช่น ปรมิาณความตอ้งการซือ้หน่วยทรสัต์ของนกัลงทุนกลุ่มต่าง ๆ เพื่อใหก้ารเสนอขายหน่วยทรสัต์ครัง้
นี้ประสบความส าเรจ็ ทัง้นี้ ตราบเท่าทีไ่ม่ขดัต่อกฎหมาย และ พ.ร.บ. หลกัทรพัยท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิใน สว่นที ่3  “ขอ้มลูเกีย่วกบัการเสนอขายหน่วยทรสัต์” 

  



ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์CPN รเีทล โกรท 
CPN RETAIL GROWTH LEASEHOLD REIT 

 

 

ส่วนที ่1 หน้า 3 

 
 

3. วตัถปุระสงคข์องกำรระดมทุนในกำรเพ่ิมทุน 

จะน าเงนิทีไ่ดจ้ากการระดมทุนโดยการเพิม่ทุนซึง่รวมกบัเงนิทีจ่ะไดจ้ากการกูย้มืเงนิไปลงทุนในทรพัยส์นิกลุ่มที ่
1 (โดยไม่รวมการช าระค่าเช่าส าหรบัโครงการเซน็ทรลัพลาซา พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) ซึง่จะมกีารช าระในปี 2568) 
และทรพัยส์นิกลุ่มที ่2 และ/หรอืเพื่อช าระหนี้จากการกูย้มืเงนิทีใ่ชใ้นการลงทุนในทรพัยส์นิกลุ่มที่ 1 (โดยไม่รวมการ
ช าระค่าเช่าส าหรบัโครงการเซน็ทรลัพลาซา พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) ซึง่จะมกีารช าระในปี 2568) และทรพัยส์นิกลุ่มที ่
2 และ/หรอืเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ส าหรบัการระดมทุนและการลงทุนในทรพัย์สนิที่จะลงทุนเพิม่เติม  (โดยรวม
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบยีนและอากรแสตมป์เพื่อลงทุนในโครงการเซน็ทรลัพลาซา พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) แต่ไม่
รวมค่าเช่าส าหรบัโครงการเซน็ทรลัพลาซา พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) ซึง่จะมกีารช าระในปี 2568)  

ทัง้นี้ มูลค่าการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมดังกล่าวทัง้หมด (โดยไม่รวมการช าระค่าเช่าส าหรับ
โครงการเซน็ทรลัพลาซา พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) ซึง่จะมกีารช าระในปี 2568) ไม่เกนิ 30,596 ลา้นบาท (ไม่รวม
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบยีน ภาษมีลูค่าเพิม่ อากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียม และค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง) โดยเงนิทุน
สว่นทีเ่หลอื (ถา้ม)ี จะถูกใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนของ CPNREIT 

โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิใน สว่นที ่2.1 “วตัถุประสงคก์ารใชเ้งนิ” 

4. กำรกู้ยืมเงิน 

การเข้าลงทุนในทรพัย์สนิที่จะลงทุนเพิ่มเติมของ CPNREIT จะใช้แหล่งเงินทุนบางส่วนจากการกู้ยืมเงินจาก
ธนาคารพาณิชย ์และ /หรอืสถาบนัการเงนิ  ซึง่สดัส่วนเงนิกูย้มืส าหรบัการลงทุนในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิจะมสีดัส่วน
ประมาณรอ้ยละ 35 ของมลูค่าการลงทุนรวม โดยขอ้ก าหนดและเงื่อนไขของการกูย้มืเงนิตามขอ้เสนอเบือ้งต้นที ่ CPNREIT 
ไดร้บัในปจัจุบนั มเีงื่อนไขทีส่ าคญัดงัต่อไปน้ี 

ผูใ้ห้กู้ ธนาคารพาณิชย ์และ/หรอืสถาบนัการเงนิ  
ผูกู้้ ทรสัตกีระท าในนาม CPNREIT 
วตัถปุระสงค ์ ลงทุนในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิรวมถงึช าระค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้ง และ/หรอืใชใ้น

การช าระเงนิกูย้มื (Refinance) ทีใ่ชใ้นการลงทุนในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ และ
ใชใ้นการปรบัปรุงซ่อมแซมทรพัยส์นิของ CPNREIT  

วงเงินกู้รวมทัง้หมด วงเงนิกูร้วมไม่เกนิ 13,500 ลา้นบาท 
อตัรำดอกเบี้ย อตัราดอกเบีย้คงที ่และ/หรอือตัราดอกเบีย้ลอยตวั 
อำยุสญัญำเงินกู้ ไม่เกนิ 10 ปี 
กำรช ำระคืนเงินต้น ช าระคนืเงนิต้นโดยการทยอยช าระ และ/หรอืช าระครัง้เดยีวทัง้จ านวนตามทีร่ะบุใน

สญัญาเงนิกูแ้ละเอกสารทางการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งซึง่กองทรสัตแ์ละผูใ้หกู้จ้ะตกลงกนั 
หลกัประกนัเงินกู้ ไม่มหีลกัประกนั 
เ ง่ื อนไขกำรปฏิบัติตำม
สญัญำเงินกู้ท่ีส ำคญั 

ผู้กู้ตกลงจะด าเนินการให้อตัราส่วนความสามารถในการช าระหนี้ของผู้กู้ไม่ต ่ากว่า
อตัรา 1.2 เท่า ณ ทุก ๆ สิน้ปีบญัชตีามทีป่รากฏในงบแสดงฐานะทางการเงนิ 

โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิใน สว่นที ่2.3 ขอ้ 3.7 “การกูย้มืเงนิ”  
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5. รำยละเอียดท่ีส ำคญัเก่ียวกบัทรพัยสิ์นท่ีลงทุนอยู่เดิม 

ปจัจุบนั CPNREIT มกีารลงทุนในทรพัยส์นิทีล่งทุนอยู่เดมิ ดงันี้   

โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิใน สว่นที ่2.3 ขอ้ 3.1 “ขอ้มลูเกีย่วกบัทรพัยส์นิทีล่งทุนอยู่เดมิ” 

(ข้อมูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562) 
ทรพัยสิ์น ลกัษณะกำรลงทุน ระยะเวลำกำร

เช่ำคงเหลือ 
วนัท่ีส้ินสดุ

ระยะเวลำกำร
เช่ำ 

ผูบ้ริหำร
ทรพัยสิ์น 

รำคำประเมิน
ทรพัยสิ์น/1 

โครงการเซน็ทรลัพลาซา 
พระราม 2 

สทิธกิารเช่าช่วงทีด่นิ สทิธกิาร
เช่าอสงัหารมิทรพัยแ์ละงาน
ระบบ กรรมสทิธิใ์น
สงัหารมิทรพัย ์

ประมาณ 6 ปี 15 สงิหาคม 2568 CPN 6,359 ลา้นบาท 

โครงการเซน็ทรลัพลาซา 
พระราม 3 

สทิธกิารเช่าที่ดิน สทิธกิารเช่า
อสงัหาริมทรพัย์ กรรมสิทธิใ์น
งานระบบและสงัหารมิทรพัย ์

ประมาณ 16 ปี 15 สงิหาคม 2578 CPN 11,447 ลา้นบาท 

โครงการเซน็ทรลัพลาซา 
ป่ินเกลา้ 

สทิธกิารเช่าช่วงทีด่นิ สทิธกิาร
เช่าอสังหาริมทรัพย์และงาน
ร ะ บ บ  ก ร ร ม สิ ท ธิ ์ ใ น
สงัหารมิทรพัย ์

ประมาณ 5 ปี 15 ธนัวาคม 2567 CPN 5,216 ลา้นบาท 

โครงการเซน็ทรลัพลาซา 
เชยีงใหม ่แอรพ์อรต์ 

สทิธกิารเช่าช่วงทีด่นิ สทิธกิาร
เช่าอสังหาริมทรัพย์และงาน
ร ะ บ บ  ก ร ร ม สิ ท ธิ ์ ใ น
สงัหารมิทรพัย ์

ประมาณ 25 ปี 22 เมษายน 2587 CPN 10,655 ลา้นบาท 

โครงการเซ็นทรัลเฟส
ตวิลั พทัยา บชี  

สิ ท ธิ ก า ร เ ช่ า / เ ช่ า ช่ ว ง
อสังหาริมทรัพย์ สิทธิการเช่า
ง า น ร ะ บ บ  ก ร ร ม สิ ท ธิ ์ใ น
สงัหารมิทรพัย ์

ประมาณ 18 ปี 31 สงิหาคม 2580 CPN 7,290 ลา้นบาท 

โรงแรมฮลิตนั พทัยา สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
และงานระบบ กรรมสิทธิใ์น
สงัหารมิทรพัย ์

ประมาณ 18 ปี 31 สงิหาคม 2580 กลุ่มฮลิตนั 3,505 ลา้นบาท 

หมำยเหตุ   
1. มลูค่า ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ซึง่เป็นวนัทีม่กีารประเมนิราคาทรพัยส์นิล่าสุด 
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5.1 สรุปอตัรำกำรเช่ำพื้นท่ี/อตัรำเข้ำพกัเฉล่ีย (Occupancy Rate) ของทรพัยสิ์นท่ีลงทุนอยู่เดิมส ำหรบัปี
ล่ำสุดและไตรมำสสะสมล่ำสุด 

โครงกำร 
(หน่วย : ร้อยละ)/1 

ปีส้ินสดุ 
 31 ธนัวำคม 2559/3 

ปีส้ินสดุ 
31 ธนัวำคม 2560/3 

ปีส้ินสดุ  
31 ธนัวำคม 2561 

ปีส้ินสดุ 
31 ธนัวำคม 2562 

โครงการเซน็ทรลัพลาซา พระราม 2 รอ้ยละ 86.7 รอ้ยละ 93.6 รอ้ยละ 95.6 รอ้ยละ 95.2 
โครงการเซน็ทรลัพลาซา พระราม 3 รอ้ยละ 90.0 รอ้ยละ 77.7 รอ้ยละ 94.3 รอ้ยละ 97.0 
โครงการเซ็นทรลัพลาซา ป่ินเกล้า (ส่วน
ศนูยก์ารคา้) 

รอ้ยละ 95.7 รอ้ยละ 99.2 รอ้ยละ 98.9 รอ้ยละ 99.8 

โครงการเซ็นทรลัพลาซา ป่ินเกล้า (ส่วน
อาคารส านกังาน) 

รอ้ยละ 90.0 รอ้ยละ 84.6 รอ้ยละ 90.1 รอ้ยละ 90.0 

โครงการเซ็นทรลัพลาซา เชียงใหม่ แอร์
พอรต์ 

รอ้ยละ 96.5 รอ้ยละ 92.9 รอ้ยละ 92.7 รอ้ยละ 96.7 

โครงการเซน็ทรลัเฟสตวิลั พทัยา บชี n.a./4 รอ้ยละ 97.6/4 รอ้ยละ 98.4 รอ้ยละ 98.1 
โรงแรมฮลิตนั พทัยา/2 n.a./4 รอ้ยละ 93.4/4 รอ้ยละ 91.1 รอ้ยละ 88.8 
หมำยเหตุ 
1. ขอ้มลู ณ วนัสิน้งวด 
2. อตัราการเขา้พกัเฉลีย่ 
3. CPNREIT จดัตัง้ขึน้ในวนัที่ 29 พฤศจกิายน 2560 โดยการแปลงสภาพมาจากกองทุนรวม CPNRF โดยอตัราการเช่าพื้นที่ดงักล่าว รวมอตัราการเช่าพื้นที่ของ

ทรพัยส์นิทีล่งทุนอยู่เดมิในขณะทีย่งัเป็นกองทุนรวม CPNRF ดว้ย 
4. CPNREIT ลงทุนในโครงการเซน็ทรลัเฟสตวิลั พทัยา บชี และโรงแรมฮลิตนัพทัยา ในวนัที ่1 ธนัวาคม 2560               

5.2 ผลกำรด ำเนินงำนท่ีผำ่นมำของทรพัยสิ์นท่ีลงทุนอยู่เดิมส ำหรบัปีล่ำสุดและไตรมำสสะสมล่ำสุด 

รำยกำร 
 

ปีส้ินสดุ 
 31 ธนัวำคม 2559/6 

ปีส้ินสดุ 
31 ธนัวำคม 2560/6 

ปีส้ินสดุ  
31 ธนัวำคม 2561 

ปีส้ินสดุ 
31 ธนัวำคม 2562 

รายไดจ้ากอสงัหารมิทรพัย ์(ลา้นบาท)/1 3,525 3,522 4,924 5,131 
รายไดสุ้ทธจิากอสงัหารมิทรพัย ์(ลา้นบาท) 2,941 2,870 4,152 4,425 
อตัราการเช่าพืน้ทีเ่ฉลีย่ (รอ้ยละ)/2/3 รอ้ยละ 90.5 รอ้ยละ 91.0 รอ้ยละ 94.9 รอ้ยละ 95.8 
พืน้ทีใ่หเ้ช่ารวม (ตารางเมตร) 224,512 247,567 248,823 248,598 
อัตราส่วนรายได้ค่ าเช่าต่อรายได้จาก
อสงัหารมิทรพัย์/4 

รอ้ยละ 71.8 รอ้ยละ 74.1 รอ้ยละ 73.1 รอ้ยละ 72.5 

อตัราการต่ออายุสญัญาเช่าของผูเ้ช่าเดมิ/5 รอ้ยละ 85.1 รอ้ยละ 97.2 รอ้ยละ 97.5 รอ้ยละ 96.5 
อตัราการเขา้พกัเฉลีย่ของโรงแรม (รอ้ยละ) n.a./7 รอ้ยละ 93.4/7 รอ้ยละ 91.1 รอ้ยละ 88.8 
จ านวนหอ้งพกั (หอ้ง) n.a./7 302/7 302 302 
หมำยเหตุ 
1. รายไดค้่าเชา่และค่าบรกิาร และรายไดอ้ื่น 
2. เฉพาะโครงการประเภทศนูยก์ารคา้และอาคารส านกังาน โดยเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัดว้ยพืน้ทีใ่หเ้ชา่ 
3. ขอ้มลู ณ วนัสิน้งวด 
4. รายไดค้่าเชา่จากผูเ้ชา่หลกัและผูเ้ชา่ประเภทรา้นคา้ 
5. เฉพาะสญัญาเชา่ทีม่รีะยะเวลาการเชา่มากกวา่ 1 ปี 
6. CPNREIT จดัตัง้ขึน้ในวนัที ่29 พฤศจกิายน 2560 โดยการแปลงสภาพมาจากกองทุนรวม CPNRF โดยผลการด าเนินงานดงักล่าว รวมผลการด าเนินงานในขณะที่

ยงัเป็นกองทุนรวม CPNRF ดว้ย 
7. CPNREIT ลงทุนในโครงการเซน็ทรลัเฟสตวิลั พทัยา บชี และโรงแรมฮลิตนัพทัยา ในวนัที ่1 ธนัวาคม 2560          
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6. รำยละเอียดท่ีส ำคญัเก่ียวกบัทรพัยสิ์นท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติม 

CPNREIT มคีวามประสงคท์ีจ่ะเขา้ลงทุนในทรพัยส์นิเพิม่เตมิ ดงันี้  
โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิใน สว่นที ่2.3 ขอ้ 3.2 “ขอ้มลูเกีย่วกบัทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ” 

(ข้อมูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562) 
ทรพัยสิ์น ลกัษณะกำรลงทุน ระยะเวลำกำร

เช่ำ 
วนัท่ีส้ินสดุ

ระยะเวลำกำร
เช่ำ 

ผูบ้ริหำร
ทรพัยสิ์น 

มลูค่ำกำร
ลงทุน 

ทรพัยสิ์นกลุ่มท่ี 1      
โครงการเซน็ทรลัมารนีา สทิธกิารเช่า/เช่าช่วง

อสงัหารมิทรพัย ์สทิธกิารเช่า
งานระบบ กรรมสทิธิใ์น
สงัหารมิทรพัย ์

ประมาณ 15 ปี 30 เมษายน 2578 CPN ไมเ่กนิ 2,768
ลา้นบาท 

โครงการเซน็ทรลัพลาซา 
ล าปาง 

สทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์
และงานระบบ กรรมสทิธิใ์น
สงัหารมิทรพัย ์

ประมาณ 22 ปี 16 ธนัวาคม 2584 CPN ไมเ่กนิ 3,098 
ลา้นบาท 

โครงการเซน็ทรลัพลาซา 
สุราษฎรธ์าน ี

สทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์
และงานระบบ กรรมสทิธิใ์น
สงัหารมิทรพัย ์

30 ปี 30 ปี นบัจากวนั
เริม่ระยะเวลาการ

เช่า 

CPN ไมเ่กนิ 9,039 
ลา้นบาท 

โครงการเซน็ทรลัพลาซา 
อุบลราชธาน ี

สทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์
และงานระบบ กรรมสทิธิใ์น
สงัหารมิทรพัย ์

30 ปี 30 ปี นบัจากวนั
เริม่ระยะเวลาการ

เช่า 

CPN ไมเ่กนิ 8,261 
ลา้นบาท 

โครงการเซน็ทรลัพลาซา 
พระราม 2 (ชว่งต่ออายุ) 

สทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์
และงานระบบ  

30 ปี 
(เริม่ 16 

สงิหาคม 2568) 

15 สงิหาคม 2598 CPN ไมเ่กนิ 25,394/1 
ลา้นบาท 

ทรพัยสิ์นกลุ่มท่ี 2      
โครงการอาคาร
ส านกังานเดอะไนน์ ทาว
เวอรส์ 

รบัโอนสทิธกิารเช่า
อสงัหารมิทรพัยแ์ละงานระบบ 
กรรมสทิธิใ์นสงัหารมิทรพัย ์

ประมาณ 27 ปี 18 เมษายน 2590 GLAND ไมเ่กนิ 5,847 
ลา้นบาท 

โครงการอาคาร
ส านกังานยนูิลเีวอร ์
เฮา้ส ์

รบัโอนสทิธกิารเช่า
อสงัหารมิทรพัยแ์ละงานระบบ 
กรรมสทิธิใ์นสงัหารมิทรพัย ์

ประมาณ 15 ปี 14 พฤศจกิายน 
2577 

สเตอรล์งิ ไมเ่กนิ 1,583 
ลา้นบาท 

หมำยเหตุ   
1. มลูค่าการลงทุนที ่CPNREIT จะช าระในวนัเริม่ระยะเวลาการเชา่ (วนัที ่16 สงิหาคม 2568) 
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6.2 ผลกำรด ำเนินงำนท่ีผำ่นมำของทรพัยสิ์นท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมส ำหรบัปีล่ำสุดและไตรมำสสะสมล่ำสุด 

(ปีส้ินสุด 31 ธนัวำคม 2559) 
ทรพัยสิ์น รำยได้จำก

อสงัหำริมทรพัย ์
(ล้ำนบำท)/1 

รำยได้สทุธิจำก
อสงัหำริมทรพัย ์

(ล้ำนบำท) 

อตัรำกำรเช่ำ
พืน้ท่ี/2 

พืน้ท่ีให้เช่ำ 
(ตำรำง
เมตร) 

อตัรำค่ำเช่ำ
พืน้ท่ีเฉล่ีย 

(บำท/ตำรำง
เมตร/เดือน)/2/3 

ทรพัยสิ์นกลุ่มท่ี 1      
โครงการเซน็ทรลัมารนีา 131 68 รอ้ยละ 78.3/4 13,457 1,470 
โครงการเซน็ทรลัพลาซา ล าปาง 278 178 รอ้ยละ 92.4 16,170 1,150 
โครงการเซน็ทรลัพลาซา สุราษฎรธ์านี 513 378 รอ้ยละ 92.8 26,596 1,420 
โครงการเซน็ทรลัพลาซา อุบลราชธานี 473 347 รอ้ยละ 96.1 25,132 1,280 
โครงการเซน็ทรลัพลาซา พระราม 2 (ช่วง
ต่ออายุ) 

1,557 1,261 รอ้ยละ 90.4 93,030 1,830 

ทรพัยสิ์นกลุ่มท่ี 2      
โครงการอาคารส านักงานเดอะไนน์ ทาว
เวอรส์/5 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

โครงการอาคารส านกังานยนูิลเีวอร ์เฮา้ส์/5 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
หมำยเหตุ 
1. รายไดค้่าเชา่และค่าบรกิาร และรายไดอ้ื่น 
2. ขอ้มลู ณ วนัสิน้งวด 
3.  เฉพาะส่วนของผูเ้ชา่ประเภทรา้นคา้ (In-line Tenant) โดยไม่รวมผูเ้ชา่พืน้ทีช่ ัว่คราว 
4. โครงการเซน็ทรลัมารนีา มกีารปรบัปรุง (Major Renovation) ในปี 2559 
5. GLANDRT ลงทุนในทรพัยส์นิตัง้แต่วนัที ่19 เมษายน 2560 

(ปีส้ินสุด 31 ธนัวำคม 2560) 
ทรพัยสิ์น รำยได้จำก

อสงัหำริมทรพัย ์
(ล้ำนบำท)/1 

รำยได้สทุธิจำก
อสงัหำริมทรพัย ์

(ล้ำนบำท) 

อตัรำกำรเช่ำ
พืน้ท่ี/2 

พืน้ท่ีให้เช่ำ 
(ตำรำงเมตร) 

อตัรำค่ำเช่ำ
พืน้ท่ีเฉล่ีย 

(บำท/ตำรำง
เมตร/เดือน)/2/3 

ทรพัยสิ์นกลุ่มท่ี 1      
โครงการเซน็ทรลัมารนีา 307 204 รอ้ยละ 96.1 13,475 1,490 
โครงการเซน็ทรลัพลาซา ล าปาง 293 188 รอ้ยละ 95.9 16,170 1,170 
โครงการเซน็ทรลัพลาซา สุราษฎรธ์านี 542 409 รอ้ยละ 90.9 26,535 1,600 
โครงการเซน็ทรลัพลาซา อุบลราชธานี 498 371 รอ้ยละ 95.9 25,134 1,320 
โครงการเซน็ทรลัพลาซา พระราม 2 (ช่วง
ต่ออายุ) 

1,597 1,295 รอ้ยละ 89.1 94,011 1,870 

ทรพัยสิ์นกลุ่มท่ี 2      
โครงการอาคารส านักงานเดอะไนน์ ทาว
เวอรส์/5 

322 240 รอ้ยละ 99.6/4 62,950 625/4 

โครงการอาคารส านกังานยนูิลเีวอร ์เฮา้ส์/5 108 86 รอ้ยละ 100.0 18,527 720 
หมำยเหตุ 
1. รายไดค้่าเชา่และค่าบรกิาร และรายไดอ้ื่น 
2. ขอ้มลู ณ วนัสิน้งวด 
3.  เฉพาะส่วนของผูเ้ชา่ประเภทรา้นคา้ (In-line Tenant) โดยไม่รวมผูเ้ชา่พืน้ทีช่ ัว่คราว 
4. ไม่รวมพืน้ทีห่อ้งประชมุ 
5. GLANDRT ลงทุนในทรพัยส์นิตัง้แต่วนัที ่19 เมษายน 2560 
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(ปีส้ินสุด 31 ธนัวำคม 2561) 
ทรพัยสิ์น รำยได้จำก

อสงัหำริมทรพัย ์
(ล้ำนบำท)/1 

รำยได้สทุธิจำก
อสงัหำริมทรพัย ์

(ล้ำนบำท) 

อตัรำกำรเช่ำ
พืน้ท่ี/2 

พืน้ท่ีให้เช่ำ 
(ตำรำงเมตร) 

อตัรำค่ำเช่ำ
พืน้ท่ีเฉล่ีย 

(บำท/ตำรำง
เมตร/เดือน)/2/3 

ทรพัยสิ์นกลุ่มท่ี 1      
โครงการเซน็ทรลัมารนีา 314 215 รอ้ยละ 95.6 13,484 1,490 
โครงการเซน็ทรลัพลาซา ล าปาง 297 195 รอ้ยละ 94.9 15,887 1,100 
โครงการเซน็ทรลัพลาซา สุราษฎรธ์านี 564 431 รอ้ยละ 92.3 26,535 1,480 
โครงการเซน็ทรลัพลาซา อุบลราชธานี 528 404 รอ้ยละ 96.4 25,134 1,370 
โครงการเซน็ทรลัพลาซา พระราม 2 (ช่วง
ต่ออายุ) 

1,761 1,443 รอ้ยละ 95.8 92,575 1,870 

ทรพัยสิ์นกลุ่มท่ี 2      
โครงการอาคารส านักงานเดอะไนน์ ทาว
เวอรส์ 

504 349 รอ้ยละ 96.9/4 62,950 633/4 

โครงการอาคารส านกังานยนูิลเีวอร ์เฮา้ส์ 168 121 รอ้ยละ 100.0 18,527 720 
หมำยเหตุ 
1. รายไดค้่าเชา่และค่าบรกิาร และรายไดอ้ื่น 
2. ขอ้มลู ณ วนัสิน้งวด 
3.  เฉพาะส่วนของผูเ้ชา่ประเภทรา้นคา้ (In-line Tenant) โดยไม่รวมผูเ้ชา่พืน้ทีช่ ัว่คราว 
4. ไม่รวมพืน้ทีห่อ้งประชมุ 

(ปีส้ินสุด 31 ธนัวำคม 2562) 
ทรพัยสิ์น รำยได้จำก

อสงัหำริมทรพัย ์
(ล้ำนบำท) /1 

รำยได้สทุธิจำก
อสงัหำริมทรพัย ์

(ล้ำนบำท) 

อตัรำกำรเช่ำ
พืน้ท่ี/2 

พืน้ท่ีให้เช่ำ 
(ตำรำงเมตร) 

อตัรำค่ำเช่ำ
พืน้ท่ีเฉล่ีย (บำท/
ตำรำงเมตร/
เดือน)/2/3 

ทรพัยสิ์นกลุ่มท่ี 1      
โครงการเซน็ทรลัมารนีา 315 217 รอ้ยละ 98.6 13.759 1,330 
โครงการเซน็ทรลัพลาซา ล าปาง 293 203 รอ้ยละ 96.3 15,863 1,110 
โครงการเซน็ทรลัพลาซา สุราษฎรธ์านี 582 456 รอ้ยละ 96.3 26,294 1,510 
โครงการเซน็ทรลัพลาซา อุบลราชธานี 527 414 รอ้ยละ 98.1 25,168 1,360 
โครงการเซน็ทรลัพลาซา พระราม 2 (ช่วง
ต่ออายุ) 

1,823 1,504 รอ้ยละ 95.6 92,651 1,900 

ทรพัยสิ์นกลุ่มท่ี 2      
โครงการอาคารส านักงานเดอะไนน์ ทาว
เวอรส์ 

507 388 รอ้ยละ 96.9/4 62,805 641/4 

โครงการอาคารส านกังานยนูิลเีวอร ์เฮา้ส์ 166 115 รอ้ยละ 100.0 18,527 720 
หมำยเหตุ 
1. รายไดค้่าเชา่และค่าบรกิาร และรายไดอ้ื่น 
2. ขอ้มลู ณ วนัสิน้งวด 
3.  เฉพาะส่วนของผูเ้ชา่ประเภทรา้นคา้ (In-line Tenant) โดยไม่รวมผูเ้ชา่พืน้ทีช่ ัว่คราว 
4. ไม่รวมพืน้ทีห่อ้งประชมุ 
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7. สรปุรำคำท่ีจะลงทุนและรำคำประเมินของทรพัยสิ์นท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติม 

โครงกำร 
(หน่วย : ล้ำนบำท) 

มลูค่ำประเมิน
โดย Justice/1 

มลูค่ำประเมิน
โดย SL/1 

มลูค่ำประเมิน
ต ำ่สดุ 

มลูค่ำกำร
ลงทุน/2 

มลูค่ำกำร
ลงทุนสงูกว่ำ
รำคำประเมิน 

ทรพัยสิ์นกลุ่มท่ี 1      
เซน็ทรลัมารนีา 2,283 2,129 2,129 ไมเ่กนิ 2,768 รอ้ยละ 30.0 
เซน็ทรลัพลาซา ล าปาง 2,567 2,383 2,383 ไมเ่กนิ 3,098 รอ้ยละ 30.0 
เซน็ทรลัพลาซา สุราษฎรธ์านี 6,979 6,953 6,953 ไมเ่กนิ 9,039 รอ้ยละ 30.0 
เซน็ทรลัพลาซา อุบลราชธานี 6,431 6,354 6,354 ไมเ่กนิ 8,261 รอ้ยละ 30.0 
เซน็ทรลัพลาซา พระราม 2 (ช่วง
ต่ออาย)ุ 

25,541 25,394 25,394 ไมเ่กนิ 25,394/3 รอ้ยละ 0.0 

รวม 43,801 43,213 43,213 ไม่เกิน 48,560 ร้อยละ 12.4 
ทรพัยสิ์นกลุ่มท่ี 2      
อาคารส านกังานเดอะไนน์ ทาว
เวอรส์ 

4,899 4,744 4,744 ไมเ่กนิ 5,847 รอ้ยละ 23.3 

อาคารส านกังานยนูิลเีวอร ์เฮา้ส์ 1,285 1,284 1,284 ไมเ่กนิ 1,583 รอ้ยละ 23.3 
รวม 6,184 6,028 6,028 ไม่เกิน 7,430 ร้อยละ 23.3 
รวมทรพัยสิ์นกลุ่มท่ี 1 และ 2 49,985 49,241 49,241 ไม่เกิน 55,990 ร้อยละ 13.7 

หมำยเหตุ  
1.  บรษิทัประเมนิมูลค่าทรพัย์สนิใชว้ธิีการประเมินมูลค่าทรพัย์สนิโดยวธิีรายได้ (Income Approach) โดยวนัที่วดัมูลค่าคอืวนัที่ที่คาดว่าจะลงทุนในทรพัย์สนิที่จะ

ลงทุนเพิม่เตมิ (วนัทีว่ดัมลูค่าส าหรบัทรพัยส์นิกลุ่มที ่1 คอืวนัที ่1 เมษายน 2563 ยกเวน้โครงการเซน็ทรลัพลาซา พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) คอืวนัที่ 16 สงิหาคม 
2568 และวนัทีว่ดัมลูค่าส าหรบัทรพัยส์นิกลุ่มที ่2 คอืวนัที ่1 มกราคม 2563) 

2.  มูลค่าการลงทุนของ CPNREIT ไม่รวมค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม และอากรแสตมป์ รวมตลอดจนค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
เกีย่วขอ้ง 

3.  มลูค่าการลงทุนที ่CPNREIT จะช าระในวนัเริม่ระยะเวลาการเชา่ (วนัที ่16 สงิหาคม 2568) 

มูลค่าการลงทุนรวมส าหรบัทรพัยส์นิกลุ่มที ่1 จ านวนไม่เกนิ 48,560 ลา้นบาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมการจด
ทะเบยีน ภาษมีลูค่าเพิม่ และอากรแสตมป์ รวมตลอดจนค่าธรรมเนียม และค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง) เป็นมูลค่าทีส่งู
กว่าราคาประเมนิต ่าสดุของทรพัยส์นิกลุ่มที ่1 ทีป่ระเมนิโดยบรษิทัประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิประมาณรอ้ยละ 12.4 

มูลค่าการลงทุนรวมส าหรบัทรพัย์สนิกลุ่มที่ 2 จ านวนไม่เกนิ 7,430 ล้านบาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมการจด
ทะเบยีน ภาษมีลูค่าเพิม่ และอากรแสตมป์ รวมตลอดจนค่าธรรมเนียม และค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง) เป็นมูลค่าที่สงู
กว่าราคาประเมนิต ่าสดุของทรพัยส์นิกลุ่มที ่2 ทีป่ระเมนิโดยบรษิทัประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิประมาณรอ้ยละ 23.3 
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ความเหน็ของที่ปรึกษาทางการเงนิและผู้จดัการกองทรสัต์เกี่ยวกบัความสมเหตุสมผลของราคาในการเข้าลงทุนใน
ทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ 

ผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละทีป่รกึษาทางการเงนิเหน็ว่าราคาในการเขา้ลงทุนสงูสดุดงักล่าวเป็นราคาทีเ่หมาะสม โดย
พจิารณาผลตอบแทนทีผู่ถ้อืหน่วยจะไดร้บัในปีแรกจากประมาณการงบก าไรขาดทุนและงบประกอบรายละเอยีดรายได้
สุทธติามสมมตฐิานส าหรบัช่วงระยะเวลาประมาณการตัง้แต่วนัที ่1 เมษายน 2563 ถงึวนัที ่31 มนีาคม 2564 โดยใน
กรณีทีม่กีารลงทุนเพิม่เตมิในทรพัยส์นิกลุ่มที ่1 หรอืกรณีทีม่กีารลงทุนเพิม่เตมิในทรพัยส์นิกลุ่มที ่2 หรอืกรณีทีม่กีาร
ลงทุนเพิม่เตมิในทัง้ทรพัยส์นิกลุ่มที ่1 และ 2 จะมปีระมาณการเงนิจ่ายผูถ้อืหน่วย (Cash Distribution Per Unit) และ
ประมาณการอตัราเงนิจ่ายผูถ้อืหน่วย (Distribution Yield) ทีม่ากกว่ากรณีไม่มกีารลงทุนเพิม่เตมิ โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

รำยกำร ไม่มีกำรลงทุน
เพ่ิม 

ลงทุนเพ่ิมใน
ทรพัยสิ์นกลุ่มท่ี 

1/3 

ลงทุนเพ่ิมใน
ทรพัยสิ์นกลุ่มท่ี 

2/3 

ลงทุนเพ่ิมใน
ทรพัยสิ์นกลุ่มท่ี 1 

และ 2/3 
ประมาณการเงนิจ่ายผูถ้อืหน่วยต่อหน่วย (บาท/
หน่วย) 

1.7059 1.7323 1.7533 1.7705 

- ประมาณเงนิจ่ายในรปูแบบเงนิปนัผล/1 1.7059 1.7323 1.7533 1.7705 
- ประมาณเงนิจ่ายในรปูแบบเงนิคนืทุน/1 - - - - 

ประมาณการอตัราเงนิจ่ายผูถ้อืหน่วย/2 รอ้ยละ 4.87 รอ้ยละ 4.95 รอ้ยละ 5.01 รอ้ยละ 5.06 
สดัส่วนการกู้ยมืของ CPNREIT ภายหลงัการ
ลงทุน 

รอ้ยละ 31/4 รอ้ยละ 27/5 รอ้ยละ 32/5 รอ้ยละ 27/5 

หมำยเหตุ  
1. การแยกรายการประมาณการเงนิจ่ายผูถ้อืหน่วยต่อหน่วยเป็นเงนิปนัผลหรอืเงนิคนืทุน ยงัไม่รวมผลกระทบจากก าไร/ขาดทุนที่อาจเกดิขึน้จากการประเมนิมูลค่า

ทรพัยส์นิ อย่างไรกต็าม ประมาณการเงนิจ่ายรวมทีเ่ป็นเงนิสดใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยจะไม่ไดร้บัผลกระทบจากการแยกรายการเป็นเงนิปนัผลหรอืเงนิคนืทุนดงักล่าว 
2.  ประมาณการอตัราเงนิจ่ายผูถ้อืหน่วยดงักล่าว ค านวณจากราคาหน่วยทรสัต์ CPNREIT ที่ 35 บาท/หน่วย  ซึ่งเป็นเพยีงการแสดงการประมาณการส าหรบัรอบ

ระยะเวลาตัง้แต่วนัที ่1 เมษายน 2563 ถงึวนัที่ 31 มนีาคม 2564 ซึ่งค านวณโดยอ้างองิจากประมาณการงบก าไรขาดทุนและงบประกอบรายละเอยีดรายได้สุทธิ
ของทรพัย์สินตามสมมตฐิานส าหรบัช่วงระยะเวลาประมาณการตัง้แต่วนัที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวนัที่ 31 มีนาคม 2564 ซึ่งใชส้มมติฐานราคาหน่วยทรสัต ์
CPNREIT ทีอ่อกและเสนอขายที ่35 บาท/หน่วย เชน่เดยีวกนั  

3.  การลงทุนเพิม่ดว้ยโครงสรา้งการกูย้มืเงนิตามแผนทีค่าดการณ์ส าหรบัการกูย้มืเงนิในการลงทุนในทรพัย์สนิที่จะลงทุนเพิม่เตมิในสดัส่วนร้อยละ 35 ของมูลค่าการ
ลงทุน 

4. สดัส่วนการกูย้มืของ CPNREIT ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 
5.  สดัส่วนการกู้ยืมเงนิค านวณจากมูลค่าทรพัย์สินรวมของ CPNREIT ภายหลงัที่ลงทุนในทรพัย์สนิกลุ่มที่ 1 และ/หรือทรพัย์สินกลุ่มที่ 2 แล้วเสร็จ ทัง้นี้ มูลค่า

ทรพัยส์นิรวมของ CPNREIT จะรวมมลูค่าทรพัย์สนิจากโครงการเซน็ทรลัพลาซา พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานบญัชทีี่เกี่ยวขอ้ง อนึ่ง หนี้สนิ
ตามสญัญาเชา่การเงนิ (Lease Liability) ของโครงการเซน็ทรลัพลาซา พระราม 2 (ชว่งต่ออายุ) ไม่ถอืเป็นการกูย้มืตามหลกัเกณฑข์องส านักงาน ก.ล.ต. ในกรณีที่
ไม่รวมมูลค่าทรพัย์สนิจากโครงการเซน็ทรลัพลาซา พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) สดัส่วนการกู้ยมืเงนิหลงัการลงทุนจะมมีูลค่าประมาณร้อยละ 33 ทัง้นี้ สดัส่วนการ
กูย้มืของ CPNREIT อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไปภายหลงัการระดมทุนเพื่อช าระค่าเชา่ของโครงการเซน็ทรลัพลาซา พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) ในปี 2568 ซึ่งขึน้อยู่
กบัสดัส่วนโครงสรา้งการระดมทุนในขณะนัน้ 

ประมาณการอตัราเงนิจ่ายผู้ถอืหน่วยภายหลงัการลงทุนในทรพัย์สนิที่จะลงทุนเพิม่เตมิของ CPNREIT อยู่ที่
ประมาณรอ้ยละ 5.06 โดยภายหลงัการลงทุนในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ คาดว่า CPNREIT จะเป็นกองทรสัต์ทีม่ ี
ขนาดใหญ่ที่สุดในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ทัง้ในแง่ของมูลค่าทรพัย์สนิหลกัและมูลค่าตามราคาตลาดของหน่วยทรสัต ์
(Market Capitalization) ซึง่ท าใหห้น่วยทรสัตม์สีภาพคล่องในการซือ้ขายหน่วย และยงัเป็นกองทรสัตท์ีค่่อนขา้งมคีวาม
มัน่คง โดย CPNREIT ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืจาก TRIS ไวท้ีร่ะดบั AA (จดัอนัดบัเมื่อวนัที ่25 มถุินายน 
2562) นอกจากนี้ CPNREIT มีนโยบายในการลงทุนโดยมุ่งเน้นการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
อสงัหารมิทรพัย ์รวมทัง้สทิธกิารเช่าช่วงอสงัหารมิทรพัยท์ีม่คีุณภาพสงู ซึง่จะท าให ้CPNREIT มกีารเตบิโตไดอ้ย่าง
ต่อเนื่องผ่านการลงทุนในทรพัย์สนิเพิม่เติมประกอบกบัการเติบโตจากผลการด าเนินงานของทรพัย์สนิที่ CPNREIT 
ลงทุน ซึ่งเมื่อพจิารณาอตัราผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รบัประกอบกบัปจัจยัเชงิคุณภาพอื่น ๆ ของ CPNREIT ที่
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ปรึกษาทางการเงินและผู้จ ัดการกองทรัสต์เห็นว่า CPNREIT เป็นทางเลือกหนึ่งของการลงทุนที่คาดว่าจะให้
ผลตอบแทนทีน่่าพอใจแก่นกัลงทุนเมื่อเทยีบกบัทางเลอืกการลงทุนอื่น ๆ 

นอกจากนี้ ผู้จดัการกองทรสัต์และที่ปรกึษาทางการเงนิ ได้พจิารณาศกัยภาพของทรพัย์สนิกลุ่มที่ 1 และ
ทรพัยส์นิกลุ่มที ่2 โดยเหน็ว่าทรพัยส์นิดงักล่าวมศีกัยภาพในการสรา้งกระแสเงนิสดมาไดอ้ย่างต่อเนื่อง โดยส่วนใหญ่มี
อตัราการเช่าพืน้ทีเ่ฉลีย่ 3 ปียอ้นหลงั (ปี 2559 – 2562) อยู่ในระดบัสงูกว่ารอ้ยละ 90 และมกีารเตบิโตของรายไดสุ้ทธิ
จากอสงัหารมิทรพัยม์าอย่างต่อเนื่อง อกีทัง้ทรพัยส์นิเหล่านี้มจีุดเด่นทีส่ามารถดงึดูดลูกคา้และแข่งขนัไดก้บัทรพัยส์นิ
อื่นในบรเิวณใกล้เคยีง นอกจากนี้ ผูจ้ดัการกองทรสัต์และที่ปรกึษาทางการเงนิเหน็ว่าการเขา้ลงทุนในทรพัยส์นิที่จะ
ลงทุนเพิม่เติมในครัง้นี้ จะท าให้โครงสรา้งทรพัย์สนิที่ CPNREIT ลงทุนมกีารกระจายความเสีย่งได้ดขีึน้ในด้านของ
สถานทีต่ัง้ของทรพัยส์นิและประเภททรพัยส์นิ โดยอตัราผลตอบแทนโดยนัยจากการลงทุนในทรพัยส์นิ (Implied Rate 
of Return on Asset) ส าหรบัทรพัยส์นิกลุ่มที ่1 อยู่ทีป่ระมาณรอ้ยละ 7.7 และทรพัยส์นิกลุ่มที ่2 อยู่ทีร่อ้ยละ 6.8 ซึง่
ผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละทีป่รกึษาทางการเงนิเหน็ว่าเป็นอตัราผลตอบแทนทีค่่อนขา้งเหมาะสมทีส่ามารถสรา้งประโยชน์
ใหก้บักองทรสัตไ์ด ้

โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิใน สว่นที ่2.3 ขอ้ 3.5 “ราคาทีจ่ะลงทุนในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ” 

8. กำรจดัหำประโยชน์จำกทรพัยสิ์น 

8.1 กำรจดัหำประโยชน์จำกทรพัยสิ์นประเภทศนูยก์ำรค้ำและอำคำรส ำนักงำน 

ส าหรบัทรพัยส์นิประเภทศูนยก์ารคา้และอาคารส านักงาน CPNREIT มนีโยบายในการจดัหาประโยชน์จาก
ทรพัย์สนิประเภทนี้ โดยการน าพื้นทีข่องทรพัย์สนิออกให้เช่าแก่ผู้เช่า รวมถึงการให้บรกิารทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการใหเ้ช่า
พื้นที่ โดยผู้จ ัดการกองทรัสต์จะแต่งตัง้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งจะจัดการและบริหารงานที่เกี่ยวข้องกับ
อสงัหารมิทรพัย ์ไดแ้ก่ การน าทรพัยส์นิไปจดัหาประโยชน์ในรปูของการใหเ้ช่าพืน้ที ่รวมถงึการใหบ้รกิารทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การให้เช่าพื้นที่ ตามนโยบายและแผนธุรกจิของผู้จดัการกองทรสัต์ การจดัหาผูเ้ช่าพื้นทีภ่ายในโครงการ การติดต่อ 
ประสานงานและอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ช่าพืน้ที ่การจดัเกบ็ค่าเช่าและค่าบรกิารเพื่อน าส่ง  CPNREIT ตลอดจน
การบ ารุงรกัษาและซ่อมแซมอสงัหาริมทรพัย์ของ CPNREIT ให้อยู่ในสภาพที่ดีและพร้อมจดัหาประโยชน์ ทัง้นี้  
CPNREIT จะเขา้ท าสญัญาเช่ากบัผูเ้ช่าพืน้ที/่ผูร้บับรกิารโดยตรง โดยสญัญาที่ CPNREIT จะเขา้ท าโดยส่วนใหญ่ จะมี
ความเป็นมาตรฐาน โดยมหีลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขหลกัของสญัญาทีค่ลา้ยคลงึกนัส าหรบัผูเ้ช่าพืน้ทีแ่ละผู้ร ับบรกิารทุก
ราย 

8.2 กำรจดัหำผลประโยชน์จำกทรพัยสิ์นประเภทโรงแรม 

CPNREIT ไดเ้ขา้ลงทุนในทรพัยส์นิหลกัในสว่นทีเ่ป็นโรงแรมฮลิตนั พทัยา โดย CPNREIT ใหเ้ช่าช่วงทรพัยส์นิ
ดงักล่าว (โดยมลีกัษณะเป็นการใหเ้ช่าเหมา) แก่ซพีเีอน็ พทัยา โฮเทล เพื่อน าไปจดัหาประโยชน์ โดยซพีเีอน็ พทัยา โฮ
เทล ไดแ้ต่งตัง้กลุ่มฮลิตนัซึง่เป็นเครอืขา่ยการบรหิารโรงแรมในระดบันานาชาต ิใหท้ าหน้าทีเ่ป็นผูบ้รหิารโรงแรมฮลิตนั 
พทัยา ซึง่สญัญาเช่าช่วงดงักล่าวมอีายุสญัญา 3 ปี ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2561 ถงึ 31 ธนัวาคม 2563 โดยเมื่อสิน้สุด
สญัญาเช่าช่วงดงักล่าว ทัง้ CPNREIT และซพีเีอน็ พทัยา โฮเทล สามารถใชส้ทิธใินการต่ออายุสญัญาไดอ้กี 2 คราว ๆ 
ละ 3 ปี โดยมกีารคดิค่าเช่าทัง้ในรปูแบบค่าเช่าคงที ่(Fixed Rent) และค่าเช่าแปรผนั (Variable Rent) 

 โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิใน สว่นที ่2.4 “การจดัหาประโยชน์จากอสงัหารมิทรพัย”์ 
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9. ประมำณกำรเงินจ่ำยผูถื้อหน่วยต่อหน่วยและประมำณกำรอตัรำเงินจ่ำยผูถื้อหน่วย 

ประมาณการอตัราเงนิจ่ายผูถ้อืหน่วย ซึง่จดัท าขึน้จากประมาณการงบก าไรขาดทุนและงบประกอบรายละเอยีด
รายไดส้ทุธติามสมมตฐิานส าหรบัช่วงเวลาประมาณการวนัที ่1 เมษายน 2563 ถงึวนัที ่31 มนีาคม 2564 มรีายละเอยีด
ดงันี้  

รำยกำร ไม่มีกำรลงทุน
เพ่ิม 

ลงทุนเพ่ิมใน
ทรพัยสิ์นกลุ่มท่ี 

1/3 

ลงทุนเพ่ิมใน
ทรพัยสิ์นกลุ่มท่ี 

2/3 

ลงทุนเพ่ิมใน
ทรพัยสิ์นกลุ่มท่ี 1 

และ 2/3 
ประมาณการเงินจ่ายผู้ถือหน่วยต่อหน่วย 
(บาท/หน่วย) 

1.7059 1.7323 1.7533 1.7705 

- ประมาณเงนิจ่ายในรปูแบบเงนิปนัผล/1 1.7059 1.7323 1.7533 1.7705 
- ประมาณเงนิจ่ายในรปูแบบเงนิคนืทุน/1 - - - - 

ประมาณการอตัราเงนิจ่ายผูถ้อืหน่วย/2 รอ้ยละ 4.87 รอ้ยละ 4.95 รอ้ยละ 5.01 รอ้ยละ 5.06 
สดัส่วนการกูย้มืของ CPNREIT ภายหลงัการ
ลงทุน 

รอ้ยละ 31/4 รอ้ยละ 27/5 รอ้ยละ 32/5 รอ้ยละ 27/5 

หมำยเหตุ  
1. การแยกรายการประมาณการเงนิจ่ายผูถ้อืหน่วยต่อหน่วยเป็นเงนิปนัผลหรอืเงนิคนืทุน ยงัไม่รวมผลกระทบจากก าไร/ขาดทุนที่อาจเกดิขึน้จากการประเมนิมูลค่า

ทรพัยส์นิ อย่างไรกต็าม ประมาณการเงนิจ่ายรวมทีเ่ป็นเงนิสดใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยจะไม่ไดร้บัผลกระทบจากการแยกรายการเป็นเงนิปนัผลหรอืเงนิคนืทุนดงักล่าว 
2.  ประมาณการอตัราเงนิจ่ายผูถ้อืหน่วยดงักล่าว ค านวณจากราคาหน่วยทรสัต์ CPNREIT ที่ 35 บาท/หน่วย  ซึ่งเป็นเพยีงการแสดงการประมาณการส าหรบัรอบ

ระยะเวลาตัง้แต่วนัที ่1 เมษายน 2563 ถงึวนัที่ 31 มนีาคม 2564 ซึ่งค านวณโดยอ้างองิจากประมาณการงบก าไรขาดทุนและงบประกอบรายละเอยีดรายได้สุทธิ
ของทรพัย์สินตามสมมตฐิานส าหรบัช่วงระยะเวลาประมาณการตัง้แต่วนัที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวนัที่ 31 มีนาคม 2564 ซึ่งใชส้มมติฐานราคาหน่วยทรสัต ์
CPNREIT ทีอ่อกและเสนอขายที ่35 บาท/หน่วย เชน่เดยีวกนั  

3.  การลงทุนเพิม่ดว้ยโครงสรา้งการกูย้มืเงนิตามแผนทีค่าดการณ์ส าหรบัการกูย้มืเงนิในการลงทุนในทรพัย์สนิที่จะลงทุนเพิม่เตมิในสดัส่วนร้อยละ 35 ของมูลค่าการ
ลงทุน 

4. สดัส่วนการกูย้มืของ CPNREIT ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 
5.  สดัส่วนการกู้ยมืเงินค านวณจากมูลค่าทรพัย์สนิรวมของ CPNREIT ภายหลงัที่ลงทุนในทรพัย์สนิกลุ่มที่ 1 และ/หรือทรพัย์สนิกลุ่มที่ 2 แล้วเสรจ็ ทัง้นี้ มูลค่า

ทรพัยส์นิรวมของ CPNREIT จะรวมมลูค่าทรพัยส์นิจากโครงการเซน็ทรลัพลาซา พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานบญัชทีี่เกี่ยวขอ้ง อนึ่ง หนี้สนิ
ตามสญัญาเชา่การเงนิ (Lease Liability) ของโครงการเซน็ทรลัพลาซา พระราม 2 (ชว่งต่ออายุ) ไม่ถอืเป็นการกู้ยมืตามหลกัเกณฑข์องส านักงาน ก.ล.ต. ในกรณี
ทีไ่ม่รวมมลูค่าทรพัยส์นิจากโครงการเซน็ทรลัพลาซา พระราม 2 (ชว่งต่ออายุ) สดัส่วนการกู้ยมืเงนิหลงัการลงทุนจะมมีูลค่าประมาณร้อยละ 33 ทัง้นี้ สดัส่วนการ
กูย้มืของ CPNREIT อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไปภายหลงัการระดมทุนเพื่อช าระค่าเชา่ของโครงการเซน็ทรลัพลาซา พระราม 2 (ชว่งต่ออายุ) ในปี 2568 ซึ่งขึน้อยู่
กบัสดัส่วนโครงสรา้งการระดมทุนในขณะนัน้ 

 โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิใน สว่นที ่2.4 “การจดัหาประโยชน์จากอสงัหารมิทรพัย”์ 
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10. สรปุค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยท่ีเรียกเกบ็จำก CPNREIT 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายหลกัทีเ่รยีกเกบ็จาก CPNREIT มรีายละเอยีด ดงันี้ 

ล ำดบั 
ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยท่ีเรียก

เกบ็จำก CPNREIT 
เพดำนร้อยละต่อปี หรือภำยหลงั 
กำรท ำธรุกรรมในแต่ละครัง้ 

รอบและ
ระยะเวลำ 
ท่ีเรียกเกบ็ 

1. ค่าธรรมเนียมของผูจ้ดัการกองทรสัต์ ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.00 ต่อปีของมลูค่าทรพัยส์นิรวม แต่ทัง้นี้จะไม่
น้อยกว่า 15 ลา้นบาทต่อปี ในปี 2561 โดยมอีตัราการเพิม่รอ้ย
ละ 3 ต่อปี (ไมร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีุรกจิเฉพาะ หรอืภาษี

อื่นใดในท านองเดยีวกนั) 

รายเดอืน 

2. ค่าธรรมเนียมทรัสตีและผู้เก็บรักษา
ทรพัยส์นิ 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.00 ต่อปีของมลูค่าทรพัยส์นิรวม แต่ทัง้นี้จะไม่
น้อยกว่า 20 ลา้นบาทต่อปี ทัง้นี้ ไมร่วมค่าธรรมเนียมการ

จดัการกองทุนรวมหรอืค่าธรรมเนียมตราสารอืน่ใดทีก่องทรสัต์ 
CPNREIT สามารถเขา้ลงทุนและไดพ้จิารณาเขา้ลงทุน 

เนื่องจากการรบัหน้าทีเ่ป็นผูจ้ดัการกองทุนรวมหรอืผูอ้อกตรา
สารดงักล่าวโดยทรสัต ี

(ไมร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีุรกจิเฉพาะหรอืภาษอีืน่ใดใน
ท านองเดยีวกนั) 

รายเดอืน 

3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยทรสัต์ ตามทีน่ายทะเบยีนหน่วยทรสัต์ก าหนด รายเดอืน 

4. ค่าธรรมเนียมผูใ้หบ้รกิารอื่น ๆ  รวมทัง้ที่
ปรกึษาอื่น ๆ  เช่น ค่าทีป่รกึษากฎหมาย 
ค่าทนายความ 

ตามทีจ่่ายจรงิ เมือ่เกดิรายการ 

5. ค่ า ธ ร รม เนี ย ม ใ นกา ร จัด จ าห น่ า ย
หน่วยทรสัต์และค่านายหน้า: ส าหรบัการ
ออกและเสนอขายหน่วยทรสัต์ครัง้แรก 
และส าหรบัการเสนอขายเพิ่มเติม เพื่อ
เพิม่เงนิทุนของกองทรสัต์ในคราวต่อ ๆ 
ไป 

คราวละไมเ่กนิรอ้ยละ 3.00 ของมลูค่าทีร่บัประกนัการจดั
จ าหน่าย 

เมือ่เกดิรายการ 

6. ค่าธรรมเนียมผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ โปรดพจิารณารายละเอยีดใน ส่วนที ่2.11 “ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทรสัต์” 

เมือ่เกดิรายการ 

7. ค่าใช้จ่ ายที่ เกี่ยวกับการด าเนินการ
จดัการอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ 
เช่น ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับพนักงาน (ที่
ดแูลรบัผดิชอบพืน้ทีข่องทรพัย์สนิเฉพาะ
ในส่วนที่กองทรัสต์ CPNREIT เข้า
ลงทุน) ค่าใช้จ่ายส านักงาน ค่าอุปกรณ์
ส านักงาน ค่าจัดเตรียมระบบในการ
จดัการอสังหาริมทรัพย์ ค่าด าเนินการ 
ค่าบ ารุงรกัษา ค่าซ่อมแซม ค่าปรบัปรุง 
ค่าต่อเติม ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่าย
ทางการตลาดและประชาสมัพนัธ์ และ
ค่าใชจ้่ายอื่น ๆ  ในท านองเดยีวกนั 

ตามทีจ่่ายจรงิ เมือ่เกดิรายการ 

8. ค่าเบีย้ประกนั ตามทีจ่่ายจรงิ รายปี 

9. ภาษ ีค่าธรรมเนียม ค่าอากรแสตมป์ และ ตามทีจ่่ายจรงิ เมือ่เกดิรายการ 
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ล ำดบั 
ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยท่ีเรียก

เกบ็จำก CPNREIT 
เพดำนร้อยละต่อปี หรือภำยหลงั 
กำรท ำธรุกรรมในแต่ละครัง้ 

รอบและ
ระยะเวลำ 
ท่ีเรียกเกบ็ 

ค่ านายห น้าที่ เ กี่ ย วกับการซื้ อข าย
หลกัทรพัย์อสงัหารมิทรพัย์ หรอืการเช่า
หรอืใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย์ 

10. ค่าใชจ้่ายในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์
และส่งเสรมิการขาย 

ตามทีจ่่ายจรงิ แต่ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.50 ต่อปีของมลูค่าทรพัยส์นิ
สุทธ ิณ วนัสิน้ปีบญัชกี่อนหน้า 

เมือ่เกดิรายการ 

11. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (รายละเอียดค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ เป็นไปตามที่ปรากฎในส่วนที่ 2  
ขอ้ 11 "ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที ่
เรยีกเกบ็จากกองทรสัต์” 

ตามทีน่ายทะเบยีนหน่วยทรสัต์ก าหนด ตามทีต่ลาดหลกัทรพัย์
ก าหนด หรอื ตามทีจ่่ายจรงิ 

เมือ่เกดิรายการ 

โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิใน สว่นที ่2.11 “ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทรสัต์”  

11. เง่ือนไขกำรยกเลิกกำรเสนอขำยหน่วยทรสัต ์

เมื่อสิน้สุดการเสนอขายหน่วยทรสัต์ หากปรากฏกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดงัต่อไปนี้ ใหผู้จ้ดัการการจดัจ าหน่าย
และรบัประกนัการจ าหน่ายยกเลกิการเสนอขายหน่วยทรสัต์ทัง้จ านวนและคนืเงนิให้แก่ผูจ้องซือ้ ตามประกาศที ่ทจ. 
49/2555  

(1) มูลค่าหน่วยทรสัต์ทีจ่องซือ้เมื่อรวมกบัเงนิทีก่องทรสัต์กนัไวเ้พื่อลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละมูลค่าเงนิ
กูย้มืจากบุคคลอื่น (ถา้ม)ี มมีลูค่าไม่เพยีงพอทีจ่ะลงทุนในอสงัหารมิทรพัยท์ีร่ะบุไวใ้นแบบแสดงรายการ
ขอ้มลูและหนงัสอืชีช้วน โดยใหย้กเลกิการเสนอขายหน่วยทรสัตท์ัง้จ านวน 
ทัง้นี้ เว้นแต่ในกรณีที่ CPNREIT ระดมทุนได้ไม่เพียงพอที่จะลงทุนในทรพัย์สนิทุกโครงการของ
ทรพัย์สนิกลุ่มที่ 1 ผู้จดัการกองทรสัต์คาดว่าจะลงทุนในทรพัย์สนิกลุ่มที่ 1 บางโครงการตามล าดบั
ดงัต่อไปนี้ คอื (1) โครงการเซน็ทรลัมารนีา (2) โครงการเซน็ทรลัพลาซา ล าปาง (3) โครงการเซน็ทรลั
พลาซา สุราษฎร์ธานี และ (4) โครงการเซ็นทรลัพลาซา อุบลราชธานี ซึ่งเป็นไปตามมติของที่ประชุม
วสิามญัผู้ถอืหน่วยทรสัต์ของ CPNREIT ครัง้ที่ 1/2562 โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิใน ส่วนที ่2.1 
“วตัถุประสงคก์ารใชเ้งนิ” 

(2)  มกีารจดัสรรหน่วยทรสัต์ใหแ้ก่บุคคลใด กลุ่มบุคคลเดยีวกนัใด ผูก้่อตัง้ทรสัต์ ทรสัต ีผูจ้ดัการกองทรสัต ์
หรอืผูล้งทุนต่างดา้ว และท าใหก้ารถอืหน่วยทรสัต์ของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลดงักล่าวเมื่อรวมกบัจ านวน
หน่วยทรสัตท์ีถ่อือยู่เดมิ (ถา้ม)ี ไม่เป็นไปตามอตัราหรอืหลกัเกณฑท์ีก่ าหนด โดยใหย้กเลกิการเสนอการ
ขายเฉพาะสว่นทีเ่กนิกว่าอตัราหรอืหลกัเกณฑท์ีก่ าหนด 

(3) เมื่อเกดิเหตุสดุวสิยั การเปลีย่นแปลงอย่างมนีัยส าคญัทางดา้นกฎหมาย การเงนิ เศรษฐกจิ ภาวะตลาด
หลกัทรพัย์ฯ หรือการเมืองทัง้ในประเทศและต่างประเทศ หรือการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญที่มี
ผลกระทบต่อทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทุน 

(4) เมื่อมเีหตุทีท่ าใหส้ านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอืหน่วยงานราชการ 
สัง่ระงบัหรอืหยุดการเสนอขายหลกัทรพัย ์หรอืไม่สามารถสง่มอบหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขายได้ 

(5) มเีหตุอื่นใดตามเงื่อนไขการบอกเลกิสญัญาทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัจ าหน่ายและรบัประกนัการ
จ าหน่าย (Underwriting Agreement) 
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12. ควำมเส่ียงส ำคญัของกำรลงทุนในหน่วยทรสัต ์ 

การลงทุนในหน่วยทรสัตเ์พิม่ทุนของ CPNREIT มคีวามเสีย่ง ผูล้งทุนควรพจิารณาปจัจยัความเสีย่งดงัต่อไปน้ีอย่าง
รอบคอบก่อนทีจ่ะตดัสนิใจลงทุน ทัง้นี้ ในส่วนนี้จะกล่าวถงึความเสีย่งส าคญัของการลงทุนในหน่วยทรสัต์โดยสรุปเท่านัน้  
เน้ือหาในรายละเอยีดของปจัจยัความเสีย่งโปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิใน สว่นที ่2.6 “ปจัจยัความเสีย่ง” 

12.1 ควำมเส่ียงท่ีเก่ียวกบั CPNREIT หรอืกำรด ำเนินงำนของ CPNREIT  

(1) ความเสีย่งจากความผนัผวนทางเศรษฐกจิอนัอาจมผีลกระทบต่อทรพัยส์นิที่ CPNREIT ลงทุน/จะเขา้
ลงทุน 

(2) ความเสีย่งจากการระบาดของโรคติดต่อที่แพร่กระจายไปทัว่โลกอาจน าไปสู่ภาวะความผนัผวนของตลาด
ทุนทัว่โลก ซึง่อาจมผีลกระทบในทางลบอย่างรา้ยแรงต่อการจดัหาประโยชน์ ฐานะทางการเงนิ และผลการ
ด าเนินงานของ CPNREIT ได ้

(3) ความเสีย่งจากภาวะการแขง่ขนัทางธุรกจิทีส่งูขึน้และการเปลีย่นแปลงรปูแบบการด าเนินชวีติ 
(4) ความเสีย่งจากการที่ผลประกอบการของ CPNREIT ส่วนหนึ่งขึน้อยู่กบัความสามารถของผู้จดัการ

กองทรสัตใ์นการจดัการและจดัหาประโยชน์จากทรพัยส์นิที ่CPNREIT ลงทุน/จะเขา้ลงทุน 
(5) CPNREIT ต้องพึง่พาบุคลากรทีม่คีวามช านาญและประสบการณ์ของผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์ ในการ

ด าเนินการจดัหาประโยชน์และบรหิารจดัการการใชป้ระโยชน์จากทรพัยส์นิ 
(6) ความเสีย่งจากการทีส่ญัญาจา้งบรหิารโรงแรมอาจจะไม่ไดร้บัการต่อออกไป เมื่อครบก าหนดอายุ หรอื

แม้จะมกีารต่อสญัญาออกไป ขอ้ก าหนดและเงื่อนไขภายใต้สญัญาฉบบัใหม่หรอืที่จะต่อออกไป อาจมี
ความแตกต่างไปจากเดมิ 

(7) ความเสีย่งจากการลดลงของนกัท่องเทีย่วซึง่จะมผีลกระทบต่อการด าเนินธุรกจิโรงแรม 
(8) ความเสีย่งเกีย่วกบัใบอนุญาตประกอบธุรกจิโรงแรมและใบอนุญาตในการด าเนินธุรกจิอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
(9) รายไดข้อง CPNREIT จากทรพัยส์นิในสว่นทีเ่ป็นโรงแรม ขึน้อยู่กบัฐานะการเงนิของผูเ้ช่าช่วงทรพัยส์นิ 

และการปฏบิตัติามสญัญาของผูเ้ช่าช่วงทรพัยส์นิ 
(10) ความเสีย่งจากการเลื่อนช าระค่าเช่าหรอืการยกเวน้ค่าเช่าอนัเนื่องมาจากเหตุสุดวสิยัอนัมีผลกระทบต่อ

การด าเนินธุรกจิของโรงแรมฮลิตนั พทัยา 
(11) ความเสีย่งจากการไม่สามารถหาผูเ้ช่าช่วงทรพัยส์นิในสว่นทีเ่ป็นโรงแรมไดใ้นอนาคต 
(12) ความเสีย่งจากความสามารถในการช าระค่าเช่าและค่าบรกิารของผูเ้ช่าพื้นที่ในศูนย์การค้าและอาคาร

ส านกังาน  
(13) ความเสีย่งจากการทีผู่เ้ช่าช่วงพืน้ทีข่องโครงการอาคารส านักงานยูนิลเีวอร ์เฮา้ส์ ซึง่เป็นผูเ้ช่ารายเดยีว

ของโครงการ ยกเลกิสญัญาเช่าช่วงก่อนก าหนด 
(14) ความเสีย่งจากการสญูเสยีผูเ้ช่าหลกั (Anchor Tenants) ของโครงการประเภทศนูยก์ารคา้ 
(15) ความเสีย่งทีเ่กดิขึน้เมื่อตอ้งมกีารปรบัปรุงทรพัยส์นิของ CPNREIT 
(16) ความเสีย่งจากการที ่CPNREIT ไม่มสีทิธบินพืน้ทีข่องหา้งคา้ปลกีขนาดใหญ่ภายในศนูยก์ารคา้บางแห่ง

ที ่CPNREIT ลงทุน/จะเขา้ลงทุน 
(17) ความเสีย่งอนัเป็นผลกระทบจากความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ในพืน้ที่ซึง่ CPNREIT ไม่ไดเ้ขา้ลงทุน  
(18) ความเสีย่งจากการทีคู่่สญัญาไม่ปฏบิตัติามสญัญา 
(19) ความเสี่ยงจากการยกเลิกสญัญาเช่าช่วงที่ดินในโครงการเซน็ทรลัพลาซา พระราม 2 และโครงการ

เซน็ทรลัพลาซา ป่ินเกลา้ เน่ืองจากสญัญาเช่าทีด่นิหลกัถูกยกเลกิ 
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(20) ความเสีย่งจากการอาจไม่ไดร้บัการต่อสญัญาเช่าโครงการเซน็ทรลัพลาซา พระราม 3 ในปีที ่30 และปีที ่
60 

(21) การลงทุนของ CPNREIT ในทรพัยส์นิบางโครงการจะไม่ไดล้งทุนในทีด่นิ  
(22) ความเสีย่งจากการลงทุนในพืน้ทีเ่ช่าช่วงในโครงการเซน็ทรลัเฟสตวิลั พทัยา บชี และโครงการเซน็ทรลั

มารนีา 
(23) ขอ้จ ากดัในการจดัหาประโยชน์ในโครงการอาคารส านกังานเดอะไนน์ ทาวเวอรส์  
(24) ความเสีย่งทีเ่กดิขึน้จากการกูย้มืเงนิ 
(25) ความเสีย่งจากการที ่CPN เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่และผูม้อี านาจควบคุมของผูจ้ดัการกองทรสัต์ 
(26) ความเสีย่งจากความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ทีอ่าจเกดิขึน้ระหว่าง CPNREIT และกลุ่ม CPN ซึ่งท า

หน้าทีเ่ป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์
(27) ความเสีย่งในโครงการเซน็ทรลัมารนีา โครงการเซน็ทรลัพลาซา ล าปาง และโครงการเซน็ทรลัพลาซา 

พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) เน่ืองจากเจา้ของทีด่นิไม่ประสงคจ์ะรบัโอนอาคารและสิง่ปลกูสรา้งที่ CPNREIT 
จะลงทุน 

12.2 ควำมเส่ียงเก่ียวกบัควำมสำมำรถในกำรใช้ประโยชน์จำกทรพัยสิ์นท่ี CPNREIT ลงทุน  

(1) ความเสีย่งในสทิธกิารใชท้างเขา้ออกสูท่างสาธารณะของโครงการอาคารส านักงานเดอะไนน์ ทาวเวอรส์ 
และโครงการอาคารส านกังานยนูิลเีวอร ์เฮา้ส ์

(2) ความเสีย่งจากการทีโ่ครงการอาคารส านกังานเดอะไนน์ ทาวเวอรส์ และโครงการอาคารส านกังานยนูิลี
เวอร ์เฮา้ส ์เป็นโครงการย่อยภายในโครงการเดอะ แกรนด ์พระราม 9 

(3) ความเสีย่งจากกรณีการถูกเวนคนืทีด่นิ 
(4) ทรพัย์สนิที่ CPNREIT ลงทุน/จะเข้าลงทุนอยู่ภายใต้บงัคบัของหลกัเกณฑ์ทางกฎหมายเกี่ยวกบั

สิง่แวดลอ้ม โดยการปฏบิตัติามหลกัเกณฑท์างกฎหมายดงักล่าวอาจสง่ผลให้ CPNREIT มคี่าใชจ้่ายและ
ภาระความรบัผดิหลายดา้น 

(5) ความเสีย่งเกีย่วกบัภยัธรรมชาต ิอุบตัภิยั และการก่อความไม่สงบ 
(6) ความเสีย่งจากการประกนัภยั 
(7) ทรพัยส์นิที ่CPNREIT ถอืครองนัน้อาจมคี่าใชจ้่ายเกีย่วกบัทรพัยส์นิ รวมทัง้ค่าใชจ้่ายในการด าเนินการ

ต่าง ๆ เพิม่มากขึน้ 

12.3 ควำมเส่ียงเก่ียวกบักำรลงทุนในทรพัยสิ์นโดย CPNREIT 

(1) การลงทุนในทรพัยส์นิมคีวามเสีย่ง 
(2) ความเสีย่งจากการตรวจสอบขอ้มลูก่อนเขา้ลงทุน 
(3) มูลค่าของทรพัยส์นิที ่ CPNREIT ลงทุนตามการประเมนิค่าโดยบรษิัทประเมนิค่าทรพัยส์นิไม่ได้เป็น

เครื่องแสดงมูลค่าที่แท้จรงิของทรพัย์สนิ และไม่สามารถรบัประกนัได้ว่าราคาขายของทรพัย์สนินัน้จะ
เป็นไปตามทีป่ระเมนิ ไม่ว่าในปจัจุบนัหรอืในอนาคต 

(4) สมมติฐานในประมาณการงบก าไรขาดทุนและงบประกอบรายละเอยีดรายได้สุทธขิองการลงทุนตาม
สมมตฐิานมคีวามไม่แน่นอน และขึน้อยู่กบัความเสีย่งและความไม่แน่นอนทางธุรกจิ เศรษฐกจิ การเงนิ 
กฎเกณฑท์ี่เกีย่วขอ้งและการแข่งขนั ซึ่งอาจส่งผลให้ผลประกอบการที่แท้จรงิแตกต่างจากทีป่ระมาณ
การไวอ้ย่างมนียัส าคญัและอาจสง่ผลต่อมลูค่าทีไ่ดล้งทุนใน CPNREIT 

(5) ความเสีย่งจากการที ่CPNREIT ลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์
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12.4 ควำมเส่ียงอ่ืน ๆ  

(1) การเปลีย่นแปลงในมาตรฐานบญัชหีรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
(2) ราคาหน่วยทรสัตอ์าจมกีารเปลีย่นแปลงไดภ้ายหลงัการเสนอขาย  
(3) มลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิอง CPNREIT อาจมไิดเ้ป็นมลูค่าทีแ่ทจ้รงิที ่CPNREIT จะไดร้บัหากมกีารจ าหน่าย

ทรพัยส์นิออกไปทัง้หมดหรอืมกีารเลกิ CPNREIT 
(4) ความเสีย่งจากขาดสภาพคล่องในการซือ้ขายหน่วยทรสัตใ์นตลาดรอง 
(5) ความเสีย่งดา้นภาษแีละค่าธรรมเนียม 
(6) ความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของ CPNREIT 
(7) ราคาซือ้ขายหน่วยทรสัตอ์าจไม่ไดส้ะทอ้นมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิอง CPNREIT 
(8) ความเสีย่งจากการที ่CPNREIT อาจจดทะเบยีนสทิธกิารเช่าส าหรบัทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิไดล่้าชา้  
(9) เงนิคนืทุนจากการเลกิกองทรสัตอ์าจจะน้อยกว่าจ านวนเงนิทีผู่ถ้อืหน่วยทรสัตไ์ดล้งทุน 
(10) ความเสีย่งจากการที ่CPNREIT อาจจะระดมทุนในครัง้นี้เพื่อลงทุนในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิไม่ได้

ครบตามเป้าหมายทีว่างไว ้
(11) ความเสีย่งจากการลงทุนในโครงการเซน็ทรลัพลาซา พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) 
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1. วตัถปุระสงคก์ารใช้เงิน 

บรษิทั ซพีเีอน็ รที แมเนจเมนท ์จ ากดั มสี านักงานใหญ่อยู่ที่ เลขที ่999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวนั เขต
ปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เลขทะเบยีนบรษิทั 0105560104638 เวบ็ไซต์ www.cpnreit.com โทรศพัท ์02-667-5555 
ต่อ 1660 ประสงคจ์ะเสนอขายหน่วยทรสัต์เพิม่ทุนของ CPNREIT โดยมวีตัถุประสงคใ์นการน าเงนิทีไ่ดจ้ากการระดม
ทุนโดยการเพิม่ทุนซึ่งรวมกบัเงนิที่จะได้จากการกู้ยมืเงนิไปลงทุนในทรพัย์สนิกลุ่มที่ 1 (โดยไม่รวมการช าระค่าเช่า
ส าหรบัโครงการเซน็ทรลัพลาซา พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) ซึง่จะมกีารช าระในปี 2568) และทรพัยส์นิกลุ่มที ่2 และ/หรอื
เพื่อช าระหนี้จากการกู้ยมืเงนิที่ใช้ในการลงทุนในทรพัย์สนิกลุ่มที่ 1 (โดยไม่รวมการช าระค่าเช่าส าหรบัโครงการ
เซ็นทรลัพลาซา พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) ซึ่งจะมีการช าระในปี 2568) และทรพัย์สนิกลุ่มที่ 2 และ/หรือเพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ส าหรบัการระดมทุนและการลงทุนในทรพัย์สนิที่จะลงทุนเพิม่เติม (โดยรวมค่าธรรมเนียมการจด
ทะเบยีนและอากรแสตมป์เพื่อลงทุนในโครงการเซน็ทรลัพลาซา พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) แต่ไม่รวมค่าเช่าส าหรบั
โครงการเซน็ทรลัพลาซา พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) ซึง่จะมกีารช าระในปี 2568)  

ทัง้นี้ มูลค่าการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมดังกล่าวทัง้หมด (โดยไม่รวมการช าระค่าเช่าส าหรับ
โครงการเซน็ทรลัพลาซา พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) ซึง่จะมกีารช าระในปี 2568) ไม่เกนิ 30,596 ลา้นบาท (ไม่รวม
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบยีน ภาษมีลูค่าเพิม่ อากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียม และค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง) โดยเงนิทุน
สว่นทีเ่หลอื (ถา้ม)ี จะถูกใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนของ CPNREIT 

ทัง้นี้ ในกรณีที่ CPNREIT ระดมทุนได้ไม่เพยีงพอทีจ่ะลงทุนในทรพัย์สนิทุกโครงการของทรพัย์สนิกลุ่มที่ 1 
ผูจ้ดัการกองทรสัตค์าดว่าจะลงทุนในทรพัยส์นิกลุ่มที ่1 บางโครงการตามล าดบัดงัต่อไปนี้ คอื (1) โครงการเซน็ทรลัมารี
นา (2) โครงการเซน็ทรลัพลาซา ล าปาง (3) โครงการเซน็ทรลัพลาซา สุราษฎรธ์านี และ (4) โครงการเซน็ทรลัพลาซา 
อุบลราชธาน ีซึง่เป็นไปตามมตขิองทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหน่วยทรสัตข์อง CPNREIT ครัง้ที ่1/2562 โดยภายหลงัการลงทุน
ดงักล่าวเสร็จสิ้น ผู้จดัการกองทรสัต์สามารถพิจารณาด าเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยทรสัต์เพิ่มทุนให้แก่ผู้จองซื้อ
หน่วยทรัสต์เพิ่มทุนตามสัดส่วนการจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มทุน ทัง้นี้  ภายหลังหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องซึ่งได้แก่ 
ค่าธรรมเนียมทีป่รกึษาต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมการประเมนิราคาทรพัยส์นิ ค่าจดัพมิพเ์อกสาร ค่าจดัประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต ์
ค่าธรรมเนียมทีช่ าระใหแ้ก่ส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยฯ์ ค่าใชจ้่ายส าหรบัการโฆษณาและประชาสมัพนัธใ์นการ
เสนอขายหน่วยทรสัต ์ค่าใชจ้่ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรสัต ์ค่าธรรมเนียมจดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ ค่าธรรมเนียม
การจดทะเบยีน ภาษมีลูค่าเพิม่ อากรแสตมป์ รวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง และ/หรอืช าระหนี้
จากการกูย้มืเงนิทีใ่ชใ้นการลงทุนในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ เป็นตน้ 
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2. นโยบาย และภาพรวมการประกอบธรุกิจของกองทรสัต ์

2.1 วตัถปุระสงคข์องกองทรสัตแ์ละนโยบายการลงทุน 

2.1.1 วตัถปุระสงคข์องกองทรสัต ์

CPNREIT มวีตัถุประสงคท์ีจ่ะลงทุนในทรพัยส์นิหลกัโดยการซือ้ และ/หรอืเช่า และ/หรอืเช่าช่วง และ/หรอืรบั
โอนสทิธกิารเช่า และ/หรือสทิธกิารเช่าช่วงทรพัย์สนิหลกั โดยจะน าทรพัย์สนิดงักล่าวไปจดัหาประโยชน์ในรูปของ
รายไดค้่าเช่าและค่าบรกิารหรอืรายไดอ้ื่นใดในท านองเดยีวกนั ตลอดจนท าการปรบัปรุงเปลีย่นแปลงพฒันาศกัยภาพ 
พฒันา และ/หรอืจ าหน่ายทรพัย์สนิต่าง ๆ เพื่อมุ่งก่อใหเ้กดิรายไดแ้ละผลตอบแทนแก่ CPNREIT เพื่อประโยชน์ของผู้
ถอืหน่วยทรสัตอ์ย่างต่อเนื่องในระยะยาว อกีทัง้ CPNREIT มจีุดมุ่งหมายทีจ่ะลงทนุในทรพัยส์นิเพิม่เตมิ เพื่อการเตบิโต
อย่างต่อเนื่องของฐานรายไดข้อง CPNREIT รวมถงึการลงทุนในทรพัยส์นิอื่น และ/หรอืหลกัทรพัยอ์ื่น และ/หรอืการหา
ดอกผลอื่นโดยวธิอีื่นใด ตามทีก่ฎหมายหลกัทรพัย ์และ/หรอืกฎหมายอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด 

2.1.2 นโยบายการลงทุน 

CPNREIT จะมุ่งเน้นการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์และสทิธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย์ รวมทัง้สทิธิการเช่าช่วง
อสังหาริมทรัพย์ที่มีคุณภาพสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งอสังหาริมทรัพย์ประเภทศูนย์การค้า รวมทัง้การลงทุนใน
อสงัหารมิทรพัยป์ระเภทอื่น ๆ ที่มคีวามเกีย่วขอ้งหรอืส่งเสรมิประโยชน์กบัอสงัหารมิทรพัยป์ระเภทศูนยก์ารค้า อาท ิ
ทรพัย์สนิเพื่อการพาณิชย์ อาคารส านักงาน โรงแรม และเซอร์วสิอะพาร์ตเมนต์ เป็นต้น เพื่อเป็นทรพัย์สนิหลกัของ
CPNREIT โดยการซือ้ และ/หรอืเช่า และ/หรอืเช่าช่วง และ/หรอืรบัโอนสทิธกิารเช่า และ/หรอืสทิธกิารเช่าช่วงทรพัยส์นิ
หลกั และโดยมุ่งเน้นการจดัหาผลประโยชน์ในรูปของรายไดค้่าเช่าและค่าบรกิาร หรอืรายได้อื่นใดในท านองเดยีวกนั 
ตลอดจนท าการปรบัปรุง เปลี่ยนแปลง พฒันาศกัยภาพ พฒันา และ/หรอืจ าหน่ายทรพัย์สนิต่าง ๆ เพื่อมุ่งก่อใหเ้กดิ
รายไดแ้ละผลตอบแทนแก่ CPNREIT เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยทรสัต์อย่างต่อเนื่องในระยะยาว อกีทัง้  CPNREIT 
มจีุดมุ่งหมายทีจ่ะลงทุนในทรพัยส์นิเพิม่เตมิเพื่อการเตบิโตอย่างต่อเนื่องของฐานรายไดข้อง CPNREIT และเป็นการ
กระจายความเสีย่งผ่านการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยห์ลายแห่งในท าเลทีแ่ตกต่างกนั รวมถงึการลงทุนในทรพัยส์นิอื่น 
และ/หรอืหลกัทรพัยอ์ื่น และ/หรอืการหาดอกผลอื่นโดยวธิอีื่นใดตามทีก่ฎหมายหลกัทรพัย ์และ/หรอืกฎหมายอื่นใดที่
เกีย่วขอ้งก าหนด 

2.2 การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญั 

ปี เหตกุารณ์ท่ีส าคญั 
2560  CPNREIT ไดถู้กจดัตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญตัทิรสัต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 

เมื่อวนัที ่29 พฤศจกิายน 2560 ผ่านกระบวนการแปลงสภาพมาจากกองทุนรวม CPNRF 
 หน่วยทรสัต์ของ CPNREIT เริม่ท าการซื้อขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ วนัแรกในวนัที ่14 

ธนัวาคม 2560 
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ปี เหตกุารณ์ท่ีส าคญั 
2561  เมื่อวนัที ่25 พฤษภาคม 2561 TRIS ไดจ้ดัอนัดบัเครดติองคก์ร (Issuer Rating) ของ 

CPNREIT ทีร่ะดบั “AA” และแนวโน้มอนัดบัเครดติ “Stable” หรอื “คงที”่ 
 เมื่อวนัที่ 29 มถุินายน 2561 TRIS ไดค้งอนัดบัเครดติองค์กรของ CPNREIT ทีร่ะดบั 

“AA” และแนวโน้มอนัดบัเครดติ “Stable” หรอื “คงที”่ และไดจ้ดัอนัดบัเครดติหุน้กูไ้ม่ดอ้ย
สทิธ ิไม่มีหลกัประกนัของ ของ CPNREIT ที่ระดบั “AA” และแนวโน้มอนัดบัเครดิต 
“Stable” หรอื “คงที”่ 

 เมื่อวนัที ่17 สงิหาคม 2561 CPNREIT ไดด้ าเนินการออกหุน้กูต้ามมตทิีป่ระชุมสามญัผู้
ถือหน่วยทรสัต์ของ CPNREIT ประจ าปี 2561 ซึ่งเป็นการออกภายใต้โครงการหุ้นกู้ 
(Medium Term Note Program: MTN) ของ CPNREIT วงเงนิ 16,250 ลา้นบาท โดยได้
ออกหุน้กูจ้ านวน 10,040 ลา้นบาท เพื่อน าเงนิมาช าระหนี้ตามสญัญาเงนิกูย้มืหรอืหนี้ใด ๆ 
และน ามาใชจ้่ายต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการออกหุน้กูแ้ละการช าระหนี้ดงักล่าว 

2562  เมื่อวนัที ่8 กุมภาพนัธ ์2562 CPNREIT ไดด้ าเนินการออกหุน้กูจ้ านวน 4,495 ลา้นบาท 
(เป็นการออกภายใต้โครงการหุ้นกู้ (Medium Term Note Program: MTN) ของ 
CPNREIT วงเงนิ 16,250 ลา้นบาท) เพื่อน าเงนิมาช าระหนี้ตามสญัญาเงนิกูย้มืหรอืหนี้ใด ๆ 
และน ามาใชจ้่ายต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการออกหุน้กูแ้ละการช าระหนี้ดงักล่าว  

 เมื่อวนัที ่25 มถุินายน 2562 TRIS ไดค้งอนัดบัเครดติองคก์ร และหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มี
หลกัประกนัของ CPNREIT ทีร่ะดบั “AA” และแนวโน้มอนัดบัเครดติ “Stable” หรอื “คงที”่ 

 เมื่อวนัที ่ 8 สงิหาคม 2562 คณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรสัต์ ไดม้มีตริบัทราบการ
ลาออกของ นายชาล ีมาดาน พน้จากต าแหน่งกรรมการอสิระ และประธานกรรมการของ
บรษิทั โดยมผีลตัง้แต่วนัที่ 31 สงิหาคม 2562 และอนุมตัแิต่งตัง้ นายพงศกร เทีย่งธรรม 
เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระ และกรรมการของบรษิทั โดยมผีลตัง้แต่วนัที่ 1 กนัยายน 
2562 

 เมื่อวนัที ่ 22 สงิหาคม 2562 ที่ประชุมวสิามญัผูถ้ือหุน้ครัง้ที่ 1/2562 ของผู้จดัการ
กองทรสัต์ ได้มมีตอินุมตัแิต่งตัง้ นางอวยพร ฟูตระกูล เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระ 
และกรรมการของบรษิทั โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่1 กนัยายน 2562 

2.3 โครงสรา้งของการบริหารจดัการกองทรสัต ์

ภายหลงัการลงทุนในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ โครงสรา้งของการบรหิารจดัการกองทรสัต์ของ CPNREIT จะ
เป็นดงันี้ 
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ปจัจุบนั CPNREIT โดย บรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากดั ในฐานะทรสัต ีโดยม ีบรษิัท  

ซพีเีอน็ รที แมเนจเมนท ์จ ากดั เป็นผู้จดัการกองทรสัต์ ซึง่ผูจ้ดัการกองทรสัต์ไดท้ าสญัญาแต่งตัง้และว่าจา้งผู้บรหิาร
อสงัหารมิทรพัย ์หรอืจะท าสญัญาแต่งตัง้และว่าจา้งผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยใ์หท้ าหน้าทีผู่บ้รหิารอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อ
จดัหาประโยชน์จากทรพัยส์นิทีล่งทุนอยู่เดมิและทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

โครงการ ผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัย ์
ทรพัยสิ์นท่ีลงทุนอยู่เดิม  
โครงการเซน็ทรลัพลาซา พระราม 2 CPN 
โครงการเซน็ทรลัพลาซา พระราม 3 CPN 
โครงการเซน็ทรลัพลาซา ป่ินเกลา้ CPN 
โครงการเซน็ทรลัพลาซา เชยีงใหม่ แอรพ์อรต์ CPN 
โครงการเซน็ทรลัเฟสตวิลั พทัยา บชี  CPN 
โรงแรมฮลิตนั พทัยา CPNREIT ใหเ้ช่าช่วงทรพัยส์นิ (โดยมลีกัษณะเป็น

การให้เช่าเหมา) แก่ซีพีเอ็น พทัยา โฮเทล ซึ่ง 
ซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล ว่าจ้างกลุ่มฮิลตันให้เป็น
ผูบ้รหิารโรงแรม 

ทรพัยสิ์นท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติม  
โครงการเซน็ทรลัมารนีา CPN 
โครงการเซน็ทรลัพลาซา ล าปาง CPN 
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โครงการ ผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัย ์
โครงการเซน็ทรลัพลาซา สรุาษฎรธ์านี CPN 
โครงการเซน็ทรลัพลาซา อุบลราชธานี CPN 
โครงการเซน็ทรลัพลาซา พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) CPN 
โครงการอาคารส านกังานเดอะไนน์ ทาวเวอรส์ GLAND 
โครงการอาคารส านกังานยนูิลเีวอร ์เฮา้ส ์ สเตอรล์งิ 

ผูจ้ดัการกองทรสัต ์CPN GLAND สเตอรล์งิ และซพีเีอน็ พทัยา โฮเทล มคีวามสมัพนัธ์เป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั 
โดยที ่CPN ถอืหุน้ในผูจ้ดัการกองทรสัต์รอ้ยละ 99.99 และกลุ่ม CPN ถอืหุน้ใน ซพีเีอน็ พทัยา โฮเทล รอ้ยละ 99.99
นอกจากนี้ กลุ่ม CPN ถอืหุน้ใน GLAND รอ้ยละ 67.53 โดยที ่GLAND ถอืหุน้ในสเตอรล์งิ รอ้ยละ 99.99  
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3. ข้อมูลเก่ียวกบัทรพัยสิ์นหลกัของกองทรสัต ์

3.1 ข้อมูลเก่ียวกบัทรพัยสิ์นท่ีลงทุนอยูเ่ดิม  

ปจัจุบนั CPNREIT มกีารลงทุนในทรพัยส์นิทีล่งทุนอยู่เดมิ ดงันี้   

1. โครงการเซน็ทรลัพลาซา พระราม 2 
2. โครงการเซน็ทรลัพลาซา พระราม 3 
3. โครงการเซน็ทรลัพลาซา ป่ินเกลา้ 
4. โครงการเซน็ทรลัพลาซา เชยีงใหม่ แอรพ์อรต์ 
5. โครงการเซน็ทรลัเฟสตวิลั พทัยา บชี และโรงแรมฮลิตนั พทัยา  

ทัง้นี้ ผู้ลงทุนสามารถศกึษารายละเอยีดเกีย่วกบัทรพัยส์นิหลกัที่ CPNREIT ลงทุนอยู่ในปจัจุบนัไดจ้ากแบบ
แสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-REIT) ของ CPNREIT ทีไ่ดเ้ปิดเผยผ่านตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

3.1.1 โครงการเซน็ทรลัพลาซา พระราม 2 

ก. ข้อมูลทัว่ไปของทรพัยสิ์น 

ศนูยก์ารคา้เซน็ทรลัพลาซา พระราม 2 ไดร้บัการพฒันาจนแลว้เสรจ็และเริม่เปิดด าเนินการในเดอืนธนัวาคม ปี 
2545 โดยเป็นอาคาร 5 ชัน้ และชัน้ใตด้นิ 1 ชัน้ 

ภาพอาคารศนูยก์ารค้าเซน็ทรลัพลาซา พระราม 2 

 
ข. ท่ีตัง้ของทรพัยสิ์น 

ศูนย์การค้าเซน็ทรลัพลาซา พระราม 2 ตัง้อยู่ที่เลขที่ 160 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมด า เขตบางขุนเทยีน 
กรุงเทพฯ 10150 
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แผนภาพแสดงท่ีตัง้ของทรพัยสิ์น 

 
ค. จดุเด่นของทรพัยสิ์น 

- ศนูยก์ารคา้เซน็ทรลัพลาซา พระราม 2 เป็นศูนยก์ารคา้ทีค่รบครนั เป็นจุดหมายของการจบัจ่ายใชส้อย
ในย่านกรุงเทพตอนใต้และจงัหวดัใกล้เคยีง อนัเป็นแหล่งที่อยู่อาศยัใหม่ที่มกีารเติบโตทัง้ด้านหมู่บา้น
และคอนโดมเินียม อย่างต่อเนื่อง โดยภายในโครงการมผีูเ้ช่ารายใหญ่ทีม่ศีกัยภาพ เช่น หา้งสรรพสนิคา้
เซน็ทรลั ทอ็ปสม์าร์เกต็ ออฟฟิศเมท ซูเปอร์สปอร์ต และบทีูเอส รวมถึงยงัมรี้านค้าปลกี ร้านอาหาร 
ศนูยอ์าหารและโรงภาพยนตร ์เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูเ้ขา้มาใชบ้รกิารไดอ้ย่างครบถว้น  

- นอกจากนี้ยังมีพื้นที่จ ัดกิจกรรม คือ พระราม 2 ฮอลล์ ที่สามารถจัดกิจกรรมและงานบันเทิงได้
หลากหลาย มแีหล่งสนัทนาการของครอบครวั ได้แก่ สวนพกัผ่อนขนาดใหญ่เพื่อใช้เป็นแหล่งพกัผ่อน
หย่อนใจของผู้มาใช้บรกิารและประชาชนในย่านกรุงเทพตอนใต้ รวมทัง้เป็นที่จดักจิกรรมบนัเทงิ ลาน
กฬีา ตลอดจนงานเทศกาลประจ าปีต่าง ๆ อนัจะช่วยดงึดดูใหม้ผีูเ้ขา้มาใชบ้รกิารภายในศนูย์มากขึน้ 

ง. รายละเอียดของโครงการเซน็ทรลัพลาซา พระราม 2 (ข้อมูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562) 

ลั ก ษ ณ ะ ก า ร ล ง ทุ น ข อ ง 
CPNREIT 

1.  สทิธกิารเช่าช่วงที่ดนิระยะเวลาประมาณ 20 ปี คงเหลอืระยะเวลาการเช่า
ประมาณ 6 ปี (สญัญาสิน้สุดวนัที ่15 สงิหาคม 2568) เนื้อทีร่วม 53-2-38.4 
ไร่  

2. สทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยร์ะยะเวลาประมาณ 20 ปี คงเหลอืระยะเวลาการ
เช่าประมาณ 6 ปี (สญัญาสิ้นสุดวนัที่ 15 สงิหาคม 2568) ซึ่งได้แก่ พื้นที่
ส่วนอาคาร (บางส่วน) พื้นที่ส่วนกลางและพื้นที่จอดรถที่เกี่ยวเนื่องกับ
โครงการสว่นที ่CPNREIT ลงทุน ซึง่คดิเป็นพืน้ทีท่ีล่งทุนประมาณ 251,182 
ตารางเมตร โดยเป็นพืน้ทีใ่หเ้ช่า (Gross Leasable Area) ประมาณ 82,930 
ตารางเมตร 

3. สทิธกิารเช่าในงานระบบทีเ่กีย่วเนื่องกบัโครงการส่วนที ่ CPNREIT ลงทุน
ระยะเวลาประมาณ 20 ปี คงเหลอืระยะเวลาการเช่าประมาณ 6 ปี (สญัญา
สิน้สดุวนัที ่15 สงิหาคม 2568)  

4. กรรมสทิธิใ์นสงัหารมิทรพัยท์ีเ่กีย่วเน่ืองกบัโครงการสว่นที ่CPNREIT ลงทุน 
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ผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัย ์ CPN 
ราคาประเมินทรพัยสิ์น  6,359 ลา้นบาท (มูลค่า ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ซึง่เป็นวนัทีม่กีารประเมนิ

ราคาทรพัยส์นิล่าสดุ) 

3.1.2 โครงการเซน็ทรลัพลาซา พระราม 3 

ก. ข้อมูลทัว่ไปของทรพัยสิ์น 

ศูนยก์ารคา้เซน็ทรลัพลาซา พระราม 3 ไดร้บัการพฒันาจนแลว้เสรจ็และเริม่เปิดด าเนินการในเดอืนตุลาคม ปี 
2540 โดยเป็นอาคาร 8 ชัน้ และชัน้ใตด้นิ 3 ชัน้  

ภาพอาคารศนูยก์ารค้าเซน็ทรลัพลาซา พระราม 3 

 

ข. ท่ีตัง้ของทรพัยสิ์น 

ศนูยก์ารคา้เซน็ทรลัพลาซา พระราม 3 ตัง้อยู่ทีเ่ลขที ่79, 79/1-79/2, 79/4-79/33 ถนนสาธุประดษิฐ ์แขวงช่อง
นนทร ีเขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120  

แผนภาพแสดงท่ีตัง้ของทรพัยสิ์น 
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ค. จดุเด่นของของทรพัยสิ์น 

- เป็นศนูยก์ารคา้ครบวงจรแห่งเดยีวในรศัม ี5 กโิลเมตรทีส่ามารถตอบสนองความต้องการของผูเ้ขา้มาใช้
บริการได้อย่างครบครันทัง้ในด้านสนิค้า บริการและความบนัเทิงต่าง ๆ อีกทัง้ยังตัง้อยู่ใกล้อาคาร
ส านกังานชัน้น าของกรุงเทพฯ รวมถงึแหล่งชุมชนทีม่กี าลงัซือ้สงู 

- ศูนย์การค้าประกอบด้วยร้านค้าปลกีที่หลากหลาย เช่น ห้างสรรพสนิค้าเซ็นทรลั ร้านอาหารที่ได้รบั
ความนิยม โรงภาพยนตร์ พื้นที่สนัทนาการและการศกึษาส าหรบัเดก็ ฟิตเนสเซน็เตอร ์รวมถึงร้านค้า
แฟชัน่และสนิคา้ไลฟ์สไตลอ์ื่น ๆ 

ง. รายละเอียดของโครงการเซน็ทรลัพลาซา พระราม 3 (ข้อมูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562) 

ลั ก ษ ณ ะ ก า ร ล ง ทุ น ข อ ง 
CPNREIT 

1. สิทธิการเช่าที่ดินระยะเวลาประมาณ 30 ปีคงเหลือระยะเวลาการเช่า
ประมาณ 16 ปี (สญัญาสิน้สุดวนัที ่15 สงิหาคม 2578 โดย CPNREIT มี
สทิธิที่จะต่ออายุสญัญาเช่าได้อีก 2 คราว ๆ ละ 30 ปี โดย CPNRF (ซึ่ง
แปลงสภาพมาเป็น CPNREIT) ไดช้ าระค่าเช่าและเงนิมดัจ าตามเงื่อนไขแหง่
สญัญาเช่าครัง้เดยีวเตม็จ านวน) เน้ือทีร่วม 12-2-44.6 ไร ่

2. สทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยร์ะยะเวลาประมาณ 30 ปีคงเหลอืระยะเวลาการ
เช่าประมาณ 16 ปี (สญัญาสิน้สดุวนัที ่15 สงิหาคม 2578 โดย CPNREIT มี
สทิธิที่จะต่ออายุสญัญาเช่าได้อีก 2 คราว ๆ ละ 30 ปี โดย CPNRF (ซึ่ง
แปลงสภาพมาเป็น CPNREIT) ไดช้ าระค่าเช่าและเงนิมดัจ าตามเงื่อนไขแหง่
สญัญาเช่าครัง้เดยีวเตม็จ านวน) ซึง่ไดแ้ก่ พืน้ทีส่่วนอาคาร (บางส่วน) พืน้ที่
สว่นกลางและพืน้ทีจ่อดรถที่เกีย่วเนื่องกบัโครงการส่วนที่ CPNREIT ลงทุน 
ซึง่คดิเป็นพืน้ทีท่ีล่งทุนประมาณ 169,740 ตารางเมตร โดยเป็นพืน้ทีใ่หเ้ช่า 
(Gross Leasable Area) ประมาณ 36,495 ตารางเมตร 

3. กรรมสทิธิใ์นงานระบบทีเ่กีย่วเน่ืองกบัโครงการสว่นที ่CPNREIT ลงทุน  
4. กรรมสทิธิใ์นสงัหารมิทรพัยท์ีเ่กีย่วเน่ืองกบัโครงการสว่นที ่CPNREIT ลงทุน 

ผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัย ์ CPN 
ราคาประเมินทรพัยสิ์น  11,447 ลา้นบาท (มลูค่า ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ซึง่เป็นวนัทีม่กีารประเมนิ

ราคาทรพัยส์นิล่าสดุ) 

3.1.3 โครงการเซน็ทรลัพลาซา ป่ินเกล้า 

ก. ข้อมูลทัว่ไปของทรพัยสิ์น 

ศูนยก์ารค้าเซน็ทรลัพลาซา ป่ินเกลา้ ได้รบัการพฒันาจนแลว้เสรจ็และเริม่เปิดด าเนินการในเดอืนตุลาคม ปี 
2540 โดยโครงการประกอบดว้ยอาคารศนูยก์ารคา้เซน็ทรลัพลาซา ป่ินเกลา้ โดยเป็นอาคาร 7 ชัน้ และชัน้ใต้ดนิ 1 ชัน้ 
และอาคารส านกังานป่ินเกลา้ ทาวเวอร ์A สงู 26 ชัน้ อาคารส านกังานป่ินเกลา้ ทาวเวอร ์B สงู 18 ชัน้ และชัน้ใต้ดนิ 1 
ชัน้  
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ภาพอาคารศนูยก์ารค้าเซน็ทรลัพลาซา ป่ินเกลา้ 

 

ภาพอาคารส านักงานเซน็ทรลัพลาซา ป่ินเกล้า 

 

ข. ท่ีตัง้ของทรพัยสิ์น 

ศนูยก์ารคา้เซน็ทรลัพลาซา ป่ินเกลา้ อาคารส านักงานป่ินเกลา้ ทาวเวอร ์A และอาคารส านักงานป่ินเกลา้ ทาว
เวอร ์B ตัง้อยู่ทีเ่ลขที ่7/3 ถงึ 7/128, 7/129 ถงึ 7/221, 7/222 ถงึ 7/552 และ 7/553 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมัริ
นทร ์เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 
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แผนภาพแสดงท่ีตัง้ของทรพัยสิ์น 

 
ค. จดุเด่นของทรพัยสิ์น   

- เป็นศูนยก์ารคา้ครบวงจรทางตะวนัตกของกรุงเทพฯ ซึง่อยู่ในท าเลทีส่ามารถตอบสนองความต้องการ
ของก าลงัซือ้หลากหลายกลุ่มอย่างเหมาะสม อาท ิสถาบนัการศกึษา ส านกังาน และชุมชนทีพ่กัอาศยัทีม่ี
ก าลงัซือ้และมกีารขยายตวัสงู 

- ประกอบด้วยห้างสรรพสนิค้าเซ็นทรัล อาคารส านักงาน 2 อาคาร โรงภาพยนตร์ ฟิตเนสเซ็นเตอร ์
รา้นคา้แฟชัน่ชัน้น าทีห่ลากหลาย และรา้นอาหารทีไ่ดร้บัความนิยม เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตลข์องผูเ้ขา้มา
ใชบ้รกิารไดอ้ย่างครบครนั 

ง. รายละเอียดของโครงการเซน็ทรลัพลาซา ป่ินเกล้า (ข้อมูล ณ 31 ธนัวาคม 2562) 

ลั ก ษ ณ ะ ก า ร ล ง ทุ น ข อ ง 
CPNREIT 

1.  สทิธกิารเช่าช่วงที่ดนิระยะเวลาประมาณ 15 ปี คงเหลอืระยะเวลาการเช่า
ประมาณ 5 ปี (สญัญาสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2567) เน้ือทีร่วม 24-2-84 ไร ่

2. สทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยร์ะยะเวลาประมาณ 15 ปี คงเหลอืระยะเวลาการ
เช่าประมาณ 5 ปี (สญัญาสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2567) ซึง่ไดแ้ก่ พืน้ที่
ส่วนอาคาร (บางส่วน) พื้นที่ส่วนกลางและพื้นที่จอดรถที่เกี่ยวเนื่องกับ
โครงการสว่นที ่CPNREIT ลงทุน ซึง่คดิเป็นพืน้ทีท่ีล่งทุนประมาณ 188,345 
ตารางเมตร โดยเป็นพืน้ทีใ่หเ้ช่า (Gross Leasable Area) ประมาณ 61,973 
ตารางเมตร 

3. สทิธกิารเช่าในงานระบบทีเ่กีย่วเนื่องกบัโครงการส่วนที ่ CPNREIT ลงทุน
ระยะเวลาประมาณ 15 ปี คงเหลอืระยะเวลาการเช่าประมาณ 5 ปี (สญัญา
สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2567)  

4. กรรมสทิธิใ์นสงัหารมิทรพัยท์ีเ่กีย่วเน่ืองกบัโครงการสว่นที ่CPNREIT ลงทุน 
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ผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัย ์ CPN 
ราคาประเมินทรพัยสิ์น  5,216 ลา้นบาท (มูลค่า ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ซึง่เป็นวนัทีม่กีารประเมนิ

ราคาทรพัยส์นิล่าสดุ) 

3.1.4 โครงการเซน็ทรลัพลาซา เชียงใหม่ แอรพ์อรต์ 

ก. ข้อมูลทัว่ไปของทรพัยสิ์น 

ศูนยก์ารคา้เซน็ทรลัพลาซา เชยีงใหม่ แอรพ์อรต์ ไดร้บัการพฒันาจนแลว้เสรจ็และเริม่เปิดด าเนินการในเดอืน
มนีาคม ปี 2539 โดยเป็นอาคาร 5 ชัน้ และชัน้ใตด้นิ 1 ชัน้ และอาคารอเนกประสงค ์(Multipurpose Hall) 3 ชัน้ 

ภาพอาคารศนูยก์ารค้าเซน็ทรลัพลาซา เชียงใหม่ แอรพ์อรต์ 

 

ข. ท่ีตัง้ของทรพัยสิ์น 

ศนูยก์ารคา้เซน็ทรลัพลาซา เชยีงใหม่ แอรพ์อรต์ ตัง้อยู่เลขที ่2 ถนนมหดิล 252-252/1 ถนนววัลาย ต าบลหาย
ยา อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่ 50100 
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แผนภาพแสดงท่ีตัง้ของทรพัยสิ์น 

 

ค. จดุเด่นของทรพัยสิ์น 

- ศนูยก์ารคา้เซน็ทรลัพลาซา เชยีงใหม่ แอรพ์อรต์ ตัง้อยู่บนถนนมหดิลซึง่เป็นถนนสายหลกัแห่งหนึ่งของ
จงัหวดัเชยีงใหม่ และเป็นย่านชุมชนและธุรกจิที่ส าคญั ท าให้ศูนย์การค้าสามารถเข้าถึงได้ง่ายและมี
ความสะดวกสบาย  

- ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต เป็นศูนย์กา รค้าที่มีความครบครัน (One-Stop 
Shopping Mall) และใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในภาคเหนือ โดยสามารถรองรบัลูกค้าทัง้ชาวไทยและชาว
ต่างประเทศ ศูนย์การค้าดังกล่าวประกอบด้วยห้างสรรพสินค้าโรบินสัน โรงภาพยนตร์ อาคาร
อเนกประสงค์ (Multipurpose Hall) ร้านอาหาร ร้านค้าปลกี (สนิค้าแฟชัน่ สนิค้าอเิลก็ทรอนิกส ์ร้าน
หนังสอื) และโซนสนิค้าหตัถกรรมพื้นเมอืงที่มีชื่อเสยีงของทางภาคเหนือให้เลือกอย่างครบครนัและ
สะดวกสบาย มคีวามหลากหลายในด้านสนิค้าและบรกิาร โดยร้านค้าในศูนย์การค้าดงักล่าวได้ถูกจดั
สดัส่วนประเภทผูเ้ช่า (Tenant Mix) และจดัแบ่งพืน้ทีเ่ช่า (Zoning Arrangement) อย่างเหมาะสม เพื่อ
ช่วยดงึดดูใหม้ผีูเ้ขา้มาใชบ้รกิารในศนูยก์ารคา้อย่างต่อเนื่อง  

ง. รายละเอียดของโครงการเซน็ทรลัพลาซา เชียงใหม่ แอรพ์อรต์ (ข้อมูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562) 

ลั ก ษ ณ ะ ก า ร ล ง ทุ น ข อ ง 
CPNREIT 

1.  สิทธิการเช่าที่ดินระยะเวลาประมาณ 30 ปี คงเหลือระยะเวลาการเช่า
ประมาณ 25 ปี (สญัญาสิ้นสุดวันที่ 22 เมษายน 2587) เนื้อที่รวม 32-3-
56.85 ไร ่

2. สทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยร์ะยะเวลาประมาณ 30 ปี คงเหลอืระยะเวลาการ
เช่าประมาณ 25 ปี (สญัญาสิน้สุดวนัที่ 22 เมษายน 2587) ซึ่งได้แก่ พื้นที่
ส่วนอาคาร (บางส่วน) พื้นที่ส่วนกลางและพื้นที่จอดรถที่เกี่ยวเนื่องกับ
โครงการสว่นที ่CPNREIT ลงทุน ซึง่คดิเป็นพืน้ทีท่ีล่งทุนประมาณ 122,991 
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ตารางเมตร โดยเป็นพืน้ทีใ่หเ้ช่า (Gross Leasable Area) ประมาณ 37,806 
ตารางเมตร 

3. สทิธกิารเช่าในงานระบบทีเ่กีย่วเนื่องกบัโครงการส่วนที ่ CPNREIT ลงทุน
ระยะเวลาประมาณ 30 ปี คงเหลอืระยะเวลาการเช่าประมาณ 25 ปี (สญัญา
สิน้สดุวนัที ่22 เมษายน 2587)  

4. กรรมสทิธิใ์นสงัหารมิทรพัยท์ีเ่กีย่วเน่ืองกบัโครงการสว่นที ่CPNREIT ลงทุน 
ผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัย ์ CPN 
ราคาประเมินทรพัยสิ์น  10,655 ลา้นบาท (มลูค่า ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ซึง่เป็นวนัทีม่กีารประเมนิ

ราคาทรพัยส์นิล่าสดุ) 

3.1.5 โครงการเซน็ทรลัเฟสติวลั พทัยา บีช และโรงแรมฮิลตนั พทัยา 

ก. ข้อมูลทัว่ไปของทรพัยสิ์น 

ศนูยก์ารคา้เซน็ทรลัเฟสตวิลั พทัยา บชี ไดร้บัการพฒันาจนแลว้เสรจ็และเริม่เปิดด าเนินการในเดอืนมกราคม ปี 
2552 โดยเป็นอาคาร 6 ชัน้ และชัน้ใตด้นิ 1 ชัน้ ในสว่นของโรงแรมฮลิตนั พทัยา ไดร้บัการพฒันาจนแลว้เสรจ็และเริม่
เปิดด าเนินงานในเดอืนพฤศจกิายน ปี 2553  โดยเป็นอาคาร 21 ชัน้ตัง้อยู่เหนืออาคารศูนยก์ารค้าเซน็ทรลัเฟสตวิลั 
พทัยา บชี  

ภาพอาคารศนูยก์ารค้าเซน็ทรลัเฟสติวลั พทัยา บีช 
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ภาพโรงแรมฮิลตนั พทัยา 

 

ข. ท่ีตัง้ของทรพัยสิ์น 

ศนูยก์ารคา้เซน็ทรลัเฟสตวิลั พทัยา บชี และโรงแรมฮลิตนั พทัยา ตัง้อยู่เลขที ่333/99 และเลขที ่333/101 หมู่ 
9 ถนนพทัยาสาย 1 ต าบลหนองปรอื อ าเภอบางละมุง จงัหวดัชลบุร ี20260 

แผนภาพแสดงท่ีตัง้ของทรพัยสิ์น 
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ค. จดุเด่นของทรพัยสิ์น 

- ศูนย์การค้าเซน็ทรลัเฟสตวิลั พทัยา บชี เป็นศูนยก์ารคา้ตดิถนนเลยีบชายหาดทีม่ขีนาดใหญ่และครบ
ครนัทีส่ดุแห่งหน่ึงในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้และเป็นศนูยร์วมไลฟ์สไตลข์องชวีติแห่งความทนัสมยัและ
ความสนุกสนานของเมอืงพทัยาที่เป็นเมอืงท่องเทีย่วที่ส าคญัแห่งหนึ่งของภาคตะวันออกและประเทศ
ไทย ซึง่ประกอบไปดว้ยโรงภาพยนตร์ รา้นค้าแฟชัน่ชัน้น า รา้นอาหารนานาชาตแิละรา้นค้าปลกีกว่า 
300 รา้นคา้ พรอ้มดว้ยลานกจิกรรมบรเิวณหน้าศูนยก์ารคา้ทีส่รา้งสสีนัและชวีติชวีาใหแ้ก่นักท่องเทีย่ว
ทัง้ชาวไทยและชาวต่างประเทศทีม่าท่องเทีย่วและพกัผ่อนทีร่มิชายหาดพทัยา  

- โรงแรมฮลิตนั พทัยา ซึง่ตัง้อยู่บนและเชื่อมต่อกบัศูนยก์ารคา้เซน็ทรลัเฟสตวิลั พทัยา บชี เป็นโรงแรม
ระดบั 5 ดาว ทีส่ามารถมองเหน็ทศันียภาพของโคง้อ่าวพทัยาทีส่วยงาม ประกอบดว้ยหอ้งพกัทีต่กแต่ง
และออกแบบอย่างสวยงาม สิ่งอ านวยความสะดวกที่ครบครัน อาทิ สระว่ ายน ้า Infinity Edge 
หอ้งอาหาร สปา หอ้งจดัเลีย้ง หอ้งประชุมและหอ้งฟิตเนส เป็นตน้  

ง. รายละเอียดของโครงการเซ็นทรลัเฟสติวลั พทัยา บีช และโรงแรมฮิลตนั พทัยา (ข้อมูล ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562) 

โครงการเซน็ทรลัเฟสตวิลั พทัยา บชี 

ลั ก ษ ณ ะ ก า ร ล ง ทุ น ข อ ง 
CPNREIT 

1. สทิธิการเช่า/เช่าช่วงอสงัหาริมทรพัย์ระยะเวลาประมาณ 20 ปี คงเหลือ
ระยะเวลาการเช่าประมาณ 18 ปี (สญัญาสิน้สุดวนัที ่31 สงิหาคม 2580)  
ซึ่งได้แก่ พื้นที่ส่วนอาคาร (บางส่วน) พื้นที่ส่วนกลางและพื้นที่จอดรถที่
เกี่ยวเนื่องกบัโครงการส่วนที่ CPNREIT ลงทุน ซึ่งคดิเป็นพื้นที่ที่ลงทุน 
ประมาณ 70,095 ตารางเมตร โดยเป็นพืน้ทีใ่หเ้ช่า (Gross Leasable Area) 
ประมาณ 29,404 ตารางเมตร 

2. สทิธกิารเช่าในงานระบบทีเ่กีย่วเนื่องกบัโครงการส่วนที ่ CPNREIT ลงทุน
ระยะเวลาประมาณ 20 ปี คงเหลอืระยะเวลาการเช่าประมาณ 18 ปี (สญัญา
สิน้สดุวนัที ่31 สงิหาคม 2580)  

3. กรรมสทิธิใ์นสงัหารมิทรพัยท์ีเ่กีย่วเน่ืองกบัโครงการสว่นที ่CPNREIT ลงทุน 
ผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัย ์ CPN 
ราคาประเมินทรพัยสิ์น  7,290 ลา้นบาท (มูลค่า ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ซึง่เป็นวนัทีม่กีารประเมนิ

ราคาทรพัยส์นิล่าสดุ) 

โรงแรมฮลิตนั พทัยา 

ลั ก ษ ณ ะ ก า ร ล ง ทุ น ข อ ง 
CPNREIT 

1. สทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยร์ะยะเวลาประมาณ 20 ปี คงเหลอืระยะเวลาการ
เช่าประมาณ 18 ปี (สญัญาสิน้สุดวนัที ่31 สงิหาคม 2580)  ซึง่ไดแ้ก่ พืน้ที่
ส่วนอาคารโรงแรม และพื้นที่จอดรถที่เกี่ยวเนื่ องกับโครงการส่วนที ่
CPNREIT ลงทุน ซึง่คดิเป็นพืน้ทีท่ีล่งทุนประมาณ 49,686 ตารางเมตร โดย
มหีอ้งพกั 302 หอ้ง 

2. สทิธกิารเช่าในงานระบบทีเ่กีย่วเนื่องกบัโครงการส่วนที ่ CPNREIT ลงทุน
ระยะเวลาประมาณ 20 ปี คงเหลอืระยะเวลาการเช่าประมาณ 18 ปี (สญัญา
สิน้สดุวนัที ่31 สงิหาคม 2580) 
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3. กรรมสทิธิใ์นสงัหารมิทรพัยท์ีเ่กีย่วเน่ืองกบัโครงการสว่นที ่CPNREIT ลงทุน 
ผูบ้ริหารโรงแรม กลุ่มฮลิตนั 
ราคาประเมินทรพัยสิ์น  3,505 ลา้นบาท (มูลค่า ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ซึง่เป็นวนัทีม่กีารประเมนิ

ราคาทรพัยส์นิล่าสดุ) 

3.1.6 สรปุอตัราการเช่าพืน้ท่ี/อตัราเข้าพกัเฉล่ีย (Occupancy Rate) ของทรพัยสิ์นท่ีลงทุนอยู่เดิม 

โครงการ 
(หน่วย : ร้อยละ)/1 

ปีส้ินสดุ 
 31 ธนัวาคม 2559/3 

ปีส้ินสดุ 
31 ธนัวาคม 2560/3 

ปีส้ินสดุ  
31 ธนัวาคม 2561 

ปีส้ินสดุ  
31 ธนัวาคม 2562 

โครงการเซน็ทรลัพลาซา พระราม 2 รอ้ยละ 86.7 รอ้ยละ 93.6 รอ้ยละ 95.6 รอ้ยละ 95.2 
โครงการเซน็ทรลัพลาซา พระราม 3 รอ้ยละ 90.0 รอ้ยละ 77.7 รอ้ยละ 94.3 รอ้ยละ 97.0 
โครงการเซ็นทรลัพลาซา ป่ินเกล้า (ส่วน
ศนูยก์ารคา้) 

รอ้ยละ 95.7 รอ้ยละ 99.2 รอ้ยละ 98.9 รอ้ยละ 99.8 

โครงการเซ็นทรลัพลาซา ป่ินเกล้า (ส่วน
อาคารส านกังาน) 

รอ้ยละ 90.0 รอ้ยละ 84.6 รอ้ยละ 90.1 รอ้ยละ 90.0 

โครงการเซ็นทรลัพลาซา เชียงใหม่ แอร์
พอรต์ รอ้ยละ 96.5 รอ้ยละ 92.9 รอ้ยละ 92.7 รอ้ยละ 96.7 
โครงการเซน็ทรลัเฟสตวิลั พทัยา บชี n.a./4 รอ้ยละ 97.6/4 รอ้ยละ 98.4 รอ้ยละ 98.1 
โรงแรมฮลิตนั พทัยา/2 n.a./4 รอ้ยละ 93.4/4 รอ้ยละ 91.1 รอ้ยละ 88.8 
หมายเหตุ 
1. ขอ้มลู ณ วนัสิน้งวด 
2. อตัราการเขา้พกัเฉลีย่ 
3. CPNREIT จดัตัง้ขึน้ในวนัที่ 29 พฤศจกิายน 2560 โดยการแปลงสภาพมาจากกองทุนรวม CPNRF โดยอตัราการเช่าพื้นที่ดงักล่าว รวมอตัราการเช่าพื้นที่ของ

ทรพัยส์นิทีล่งทุนอยู่เดมิในขณะทีย่งัเป็นกองทุนรวม CPNRF ดว้ย 
4. CPNREIT ลงทุนในโครงการเซน็ทรลัเฟสตวิลั พทัยา บชี และโรงแรมฮลิตนัพทัยา ในวนัที ่1 ธนัวาคม 2560               

3.1.7 ผลการด าเนินงานท่ีผา่นมาของทรพัยสิ์นท่ีลงทุนอยู่เดิม 

รายการ 
 

ปีส้ินสดุ 
 31 ธนัวาคม 2559/6 

ปีส้ินสดุ 
31 ธนัวาคม 2560/6 

ปีส้ินสดุ  
31 ธนัวาคม 2561 

ปีส้ินสดุ 
31 ธนัวาคม 2562 

รายไดจ้ากอสงัหารมิทรพัย ์(ลา้นบาท)/1 3,525 3,522 4,924 5,131 
รายไดสุ้ทธจิากอสงัหารมิทรพัย ์(ลา้นบาท) 2,941 2,870 4,152 4,425 
อตัราการเช่าพืน้ทีเ่ฉลีย่ (รอ้ยละ)/2/3 รอ้ยละ 90.5 รอ้ยละ 91.0 รอ้ยละ 94.9 รอ้ยละ 95.8 
พืน้ทีใ่หเ้ช่ารวม (ตารางเมตร) 224,512 247,567 248,823 248,598 
อัตราส่วนรายได้ค่ าเช่าต่อรายได้จาก
อสงัหารมิทรพัย์/4 

รอ้ยละ 71.8 รอ้ยละ 74.1 รอ้ยละ 73.1 รอ้ยละ 72.5 

อตัราการต่ออายุสญัญาเช่าของผูเ้ช่าเดมิ/5 รอ้ยละ 85.1 รอ้ยละ 97.2 รอ้ยละ 97.5 รอ้ยละ 96.5 
อตัราการเขา้พกัเฉลีย่ของโรงแรม (รอ้ยละ) n.a./7 รอ้ยละ 93.4/7 รอ้ยละ 91.1 รอ้ยละ 88.8 
จ านวนหอ้งพกั (หอ้ง) n.a./7 302/7 302 302 
หมายเหตุ 
1. รายไดค้่าเชา่และค่าบรกิาร และรายไดอ้ื่น 
2. เฉพาะโครงการประเภทศนูยก์ารคา้และอาคารส านกังาน โดยเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัดว้ยพืน้ทีใ่หเ้ชา่ 
3. ขอ้มลู ณ วนัสิน้งวด 
4. รายไดค้่าเชา่จากผูเ้ชา่หลกัและผูเ้ชา่ประเภทรา้นคา้ 
5. เฉพาะสญัญาเชา่ทีม่รีะยะเวลาการเชา่มากกวา่ 1 ปี 
6. CPNREIT จดัตัง้ขึน้ในวนัที ่29 พฤศจกิายน 2560 โดยการแปลงสภาพมาจากกองทุนรวม CPNRF โดยผลการด าเนินงานดงักล่าว รวมผลการด าเนินงานในขณะที่

ยงัเป็นกองทุนรวม CPNRF ดว้ย 
7. CPNREIT ลงทุนในโครงการเซน็ทรลัเฟสตวิลั พทัยา บชี และโรงแรมฮลิตนัพทัยา ในวนัที ่1 ธนัวาคม 2560               
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3.1.8 ลกัษณะของสญัญาเช่ากบัผูเ้ช่าส าหรบัโครงการประเภทศนูยก์ารค้าและอาคารส านักงานของทรพัยสิ์น
ท่ีลงทุนอยู่เดิม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

(1) ประเภทธุรกิจของผู้เช่าพื้นท่ี (เฉพาะโครงการประเภทศูนย์การค้า ) 

ประเภทธรุกิจของผูเ้ช่าพืน้ท่ี จ านวนพืน้ท่ีเช่า (ตารางเมตร) ร้อยละของพืน้ท่ีให้เช่าท่ีมีผูเ้ช่า 
หา้งสรรพสนิคา้ 31,961 รอ้ยละ 15.4 
สนิคา้และบรกิารเพือ่ความบนัเทงิ 35,331 รอ้ยละ 17.0 
อาหารและเครือ่งดืม่ 39,716 รอ้ยละ 19.2 
สนิคา้แฟชัน่ 41,684 รอ้ยละ 20.1 
สนิคา้เทคโนโลยแีละอเิลก็ทรอนิกส์ 14,812 รอ้ยละ 7.1 
ประเภทอื่น ๆ 43,841 รอ้ยละ 21.2 
รวม 207,345 ร้อยละ 100.0 

(2) สัดส่วนการเช่าพื้นท่ีของผู้เช่าแต่ละประเภท (เฉพาะโครงการประเภทศูนย์การค้า ) 

ประเภทของผูเ้ช่า จ านวนพืน้ท่ีเช่า (ตารางเมตร) ร้อยละของพืน้ท่ีให้เช่าท่ีมีผูเ้ช่า 
ผูเ้ช่าหลกั (Anchor Tenant)/1 83,610 รอ้ยละ 40.3 
ผูเ้ช่าประเภทรา้นคา้ (In-line Tenant) 123,735 รอ้ยละ 59.7 
รวม 207,345 ร้อยละ 100.0 
หมายเหตุ 
1.  ผูเ้ชา่หลกั (Anchor Tenant) หมายถงึ ผูเ้ชา่ซึง่มกีารเชา่พืน้ทีต่ ัง้แต่ 700 ตารางเมตรขึน้ไป 

(3) สัดส่วนการเช่าพื้นท่ีตามประเภทของสัญญาเช่า (เฉพาะโครงการประเภทศูนย์การค้า ) – ตาม
จ านวนพื้นท่ีเช่า 

ประเภทของสญัญาเช่า 
จ านวนพืน้ท่ีเช่า 
(ตารางเมตร) 

ร้อยละของ
พืน้ท่ีให้เช่าท่ีมี

ผูเ้ช่า 
สญัญาเช่าทีก่ าหนดค่าเช่าแบบอตัราคงที ่(Fixed-Rate) 110,980 รอ้ยละ 53.5 
สญัญาเช่าทีก่ าหนดค่าเช่าแบบเรยีกเกบ็เป็นอตัราของยอดรายไดข้องผูเ้ช่า (Consignment) 96,365 รอ้ยละ 46.5 
รวม 207,345 ร้อยละ 100.0 

(4) สัดส่วนการเช่าพื้นท่ีตามประเภทของสัญญาเช่า (เฉพาะโครงการประเภทศูนย์การค้า ) – ตาม
รายได้ค่าเช่า 

ประเภทของสญัญาเช่า ร้อยละของรายไดค่้าเช่า 
สญัญาเช่าทีก่ าหนดค่าเช่าแบบอตัราคงที ่(Fixed-Rate) รอ้ยละ 74.2 
สญัญาเช่าทีก่ าหนดค่าเช่าแบบเรยีกเกบ็เป็นอตัราของยอดรายไดข้องผูเ้ช่า (Consignment)/1 รอ้ยละ 25.8 
รวม ร้อยละ 100.0 
หมายเหตุ 
1.  สัญญาเช่าที่ก าหนดค่าเช่าแบบเรียกเก็บเป็นอัตราของยอดรายได้ของผู้เช่า โดยส่วนใหญ่จะมีการก าหนดค่าเช่าข ัน้ต ่า 
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(5) ช่วงระยะเวลาการครบก าหนดสัญญาเช่าของผู้เช่า (Lease Expiry Profile) 

ช่วงระยะเวลา 
จ านวนพืน้ท่ีเช่าท่ีครบก าหนดสญัญาเช่า 

(ตารางเมตร) 
ร้อยละของพืน้ท่ีให้

เช่าท่ีมีผูเ้ช่า 
2563 83,810 รอ้ยละ 35.2 
2564 66,748 รอ้ยละ 28.0 
2565 36,373 รอ้ยละ 15.3 
หลงั 2565 40,314 รอ้ยละ 16.9 
พืน้ทีใ่หเ้ช่าส่วนอื่น/1 10,972 รอ้ยละ 4.6 
รวม 238,217 ร้อยละ 100.0 
หมายเหตุ 
1. พืน้ทีท่ีม่อีายุสญัญาเชา่น้อยกวา่ 1 ปี 

3.2 ข้อมูลเก่ียวกบัทรพัยสิ์นท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติม 

CPNREIT มคีวามประสงคท์ีจ่ะเขา้ลงทุนในทรพัยส์นิเพิม่เตมิ ดงันี้  

ทรพัยสิ์นกลุ่มท่ี 1 : ทรพัยส์นิของกลุ่ม CPN ซึง่ไดแ้ก่ 

1. โครงการเซน็ทรลัมารนีา 
2. โครงการเซน็ทรลัพลาซา ล าปาง 
3. โครงการเซน็ทรลัพลาซา สรุาษฎรธ์านี 
4. โครงการเซน็ทรลัพลาซา อุบลราชธานี 
5. โครงการเซน็ทรลัพลาซา พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ)  

ทรพัยสิ์นกลุ่มท่ี 2 : ทรพัยส์นิของกลุ่ม GLAND รวมทัง้ทรพัยส์นิของ GLANDRT ซึง่ไดแ้ก่ 

1. โครงการอาคารส านกังานเดอะไนน์ ทาวเวอรส์ 
2. โครงการอาคารส านกังานยนูิลเีวอร ์เฮา้ส ์

โดยรายละเอยีดของทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ มรีายละเอยีดดงันี้ 

ทรพัยสิ์นกลุ่มท่ี 1 

3.2.1 โครงการเซน็ทรลัมารีนา 

ก. ข้อมูลทัว่ไปของทรพัยสิ์น 

ศนูยก์ารคา้เซน็ทรลัมารนีาไดร้บัการพฒันาจนแลว้เสรจ็และเริม่เปิดด าเนินการในเดอืนกรกฎาคม ปี 2538 โดย
เป็นอาคาร 3 ชัน้ และอาคาร 2 ชัน้ และไม่มชีัน้ใตด้นิ 
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ภาพศนูยก์ารค้าเซน็ทรลัมารีนา 

 
ข. ท่ีตัง้ของทรพัยสิ์น 

ศนูยก์ารคา้เซน็ทรลัมารนีา ตัง้อยู่เลขที ่78/54 และ 78/12 หมู่ 9 ถนนพทัยาสาย 2 ต าบลหนองปรอื อ าเภอบาง
ละมุง จงัหวดัชลบุร ี20260 

แผนภาพแสดงท่ีตัง้ของทรพัยสิ์น 

 
ค. จดุเด่นของทรพัยสิ์น 

- เป็นศูนยก์ารคา้ทีส่ร้างขึน้เพื่อตอบสนองกลุ่มลูกคา้ทีห่ลากหลาย ทัง้ผูอ้ยู่อาศยัในทอ้งถิน่ ผูเ้ดนิทางไป
ร่วมการประชุมสมัมนา ผูท้ีเ่ดนิทางไปพกัผ่อนในวนัหยุด และนกัท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางไปเยอืนพทัยา 

- อาคารตกแต่งแบบธมีมอลลภ์ายใตแ้นวคดิ “หมู่บา้นชาวประมง” (Fisherman Village) ภายในแบ่งพืน้ที่
ออกเป็นสองส่วนคือส่วนแฟชัน่ และส่วนร้านอาคาร พร้อมร้านค้ากว่า 250 ร้าน ตัง้อยู่ในตัวเมือง 
บรเิวณถนนพทัยา สาย 2 หรอืทีรู่จ้กัในชื่อเดมิว่า เซน็ทรลั เซน็เตอร ์พทัยา  

ง. ผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัย ์

ปจัจุบนั CPN เป็นผูบ้รหิารศนูยก์ารคา้เซน็ทรลัมารนีา โดยเมื่อ CPNREIT เขา้ลงทุนในโครงการเซน็ทรลัมารนีา
แลว้ CPNREIT จะแต่งตัง้ CPN ใหเ้ป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยส์ าหรบัโครงการเซน็ทรลัมารนีาต่อไป  
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จ. รายละเอียดพืน้ท่ีส่วนท่ี CPNREIT จะเข้าลงทุน 

CPNREIT จะเขา้ลงทุนในพืน้ทีบ่างส่วนของศูนยก์ารคา้เซน็ทรลัมารนีา รวมไปถงึพืน้ทีจ่อดรถและงานระบบที่
เกี่ยวขอ้งกบัพื้นที่ส่วนที่ CPNREIT จะเขา้ลงทุน (รวมเรียกว่า โครงการส่วนที่ CPNREIT จะเขา้ลงทุน) โดย
รายละเอยีดพืน้ทีส่ว่นที ่CPNREIT จะเขา้ลงทุนมดีงันี้ 

พืน้ท่ี (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562) 
พืน้ท่ีท่ี CPNREIT จะเข้า
ลงทุนโดยประมาณ  

(ตารางเมตร) 

พืน้ท่ีรวมของทรพัยสิ์น 
(ตารางเมตร) 

 ร้อยละของพืน้ท่ีท่ี 
CPNREIT จะเข้าลงทุน 

พืน้ทีใ่ชส้อย/1 29,190 34,123 รอ้ยละ 85.5 
- พืน้ทีใ่หเ้ช่า/2 13,759 16,674 รอ้ยละ 82.5 
- พืน้ทีส่่วนกลาง/3 8,835 10,569 รอ้ยละ 83.6 
- พืน้ทีส่่วนใหบ้รกิาร/4 6,597 6,880 รอ้ยละ 95.9 
พืน้ทีจ่อดรถยนต์  15,959 

(จอดรถยนตไ์ดป้ระมาณ  
492 คนั) 

18,361 
(จอดรถยนตไ์ดป้ระมาณ  

602 คนั) 

รอ้ยละ 86.9 
 

หมายเหตุ 

1.  พืน้ทีใ่ชส้อย (Gross Floor Area) หมายถงึ พืน้ทีใ่หเ้ชา่ พืน้ทีส่่วนกลาง และพืน้ทีส่่วนใหบ้รกิาร  
2.  พืน้ทีใ่หเ้ชา่ (Gross Leasable Area) หมายถงึ พืน้ทีท่ีใ่หเ้ชา่แก่ผูเ้ชา่หลกัและผูเ้ชา่ประเภทรา้นคา้เท่านัน้ 
3.  พืน้ทีส่่วนกลาง (Common Area) หมายถงึ พืน้ทีใ่นส่วนทีผู่เ้ชา่และผูเ้ขา้มาใชบ้รกิารในโครงการสามารถใชป้ระโยชน์ร่วมกนั ซึ่งรวมถงึพื้นที่ส่วนกลางที่สามารถน า

ออกใหเ้ชา่ และ/หรอืใหบ้รกิารได ้
4.  พืน้ทีส่่วนใหบ้รกิาร (Service Area) หมายถงึ พืน้ทีต่ดิตัง้งานระบบ เชน่ ลฟิท ์บนัไดเลื่อน และหอ้งเครื่อง เป็นตน้ 

ฉ. ลกัษณะกรรมสิทธ์ิและสิทธิครอบครองในทรพัยสิ์น และลกัษณะการลงทุนของ CPNREIT  

ลั ก ษ ณ ะ ก ร ร ม สิ ท ธ์ิ แ ล ะ สิ ท ธิ
ครอบครองในท่ีดินของโครงการ
ส่วนท่ี CPNREIT จะเข้าลงทุน 

ทีด่นิเป็นกรรมสทิธิข์องบุคคลภายนอกทีไ่ม่มคีวามเกีย่วขอ้งกบักลุ่ม CPN โดย 
CPN มสีทิธกิารเช่าในที่ดนิอนัเป็นทีต่ัง้ของโครงการส่วนที่ CPNREIT จะเขา้
ลงทุนถงึวนัที ่30 เมษายน 2578 

ลักษณะกรรมสิทธ์ิในอาคาร งาน
ระบบ  และสังหา ริมทรัพย์ขอ ง
โครงการส่วนท่ี CPNREIT จะเข้า
ลงทุน 

CPN เป็นเจ้าของกรรมสทิธิใ์นอาคารบางส่วน งานระบบ และสงัหารมิทรพัย ์
รวมถงึมสีทิธกิารเช่าในพืน้ทีอ่าคารบางสว่น  

ลักษณะกา ร ใ ช้ ป ร ะ โ ยช น์ขอ ง 
CPNREIT ในท่ีดินอนัเป็นท่ีตัง้ของ
โครงการส่วนท่ี CPNREIT จะเข้า
ลงทุน 

CPNREIT จะไม่ได้ลงทุนในที่ดิน แต่ CPN จะยินยอมให้ CPNREIT ลูกค้า 
คู่สญัญา ผู้เช่าพื้นทีใ่นทรพัย์สนิที่เช่าจาก CPNREIT รวมถึงผู้ใช้บรกิารของ
โครงการ สามารถใชป้ระโยชน์ในทีด่นิเพื่อเป็นทางเขา้-ออก และสญัจรภายใน
โครงการได ้

ลกัษณะการลงทุนของ CPNREIT ใน
โครงการส่วนท่ี CPNREIT จะเข้า
ลงทุน 

1.  สทิธกิารเช่า/เช่าช่วงอสงัหาริมทรพัย์ประมาณ 15 ปี จาก CPN โดยสทิธิ
การเช่าและเช่าช่วงจะสิน้สุดวนัที่ 30 เมษายน 2578 ซึง่ไดแ้ก่ พื้นทีส่่วน
อาคาร (บางสว่น) พืน้ทีส่่วนกลางและพืน้ทีจ่อดรถทีเ่กีย่วเนื่องกบัโครงการ
ส่วนที่ CPNREIT จะเขา้ลงทุน ซึ่งคดิเป็นพื้นที่ที่จะเขา้ลงทุนประมาณ 
45,149 ตารางเมตร  

อนึ่ง ทรพัย์สนิที่เช่านี้ไม่รวมพื้นที่ส่วนที่ให้เช่าแก่ผู้เช่าพื้นที่ที่มกีารช าระ
ค่าตอบแทนการเช่าของสญัญาเช่าระยะยาว (ค่าเซง้) และพืน้ทีจ่อดรถส่วน
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ทีเ่ป็นไปตามสทิธขิองพืน้ทีด่งักล่าว 

 2.  สทิธิการเช่าในงานระบบประมาณ 15 ปี จาก CPN โดยสิทธิการเช่าจะ
สิน้สุดวนัที ่30 เมษายน 2578 ซึง่ไดแ้ก่ ระบบไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภค 
ระบบโทรศพัท์ ลฟิท์ บนัไดเลื่อน ระบบปรบัอากาศ ระบบงานวศิวกรรม 
ระบบบ าบดัน ้าเสยี และสิง่อ านวยความสะดวกต่าง ๆ ซึง่ตดิตัง้และใช้งาน
อยู่ในอาคารและสิง่ปลูกสรา้งในโครงการส่วนที่ CPNREIT จะเขา้ลงทุน 
รวมทัง้สทิธใิด ๆ ทีเ่กีย่วกบัหรอืเกีย่วเน่ืองกบังานระบบดงักล่าว 

3. กรรมสทิธิใ์นสงัหารมิทรพัย ์จาก CPN อนัไดแ้ก่ อุปกรณ์ตกแต่ง เครื่องมอื 
เครื่องใช ้ทัง้ทีต่ดิตรงึตราและไม่ตดิตรงึตราถาวร รวมทัง้อุปกรณ์อื่นใดทีใ่ช้
เพื่อวัตถุประสงค์ในการประดับตกแต่งหรืออ านวยความสะดวกให้กับ
ผู้ใช้บริการอาคารและสิ่งปลูกสร้างในโครงการส่วนที่ CPNREIT จะเข้า
ลงทุน ซึ่งตัง้ และ/หรอืตดิตรงึตราอยู่บรเิวณภายนอกหรอืภายในพืน้ทีข่อง
อาคารและสิง่ปลูกสรา้งในโครงการส่วนที่ CPNREIT จะเขา้ลงทุน หรอืบน
พืน้ผวิของตวัอาคารและสิง่ปลูกสรา้งในโครงการส่วนที่ CPNREIT จะเขา้
ลงทุน และ/หรอืบรเิวณภายในพืน้ทีเ่ช่าของผูเ้ช่าพืน้ทีใ่นอาคารและสิง่ปลูก
สรา้งในโครงการสว่นที ่CPNREIT จะเขา้ลงทุน รวมทัง้สทิธใิด ๆ ทีเ่กีย่วกบั
หรอืเกีย่วเน่ืองกบัทรพัยส์นิดงักล่าว (แลว้แต่กรณี) แต่ทัง้นี้ไม่ใช่ทรพัยส์นิที่
มลีกัษณะเป็นสว่นควบของอาคารและสิง่ปลกูสรา้ง 

ลกัษณะความสมัพนัธข์องผูจ้  าหน่าย
ทรพัยสิ์น กบัผูจ้ดัการกองทรสัต ์

CPN ถอืหุน้ในผูจ้ดัการกองทรสัตร์อ้ยละ 99.99 

ช. ผลการด าเนินงานท่ีผา่นมาของโครงการส่วนท่ี CPNREIT จะเข้าลงทุน 

รายการ 
ปีส้ินสดุ 

 31 ธนัวาคม 2559 
ปีส้ินสดุ 

31 ธนัวาคม 2560 
ปีส้ินสดุ 

 31 ธนัวาคม 2561 
ปีส้ินสดุ 

 31 ธนัวาคม 2562 
รายไดจ้ากอสงัหารมิทรพัย ์(ลา้นบาท)/1 131 307 314 315 
รายไดสุ้ทธจิากอสงัหารมิทรพัย ์(ลา้นบาท) 68 204 215 217 
อตัราการเช่าพืน้ที่/2 รอ้ยละ 78.3/4 รอ้ยละ 96.1 รอ้ยละ 95.6 รอ้ยละ 98.6 
พืน้ทีใ่หเ้ช่า (ตารางเมตร) 13,457 13,475 13,484 13,759 
อตัราค่าเช่าพืน้ทีเ่ฉลีย่ (บาท/ตารางเมตร/เดอืน)/2/3 1,470 1,490 1,490 1,330 
อตัราสว่นรายไดค้่าเช่าต่อรายไดจ้าก
อสงัหารมิทรพัย์/5 

รอ้ยละ 44.3 รอ้ยละ 54.1 รอ้ยละ 54.7 รอ้ยละ 55.3 

อตัราการต่ออายุสญัญาเช่าของผูเ้ช่าเดมิ/6 รอ้ยละ 93.7 n.a./7 n.a./7 รอ้ยละ 90.3 
หมายเหตุ 
1. รายไดค้่าเชา่และค่าบรกิาร และรายไดอ้ื่น 
2. ขอ้มลู ณ วนัสิน้งวด 
3.  เฉพาะส่วนของผูเ้ชา่ประเภทรา้นคา้ (In-line Tenant) โดยไม่รวมผูเ้ชา่พืน้ทีช่ ัว่คราว 
4. โครงการเซน็ทรลัมารนีา มกีารปรบัปรุง (Major Renovation) ในปี 2559 
5. รายไดค้่าเชา่จากผูเ้ชา่หลกัและผูเ้ชา่ประเภทรา้นคา้ 
6. เฉพาะสญัญาเชา่ทีม่รีะยะเวลาการเชา่มากกวา่ 1 ปี 
7.  เนื่องจากโครงการเซน็ทรลัมารนีา มกีารปรบัปรุง (Major Renovation) ในปี 2559 จงึมกีารท าสญัญาเช่าใหม่กบัผูเ้ช่าส่วนใหญ่ จงึท าให้ในปี 2560 และปี 2561 มี

สญัญาเชา่ทีห่มดอายุค่อนขา้งน้อย เนื่องจากสญัญาเชา่ส่วนใหญ่มอีายุ 3 ปี 
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ซ. ข้อมูลอ่ืนๆ ของโครงการส่วนท่ี CPNREIT จะเข้าลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

(1) ประเภทธุรกิจของผู้เช่าพื้นท่ีในโครงการส่วนท่ี CPNREIT จะเข้าลงทุน  

ประเภทธรุกิจของผูเ้ช่าพืน้ท่ี 
จ านวนพืน้ท่ีเช่า  
(ตารางเมตร) 

ร้อยละของพืน้ท่ีให้เช่าท่ีมีผูเ้ช่า 

สนิคา้และบรกิารเพือ่ความบนัเทงิ 1,106 รอ้ยละ 8.2 
อาหารและเครือ่งดืม่ 6,370 รอ้ยละ 46.9 
สนิคา้แฟชัน่ 3,012 รอ้ยละ 22.2 
สนิคา้เทคโนโลยแีละอเิลก็ทรอนิกส์ 819 รอ้ยละ 6.0 
ประเภทอื่น ๆ 2,266 รอ้ยละ 16.7 
รวม 13,573 ร้อยละ 100.0 

(2) สัดส่วนการเช่าพื้นท่ีของผู้เช่าแต่ละประเภทในโครงการส่วนท่ี CPNREIT จะเข้าลงทุน  

ประเภทของผูเ้ช่า 
จ านวนพืน้ท่ีเช่า  
(ตารางเมตร) 

ร้อยละของพืน้ท่ีให้เช่าท่ีมีผูเ้ช่า 

ผูเ้ช่าหลกั (Anchor Tenant)/1 4,312 รอ้ยละ 31.8 
ผูเ้ช่าประเภทรา้นคา้ (In-line Tenant) 9,261 รอ้ยละ 68.2 
รวม 13,573 ร้อยละ 100.0 
หมายเหตุ 
1.  ผูเ้ชา่หลกั (Anchor Tenant) หมายถงึ ผูเ้ชา่ซึง่มกีารเชา่พืน้ทีต่ ัง้แต่ 700 ตารางเมตรขึน้ไป 

(3) สัดส่วนการเช่าพื้นท่ีตามประเภทของสัญญาเช่าในโครงการส่วนท่ี CPNREIT จะเข้าลงทุน - ตาม
จ านวนพื้นท่ีเช่า 

ประเภทของสญัญาเช่า 
จ านวนพืน้ท่ีเช่า 
(ตารางเมตร) 

ร้อยละของพืน้ท่ีให้
เช่าท่ีมีผูเ้ช่า 

สญัญาเช่าทีก่ าหนดค่าเช่าแบบอตัราคงที ่(Fixed-Rate) 9,215 รอ้ยละ 67.9 
สญัญาเช่าทีก่ าหนดค่าเช่าแบบเรยีกเกบ็เป็นอตัราของยอดรายไดข้องผูเ้ช่า (Consignment) 4,357 รอ้ยละ 32.1 
รวม 13,573 ร้อยละ 100.0 

(4) สัดส่วนการเช่าพื้นท่ีตามประเภทของสัญญาเช่าในโครงการส่วนท่ี CPNREIT จะเข้าลงทุน – ตาม
รายได้ค่าเช่า 

ประเภทของสญัญาเช่า ร้อยละของรายไดค่้าเช่า 
สญัญาเช่าทีก่ าหนดค่าเช่าแบบอตัราคงที ่(Fixed-Rate) รอ้ยละ 66.5 
สญัญาเช่าทีก่ าหนดค่าเช่าแบบเรยีกเกบ็เป็นอตัราของยอดรายไดข้องผูเ้ช่า (Consignment)/1 รอ้ยละ 33.5/1 
รวม ร้อยละ 100.0 
หมายเหตุ 
1. สัญญาเช่าที่ก าหนดค่าเช่าแบบเรียกเก็บเป็นอัตราของยอดรายได้ของผู้เช่า  โดยส่วนใหญ่จะมีการก าหนดค่าเช่าข ัน้ต ่า 
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(5) ช่วงระยะเวลาการครบก าหนดสัญญาเช่าของผู้เช่าในโครงการส่วนท่ี CPNREIT จะเข้าลงทุน 
(Lease Expiry Profile) 

ช่วงระยะเวลา 
จ านวนพืน้ท่ีเช่าท่ีครบก าหนดสญัญาเช่า 

(ตารางเมตร) 
ร้อยละของพืน้ท่ีให้

เช่าท่ีมีผูเ้ช่า 
2563 4,443 รอ้ยละ 32.6 
2564 414 รอ้ยละ 3.1 
2565 6,512 รอ้ยละ 48.0 
หลงั 2565 740 รอ้ยละ 5.5 
พืน้ทีใ่หเ้ช่าส่วนอื่น/1 1,464 รอ้ยละ 10.8 
รวม 13,573 ร้อยละ 100.0 
หมายเหตุ 
1.  พืน้ทีท่ีม่อีายุสญัญาเชา่น้อยกวา่ 1 ปี 

3.2.2 โครงการเซน็ทรลัพลาซา ล าปาง 

ก. ข้อมูลทัว่ไปของทรพัยสิ์น 

ศนูยก์ารคา้เซน็ทรลัพลาซา ล าปาง ไดร้บัการพฒันาจนแลว้เสรจ็ และเริม่เปิดด าเนินการในเดอืนพฤศจกิายน ปี 
2555 โดยเป็นอาคาร 3 ชัน้ และชัน้ใตด้นิ 1 ชัน้  

ภาพศนูยก์ารค้าเซน็ทรลัพลาซา ล าปาง 

 
ข. ท่ีตัง้ของทรพัยสิ์น 

ศูนย์การค้าเซ็นทรลัพลาซา ล าปาง ตัง้อยู่เลขที่ 319 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์สาย ล าปาง-งาว ต าบลสวนดอก 
อ าเภอเมอืงล าปาง จงัหวดัล าปาง 52100 
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แผนภาพแสดงท่ีตัง้ของทรพัยสิ์น 

 
ค. จดุเด่นของทรพัยสิ์น 

- เป็นศนูยก์ารคา้ประเภทไลฟ์สไตล ์(Lifestyle Shopping Center) ของภาคเหนือดว้ยสถาปตัยกรรมแบบ
ล้านนาที่เป็นเอกลกัษณ์ แปลกตาด้วยแรงบนัดาลใจจากการเจาะฉลุผสมผสานกบัรูปแบบกราฟฟิก
ประยุกต ์

- ประกอบไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้โรบนิสนั ทอ็ปส ์มารเ์กต็ บทีูเอส เพาเวอรบ์าย ซูเปอรส์ปอรต์ ออฟฟิศ
เมท รวมไปถงึแหล่งบนัเทงิครบวงจร อาท ิโรงภาพยนตร ์และรา้นคา้ชัน้น า 

ง. ผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัย ์

ปจัจุบนั CPN เป็นผู้บริหารศูนย์การค้าเซน็ทรลัพลาซา ล าปาง โดยเมื่อ CPNREIT เขา้ลงทุนในโครงการ
เซน็ทรลัพลาซา ล าปางแล้ว CPNREIT จะแต่งตัง้ CPN ให้เป็นผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์ส าหรบัโครงการเซน็ทรลั
พลาซา ล าปาง ต่อไป 

จ. รายละเอียดพืน้ท่ีส่วนท่ี CPNREIT จะเข้าลงทุน 

CPNREIT จะเขา้ลงทุนในพืน้ทีบ่างสว่นของศนูยก์ารคา้เซน็ทรลัพลาซา ล าปาง รวมไปถงึพืน้ทีจ่อดรถและงาน
ระบบทีเ่กีย่วขอ้งกบัพืน้ทีส่่วนที ่CPNREIT จะเขา้ลงทุน (รวมเรยีกว่า โครงการส่วนที่ CPNREIT จะเขา้ลงทุน) โดย
รายละเอยีดพืน้ทีส่ว่นที ่CPNREIT จะเขา้ลงทุนมดีงันี้ 

พืน้ท่ี (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562) 
พืน้ท่ีท่ี CPNREIT จะเข้า
ลงทุนโดยประมาณ  

(ตารางเมตร) 

พืน้ท่ีรวมของโครงการ 
(ตารางเมตร) 

 ร้อยละของพืน้ท่ีท่ี 
CPNREIT จะเข้าลงทุน 

พืน้ทีใ่ชส้อย/1 31,723 35,545 รอ้ยละ 89.2 
- พืน้ทีใ่หเ้ช่า/2 15,863 19,685 รอ้ยละ 80.6 
- พืน้ทีส่่วนกลาง/3 12,978 12,978 รอ้ยละ 100.0 
- พืน้ทีส่่วนใหบ้รกิาร/4 2,882 2,882 รอ้ยละ 100.0 
พืน้ทีจ่อดรถยนต์  13,993 

(จอดรถยนตไ์ดป้ระมาณ  
470 คนั) 

22,881 
 (จอดรถยนต์ไดป้ระมาณ 

624 คนั) 

รอ้ยละ 61.2 

หมายเหตุ 

1.  พืน้ทีใ่ชส้อย (Gross Floor Area) หมายถงึ พืน้ทีใ่หเ้ชา่ พืน้ทีส่่วนกลาง และพืน้ทีส่่วนใหบ้รกิาร  
2.  พืน้ทีใ่หเ้ชา่ (Gross Leasable Area) หมายถงึ พืน้ทีท่ีใ่หเ้ชา่แก่ผูเ้ชา่หลกัและผูเ้ชา่ประเภทรา้นคา้เท่านัน้ 
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3. พืน้ทีส่่วนกลาง (Common Area) หมายถงึ พืน้ทีใ่นส่วนทีผู่เ้ชา่และผูเ้ขา้มาใชบ้รกิารในโครงการสามารถใชป้ระโยชน์ร่วมกนั ซึ่งรวมถงึพื้นที่ส่วนกลางที่สามารถน า
ออกใหเ้ชา่ และ/หรอืใหบ้รกิารได้ 

4.  พืน้ทีส่่วนใหบ้รกิาร (Service Area) หมายถงึ พืน้ทีต่ดิตัง้งานระบบ เชน่ ลฟิท ์บนัไดเลื่อน และหอ้งเครื่อง เป็นตน้ 

ฉ. ลกัษณะกรรมสิทธ์ิและสิทธิครอบครองในทรพัยสิ์น และลกัษณะการลงทุนของ CPNREIT 

ลั ก ษ ณ ะ ก ร ร ม สิ ท ธ์ิ แ ล ะ สิ ท ธิ
ครอบครองในท่ีดินของโครงการ
ส่วนท่ี CPNREIT จะเข้าลงทุน 

ทีด่นิเป็นกรรมสทิธิข์องบุคคลภายนอกทีไ่ม่มคีวามเกีย่วขอ้งกบักลุ่ม CPN โดย
บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (บรษิทัย่อยทีก่ลุ่ม CPN ถอืหุน้
รอ้ยละ 99.99) มสีทิธกิารเช่าในทีด่นิอนัเป็นทีต่ัง้ของโครงการส่วนที่ CPNREIT 
จะเขา้ลงทุนถงึวนัที ่16 ธนัวาคม 2584  

ลักษณะกรรมสิทธ์ิในอาคาร งาน
ระบบ  และสังหา ริมทรัพย์ขอ ง
โครงการส่วนท่ี CPNREIT จะเข้า
ลงทุน 

บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา ดเีวลลอปเมน้ท ์ จ ากดั เป็นเจา้ของกรรมสทิธิใ์นอาคาร 
งานระบบ และสงัหารมิทรพัย ์

ลักษณะกา ร ใ ช้ ป ร ะ โ ยช น์ขอ ง 
CPNREIT ในท่ีดินอนัเป็นท่ีตัง้ของ
โครงการส่วนท่ี CPNREIT จะเข้า
ลงทุน 

CPNREIT จะไม่ได้ลงทุนในที่ดนิ แต่บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา ดเีวลลอปเม้นท ์
จ ากดั จะยนิยอมให้ CPNREIT ลูกค้า คู่สญัญา ผู้เช่าพื้นที่ในทรพัย์สนิที่เช่า
จาก CPNREIT รวมถงึผูใ้ชบ้รกิารของโครงการ สามารถใชป้ระโยชน์ในทีด่นิ
เพื่อเป็นทางเขา้-ออก และสญัจรภายในโครงการได ้

ลกัษณะการลงทุนของ CPNREIT ใน
โครงการส่วนท่ี CPNREIT จะเข้า
ลงทุน 

 1.  สทิธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย์ประมาณ 22 ปี จากบริษัท เซน็ทรลัพฒันา  
ดเีวลลอปเมน้ท์ จ ากดั โดยสทิธกิารเช่าจะสิน้สุดวนัที ่16 ธนัวาคม 2584 
ซึ่งได้แก่ พื้นที่ส่วนอาคาร (บางส่วน) พื้นที่ส่วนกลาง และพื้นที่จอดรถที่
เกีย่วเนื่องกบัโครงการส่วนที่ CPNREIT จะเขา้ลงทุน ซึง่คดิเป็นพืน้ทีท่ีจ่ะ
เขา้ลงทุนประมาณ 45,716 ตารางเมตร  

 อนึ่ง ทรพัย์สนิที่เช่านี้ไม่รวมพื้นที่ส่วนที่ให้เช่าแก่ผู้เช่าพื้นที่ที่มกีารช าระ
ค่าตอบแทนการเช่าของสญัญาเช่าระยะยาว (ค่าเซง้) และพืน้ทีจ่อดรถส่วน
ทีเ่ป็นไปตามสทิธขิองพืน้ทีด่งักล่าว 

 2.  สิทธิการเช่าในงานระบบประมาณ 22 ปี จากบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา              
ดเีวลลอปเมน้ท์ จ ากดั โดยสทิธกิารเช่าจะสิน้สุดวนัที ่16 ธนัวาคม 2584 
ซึ่งได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภค ระบบโทรศพัท์ ลิฟท์ บนัได
เลื่อน ระบบปรบัอากาศ ระบบงานวิศวกรรม ระบบบ าบดัน ้าเสยี และสิง่
อ านวยความสะดวกต่าง ๆ ซึ่งติดตัง้และใช้งานอยู่ในอาคารและสิง่ปลูก
สร้างในโครงการส่วนที่ CPNREIT จะเข้าลงทุน รวมทัง้สทิธิใด ๆ ที่
เกีย่วกบัหรอืเกีย่วเน่ืองกบังานระบบดงักล่าว 

3. กรรมสทิธิใ์นสงัหาริมทรพัย์ จากบรษิัท เซน็ทรลัพฒันา ดีเวลลอปเม้นท์ 
จ ากดั อนัไดแ้ก่ อุปกรณ์ตกแต่ง เครื่องมอื เครื่องใช ้ทัง้ทีต่ดิตรงึตราและไม่
ตดิตรงึตราถาวร รวมทัง้อุปกรณ์อื่นใดทีใ่ชเ้พื่อวตัถุประสงคใ์นการประดบั
ตกแต่งหรอือ านวยความสะดวกใหก้บัผูใ้ชบ้รกิารอาคารและสิง่ปลูกสรา้งใน
โครงการส่วนที่ CPNREIT จะเข้าลงทุน ซึ่งตัง้ และ/หรือติดตรึงตราอยู่
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บรเิวณภายนอกหรอืภายในพื้นทีข่องอาคารและสิง่ปลูกสร้างในโครงการ
ส่วนที่ CPNREIT จะเขา้ลงทุน หรอืบนพื้นผวิของตวัอาคารและสิง่ปลูก
สร้างในโครงการส่วนที่ CPNREIT จะเขา้ลงทุน และ/หรอืบรเิวณภายใน
พื้นที่เช่าของผู้เช่าพื้นที่ในอาคารและสิ่งปลูกสร้างในโครงการส่วนที่ 
CPNREIT จะเข้าลงทุน รวมทัง้สิทธิใด ๆ ที่เกี่ยวกบัหรือเกี่ยวเนื่องกับ
ทรพัย์สนิดงักล่าว (แล้วแต่กรณี) แต่ทัง้นี้ไม่ใช่ทรพัย์สนิที่มลีกัษณะเป็น
สว่นควบของอาคารและสิง่ปลกูสรา้ง 

ลกัษณะความสมัพนัธข์องผูจ้  าหน่าย
ทรพัยสิ์น กบัผูจ้ดัการกองทรสัต ์

บรษิัท เซน็ทรลัพฒันา ดเีวลลอปเม้นท์  จ ากดั และผู้จดัการกองทรสัต์เป็น
บริษัทย่อยของ CPN โดย CPN ถือหุ้นในบริษัท เซ็นทรลัพฒันา ดีเวลลอป
เมน้ท ์จ ากดัรอ้ยละ 99.99 และถอืหุน้ในผูจ้ดัการกองทรสัตร์อ้ยละ 99.99 

ช. ผลการด าเนินงานท่ีผา่นมาของโครงการส่วนท่ี CPNREIT จะเข้าลงทุน 

รายการ 
ปีส้ินสดุ 

 31 ธนัวาคม 2559 
ปีส้ินสดุ 

31 ธนัวาคม 2560 
ปีส้ินสดุ 

 31 ธนัวาคม 2561 
ปีส้ินสดุ 

 31 ธนัวาคม 2562 
รายไดจ้ากอสงัหารมิทรพัย ์(ลา้นบาท)/1 278 293 297 293 
รายไดสุ้ทธจิากอสงัหารมิทรพัย ์(ลา้นบาท) 178 188 195 203 
อตัราการเช่าพืน้ที่/2 รอ้ยละ 92.4 รอ้ยละ 95.9 รอ้ยละ 94.9 รอ้ยละ 96.3 
พืน้ทีใ่หเ้ช่า (ตารางเมตร) 16,170 16,170 15,887 15,863 
อตัราค่าเช่าพืน้ทีเ่ฉลีย่ (บาท/ตารางเมตร/เดอืน)/2/3 1,150 1,170 1,100 1,110 
อั ต ร า ส่ ว น ร า ย ไ ด้ ค่ า เ ช่ า ต่ อ ร า ย ไ ด้ จ า ก
อสงัหารมิทรพัย์/4 

รอ้ยละ 54.4 รอ้ยละ 52.8 รอ้ยละ 52.8 รอ้ยละ 51.2 

อตัราการต่ออายุสญัญาเช่าของผูเ้ช่าเดมิ/5 รอ้ยละ 100.0 รอ้ยละ 95.2 รอ้ยละ 99.0 รอ้ยละ 98.4 
หมายเหตุ 
1. รายไดค้่าเชา่และค่าบรกิาร และรายไดอ้ื่น 
2. ขอ้มลู ณ วนัสิน้งวด 
3. เฉพาะส่วนของผูเ้ชา่ประเภทรา้นคา้ (In-line Tenant) โดยไม่รวมผูเ้ชา่พืน้ทีช่ ัว่คราว 
4. รายไดค้่าเชา่จากผูเ้ชา่หลกัและผูเ้ชา่ประเภทรา้นคา้ 
5. เฉพาะสญัญาเชา่ทีม่รีะยะเวลาการเชา่มากกวา่ 1 ปี 

ซ. ข้อมูลอ่ืนๆ ของโครงการส่วนท่ี CPNREIT จะเข้าลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

(1) ประเภทธุรกิจของผู้เช่าพื้นท่ีในโครงการส่วนท่ี CPNREIT จะเข้าลงทุน  

ประเภทธรุกิจของผูเ้ช่าพืน้ท่ี 
จ านวนพืน้ท่ีเช่า 
(ตารางเมตร) 

ร้อยละของพืน้ท่ีให้เช่าท่ีมีผูเ้ช่า 

สนิคา้และบรกิารเพือ่ความบนัเทงิ 2,065 รอ้ยละ 13.5 
อาหารและเครือ่งดืม่ 6,037 รอ้ยละ 39.5 
สนิคา้แฟชัน่ 3,066 รอ้ยละ 20.2 
สนิคา้เทคโนโลยแีละอเิลก็ทรอนิกส์ 1,419 รอ้ยละ 9.3 
ประเภทอื่น ๆ 2,684 รอ้ยละ 17.6 
รวม 15,271 ร้อยละ 100.0 
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(2) สัดส่วนการเช่าพื้นท่ีของผู้เช่าแต่ละประเภทในโครงการส่วนท่ี CPNREIT จะเข้าลงทุน  

ประเภทของผูเ้ช่า 
จ านวนพืน้ท่ีเช่า  
(ตารางเมตร) 

ร้อยละของพืน้ท่ีให้เช่าท่ีมีผูเ้ช่า 

ผูเ้ช่าหลกั (Anchor Tenant)/1 3,608 รอ้ยละ 23.6 
ผูเ้ช่าประเภทรา้นคา้ (In-line Tenant) 11,663 รอ้ยละ 76.4 
รวม 15,271 ร้อยละ 100.0 
หมายเหตุ  
1.  ผูเ้ชา่หลกั (Anchor Tenant) หมายถงึ ผูเ้ชา่ซึง่มกีารเชา่พืน้ทีต่ ัง้แต่ 700 ตารางเมตรขึน้ไป 

(3) สัดส่วนการเช่าพื้นท่ีตามประเภทของสัญญาเช่าในโครงการส่วนท่ี CPNREIT จะเข้าลงทุน - ตาม
จ านวนพื้นท่ีเช่า 

ประเภทของสญัญาเช่า 
จ านวนพืน้ท่ีเช่า 
(ตารางเมตร) 

ร้อยละของพืน้ท่ีให้
เช่าท่ีมีผูเ้ช่า 

สญัญาเช่าทีก่ าหนดค่าเช่าแบบอตัราคงที ่(Fixed-Rate) 9,508 รอ้ยละ 62.3 
สญัญาเช่าทีก่ าหนดค่าเช่าแบบเรยีกเกบ็เป็นอตัราของยอดรายไดข้องผูเ้ช่า (Consignment) 5,763 รอ้ยละ 37.7 
รวม 15,271 ร้อยละ 100.0 

(4) สัดส่วนการเช่าพื้นท่ีตามประเภทของสัญญาเช่าในโครงการส่วนท่ี CPNREIT จะเข้าลงทุน – ตาม
รายได้ค่าเช่า 

ประเภทของสญัญาเช่า ร้อยละของรายไดค่้าเช่า 
สญัญาเช่าทีก่ าหนดค่าเช่าแบบอตัราคงที ่(Fixed-Rate) รอ้ยละ 80.0 
สญัญาเช่าทีก่ าหนดค่าเช่าแบบเรยีกเกบ็เป็นอตัราของยอดรายไดข้องผูเ้ช่า (Consignment) รอ้ยละ 20.0/1 
รวม ร้อยละ 100.0 
หมายเหตุ 
1. สัญญาเช่าที่ก าหนดค่าเช่าแบบเรียกเก็บเป็นอัตราของยอดรายได้ของผู้เช่า โดยส่วนใหญ่จะมีการก าหนดค่าเช่าข ัน้ต ่า 

(5) ช่วงระยะเวลาการครบก าหนดสัญญาเช่าของผู้เช่าในโครงการส่วนท่ี CPNREIT จะเข้าลงทุน 
(Lease Expiry Profile) 

ช่วงระยะเวลา 
จ านวนพืน้ท่ีเช่าท่ีครบก าหนดสญัญาเช่า 

(ตารางเมตร) 
ร้อยละของพืน้ท่ีให้

เช่าท่ีมีผูเ้ช่า 
2563 2,852 รอ้ยละ 18.7 
2564 5,804 รอ้ยละ 38.0 
2565 2,196 รอ้ยละ 14.4 
หลงั 2565 3,608 รอ้ยละ 23.6 
พืน้ทีใ่หเ้ช่าส่วนอื่น/1 811 รอ้ยละ 5.3 
รวม 15,271 รอ้ยละ 100.0 
หมายเหตุ 
1.  พืน้ทีท่ีม่อีายุสญัญาเชา่น้อยกวา่ 1 ปี 
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3.2.3 โครงการเซน็ทรลัพลาซา สุราษฎรธ์านี 

ก. ข้อมูลทัว่ไปของทรพัยสิ์น 

ศนูยก์ารคา้เซน็ทรลัพลาซา สรุาษฎรธ์านี ไดร้บัการพฒันาจนแลว้เสรจ็และเริม่เปิดด าเนินการในเดอืนตุลาคม ปี 
2555 โดยเป็นอาคาร 4 ชัน้  และชัน้ใตด้นิ 1 ชัน้  

ภาพศนูยก์ารค้าเซน็ทรลัพลาซา สุราษฎรธ์านี 

 
ข. ท่ีตัง้ของทรพัยสิ์น 

ศูนย์การคา้เซน็ทรลัพลาซา สุราษฎร์ธานี ตัง้อยู่เลขที่ 88 หมู่ 10 ต าบลวดัประดู่ อ าเภอเมอืงสุราษฎร์ธานี 
จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 84000 

แผนภาพแสดงท่ีตัง้ของทรพัยสิ์น 

 
ค. จดุเด่นของโครงการ 

- เป็นศูนย์การคา้ประเภทไลฟ์สไตล์ (Lifestyle Shopping Center) ทีท่นัสมยั ขนาดใหญ่และครบครนั
ภายใต้แนวคดิ The Most Complete Lifestyle Shopping Center in the South ดว้ยสถาปตัยกรรม
สไตลร์สีอรท์ รายลอ้มดว้ยธรรมชาตแิบบ Tropical Architecture Design 

- มศีนูยป์ระชุมสรุาษฎรธ์านี ฮอลลด์ว้ยพืน้ทีป่ระมาณ 2,500 ตารางเมตร  
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ง. ผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัย ์

ปจัจุบนั CPN เป็นผูบ้รหิารศนูยก์ารคา้เซน็ทรลัพลาซา สรุาษฎรธ์านี โดยเมื่อ CPNREIT เขา้ลงทุนในโครงการ
เซน็ทรลัพลาซา สรุาษฎรธ์านีแลว้ CPNREIT จะแต่งตัง้ CPN ใหเ้ป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยโ์ครงการเซน็ทรลัพลาซา                   
สรุาษฎรธ์านี ต่อไป 

จ. รายละเอียดพืน้ท่ีส่วนท่ี CPNREIT จะเข้าลงทุน 

CPNREIT จะเขา้ลงทุนในพื้นทีบ่างส่วนของศูนยก์ารค้าเซน็ทรลัพลาซา สุราษฎร์ธานี รวมไปถงึพื้นทีจ่อดรถ
และงานระบบทีเ่กีย่วขอ้งกบัพืน้ทีส่ว่นที ่CPNREIT จะเขา้ลงทุน (รวมเรยีกว่า โครงการสว่นที ่CPNREIT จะเขา้ลงทุน) 
โดยรายละเอยีดพืน้ทีส่ว่นที ่CPNREIT จะเขา้ลงทุนมดีงันี้ 

พืน้ท่ี (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562) 
พืน้ท่ีท่ี CPNREIT จะเข้า
ลงทุนโดยประมาณ  

(ตารางเมตร) 

พืน้ท่ีรวมของโครงการ 
(ตารางเมตร) 

 ร้อยละของพืน้ท่ีท่ี 
CPNREIT จะเข้าลงทุน 

พืน้ทีใ่ชส้อย/1 56,444 66,528 รอ้ยละ 84.8 
- พืน้ทีใ่หเ้ช่า/2 26,294 31,021 รอ้ยละ 84.8 
- พืน้ทีห่อประชุม 2,500 2,500 รอ้ยละ 100.0 
- พืน้ทีส่่วนกลาง/3 15,007 20,364 รอ้ยละ 73.7 
- พืน้ทีส่่วนใหบ้รกิาร/4 12,643 12,643 รอ้ยละ 100.0 
พืน้ทีจ่อดรถยนต์  30,560 

 (จอดรถยนต์ไดป้ระมาณ  
816 คนั) 

36,177 
 (จอดรถยนต์ไดป้ระมาณ 

966 คนั) 

รอ้ยละ 84.5 

หมายเหตุ 

1.  พืน้ทีใ่ชส้อย (Gross Floor Area) หมายถงึ พืน้ทีใ่หเ้ชา่ พืน้ทีส่่วนกลาง และพืน้ทีส่่วนใหบ้รกิาร  
2.  พืน้ทีใ่หเ้ชา่ (Gross Leasable Area) หมายถงึ พืน้ทีท่ีใ่หเ้ชา่แก่ผูเ้ชา่หลกัและผูเ้ชา่ประเภทรา้นคา้เท่านัน้ 
3.  พืน้ทีส่่วนกลาง (Common Area) หมายถงึ พืน้ทีใ่นส่วนทีผู่เ้ชา่และผูเ้ขา้มาใชบ้รกิารในโครงการสามารถใชป้ระโยชน์ร่วมกนั ซึ่งรวมถงึพื้นที่ส่วนกลางที่สามารถน า

ออกใหเ้ชา่ และ/หรอืใหบ้รกิารได้ 
4.  พืน้ทีส่่วนใหบ้รกิาร (Service Area) หมายถงึ พืน้ทีต่ดิตัง้งานระบบ เชน่ ลฟิท ์บนัไดเลื่อน และหอ้งเครื่อง เป็นตน้ 

ฉ. ลกัษณะกรรมสิทธ์ิและสิทธิครอบครองในทรพัยสิ์น และลกัษณะการลงทุนของ CPNREIT 

ลั ก ษ ณ ะ ก ร ร ม สิ ท ธ์ิ แ ล ะ สิ ท ธิ
ครอบครองในท่ีดินของโครงการ
ส่วนท่ี CPNREIT จะเข้าลงทุน 

ทีด่นิเป็นกรรมสทิธิข์องบรษิัท เซน็ทรลัพฒันา ดเีวลลอปเม้นท์ จ ากดั (บรษิัท
ย่อยที ่CPN ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99) 

ลักษณะกรรมสิทธ์ิในอาคาร งาน
ระบบ  และสังหา ริมทรัพย์ขอ ง
โครงการส่วนท่ี CPNREIT จะเข้า
ลงทุน 

บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา ดเีวลลอปเม้นท ์จ ากดั เป็นเจา้ของกรรมสทิธิใ์นอาคาร 
งานระบบ และสงัหารมิทรพัย ์

ลักษณะกา ร ใ ช้ ป ร ะ โ ยช น์ขอ ง 
CPNREIT ในท่ีดินอนัเป็นท่ีตัง้ของ
โครงการส่วนท่ี CPNREIT จะเข้า
ลงทุน 

CPNREIT จะไม่ได้ลงทุนในที่ดนิ แต่บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา ดเีวลลอปเม้นท ์
จ ากดั จะยนิยอมให้ CPNREIT ลูกค้า คู่สญัญา ผู้เช่าพื้นที่ในทรพัย์สนิที่เช่า
จาก CPNREIT รวมถงึผูใ้ช้บรกิารของโครงการ สามารถใช้ประโยชน์ในที่ดนิ
เพื่อเป็นทางเขา้-ออก และสญัจรภายในโครงการได ้

ลกัษณะการลงทุนของ CPNREIT ใน  1.  สทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยป์ระมาณ 30 ปีนับตัง้แต่วนัเริม่ระยะเวลาการ
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โครงการส่วนท่ี CPNREIT จะเข้า
ลงทุน 

เช่าจากบรษิทั เซน็ทรลัพฒันา ดเีวลลอปเมน้ท์ จ ากดั ซึง่ไดแ้ก่ พืน้ทีส่่วน
อาคาร (บางส่วน) พื้นที่ส่วนกลาง และพื้นที่จอดรถที่เกี่ยวเนื่ องกับ
โครงการส่วนที่ CPNREIT จะเขา้ลงทุน ซึ่งคดิเป็นพื้นที่ที่จะเขา้ลงทุน
ประมาณ 87,004 ตารางเมตร 

 อนึ่ง ทรพัย์สนิที่เช่านี้ไม่รวมพื้นที่ส่วนที่ให้เช่าแก่ผู้เช่าพื้นที่ที่มกีารช าระ
ค่าตอบแทนการเช่าของสญัญาเช่าระยะยาว (ค่าเซง้) และพืน้ทีจ่อดรถส่วน
ทีเ่ป็นไปตามสทิธขิองพืน้ทีด่งักล่าว 

 2.  สทิธกิารเช่าในงานระบบประมาณ 30 ปีนับตัง้แต่วนัเริม่ระยะเวลาการเช่า
จากบรษิทั เซน็ทรลัพฒันา ดเีวลลอปเม้นท์ จ ากดั ซึง่ได้แก่ ระบบไฟฟ้า 
ระบบสาธารณูปโภค ระบบโทรศพัท์ ลฟิท ์บนัไดเลื่อน ระบบปรบัอากาศ 
ระบบงานวศิวกรรม ระบบบ าบดัน ้าเสยี และสิง่อ านวยความสะดวกต่าง ๆ 
ซึ่งติดตัง้และใช้งานอยู่ในอาคารและสิ่งปลูกสร้างในโครงการส่วนที่ 
CPNREIT จะเขา้ลงทุน รวมทัง้สทิธใิด ๆ ทีเ่กีย่วกบัหรอืเกีย่วเนื่องกบังาน
ระบบดงักล่าว 

3. กรรมสทิธิใ์นสงัหาริมทรพัย์ จากบรษิัท เซน็ทรลัพฒันา ดีเวลลอปเม้นท ์
จ ากดั อนัไดแ้ก่ อุปกรณ์ตกแต่ง เครื่องมอื เครื่องใช ้ทัง้ทีต่ดิตรงึตราและไม่
ตดิตรงึตราถาวร รวมทัง้อุปกรณ์อื่นใดทีใ่ช้เพื่อวตัถุประสงคใ์นการประดบั
ตกแต่งหรอือ านวยความสะดวกใหก้บัผูใ้ชบ้รกิารอาคารและสิง่ปลูกสรา้งใน
โครงการส่วนที่ CPNREIT จะเข้าลงทุน ซึ่งตัง้ และ/หรือติดตรึงตราอยู่
บรเิวณภายนอกหรอืภายในพื้นทีข่องอาคารและสิง่ปลูกสร้างในโครงการ
ส่วนที่ CPNREIT จะเขา้ลงทุน หรอืบนพื้นผวิของตวัอาคารและสิง่ปลูก
สร้างในโครงการส่วนที่ CPNREIT จะเขา้ลงทุน และ/หรอืบรเิวณภายใน
พื้นที่เช่าของผู้เช่าพื้นที่ในอาคารและสิ่งปลูกสร้างในโครงการส่วนที่ 
CPNREIT จะเข้าลงทุน รวมทัง้สิทธิใด ๆ ที่เกี่ยวกบัหรือเกี่ยวเนื่องกับ
ทรพัย์สนิดงักล่าว (แล้วแต่กรณี) แต่ทัง้นี้ไม่ใช่ทรพัย์สนิที่มลีกัษณะเป็น
สว่นควบของอาคารและสิง่ปลกูสรา้ง 

ลกัษณะความสมัพนัธข์องผูจ้  าหน่าย
ทรพัยสิ์น กบัผูจ้ดัการกองทรสัต ์

บรษิัท เซน็ทรลัพฒันา ดเีวลลอปเม้นท์  จ ากดั และผู้จดัการกองทรสัต์ เป็น
บริษัทย่อยของ CPN โดย CPN ถือหุ้นในบริษัท เซ็นทรลัพัฒนา ดีเวลลอป
เมน้ท ์จ ากดัรอ้ยละ 99.99 และถอืหุน้ในผูจ้ดัการกองทรสัต ์รอ้ยละ 99.99 

ช. ผลการด าเนินงานท่ีผา่นมาของโครงการส่วนท่ี CPNREIT จะเข้าลงทุน 

รายการ 
ปีส้ินสดุ 

 31 ธนัวาคม 2559 
ปีส้ินสดุ 

31 ธนัวาคม 2560 
ปีส้ินสดุ 

 31 ธนัวาคม 2561 
ปีส้ินสดุ 

 31 ธนัวาคม 2562 
รายไดจ้ากอสงัหารมิทรพัย ์(ลา้นบาท)/1 513 542 564 582 
รายไดสุ้ทธจิากอสงัหารมิทรพัย ์(ลา้นบาท) 378 409 431 456 
อตัราการเช่าพืน้ที่/2 รอ้ยละ 92.8 รอ้ยละ 90.9 รอ้ยละ 92.3 รอ้ยละ 96.3 
พืน้ทีใ่หเ้ช่า (ตารางเมตร) 26,596 26,535 26,535 26,294 
อตัราค่าเช่าพืน้ทีเ่ฉลีย่ (บาท/ตารางเมตร/เดอืน)/2/3 1,420 1,600 1,480 1,510 
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รายการ 
ปีส้ินสดุ 

 31 ธนัวาคม 2559 
ปีส้ินสดุ 

31 ธนัวาคม 2560 
ปีส้ินสดุ 

 31 ธนัวาคม 2561 
ปีส้ินสดุ 

 31 ธนัวาคม 2562 
อั ต ร า ส่ ว น ร า ย ไ ด้ ค่ า เ ช่ า ต่ อ ร า ย ไ ด้ จ า ก
อสงัหารมิทรพัย์/4 

รอ้ยละ 58.6 รอ้ยละ 57.8 รอ้ยละ 56.8 รอ้ยละ 56.8 

อตัราการต่ออายุสญัญาเช่าของผูเ้ช่าเดมิ/5 รอ้ยละ 100.0 รอ้ยละ 91.5 รอ้ยละ 96.0 รอ้ยละ 94.9 
หมายเหตุ 
1. รายไดค้่าเชา่และค่าบรกิาร และรายไดอ้ื่น 
2. ขอ้มลู ณ วนัสิน้งวด 
3.  เฉพาะส่วนของผูเ้ชา่ประเภทรา้นคา้ (In-line Tenant) โดยไม่รวมผูเ้ชา่พืน้ทีช่ ัว่คราว 
4. รายไดค้่าเชา่จากผูเ้ชา่หลกัและผูเ้ชา่ประเภทรา้นคา้ 
5. เฉพาะสญัญาเชา่ทีม่รีะยะเวลาการเชา่มากกวา่ 1 ปี 

ซ. ข้อมูลอ่ืนๆ ของโครงการส่วนท่ี CPNREIT จะเข้าลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

(1) ประเภทธุรกิจของผู้เช่าพื้นท่ีในโครงการส่วนท่ี CPNREIT จะเข้าลงทุน 

ประเภทธรุกิจของผูเ้ช่าพืน้ท่ี 
จ านวนพืน้ท่ีเช่า 
(ตารางเมตร) 

ร้อยละของพืน้ท่ีให้เช่าท่ีมีผูเ้ช่า 

สนิคา้และบรกิารเพือ่ความบนัเทงิ 2,682 รอ้ยละ 10.6 
อาหารและเครือ่งดืม่ 9,082 รอ้ยละ 35.8 
สนิคา้แฟชัน่ 5,665 รอ้ยละ 22.4 
สนิคา้เทคโนโลยแีละอเิลก็ทรอนิกส์ 2,466 รอ้ยละ 9.8 
ประเภทอื่น ๆ 5,433 รอ้ยละ 21.4 
รวม 25,328 ร้อยละ 100.0 

(2) สัดส่วนการเช่าพื้นท่ีของผู้เช่าแต่ละประเภทในโครงการส่วนท่ี CPNREIT จะเข้าลงทุน  

ประเภทของผูเ้ช่า 
จ านวนพืน้ท่ีเช่า  
(ตารางเมตร) 

ร้อยละของพืน้ท่ีให้เช่าท่ีมีผูเ้ช่า 

ผูเ้ช่าหลกั (Anchor Tenant)/1 7,686 รอ้ยละ 30.3 
ผูเ้ช่าประเภทรา้นคา้ (In-line Tenant) 17,642 รอ้ยละ 69.7 

รวม 25,328 ร้อยละ 100.0 
หมายเหตุ 
1.  ผูเ้ชา่หลกั (Anchor Tenant) หมายถงึ ผูเ้ชา่ซึง่มกีารเชา่พืน้ทีต่ ัง้แต่ 700 ตารางเมตรขึน้ไป 

(3) สัดส่วนการเช่าพื้นท่ีตามประเภทของสัญญาเช่าในโครงการส่วนท่ี CPNREIT จะเข้าลงทุน - ตาม
จ านวนพื้นท่ีเช่า 

ประเภทของสญัญาเช่า 
จ านวนพืน้ท่ีเช่า 
(ตารางเมตร) 

ร้อยละของพืน้ท่ีให้
เช่าท่ีมีผูเ้ช่า 

สญัญาเช่าทีก่ าหนดค่าเช่าแบบอตัราคงที ่(Fixed-Rate) 14,634 รอ้ยละ 57.8 
สญัญาเช่าทีก่ าหนดค่าเช่าแบบเรยีกเกบ็เป็นอตัราของยอดรายไดข้องผูเ้ช่า (Consignment) 10,694 รอ้ยละ 42.2 
รวม 25,328 ร้อยละ 100.0 
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(4) สัดส่วนการเช่าพื้นท่ีตามประเภทของสัญญาเช่าในโครงการส่วนท่ี CPNREIT จะเข้าลงทุน  – 
ตามรายได้ค่าเช่า 

ประเภทของสญัญาเช่า ร้อยละของรายไดค่้าเช่า 
สญัญาเช่าทีก่ าหนดค่าเช่าแบบอตัราคงที ่(Fixed-Rate) รอ้ยละ 73.0 
สญัญาเช่าทีก่ าหนดค่าเช่าแบบเรยีกเกบ็เป็นอตัราของยอดรายไดข้องผูเ้ช่า (Consignment) รอ้ยละ 27.0/1 
รวม ร้อยละ 100.0 
หมายเหตุ 
1. สัญญาเช่าที่ก าหนดค่าเช่าแบบเรียกเก็บเป็นอัตราของยอดรายได้ของผู้เช่า โดยส่วนใหญ่จะมีการก าหนดค่าเช่าข ัน้ต ่า 

(5) ช่วงระยะเวลาการครบก าหนดสัญญาเช่าของผู้เช่าในโครงการส่วนท่ี CPNREIT จะเข้าลงทุน 
(Lease Expiry Profile) 

ช่วงระยะเวลา 
จ านวนพืน้ท่ีเช่าท่ีครบก าหนดสญัญาเช่า 

(ตารางเมตร) 
ร้อยละของพืน้ท่ีให้

เช่าท่ีมีผูเ้ช่า 
2563 4,458 รอ้ยละ 17.6 
2564 11,331 รอ้ยละ 44.7 
2565 2,863 รอ้ยละ 11.3 
หลงั 2565 5,492 รอ้ยละ 21.7 
พืน้ทีใ่หเ้ช่าส่วนอื่น/1 1,184 รอ้ยละ 4.7 

รวม 25,328 ร้อยละ 100.0 
หมายเหตุ 
1.  พืน้ทีท่ีม่อีายุสญัญาเชา่น้อยกวา่ 1 ปี 

3.2.4 โครงการเซน็ทรลัพลาซา อบุลราชธานี 

ก. ข้อมูลทัว่ไปของทรพัยสิ์น 

ศนูยก์ารคา้เซน็ทรลัพลาซา อุบลราชธานี ไดร้บัการพฒันาจนแลว้เสรจ็ และเริม่เปิดด าเนินการในเดอืนเมษายน
ปี 2556 โดยเป็นอาคาร 4 ชัน้ และชัน้ใตด้นิ 1 ชัน้  

ภาพศนูยก์ารค้าเซน็ทรลัพลาซา อบุลราชธานี 

 
ข. ท่ีตัง้ของทรพัยสิ์น 

ศูนย์การค้าเซน็ทรลัพลาซา อุบลราชธานี ตัง้อยู่เลขที ่311 หมู่ 7 ต าบลแจระแม อ าเภอเมอืงอุบลราชธานี 
จงัหวดัอุบลราชธานี 34000 
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แผนภาพแสดงท่ีตัง้ของทรพัยสิ์น 

 
ค. จดุเด่นของทรพัยสิ์น 

- เป็นศนูยก์ารคา้ไลฟ์สไตลช์อ้ปป้ิงเซน็เตอรท์ีท่นัสมยัและครบครนัในภาคอสีานตอนล่าง โดดเด่นดว้ยการ
ออกแบบที่ได้รบัแรงบนัดาลใจจากรูปทรงเส้นสายของใบบวัและกลีบดอกบวั ซึ่งเป็นสญัลกัษณ์ของ
จงัหวดัอุบลราชธานีซึง่เขา้กนัอย่างกลมกลนืกบัสถาปตัยกรรมสไตลโ์มเดริน์ 

- ประกอบไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้โรบนิสนั ทอ็ปส ์มารเ์กต็ บทีูเอส เพาเวอรบ์าย ซูเปอรส์ปอรต์ ออฟฟิศ
เมท รา้นคา้ปลกีชัน้น า รวมไปถงึแหล่งบนัเทงิครบวงจร อาท ิโรงภาพยนตร ์และสวนสนุก Fun Planet 

ง. ผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัย ์

ปจัจุบนั CPN เป็นผูบ้รหิารศนูยก์ารคา้เซน็ทรลัพลาซา อุบลราชธานี โดยเมื่อ CPNREIT เขา้ลงทุนในโครงการ
เซน็ทรลัพลาซา อุบลราชธานีแลว้ CPNREIT จะแต่งตัง้ CPN ใหเ้ป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยโ์ครงการเซน็ทรลัพลาซา 
อุบลราชธานี ต่อไป 

จ. รายละเอียดพืน้ท่ีส่วนท่ี CPNREIT จะเข้าลงทุน 

CPNREIT จะเขา้ลงทุนในพื้นที่บางส่วนของศูนยก์ารค้าเซน็ทรลัพลาซา อุบลราชธานี รวมไปถึงพื้นที่จอดรถ
และงานระบบทีเ่กีย่วขอ้งกบัพืน้ทีส่ว่นที ่CPNREIT จะเขา้ลงทุน (รวมเรยีกว่า โครงการสว่นที ่CPNREIT จะเขา้ลงทุน) 
โดยรายละเอยีดพืน้ทีส่ว่นที ่CPNREIT จะเขา้ลงทุนมดีงันี้  
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พืน้ท่ี (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562) 
พืน้ท่ีท่ี CPNREIT จะเข้า
ลงทุนโดยประมาณ  

(ตารางเมตร) 

พืน้ท่ีรวมของโครงการ 
(ตารางเมตร) 

 ร้อยละของพืน้ท่ีท่ี 
CPNREIT จะเข้าลงทุน 

พืน้ทีใ่ชส้อย/1 48,265 52,241 รอ้ยละ 92.4 
- พืน้ทีใ่หเ้ช่า/2 25,168 29,144 รอ้ยละ 86.4 
- พืน้ทีส่่วนกลาง/3 16,319 16,319 รอ้ยละ 100.0 
- พืน้ทีส่่วนใหบ้รกิาร/4 6,778 6,778 รอ้ยละ 100.0 
พืน้ทีจ่อดรถยนต์  21,556 

(จอดรถยนตไ์ดป้ระมาณ  
768 คนั) 

29,593  
(จอดรถยนตไ์ดป้ระมาณ 973 

คนั) 

รอ้ยละ 72.8 

หมายเหตุ
 

1.  พืน้ทีใ่ชส้อย (Gross Floor Area) หมายถงึ พืน้ทีใ่หเ้ชา่ พืน้ทีส่่วนกลาง และพืน้ทีส่่วนใหบ้รกิาร  
2.  พืน้ทีใ่หเ้ชา่ (Gross Leasable Area) หมายถงึ พืน้ทีท่ีใ่หเ้ชา่แก่ผูเ้ชา่หลกัและผูเ้ชา่ประเภทรา้นคา้เท่านัน้ 
3.  พืน้ทีส่่วนกลาง (Common Area) หมายถงึ พืน้ทีใ่นส่วนทีผู่เ้ชา่และผูเ้ขา้มาใชบ้รกิารในโครงการสามารถใชป้ระโยชน์ร่วมกนั ซึ่งรวมถงึพื้นที่ส่วนกลางที่สามารถน า

ออกใหเ้ชา่ และ/หรอืใหบ้รกิารได้ 
4.  พืน้ทีส่่วนใหบ้รกิาร (Service Area) หมายถงึ พืน้ทีต่ดิตัง้งานระบบ เชน่ ลฟิท ์บนัไดเลื่อน และหอ้งเครื่อง เป็นตน้ 

ฉ. ลกัษณะกรรมสิทธ์ิและสิทธิครอบครองในทรพัยสิ์น และลกัษณะการลงทุนของ CPNREIT 

ลั ก ษ ณ ะ ก ร ร ม สิ ท ธ์ิ แ ล ะ สิ ท ธิ
ครอบครองในท่ีดินของโครงการ
ส่วนท่ี CPNREIT จะเข้าลงทุน 

ทีด่นิเป็นกรรมสทิธิข์องบรษิทั เซน็ทรลัเวลิด ์จ ากดั (บรษิทัย่อยทีก่ลุ่ม CPN ถอื
หุน้รอ้ยละ 99.99) 

ลักษณะกรรมสิทธ์ิในอาคาร งาน
ระบบ  และสังหา ริมทรัพย์ขอ ง
โครงการส่วนท่ี CPNREIT จะเข้า
ลงทุน 

บริษัท เซน็ทรลัเวลิด์ จ ากดั เป็นเจ้าของกรรมสทิธิใ์นอาคาร งานระบบ และ
สงัหารมิทรพัย ์

ลักษณะกา ร ใ ช้ ป ร ะ โ ยช น์ขอ ง 
CPNREIT ในท่ีดินอนัเป็นท่ีตัง้ของ
โครงการส่วนท่ี CPNREIT จะเข้า
ลงทุน 

CPNREIT จะไม่ไดล้งทุนในทีด่นิ แต่บรษิทั เซน็ทรลัเวลิด ์จ ากดั จะยนิยอมให ้
CPNREIT ลกูคา้ คู่สญัญา ผูเ้ช่าพืน้ทีใ่นทรพัยส์นิทีเ่ช่าจาก CPNREIT รวมถงึ
ผู้ใช้บรกิารของโครงการ สามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อเป็นทางเข้า -ออก 
และสญัจรภายในโครงการได ้

ลกัษณะการลงทุนของ CPNREIT ใน
โครงการส่วนท่ี CPNREIT จะเข้า
ลงทุน 

 1.  สทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยป์ระมาณ 30 ปีนับตัง้แต่วนัเริม่ระยะเวลาการ
เช่าจากบรษิทั เซน็ทรลัเวลิด ์จ ากดั ซึ่งไดแ้ก่ พื้นทีส่่วนอาคาร (บางส่วน) 
พืน้ทีส่ว่นกลาง และพืน้ทีจ่อดรถทีเ่กีย่วเนื่องกบัโครงการส่วนที่ CPNREIT 
จะเขา้ลงทุน ซึง่คดิเป็นพืน้ทีท่ีจ่ะเขา้ลงทุนประมาณ 69,821 ตารางเมตร  

 อนึ่ง ทรพัย์สนิที่เช่านี้ไม่รวมพื้นที่ส่วนที่ให้เช่าแก่ผู้เช่าพื้นที่ที่มกีารช าระ
ค่าตอบแทนการเช่าของสญัญาเช่าระยะยาว (ค่าเซง้) และพืน้ทีจ่อดรถส่วน
ทีเ่ป็นไปตามสทิธขิองพืน้ทีด่งักล่าว 

 2.  สทิธกิารเช่าในงานระบบประมาณ 30 ปีนบัตัง้แต่วนัทีเ่ริม่ระยะเวลาการเช่า
จากบรษิทั เซน็ทรลัเวลิด ์จ ากดั ซึง่ไดแ้ก่ ระบบไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภค 
ระบบโทรศพัท์ ลฟิท์ บนัไดเลื่อน ระบบปรบัอากาศ ระบบงานวศิวกรรม 
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ระบบบ าบดัน ้าเสยี และสิง่อ านวยความสะดวกต่าง ๆ ซึง่ตดิตัง้และใชง้าน
อยู่ในอาคารและสิง่ปลูกสรา้งในโครงการส่วนที่ CPNREIT จะเขา้ลงทุน 
รวมทัง้สทิธใิด ๆ ทีเ่กีย่วกบัหรอืเกีย่วเน่ืองกบังานระบบดงักล่าว 

3. กรรมสทิธิใ์นสงัหาริมทรพัย์ จากบริษัท เซ็นทรลัเวิลด์ จ ากัด อนัได้แก่ 
อุปกรณ์ตกแต่ง เครื่องมอื เครื่องใช ้ทัง้ทีต่ดิตรงึตราและไมต่ดิตรงึตราถาวร 
รวมทัง้อุปกรณ์อื่นใดทีใ่ชเ้พื่อวตัถุประสงคใ์นการประดบัตกแต่งหรอือ านวย
ความสะดวกให้กบัผู้ใช้บริการอาคารและสิง่ปลูกสร้างในโครงการส่วนที ่
CPNREIT จะเขา้ลงทุน ซึง่ตัง้ และ/หรอืตดิตรงึตราอยู่บรเิวณภายนอกหรอื
ภายในพืน้ทีข่องอาคารและสิง่ปลูกสร้างในโครงการส่วนที่ CPNREIT จะ
เขา้ลงทุน หรอืบนพืน้ผวิของตวัอาคารและสิง่ปลูกสร้างในโครงการส่วนที่ 
CPNREIT จะเขา้ลงทุน และ/หรอืบรเิวณภายในพืน้ทีเ่ช่าของผูเ้ช่าพืน้ทีใ่น
อาคารและสิง่ปลูกสรา้งในโครงการส่วนที่ CPNREIT จะเขา้ลงทุน รวมทัง้
สทิธใิด ๆ ทีเ่กีย่วกบัหรอืเกีย่วเน่ืองกบัทรพัยส์นิดงักล่าว (แลว้แต่กรณี) แต่
ทัง้นี้ไม่ใช่ทรพัยส์นิทีม่ลีกัษณะเป็นสว่นควบของอาคารและสิง่ปลกูสรา้ง 

ลกัษณะความสมัพนัธข์องผูจ้  าหน่าย
ทรพัยสิ์น กบัผูจ้ดัการกองทรสัต ์

บรษิัท เซน็ทรลัเวลิด์ จ ากดั และผู้จดัการกองทรสัต์ เป็นบรษิัทย่อยของกลุ่ม 
CPN โดยกลุ่ม CPN ถอืหุน้ในบรษิัท เซน็ทรลัเวลิด ์จ ากดั รอ้ยละ 99.99 และ 
CPN ถอืหุน้ในผูจ้ดัการกองทรสัตร์อ้ยละ 99.99 

ช. ผลการด าเนินงานท่ีผา่นมาของโครงการส่วนท่ี CPNREIT จะเข้าลงทุน 

รายการ  
ปีส้ินสดุ 

 31 ธนัวาคม 2559 
ปีส้ินสดุ 

31 ธนัวาคม 2560 
ปีส้ินสดุ 

 31 ธนัวาคม 2561 
ปีส้ินสดุ 

 31 ธนัวาคม 2562 
รายไดจ้ากอสงัหารมิทรพัย ์(ลา้นบาท)/1 473 498 528 527 
รายไดสุ้ทธจิากอสงัหารมิทรพัย ์(ลา้นบาท) 347 371 404 414 
อตัราการเช่าพืน้ที่/2 รอ้ยละ 96.1 รอ้ยละ 95.9 รอ้ยละ 96.4 รอ้ยละ 98.1 
พืน้ทีใ่หเ้ช่า (ตารางเมตร) 25,132 25,134 25,134 25,168 
อตัราค่าเช่าพืน้ทีเ่ฉลีย่ (บาท/ตารางเมตร/เดอืน)/2/3 1,280 1,320 1,370 1,360 
อั ต ร า ส่ ว น ร า ย ไ ด้ ค่ า เ ช่ า ต่ อ ร า ย ไ ด้ จ า ก
อสงัหารมิทรพัย์/4 

รอ้ยละ 57.3 รอ้ยละ 57.2 รอ้ยละ 55.5 รอ้ยละ 55.6 

อตัราการต่ออายุสญัญาเช่าของผูเ้ช่าเดมิ/5 รอ้ยละ 99.7 รอ้ยละ 94.7 รอ้ยละ 88.3 รอ้ยละ 97.0 
หมายเหตุ 
1. รายไดค้่าเชา่และค่าบรกิาร และรายไดอ้ื่น 
2. ขอ้มลู ณ วนัสิน้งวด 
3.  เฉพาะส่วนของผูเ้ชา่ประเภทรา้นคา้ (In-line Tenant) โดยไม่รวมผูเ้ชา่พืน้ทีช่ ัว่คราว 
4. รายไดค้่าเชา่จากผูเ้ชา่หลกัและผูเ้ชา่ประเภทรา้นคา้ 
5. เฉพาะสญัญาเชา่ทีม่รีะยะเวลาการเชา่มากกวา่ 1 ปี 
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ซ. ข้อมูลอ่ืนๆ ของโครงการส่วนท่ี CPNREIT จะเข้าลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

(1) ประเภทธุรกิจของผู้เช่าพื้นท่ีในโครงการส่วนท่ี CPNREIT จะเข้าลงทุน  

ประเภทธรุกิจของผูเ้ช่าพืน้ท่ี 
จ านวนพืน้ท่ีเช่า 
(ตารางเมตร) 

ร้อยละของพืน้ท่ีให้เช่าท่ีมีผูเ้ช่า 

สนิคา้และบรกิารเพือ่ความบนัเทงิ 2,545 รอ้ยละ 10.3 
อาหารและเครือ่งดืม่ 9,104 รอ้ยละ 36.9 
สนิคา้แฟชัน่ 5,862 รอ้ยละ 23.7 
สนิคา้เทคโนโลยแีละอเิลก็ทรอนิกส์ 2,529 รอ้ยละ 10.3 
ประเภทอื่น ๆ 4,647 รอ้ยละ 18.8 
รวม 24,687 ร้อยละ 100.0 

(2) สัดส่วนการเช่าพื้นท่ีของผู้เช่าแต่ละประเภทในโครงการส่วนท่ี CPNREIT จะเข้าลงทุน  

ประเภทของผูเ้ช่า 
จ านวนพืน้ท่ีเช่า  
(ตารางเมตร) 

ร้อยละของพืน้ท่ีให้เช่าท่ีมีผูเ้ช่า 

ผูเ้ช่าหลกั (Anchor Tenant)/1 7,203 รอ้ยละ 29.2 
ผูเ้ช่าประเภทรา้นคา้ (In-line Tenant) 17,484 รอ้ยละ 70.8 
รวม 24,687 ร้อยละ 100.0 
หมายเหตุ 
1.  ผูเ้ชา่หลกั (Anchor Tenant) หมายถงึ ผูเ้ชา่ซึง่มกีารเชา่พืน้ทีต่ ัง้แต่ 700 ตารางเมตรขึน้ไป 

(3) สัดส่วนการเช่าพื้นท่ีตามประเภทของสัญญาเช่าในโครงการส่วนท่ี CPNREIT จะเข้าลงทุน - ตาม
จ านวนพื้นท่ีเช่า 

ประเภทของสญัญาเช่า 
จ านวนพืน้ท่ีเช่า 
(ตารางเมตร) 

ร้อยละของพืน้ท่ีให้
เช่าท่ีมีผูเ้ช่า 

สญัญาเช่าทีก่ าหนดค่าเช่าแบบอตัราคงที ่(Fixed-Rate) 14,319 รอ้ยละ 58.0 
สญัญาเช่าทีก่ าหนดค่าเช่าแบบเรยีกเกบ็เป็นอตัราของยอดรายไดข้องผูเ้ช่า (Consignment) 10,367 รอ้ยละ 42.0 
รวม 24,687 ร้อยละ 100.0 

(4) สัดส่วนการเช่าพื้นท่ีตามประเภทของสัญญาเช่าในโครงการส่วนท่ี CPNREIT จะเข้าลงทุน  – 
ตามรายได้ค่าเช่า 

ประเภทของสญัญาเช่า ร้อยละของรายไดค่้าเช่า 
สญัญาเช่าทีก่ าหนดค่าเช่าแบบอตัราคงที ่(Fixed-Rate) รอ้ยละ 76.3 
สญัญาเช่าทีก่ าหนดค่าเช่าแบบเรยีกเกบ็เป็นอตัราของยอดรายไดข้องผูเ้ช่า (Consignment) รอ้ยละ 23.7/1 
รวม ร้อยละ 100.0 
หมายเหตุ 
1. สัญญาเช่าที่ก าหนดค่าเช่าแบบเรียกเก็บเป็นอัตราของยอดรายได้ของผู้เช่า โดยส่วนใหญ่จะมีการก าหนดค่าเช่าข ัน้ต ่า 
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(5) ช่วงระยะเวลาการครบก าหนดสัญญาเช่าของผู้เช่าในโครงการส่วนท่ี CPNREIT จะเข้าลงทุน 
(Lease Expiry Profile) 

ช่วงระยะเวลา 
จ านวนพืน้ท่ีเช่าท่ีครบก าหนดสญัญาเช่า 

(ตารางเมตร) 
ร้อยละของพืน้ท่ีให้

เช่าท่ีมีผูเ้ช่า 
2563 5,605 รอ้ยละ 22.7 
2564 1,640 รอ้ยละ 6.6 
2565 14,767 รอ้ยละ 59.8 
หลงั 2565 1,596 รอ้ยละ 6.5 
พืน้ทีใ่หเ้ช่าส่วนอื่น/1 1,079 รอ้ยละ 4.4 
รวม 24,687 ร้อยละ 100.0 
หมายเหตุ  
1.  พืน้ทีท่ีม่อีายุสญัญาเชา่น้อยกวา่ 1 ปี 

3.2.5 โครงการเซน็ทรลัพลาซา พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) 

ก. ข้อมูลทัว่ไปของทรพัยสิ์น 

ศนูยก์ารคา้เซน็ทรลัพลาซา พระราม 2 ไดร้บัการพฒันาจนแลว้เสรจ็และเริม่เปิดด าเนินการในเดอืนธนัวาคม ปี 
2545 โดยเป็นอาคาร 5 ชัน้ และชัน้ใตด้นิ 1 ชัน้  

ภาพศนูยก์ารค้าเซน็ทรลัพลาซา พระราม 2 

 
ข. ท่ีตัง้ของโครงการ 

ศูนย์การค้าเซน็ทรลัพลาซา พระราม 2 ตัง้อยู่ที่เลขที่ 160 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมด า เขตบางขุนเทยีน 
กรุงเทพฯ 10150 
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แผนภาพแสดงท่ีตัง้ของทรพัยสิ์น 

 
ค. จดุเด่นของทรพัยสิ์น 

- ศนูยก์ารคา้เซน็ทรลัพลาซา พระราม 2 เป็นศูนยก์ารคา้ทีค่รบครนั เป็นจุดหมายของการจบัจ่ายใชส้อย
ในย่านกรุงเทพตอนใต้และจงัหวดัใกล้เคยีง อนัเป็นแหล่งที่อยู่อาศยัใหม่ที่มกีารเติบโตทัง้ด้านหมู่บา้น
และคอนโดมเินียม อย่างต่อเนื่อง โดยภายในโครงการมผีูเ้ช่ารายใหญ่ทีม่ศีกัยภาพ เช่น หา้งสรรพสนิคา้
เซน็ทรลั ทอ็ปสม์าร์เกต็ ออฟฟิศเมท ซูเปอร์สปอร์ต และบทีูเอส รวมถึงยงัมรี้านค้าปลกี ร้านอาหาร 
ศนูยอ์าหารและโรงภาพยนตร ์เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูเ้ขา้มาใชบ้รกิารไดอ้ย่างครบถว้น  

- นอกจากนี้ยังมีพื้นที่จ ัดกิจกรรม คือ พระราม 2 ฮอลล์ ที่สามารถจัดกิจกรรมและงานบันเทิงได้
หลากหลาย มแีหล่งสนัทนาการของครอบครวั ได้แก่ สวนพกัผ่อนขนาดใหญ่เพื่อใช้เป็นแหล่งพกัผ่อน
หย่อนใจของผู้มาใช้บรกิารและประชาชนในย่านกรุงเทพตอนใต้ รวมทัง้เป็นที่จดักจิกรรมบนัเทงิ ลาน
กฬีา ตลอดจนงานเทศกาลประจ าปีต่าง ๆ อนัจะช่วยดงึดดูใหม้ผีูเ้ขา้มาใชบ้รกิารภายในศนูยม์ากขึน้ 

ง. ผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัย ์

ปจัจุบนั CPN เป็นผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์ส าหรบัโครงการเซน็ทรลัพลาซา พระราม 2 โดยหลงัจากที่เริม่
ระยะเวลาการเช่าโครงการเซน็ทรลัพลาซา พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) อกีประมาณ 30 ปี  (นับตัง้แต่วนัที ่16 สงิหาคม 
2568) CPNREIT จะยงัคงแต่งตัง้ CPN ใหเ้ป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยส์ าหรบัโครงการเซน็ทรลัพลาซา พระราม 2 
(ช่วงต่ออายุ) ต่อไปเช่นเดมิ 

จ. รายละเอียดพืน้ท่ีส่วนท่ี CPNREIT จะเข้าลงทุน 

CPNREIT จะเขา้ลงทุนในพืน้ทีบ่างส่วนของศูนยก์ารคา้เซน็ทรลัพลาซา พระราม 2 รวมไปถงึพืน้ทีจ่อดรถและ
งานระบบทีเ่กีย่วขอ้งกบัพืน้ทีส่่วนที่ CPNREIT จะเขา้ลงทุน (รวมเรยีกว่า โครงการส่วนที่ CPNREIT จะเขา้ลงทุน) 
โดยรายละเอยีดพืน้ทีส่ว่นที ่CPNREIT จะเขา้ลงทุนมดีงันี้ 

พืน้ท่ี (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562) 
พืน้ท่ีท่ี CPNREIT จะเข้า
ลงทุนโดยประมาณ  

(ตารางเมตร) 

พืน้ท่ีรวมของโครงการ 
(ตารางเมตร) 

 ร้อยละของพืน้ท่ีท่ี 
CPNREIT จะเข้าลงทุน 

พืน้ทีใ่ชส้อย/1 162,089 162,089 รอ้ยละ 100.0 
- พืน้ทีใ่หเ้ช่า/2 92,651 92,651 รอ้ยละ 100.0 
- พืน้ทีห่อประชุม 2,500 2,500 รอ้ยละ 100.0 
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พืน้ท่ี (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562) 
พืน้ท่ีท่ี CPNREIT จะเข้า
ลงทุนโดยประมาณ  

(ตารางเมตร) 

พืน้ท่ีรวมของโครงการ 
(ตารางเมตร) 

 ร้อยละของพืน้ท่ีท่ี 
CPNREIT จะเข้าลงทุน 

- พืน้ทีส่่วนกลาง/3 46,270 46,270 รอ้ยละ 100.0 
- พืน้ทีส่่วนใหบ้รกิาร/4 20,668 20,668 รอ้ยละ 100.0 
พืน้ทีจ่อดรถยนต์  102,441/5 

(จอดรถยนตไ์ดป้ระมาณ 
2,857 คนั) 

117,910 
(จอดรถยนตไ์ดป้ระมาณ 

3,201 คนั) 

รอ้ยละ 86.9 

หมายเหตุ 

1.  พืน้ทีใ่ชส้อย (Gross Floor Area) หมายถงึ พืน้ทีใ่หเ้ชา่ พืน้ทีส่่วนกลาง และพืน้ทีส่่วนใหบ้รกิาร  
2.  พืน้ทีใ่หเ้ชา่ (Gross Leasable Area) หมายถงึ พืน้ทีท่ีใ่หเ้ชา่แก่ผูเ้ชา่หลกัและผูเ้ชา่ประเภทรา้นคา้เท่านัน้ 
3.  พืน้ทีส่่วนกลาง (Common Area) หมายถงึ พืน้ทีใ่นส่วนทีผู่เ้ชา่และผูเ้ขา้มาใชบ้รกิารในโครงการสามารถใชป้ระโยชน์ร่วมกนั ซึ่งรวมถงึพื้นที่ส่วนกลางที่สามารถน า

ออกใหเ้ชา่ และ/หรอืใหบ้รกิารได้ 
4.  พืน้ทีส่่วนใหบ้รกิาร (Service Area) หมายถงึ พืน้ทีต่ดิตัง้งานระบบ เชน่ ลฟิท ์บนัไดเลื่อน และหอ้งเครื่อง เป็นตน้ 
5.  พื้นที่จอดรถยนต์ส่วนที่ CPNREIT ลงทุนไม่รวมพื้นที่จอดรถบางส่วนซึ่งเป็นพื้นที่ที่อาจจะมกีารปรบัเปลี่ยนวตัถุประสงค์ในการใชง้านในอนาคต แต่อย่างไรก็ด ี

พืน้ทีจ่อดรถยนตส์่วนที ่CPNREIT เขา้ลงทุนมคีวามเพยีงพอตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

ฉ. ลกัษณะกรรมสิทธ์ิและสิทธิครอบครองในทรพัยสิ์น และลกัษณะการลงทุนของ CPNREIT 

ลั ก ษ ณ ะ ก ร ร ม สิ ท ธ์ิ แ ล ะ สิ ท ธิ
ครอบครองในท่ีดินของโครงการ
ส่วนท่ี CPNREIT จะเข้าลงทุน 

ทีด่นิเป็นกรรมสทิธิข์องบุคคลภายนอกทีไ่ม่มคีวามเกีย่วขอ้งกบักลุ่ม CPN โดย 
บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา พระราม 2 จ ากดั (บรษิทัย่อยที ่CPN ถอืหุน้ร้อยละ 
99.99) มสีทิธกิารเช่าในทีด่นิถงึวนัที ่15 สงิหาคม 2598 ซึง่ปจัจุบนัไดใ้หเ้ช่า
ช่วงแก่ CPNREIT จนถงึวนัที ่15 สงิหาคม 2568 

ลักษณะกรรมสิทธ์ิในอาคาร งาน
ระบบ  และสังหา ริมทรัพย์ขอ ง
โครงการส่วนท่ี CPNREIT จะเข้า
ลงทุน 

บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา พระราม 2 จ ากดั เป็นเจา้ของกรรมสทิธิใ์นอาคาร และ
งานระบบ ซึง่ปจัจุบนัใหเ้ช่าแก่ CPNREIT จนถงึวนัที ่15 สงิหาคม 2568 ทัง้นี้ 
CPNREIT เป็นเจ้าของกรรมสิทธิใ์นสงัหาริมทรพัย์ในโครงการ ในส่วนที ่
CPNREIT จะเขา้ลงทุน 

ลักษณะกา ร ใ ช้ ป ร ะ โ ยช น์ขอ ง 
CPNREIT ในท่ีดินอนัเป็นท่ีตัง้ของ
โครงการส่วนท่ี CPNREIT จะเข้า
ลงทุน 

ปจัจุบนั CPNREIT มสีทิธกิารเช่าช่วงที่ดนิที่เป็นที่ตัง้ของโครงการเซน็ทรลั
พลาซา พระราม 2 โดยสญัญาจะสิน้สดุวนัที ่15 สงิหาคม 2568 

ทัง้นี้ การเข้าลงทุนในโครงการเซ็นทรลัพลาซา พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) 
ประมาณ 30 ปี ตัง้แต่วนัที ่16 สงิหาคม 2568 จนถงึ 15 สงิหาคม 2598 
CPNREIT จะไม่ได้ลงทุนในทีด่นิ แต่บรษิัท เซน็ทรลัพฒันา พระราม 2 จ ากดั 
จะยินยอมให้ CPNREIT ลูกค้า คู่ส ัญญา ผู้เช่าพื้นที่ในทรัพย์สินที่เช่าจาก 
CPNREIT รวมถึงผู้ใช้บรกิารของโครงการ สามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อ
เป็นทางเขา้-ออก และสญัจรภายในโครงการได ้

ลกัษณะการลงทุนของ CPNREIT ใน
โครงการส่วนท่ี CPNREIT จะเข้า
ลงทุน 

1.  สทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยป์ระมาณ 30 ปี จากบรษิัท เซน็ทรลัพฒันา
พระราม 2 จ ากดั โดยสทิธกิารเช่าจะมรีะยะเวลาการเช่าเริม่ตัง้แต่วนัที ่16 
สงิหาคม 2568 จนถงึ 15 สงิหาคม 2598 ซึง่ไดแ้ก่ พืน้ทีส่่วนอาคาร พืน้ที่
ส่วนกลางและพืน้ที่จอดรถที่เกี่ยวเนื่องกบัโครงการส่วนที่ CPNREIT จะ
เขา้ลงทุน ซึง่คดิเป็นพืน้ทีท่ีจ่ะเขา้ลงทุนประมาณ 264,530 ตารางเมตร  

2.  สทิธิการเช่าในงานระบบประมาณ 30 ปีจาก บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา 
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พระราม 2 จ ากดั โดยสทิธกิารเช่าจะมรีะยะเวลาการเช่าเริม่ตัง้แต่วนัที ่16 
สงิหาคม 2568 จนถึง 15 สงิหาคม 2598 ซึง่ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบ
สาธารณูปโภค ระบบโทรศัพท์ ลิฟท์ บันไดเลื่อน ระบบปรับอากาศ 
ระบบงานวศิวกรรม ระบบบ าบดัน ้าเสยี และสิง่อ านวยความสะดวกต่าง ๆ 
ซึ่งติดตัง้และใช้งานอยู่ในอาคารและสิ่งปลูกสร้างในโครงการส่วนที่ 
CPNREIT จะเขา้ลงทุน รวมทัง้สทิธใิด ๆ ทีเ่กีย่วกบัหรอืเกีย่วเนื่องกบังาน
ระบบดงักล่าว 

ทัง้น้ี ปจัจุบนั CPNREIT เป็นเจา้ของกรรมสทิธิใ์นสงัหารมิทรพัยใ์นโครงการ
เซน็ทรลัพลาซา พระราม 2 จงึไม่มกีารลงทุนเพิม่เตมิในทรพัยส์นิสว่นนี้ 

ลกัษณะความสมัพนัธข์องผูจ้  าหน่าย
ทรพัยสิ์น กบัผูจ้ดัการกองทรสัต ์

บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา พระราม 2 จ ากดั และผูจ้ดัการกองทรสัต์ เป็นบรษิัท
ย่อยของ CPN โดยกลุ่ม CPN ถือหุ้นในบริษัท เซ็นทรัลพฒันา พระราม 2 
จ ากดั รอ้ยละ 99.99 และถอืหุน้ในผูจ้ดัการกองทรสัต ์รอ้ยละ 99.99 

ช. ผลการด าเนินงานท่ีผา่นมาของโครงการส่วนท่ี CPNREIT จะเข้าลงทุน 

รายการ 
ปีส้ินสดุ 

 31 ธนัวาคม 2559 
ปีส้ินสดุ 

31 ธนัวาคม 2560 
ปีส้ินสดุ 

 31 ธนัวาคม 2561 
ปีส้ินสดุ 

 31 ธนัวาคม 2562 
รายไดจ้ากอสงัหารมิทรพัย ์(ลา้นบาท)/1 1,557 1,597 1,761 1,823 
รายไดสุ้ทธจิากอสงัหารมิทรพัย ์(ลา้นบาท) 1,261 1,295 1,443 1,504 
อตัราการเช่าพืน้ที่/2 รอ้ยละ 90.4 รอ้ยละ 89.1 รอ้ยละ 95.8 รอ้ยละ 95.6 
พืน้ทีใ่หเ้ช่า (ตารางเมตร) 93,030 94,011 92,575 92,651 
อัตราค่ า เช่ าพื้นที่ เฉลี่ย  (บาท/ตารางเมตร /
เดอืน)/2/3 

1,830 1,870 1,870 1,900 

อั ต ร า ส่ ว น ร า ย ไ ด้ ค่ า เ ช่ า ต่ อ ร า ย ไ ด้ จ า ก
อสงัหารมิทรพัย์/4 

รอ้ยละ 59.9 รอ้ยละ 59.6 รอ้ยละ 59.5 รอ้ยละ 59.2 

อตัราการต่ออายุสญัญาเช่าของผูเ้ช่าเดมิ/5 รอ้ยละ 92.2 รอ้ยละ 95.2 รอ้ยละ 95.3 รอ้ยละ 96.5 
หมายเหตุ  
1. รายไดค้่าเชา่และค่าบรกิาร และรายไดอ้ื่น 
2. ขอ้มลู ณ วนัสิน้งวด 
3.  เฉพาะส่วนของผูเ้ชา่ประเภทรา้นคา้ (In-line Tenant) โดยไม่รวมผูเ้ชา่พืน้ทีช่ ัว่คราว 
4. รายไดค้่าเชา่จากผูเ้ชา่หลกัและผูเ้ชา่ประเภทรา้นคา้ 
5. เฉพาะสญัญาเชา่ทีม่รีะยะเวลาการเชา่มากกวา่ 1 ปี 
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ซ. ข้อมูลอ่ืนๆ ของโครงการส่วนท่ี CPNREIT จะเข้าลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

(1) ประเภทธุรกิจของผู้เช่าพื้นท่ีในโครงการส่วนท่ี CPNREIT จะเข้าลงทุน  

ประเภทธรุกิจของผูเ้ช่าพืน้ท่ี 
จ านวนพืน้ท่ีเช่า 
(ตารางเมตร) 

ร้อยละของพืน้ท่ีให้เช่าท่ีมีผูเ้ช่า 

หา้งสรรพสนิคา้ 31,961 รอ้ยละ 36.1 
สนิคา้และบรกิารเพือ่ความบนัเทงิ 8,472 รอ้ยละ 9.5 
อาหารและเครือ่งดืม่ 12,549 รอ้ยละ 14.2 
สนิคา้แฟชัน่ 11,673 รอ้ยละ 13.2 
สนิคา้เทคโนโลยแีละอเิลก็ทรอนิกส์ 6,422 รอ้ยละ 7.2 
ประเภทอื่น ๆ 17,527 รอ้ยละ 19.8 
รวม 88,604 ร้อยละ 100.0 

(2) สัดส่วนการเช่าพื้นท่ีของผู้เช่าแต่ละประเภทในโครงการส่วนท่ี CPNREIT จะเข้าลงทุน  

ประเภทของผูเ้ช่า 
จ านวนพืน้ท่ีเช่า  
(ตารางเมตร) 

ร้อยละของพืน้ท่ีให้เช่าท่ีมีผูเ้ช่า 

ผูเ้ช่าหลกั (Anchor Tenant)/1 44,457 รอ้ยละ 50.2 
ผูเ้ช่าประเภทรา้นคา้ (In-line Tenant) 44,147 รอ้ยละ 49.8 
รวม 88,604 ร้อยละ 100.0 
หมายเหตุ 
1.  ผูเ้ชา่หลกั (Anchor Tenant) หมายถงึ ผูเ้ชา่ซึง่มกีารเชา่พืน้ทีต่ ัง้แต่ 700 ตารางเมตรขึน้ไป 

(3) สัดส่วนการเช่าพื้นท่ีตามประเภทของสัญญาเช่าในโครงการส่วนท่ี CPNREIT จะเข้าลงทุน - 
ตามจ านวนพื้นท่ีเช่า 

ประเภทของสญัญาเช่า 
จ านวนพืน้ท่ีเช่า 
(ตารางเมตร) 

ร้อยละของพืน้ท่ีให้
เช่าท่ีมีผูเ้ช่า 

สญัญาเช่าทีก่ าหนดค่าเช่าแบบอตัราคงที ่(Fixed-Rate) 42,596 รอ้ยละ 48.1 
สญัญาเช่าทีก่ าหนดค่าเช่าแบบเรยีกเกบ็เป็นอตัราของยอดรายไดข้องผูเ้ช่า (Consignment) 46,008 รอ้ยละ 51.9 
รวม 88,604 ร้อยละ 100.0 

(4) สัดส่วนการเช่าพื้นท่ีตามประเภทของสัญญาเช่าในโครงการส่วนท่ี CPNREIT จะเข้าลงทุน  – 
ตามรายได้ค่าเช่า 

ประเภทของสญัญาเช่า ร้อยละของรายไดค่้าเช่า 
สญัญาเช่าทีก่ าหนดค่าเช่าแบบอตัราคงที ่(Fixed-Rate) รอ้ยละ 70.2 
สญัญาเช่าทีก่ าหนดค่าเช่าแบบเรยีกเกบ็เป็นอตัราของยอดรายไดข้องผูเ้ช่า (Consignment) รอ้ยละ 29.8/1 
รวม ร้อยละ 100.0 
หมายเหตุ 
1. สัญญาเช่าที่ก าหนดค่าเช่าแบบเรียกเก็บเป็นอัตราของยอดรายได้ของผู้เช่า โดยส่วนใหญ่จะมีการก าหนดค่าเช่าข ัน้ต ่า 
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(5) ช่วงระยะเวลาการครบก าหนดสัญญาเช่าของผู้เช่าในโครงการส่วนท่ี CPNREIT จะเข้าลงทุน 
(Lease Expiry Profile) 

ช่วงระยะเวลา/1 
จ านวนพืน้ท่ีเช่าท่ีครบก าหนดสญัญาเช่า 

(ตารางเมตร) 
ร้อยละของพืน้ท่ีให้

เช่าท่ีมีผูเ้ช่า 
2563 30,371 รอ้ยละ 34.3 
2564 10,279 รอ้ยละ 11.6 
2565 16,340 รอ้ยละ 18.4 
หลงั 2565 27,887 รอ้ยละ 31.5 
พืน้ทีใ่หเ้ช่าส่วนอื่น/1 3,727 รอ้ยละ 4.2 
รวม 88,604 ร้อยละ 100.0 
หมายเหตุ 
1.  พืน้ทีท่ีม่อีายุสญัญาเชา่น้อยกวา่ 1 ปี 

ทรพัยสิ์นกลุ่มท่ี 2 

3.2.6 โครงการอาคารส านักงานเดอะไนน์ ทาวเวอรส์ 

ก. ข้อมูลทัว่ไปของทรพัยสิ์น 

อาคารส านกังานเดอะไนน์ ทาวเวอรส์ ไดร้บัการพฒันาจนแลว้เสรจ็ และเริม่เปิดด าเนินการในเดอืนกุมภาพนัธ์ 
ปี 2557 โดยประกอบไปดว้ยอาคาร A สงู 34 ชัน้ และชัน้ใตด้นิ 2 ชัน้ และอาคาร B สงู 32 ชัน้ และชัน้ใตด้นิ 2 ชัน้ โดย
ชัน้ใต้ดนิ พืน้ทีช่ ัน้ G และชัน้ที ่2 เป็นพืน้ทีเ่ช่าส่วนคา้ปลกีและพื้นทีส่่วนกลางทีเ่ชื่อมต่อกนัระหว่างอาคาร A และ
อาคาร B พรอ้มพืน้ทีจ่อดรถบรเิวณชัน้ 3 – 10 ซึง่จอดรถยนต์ไดป้ระมาณ 1,100 คนั โดยโครงการอาคารส านักงาน 
เดอะไนน์ ทาวเวอรส์ เป็นสว่นหนึ่งของโครงการเดอะ แกรนด ์พระราม 9 ทีก่ลุ่ม GLAND พฒันาใหเ้ป็นย่านศูนยก์ลาง
ธุรกจิ (Central Business District) บรเิวณหวัมุมถนนพระราม 9 ตดัถนนรชัดาภเิษก  

ภาพอาคารส านักงานเดอะไนน์ ทาวเวอรส์ 
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ข. ท่ีตัง้ของทรพัยสิ์น 

อาคารส านักงานเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส ตัง้อยู่เลขที่ 33/4 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพฯ 10310 

แผนภาพแสดงท่ีตัง้ของทรพัยสิ์น 

 
ค. จดุเด่นของทรพัยสิ์น 

- เป็นอาคารส านักงานทีม่คีุณภาพ และมกีารคมนาคมทีส่ะดวก ตัง้อยู่ในท าเลศูนยก์ลางธุรกจิและการค้า   
ใจกลางเมอืงใหม่ในอนาคต อกีทัง้มกีารคมนาคมทีส่ะดวกโดยอยู่ในบรเิวณทีส่ามารถเดนิทางเชื่อมโยง
กบัรถไฟฟ้า MRT สถานีพระราม 9 (เดนิเทา้ประมาณ 600 เมตร) 

- เป็นอาคารส านักงานที่มคีวามสวยงาม โดดเด่น และทนัสมยัในด้านสถาปตัยกรรม รูปแบบ และการ
ตกแต่ง รวมถึงการบรหิารที่เน้นด้านคุณภาพ โดยได้รบัการจดัให้มรีะบบรกัษาความปลอดภยั ระบบ
ป้องกนัอคัคีภัย ระบบลิฟต์โดยสาร และลิฟต์บริการที่มีจ านวนเพียงพอต่อการให้บริการ นอกจากน้ี 
ระบบต่าง ๆ ในอาคารยงัมกีารซ่อมบ ารุง เพื่อแกไ้ขปญัหาที่เกดิขึน้ได้ทนัท่วงท ีมกีารดูแลรกัษาความ
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สะอาดเพื่อความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของทรพัยส์นิ และยงัมกีารตรวจระบบสาธารณูปโภค สภาพของ
อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ลฟิต ์และระบบป้องกนัอคัคภียัอย่างสม ่าเสมอตามระยะเวลาทีก่ าหนดตามมาตรฐาน 

ง. ผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัย ์

ปจัจุบนั GLAND เป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยส์ าหรบัโครงการอาคารส านักงานเดอะไนน์ ทาวเวอรส์ ใหก้บั 
GLANDRT โดยเมื่อ CPNREIT เขา้ลงทุนในโครงการอาคารส านักงานเดอะไนน์ ทาวเวอรส์แลว้ CPNREIT จะแต่งตัง้ 
GLAND ใหเ้ป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยส์ าหรบัโครงการอาคารส านกังานเดอะไนน์ ทาวเวอรส์ ต่อไปเช่นเดมิ 

จ. รายละเอียดพืน้ท่ีส่วนท่ี CPNREIT จะเข้าลงทุน 

CPNREIT จะเขา้ลงทุนในพืน้ทีบ่างส่วนของอาคารส านักงานเดอะไนน์ ทาวเวอรส์ รวมไปถงึพืน้ทีจ่อดรถและ
งานระบบทีเ่กีย่วขอ้งกบัพืน้ทีส่่วนที่ CPNREIT จะเขา้ลงทุน (รวมเรยีกว่า โครงการส่วนที่ CPNREIT จะเขา้ลงทุน) 
โดยรายละเอยีดพืน้ทีส่ว่นที ่CPNREIT จะเขา้ลงทุนมดีงันี้ 

พืน้ท่ี (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562) 
พืน้ท่ีท่ี CPNREIT จะเข้า
ลงทุนโดยประมาณ 

(ตารางเมตร) 

พืน้ท่ีรวมของโครงการ 
(ตารางเมตร) 

 ร้อยละของพืน้ท่ีท่ี 
CPNREIT จะเข้าลงทุน 

พืน้ทีใ่ชส้อย  68,791 90,012 รอ้ยละ 76.4 
- พืน้ทีส่ านกังานใหเ้ช่า อาคาร A  34,760 34,760 รอ้ยละ 100.0 
- พืน้ทีส่ านกังานใหเ้ช่า อาคาร B  24,977 24,977 รอ้ยละ 100.0 
- พืน้ทีร่า้นคา้ปลกีใหเ้ช่า - 5,771 รอ้ยละ 0.0 
- พืน้ทีห่อ้งประชุม/1 3,068 3,068 รอ้ยละ 100.0 
- พืน้ทีห่อ้งเกบ็ของ/1 299 299 รอ้ยละ 100.0 
- พืน้ทีส่่วนกลางและพืน้ทีส่่วนใหบ้รกิาร/2/3 5,687 21,137 รอ้ยละ 26.9 
พืน้ทีจ่อดรถยนต์  27,206 

(จอดรถยนตไ์ดป้ระมาณ 
974 คนั) 

31,195 
(จอดรถยนตไ์ดป้ระมาณ 

1,100 คนั) 

รอ้ยละ 87.2 
 

หมายเหตุ 

1.  พืน้ทีห่อ้งประชมุ และพืน้ทีห่อ้งเกบ็ของสามารถใหเ้ชา่เพื่อจดัหารายไดค้่าเชา่ได้ 
2.  พืน้ทีส่่วนกลาง (Common Area) หมายถงึ พืน้ทีใ่นส่วนทีผู่เ้ชา่พืน้ทีใ่นโครงการสามารถใชป้ระโยชน์ร่วมกนั  
3.  พืน้ทีส่่วนใหบ้รกิาร (Service Area) หมายถงึ พืน้ทีต่ดิตัง้งานระบบ เชน่ ลฟิท ์บนัไดเลื่อน และหอ้งเครื่อง เป็นตน้ 

ฉ. ลกัษณะกรรมสิทธ์ิและสิทธิครอบครองในทรพัยสิ์น และลกัษณะการลงทุนของ CPNREIT 

ลั ก ษ ณ ะ ก ร ร ม สิ ท ธ์ิ แ ล ะ สิ ท ธิ
ครอบครองในท่ีดินของโครงการ
ส่วนท่ี CPNREIT จะเข้าลงทุน 

ทีด่นิเป็นกรรมสทิธิข์อง GLAND (บรษิทัย่อยทีก่ลุ่ม CPN ถอืหุน้รอ้ยละ 67.53)  

สิทธิในการใช้ทางเข้า – ออกของ
โครงการส่วนท่ี CPNREIT จะเข้า
ลงทุน 

ทางเขา้ออกของโครงการเดอะ แกรนด์ พระราม 9 ด้านถนนพระราม 9 : 
โครงการเดอะ แกรนด์ พระราม 9 ได้รับอนุญาตจากส านักการโยธา 
กรุงเทพมหานคร ให้ตดัคนัหนิทางเท้าเพื่อเชื่อมทางเข้าออกโครงการสู่ถนน
พระราม 9 ทัง้นี้การอนุญาตดงักล่าวมีเงื่อนไขโดยก าหนดต้องให้ประชาชน
ทัว่ไปใชถ้นนภายในโครงการดงักล่าวเป็นเสน้ทางลดัระหว่างถนนรชัดาภเิษก
กบัถนนพระราม 9 โดยไม่มกีารปิดกัน้  

ทางเขา้ออกของโครงการเดอะ แกรนด ์พระราม 9 ดา้นถนนรชัดาภเิษก : รฟม. 
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มหีนังสอือนุญาตให้โครงการเดอะ แกรนด์ พระราม 9 ใช้ประโยชน์ในที่ดิน
บรเิวณดงักล่าวเพื่อผ่านเขา้ออกสู่ถนนรชัดาภเิษกได ้อย่างไรกด็ ีหาก รฟม. มี
ความจ าเป็นจะต้องด าเนินการใด ๆ เพื่อประโยชน์ในการบ ารุงรักษาความ
ปลอดภยัของระบบรถไฟฟ้า และความปลอดภยัของบุคคลที่อยู่ในเขตระบบ
รถไฟฟ้าไม่ว่าทางตรง และ/หรอืทางอ้อม หรอืเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนหรอื
สาธารณะอื่นใด รฟม. มอี านาจเปลีย่นแปลง แกไ้ขต าแหน่งทีด่นิทีอ่นุญาต ยา้ย 
หรือลดขนาดที่ดินที่อนุญาตไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน รวมทัง้ยกเลิกการ
อนุญาตนี้ไดโ้ดยไม่ตอ้งบอกกล่าวล่วงหน้า  

ทางสญัจรภายในโครงการเดอะ แกรนด ์พระราม 9 : GLAND ไดจ้ดัใหม้ทีาง
สญัจรภายในโครงการเดอะ แกรนด ์พระราม 9 สู่ถนนสาธารณะ เพื่อประโยชน์
ของผู้เช่าพื้นที่และผู้รบับริการของโครงการอาคารส านักงานเดอะไนน์ ทาว
เวอรส์ และโครงการอาคารส านักงานยูนิลเีวอร ์เฮา้ส ์รวมถึงบรวิารของบุคคล
ดงักล่าว  

ลักษณะกรรมสิทธ์ิในอาคาร งาน
ระบบ  และสังหา ริมทรัพย์ขอ ง
โครงการส่วนท่ี CPNREIT จะเข้า
ลงทุน 

- GLAND เป็นเจ้าของกรรมสทิธิใ์นอาคารและงานระบบของโครงการส่วนที ่
CPNREIT จะเขา้ลงทุน โดยปจัจุบนั GLANDRT ได้เช่าพื้นที่ส่วนอาคาร
ส านักงานให้เช่า พื้นที่ห้องเก็บของ พื้นที่ห้องประชุม พื้นที่ส่วนกลางที่
เกีย่วเน่ืองกบัพืน้ทีด่งักล่าว (อาคาร A ชัน้ 12, 14 ถงึชัน้ 36 รวม 24 ชัน้ และ
อาคาร B ชัน้ 12, 14 ถงึชัน้ 34 รวม 22 ชัน้) และพืน้ทีจ่อดรถทีเ่กีย่วเน่ืองกบั
พื้นที่ดงักล่าว (ส่วนฐานอาคารชัน้ 4 ถึงชัน้ 10) และงานระบบต่าง ๆ ที่
เกีย่วขอ้งจาก GLAND โดยคงเหลอืระยะเวลาการเช่าประมาณ 27 ปี สิน้สุด
วนัที ่18 เมษายน 2590  

- GLANDRT เป็นเจา้ของกรรมสทิธิใ์นสงัหารมิทรพัยท์ีเ่กีย่วเน่ืองกบัโครงการ
สว่นที ่CPNREIT จะเขา้ลงทุน 

ลักษณะกา ร ใ ช้ ป ร ะ โ ยช น์ขอ ง 
CPNREIT ในท่ีดินอนัเป็นท่ีตัง้ของ
โครงการส่วนท่ี CPNREIT จะเข้า
ลงทุน 

CPNREIT จะไม่ไดล้งทุนในที่ดนิ แต่ GLAND จะยนิยอมให้ CPNREIT ลูกค้า 
คู่สญัญา ผู้เช่าพืน้ทีใ่นทรพัยส์นิที่เช่าจาก CPNREIT รวมถึงผู้ใชบ้รกิารของ
โครงการ สามารถใชป้ระโยชน์ในทีด่นิ เพื่อเป็นทางเขา้-ออก และสญัจรภายใน
โครงการได ้

ลกัษณะการลงทุนของ CPNREIT ใน
โครงการส่วนท่ี CPNREIT จะเข้า
ลงทุน 

 1.  รบัโอนสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยค์งเหลอืประมาณ 27 ปี สิน้สุดวนัที ่18 
เมษายน 2590 จาก GLANDRT ซึง่ไดแ้ก่ พืน้ทีส่ว่นอาคารส านกังานใหเ้ช่า 
พื้นที่ห้องเกบ็ของ พื้นที่ห้องประชุม พื้นที่ส่วนกลางที่เกี่ยวเนื่องกบัพื้นที่
ดงักล่าว (อาคาร A ชัน้ 12, 14 ถงึชัน้ 36 รวม 24 ชัน้ และอาคาร B ชัน้ 
12, 14 ถึงชัน้ 34 รวม 22 ชัน้) และพืน้ทีจ่อดรถทีเ่กี่ยวเนื่องกบัพืน้ที่
ดงักล่าว (ส่วนฐานอาคารชัน้ 4 ถึงชัน้ 10) ซึ่งคดิเป็นพืน้ทีท่ี่จะเขา้ลงทุน
ประมาณ 95,997 ตารางเมตร  

 2.  รบัโอนสิทธิการเช่าในงานระบบคงเหลือประมาณ 27 ปี สิ้นสุดวนัที่ 18 
เมษายน 2590 จาก GLANDRT ซึ่งได้แก่ ระบบวศิวกรรมไฟฟ้า ระบบ
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ปรบัอากาศ ระบบสุขาภบิาล ระบบดบัเพลงิ ระบบสื่อสาร และระบบอื่น ๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้งและจ าเป็นส าหรบัพืน้ทีข่องโครงการส่วนที ่CPNREIT จะเขา้
ลงทุน  

3. กรรมสิทธิใ์นสงัหาริมทรัพย์จาก GLANDRT อันได้แก่ อุปกรณ์ตกแต่ง 
เครื่องมอื เครื่องใช ้ทัง้ทีต่ดิตรงึตราและไม่ตดิตรงึตราถาวร รวมทัง้อุปกรณ์
อื่นใดที่ใช้เพื่อวตัถุประสงคใ์นการประดบัตกแต่งหรอือ านวยความสะดวก
ให้กบัผู้ใช้บริการอาคารและสิง่ปลูกสร้างในโครงการ ซึ่งตัง้ และ/หรอืติด
ตรงึตราอยู่บรเิวณภายในพืน้ทีข่องอาคารและสิง่ปลกูสรา้งในโครงการ หรอื
บนพื้นผิวภายในอาคารและสิง่ปลูกสร้างในโครงการ และ/หรือบริเวณ
ภายในพื้นที่เช่าของผู้เช่าพื้นที่ในอาคารและสิ่งปลูกสร้างในโครงการ 
รวมทัง้สทิธใิด ๆ ที่เกี่ยวกบัหรอืเกีย่วเนื่องกบัทรพัยส์นิดงักล่าว (แลว้แต่
กรณี) แต่ทัง้นี้ไม่ใช่ทรพัย์สนิที่มีลกัษณะเป็นส่วนควบของอาคารและสิง่
ปลกูสรา้ง 

4. รบัโอนสทิธแิละหน้าทีต่ามสญัญาต่าง ๆ ของ GLANDRT ทีเ่กีย่วขอ้ง และ/
หรอืเขา้ท าสญัญาต่าง ๆ กบั GLAND โดยตรง ซึง่เกีย่วขอ้งหรอืเกีย่วเนื่อง
กบัโครงการอาคารส านกังานเดอะไนน์ ทาวเวอรส์ 

ลกัษณะความสมัพนัธข์องผูจ้  าหน่าย
ทรพัยสิ์น กบัผูจ้ดัการกองทรสัต ์

ผูจ้ดัการกองทรสัตข์อง GLANDRT คอื บรษิทั จแีลนด ์รที แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 
และผูจ้ดัการกองทรสัต ์เป็นบรษิทัย่อยของกลุ่ม CPN โดยกลุ่ม CPN ถอืหุน้ใน
บรษิัท จแีลนด ์รที แมเนจเม้นท์ จ ากดั รอ้ยละ 99.99 และถือหุ้นในผู้จดัการ
กองทรสัต ์รอ้ยละ 99.99 

ช. ผลการด าเนินงานท่ีผา่นมาของโครงการส่วนท่ี CPNREIT จะเข้าลงทุน 

รายการ 
ปีส้ินสดุ 

 31 ธนัวาคม 2559/1 
ปีส้ินสดุ 

31 ธนัวาคม 2560/1 
ปีส้ินสดุ 

 31 ธนัวาคม 2561 
ปีส้ินสดุ 

 31 ธนัวาคม 2562 
รายไดจ้ากอสงัหารมิทรพัย ์(ลา้นบาท)/2 n.a. 322 504 507 
รายไดสุ้ทธจิากอสงัหารมิทรพัย ์(ลา้นบาท) n.a. 240 349 388 
อตัราการเช่าพืน้ที่/3/4 n.a. รอ้ยละ 99.6 รอ้ยละ 96.9 รอ้ยละ 96.9 
พืน้ทีใ่หเ้ช่า (ตารางเมตร) n.a. 62,950 62,950 62,805 
อตัราค่าเช่าพืน้ทีเ่ฉลีย่ (บาท/ตารางเมตร/เดอืน)/3/4 n.a. 625 633 641 
หมายเหตุ 
1.  GLANDRT ลงทุนในทรพัยส์นิตัง้แต่วนัที ่19 เมษายน 2560 
2. รายไดค้่าเชา่และค่าบรกิาร และรายไดอ้ื่น 
3. ขอ้มลู ณ วนัสิน้งวด 
4.  ไม่รวมพืน้ทีห่อ้งประชมุ 
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ซ. ขอ้มูลอ่ืน ๆ ของโครงการส่วนท่ี CPNREIT จะเข้าลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

(1) ประเภทธุรกิจของผู้เช่าพื้นท่ีในโครงการส่วนท่ี CPNREIT จะเข้าลงทุน 

ประเภทธรุกิจของผูเ้ช่าพืน้ท่ี 
จ านวนพืน้ท่ีเช่า 
(ตารางเมตร)/1 

ร้อยละของพืน้ท่ีให้เช่าท่ีมีผูเ้ช่า/1 

อุตสาหกรรมการผลติ 19,984 รอ้ยละ 34.1 
บรกิารทางการเงนิ 13,592 รอ้ยละ 23.2 
หน่วยงานราชการ 5,867 รอ้ยละ 10.0 
บรกิารทางการตลาด 2,785 รอ้ยละ 4.8 
ธุรกจิอื่น 16,344 รอ้ยละ 27.9 
รวม 58,572 ร้อยละ 100.0 
หมายเหตุ 
1.  ไม่รวมพืน้ทีห่อ้งประชมุ 

(2) ผู้เช่าพื้นท่ี 10 อันดบัแรกในโครงการส่วนท่ี CPNREIT จะเข้าลงทุน  

ล าดบั ผูเ้ช่าพืน้ท่ี 
ประเภทธรุกิจของผูเ้ช่า

พืน้ท่ี 
จ านวนพืน้ท่ีเช่า 
(ตารางเมตร)/1 

ร้อยละของ
พืน้ท่ีให้เช่าท่ีมี

ผูเ้ช่า/1 
1 บรษิทั เอฟดบับลวิด ีประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน) บรกิารทางการเงนิ 6,285 รอ้ยละ 10.7 
2 บรษิทั สยามมชิลนิ จ ากดั อุตสาหกรรมการผลติ 5,662 รอ้ยละ 9.7 
3 ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์(องคก์าร

มหาชน) 
หน่วยงานราชการ 5,083 

รอ้ยละ 8.7 

4 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) บรกิารทางการเงนิ 3,118 รอ้ยละ 5.3 
5 กลุ่มบรษิทั DIAKRIT ธุรกจิอื่น 2,897 รอ้ยละ 4.9 
6 บรษิทั ฟอลคอนประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) บรกิารทางการเงนิ 1,907 รอ้ยละ 3.3 
7 บรษิทั โอลมิปสั (ประเทศไทย) จ ากดั อุตสาหกรรมการผลติ 1,599 รอ้ยละ 2.7 
8 บรษิทั แกรนด ์คาแนล แลนด ์จ ากดั (มหาชน) ธุรกจิอื่น 1,559 รอ้ยละ 2.7 
9 บรษิทั กรุงเทพ อโศก เซน็เตอร ์จ ากดั ธุรกจิอื่น 1,478 รอ้ยละ 2.5 
10 บรษิทั มดัแมน จ ากดั (มหาชน) ธุรกจิอื่น 1,444 รอ้ยละ 2.5 

 รวม  31,032 ร้อยละ 53.0 
หมายเหตุ 
1.  ไม่รวมพืน้ทีห่อ้งประชมุ 

(3) ช่วงระยะเวลาการครบก าหนดสัญญาเช่าของผู้เช่าในโครงการส่วนท่ี CPNREIT จะเข้าลงทุน 
(Lease Expiry Profile) 

ช่วงระยะเวลา 
จ านวนพืน้ท่ีเช่าท่ีครบก าหนดสญัญาเช่า 

(ตารางเมตร)/1 
ร้อยละของพืน้ท่ีให้

เช่าท่ีมีผูเ้ช่า/1 
2563 42,361 รอ้ยละ 72.3 
2564 9,097 รอ้ยละ 15.5 
2565 4,785 รอ้ยละ 8.2 
หลงั 2565 2,329 รอ้ยละ 4.0 
รวม 58,572 ร้อยละ 100.0 
หมายเหตุ 
1.  ไม่รวมพืน้ทีห่อ้งประชมุ 



ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์CPN รเีทล โกรท 
CPN RETAIL GROWTH LEASEHOLD REIT 

 

ส่วนที ่2.3 หน้า 44 
 

 

3.2.7 โครงการอาคารส านักงานยูนิลีเวอร ์เฮ้าส ์

ก. ข้อมูลทัว่ไปของทรพัยสิ์น 

อาคารส านกังานยนูิลเีวอร ์เฮา้ส ์ไดร้บัการพฒันาจนแลว้เสรจ็ และเริม่เปิดด าเนินการในเดอืนธนัวาคม ปี 2557 
โดยประกอบไปดว้ยอาคารส านกังานและรา้นคา้ปลกีใหเ้ช่าสงู 12 ชัน้ และชัน้ใตด้นิ 1 ชัน้ พรอ้มพืน้ทีจ่อดรถบรเิวณชัน้ 
3 – 6 ซึง่จอดรถยนตไ์ดป้ระมาณ 409 คนั โดยอาคารส านกังานยนูิลเีวอร ์เฮา้ส ์เป็นสว่นหนึ่งของโครงการเดอะ แกรนด ์
พระราม 9 ทีก่ลุ่มบรษิทั GLAND พฒันาใหเ้ป็นย่านศูนยก์ลางธุรกจิ (Central Business District) บรเิวณ หวัมุมถนน
พระราม 9 ตดัถนนรชัดาภเิษก  

ภาพอาคารส านักงานยูนิลีเวอร ์เฮ้าส ์

 

 
ข. ท่ีตัง้ของทรพัยสิ์น 

อาคารส านักงานยูนิลเีวอร์ เฮ้าส ์ตัง้อยู่เลขที่ 161 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 
10310 
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แผนภาพแสดงท่ีตัง้ของทรพัยสิ์น 

 
ค. จดุเด่นของทรพัยสิ์น 

- ตัง้อยู่บนท าเลทีม่ศีกัยภาพโดดเด่น ใจกลางย่านธุรกจิของกรุงเทพฯ มคีวามโดดเด่นดว้ยการออกแบบที่
ล ้าสมยั  

- ผูเ้ช่าหลกัของโครงการ คอื บรษิทั ยูนิลเีวอร ์ไทย เทรดดิง้ จ ากดั ซึง่เป็นบรษิทัชัน้น าระดบัโลก เป็นผู้
เช่าพืน้ทีต่ามสญัญาเช่าและสญัญาบรกิารเพื่อเป็นส านักงานใหญ่ประจ าประเทศไทยและภูมภิาคเอเชยี
แปซฟิิก ซึง่มรีะยะเวลาการเช่า 20 ปี (ระยะเวลาการเช่าถงึวนัที ่14 พฤศจกิายน 2577) ซึง่เป็นการลด
ความเสีย่งได้ในระดบัหนึ่งจากการมผีูเ้ช่าทีแ่น่นอน โดยอตัราค่าเช่ามกีารปรบัขึน้ในอตัรารอ้ยละ 12.5 
ทุก ๆ 3 ปี ซึง่จะช่วยสรา้งความมัน่คงใหก้บักระแสเงนิสดของ CPNREIT และผูถ้อืหน่วยทรสัต ์อกีทัง้ยงั
เป็นการช่วยลดความเสีย่งในดา้นการต่ออายุสญัญาเช่าของทรพัย์สนิที่ CPNREIT เขา้ลงทุน ตลอด
ระยะเวลาการเช่าของ บรษิทั ยนูิลเีวอร ์ไทย เทรดดิง้ จ ากดั 

ง. ผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัย ์

ปจัจุบันสเตอร์ลิงเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ส าหรับโครงการอาคารส านักงานยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ ให้กับ 
GLANDRT โดยเมื่อ CPNREIT เขา้ลงทุนในโครงการอาคารส านกังานยนูิลเีวอร ์เฮา้ส ์แลว้ CPNREIT จะแต่งตัง้สเตอร์
ลงิใหเ้ป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยส์ าหรบัโครงการอาคารส านกังานยนูิลเีวอร ์เฮา้ส ์ต่อไปเช่นเดมิ 

จ. รายละเอียดพืน้ท่ีส่วนท่ี CPNREIT จะเข้าลงทุน 

CPNREIT จะเขา้ลงทุนในพื้นที่บางส่วนของอาคารส านักงานยูนิลเีวอร์ เฮา้ส ์รวมไปถงึพืน้ที่จอดรถและงาน
ระบบทีเ่กีย่วขอ้งกบัพืน้ทีส่่วนที่ CPNREIT จะเขา้ลงทุน (รวมเรยีกว่า โครงการส่วนที่ CPNREIT จะเขา้ลงทุน) โดย
รายละเอยีดพืน้ทีส่ว่นที ่CPNREIT จะเขา้ลงทุนมดีงันี้ 

พืน้ท่ี 
พืน้ท่ีท่ี CPNREIT จะเข้า
ลงทุนโดยประมาณ 

(ตารางเมตร) 

พืน้ท่ีรวมของโครงการ 
(ตารางเมตร) 

 ร้อยละของพืน้ท่ีท่ี 
CPNREIT จะเข้าลงทุน 

พืน้ทีใ่ชส้อย  20,141 33,445 รอ้ยละ 60.2 
- พืน้ทีส่ านกังานใหเ้ช่า  18,527 18,527 รอ้ยละ 100.0 
- พืน้ทีร่า้นคา้ปลกีใหเ้ช่า - 3,741 รอ้ยละ 0 
- พืน้ทีส่่วนกลางและพืน้ทีส่่วนใหบ้รกิาร/1/2 1,614 11,177 รอ้ยละ 14.4 
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พืน้ท่ี 
พืน้ท่ีท่ี CPNREIT จะเข้า
ลงทุนโดยประมาณ 

(ตารางเมตร) 

พืน้ท่ีรวมของโครงการ 
(ตารางเมตร) 

 ร้อยละของพืน้ท่ีท่ี 
CPNREIT จะเข้าลงทุน 

พืน้ทีจ่อดรถยนต์ภายในอาคาร  10,035 
(จอดรถยนตไ์ดป้ระมาณ    

322 คนั) 

13,380 
(จอดรถยนตไ์ดป้ระมาณ 

409 คนั) 

รอ้ยละ 75.0 

หมายเหตุ 

1.  พืน้ทีส่่วนกลาง (Common Area) หมายถงึ พืน้ทีใ่นส่วนทีผู่เ้ชา่พืน้ทีใ่นโครงการสามารถใชป้ระโยชน์ร่วมกนั  
2.  พืน้ทีส่่วนใหบ้รกิาร (Service Area) หมายถงึ พืน้ทีต่ดิตัง้งานระบบ เชน่ ลฟิท ์บนัไดเลื่อน และหอ้งเครื่อง เป็นตน้ 

ฉ. ลกัษณะกรรมสิทธ์ิและสิทธิครอบครองในทรพัยสิ์น และลกัษณะการลงทุนของ CPNREIT 

ลั ก ษ ณ ะ ก ร ร ม สิ ท ธ์ิ แ ล ะ สิ ท ธิ
ครอบครองในท่ีดินของโครงการ
ส่วนท่ี CPNREIT จะเข้าลงทุน 

ทีด่นิเป็นกรรมสทิธิข์องสเตอรล์งิ (บรษิทัย่อยทีก่ลุ่ม CPN (โดย GLAND) ถอื
หุน้รอ้ยละ 99.99) 

สิทธิในการใช้ทางเข้า – ออกของ
โครงการส่วนท่ี CPNREIT จะเข้า
ลงทุน 

ทางเขา้ออกของโครงการเดอะ แกรนด์ พระราม 9 ด้านถนนพระราม 9 : 
โครงการเดอะ แกรนด์ พระราม 9 ได้รับอนุญาตจากส านักการโยธา 
กรุงเทพมหานคร ให้ตดัคนัหนิทางเท้าเพื่อเชื่อมทางเข้าออกโครงการสู่ถนน
พระราม 9 ทัง้นี้การอนุญาตดงักล่าวมีเงื่อนไขโดยก าหนดต้องให้ประชาชน
ทัว่ไปใชถ้นนภายในโครงการดงักล่าวเป็นเสน้ทางลดัระหว่างถนนรชัดาภเิษก
กบัถนนพระราม 9 โดยไม่มกีารปิดกัน้  

ทางเขา้ออกของโครงการเดอะ แกรนด ์พระราม 9 ดา้นถนนรชัดาภเิษก : รฟม. 
มหีนังสอือนุญาตให้โครงการเดอะ แกรนด์ พระราม 9 ใช้ประโยชน์ในที่ดิน
บรเิวณดงักล่าวเพื่อผ่านเขา้ออกสู่ถนนรชัดาภเิษกได ้อย่างไรกด็ ีหาก รฟม. มี
ความจ าเป็นจะต้องด าเนินการใด ๆ เพื่อประโยชน์ในการบ ารุงรักษาความ
ปลอดภยัของระบบรถไฟฟ้า และความปลอดภยัของบุคคลที่อยู่ในเขตระบบ
รถไฟฟ้าไม่ว่าทางตรง และ/หรอืทางอ้อม หรอืเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนหรอื
สาธารณะอื่นใด รฟม. มอี านาจเปลีย่นแปลง แกไ้ขต าแหน่งทีด่นิทีอ่นุญาต ยา้ย 
หรือลดขนาดที่ดินที่อนุญาตไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน รวมทัง้ยกเลิกการ
อนุญาตนี้ไดโ้ดยไม่ตอ้งบอกกล่าวล่วงหน้า 

ทางสญัจรภายในโครงการเดอะ แกรนด ์พระราม 9 : สเตอรล์งิได้จดัให้มทีาง
สญัจรภายในโครงการเดอะ แกรนด ์พระราม 9 สู่ถนนสาธารณะ เพื่อประโยชน์
ของผู้เช่าพื้นที่และผู้รบับริการของโครงการอาคารส านักงานเดอะไนน์ ทาว
เวอรส์ และโครงการอาคารส านักงานยูนิลเีวอร ์เฮา้ส ์รวมถึงบรวิารของบุคคล
ดงักล่าว 

ลักษณะกรรมสิทธ์ิในอาคาร งาน
ระบบ  และสังหา ริมทรัพย์ขอ ง
โครงการส่วนท่ี CPNREIT จะเข้า
ลงทุน 

- สเตอรล์งิเป็นเจา้ของกรรมสทิธิใ์นอาคาร และงานระบบของโครงการส่วนที ่
CPNREIT จะเขา้ลงทุน โดยปจัจุบนั GLANDRT ไดเ้ช่าพืน้ที ่ซึง่ไดแ้ก่ พืน้ที่
สว่นอาคารส านกังานใหเ้ช่า พืน้ทีส่ว่นกลางทีเ่กีย่วเน่ืองกบัพืน้ทีด่งักล่าว (ชัน้ 
7 ถงึชัน้ 12 รวม 6 ชัน้) และพืน้ทีจ่อดรถทีเ่กีย่วเน่ืองกบัพืน้ทีด่งักล่าว (ชัน้ 4 
ถงึชัน้ 6) และงานระบบต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งของโครงการจากสเตอรล์งิคงเหลอื
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ระยะเวลาการเช่าประมาณ 15 ปี สิน้สดุวนัที ่14 พฤศจกิายน 2577  
- GLANDRT เป็นเจ้าของกรรมสทิธิใ์นสงัหาริมทรพัย์ของโครงการส่วนที ่

CPNREIT จะเขา้ลงทุน 

ลักษณะกา ร ใ ช้ ป ร ะ โ ยช น์ขอ ง 
CPNREIT ในท่ีดินอนัเป็นท่ีตัง้ของ
โครงการส่วนท่ี CPNREIT จะเข้า
ลงทุน 

CPNREIT จะไม่ไดล้งทุนในทีด่นิ แต่สเตอรล์งิจะยนิยอมให ้CPNREIT ลูกค้า 
คู่สญัญา ผู้เช่าพืน้ทีใ่นทรพัยส์นิที่เช่าจาก CPNREIT รวมถึงผู้ใชบ้รกิารของ
โครงการ สามารถใชป้ระโยชน์ในทีด่นิ เพื่อเป็นทางเขา้-ออก และสญัจรภายใน
โครงการได ้

ลกัษณะการลงทุนของ CPNREIT ใน
โครงการส่วนท่ี CPNREIT จะเข้า
ลงทุน 

1.  รบัโอนสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยค์งเหลอืประมาณ 15 ปี สิน้สุดวนัที ่14 
พฤศจกิายน 2577 จาก GLANDRT ซึง่ไดแ้ก่ พืน้ทีส่ว่นอาคารส านกังานให้
เช่า พืน้ทีส่่วนกลางทีเ่กีย่วเนื่องกบัพืน้ทีด่งักล่าว (ชัน้ 7 ถงึชัน้ 12 รวม 6 
ชัน้) และพืน้ทีจ่อดรถทีเ่กีย่วเนื่องกบัพืน้ทีด่งักล่าว (ชัน้ 4 ถงึชัน้ 6) ซึง่คดิ
เป็นพืน้ทีท่ีจ่ะเขา้ลงทุนประมาณ 30,176 ตารางเมตร  

2.  รบัโอนสทิธิการเช่าในงานระบบคงเหลอืประมาณ 15 ปี (สิ้นสุดวนัที่ 14 
พฤศจกิายน 2577) จาก GLANDRT ซึง่ไดแ้ก่ ระบบวศิวกรรมไฟฟ้า ระบบ
ปรบัอากาศ ระบบสุขาภบิาล ระบบดบัเพลงิ ระบบสื่อสาร และระบบอื่น ๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้งและจ าเป็นส าหรบัพืน้ทีข่องโครงการส่วนที ่CPNREIT จะเขา้
ลงทุน  

3. กรรมสิทธิใ์นสงัหาริมทรัพย์จาก GLANDRT อันได้แก่ อุปกรณ์ตกแต่ง 
เครื่องมอื เครื่องใช ้ทัง้ทีต่ดิตรงึตราและไม่ตดิตรงึตราถาวร รวมทัง้อุปกรณ์
อื่นใดที่ใช้เพื่อวตัถุประสงคใ์นการประดบัตกแต่งหรอือ านวยความสะดวก
ให้กบัผู้ใช้บริการอาคารและสิง่ปลูกสร้างในโครงการ ซึ่งตัง้ และ/หรอืติด
ตรงึตราอยู่บรเิวณภายในพืน้ทีข่องอาคารและสิง่ปลกูสรา้งในโครงการ หรอื
บนพื้นผิวภายในอาคารและสิง่ปลูกสร้างในโครงการ และ/หรือบริเวณ
ภายในพื้นที่เช่าของผู้เช่าพื้นที่ในอาคารและสิ่งปลูกสร้างในโครงการ 
รวมทัง้สทิธใิด ๆ ที่เกี่ยวกบัหรอืเกีย่วเนื่องกบัทรพัยส์นิดงักล่าว (แลว้แต่
กรณี) แต่ทัง้นี้ไม่ใช่ทรพัย์สนิที่มีลกัษณะเป็นส่วนควบของอาคารและสิง่
ปลกูสรา้ง 

4.  รบัโอนสทิธแิละหน้าทีต่ามสญัญาต่าง ๆ ของ GLANDRT ทีเ่กีย่วขอ้ง และ/
หรอืเขา้ท าสญัญาต่าง ๆ กบัสเตอรล์งิโดยตรง ซึง่เกีย่วขอ้งหรอืเกีย่วเนื่อง
กบัโครงการอาคารส านกังานยนูิลเีวอร ์เฮา้ส ์

ลกัษณะความสมัพนัธข์องผูจ้  าหน่าย
ทรพัยสิ์น กบัผูจ้ดัการกองทรสัต ์

ผูจ้ดัการกองทรสัตข์อง GLANDRT คอื บรษิทั จแีลนด ์รที แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 
และผูจ้ดัการกองทรสัต ์เป็นบรษิทัย่อยของกลุ่ม CPN โดยกลุ่ม CPN ถอืหุน้ใน
บรษิัท จแีลนด ์รที แมเนจเม้นท์ จ ากดั รอ้ยละ 99.99 และถือหุ้นในผู้จดัการ
กองทรสัต ์รอ้ยละ 99.99  
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ช. ผลการด าเนินงานท่ีผา่นมาของโครงการส่วนท่ี CPNREIT จะเข้าลงทุน 

รายการ 
ปีส้ินสดุ 

 31 ธนัวาคม 2559/1 
ปีส้ินสดุ 

31 ธนัวาคม 2560/1 
ปีส้ินสดุ 

 31 ธนัวาคม 2561 
ปีส้ินสดุ 

 31 ธนัวาคม 2562 
รายไดจ้ากอสงัหารมิทรพัย ์(ลา้นบาท)/2 n.a. 108 168 166 
รายไดสุ้ทธจิากอสงัหารมิทรพัย ์(ลา้นบาท) n.a. 86 121 115 
อตัราการเช่าพืน้ที่/3 n.a. รอ้ยละ 100.0 รอ้ยละ 100.0 รอ้ยละ 100.0 
พืน้ทีใ่หเ้ช่า (ตารางเมตร) n.a. 18,527 18,527 18,527 
อตัราค่าเช่าพืน้ทีเ่ฉลีย่ (บาท/ตารางเมตร/เดอืน)/3 n.a. 720 720 720 
หมายเหตุ 
1.  GLANDRT ลงทุนในทรพัยส์นิตัง้แต่วนัที ่19 เมษายน 2560 
2. รายไดค้่าเชา่และค่าบรกิาร และรายไดอ้ื่น 
3. ขอ้มลู ณ วนัสิน้งวด 

ซ. ข้อมูลอ่ืนๆ ของโครงการส่วนท่ี CPNREIT จะเข้าลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

(1) ประเภทธุรกิจของผู้เช่าพื้นท่ีในโครงการส่วนท่ี CPNREIT จะเข้าลงทุน  

ประเภทธรุกิจของผูเ้ช่าพืน้ท่ี 
จ านวนพืน้ท่ีเช่า 
(ตารางเมตร) 

ร้อยละของพืน้ท่ีให้เช่าท่ีมีผูเ้ช่า 

จ าหน่ายสนิคา้อุปโภคบรโิภค 18,527 รอ้ยละ 100.0 
รวม 18,527 ร้อยละ 100.0 

(2) ผู้เช่าพื้นท่ี 10 อันดบัแรกในโครงการส่วนท่ี CPNREIT จะเข้าลงทุน  

ล าดบั ผูเ้ช่าพืน้ท่ี 
ประเภทธรุกิจของผูเ้ช่า

พืน้ท่ี 
จ านวนพืน้ท่ีเช่า 
(ตารางเมตร) 

ร้อยละของ
พืน้ท่ีให้เช่าท่ีมี

ผูเ้ช่า 
1 บรษิทั ยนูิลเีวอร ์ไทย เทรดดิง้ จ ากดั  จ าหน่ายสนิคา้อุปโภคบรโิภค 18,527 รอ้ยละ 100.0 

 รวม  18,527 ร้อยละ 100.0 

(3) ช่วงระยะเวลาการครบก าหนดสัญญาเช่าของผู้เช่าในโครงการส่วนท่ี CPNREIT จะเข้าลงทุน 
(Lease Expiry Profile) 

ช่วงระยะเวลา 
จ านวนพืน้ท่ีเช่าท่ีครบก าหนดสญัญาเช่า 

(ตารางเมตร) 
ร้อยละของพืน้ท่ีให้

เช่าท่ีมีผูเ้ช่า 
2563 - - 
2564 - - 
2565 - - 
หลงั 2565 18,527 รอ้ยละ 100.0 
รวม 18,527 ร้อยละ 100.0 
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3.3 การประกนัภยัของทรพัยสิ์นท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติม 

ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะจดัใหม้กีารประกนัภยัอย่างเพยีงพอและเหมาะสมกบัส่วนไดเ้สยีของ CPNREIT ทีม่ใีน
อสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิ เพื่อคุม้ครองความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้กบัทรพัยส์นิดงักล่าว โดยการเพิม่ชื่อผู้
เอาประกนัภยัร่วม และ/หรอื ผูร้บัประโยชน์ร่วม เป็น CPNREIT หลงัจากที ่CPNREIT เขา้ลงทุนในทรพัยส์นิดงักล่าว 
และ/หรอื จดัใหม้กีารประกนัภยัเพิม่เตมิ โดยมรีายละเอยีดทีส่ าคญัดงัต่อไปนี้ 

(ก) การประกนัภยัทรพัยสิ์นส าหรบัความเส่ียงทุกประเภท (All Risks Insurance) 

ปจัจุบนั CPN และ/หรอืบรษิทัในกลุ่ม CPN เป็นผู้เอาประกนัภยัทรพัยส์นิและผูร้บัผลประโยชน์ส าหรบัความ
เสีย่งทุกประเภท โดยวงเงนิเอาประกนัภยัทรพัย์สนิส าหรบัความเสีย่งทุกประเภทจะไม่ต ่ากว่ามูลค่าต้นทุนทดแทน 
(Replacement Cost) ไม่รวมตน้ทุนค่าทีด่นิ ซึง่มกีารประเมนิล่าสดุก่อนทีจ่ะมกีารต่ออายุกรมธรรม ์ซึง่มคีวามเหมาะสม
เนื่องจากวงเงนิเอาประกนัภยัดงักล่าวน่าจะมคีวามเพยีงพอส าหรบัการก่อสรา้งทรพัยส์นิขึน้มาใหม่ ในกรณีทีท่รพัยส์นิ
ได้รบัความเสียหายทัง้หมด โดยผู้จ ัดการกองทรัสต์จะด าเนินการให้  CPNREIT เป็นผู้เอาประกันร่วมและผู้ร ับ
ผลประโยชน์ร่วมในกรมธรรมป์ระกนัภยัดงักล่าว 

(ข) การประกนัภยักรณีธรุกิจหยุดชะงกั (Business Interruption Insurance) 

ปจัจุบนั CPN และ/หรอืบรษิัทในกลุ่ม CPN เป็นผูเ้อาประกนัภยัและผูร้บัผลประโยชน์ส าหรบัประกนัภยักรณี
ธุรกจิหยุดชะงกั โดยเป็นผู้รบัผลประโยชน์ในส่วนของค่าเช่าและค่าบรกิารสาธารณูปโภค รายได้จากการส่งเสรมิการ
ขาย รายได้จากค่าเช่าและบริการที่จอดรถ และอื่น ๆ โดยภายหลงัจากการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม 
ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะจดัการใหป้ระกนัภยักรณีธุรกจิหยุดชะงกัมรีะยะเวลาคุม้ครองเป็นระยะเวลาสงูสุดทีค่าดว่าจะต้อง
ใชใ้นการก่อสรา้งโครงการขึน้มาใหม่หากเกดิความเสยีหายกบัโครงการทัง้หมด ซึง่คาดว่าจะมรีะยะเวลาประมาณ 12 - 
36 เดอืน โดยผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะด าเนินการให ้CPNREIT เป็นผูเ้อาประกนัร่วมและผูร้บัผลประโยชน์ร่วมในกรมธรรม์
ประกนัภยัดงักล่าว 

(ค) การประกนัภยัความรบัผิดต่อบุคคลภายนอก (Public Liabilities Insurance) 

ปจัจุบัน CPN และ/หรือบริษัทในกลุ่ม CPN เป็นผู้เอาประกันภัยส าหรับการประกันภัยความรับผิดต่อ
บุคคลภายนอกจากการบาดเจบ็หรือเสยีชีวติ และความเสยีหายต่อทรพัย์สนิของบุคคลภายนอก รวมถึงผู้เช่าพื้นที่
ภายในอาคาร หรอืพืน้ทีเ่อาประกนัภยั ซึง่ไดร้บัความเสยีหาย โดยมวีงเงนิเอาประกนัภยั 100 ลา้นบาทต่อโครงการต่อ
ครัง้ และตลอดระยะเวลาเอาประกนัภยั โดยผูจ้ดัการกองทรสัต์จะด าเนินการให้ CPNREIT เป็นผูเ้อาประกนัร่วมใน
กรมธรรมป์ระกนัภยัดงักล่าว 

(ง) การประกนัภยัเครือ่งจกัร (Machinery Breakdown Insurance) 

ปจัจุบนั CPN และ/หรือบรษิัทในกลุ่ม CPN เป็นผู้เอาประกนัภยัและผู้รบัผลประโยชน์ส าหรบัการประกนัภัย
เครื่องจกัร ส าหรบัทรพัยส์นิสว่นงานระบบ และระบบอ านวยความสะดวกทัง้หมด โดยมกีารก าหนดวงเงนิเอาประกนัภยัใน
จ านวนทีม่ากเพยีงพอส าหรบัการจดัหาเครื่องจกัรใหม่มาทดแทนเครื่องจกัรเดมิทีเ่กดิความเสยีหาย (Replacement Cost) 
โดยผูจ้ดัการกองทรสัต์จะด าเนินการให้ CPNREIT เป็นผูเ้อาประกนัร่วมและผูร้บัผลประโยชน์ร่วมในกรมธรรมป์ระกนัภยั
ดงักล่าว 

(จ) ประกนัภยัการก่อการรา้ย (Political Violence Insurance) 

ปจัจุบนั CPN และ/หรอื บรษิทัในกลุ่ม CPN เป็นผูเ้อาประกนัภยัและผูร้บัผลประโยชน์ส าหรบัการประกนัภยัการก่อ
การรา้ย ส าหรบัทรพัยส์นิในสว่นของอาคารและงานระบบ โดยมวีงเงนิเอาประกนัภยัรวมส าหรบัทุกโครงการของกลุ่ม CPN 
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และโครงการที่ CPN เป็นผู้บรหิารทรพัย์สนิ จ านวน 8,000 ล้านบาท ในกรณีที่เกดิเหตุการณ์ใด ๆ ขึ้นกบัโครงการใด
โครงการหนึ่ง หรอืหลายโครงการพรอ้มกนั แต่ละโครงการสามารถเอาประกนัภยัไดใ้นจ านวนรวมกนัไม่เกนิ 8,000 ล้าน
บาท เน่ืองจากโอกาสที่จะเกดิเหตุการณ์ที่โครงการของ CPN หรอืโครงการที่ CPN เป็นผู้บรหิารทรพัยส์นิ จะต้องเอา
ประกันภัยพร้อมกันมากกว่าหนึ่งโครงการมีความเป็นไปได้น้อย โดยผู้จ ัดการกองทรัสต์จะด าเนินการให้กรมธรรม์
ประกนัภยัดงักล่าวระบุชื่อ CPNREIT เป็นผูเ้อาประกนัภยัร่วมและผูร้บัผลประโยชน์ร่วม    

3.4 สรปุสาระส าคญัของรายงานการประเมิน 

ในการเขา้ลงทุนในทรพัย์สนิที่จะลงทุนเพิม่เติม ผูจ้ดัการกองทรสัต์ได้จดัให้มบีรษิทัประเมนิมูลค่าทรพัย์สนิ
จ านวน 2 ราย คอื บรษิทั จสัตสิ พรอ็พเพอรต์ี ้แอนด ์แอพไพรซลั จ ากดั และ บรษิทั เอส.แอล.สแตนดารด์ แอพไพรซลั 
จ ากดั ซึ่งเป็นบรษิัทประเมินมูลค่าทรพัย์สนิที่ได้รบัความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. ให้ท าการประเมินมูลค่า
ทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ โดยรายละเอยีดของการประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ เป็นไปตามทีป่รากฏใน
ตารางดงัต่อไปนี้  

โครงการ 
(หน่วย : ล้านบาท) 

มลูค่าประเมิน
โดย Justice 

มลูค่าประเมิน
โดย SL 

วิธีประเมิน วนัท่ีประเมิน วนัท่ีวดัมลูค่า/1 

เซน็ทรลัมารนีา 2,283 2,129 วธิรีายได ้ 30 ก.ย. 62 1 เม.ย. 63 
เซน็ทรลัพลาซา ล าปาง 2,567 2,383 วธิรีายได ้ 30 ก.ย. 62 1 เม.ย. 63 
เซน็ทรลัพลาซา สุราษฎรธ์านี 6,979 6,953 วธิรีายได ้ 30 ก.ย. 62 1 เม.ย. 63 
เซน็ทรลัพลาซา อุบลราชธานี 6,431 6,354 วธิรีายได ้ 30 ก.ย. 62 1 เม.ย. 63 
เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 
(ช่วงต่ออายุ) 

25,541 25,394 วธิรีายได ้ 30 ก.ย. 62 16 ส.ค. 68 

อาคารส านักงานเดอะไนน์ ทาว
เวอรส์  

4,899 4,744 วธิรีายได ้ 30 ก.ย. 62 1 ม.ค. 63 

อาคารส านกังานยนูิลเีวอร ์เฮา้ส์ 1,285 1,284 วธิรีายได ้ 30 ก.ย. 62 1 ม.ค. 63 
หมายเหตุ 
1.  ตามวนัทีท่ีค่าดวา่จะลงทุนในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ ยกเวน้โครงการเซน็ทรลัพลาซา พระราม 2 (ชว่งต่ออายุ) จะเป็นวนัทีเ่ริม่ระยะเวลาการเชา่ 

โดยสรุปสมมตฐิานส าคญัของรายงานประเมนิทรพัยส์นิเป็นดงันี้ 

สรุปสมมตฐิานส าคญัของรายงานการประเมนิของโครงการเซน็ทรลัมารนีา 

สมมติฐานหลกัในการ
ประเมิน 

Justice SL 

วิธีการประเมินมูลค่า วธิรีายได ้(Income Approach) แบบวธิคีดิลดกระแสเงนิสด (Discounted Cash Flow 
Approach)  

ระยะเวลาการเช่า 1 เมษายน 2563 – 30 เมษายน 2578 
พืน้ท่ีให้เช่า 13,726 ตารางเมตร 
อตัราการเช่าพื้นท่ีเฉล่ีย
(Occupancy Rate) 

รอ้ยละ 96.0 – รอ้ยละ 97.7 รอ้ยละ 96 – รอ้ยละ 97 

อตัราค่าเช่าเฉล่ียปีแรก
ของระยะเวลาการเช่า 
 

1,178 บาท/ตร.ม./เดอืน 1,107 บาท/ตร.ม./เดอืน 
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สมมติฐานหลกัในการ
ประเมิน 

Justice SL 

อตัราการเติบโตของค่า
เช่าเฉล่ีย 

รอ้ยละ 3.7 – รอ้ยละ 4.5 ต่อปี รอ้ยละ 3.0 – รอ้ยละ 5.0 ต่อปี 

ร า ย ไ ด้ จ า ก พื้ น ท่ี
ส่วนกลาง 

ประมาณร้อยละ 23.3 ของรายไดค้่าเช่า
จากพืน้ทีใ่หเ้ช่า 

ประมาณร้อยละ 25.0 ของรายไดค้่าเช่า
จากพื้นที่ให้เช่า และปรบัเพิ่มขึ้นร้อยละ 
5.0 ต่อปี 

รายได้อ่ืน ๆ 
 

รายได้อื่น ๆ ประกอบด้วยรายได้จาก
พื้นที่โปรโมชัน่ รายได้ค่าสาธารณูปโภค 
รายได้จากบริการร่วม และรายได้อื่น ๆ 
โดยคิดเป็นประมาณร้อยละ 59.4 ของ
รายไดค้่าเช่าจากพืน้ทีใ่หเ้ช่า (หรอืคดิเป็น
ประมาณร้อยละ 48.2 ของรายไดค้่าเช่า
รวม) 

รายได้อื่น ๆ ประกอบด้วยรายได้จาก
พื้นที่โปรโมชัน่ รายได้ค่าสาธารณูปโภค 
รายได้จากบริการร่วม และรายได้อื่น ๆ 
โดยคิดเป็นประมาณร้อยละ 51.9 ของ
รายได้ค่าเช่ารวม โดยรายได้อื่นบาง
รายการปรบัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.0 – รอ้ยละ 
3.0 ต่อปี 

ต้นทุนเช่าและบริการ 
 

ต้นทุนเช่าและบริการประกอบด้วย ค่า
สาธารณูปโภค ค่าใชจ้่ายในการซ่อมแซม 
ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ด้ า น ก า ร ต ล า ด แ ล ะ
ประชาสัมพันธ์ ค่าภาษี ค่าประกันภัย 
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยคดิเป็นประมาณ
ร้อยละ 30.5 ของรายได้รวม และปรบั
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 2.5 ต่อปี 

ต้นทุนเช่าและบริการประกอบด้วย ค่า
สาธารณูปโภค ค่าใชจ้่ายในการซ่อมแซม 
ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ด้ า น ก า ร ต ล า ด แ ล ะ
ประชาสัมพันธ์  ค่ าป ระกันภัย  และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยคดิเป็นประมาณรอ้ย
ละ 30.2 ของรายได้รวม และค่าใช้จ่าย
บางรายการปรบัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 3.0 ต่อปี 
และค่าภาษีประมาณร้อยละ 1.5 ของ
รายไดค้่าเช่ารวม 

ค่า เ งินส ารองส าหรับ
ปรบัปรงุอาคาร  

ประมาณรอ้ยละ 2.0 ของรายไดร้วม ประมาณรอ้ยละ 2.0 ของรายไดร้วม  

ค่าใช้จ่ายในการรือ้ถอน ประมาณ 37 ล้านบาทเมื่อสิน้สุดสญัญา
เช่า 

ประมาณ 37 ล้านบาทเมื่อสิน้สุดสญัญา
เช่า 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จดัการทรพัยสิ์น 

ตามสญัญาบรหิารจดัการทรพัยส์นิ ซึง่มรีายละเอยีดของค่าใชจ้่ายตามทีส่รุปในส่วนที ่
2.4 ขอ้ 4.2 “ค่าตอบแทนทีผู่บ้รหิารอสงัหารมิทรพัยจ์ะไดร้บัจาก CPNREIT” 

อตัราคิดลด รอ้ยละ 9.5  รอ้ยละ 9.5 
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สรุปสมมตฐิานส าคญัของรายงานการประเมนิของโครงการเซน็ทรลัพลาซา ล าปาง 

สมมติฐานหลกัในการ
ประเมิน 

Justice SL 

วิธีการประเมินมูลค่า วธิรีายได ้(Income Approach) แบบวธิคีดิลดกระแสเงนิสด (Discounted Cash Flow 
Approach)  

ระยะเวลาการเช่า 1 เมษายน 2563 – 16 ธนัวาคม 2584 
พืน้ท่ีให้เช่า 15,887 ตารางเมตร 
อตัราการเช่าพื้นท่ีเฉล่ีย
(Occupancy Rate) 

รอ้ยละ 93.6 – รอ้ยละ 96.1 รอ้ยละ 93 – รอ้ยละ 97 

อตัราค่าเช่าเฉล่ียปีแรก
ของระยะเวลาการเช่า 

862 บาท/ตร.ม./เดอืน 833 บาท/ตร.ม./เดอืน 

อตัราการเติบโตของค่า
เช่าเฉล่ีย 

รอ้ยละ 3.7 – รอ้ยละ 4.4 ต่อปี รอ้ยละ 3.0 – รอ้ยละ 5.0 ต่อปี 

ร า ย ไ ด้ จ า ก พื้ น ท่ี
ส่วนกลาง 

ประมาณร้อยละ 14.5 ของรายไดค้่าเช่า
จากพืน้ทีใ่หเ้ช่า 

ประมาณร้อยละ 16.2 ของรายไดค้่าเช่า
จากพืน้ทีใ่หเ้ช่าในปีที ่1 โดยปีที ่2 – 10 
มีการปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.0 ต่อปี 
จากนัน้ปีที ่11 – 21 ปรบัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 
4.0 ต่อปี 

รายได้อ่ืน ๆ 
 

รายได้อื่น ๆ ประกอบด้วยรายได้จาก
พื้นที่โปรโมชัน่ รายได้ค่าสาธารณูปโภค 
รายได้จากบริการร่วม และรายได้อื่น ๆ 
โดยคิดเป็นประมาณร้อยละ 84.2 ของ
รายไดค้่าเช่าจากพืน้ทีใ่หเ้ช่า (หรอืคดิเป็น
ประมาณร้อยละ 73.5 ของรายไดค้่าเช่า
รวม) 

รายได้อื่น ๆ ประกอบด้วยรายได้จาก
พื้นที่โปรโมชัน่ รายได้ค่าสาธารณูปโภค 
รายได้จากบริการร่วม และรายได้อื่น ๆ 
โดยคิดเป็นประมาณร้อยละ 76.9 ของ
รายได้ค่าเช่ารวม โดยรายได้อื่นบาง
รายการปรบัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.0 – รอ้ยละ 
3.0 ต่อปี 

ต้นทุนเช่าและบริการ 
 

ต้นทุนเช่าและบริการประกอบด้วย ค่า
สาธารณูปโภค ค่าใชจ้่ายในการซ่อมแซม 
ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ด้ า น ก า ร ต ล า ด แ ล ะ
ประชาสัมพันธ์ ค่าภาษี ค่าประกันภัย 
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยคดิเป็นประมาณ
ร้อยละ 34.5 ของรายได้รวม และปรบั
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 2.5 ต่อปี 

ต้นทุนเช่าและบริการประกอบด้วย ค่า
สาธารณูปโภค ค่าใชจ้่ายในการซ่อมแซม 
ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ด้ า น ก า ร ต ล า ด แ ล ะ
ประชาสัมพันธ์  ค่ าป ระกันภัย  และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยคดิเป็นประมาณร้อย
ละ 33.0 ของรายได้รวม และค่าใช้จ่าย
บางรายการปรบัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 3.0 ต่อปี 
และค่าภาษีประมาณร้อยละ 1.5 ของ
รายไดค้่าเช่ารวม 

ค่า เ งินส ารองส าหรับ
ปรบัปรงุอาคาร  

ประมาณรอ้ยละ 2.0 ของรายไดร้วม ประมาณรอ้ยละ 2.0 ของรายไดร้วม  

ค่าใช้จ่ายในการรือ้ถอน ประมาณ 43 ล้านบาทเมื่อสิน้สุดสญัญา
เช่า 

ประมาณ 43 ล้านบาทเมื่อสิน้สุดสญัญา
เช่า 
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Justice SL 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จดัการทรพัยสิ์น 

ตามสญัญาบรหิารจดัการทรพัยส์นิ ซึง่มรีายละเอยีดของค่าใชจ้่ายตามที่สรุปในส่วนที ่
2.4 ขอ้ 4.2 “ค่าตอบแทนทีผู่บ้รหิารอสงัหารมิทรพัยจ์ะไดร้บัจาก CPNREIT” 

อตัราคิดลด รอ้ยละ 9.0 รอ้ยละ 9.5 

สรุปสมมตฐิานส าคญัของรายงานการประเมนิของโครงการเซน็ทรลัพลาซา สรุาษฎธ์านี 

สมมติฐานหลกัในการ
ประเมิน 

Justice SL 

วิธีการประเมินมูลค่า วธิรีายได ้(Income Approach) แบบวธิคีดิลดกระแสเงนิสด (Discounted Cash Flow 
Approach)  

ระยะเวลาการเช่า 1 เมษายน 2563 – 31 มนีาคม 2593 
พืน้ท่ีให้เช่า 26,535 ตารางเมตร 
อตัราการเช่าพื้นท่ีเฉล่ีย
(Occupancy Rate) 

รอ้ยละ 95.4 – รอ้ยละ 96.8 รอ้ยละ 93 – รอ้ยละ 97 

อตัราค่าเช่าเฉล่ียปีแรก
ของระยะเวลาการเช่า 

1,118 บาท/ตร.ม./เดอืน 1,120 บาท/ตร.ม./เดอืน 

อตัราการเติบโตของค่า
เช่าเฉล่ีย 

รอ้ยละ 3.7 – รอ้ยละ 4.4 ต่อปี รอ้ยละ 3.0 – รอ้ยละ 5.0 ต่อปี 

ร า ย ไ ด้ จ า ก พื้ น ท่ี
ส่วนกลาง 

ประมาณร้อยละ 13.0 ของรายไดค้่าเช่า
จากพืน้ทีใ่หเ้ช่า 

ประมาณร้อยละ 13.1 ของรายไดค้่าเช่า
จากพืน้ทีใ่หเ้ช่าในปีที ่1 โดยปีที ่2 – 10 
มีการปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.0 ต่อปี 
จากนัน้ปีที ่11 – 30 ปรบัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 
3.0 ต่อปี 

รายได้อ่ืน ๆ 
 

รายได้อื่น ๆ ประกอบด้วยรายได้จาก
พื้นที่โปรโมชัน่ รายได้ค่าสาธารณูปโภค 
รายได้จากบริการร่วม และรายได้อื่น ๆ 
โดยคิดเป็นประมาณร้อยละ 65.9 ของ
รายไดค้่าเช่าจากพืน้ทีใ่หเ้ช่า (หรอืคดิเป็น
ประมาณร้อยละ 58.3 ของรายไดค้่าเช่า
รวม) 

รายได้อื่น ๆ ประกอบด้วยรายได้จาก
พื้นที่โปรโมชัน่ รายได้ค่าสาธารณูปโภค 
รายได้จากบริการร่วม และรายได้อื่น ๆ 
โดยคิดเป็นประมาณร้อยละ 58.4 ของ
รายได้ค่าเช่ารวม โดยรายได้อื่นบาง
รายการปรบัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.0 – รอ้ยละ 
3.0 ต่อปี 

ต้นทุนเช่าและบริการ 
 

ต้นทุนเช่าและบริการประกอบด้วย ค่า
สาธารณูปโภค ค่าใชจ้่ายในการซ่อมแซม 
ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ด้ า น ก า ร ต ล า ด แ ล ะ
ประชาสัมพันธ์ ค่าภาษี ค่าประกันภัย 
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยคดิเป็นประมาณ
ร้อยละ 23.0 ของรายได้รวม และปรบั
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 2.5 ต่อปี 

ต้นทุนเช่าและบริการประกอบด้วย ค่า
สาธารณูปโภค ค่าใชจ้่ายในการซ่อมแซม 
ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ด้ า น ก า ร ต ล า ด แ ล ะ
ประชาสัมพันธ์  ค่ าป ระกันภัย  และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยคดิเป็นประมาณร้อย
ละ 22.3 ของรายไดร้วม และค่าใชจ้่าย
บางรายการปรบัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 3.0 ต่อปี 
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สมมติฐานหลกัในการ
ประเมิน 

Justice SL 

และค่าภาษีประมาณร้อยละ 1.5 ของ
รายไดค้่าเช่ารวม 

ค่า เ งินส ารองส าหรับ
ปรบัปรงุอาคาร  

ประมาณรอ้ยละ 2.0 ของรายไดร้วม ประมาณรอ้ยละ 2.0 ของรายไดร้วม  

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จดัการทรพัยสิ์น 

ตามสญัญาบรหิารจดัการทรพัยส์นิ ซึง่มรีายละเอยีดของค่าใชจ้่ายตามที่สรุปในส่วนที ่
2.4 ขอ้ 4.2 “ค่าตอบแทนทีผู่บ้รหิารอสงัหารมิทรพัยจ์ะไดร้บัจาก CPNREIT” 

อตัราคิดลด รอ้ยละ 9.0 รอ้ยละ 9.0 

สรุปสมมตฐิานส าคญัของรายงานการประเมนิของโครงการเซน็ทรลัพลาซา อุบลราชธานี 

สมมติฐานหลกัในการ
ประเมิน 

Justice SL 

วิธีการประเมินมูลค่า วธิรีายได ้(Income Approach) แบบวธิคีดิลดกระแสเงนิสด (Discounted Cash Flow 
Approach)  

ระยะเวลาการเช่า 1 เมษายน 2563 – 31 มนีาคม 2593 
พืน้ท่ีให้เช่า 25,168 ตารางเมตร 
อตัราการเช่าพื้นท่ีเฉล่ีย
(Occupancy Rate) 

รอ้ยละ 94.8 – รอ้ยละ 97.4 รอ้ยละ 95 – รอ้ยละ 97 

อตัราค่าเช่าเฉล่ียปีแรก
ของระยะเวลาการเช่า 

1,062 บาท/ตร.ม./เดอืน 1,045 บาท/ตร.ม./เดอืน 

อตัราการเติบโตของค่า
เช่าเฉล่ีย 

รอ้ยละ 3.7 – รอ้ยละ 4.8 ต่อปี รอ้ยละ 4.0 – รอ้ยละ 5.0 ต่อปี 

ร า ย ไ ด้ จ า ก พื้ น ท่ี
ส่วนกลาง 

ประมาณร้อยละ 13.0 ของรายไดค้่าเช่า
จากพืน้ทีใ่หเ้ช่า 

ประมาณร้อยละ 13.7 ของรายไดค้่าเช่า
จากพืน้ทีใ่หเ้ช่าในปีที ่1 โดยปีที ่2 – 10 
มีการปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.0 ต่อปี 
จากนัน้ปีที ่11 – 30 ปรบัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 
4.0 ต่อปี 

รายได้อ่ืน ๆ 
 

รายได้อื่น ๆ ประกอบด้วยรายได้จาก
พื้นที่โปรโมชัน่ รายได้ค่าสาธารณูปโภค 
รายได้จากบริการร่วม และรายได้อื่น ๆ 
โดยคิดเป็นประมาณร้อยละ 68.0 ของ
รายไดค้่าเช่าจากพืน้ทีใ่หเ้ช่า (หรอืคดิเป็น
ประมาณร้อยละ 60.2 ของรายไดค้่าเช่า
รวม) 

รายได้อื่น ๆ ประกอบด้วยรายได้จาก
พื้นที่โปรโมชัน่ รายได้ค่าสาธารณูปโภค 
รายได้จากบริการร่วม และรายได้อื่น ๆ 
โดยคิดเป็นประมาณร้อยละ 61.8 ของ
รายได้ค่าเช่ารวม โดยรายได้อื่นบาง
รายการปรบัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.0 – รอ้ยละ 
3.5 ต่อปี 

ต้นทุนเช่าและบริการ 
 

ต้นทุนเช่าและบริการประกอบด้วย ค่า
สาธารณูปโภค ค่าใชจ้่ายในการซ่อมแซม 
ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ด้ า น ก า ร ต ล า ด แ ล ะ

ต้นทุนเช่าและบริการประกอบด้วย ค่า
สาธารณูปโภค ค่าใชจ้่ายในการซ่อมแซม 
ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ด้ า น ก า ร ต ล า ด แ ล ะ
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ประชาสัมพันธ์ ค่าภาษี ค่าประกันภัย 
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยคดิเป็นประมาณ
ร้อยละ 23.0 ของรายได้รวม และปรบั
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 2.5 ต่อปี 

ประชาสัมพันธ์  ค่ าป ระกันภัย  และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยคดิเป็นประมาณร้อย
ละ 21.1 ของรายไดร้วม และค่าใชจ้่าย
บางรายการปรบัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 3.0 ต่อปี 
และค่าภาษีประมาณร้อยละ 1.5 ของ
รายไดค้่าเช่ารวม 

ค่า เ งินส ารองส าหรับ
ปรบัปรงุอาคาร  

ประมาณรอ้ยละ 2.0 ของรายไดร้วม ประมาณรอ้ยละ 2.0 ของรายไดร้วม  

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จดัการทรพัยสิ์น 

ตามสญัญาบรหิารจดัการทรพัยส์นิ ซึง่มรีายละเอยีดของค่าใชจ้่ายตามที่สรุปในส่วนที ่
2.4 ขอ้ 4.2 “ค่าตอบแทนทีผู่บ้รหิารอสงัหารมิทรพัยจ์ะไดร้บัจาก CPNREIT” 

อตัราคิดลด รอ้ยละ 9.0 รอ้ยละ 9.0 

สรุปสมมตฐิานส าคญัของรายงานการประเมนิของโครงการเซน็ทรลัพลาซา พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) 

สมมติฐานหลกัในการ
ประเมิน 

Justice SL 

วิธีการประเมินมูลค่า วธิรีายได ้(Income Approach) แบบวธิคีดิลดกระแสเงนิสด (Discounted Cash Flow 
Approach)  

ระยะเวลาการเช่า 16 สงิหาคม 2568 – 15 สงิหาคม 2598 
พืน้ท่ีให้เช่า 92,292 ตารางเมตร 
อตัราการเช่าพื้นท่ีเฉล่ีย
(Occupancy Rate) 

รอ้ยละ 94.8 – รอ้ยละ 97.4 รอ้ยละ 93 – รอ้ยละ 95 

อตัราค่าเช่าเฉล่ียปีแรก
ของระยะเวลาการเช่า 

1,260 บาท/ตร.ม./เดอืน 1,416 บาท/ตร.ม./เดอืน 

อตัราการเติบโตของค่า
เช่าเฉล่ีย 

รอ้ยละ 2.5 – รอ้ยละ 4.1 ต่อปี รอ้ยละ 3.0 – รอ้ยละ 5.0 ต่อปี 

รายได้จากพืน้ท่ี
ส่วนกลาง 

ประมาณร้อยละ 12.0 ของรายไดค้่าเช่า
จากพืน้ทีใ่หเ้ช่า 

ประมาณร้อยละ 12.1 ของรายไดค้่าเช่า
จากพืน้ทีใ่หเ้ช่าในปีที ่1 โดยปีที ่2 – 5 มี
การปรบัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 5.0 ต่อปี จากนัน้ 
ปรบัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 3.0 ต่อปี 

รายได้อ่ืน ๆ 
 

รายได้อื่น ๆ ประกอบด้วยรายได้จาก
พื้นที่โปรโมชัน่ รายได้ค่าสาธารณูปโภค 
รายได้จากบริการร่วม และรายได้อื่น ๆ 
โดยคิดเป็นประมาณร้อยละ 53.0 ของ
รายไดค้่าเช่าจากพืน้ทีใ่หเ้ช่า (หรอืคดิเป็น
ประมาณร้อยละ 47.3 ของรายไดค้่าเช่า
รวม) 

รายได้อื่น ๆ ประกอบด้วยรายได้จาก
พื้นที่โปรโมชัน่ รายได้ค่าสาธารณูปโภค 
รายได้จากบริการร่วม และรายได้อื่น ๆ 
โดยคิดเป็นประมาณร้อยละ 49.4 ของ
รายได้ค่าเช่ารวม โดยรายได้อื่นบาง
รายการปรบัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.0 – รอ้ยละ 
3.0 ต่อปี 



ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์CPN รเีทล โกรท 
CPN RETAIL GROWTH LEASEHOLD REIT 

 

ส่วนที ่2.3 หน้า 56 
 

 

สมมติฐานหลกัในการ
ประเมิน 

Justice SL 

ต้นทุนเช่าและบริการ 
 

ต้นทุนเช่าและบริการประกอบด้วย ค่า
สาธารณูปโภค ค่าใชจ้่ายในการซ่อมแซม 
ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ด้ า น ก า ร ต ล า ด แ ล ะ
ประชาสัมพันธ์ ค่าภาษี ค่าประกันภัย 
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยคดิเป็นประมาณ
ร้อยละ 14.2 ของรายได้รวม และปรบั
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 2.5 ต่อปี 

ต้นทุนเช่าและบริการประกอบด้วย ค่า
สาธารณูปโภค ค่าใชจ้่ายในการซ่อมแซม 
ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ด้ า น ก า ร ต ล า ด แ ล ะ
ประชาสัมพันธ์  ค่ าป ระกันภัย  และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยคดิเป็นประมาณร้อย
ละ 17.7 ของรายไดร้วม และค่าใชจ้่าย
บางรายการปรบัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 3.0 ต่อปี 
และค่าภาษีประมาณร้อยละ 1.5 ของ
รายไดค้่าเช่ารวม 

ค่า เ งินส ารองส าหรับ
ปรบัปรงุอาคาร  

ประมาณรอ้ยละ 2.0 ของรายไดร้วม ประมาณรอ้ยละ 3.0 ของรายไดร้วม  

ค่าใช้จ่ายในการรือ้ถอน ประมาณ 378 ลา้นบาทก่อนสิน้สุดสญัญา
เช่า 3 เดอืน 

ประมาณ 378 ลา้นบาทก่อนสิน้สุดสญัญา
เช่า 3 เดอืน 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จดัการทรพัยสิ์น 

ตามสญัญาบรหิารจดัการทรพัยส์นิ ซึง่มรีายละเอยีดของค่าใชจ้่ายตามที่สรุปในส่วนที ่
2.4 ขอ้ 4.2 “ค่าตอบแทนทีผู่บ้รหิารอสงัหารมิทรพัยจ์ะไดร้บัจาก CPNREIT” 

อตัราคิดลด รอ้ยละ 9.0 รอ้ยละ 9.0 

สรุปสมมตฐิานส าคญัของรายงานการประเมนิของโครงการอาคารส านกังานเดอะไนน์ ทาวเวอรส์ 

สมมติฐานหลกัในการ
ประเมิน 

Justice SL 

วิธีการประเมินมูลค่า วธิรีายได ้(Income Approach) แบบวธิคีดิลดกระแสเงนิสด (Discounted Cash Flow 
Approach)  

ระยะเวลาการเช่า 1 มกราคม 2563 – 18 เมษายน 2590 
พืน้ท่ีให้เช่า 62,805 ตารางเมตร 
อตัราการเช่าพื้นท่ีเฉล่ีย
(Occupancy Rate) 

รอ้ยละ 92.6 – รอ้ยละ 95.5 รอ้ยละ 94 

อตัราค่าเช่าเฉล่ียปีแรก
ของระยะเวลาการเช่า 

643 บาท/ตร.ม./เดอืน 650 บาท/ตร.ม./เดอืน 

อตัราการเติบโตของค่า
เช่าเฉล่ีย 

รอ้ยละ 2.9 – รอ้ยละ 4.1 ต่อปี รอ้ยละ 3.0 ต่อปี 

รายได้อ่ืน ๆ 
 

รายได้อื่น ๆ ประกอบด้วยรายได้ค่า
สาธารณูปโภค รายได้ค่าจอดรถ รายได้
ค่าบรกิารอื่น ๆ และรายไดอ้ื่น ๆ โดยคดิ
เป็นประมาณรอ้ยละ 11.1 ของรายไดค้่า
เช่ า  โดยรายได้อื่นบางรายการปรับ
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 3.0 ต่อปี 

รายได้อื่น ๆ ประกอบด้วยรายได้ค่า
สาธารณูปโภค รายได้ค่าจอดรถ รายได้
ค่าบรกิารอื่น ๆ และรายไดอ้ื่น ๆ โดยคดิ
เป็นประมาณรอ้ยละ 10.5 ของรายไดค้่า
เช่ า  โดยรายได้อื่นบางรายการปรับ
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.0 ต่อปี 
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สมมติฐานหลกัในการ
ประเมิน 

Justice SL 

ต้นทุนเช่าและบริการ 
 

ต้นทุนเช่าและบริการประกอบด้วย ค่า
สาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง ค่า
ซ่อมแซม โดยคิดเป็นประมาณร้อยละ 
17.8 ของรายไดร้วม และปรบัเพิม่ขึน้รอ้ย
ละ 2.5 ต่อปี ค่าประกนัภยัประมาณรอ้ย
ละ 0.5 ต่อปี และปรบัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 5.0 
ทุก ๆ 5 ปี และค่าภาษีประมาณร้อยละ 
6.9 ของรายไดค้่าเช่า 

ต้นทุนเช่าและบริการประกอบด้วย ค่า
สาธารณูปโภค ค่ารกัษาความปลอดภัย 
ค่าท าความสะอาด ค่าใช้จ่ายในการ
ซ่อมแซม ค่าประกนัภยั และค่าใชจ้่ายอื่น 
ๆ โดยคดิเป็นประมาณรอ้ยละ 20.4 ของ
รายไดร้วม และค่าใชจ้่ายบางรายการปรบั
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.0 - รอ้ยละ 3.0 ต่อปี 
และค่าภาษีประมาณร้อยละ 6.9 ของ
รายไดค้่าเช่า 

ค่า เ งินส ารองส าหรับ
ปรบัปรงุอาคาร  

ประมาณรอ้ยละ 2.0 ของรายไดร้วม ประมาณรอ้ยละ 2.0 ของรายไดร้วม  

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จดัการทรพัยสิ์น 

ตามสญัญาบรหิารจดัการทรพัยส์นิ ซึง่มรีายละเอยีดของค่าใชจ้่ายตามที่สรุปในส่วนที ่
2.4 ขอ้ 4.2 “ค่าตอบแทนทีผู่บ้รหิารอสงัหารมิทรพัยจ์ะไดร้บัจาก CPNREIT” 

อตัราคิดลด รอ้ยละ 9.0 รอ้ยละ 9.0 

สรุปสมมตฐิานส าคญัของรายงานการประเมนิของโครงการอาคารส านกังานยนูิลเีวอร ์เฮา้ส ์

สมมติฐานหลกัในการ
ประเมิน 

Justice SL 

วิธีการประเมินมูลค่า วธิรีายได ้(Income Approach) แบบวธิคีดิลดกระแสเงนิสด (Discounted Cash Flow 
Approach)  

ระยะเวลาการเช่า 1 มกราคม 2563 – 14 พฤศจกิายน 2577 
พืน้ท่ีให้เช่า 18,527 ตารางเมตร 
อตัราการเช่าพื้นท่ีเฉล่ีย
(Occupancy Rate) 

รอ้ยละ 100 รอ้ยละ 100 

อตัราค่าเช่าเฉล่ียปีแรก
ของระยะเวลาการเช่า 

732 บาท/ตร.ม./เดอืน 731.5 บาท/ตร.ม./เดอืน 

อตัราการเติบโตของค่า
เช่าเฉล่ีย 

รอ้ยละ 12.5 ทุก ๆ 3 ปี รอ้ยละ 12.5 ทุก ๆ 3 ปี 

รายได้อ่ืน ๆ 
 

รายได้อื่น ๆ ประกอบด้วยรายได้ค่า
สาธารณูปโภค โดยคดิเป็นประมาณร้อย
ละ 4.1 ของรายไดค้่าเช่า โดยปรบัเพิม่ขึน้
รอ้ยละ 3.0 ต่อปี 

รายได้อื่น ๆ ประกอบด้วยรายได้ค่า
สาธารณูปโภค โดยคดิเป็นประมาณร้อย
ละ 5.0 ของรายไดค้่าเช่า โดยปรบัเพิม่ขึน้
รอ้ยละ 1.0 ต่อปี 

ต้นทุนเช่าและบริการ 
 

ต้นทุนเช่าและบริการประกอบด้วย ค่า
สาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง ค่า
ซ่อมแซม โดยคิดเป็นประมาณร้อยละ 
13.5 ของรายไดร้วม และปรบัเพิม่ขึน้รอ้ย

ต้นทุนเช่าและบริการประกอบด้วย ค่า
สาธารณูปโภค ค่ารกัษาความปลอดภัย 
ค่าท าความสะอาด ค่าใช้จ่ายในการ
ซ่อมแซม ค่าประกนัภยั และค่าใชจ้่ายอื่น 
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สมมติฐานหลกัในการ
ประเมิน 

Justice SL 

ละ 2.5 ต่อปี ค่าประกนัภยัประมาณรอ้ย
ละ 0.5 ต่อปี และปรบัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 3.0 
ทุก ๆ 5 ปี และค่าภาษีประมาณร้อยละ 
6.9 ของรายไดค้่าเช่าค่าเช่า 

ๆ โดยคดิเป็นประมาณรอ้ยละ 14.9 ของ
รายไดร้วม และค่าใชจ้่ายบางรายการปรบั
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.0 - รอ้ยละ 3.0 ต่อปี 
และค่าภาษีประมาณร้อยละ 6.9 ของ
รายไดค้่าเช่า 

ค่า เ งินส ารองส าหรับ
ปรบัปรงุอาคาร  

ประมาณรอ้ยละ 2.0 ของรายไดร้วม ประมาณรอ้ยละ 2.0 ของรายไดร้วม  

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จดัการทรพัยสิ์น 

ตามสญัญาบรหิารจดัการทรพัยส์นิ ซึง่มรีายละเอยีดของค่าใชจ้่ายตามที่สรุปในส่วนที ่
2.4 ขอ้ 4.2 “ค่าตอบแทนทีผู่บ้รหิารอสงัหารมิทรพัยจ์ะไดร้บัจาก CPNREIT” 

อตัราคิดลด รอ้ยละ 9.5 รอ้ยละ 9.5 
 

ทีป่รกึษาทางการเงนิและผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดต้รวจสอบสมมตฐิานหลกัของผูป้ระเมนิมลูค่าทรพัยส์นิทีใ่ชใ้นการ
ประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิแลว้ ไม่พบสิง่ทีเ่ป็นเหตุใหเ้ชื่อว่าสมมตฐิานหลกัทีใ่ชใ้นการประเมนิดงักล่าว
ไม่สมเหตุสมผลเมื่อเทยีบกบัผลประกอบการเฉลีย่ในอดตีของทรพัยส์นิตลอดจนแนวโน้มของธุรกจิอสงัหารมิทรพัยใ์น
ประเทศไทย และสามารถเทยีบเคยีงไดก้บัการประเมนิราคาทรพัยส์นิประเภทเดยีวกนักบัทรพัยส์นิที่จะลงทุนเพิม่เตมิ 
อย่างไรกต็าม ผลประกอบการทีเ่กดิขึน้จรงิอาจแตกต่างจากสมมตฐิานดงักล่าว และความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิ
และผูจ้ดัการกองทรสัต์ตัง้อยู่บนสภาพแวดลอ้มในการด าเนินการธุรกจิ สภาวะเศรษฐกจิ ตลอดจนสภาวะตลาดทุนใน
ปจัจุบนั  

3.5 ราคาท่ีจะลงทุนในทรพัยสิ์นท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติม 

รายละเอยีดของการประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิและราคาที ่CPNREIT จะลงทุนในทรพัยส์นิทีจ่ะ
ลงทุนเพิม่เตมิเป็นไปตามทีป่รากฏในตารางดงัต่อไปนี้  
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โครงการ 
(หน่วย : ล้านบาท) 

มลูค่าประเมิน
โดย Justice/1 

มลูค่าประเมิน
โดย SL/1 

มลูค่าประเมิน
ต า่สดุ 

มลูค่าการ
ลงทุน/2 

มลูค่าการ
ลงทุนสงูกว่า
ราคาประเมิน 

ทรพัยสิ์นกลุ่มท่ี 1      
เซน็ทรลัมารนีา 2,283 2,129 2,129 ไมเ่กนิ 2,768 รอ้ยละ 30.0 

เซน็ทรลัพลาซา ล าปาง 2,567 2,383 2,383 ไมเ่กนิ 3,098 รอ้ยละ 30.0 

เซน็ทรลัพลาซา สุราษฎรธ์านี 6,979 6,953 6,953 ไมเ่กนิ 9,039 รอ้ยละ 30.0 

เซน็ทรลัพลาซา อุบลราชธานี 6,431 6,354 6,354 ไมเ่กนิ 8,261 รอ้ยละ 30.0 
เซน็ทรลัพลาซา พระราม 2 (ช่วง
ต่ออาย)ุ 

25,541 25,394 25,394 ไมเ่กนิ 25,394/3 รอ้ยละ 0.0 

รวม 43,801 43,213 43,213 ไม่เกิน 48,560 ร้อยละ 12.4 
ทรพัยสิ์นกลุ่มท่ี 2      
อาคารส านกังานเดอะไนน์ ทาว
เวอรส์ 

4,899 4,744 4,744 ไมเ่กนิ 5,847 รอ้ยละ 23.3 

อาคารส านกังานยนูิลเีวอร ์เฮา้ส์ 1,285 1,284 1,284 ไมเ่กนิ 1,583 รอ้ยละ 23.3 
รวม 6,184 6,028 6,028 ไม่เกิน 7,430 ร้อยละ 23.3 
รวมทรพัยสิ์นกลุ่มท่ี 1 และ 2 49,985 49,241 49,241 ไม่เกิน 55,990 ร้อยละ 13.7 

หมายเหตุ  
1.  บรษิทัประเมนิมูลค่าทรพัย์สนิใชว้ธิีการประเมินมูลค่าทรพัย์สนิโดยวธิีรายได้ (Income Approach) โดยวนัที่วดัมูลค่าคอืวนัที่ที่คาดว่าจะลงทุนในทรพัย์สนิที่จะ

ลงทุนเพิม่เตมิ (วนัทีว่ดัมลูค่าส าหรบัทรพัยส์นิกลุ่มที ่1 คอืวนัที ่1 เมษายน 2563 ยกเวน้โครงการเซน็ทรลัพลาซา พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) คอืวนัที่ 16 สงิหาคม 
2568 และวนัทีว่ดัมลูค่าส าหรบัทรพัยส์นิกลุ่มที ่2 คอืวนัที ่1 มกราคม 2563) 

2.  มูลค่าการลงทุนของ CPNREIT ไม่รวมค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม และอากรแสตมป์ รวมตลอดจนค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
เกีย่วขอ้ง 

3.  มลูค่าการลงทุนที ่CPNREIT จะช าระในวนัเริม่ระยะเวลาการเชา่ (วนัที ่16 สงิหาคม 2568) 

มูลค่าการลงทุนรวมส าหรบัทรพัยส์นิกลุ่มที ่1 จ านวนไม่เกนิ 48,560 ลา้นบาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมการจด
ทะเบยีน ภาษมีลูค่าเพิม่ และอากรแสตมป์ รวมตลอดจนค่าธรรมเนียม และค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง) เป็นมูลค่าทีส่งู
กว่าราคาประเมนิต ่าสดุของทรพัยส์นิกลุ่มที ่1 ทีป่ระเมนิโดยบรษิทัประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิประมาณรอ้ยละ 12.4 

มูลค่าการลงทุนรวมส าหรบัทรพัย์สนิกลุ่มที่ 2 จ านวนไม่เกนิ 7,430 ล้านบาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมการจด
ทะเบยีน ภาษมีลูค่าเพิม่ และอากรแสตมป์ รวมตลอดจนค่าธรรมเนียม และค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง) เป็นมูลค่าที่สงู
กว่าราคาประเมนิต ่าสดุของทรพัยส์นิกลุ่มที ่2 ทีป่ระเมนิโดยบรษิทัประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิประมาณรอ้ยละ 23.3 

ความเหน็ของที่ปรึกษาทางการเงนิและผู้จดัการกองทรสัต์เกี่ยวกบัความสมเหตุสมผลของราคาในการเข้าลงทุนใน
ทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ 

 ผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละทีป่รกึษาทางการเงนิเหน็ว่าราคาในการเขา้ลงทุนสงูสดุดงักล่าวเป็นราคาทีเ่หมาะสม โดย
พจิารณาผลตอบแทนทีผู่ถ้อืหน่วยจะไดร้บัในปีแรกจากประมาณการงบก าไรขาดทุนและงบประกอบรายละเอยีดรายได้
สุทธติามสมมตฐิานส าหรบัช่วงระยะเวลาประมาณการตัง้แต่วนัที ่1 เมษายน 2563 ถงึวนัที ่31 มนีาคม 2564 โดยใน
กรณีทีม่กีารลงทุนเพิม่เตมิในทรพัยส์นิกลุ่มที ่1 หรอืกรณีทีม่กีารลงทุนเพิม่เตมิในทรพัยส์นิกลุ่มที ่2 หรอืกรณีทีม่กีาร
ลงทุนเพิม่เตมิในทัง้ทรพัยส์นิกลุ่มที ่1 และ 2 จะมปีระมาณการเงนิจ่ายผูถ้อืหน่วย (Cash Distribution Per Unit) และ
ประมาณการอตัราเงนิจ่ายผูถ้อืหน่วย (Distribution Yield) ทีม่ากกว่ากรณีไม่มกีารลงทุนเพิม่เตมิ โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
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รายการ ไม่มีการลงทุน
เพ่ิม 

ลงทุนเพ่ิมใน
ทรพัยสิ์นกลุ่มท่ี 

1/3 

ลงทุนเพ่ิมใน
ทรพัยสิ์นกลุ่มท่ี 

2/3 

ลงทุนเพ่ิมใน
ทรพัยสิ์นกลุ่มท่ี 1 

และ 2/3 
ประมาณการเงนิจ่ายผูถ้อืหน่วยต่อหน่วย (บาท/
หน่วย) 

1.7059 1.7323 1.7533 1.7705 

- ประมาณเงนิจ่ายในรปูแบบเงนิปนัผล/1 1.7059 1.7323 1.7533 1.7705 
- ประมาณเงนิจ่ายในรปูแบบเงนิคนืทุน/1 - - - - 

ประมาณการอตัราเงนิจ่ายผูถ้อืหน่วย/2 รอ้ยละ 4.87 รอ้ยละ 4.95 รอ้ยละ 5.01 รอ้ยละ 5.06 
สดัส่วนการกู้ยมืของ CPNREIT ภายหลงัการ
ลงทุน 

รอ้ยละ 31-/4 รอ้ยละ 27/5 รอ้ยละ 32/5 รอ้ยละ 27/5 

หมายเหตุ  
1. การแยกรายการประมาณการเงนิจ่ายผูถ้อืหน่วยต่อหน่วยเป็นเงนิปนัผลหรอืเงนิคนืทุน ยงัไม่รวมผลกระทบจากก าไร/ขาดทุนที่อาจเกดิขึน้จากการประเมนิมูลค่า

ทรพัยส์นิ อย่างไรกต็าม ประมาณการเงนิจ่ายรวมทีเ่ป็นเงนิสดใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยจะไม่ไดร้บัผลกระทบจากการแยกรายการเป็นเงนิปนัผลหรอืเงนิคนืทุนดงักล่าว 
2.  ประมาณการอตัราเงนิจ่ายผูถ้อืหน่วยดงักล่าว ค านวณจากราคาหน่วยทรสัต์ CPNREIT ที่ 35 บาท/หน่วย  ซึ่งเป็นเพยีงการแสดงการประมาณการส าหรบัรอบ

ระยะเวลาตัง้แต่วนัที ่1 เมษายน 2563 ถงึวนัที่ 31 มนีาคม 2564 ซึ่งค านวณโดยอ้างองิจากประมาณการงบก าไรขาดทุนและงบประกอบรายละเอยีดรายได้สุทธิ
ของทรพัย์สินตามสมมตฐิานส าหรบัช่วงระยะเวลาประมาณการตัง้แต่วนัที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวนัที่ 31 มีนาคม 2564 ซึ่งใชส้มมติฐานราคาหน่วยทรสัต ์
CPNREIT ทีอ่อกและเสนอขายที ่35 บาท/หน่วย เชน่เดยีวกนั  

3.  การลงทุนเพิม่ดว้ยโครงสรา้งการกูย้มืเงนิตามแผนทีค่าดการณ์ส าหรบัการกูย้มืเงนิในการลงทุนในทรพัย์สนิที่จะลงทุนเพิม่เตมิในสดัส่วนร้อยละ 35 ของมูลค่าการ
ลงทุน 

4. สดัส่วนการกูย้มืของ CPNREIT ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 
5.  สดัส่วนการกู้ยมืเงินค านวณจากมูลค่าทรพัย์สนิรวมของ CPNREIT ภายหลงัที่ลงทุนในทรพัย์สนิกลุ่มที่ 1 และ/หรือทรพัย์สนิกลุ่มที่ 2 แล้วเสรจ็ ทัง้นี้ มูลค่า

ทรพัยส์นิรวมของ CPNREIT จะรวมมลูค่าทรพัยส์นิจากโครงการเซน็ทรลัพลาซา พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานบญัชทีี่เกี่ยวขอ้ง อนึ่ง หนี้สนิ
ตามสญัญาเชา่การเงนิ (Lease Liability) ของโครงการเซน็ทรลัพลาซา พระราม 2 (ชว่งต่ออายุ) ไม่ถอืเป็นการกู้ยมืตามหลกัเกณฑข์องส านักงาน ก.ล.ต. ในกรณี
ทีไ่ม่รวมมลูค่าทรพัยส์นิจากโครงการเซน็ทรลัพลาซา พระราม 2 (ชว่งต่ออายุ) สดัส่วนการกู้ยมืเงนิหลงัการลงทุนจะมมีูลค่าประมาณร้อยละ 33 ทัง้นี้ สดัส่วนการ
กูย้มืของ CPNREIT อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไปภายหลงัการระดมทุนเพื่อช าระค่าเชา่ของโครงการเซน็ทรลัพลาซา พระราม 2 (ชว่งต่ออายุ) ในปี 2568 ซึ่งขึน้อยู่
กบัสดัส่วนโครงสรา้งการระดมทุนในขณะนัน้  

นอกจากนี้ ประมาณการอัตราเงินจ่ายผู้ถือหน่วยภายหลังการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมของ 
CPNREIT อยู่ทีป่ระมาณรอ้ยละ 5.06 โดยภายหลงัการลงทุนในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ คาดว่า CPNREIT จะเป็น
กองทรสัต์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ทัง้ในแง่ของมูลค่าทรพัย์สนิหลกัและมูลค่าตามราคาตลาดของ
หน่วยทรสัต์ (Market Capitalization) ซึง่ท าใหห้น่วยทรสัต์มสีภาพคล่องในการซือ้ขายหน่วย และยงัเป็นกองทรสัต์ที่
ค่อนขา้งมคีวามมัน่คง โดย CPNREIT ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืจาก TRIS ไวท้ีร่ะดบั AA (จดัอนัดบัเมื่อวนัที ่
25 มถุินายน 2562) นอกจากนี้ CPNREIT มนีโยบายในการลงทุนโดยมุ่งเน้นการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิาร
เช่าอสงัหารมิทรพัย ์รวมทัง้สทิธกิารเช่าช่วงอสงัหารมิทรพัยท์ีม่คีุณภาพสงู ซึง่จะท าให ้CPNREIT มกีารเตบิโตไดอ้ย่าง
ต่อเนื่องผ่านการลงทุนในทรัพย์สนิเพิม่เติมประกอบกบัการเติบโตจากผลการด าเนินงานของทรพัย์สนิที่ CPNREIT 
ลงทุน ซึ่งเมื่อพิจารณาอตัราผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รบัประกอบกบัปจัจยัเชงิคุณภาพอื่น ๆ ของ CPNREIT ที่
ปรกึษาทางการเงนิและผูจ้ดัการกองทรสัตเ์หน็ว่า CPNREIT เป็นทางเลอืกหนึ่งของการลงทุนทีค่าดว่าจะใหผ้ลตอบแทน
ทีน่่าพอใจแก่นกัลงทุนเมื่อเทยีบกบัทางเลอืกการลงทุนอื่น ๆ    
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ตารางแสดงอตัราเงินจ่ายผูถื้อหน่วยของทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละกองทุนรวม
อสงัหาริมทรพัย ์ประเภทศนูยก์ารค้า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

หลกัทรพัย ์
เงินจ่ายผูถ้ือหน่วย

ต่อหน่วย 
(บาท/หน่วย)/1 

ราคาหน่วย 
(บาท)/2 

อตัราเงินจ่ายผูถ้ือ
หน่วย 

(ร้อยละ)/1 

อายเุฉล่ียของทรพัยสิ์น
คงเหลือ/3 

(ปี) 
AIMCG 0.1904/4  7.45 2.56/4  กรรมสทิธิแ์ละสทิธกิารเช่า/5 

FUTUREPF 1.4440 24.40 5.92 22.0 
LHSC 0.9540 18.20 5.24 20.7 
MJLF 0.7725 10.30 7.50 17.3 
TLGF 0.9039 21.00 4.30 กรรมสทิธิแ์ละสทิธกิารเช่า/6 
TTLPF 1.6650 22.00 7.57 10.9 

CPNREIT 
(หลงัการลงทุนในทรพัยสิ์นท่ี

จะลงทุนเพ่ิมเติม) 
  5.06/7 29.7/8 

หมายเหตุ  
1.  เงนิปนัผลและเงนิลดทุนต่อหน่วยส าหรบัผลการด าเนินงาน 12 เดอืนล่าสุดของกองทรสัต ์โดยเป็นขอ้มลูจาก SETSMART ณ วนัที ่14 พฤศจกิายน 2562  
2. ราคาปิด ณ วนัที ่24 กุมภาพนัธ ์2563 
3. ค านวณจากอายุเฉลีย่คงเหลอืของทรพัยส์นิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 โดยถวัเฉลีย่ตามมลูค่าประเมนิของทรพัยส์นิล่าสุด 
4. AIMCG จดัตัง้กองทรสัต์ในวนัที่ 3 กรกฏาคม 2562 โดยเงนิจ่ายผูถ้อืหน่วยต่อหน่วยและอตัราเงนิจ่ายผูถ้อืหน่วยดงักล่าวส าหรบัผลประกอบการตัแ้ต่วนัที่  3 

กรกฎาคม 2562 – 30 กนัยายน 2562 
5. ทรพัย์สินหลักที่เป็นกรรมสิทธิป์ระมาณร้อยละ 6.9 ของทรพัย์สินหลกัทัง้หมด โดยทรัพย์สินหลกัส่วนที่เหลือมีสิทธิการเช่าในที่ดิน และ/หรืออาคาร เป็น

ส่วนประกอบของทรพัยส์นิ โดยมอีายุเฉลีย่ของสทิธกิารเชา่คงเหลอืประมาณ 22.1 ปี 
6. ทรพัย์สินหลกัที่เป็นกรรมสิทธิป์ระมาณร้อยละ 73.9 ของทรพัย์สินหลกัทัง้หมด โดยทรพัย์สินหลกัส่วนที่เหลือมีสิทธิการเช่าในที่ดิน และ/หรืออาคาร เป็น

ส่วนประกอบของทรพัยส์นิ โดยมอีายุเฉลีย่ของสทิธกิารเชา่คงเหลอืประมาณ 17.6 ปี 
7. ประมาณการอตัราเงนิจ่ายผูถ้อืหน่วยดงักล่าว ค านวณจากราคาหน่วยทรสัต์ CPNREIT ที่ 35 บาท/หน่วย  ซึ่งเป็นเพยีงการแสดงการประมาณการส าหรบัรอบ

ระยะเวลาตัง้แต่วนัที ่1 เมษายน 2563 ถงึวนัที่ 31 มนีาคม 2564 ซึ่งค านวณโดยอ้างองิจากประมาณการงบก าไรขาดทุนและงบประกอบรายละเอยีดรายได้สุทธิ
ของทรพัย์สินตามสมมตฐิานส าหรบัช่วงระยะเวลาประมาณการตัง้แต่วนัที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวนัที่ 31 มีนาคม 2564 ซึ่งใชส้มมติฐานราคาหน่วยทรสัต ์
CPNREIT ทีอ่อกและเสนอขายที ่35 บาท/หน่วย เชน่เดยีวกนั 

8. ส าหรบัทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิของ CPNREIT ใชม้ลูค่าสงูสุดทีจ่ะเขา้ลงทุนในการค านวณอายุเฉลี่ยของทรพัย์สนิคงเหลอื ยกเวน้ โครงการเซน็ทรลัพระราม 
2 (ชว่งต่ออายุ) ซึง่มลูค่าการลงทุนสงูสุดเป็นค่าเชา่ที่จะช าระในปี 2568 จงึอ้างองิจากราคาประเมนิทรพัย์สนิต ่าสุด ณ วนัที่ 1 เมษายน 2563 ซึ่งเป็นวนัที่คาดว่า 
CPNREIT จะลงทุนในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ 

นอกจากนี้ ผู้จดัการกองทรสัต์และที่ปรกึษาทางการเงิน ได้พจิารณาศกัยภาพของทรพัย์สนิกลุ่มที่ 1 และ
ทรพัยส์นิกลุ่มที ่2 โดยเหน็ว่าทรพัยส์นิดงักล่าวมศีกัยภาพในการสรา้งกระแสเงนิสดมาไดอ้ย่างต่อเนื่อง โดยส่วนใหญ่มี
อตัราการเช่าพืน้ทีเ่ฉลีย่ 3 ปียอ้นหลงั (ปี 2559 –2562) อยู่ในระดบัสงูกว่ารอ้ยละ 90 และมกีารเตบิโตของรายไดสุ้ทธิ
จากอสงัหารมิทรพัยม์าอย่างต่อเนื่อง อกีทัง้ทรพัยส์นิเหล่านี้มจีุดเด่นทีส่ามารถดงึดดูลกูคา้และแขง่ขนัไดก้บัทรพัยส์นิอื่น
ในบรเิวณใกลเ้คยีง นอกจากนี้ ผูจ้ดัการกองทรสัต์และทีป่รกึษาทางการเงนิเหน็ว่าการเขา้ลงทุนในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุน
เพิม่เตมิในครัง้นี้ จะท าใหโ้ครงสรา้งทรพัยส์นิที ่CPNREIT ลงทุนมกีารกระจายความเสีย่งไดด้ขีึน้ในดา้นของสถานทีต่ัง้
ของทรพัยส์นิและประเภททรพัยส์นิ โดยอตัราผลตอบแทนโดยนัยจากการลงทุนในทรพัยส์นิ (Implied Rate of Return 
on Asset) ส าหรบัทรพัยส์นิกลุ่มที ่1 อยู่ทีป่ระมาณรอ้ยละ 7.7 และทรพัยส์นิกลุ่มที ่2 อยู่ทีร่อ้ยละ 6.8 ซึง่ผูจ้ดัการ
กองทรสัต์และที่ปรกึษาทางการเงนิเหน็ว่าเป็นอตัราผลตอบแทนทีค่่อนขา้งเหมาะสมที่สามารถสร้างประโยชน์ให้กบั
กองทรสัตไ์ด ้
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3.6 การลงทุนในทรพัยสิ์นท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมซ่ึงเป็นการท าธุรกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการ
กองทรสัต ์

คู่กรณีทีเ่กีย่วขอ้งและความสมัพนัธก์บัผูจ้ดัการกองทรสัต์ 

(1) CPN เป็นเจา้ของกรรมสทิธิแ์ละมสีทิธกิารเช่าในพืน้ทีอ่าคารบางสว่นในโครงการเซน็ทรลัมารนีา และจะ
เป็นผูใ้หเ้ช่าและเช่าช่วงอสงัหารมิทรพัยแ์ละงานระบบ และผูข้ายสงัหารมิทรพัยใ์หแ้ก่ CPNREIT 

ทัง้นี้ CPN ถอืหุน้ในผูจ้ดัการกองทรสัต ์รอ้ยละ 99.99 

(2) เซน็ทรลัพฒันา ดเีวลลอปเมน้ท ์เป็นเจา้ของกรรมสทิธิใ์นโครงการเซน็ทรลัพลาซา ล าปาง และโครงการ
เซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี  และจะเป็นผู้ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์และงานระบบ และผู้ขาย
สงัหารมิทรพัยใ์หแ้ก่ CPNREIT 

ทัง้นี้ เซน็ทรลัพฒันา ดเีวลลอปเมน้ท ์และผูจ้ดัการกองทรสัต์ เป็นบรษิทัย่อยของ CPN โดย CPN ถือ
หุน้ใน เซน็ทรลัพฒันา ดเีวลลอปเมน้ท ์ รอ้ยละ 99.99 และถอืหุน้ในผูจ้ดัการกองทรสัต ์รอ้ยละ 99.99 

(3) เซ็นทรลัเวิลด์ เป็นเจ้าของกรรมสทิธิใ์นโครงการเซ็นทรลัพลาซา อุบลราชธานี และจะเป็นผู้ให้เช่า
อสงัหารมิทรพัยแ์ละงานระบบ และผูข้ายสงัหารมิทรพัยใ์หแ้ก่ CPNREIT 

ทัง้นี้ เซ็นทรลัเวิลด์ และผู้จดัการกองทรสัต์ เป็นบริษัทย่อยของกลุ่ม CPN โดยกลุ่ม CPN ถือหุ้นใน
บรษิทั เซน็ทรลัเวลิด ์จ ากดั รอ้ยละ 99.99 และ CPN ถอืหุน้ในผูจ้ดัการกองทรสัต ์รอ้ยละ 99.99 

(4) เซน็ทรลัพฒันา พระราม 2 เป็นเจา้ของกรรมสทิธิใ์นโครงการเซน็ทรลัพลาซา พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) 
และจะเป็นผูใ้หเ้ช่าอสงัหารมิทรพัยแ์ละงานระบบแก่ CPNREIT 

ทัง้นี้ เซน็ทรลัพฒันา พระราม 2 และผูจ้ดัการกองทรสัต์ เป็นบรษิทัย่อยของ CPN โดย CPN ถอืหุน้ใน 
เซน็ทรลัพฒันา พระราม 2 รอ้ยละ 99.99 และถอืหุน้ในผูจ้ดัการกองทรสัต ์รอ้ยละ 99.99 

(5) GLAND เป็นเจ้าของกรรมสทิธิใ์นโครงการอาคารส านักงานเดอะไนน์ ทาวเวอรส์ และจะเป็นผู้ให้เช่า
อสงัหารมิทรพัยแ์ละงานระบบ ใหแ้ก่ CPNREIT 

ทัง้นี้ GLAND และผูจ้ดัการกองทรสัต์เป็นบรษิทัย่อยของกลุ่ม CPN โดยกลุ่ม CPN ถอืหุน้ใน GLAND 
รอ้ยละ 67.53 และ CPN ถอืหุน้ในผูจ้ดัการกองทรสัต ์รอ้ยละ 99.99 

(6) สเตอร์ลิง เป็นเจ้าของกรรมสิทธิใ์นโครงการอาคารส านักงานยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ และจะเป็นผู้ให้เช่า
อสงัหารมิทรพัยแ์ละงานระบบ ใหแ้ก่ CPNREIT 

ทัง้นี้สเตอรล์งิและผูจ้ดัการกองทรสัต์เป็นบรษิทัย่อยของกลุ่ม CPN โดยกลุ่ม CPN (โดย GLAND) ถอื
หุน้ในสเตอรล์งิรอ้ยละ 99.99 และ CPN ถอืหุน้ในผูจ้ดัการกองทรสัต ์รอ้ยละ 99.99 

(7) GLANDRT เป็นผูท้รงสทิธกิารเช่าในอสงัหารมิทรพัยแ์ละงานระบบในโครงการอาคารส านักงานเดอะ
ไนน์ ทาวเวอรส์ ซึง่สิน้สุดวนัที่ 18 เมษายน 2590 และโครงการอาคารส านักงานยูนิลเีวอร ์เฮา้ส ์ซึ่ง
สิน้สดุวนัที ่14 พฤศจกิายน 2577 และเป็นเจา้ของกรรมสทิธิใ์นสงัหารมิทรพัยส์ าหรบัทรพัยส์นิกลุ่มที ่2 
โดย GLANDRT จะเป็นผูโ้อนสทิธกิารเช่าดงักล่าวและผูข้ายสงัหารมิทรพัยใ์หแ้ก่ CPNREIT  

ทัง้นี้ ผูจ้ดัการกองทรสัตข์อง GLANDRT คอื จแีลนด ์รที แมเนจเมน้ท ์และผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ป็นบรษิทั
ย่อยของกลุ่ม CPN โดยกลุ่ม CPN ถือหุ้นใน จแีลนด ์รที แมเนจเม้นท์ ร้อยละ 99.99 และถอืหุน้ใน
ผูจ้ดัการกองทรสัต ์รอ้ยละ 99.99 
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อย่างไรกต็าม การท ารายการระหว่าง CPNREIT กบั GLANDRT ไม่ถอืเป็นรายการกบับุคคลทีเ่กีย่วโยง
กนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต ์

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของการท ารายการ 

ผูจ้ดัการกองทรสัต์และทีป่รกึษาทางการเงนิเหน็ว่าการลงทุนในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ของ CPNREIT เน่ืองจากเป็นการขยายการลงทุนให ้CPNREIT มกีารเตบิโตอย่างมัน่คงและต่อเนื่อง
ในระยะยาว โดยการลงทุนในทรพัยส์นิประเภทศูนยก์ารค้าและอาคารส านักงานให้เช่าที่มที าเลที่ตัง้ที่ดแีละมี
ศกัยภาพในเชงิพาณิชย ์อนัจะท าใหร้ายไดจ้ากการด าเนินงานของ CPNREIT ในระยะยาว มคีวามมัน่คงเพิม่ขึน้ 
ผ่านการกระจายความเสี่ยงของการจดัหาประโยชน์จากอสงัหาริมทรพัย์และช่วยลดการพึ่งพาแหล่งรายได ้
(Asset Diversification) โดยราคาทีจ่ะลงทุนในทรพัย์สนิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิของ CPNREIT ก าหนดโดยการ
พจิารณาปจัจยัต่าง ๆ ทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง โดยผูล้งทุนสามารถพจิารณารายละเอยีด และความเหน็ของทีป่รกึษา
ทางการเงนิและผูจ้ดัการกองทรสัตเ์กีย่วกบัความสมเหตุสมผลของราคาในการเขา้ลงทุนในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุน
เพิม่เตมิทีแ่สดงไวใ้นสว่นที ่2.3 ขอ้ 3.5 “ราคาทีจ่ะลงทุนในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ” 

3.7 การกู้ยืมเงิน 

3.7.1 สรปุสาระส าคญัของสญัญากู้ยืมเงิน 

การเขา้ลงทุนในทรพัยส์นิที่จะลงทุนเพิม่เติมของ CPNREIT จะใช้แหล่งเงนิทุนบางส่วนจากการกูย้มืเงนิจาก
ธนาคารพาณิชย ์และ/หรอืสถาบนัการเงนิ ซึง่สดัสว่นเงนิกูย้มืส าหรบัการลงทุนในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิคาดว่าจะ
มสีดัสว่นประมาณรอ้ยละ 35 ของมลูค่าการลงทุนรวม โดยขอ้ก าหนดและเงื่อนไขของการกูย้มืเงนิตามขอ้เสนอเบือ้งต้น
ที ่CPNREIT ไดร้บัในปจัจุบนั มเีงื่อนไขทีส่ าคญัดงัต่อไปน้ี 

ผูใ้ห้กู้ ธนาคารพาณิชย ์และ/หรอืสถาบนัการเงนิ  
ผูกู้้ ทรสัตกีระท าในนาม CPNREIT 
วตัถปุระสงค ์ ลงทุนในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิรวมถงึช าระค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้ง และ/หรอืใชใ้น

การช าระเงนิกูย้มื (Refinance) ทีใ่ชใ้นการลงทุนในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ และ
ใชใ้นการปรบัปรุงซ่อมแซมทรพัยส์นิของ CPNREIT  

วงเงินกู้รวมทัง้หมด วงเงนิกูร้วมไม่เกนิ 13,500 ลา้นบาท 
อตัราดอกเบี้ย อตัราดอกเบีย้คงที ่และ/หรอือตัราดอกเบีย้ลอยตวั 
อายุสญัญาเงินกู้ ไม่เกนิ 10 ปี 
การช าระคืนเงินต้น ช าระคนืเงนิต้นโดยการทยอยช าระ และ/หรอืช าระครัง้เดยีวทัง้จ านวนตามทีร่ะบุใน

สญัญาเงนิกูแ้ละเอกสารทางการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งซึง่กองทรสัตแ์ละผูใ้หกู้จ้ะตกลงกนั/1 
หลกัประกนัเงินกู้ ไม่มหีลกัประกนั 
เ งื่ อนไขการปฏิบัติตาม
สญัญาเงินกู้ท่ีส าคญั 

ผู้กู้ตกลงจะด าเนินการให้อตัราส่วนความสามารถในการช าระหนี้ของผู้กู้ ไม่ต ่ากว่า
อตัรา 1.2 เท่า ณ ทุก ๆ สิน้ปีบญัชตีามทีป่รากฏในงบแสดงฐานะทางการเงนิ 

หมายเหตุ 
1. ในกรณีทีจ่ะมกีารกนัเงนิส ารองเพื่อน ามาช าระหนี้เงนิกู ้ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะมกีารเปิดเผยขอ้มลูและรายละเอยีดเกีย่วกบัการกนัเงนิส ารองเพื่อน ามาช าระหนี้เงนิกู้

ทีเ่กีย่วขอ้งใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัตร์บัทราบผา่นทางแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-REIT) โดยจะมกีารเปิดเผยขอ้มลูใหเ้ป็นไปตามเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง  
2. เงื่อนไขเบื้องตน้ดงักล่าวอาจมกีารเปลีย่นแปลงซึง่ขึน้อยู่กบัการเจรจา และสญัญาเงนิกูท้ีจ่ะเขา้ท าระหวา่ง CPNREIT กบัธนาคารพาณิชยแ์ละ/หรอืสถาบนัการเงนิ 

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ CPNREIT ได้รบัข้อเสนอในการกู้ยืมเงินที่มีข้อก าหนดและเงื่อนไขดีกว่าข้อเสนอเบื้องต้นที่  CPNREIT ได้รบัในปจัจุบนั ผู้จดัการ
กองทรสัตข์อสงวนสทิธใินการพจิารณาใชเ้งนิกูย้มืจากขอ้เสนอดงักล่าว 
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อนึ่ง จ านวนเงนิที ่CPNREIT จะกูย้มืจรงิและสดัส่วนการกูย้มืส าหรบัการลงทุนในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ
อาจจะต่างจากจ านวนตามทีเ่ปิดเผยไวข้า้งตน้ อย่างไรกต็าม สดัสว่นการกูย้มืเงนิของ CPNREIT ภายหลงัการลงทุนใน
ทรพัยส์นิกลุ่มที ่1 และทรพัยส์นิกลุ่มที ่2 จะยงัคงเป็นไปตามประกาศ ทจ. 49/2555 ซึง่ก าหนดไวว้่า กองทรสัต์สามารถ
กูย้มืเงนิได้ไม่เกนิร้อยละ 35 ของมูลค่าทรพัยส์นิรวมของกองทรสัต์ หรอืไม่เกนิร้อยละ 60 ของมูลค่าทรพัย์สนิรวม
ส าหรบักองทรสัต์ทีอ่นัดบัความน่าเชื่อถอือยู่ในอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้ (Investment Grade) จากการจดัอนัดบัความ
น่าเชื่อถือครัง้ล่าสุดโดยสถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. ไม่เกนิ 1 ปี
ก่อนวนักูย้มืเงนิ ซึง่ CPNREIT ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืเป็น Investment Grade ในระดบั AA  โดย TRIS 
เมื่อวนัที ่25 มถุินายน 2562 โดยคาดว่าสดัสว่นการกูย้มืเงนิของ CPNREIT ภายหลงัการลงทุนจะอยู่ทีป่ระมาณรอ้ยละ 
27 (สดัส่วนการกูย้มืเงนิค านวณจากสดัส่วนการกูย้มืเงนิในปจัจุบนัของ CPNREIT ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 โดย
มลูค่าทรพัยส์นิรวมของ CPNREIT ภายหลงัทีล่งทุนในทรพัยส์นิกลุ่มที ่1 และทรพัยส์นิกลุ่มที ่2 แลว้เสรจ็ จะรวมมูลค่า
ทรพัยส์นิจากโครงการเซน็ทรลัพลาซา พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) ซึง่เป็นไปตามมาตรฐานบญัชทีีเ่กีย่วขอ้ง อนึ่ง หนี้สนิ
ตามสญัญาเช่าการเงนิ (Lease Liability) ของโครงการเซน็ทรลัพลาซา พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) ไม่ถอืเป็นการกูย้มืตาม
หลกัเกณฑข์องส านกังาน ก.ล.ต.) 

3.7.2 ประโยชน์ของการกู้ยืมเงินของ CPNREIT ต่อผูถื้อหน่วยทรสัต ์

ผู้จดัการกองทรสัต์มคีวามเหน็ว่าการกู้ยมืเงนิเพื่อใช้ส าหรบัการลงทุนในทรพัย์สนิที่จะลงทุนเพิม่เติม จะเป็น
ประโยชน์ต่อผูถ้ือหน่วยทรสัต์ เนื่องจากท าให้โครงสร้างเงนิทุนที่จะใชใ้นการลงทุนในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ มี
ประสทิธภิาพมากกว่าการใชแ้หล่งเงนิทุนทีจ่ะมาจากการเสนอขายหน่วยทรสัต์ทีอ่อกใหม่ของ CPNREIT เพยีงอย่าง
เดยีว  ซึง่คาดว่าจะช่วยส่งผลใหผ้ลตอบแทนของผูถ้อืหน่วยทรสัต์ดขีึน้ ทัง้นี้ ผูจ้ดัการกองทรสัต์ไดค้ านึงถงึการบรหิาร
ความเสีย่งดา้นสภาพคล่องของ CPNREIT ดว้ย เพื่อใหร้ะยะเวลาการคนืเงนิกูย้มืมคีวามเหมาะสมกบัสภาพคล่องของ 
CPNREIT อย่างไรก็ดี CPNREIT อาจมีความเสี่ยงทางการเงินหากมีการช าระคืนเงินกู้ยืมโดยการ Refinance 
โดยเฉพาะอย่างยิง่เมื่อกระแสเงนิสดของ CPNREIT ลดลงเนื่องจากการสิน้สุดของสทิธกิารเช่าในทรพัยส์นิทีล่งทุนบาง
โครงการ ( ปี  2567 ส าหรับโครงการเซ็นทรัลพลาซา  ป่ินเกล้า  ปี  2580 ส าหรับโครงการเซ็นทรัล 
เฟสติวลั พทัยา บชี และโรงแรมฮลิตนั พทัยา ปี 2587 ส าหรบัโครงการเซน็ทรลัพลาซา เชยีงใหม่ แอร์พอร์ต และปี 
2638 ส าหรับโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3) รวมทัง้ความเสี่ยงที่อาจมีต้นทุนดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจมี
ผลกระทบต่อการจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ รวมถงึอาจมคีวามจ าเป็นที ่CPNREIT จะต้องเพิม่ทุน
โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พิม่เตมิเพื่อช าระคนืเงนิกูย้มื  

3.7.3 การกู้ยืมเงินท่ีอาจมีการท าธรุกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัทรสัตี  

ความสมัพนัธร์ะหว่างทรสัตกีบัผูใ้หกู้ย้มืเงนิ 

เงินกู้ยืมส่วนหนึ่งอาจจะมาจากธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) โดยที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด 
(มหาชน) เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จ ากดั ซึง่เป็นทรสัตขีอง CPNREIT 

เหตุผลความจ าเป็นของการกูย้มืจากบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนักบัทรสัต ี

เน่ืองจากแหล่งเงนิทุนสว่นหนึ่งจากการลงทนุในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิสว่นหนึ่งจะมาจากการกูย้มืเงนิ โดย
บุคคลทีเ่กีย่วโยงกนักบัทรสัตอีาจจะเป็นผูร้่วมใหกู้ ้อย่างไรกต็าม การที่ CPNREIT อาจจะมกีารกูย้มืเงนิจากบุคคลที่
เกี่ยวโยงกนักบัทรสัตีไม่ได้ก่อให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์และท าให้ CPNREIT เสยีประโยชน์ เนื่องจาก
เงื่อนไขส าหรบัการกูย้มืเงนิจะมกีารก าหนดเงื่อนไขในสญัญาทีเ่กี่ยวขอ้งที่เป็นเงื่อนไขทางการคา้ตามปกติ  (Arm’s 
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Length Basis) โดยการด าเนินธุรกรรมดงักล่าว ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะค านึงถงึผลประโยชน์ของ CPNREIT และผูถ้อื
หน่วยทรสัตเ์ป็นส าคญั  

3.7.4 สถานะของการกู้ยืมเงินในปัจจบุนัของ CPNREIT 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 CPNREIT มสีถานะของการกูย้มืเงนิคงคา้ง ในรูปเงนิกูย้มื / หุน้กู ้โดยมอีตัราส่วน
การกูย้มืเงนิต่อสนิทรพัยร์วมประมาณรอ้ยละ 31.1 โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

รายการ มลูค่า  
(ล้านบาท) 

วนัท่ีเบิกใช้
เงินกูย้ืม / 

วนัท่ีออกหุ้น
กู้  

วนัครบก าหนด
ช าระเงินกู้ยืม / 
วนัครบก าหนด

ไถ่ถอน 

ระยะเวลา
การกู้ยืม / 
อายหุุ้นกู้   

อตัรา
ดอกเบีย้ 
(ร้อยละ)  

หลกัประกนั อนัดบั
เครดิต 

CPNREIT212A 2,700.00 8 ก.พ. 62 8 ก.พ. 64 2 ปี 2.54 ไมม่ ี AA/1 
CPNREIT218A 2,650.00 17 ส.ค. 61 17 ส.ค. 64 3 ปี 2.70 ไมม่ ี AA/1 
CPNREIT232A 1,795.00 8 ก.พ. 62 8 ก.พ. 66 4 ปี 3.30 ไมม่ ี AA/1 
CPNREIT288A 7,390.00 17 ส.ค. 61 17 ส.ค. 71 10 ปี 3.80 ไมม่ ี AA/1 
หมายเหตุ 
1. ไดร้บัการจดัอนัดบัเครดติของหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิและไม่มหีลกัประกนัจาก TRIS เมื่อวนัที ่25 มถุินายน 2562  

3.8 สรปุสาระส าคญัของสญัญาท่ีเก่ียวข้องกบัการลงทุนในทรพัยสิ์นท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติม 

CPNREIT จะเขา้ท าสญัญาต่าง ๆ ทีส่ าคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุนในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิและการจดัหา
ประโยชน์จากทรพัยส์นิของ CPNREIT โดยมสีรุปสาระทีส่ าคญัของสญัญาดงักล่าวดงัต่อไปนี้1  

ทัง้นี้ การก าหนดนิยามของค าต่าง ๆ ในตารางสรุปสาระส าคญัของสญัญาในหวัขอ้นี้ ค านิยามดงักล่าวให้ใช้
เฉพาะตารางสรุปสาระส าคญัของสญัญานัน้ ๆ เท่านัน้ 

(1) ทรพัยสิ์นกลุ่มท่ี 1 

(1.1) รา่งสญัญาเช่าอาคาร (บางส่วน)  

ผูใ้ห้เช่า โครงการเซน็ทรลัมารีนา  

เซน็ทรลัพฒันา  

โครงการเซน็ทรลัพลาซา ล าปาง   

บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

โครงการเซน็ทรลัพลาซา สุราษฎรธ์านี  

บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

โครงการเซน็ทรลัพลาซา อบุลราชธานี  

บรษิทั เซน็ทรลัเวลิด ์จ ากดั 

                                                
1. เงื่อนไขในสญัญาฉบบัลงนามจะเป็นไปตามการเจรจาและขอ้ตกลงของคู่สญัญาที่เกี่ยวขอ้งอาจมคีวามแตกต่างจากสรุปสาระส าคญัของสญัญา อย่างไรกด็ ีความ

แตกต่างดงักล่าวนัน้จะไม่มนียัส าคญั 
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โครงการเซน็ทรลัพลาซา พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ)  

บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา พระราม 2 จ ากดั 

ผูเ้ช่า CPNREIT 

ทรพัยสิ์นท่ีเช่า โครงการเซน็ทรลัมารีนา  

อาคารและสิง่ปลูกสรา้งบางส่วนในโครงการเซน็ทรลัมารนีา ตัง้อยู่เลขที ่78/54 และ 78/12 
หมู่ที่ 9 ถนนพทัยาสาย 2 ต าบลหนองปรอื อ าเภอบางละมุง จงัหวดัชลบุรี ประกอบด้วย 
อาคารศนูยก์ารคา้ (บางสว่น) พืน้ทีส่่วนกลาง และพืน้ทีจ่อดรถยนต์ ซึง่คดิเป็นพืน้ทีท่ีจ่ะเช่า
ประมาณ 45,149 ตารางเมตร  

ทัง้น้ี ผูใ้หเ้ช่าเป็นเจา้ของกรรมสทิธิใ์นอาคารและสิง่ปลกูสรา้ง และเป็นผูท้รงสทิธกิารเช่าช่วง
ทีด่นิอนัเป็นทีต่ัง้ของโครงการเซน็ทรลัมารนีาตามสญัญาแบ่งเช่าช่วงที่ดนิระหว่างผู้ใหเ้ช่า 
(CPN) และผูใ้หเ้ช่าช่วง (บรษิทั เซน็ทรลัพทัยา จ ากดั) ซึง่เป็นผูเ้ช่าทีด่นิจากเจา้ของทีด่นิ 
(บริษัท ศิริธ ารง แลนด์ จ ากัด) ฉบับลงวันที่ 30 เมษายน 2558 (“สญัญาเช่าท่ีดิน”) 
นอกจากนี้ ผูใ้หเ้ช่า (CPN) เป็นผูท้รงสทิธกิารเช่าพืน้ทีบ่างส่วนตามสญัญาเช่าระหว่างผูใ้ห้
เช่า (CPN) ซึง่เป็นผูเ้ช่าพืน้ที ่และบรษิทั เซน็ทรลัพทัยา จ ากดั ซึง่เป็นเจ้าของกรรมสทิธิใ์น
พืน้ทีด่งักล่าว ฉบบัลงวนัที ่30 เมษายน 2558   

โครงการเซน็ทรลัพลาซา ล าปาง 

อาคารและสิง่ปลูกสร้างบางส่วนในโครงการเซน็ทรลัพลาซา ล าปาง ตัง้อยู่เลขที ่319 ถนน
ซุปเปอร์ไฮเวย์สาย ล าปาง -งาว ต าบลสวนดอก อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 
ประกอบดว้ย อาคารศนูยก์ารคา้ (บางสว่น) พืน้ทีส่ว่นกลาง และพืน้ทีจ่อดรถยนต์ ซึง่คดิเป็น
พืน้ทีท่ีจ่ะเช่าประมาณ 45,716 ตารางเมตร  

ทัง้น้ี ผู้ให้เช่าเป็นเจ้าของกรรมสทิธิใ์นอาคารและสิง่ปลูกสร้าง และเป็นผู้ทรงสทิธกิารเช่า
ทีด่นิอนัเป็นทีต่ัง้ของอาคารและสิง่ปลูกสรา้งในโครงการเซน็ทรลัพลาซา ล าปาง ตามสญัญา
เช่าทีด่นิระหว่างผูใ้หเ้ช่าและเจา้ของทีด่นิ ฉบบัลงวนัที ่17 ธนัวาคม 2553 (จ านวน 5 ฉบบั) 
และวนัที ่11 มกราคม 2554 (จ านวน 1 ฉบบั) (“สญัญาเช่าท่ีดิน”)  

โครงการเซน็ทรลัพลาซา สุราษฎรธ์านี  

อาคารและสิง่ปลูกสร้างบางส่วนในโครงการเซน็ทรลัพลาซา สุราษฎร์ธานี ตัง้อยู่เลขที่ 88 
ถนนสุราษฎร์-กองบนิ (417) หมู่ที ่10 ต าบลวดัประดู่ อ าเภอเมอืงสุราษฎร์ธานี จงัหวดัสุ
ราษฎร์ธานี ประกอบด้วย อาคารศูนย์การค้า (บางส่วน) พื้นที่ส่วนกลาง และพื้นที่จอด
รถยนต ์ซึง่คดิเป็นพืน้ทีท่ีจ่ะเช่าประมาณ 87,004 ตารางเมตร  

ทัง้น้ี ผูใ้หเ้ช่าเป็นเจา้ของกรรมสทิธิใ์นอาคารและสิง่ปลูกสร้าง รวมทัง้ทีด่นิอนัเป็นทีต่ัง้ของ
โครงการเซน็ทรลัพลาซา สรุาษฎรธ์านี  

โครงการเซน็ทรลัพลาซา อบุลราชธานี  

อาคารและสิง่ปลูกสร้างบางส่วนในโครงการเซน็ทรลัพลาซา อุบลราชธานี ตัง้อยู่เลขที ่311 
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หมู่ที ่7 ต าบลแจระแม อ าเภอเมอืงอุบลราชธานี จงัหวดัอุบลราชธานี ประกอบดว้ย อาคาร
ศูนย์การค้า (บางส่วน) พื้นที่ส่วนกลาง และพื้นที่จอดรถยนต์ ซึ่งคิดเป็นพื้นที่ที่จะเช่า
ประมาณ 69,821 ตารางเมตร  

ทัง้น้ี ผูใ้หเ้ช่าเป็นเจา้ของกรรมสทิธิใ์นอาคารและสิง่ปลูกสร้าง รวมทัง้ทีด่นิอนัเป็นทีต่ัง้ของ
โครงการเซน็ทรลัพลาซา อุบลราชธานี  

โครงการเซน็ทรลัพลาซา พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ)  

อาคารและสิง่ปลูกสร้างบางส่วนในโครงการเซน็ทรลัพลาซา พระราม 2 ตัง้อยู่เลขที่ 160 
ถนนพระรามที ่2 แขวงแสมด า เขตบางขุนเทยีน กรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย  อาคาร
ศูนย์การค้า (บางส่วน) พื้นที่ส่วนกลาง และพื้นที่จอดรถยนต์ ซึ่งคิดเป็นพื้นที่ที่จะเช่า
ประมาณ 264,530 ตารางเมตร  

ทัง้น้ี ผู้ให้เช่าเป็นเจ้าของกรรมสทิธิใ์นอาคารและสิง่ปลูกสร้าง และเป็นผู้ทรงสทิธกิารเช่า
ที่ดนิอนัเป็นที่ตัง้ของอาคารและสิง่ปลูกสร้างในโครงการเซ็นทรลัพลาซา พระราม 2 ตาม
สญัญาเช่าทีด่นิระหว่างผูใ้หเ้ช่าและเจา้ของทีด่นิ ฉบบัลงวนัที ่26 มถุินายน 2561 (จ านวน 3 
ฉบบั) (“สญัญาเช่าท่ีดิน”)  

ระยะเวลาการเช่า โครงการเซน็ทรลัมารีนา  

มกี าหนดระยะเวลาประมาณ 15 ปี นบัตัง้แต่วนัเริม่ระยะเวลาการเช่าตามสญัญา (สิน้สดุวนัที ่
30 เมษายน 2578)  

โครงการเซน็ทรลัพลาซา ล าปาง  

มกี าหนดระยะเวลาประมาณ 22 ปี นบัตัง้แต่วนัเริม่ระยะเวลาการเช่าตามสญัญา (สิน้สดุวนัที ่
16 ธนัวาคม 2584) 

โครงการเซน็ทรลัพลาซา สุราษฎรธ์านี 

มกี าหนดระยะเวลา 30 ปี นบัตัง้แต่วนัเริม่ระยะเวลาการเช่าตามสญัญา 

โครงการเซน็ทรลัพลาซา อบุลราชธานี  

มกี าหนดระยะเวลา 30 ปี นบัตัง้แต่วนัเริม่ระยะเวลาการเช่าตามสญัญา 

โครงการเซน็ทรลัพลาซา พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ)  

มีก าหนดระยะเวลาประมาณ 30 ปี นับตัง้แต่วันเริ่มระยะเวลาการเช่า (ตัง้แต่วันที่ 16 
สงิหาคม 2568 และสิน้สดุวนัที ่15 สงิหาคม 2598)  

สิทธิในการต่ออายุสญัญาเช่า
เมื่อสญัญาเช่าครบก าหนด  

 

 

 

โครงการเซน็ทรลัพลาซา สุราษฎรธ์านี และโครงการเซน็ทรลัพลาซา อบุลราชธานี 

ผูใ้หเ้ช่ายนิยอมใหส้ทิธทิีจ่ะปฏเิสธก่อน (Right of First Refusal) แก่ CPNREIT ในการต่อ
อายุสญัญาฉบบันี้ โดย CPNREIT จะต้องแจง้ความประสงคใ์นการต่ออายุสญัญาฉบบันี้ให้
ผู้ให้เช่าทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 12 เดือน ล่วงหน้าก่อนวันครบก าหนด
ระยะเวลาการเช่า หรอืระยะเวลาอื่นใดตามทีคู่่สญัญาจะไดต้กลงกนั ในการน้ี คู่สญัญาทัง้สอง
ฝา่ยจะตอ้งตกลงเงื่อนไขการเช่ากนัใหม่ใหแ้ลว้เสรจ็อย่างน้อย 6 เดอืน ก่อนวนัครบก าหนด
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ระยะเวลาการเช่า หรอืระยะเวลาอื่นใดตามทีคู่่สญัญาจะไดต้กลงกนั โดยสญัญาเช่าฉบบัใหม่
จะมีผลบังคับใช้ในวันถัดจากระยะเวลาการเช่าตามสัญญาเช่าฉบับเดิมสิ้นสุดลง หรือ
ระยะเวลาอื่นใดตามทีคู่่สญัญาจะไดต้กลงกนั  

ทัง้นี้ หากคู่สญัญาทัง้สองฝา่ยไม่สามารถตกลงเขา้ท าสญัญาเช่าฉบบัใหม่ไดภ้ายในวนัสิน้สุด
ระยะเวลาการเช่าตามสญัญาเช่า หรอืระยะเวลาอื่นใดตามทีคู่่สญัญาจะไดต้กลงกนั ผูใ้หเ้ช่า
สามารถจะน าทรพัยส์นิทีเ่ช่าไปจ าหน่าย จ่าย โอน หรอืใหเ้ช่า แก่บุคคลอื่นต่อไปได ้แต่ทัง้นี้ 
เงื่อนไขทีต่กลงกบับุคคลอื่นใดจะตอ้งไม่ดกีว่าเงื่อนไขทีผู่ใ้หเ้ช่าไดเ้สนอใหแ้ก่ CPNREIT 

โครงการเซ็นทรลัมารีนา โครงการเซ็นทรลัพลาซา ล าปาง และโครงการเซ็นทรลั
พลาซา พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) 

ผูใ้หเ้ช่ายนิยอมใหส้ทิธทิีจ่ะปฏเิสธก่อน (Right of First Refusal) แก่ CPNREIT ในการต่อ
อายุสญัญาฉบบันี้ หากผูใ้หเ้ช่าไดด้ าเนินการต่ออายุสญัญาเช่าทีด่นิกบัเจา้ของทีด่นิแลว้เสรจ็
ล่วงหน้าเกนิกว่า 24 เดอืนก่อนวนัครบก าหนดระยะเวลาการเช่า ผูใ้หเ้ช่าจะตอ้งเสนอเงื่อนไข
การต่ออายุสญัญาให้ CPNREIT ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 12 เดอืน ก่อนวนัครบก าหนด
ระยะเวลาการเช่า โดยคู่ส ัญญาทัง้สองฝ่ายจะต้องตกลงเงื่อนไขการเช่ากนัใหม่ใหแ้ล้วเสรจ็
อย่างน้อย 6 เดอืน ก่อนวนัครบก าหนดระยะเวลาการเช่า หรอืระยะเวลาอื่นใดตามทีคู่่สญัญา
จะไดต้กลงกนั โดยสญัญาเช่าฉบบัใหม่จะมผีลบงัคบัใชใ้นวนัถดัจากระยะเวลาการเช่าตาม
สญัญาเช่าฉบบัเดมิสิน้สดุลง หรอืระยะเวลาอื่นใดตามทีคู่่สญัญาจะไดต้กลงกนั  

อย่างไรกด็ ีในกรณีทีผู่ใ้หเ้ช่าด าเนินการต่ออายุสญัญาเช่าทีด่นิกบัเจา้ของที่ดนิแลว้เสรจ็น้อย
กว่า 24 เดอืน ก่อนวนัครบก าหนดระยะเวลาการเช่า คู่สญัญาทัง้ฝ่ายจะร่วมกนัพจิารณาเพื่อ
หาแนวทางการด าเนินการต่ออายุสญัญาทีเ่หมาะสมต่อไป 

ในการน้ี หากคู่สญัญาทัง้สองฝ่ายไม่สามารถหาแนวทางการด าเนินการขา้งต้นได้ หรอืไม่
สามารถตกลงเขา้ท าสญัญาเช่าฉบบัใหม่ได ้ภายในวนัสิน้สดุระยะเวลาการเช่าตามสญัญาเช่า
หรอืระยะเวลาอื่นใดตามที่คู่สญัญาจะได้ตกลงกนั ผูใ้ห้เช่าสามารถจะน าทรพัย์สนิที่เช่าไป
จ าหน่าย จ่าย โอน หรอืใหเ้ช่า แก่บุคคลอื่นต่อไปได ้แต่ทัง้นี้ เงื่อนไขทีต่กลงกบับุคคลอื่นใด
จะตอ้งไม่ดกีว่าเงื่อนไขทีผู่ใ้หเ้ช่าไดเ้สนอใหแ้ก่ CPNREIT 

ค่าเช่า CPNREIT ตกลงช าระค่าเช่าทรพัยส์นิทีเ่ช่าเป็นจ านวนเงนิตามทีร่ะบุไวใ้นสญัญา โดยช าระ
ทัง้จ านวนในวนัเริม่ระยะเวลาการเช่าตามสญัญา  

อน่ึง ส าหรบัโครงการเซน็ทรลัพลาซา พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) CPNREIT จะช าระค่าเช่าใน
วนัเริม่ระยะเวลาการเช่า (วนัที่ 16 สงิหาคม 2568) เวน้แต่คู่สญัญาจะตกลงเป็นอย่างอื่น 
ทัง้นี้ ในระหว่างทีย่งัไม่มกีารช าระค่าเช่า CPNREIT ตกลงจะวางหลกัประกนัการช าระค่าเช่า 
โดยอาจเป็นเงนิสดหรอืหนงัสอืค ้าประกนัซึง่ออกโดยธนาคารพาณิชยห์รอืสถาบนัการเงนิใน
จ านวน 1,800 ลา้นบาท 

หน้าท่ีของ CPNREIT (1) CPNREIT ตกลงจะบ ารุงรกัษา ซ่อมแซม และปรบัปรุงทรพัยส์นิทีเ่ช่าหรอืกระท าการใด 
ๆ ทัง้ปวง เพื่อให้ทรัพย์สินที่เช่าอยู่ในสภาพที่ดี หรือเหมาะสมแก่การใช้งานตาม
วัตถุประสงค์ดังที่ระบุไว้ในสัญญานี้ตลอดระยะเวลาการเช่า ด้วยค่าใช้จ่ายของ 
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CPNREIT  

(2) CPNREIT จะไม่ท าการก่อสรา้งสิง่ปลูกสรา้งหรอืส่วนควบใด ๆ ในทรพัยส์นิทีเ่ช่า และ
จะไม่ท าการแก้ไขดดัแปลงส่วนใด ๆ ของทรพัย์สนิที่เช่าอนัเป็นการท าให้ทรพัย์สนิที่
เช่าไดร้บัความเสยีหาย หรอืเปลีย่นแปลงในสาระส าคญัของทรพัยส์นิทีเ่ช่า เวน้แต่ไดร้บั
ความยนิยอมล่วงหน้าเป็นหนังสอืจากผู้ให้เช่า ทัง้นี้ ผู้ให้เช่าจะพจิารณาการใหค้วาม
ยนิยอมดงักล่าวอย่างไม่ชกัชา้ และจะไม่ปฏเิสธการใหค้วามยนิยอมโดยไม่มเีหตุผลอนั
สมควร ทัง้นี้ ส่วนก่อสรา้ง ต่อเตมิ แกไ้ข ดดัแปลง และสิง่ปลูกสรา้งดงักล่าวใหถ้อืเป็น
สว่นควบกบัทรพัยส์นิทีเ่ช่า  

(3) ตลอดระยะเวลาที่สญัญาฉบบันี้ยงัมผีลใช้บงัคบัอยู่ CPNREIT ยนิยอมให้ผู้ให้เช่า 
รวมถึงลูกค้าและคู่สญัญาของผู้ให้เช่า และผู้เช่าพื้นที่รายอื่นในโครงการศูนย์การค้า 
นอกจากผูเ้ช่าพืน้ทีใ่นทรพัยส์นิทีเ่ช่าตามสญัญานี้ ใชป้ระโยชน์ในพืน้ทีส่่วนกลาง พื้นที่
จอดรถรถยนตภ์ายในอาคาร และพืน้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้งกบัทรพัยส์นิทีเ่ช่าซึง่เป็นทรพัยส์นิที่
เช่าของ CPNREIT เฉพาะส่วนที่ CPNREIT จะลงทุน โดยให้ถอืเป็นพื้นที่เพื่อใช้
ประโยชน์ร่วมกนั โดยไม่มคี่าตอบแทน โดยถอืประโยชน์ของการด าเนินกจิการของ
ศูนย์การค้าเป็นส าคัญ ทัง้นี้  เว้นแต่ในกรณีที่การใช้ประโยชน์ของบุคคลดังกล่าว
ก่อใหเ้กดิความเสยีหายหรอืภาระค่าใชจ้่ายแก่ CPNREIT ผูใ้หเ้ช่าตกลงจะรบัผดิชอบ
ในความเสยีหายดงักล่าว และในการจดัเกบ็ผลประโยชน์ตอบแทนจากการใช้บรกิาร
พืน้ทีจ่อดรถยนต์ภายในอาคาร คู่สญัญาจะตกลงร่วมกนัในการแบ่งสดัส่วนรายไดแ้ละ
ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งต่อไป 

(4) (ส าหรบัโครงการเซน็ทรลัมารนีา) ในกรณีทีส่ญัญาเช่าทีด่นิสิน้สดุลงและเจา้ของทีด่นิไม่
ประสงค์จะรบัโอนกรรมสทิธิใ์นอาคารและสิง่ปลูกสร้าง ให้ผูใ้ห้เช่าแจ้งเป็นลายลกัษณ์
อกัษรให้ CPNREIT ทราบในทนัทีเมื่อผู้ให้เช่าได้รบัแจ้งจากเจ้าของที่ดนิ เพื่อให้ 
CPNREIT รือ้ถอนอาคารและสิง่ปลูกสรา้งพรอ้มปรบัพืน้ทีใ่หอ้ยู่ในสภาพเรยีบรอ้ยเพื่อ
สง่มอบทีด่นิทีเ่ช่าคนืแก่ผูใ้หเ้ช่าภายใน 90 วนันบัจากวนัทีส่ิน้สุดระยะเวลาการเช่าตาม
สญัญาเช่า โดย CPNREIT ต้องรบัผดิชอบในค่าใช้จ่ายทัง้หมดที่เกิดขึ้นจากการ
ด าเนินการดงักล่าว 

(5) (ส าหรบัโครงการเซน็ทรลัพลาซา ล าปาง) เวน้แต่คู่สญัญาจะตกลงกนัเป็นอย่างอื่น เมื่อ
สิน้สุดระยะเวลาการเช่าตามสญัญาเช่า CPNREIT จะต้องรื้อถอนอาคารและสิง่ปลูก
สร้างพร้อมปรับพื้นที่ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยเพื่อส่งมอบที่ดินที่เช่าคืนแก่ผู้ให้เช่า
ภายใน 6 เดอืนนับจากวนัทีส่ิน้สุดระยะเวลาการเช่าตามสญัญาเช่า โดย  CPNREIT 
ตอ้งรบัผดิชอบในค่าใชจ้่ายทัง้หมดทีเ่กดิขึน้จากการด าเนินการดงักล่าว 

(6) (ส าหรบัโครงการเซน็ทรลัพลาซา พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ)) ในกรณีทีส่ญัญาเช่าทีด่นิ
สิน้สดุลงและเจา้ของทีด่นิไม่ประสงคจ์ะรบัโอนกรรมสทิธิใ์นอาคารและสิง่ปลูกสรา้ง ให้
ผูใ้หเ้ช่าแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรให ้CPNREIT ทราบในทนัทเีมื่อผูใ้หเ้ช่าไดร้บัแจง้จาก
เจา้ของทีด่นิ เพื่อให ้CPNREIT รือ้ถอนอาคารและสิง่ปลกูสรา้งพรอ้มปรบัพืน้ทีใ่หอ้ยู่ใน
สภาพเรยีบรอ้ยเมื่อส่งมอบทีด่นิทีเ่ช่าคนืแก่ผูใ้หเ้ช่าเมื่อสิน้สุดสญัญา โดย CPNREIT 
ตอ้งรบัผดิชอบในค่าใชจ้่ายทัง้หมดทีเ่กดิขึน้จากการด าเนินการดงักล่าว 
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หน้าท่ีของผูใ้ห้เช่า 

 

(1) หากมผีลประโยชน์ใด ๆ (ซึง่ไม่รวมถงึเงนิประกนัการเช่าทีเ่กดิขึน้จากทรัพย์สนิที่เช่า) 
ไดแ้ก่ ค่าเช่าพื้นที ่ค่าเช่ารบัล่วงหน้า ค่าบรกิารสาธารณูปโภค รายได้รบัล่วงหน้าหรอื
รายไดอ้ื่นใด (ถ้าม)ี ซึง่เป็นผลประโยชน์ที่ CPNREIT ควรจะไดร้บัและผูใ้หเ้ช่าไดร้บัไว้
ล่วงหน้า ทัง้ก่อนและในวันเริ่มระยะเวลาการเช่าจากผู้เช่าพื้นที่ ผู้ให้เช่าจ ะแจ้งให ้
CPNREIT ทราบ และส่งมอบผลประโยชน์ดงักล่าว ใหแ้ก่ CPNREIT หรอืบุคคลที ่
CPNREIT ก าหนดเพื่อประโยชน์ของ CPNREIT ภายใน 14 วนันับจากวนัเริ่ม
ระยะเวลาการเช่า หรอืในกรณีทีผู่ใ้หเ้ช่าไดร้บัผลประโยชน์ดงักล่าวภายหลงัจากวนัเริม่
ระยะเวลาการเช่าอกี ผู้ให้เช่าจะส่งมอบผลประโยชน์ดงักล่าวให้แก่ CPNREIT หรือ
บุคคลที่ CPNREIT ก าหนดเพื่อประโยชน์ของ CPNREIT ภายในวนัที่ 9 ของเดอืน
ถดัไป 

(2) ส าหรบัเงนิประกนัการเช่าที่ CPNREIT ควรจะไดร้บัและผูใ้หเ้ช่าได้รบัไวล่้วงหน้า ทัง้
ก่อนและในวนัเริม่ระยะเวลาการเช่าจากผูเ้ช่าพืน้ที ่ผูใ้หเ้ช่าจะสง่มอบเงนิประกนัการเช่า
ดงักล่าวไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของจ านวนเงนิประกนัการเช่าทีผู่ใ้หเ้ช่าไดร้บั ณ วนัเริม่
ระยะเวลาการเช่า ใหแ้ก่ CPNREIT หรอืบุคคลที่ CPNREIT ก าหนดเพื่อประโยชน์ของ 
CPNREIT ภายในวนัเริม่ระยะเวลาการเช่า และส าหรบัเงนิประกนัการเช่าส่วนทีเ่หลอื 
ผูใ้หเ้ช่าจะส่งมอบใหแ้ก่ CPNREIT หรอืบุคคลที่ CPNREIT ก าหนดเพื่อประโยชน์ของ 
CPNREIT ภายใน 30 วันนับจากวันเริ่มระยะเวลาการเช่า หรือระยะเวลาอื่นใดที่
คู่สญัญาจะไดต้กลงกนั นอกจากนี้ หากผูใ้หเ้ช่าไดร้บัเงนิประกนัการเชา่ส าหรบัทรพัยส์นิ
ทีเ่ช่าภายหลงัจากวนัเริม่ระยะเวลาการเช่าตามสญัญาอกี ผูใ้หเ้ช่าจะส่งมอบเงนิประกนั
การเช่าดงักล่าวใหแ้ก่ CPNREIT หรอืบุคคลที่ CPNREIT ก าหนดเพื่อประโยชน์ของ 
CPNREIT ภายในวนัที ่9 ของเดอืนถดัไป 

(3) ตลอดระยะเวลาการเช่าตามสญัญาฉบบันี้ ผูใ้หเ้ช่ายนิยอมให้ CPNREIT รวมถงึลูกคา้
และคู่สญัญาของ CPNREIT รวมถงึผูเ้ช่าพืน้ที่ในทรพัยส์นิทีเ่ช่าตามสญัญาฉบบันี้ซึ่ง
เป็นส่วนที ่ CPNREIT ลงทุน สามารถใชป้ระโยชน์ในพืน้ทีใ่นศูนยก์ารคา้ที่ CPNREIT 
ไม่ได้เขา้ลงทุนแต่เกี่ยวขอ้งกบัทรพัย์สนิที่เช่าได้ อาท ิพื้นที่ส่วนกลาง ที่จอดรถ และ
ถนนรอบอสงัหารมิทรพัย์และทางเข้าออกของศูนย์การค้า โดยให้ถือเป็นพื้นที่เพื่อใช้
ประโยชน์ร่วมกนั (ไดต้ามปกตทิัว่ไปของธุรกจิศูนย์การคา้) โดยไม่มคี่าตอบแทน โดย
ถอืประโยชน์ของการด าเนินกจิการของศนูยก์ารคา้เป็นส าคญั ทัง้นี้ เวน้แต่ในกรณีทีก่าร
ใช้ประโยชน์ของบุคคลดงักล่าวก่อใหเ้กดิความเสยีหายหรอืภาระค่าใชจ้่ายแก่ผูใ้หเ้ช่า 
CPNREIT ตกลงจะรบัผดิชอบในความเสยีหายดงักล่าว 

(4) ตลอดระยะเวลาการเช่าตามสญัญาฉบบันี้ ผูใ้หเ้ช่าจะปฏบิตัติามขอ้ก าหนดและเงื่อนไข
ของสญัญาฉบบันี้ และสญัญาเช่าทีด่นิทีต่นเป็นคู่สญัญา (ถ้าม)ี อย่างเคร่งครดั และผูใ้ห้
เช่าจะไม่กระท าการใด ๆ อนัเป็นการผดินัดหรอืผดิสญัญา หรอือาจเป็นการผดินัดหรอื
ผดิสญัญาเช่าทีด่นิทีต่นเป็นคู่สญัญา (เฉพาะโครงการเซน็ทรลัมารนีา โครงการเซน็ทรลั
พลาซา ล าปาง และโครงการเซน็ทรลัพลาซา พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ)) หรอืเงื่อนไขใด 
ๆ หรอืกระท าการใด ๆ อนัอาจท าใหส้ญัญาเช่าทีด่นิทีต่นเป็นคู่สญัญา (เฉพาะโครงการ
เซน็ทรลัมารนีา โครงการเซน็ทรลัพลาซา ล าปาง และโครงการเซน็ทรลัพลาซา พระราม 
2 (ช่วงต่ออายุ)) ถูกบอกเลกิหรือเพิกถอนโดยผู้ให้เช่าตามสญัญาเช่าที่ดินที่ตนเป็น
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คู่ส ัญญา (เฉพาะโครงการเซ็นทรัลมารีนา โครงการเซ็นทรัลพลาซา ล าปาง และ
โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ)) และผู้ให้เช่าจะบอกกล่าวให ้
CPNREIT ทราบเป็นหนงัสอืทนัททีีเ่กดิเหตุการณ์ใด ๆ อนัเป็นการผดินดัหรอืผดิสญัญา 
หรืออาจเป็นการผิดนัดหรือผิดสัญญาเช่าที่ดินที่ตนเป็นคู่สญัญา (เฉพาะโครงการ
เซน็ทรลัมารนีา โครงการเซน็ทรลัพลาซา ล าปาง และโครงการเซน็ทรลัพลาซา พระราม 
2 (ช่วงต่ออายุ)) หรอืเงื่อนไขใด ๆ หรอืการกระท าการใด ๆ อนัอาจท าให้สญัญาเช่า
ที่ดินที่ตนเป็นคู่สญัญา (เฉพาะโครงการเซ็นทรลัมารีนา โครงการเซ็นทรัลพลาซา 
ล าปาง และโครงการเซน็ทรลัพลาซา พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ)) ถูกบอกเลิกหรือเพิก
ถอนโดยผูใ้หเ้ช่าตามสญัญาเช่าทีด่นิทีต่นเป็นคู่สญัญา (เฉพาะโครงการเซน็ทรลัมารนีา 
โครงการเซ็นทรลัพลาซา ล าปาง และโครงการเซน็ทรลัพลาซา พระราม 2 (ช่วงต่อ
อายุ)) ดงักล่าว 

(5) ตลอดระยะเวลาการเช่าตามสญัญาฉบบันี้ ผู้ให้เช่าตกลงจะไม่ โอน จ าหน่าย หรอืก่อ
ภาระผกูพนั หรอืก่อใหเ้กดิสทิธอิื่นใดในทรพัยส์นิทีเ่ช่า และพืน้ทีท่ี่ CPNREIT ไม่ไดเ้ขา้
ลงทุนแต่เกีย่วขอ้งกบัทรพัยส์นิทีเ่ช่า อาท ิถนนรอบอาคาร ทางเดนิรถ และทางเขา้ออก
ของศูนยก์ารคา้ เป็นต้น ซึง่เป็นการท าใหเ้สื่อมสทิธ ิหรอืรอนสทิธขิอง CPNREIT ใน
การใชท้รพัยส์นิทีเ่ช่าและพืน้ทีท่ี่ CPNREIT ไม่ไดเ้ขา้ลงทุนแต่เกีย่วขอ้งกบัทรพัยส์นิที่
เช่าดงักล่าวตามสญัญาฉบบันี้ เวน้แต่ (1) เป็นการกระท าบนพืน้ทีท่ี ่CPNREIT ไม่ได้
ลงทุนและการกระท าดังกล่าวไม่มีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคัญต่อการใช้
ประโยชน์จากทรพัย์สนิที่เช่าของ CPNREIT หรอื (2) ได้รบัความยนิยอมเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรจาก CPNREIT 

การประกนัภยั 

 

คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายตกลงใหด้ าเนินการเกีย่วกบัการประกนัภยัและการใชเ้งนิทีไ่ดร้บัเป็นค่า
สนิไหมทดแทนจากบรษิทัประกนัภยั เพื่อน ามาใชใ้นการก่อสรา้ง และ/หรอืซ่อมแซมอาคาร 
และสิง่ปลูกสร้างในโครงการศูนย์การค้า รวมถึงงานระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวขอ้งตาม
สญัญาฉบบันี้ ดงัต่อไปนี้ 

(1) ผูใ้หเ้ช่าจะจดัให้มกีารด าเนินการให้ CPNREIT เป็นผู้เอาประกนัภยัร่วมและระบุชื่อ 
CPNREIT เป็นผู้รบัประโยชน์ในกรมธรรมป์ระกนัภยัที่จดัท าขึน้ส าหรบัอาคารและสิง่
ปลูกสร้างโครงการศูนย์การค้า ได้แก่ ประกนัความเสี่ยงภยัในทรพัย์สนิ (All Risks 
Insurance) ประกนัภยัเครื่องจกัร (Machinery Breakdown Insurance) ประกนัภยั
ธุรกิจหยุดชะงกั (Business Interruption Insurance) และประกนัภัยก่อการร้าย 
(Political Violence Insurance) กบัผูร้บัประกนัภยัทีม่อียู่ ณ ปจัจุบนั ซึง่วงเงนิประกนั
ความเสีย่งภยัในทรพัยส์นิ (Property All Risks Insurance) ต้องครอบคลุมมูลค่าของ
ทรพัยส์นิทัง้หมด (รวมฐานรากของอาคาร) ตามวธิตี้นทุนทดแทนใหม่ก่อนหกัค่าเสื่อม
ราคา (Full Replacement Cost) (โดยไม่รวมมูลค่าที่ดนิ) และส าหรบัระยะเวลา
ประกนัภยัทีเ่หลอืของกรมธรรมป์ระกนัภยัภายใตข้อ้ก าหนดและเงื่อนไขของสญัญาฉบบั
นี้ โดยใหม้ผีลเป็นการเปลีย่นแปลงในวนัเริม่ระยะเวลาการเช่า ทัง้นี้  CPNREIT ตกลงที่
จะรบัผดิชอบค่าใช้จ่าย หรอืค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่เกดิขึ้นหรอืเกี่ยวเนื่องจากการโอน
สทิธติามกรมธรรมป์ระกนัภยัดงักล่าว โดยคู่สญัญาตกลงจะรบัผดิชอบร่วมกนัส าหรบั
เบีย้ประกนัภยัตามกรมธรรมป์ระกนัภยัดงักล่าว ซึง่แบ่งไดต้ามสดัส่วนการครอบครอง
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พืน้ทีใ่นอาคารและสิง่ปลูกสรา้งในโครงการศูนยก์ารคา้ และตามเกณฑอ์ื่นทีคู่่สญัญาได้
ตกลงกนัไว ้

(2) ในกรณีที่ทรพัย์สนิที่เช่าเกดิความเสยีหายบางส่วน ให้สญัญาฉบบันี้ยงัคงมผีลบงัคบั
ใช้ได้ต่อไปในส่วนเฉพาะทรพัย์สนิที่เช่าที่ไม่เสยีหายและยงัอยู่ในสภาพที่สามารถใช้
ประโยชน์ได ้โดยใหถ้อืว่าทรพัยส์นิทีเ่ช่าดงักล่าวยงัคงเป็นทรพัยส์นิทีเ่ช่ากนัตามสญัญา
ฉบบันี้ต่อไป 

ทรพัยสิ์นท่ีเช่าเสียหายหรอื
ถกูท าลาย  

 

ให้ “ค่าสินไหมทดแทนพื้นฐาน” หมายถึง ค่าสนิไหมทดแทนจากการประกนัภัย ซึ่งไม่
รวมถึงค่ าสินไหมทดแทนซึ่งได้รับจากการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก ( Business 
Interruption Insurance) และ/หรือการประกันภัยอื่นใดที่คู่สญัญาแต่ละฝ่ายเป็นผู้เอา
ประกนัภยัเพิม่เตมิดว้ยค่าใชจ้่ายของคู่สญัญาฝา่ยนัน้เองทัง้สิน้  

(1) ภายใตบ้งัคบัของขอ้ (3) และเวน้แต่คู่สญัญาทัง้สองฝา่ยจะตกลงเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่
อาคารและสิง่ปลูกสรา้งในโครงการศูนยก์ารคา้ รวมถงึงานระบบสาธารณูปโภค ไดร้บั
ความเสยีหายทัง้หมดหรอือย่างมนีัยส าคญัไม่ว่าดว้ยเหตุใด ๆ จนท าให ้CPNREIT ไม่
อาจใชอ้าคารและสิง่ปลกูสรา้งนัน้เพื่อประโยชน์ในการด าเนินธุรกจิต่อไปได ้คู่สญัญาทัง้
สองฝ่ายตกลงจะสรา้งอาคารและสิง่ปลูกสรา้งในส่วนทีไ่ดร้บัความเสยีหายขึน้ใหม่ดว้ย
ค่าใชจ้่ายร่วมกนัของคู่สญัญาทัง้สองฝา่ย ตามสดัสว่นการครอบครองพืน้ทีใ่นอาคารและ
สิง่ปลกูสรา้ง ณ เวลาทีเ่กดิความเสยีหาย เพื่อใหอ้าคารและสิง่ปลกูสรา้งกลบัคนืสู่สภาพ
เดมิก่อนทีจ่ะไดร้บัความเสยีหาย 

 ทัง้นี้ ผู้ให้เช่าจะเป็นผู้ด าเนินการจดัให้มกีารก่อสร้างภายใต้แบบแปลน แผนงาน และ
งบประมาณทีคู่่สญัญาจะไดต้กลงร่วมกนั และจะต้องท าการก่อสรา้งใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 
3 ปีนับแต่เกดิความเสยีหายดงักล่าว ผูใ้หเ้ช่าจะร่วมกบั CPNREIT ในการด าเนินการ
ขอความยนิยอมจากบุคคลใด ๆ หรอืขออนุญาตต่อหน่วยงานราชการใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
(ถ้าม)ี เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการใด ๆ ภายใต้สญัญาฉบบันี้ โดยคู่สญัญาทัง้สอง
ฝา่ยจะตอ้งน าเงนิทีไ่ดร้บัจากค่าสนิไหมทดแทนพืน้ฐานมาใชใ้นการด าเนินการก่อสรา้ง
ดงักล่าว และให้ถือว่าสทิธแิละหน้าที่ของคู่สญัญาตามสญัญาฉบบันี้ยงัคงมผีลต่อไป
จนกว่าจะไดม้กีารก่อสรา้งอาคารและสิง่ปลูกสรา้งดงักล่าวขึน้มาแทนที ่โดยคู่สญัญาจะ
จดัให้มีการท าสญัญาเช่าทรัพย์สินขึ้นใหม่ (โดยให้มีวันครบก าหนดอายุสญัญาเช่า 
ขอ้ก าหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ เช่นเดยีวกบัสญัญาฉบบันี้ ) ทนัททีี่การก่อสรา้งดงักล่าว
แลว้เสรจ็ (แต่ทัง้นี้ CPNREIT จะไม่มภีาระหน้าทีใ่นการช าระค่าเช่าตามสญัญาเช่าฉบบั
ใหม่อกีแต่อย่างใด) 

(2) ภายใตบ้งัคบัของขอ้ (3) และเวน้แต่คู่สญัญาทัง้สองฝา่ยจะตกลงเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่
อาคารและสิง่ปลกูสรา้ง รวมถงึงานระบบสาธารณูปโภคทีเ่กีย่วขอ้ง ไดร้บัความเสยีหาย
แต่เพียงบางส่วน ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ โดยยงัคงสามารถใช้อาคารและสิง่ปลูกสร้าง
บางสว่นเพื่อประโยชน์ในการด าเนินธุรกจิต่อไปได ้CPNREIT และผูใ้หเ้ช่ามหีน้าทีต่้อง
ซ่อมแซมอาคารและสิง่ปลูกสรา้งนัน้ใหค้งเดมิตามความเสยีหายทีเ่กดิขึน้จรงิในพืน้ทีท่ี่
คู่สญัญาแต่ละฝ่ายครอบครองในขณะทีเ่กดิความเสยีหายดงักล่าว ด้วยค่าใช้จ่ายของ
คู่สญัญาแต่ละฝา่ยเอง แต่ไม่เกนิกว่าจ านวนเงนิค่าสนิไหมทดแทนพืน้ฐานที ่CPNREIT 
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และ/หรอืผูใ้หเ้ช่าไดร้บัมาจากบรษิทัประกนัภยัแลว้แต่กรณี 

(3) เวน้แต่คู่สญัญาทัง้สองฝา่ยจะตกลงเป็นอย่างอื่น หรอื CPNREIT สามารถจดัหาเงนิทุน
จากแหล่งอื่นได ้ในกรณีที่ค่าก่อสร้างหรอืค่าใชจ้่ายใด ๆ ที่เกี่ยวกบัหรอืเกีย่วเนื่องกบั
การก่อสรา้ง และ/หรอืการซ่อมแซมอาคารและสิง่ปลูกสร้างดงักล่าว มจี านวนเกนิกว่า
เงินค่าสินไหมทดแทนพื้นฐานที่คู่ส ัญญาแต่ละฝ่ายได้รับ คู่ส ัญญาแต่ละฝ่ายจะ
รบัผดิชอบค่าก่อสร้างหรอืค่าใช้จ่ายที่เกินดงักล่าวตามสดัส่วนการครอบครองพื้นที่ใน
ขณะนัน้ (ส าหรบักรณีตามขอ้ (1)) หรอืตามพื้นที่ที่คู่สญัญาแต่ละฝ่ายครอบครองใน
ขณะทีไ่ดร้บัความเสยีหายจรงิ (ส าหรบักรณีตามขอ้ (2)) แลว้แต่กรณี โดยผูใ้หเ้ช่าตกลง
ทดรองจ่ายเงนิในจ านวนที ่ CPNREIT จะต้องรบัผดิชอบดงักล่าวแทน CPNREIT ไป
ก่อน 

(4) ส าหรบักรณีที่อาคารและสิง่ปลูกสรา้งไดร้บัความเสยีหายแต่เพยีงบางส่วนตามขอ้ (2) 
CPNREIT ตกลงจะช าระคนืเงนิจ านวนดงักล่าวใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่าภายใน 6 เดอืนนบัแต่วนัที่
เปิดใหบ้รกิารพืน้ที่ในอาคารและสิง่ปลูกสร้างที่ซ่อมแซม พร้อมทัง้ชดเชยค่าใชจ้่ายใน
การจ่ายเงินทดรองจ่ายดังกล่าวในอัตราเท่ากับต้นทุนในการกู้ยืมเงิน (Cost of 
Borrowing) ของผูใ้หเ้ช่าที่ไดใ้ชเ้พื่อการจ่ายเงนิทดรองจ่ายดงักล่าว โดยค านวณจาก
วนัที่ไดม้กีารทดรองจ่ายเงนิดงักล่าวจนถึงวนัที ่ CPNREIT ไดช้ าระเงนิใหแ้ก่ผู้ให้เช่า 
ทัง้นี้ ผูใ้หเ้ช่าและ CPNREIT จะร่วมกนัพจิารณาสรรหาแหล่งเงนิทุนทีเ่หมาะสมเพื่อการ
จ่ายเงนิทดรองจ่ายดงักล่าว 

(5) ส าหรบักรณีทีอ่าคารและสิง่ปลูกสร้างไดร้บัความเสยีหายทัง้หมดหรอือย่างมนีัยส าคญั
ตามขอ้ (1) CPNREIT มสีทิธเิลอืกชดใชเ้งนิทดรองจ่ายดงักล่าว โดย (ก) การช าระคนื
เงนิทดรองจ่ายภายใน 6 เดอืนนับแต่วนัทีเ่ปิดใหบ้รกิารพืน้ทีใ่นอาคารและสิง่ปลูกสรา้ง
ที่สร้างหรือซ่อมแซมขึ้นใหม่ พร้อมทัง้ชดเชยค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินทดรองจ่าย
ดงักล่าวในอตัราเช่นเดียวกบัที่ระบุในขอ้ (5) หรือ (ข) การยนิยอมลดสดัส่วนการ
ครอบครองพืน้ทีข่อง CPNREIT โดยที ่CPNREIT ไม่ต้องจ่ายเงนิชดเชยใด ๆ ใหผู้ใ้ห้
เช่าอกี โดยใหส้ดัส่วนใหม่ของการครอบครองพื้นทีข่อง CPNREIT และผูใ้หเ้ช่าเป็นไป
ตามจ านวนค่าก่อสรา้งและค่าใชจ้่ายทัง้หมดตามทีคู่่สญัญาทัง้สองฝ่ายไดช้ าระไปหรอื
ตกลงว่าจะช าระในการก่อสรา้งหรอืซ่อมแซมขึน้ใหม่ดงักล่าวขา้งตน้ 

(6) ทัง้นี้  ภายหลังจากที่ได้เปิดให้บริการพื้นที่ในอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่สร้างหรือ
ซ่อมแซมขึน้ใหม่ และโดยที ่CPNREIT ไม่ไดจ้่ายเงนิทดรองคนืใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่าในระหว่าง
ระยะเวลา 6 เดอืนตามขอ้ (5) ขา้งต้น CPNREIT จะยงัไม่ไดร้บัรายได้ค่าเช่าและไม่
รบัผดิชอบค่าใชจ้่าย เฉพาะส่วนทีเ่ป็นพืน้ที่ทีม่คี่าใช้จ่ายส่วนที่เกนิจากเงนิค่าสนิไหม
ทดแทนพืน้ฐานซึง่ผูใ้หเ้ช่าไดท้ดรองจ่าย ส าหรบัระยะเวลาที ่CPNREIT ยงัไม่สามารถ
จ่ายเงนิคนืใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่า ทัง้นี้ จนกว่า CPNREIT จะไดช้ าระเงนิคนืครบถ้วนใหแ้ก่ผูใ้ห้
เช่าแลว้ อนึ่ง ก่อนการใชส้ทิธใินขอ้ (ก) หรอื (ข) ตามขอ้ (5) ขา้งต้น CPNREIT สงวน
สทิธทิีจ่ะเสนอการด าเนินการดงักล่าวเพื่อใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ของ CPNREIT 
พจิารณาอนุมตัิก่อน ทัง้นี้ ภายใน 6 เดอืนนับแต่วนัที่เปิดใหบ้รกิารพืน้ที่ในอาคารและ
สิง่ปลูกสรา้งที่สรา้งหรอืซ่อมแซมขึน้ใหม่ ทัง้นี้ หากพ้นก าหนดระยะเวลาดงักล่าวแล้ว 
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CPNREIT ยนิยอมลดสดัสว่นการครอบครองพืน้ทีข่อง CPNREIT ตามขอ้ (ข) ดงักล่าว
ขา้งตน้ไดต้ามทีเ่หน็สมควรแก่กรณี 

การโอนสิทธิการเช่าและการ
ให้เช่า 

CPNREIT จะไม่น าสทิธกิารเช่าในทรพัยส์นิทีเ่ช่านี้ ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วน ออกใหเ้ช่า
ช่วงแก่บุคคลใด ๆ หรอืใหบุ้คคลใด ๆ เขา้มาอยู่แทน หรอืก่อใหเ้กดิภาระผกูพนัใด ๆ ทีท่ าให้
บุคคลอื่นมสีทิธเิขา้มาใชป้ระโยชน์ในทรพัยส์นิทีเ่ช่า หรอืโอนสทิธกิารเช่า ไม่ว่าทัง้หมดหรอื
แต่บางสว่น ใหแ้ก่บุคคลใด ๆ  

อย่างไรกต็าม เพื่อประโยชน์ในการด าเนินกจิการของโครงการศนูยก์ารคา้ ผูใ้หเ้ช่ายนิยอมให้ 
CPNREIT น าทรพัยส์นิทีเ่ช่าออกใหบุ้คคลภายนอกเช่าช่วงพืน้ทีภ่ายในทรพัยส์นิทีเ่ช่าไม่ว่า
ทัง้หมดหรอืบางส่วนได ้โดยไม่ต้องได้รบัอนุญาตจากผู้ใหเ้ช่าก่อน ทัง้นี้ เว้นแต่การให้เช่า
ช่วงพืน้ทีท่ีม่พีืน้ทีต่ัง้แต่ 1,000 ตารางเมตรขึน้ไป CPNREIT จะต้องไดร้บัความยนิยอมจาก
ผู้ให้เช่าก่อน ซึ่งการให้ความยินยอมดังกล่าวจะกระท าโดยไม่ชกัช้าและการไม่ให้ความ
ยนิยอมจะไม่กระท าโดยปราศจากเหตุผลสมควร  

เหตผิุดนัดหรอืเหตใุนการ
เลิกสญัญา 

 

ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งตามทีร่ะบุในกรณีดงัจะกล่าวต่อไปนี้ 

(1) ในกรณีที่ผูใ้หเ้ช่าจงใจฝ่าฝืนหรอืจงใจไม่ปฏบิตัติามขอ้ตกลงที่ระบุไว้ในสญัญาน้ี หรอื
ผดิค ารบัรองที่ให้ไว้ในสญัญานี้ และการดงักล่าวมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อการใช้
ประโยชน์ของ CPNREIT ในทรพัยส์นิทีเ่ช่า และสทิธใิด ๆ ของ CPNREIT ภายใต้
สญัญาฉบบันี้ และผูใ้หเ้ช่าไม่สามารถด าเนินการแกไ้ข และปฏบิตัใิหถู้กต้องตามสญัญา
ฉบบันี้ภายใน 90 วนั นับจากวนัที่ได้รบัแจ้งหรอืทราบถึงเหตุแห่งการผิดสญัญานัน้ 
หรอืภายในระยะเวลาใด ๆ ทีคู่่สญัญาไดต้กลงกนั ทัง้นี้ ในกรณีทีผู่ใ้หเ้ช่าไม่ท าการจด
ทะเบยีนสทิธกิารเช่าใหแ้ก่ CPNREIT ในวนัที ่CPNREIT ก าหนด ใหถ้อืว่าเป็นเหตุผดิ
นดัตามสญัญาฉบบันี้ทนัท ี

(2) ในกรณีผูใ้หเ้ช่าปฏบิตัผิดิเงื่อนไขของสญัญากูย้มืเงนิ หรอืภาระผูกพนั หรอืภาระหนี้สนิ
อื่นใดกบับุคคลใด ๆ กต็าม ซึง่รวมกนัมมีูลค่าเกนิกว่ากึง่หนึ่งของมูลค่าของส่วนของผู้
ถอืหุ้นของผู้ให้เช่า และอาจน าผูใ้หเ้ช่าไปสู่ภาวะล้มละลาย หรอืฟ้ืนฟูกจิการ โดยผูใ้ห้
เช่าไม่สามารถท าการแกไ้ขเหตุดงักล่าวใหเ้สรจ็สิน้ภายใน 180 วนั นับจากวนัทีท่ราบ
หรอืมเีหตุอนัควรทราบถงึเหตุการณ์ดงักล่าว เวน้แต่ผูใ้หเ้ช่าสามารถพสิจูน์และยนืยนั
เป็นลายลกัษณ์อกัษรจนเป็นทีพ่อใจแก่ CPNREIT ว่าการผดินดัหรอืผดิสญัญาดงักล่าว
ไม่มผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อฐานะทางการเงนิของผูใ้หเ้ช่า ซึง่จะน าผูใ้หเ้ช่าไปสู่
สภาวะล้มละลาย และการผดินัดหรอืผดิสญัญาดงักล่าวไม่มผีลกระทบต่อการใช้สทิธิ
ของ CPNREIT ตามสญัญาฉบบันี้ 

(3) ในกรณีทีผู่ใ้หเ้ช่าถูกศาลสัง่พทิกัษ์ทรพัย ์หรอืถูกศาลสัง่ใหล้ม้ละลาย หรอือยู่ในขัน้ตอน
การเลกิบรษิทั การช าระบญัช ีหรอืศาลมคี าสัง่ใหฟ้ื้นฟูกจิการของผูใ้หเ้ช่าซึง่กองทรสัต์
เหน็ว่ามผีลกระทบต่อความสามารถของผูใ้หเ้ช่าในการช าระหนี้ หรอืปฏบิตัติามสญัญา
นี้ 

(4) ในกรณีที ่ CPNREIT จงใจฝ่าฝืนหรอืจงใจไม่ปฏบิตัติามขอ้ตกลงทีร่ะบุไวใ้นสญัญาน้ี 
หรอืผดิค ารบัรองทีใ่หไ้วใ้นสญัญานี้ และ CPNREIT ไม่สามารถด าเนินการแกไ้ข และ
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ปฏบิตัใิหถู้กต้องตามสญัญาฉบบันี้ภายใน 90 วนั นับจากวนัทีไ่ดร้บัแจ้งหรอืทราบถึง
เหตุแห่งการผดิสญัญานัน้ หรอืภายในระยะเวลาใด ๆ ทีคู่่สญัญาไดต้กลงกนั   

(5) เมื่อครบก าหนดระยะเวลาการเช่าในทรพัยส์นิทีเ่ช่าตามสญัญาฉบบันี้  

(6) คู่สญัญาตกลงเลกิสญัญา  

(7) ในกรณีที่มีการเลิกกองทรัสต์ตามรายละเอียดที่ก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ และ  
CPNREIT ไดแ้จง้ใหผู้ใ้หเ้ช่าทราบถงึการเลกิกองทรสัตเ์ป็นลายลกัษณ์อกัษรแลว้  

(8) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยทรสัต์มมีติให้เลิกกองทรสัต์ โดยในการลงมติดงักล่าวมผีู้ให้เช่า 
และ/หรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัลงมตใิหเ้ลกิกองทรสัต์ เวน้แต่ในกรณีทีก่ารลงมตขิองผูใ้ห้
เช่า และ/หรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัดงักล่าวเป็นประโยชน์โดยรวมแก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ของ
กองทรสัต์ซึง่ไม่ใช่ผูใ้หเ้ช่า และ/หรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนั และเป็นไปตามความประสงค์
ของ CPNREIT  

เพื่อประโยชน์ของข้อ (ข) นี้ “กลุ่มบุคคลเดียวกนั” ให้เป็นไปตามนิยามที่ก าหนดใน
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 49/2555 เรื่อง การออกและเสนอขาย
หน่วยทรสัตข์องทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์และทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ 

(9) ในกรณีที่มีกฎหมาย หรือคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์
(“คณะกรรมการ ก.ล.ต.”) หรอืส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัย ์(“ส านักงาน ก.ล.ต.”) มคี าสัง่ใหเ้ลกิกองทรสัต์โดยที่ CPNREIT มไิดฝ้่าฝืน 
และ/หรอืปฏบิตัผิดิกฎขอ้บงัคบั กฎหมาย และ/หรอืกฎระเบยีบอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้ง และ/
หรอืไม่ใช่ความผดิของผู้ให้เช่า และ CPNREIT ไดแ้จ้งใหผู้้ให้เช่าทราบถึงการเลกิ 
CPNREIT เป็นลายลกัษณ์อกัษรแลว้ โดยทีคู่่สญัญาทัง้สองฝ่ายมหีน้าทีร่่วมกนัและได้
ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ร่วมกันเพื่อไม่ให้สญัญาฉบับนี้ระงับโดยผลจากการ
เปลี่ยนแปลงของกฎหมาย หรอืจากค าสัง่ของหน่วยงานใด ๆ ของรฐั เท่าที่ไม่ขดัต่อ
กฎหมายหรอืค าสัง่ของหน่วยงานใด ๆ ของรฐัที่มผีลใชบ้งัคบัอยู่ในขณะนัน้ เช่น การ
จดัตัง้หรอืจดัหาบุคคลใด ๆ มารบัโอนสทิธแิละหน้าที่ที่ CPNREIT มอียู่ตามสญัญา
ฉบบันี้แลว้กต็าม 

(10) ในกรณีทีท่ีด่นิอนัเป็นทีต่ัง้ของทรพัยส์นิทีเ่ช่าทัง้หมดหรอืบางสว่นทีส่ าคญัตกอยู่ภายใต้
เขตเวนคนื หรอืเขตสงวน หรอืเขตส ารวจ เพื่อการเวนคนืตามประกาศหรอืกฎหมายอนั
เกีย่วกบัการเวนคนืหรอืกฎหมายอื่น ๆ ซึง่ท าให้ CPNREIT ไม่สามารถใชป้ระโยชน์
จากทรพัยส์นิทีเ่ช่าไดอ้ย่างมนียัส าคญั 

ผลของการผิดนัดหรอืผลของ
การเลิกสญัญา 

(1) ในกรณีที่ผูใ้หเ้ช่าจงใจฝ่าฝืนหรอืจงใจไม่ปฏบิตัติามขอ้ตกลงที่ระบุไว้ในสญัญาน้ี หรอื
ผดิค ารบัรองทีใ่หไ้วใ้นสญัญานี้  CPNREIT มสีทิธบิอกเลกิสญัญาฉบบันี้ไดท้นัท ีและ
ผูใ้หเ้ช่าจะตอ้งช าระคนืค่าเช่าทรพัยส์นิทีเ่ช่าคงเหลอื ใหแ้ก่ CPNREIT ตามสดัสว่นของ
ระยะเวลาการเช่าทีเ่หลอือยู่ และเงนิหรอืผลประโยชน์อื่นใดที่ผู้ให้เช่าได้รบัไว้ในนาม 
CPNREIT ใหแ้ก่ CPNREIT ตามสดัส่วนของระยะเวลาการเช่าทีเ่หลอือยู่ รวมถงึค่า
ขาดประโยชน์จากการที่ CPNREIT ไม่สามารถใชป้ระโยชน์ซึง่ทรพัยส์นิทีเ่ช่าไดต้าม
ระยะเวลาทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาฉบบันี้   
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(2) ในกรณีที่ผู้ให้เช่าปฏิบตัิผิดเงื่อนไขของสญัญากู้ยืมเงิน หรือภาระผูกพนั หรือภาระ
หนี้สนิอื่นใดกบับุคคลใด ๆ และถูกศาลสัง่พทิกัษ์ทรพัย์ หรอืถูกศาลสัง่ให้ล้มละลาย 
หรืออยู่ในขัน้ตอนการเลิกบริษัท การช าระบัญชี หรือศาลมีค าสัง่ให้ฟ้ืนฟูกิจการ 
CPNREIT มสีทิธทิีจ่ะบอกเลกิสญัญาฉบบันี้ไดท้นัท ีและในกรณีที่ CPNREIT ใชส้ทิธิ
ดงักล่าว ผูใ้หเ้ช่าจะต้องช าระคนืค่าเช่าคงเหลอื (Straight Line) ใหแ้ก่ CPNREIT ตาม
สดัสว่นของระยะเวลาการเช่าทีเ่หลอือยู่ และเงนิหรอืผลประโยชน์อื่นใดทีผู่ใ้หเ้ช่าไดร้บั
ไวใ้นนาม CPNREIT ใหแ้ก่ CPNREIT ตามสดัสว่นของระยะเวลาการเช่าทีเ่หลอือยู่ ค่า
ขาดประโยชน์จากการที่ CPNREIT ไม่สามารถใชป้ระโยชน์ซึง่ทรพัยส์นิทีเ่ช่าไดต้าม
ระยะเวลาทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาฉบบันี้ ทัง้นี้ ไม่ตดัสทิธขิอง CPNREIT ในการเรยีกรอ้ง
ค่าเสยีหาย และ/หรอืค่าใชจ้่ายอื่นใดอนัเกดิจากการทีม่เีหตุผดินดัเกดิขึน้นัน้ เวน้แต่เหตุ
ผดินัดของผูใ้หเ้ช่าดงักล่าวเกดิจากการที่ CPNREIT ไม่ปฏบิตัติามหน้าทีห่รอืปฏบิตัิ
หน้าทีผ่ดิพลาดตามสญัญาฉบบันี้ 

(3) ในกรณีที ่CPNREIT จงใจฝา่ฝืนหรอืจงใจไม่ปฏบิตัติามขอ้ตกลงทีเ่ป็นสาระส าคญัทีร่ะบุ
ไวใ้นสญัญานี้ หรอืผดิค ารบัรองทีเ่ป็นสาระส าคญัทีใ่หไ้วใ้นสญัญานี้ ผูใ้หเ้ช่ามสีทิธบิอก
เลกิสญัญาฉบบันี้ไดท้นัท ีโดยผูใ้หเ้ช่าไม่ตอ้งช าระคนืค่าเช่าคงเหลอืใหแ้ก่ CPNREIT    

(4) ในกรณีทีค่รบก าหนดระยะเวลาการเช่าในทรพัยส์นิทีเ่ช่า คู่สญัญาตกลงเลกิสญัญา หรอื
มกีารเลกิ CPNREIT ตามรายละเอยีดที่ก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ หรอืกรณีที่มี
กฎหมาย หรอืคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงาน ก.ล.ต. มคี าสัง่ใหเ้ลกิ  CPNREIT 
โดยที่ CPNREIT มไิด้ฝ่าฝืน และ/หรอืปฏบิตัิผดิกฎข้อบงัคบั กฎหมาย และ/หรือ
กฎระเบยีบอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้ง และ/หรอืไม่ใช่ความผดิของผูใ้หเ้ช่า ใหถ้อืว่าสญัญาฉบบันี้
สิน้สดุลง โดยทีคู่่สญัญาแต่ละฝา่ยไม่มสีทิธเิรยีกค่าเสยีหาย ค่าใชจ้่าย ค่าเช่าทรพัยส์นิที่
เช่าหรอืเงนิหรอืประโยชน์ตอบแทนอื่นใดจากคู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงได้ โดยผู้ใหเ้ช่าไม่
ตอ้งช าระคนืค่าเช่าทรพัยส์นิทีเ่ช่าคงเหลอืใหแ้ก่ CPNREIT ทัง้นี้ เวน้แต่คู่สญัญาจะตก
ลงกนัเป็นอย่างอื่น 

ทัง้นี้ เวน้แต่กรณีทีม่กีฎหมาย หรอืคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านกังาน ก.ล.ต. มคี าสัง่
ให้เลกิ CPNREIT เนื่องจากความผดิของผู้ให้เช่า และ/หรอืเซน็ทรลัพฒันาในฐานะ
ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยข์อง CPNREIT และ/หรอืบุคคลใด ๆ ทีเ่ซน็ทรลัพฒันาเสนอ
ชื่อใหป้ฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยแ์ทน CPNREIT มสีทิธบิอกเลกิสญัญา
ฉบบันี้ได้ทนัที และผู้ให้เช่าจะต้องช าระคืนค่าเช่าทรพัย์สนิที่เช่าคงเหลือ (Straight 
Line) รวมถงึเงนิหรอืผลประโยชน์อื่นใดที่ผูใ้หเ้ช่าได้รบัไว้ในนาม  CPNREIT ให้แก่ 
CPNREIT ตามสดัสว่นของระยะเวลาการเช่าทีเ่หลอือยู่ และค่าขาดประโยชน์จากการที่ 
CPNREIT ไม่สามารถใช้ประโยชน์ซึ่งทรพัย์สนิทีเ่ช่าได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ใน
สญัญาฉบบันี้ 

(5) ในกรณีทีผู่้ถอืหน่วยทรสัต์มมีตใิหเ้ลกิ CPNREIT โดยในการลงมตดิงักล่าวมผีู้ให้เช่า 
และ/หรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัลงมติให้เลกิ CPNREIT ให้ถอืว่าสญัญาฉบบันี้สิน้สุดลง 
โดยทีผู่้ใหเ้ช่าาจะต้องช าระคนืค่าเช่าทรพัย์สนิที่เช่าคงเหลอื (Straight Line) ให้แก่ 
CPNREIT ตามสดัสว่นของระยะเวลาการเช่าทีเ่หลอือยู่ รวมถงึเงนิหรอืผลประโยชน์อื่น
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ใดทีผู่ใ้หเ้ช่าไดร้บัไวใ้นนาม CPNREIT ใหแ้ก่ CPNREIT ตามสดัสว่นของระยะเวลาการ
เช่าทีเ่หลอือยู่ รวมถงึค่าขาดประโยชน์จากการที ่CPNREIT ไม่สามารถใชป้ระโยชน์ซึง่
ทรพัยส์นิทีเ่ช่าตามระยะเวลาทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาฉบบันี้  

ทัง้นี้  หากเป็นกรณีที่การลงมติของผู้ให้เช่า และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน ซึ่งเป็น
ประโยชน์โดยรวมของ CPNREIT และเป็นไปตามความประสงคข์อง CPNREIT ใหถ้อื
ว่าสญัญาฉบบัน้ีสิน้สุดลง โดยทีคู่่สญัญาแต่ละฝ่ายไม่มสีทิธเิรยีกค่าเสยีหาย ค่าใชจ้่าย 
ค่าเช่าทรพัยส์นิทีเ่ช่าหรอืเงนิหรอืประโยชน์ตอบแทนอื่นใดจากคู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงได ้
โดยผูใ้หเ้ช่าไม่ตอ้งช าระคนืค่าเช่าทรพัยส์นิทีเ่ช่าคงเหลอืใหแ้ก่ CPNREIT ทัง้นี้ เวน้แต่
คู่สญัญาจะตกลงกนัเป็นอย่างอื่น 

(6) ในกรณีทีท่ีด่นิอนัเป็นทีต่ัง้ของทรพัยส์นิทีเ่ช่าทัง้หมดหรอืบางสว่นทีส่ าคญัตกอยู่ภายใต้
เขตเวนคนื หรอืเขตสงวน หรอืเขตส ารวจเพื่อการเวนคนื  CPNREIT มสีทิธพิจิารณา
ว่าจะใหส้ญัญาฉบบันี้สิน้สุดลงหรอืไม่ โดย CPNREIT จะพจิารณาจากผลกระทบจาก
การเวนคนืดงักล่าวว่ามนีัยส าคญัเพยีงใด ซึ่งในกรณีที ่CPNREIT เหน็ควรให้สญัญา
ฉบบันี้สิน้สุดลง ผู้ให้เช่าจะต้องช าระคนืค่าเช่าทรพัยส์นิที่เช่าคงเหลอื รวมถึงเงนิหรอื
ผลประโยชน์อื่นใดทีผู่ใ้หเ้ช่าไดร้บัไวแ้ทน CPNREIT (ถ้าม)ี ใหแ้ก่ CPNREIT ตาม
สดัสว่นของระยะเวลาการเช่าทีเ่หลอือยู่ตามระยะเวลาทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาฉบบันี้ 

(7) เมื่อสญัญาเช่าฉบบันี้สิน้สุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ตามทีไ่ดก้ าหนดไว้ในสญัญาฉบบันี้ 
CPNREIT จะส่งมอบทรพัยส์นิทีเ่ช่าคนืตามสภาพทีเ่ป็นอยู่ ณ เวลานัน้ พรอ้มกบัส่วน
ควบและอุปกรณ์ทีต่ดิตรงึตราและไม่ตดิตรงึตรากบัทรพัยส์นิทีเ่ช่า รวมทัง้จะสง่มอบเงนิ
หรอืทรพัยส์นิอื่นใดที ่CPNREIT ไดร้บัไวแ้ทนผูใ้หเ้ช่า (ถา้ม)ี ใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่า รวมถงึการ
คนืเงนิประกนัการเช่าที ่CPNREIT ไดร้บัจากผูเ้ช่าพืน้ที ่(ถา้ม)ี  

พร้อมกันนี้  ในระหว่างระยะเวลา 6 เดือนหลังจากวันที่ส ัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลง 
CPNREIT จะใช้ความพยายามในการด าเนินการส่งมอบสทิธปิระโยชน์ (ที่ส่งมอบได ้
และ/หรอืไม่ละเมดิสทิธขิองผูอ้ื่น และไม่รวมถงึเงนิประกนัการเช่า) ที่ CPNREIT ไดร้บั
ไว้ล่วงหน้าซึ่งเกี่ยวเนื่องกบัทรพัย์สนิที่เช่า ทัง้ก่อนและในวนัทีส่ญัญาฉบบันี้สิน้สุดลง 
ใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่าหรอืผูม้สีทิธไิดร้บัเงนิโดยเรว็ และผูใ้หเ้ช่าตกลงช าระคนื  CPNREIT ใน
เงินหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ซึ่ง CPNREIT ได้ช าระไปอนัเกี่ยวเนื่องกบัทรพัย์สนิที่เช่า
ส าหรบัระยะเวลาภายหลงัจากทีส่ญัญาฉบบันี้สิน้สุดลง ใหแ้ก่ CPNREIT ภายใน 5 วนั
ท าการนบัแต่วนัทีผู่ใ้หเ้ช่าไดร้บัแจง้จาก CPNREIT เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

(8)  ในกรณีที ่ CPNREIT ได้ใช้สทิธบิอกเลกิสญัญาตามขอ้ (1) และ (2) แล้ว CPNREIT 
สงวนสิทธิที่จะใช้ประโยชน์ในทรัพย์สนิที่เช่าจนกว่าสญัญาฉบบันี้สิ้นสุดลง และ 
CPNREIT ไดร้บัช าระค่าเสยีหาย ค่าเช่าทรพัยส์นิทีเ่ช่าคงเหลอื (Straight Line) รวมถงึ
เงนิหรอืผลประโยชน์อื่นใดดงักล่าวจากผูใ้ห้เช่าแลว้เสรจ็ โดย CPNREIT ไม่สามารถ
เรยีกรอ้งค่าเสยีหาย ค่าเช่าทรพัยส์นิทีเ่ช่าคงเหลอื รวมถงึเงินหรอืผลประโยชน์อื่นใด
จากผูใ้หเ้ช่าส าหรบัระหว่างระยะเวลานี้ เว้นแต่ CPNREIT จะพสิจูน์ไดว้่า CPNREIT 
ไดร้บัความเสยีหายจากเหตุดงักล่าวเกนิกว่าผลประโยชน์ที่ CPNREIT ไดร้บัส าหรบั
ช่วงระยะเวลาดงักล่าว ผูใ้หเ้ช่ายนิยอมรบัผดิชอบในความเสยีหายทีเ่กนิดงักล่าว   
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ทัง้นี้ ค าว่า “ค่าขาดประโยชน์” ขา้งต้น ให้อ้างองิจากราคาประเมนิมูลค่าทรัพย์สนิ
ตามทีป่รากฏในรายงานการประเมนิค่าของบรษิทัประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิล่าสดุก่อนเกดิ
เหตุผดินัดหรือเหตุแห่งการเลิกสญัญา หกัด้วยค่าเช่าทรพัย์สนิที่เช่าคงเหลอืที่ได้รบั 
(Straight Line) โดยค่าขาดประโยชน์จะต้องปรับปรุงด้วยรายการที่มีผลกระทบ
เนื่องจากการที่ CPNREIT ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินที่เช่าได้ตาม
วตัถุประสงคท์ีก่ าหนดในสญัญาฉบบันี้ ทัง้นี้ ค่าขาดประโยชน์จะตอ้งมจี านวนไม่ต ่ากว่า
ศนูย ์

ค ารบัรองของ CPNREIT CPNREIT รับรองแก่ผู้ให้เช่าว่า CPNREIT เป็นกองทรัสต์ที่จ ัดตั ้งขึ้นโดยชอบตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติทรสัต์เพื่อ
ธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 และสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ โดยทรสัตขีอง CPNREIT มอี านาจ
ในการเข้าท าสญัญา การปฏิบตัิตามสญัญา การจดัท าเอกสาร และการด าเนินการอื่นใด
ตามทีร่ะบุไวใ้นสญัญานี้ ตลอดจนกระท าการต่าง ๆ ทีเ่กีย่วเน่ืองกบัสญัญานี้ 

ค ารบัรองของผูใ้ห้เช่า  (1) (ส าหรับโครงการเซ็นทรัลพลาซา ล าปาง โครงการเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี 
โครงการเซน็ทรลัพลาซา อุบลราชธานี และโครงการเซน็ทรลัพลาซา พระราม 2 (ช่วง
ต่ออายุ)) ผูใ้หเ้ช่าเป็นเจา้ของกรรมสทิธิใ์นทรพัยส์นิทีเ่ช่า  

(2) (ส าหรบัโครงการเซน็ทรลัมารนีา) ผูใ้หเ้ช่าเป็นเจ้าของกรรมสทิธิใ์นทรพัยส์นิทีเ่ช่าและ
เป็นผูท้รงสทิธกิารเช่าพืน้ทีใ่นอาคาร (บางสว่น) ซึง่เป็นพืน้ทีท่ี่ CPNREIT จะลงทุน 

(3) ผูใ้หเ้ช่ามอี านาจในการเขา้ท าสญัญา การปฏบิตัติามสญัญา การจดัท าเอกสาร และการ
ด าเนินการอื่นใดตามที่ระบุไว้ในสญัญานี้ ตลอดจนกระท าการต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกบั
สญัญานี้ และการกระท าดงักล่าวไม่ขดัต่อวตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบัของบรษิทั 

(4) การทีผู่ใ้หเ้ช่าเขา้ท าสญัญานี้หรอืปฏบิตัติามความผูกพนัใด ๆ ในสญัญานี้ ไม่เป็นการ
ขดัแย้งหรอืฝ่าฝืนข้อก าหนด เงื่อนไข หรือค ารบัรองใด ๆ ที่ผู้ให้เช่าได้ท าหรือจะท า
ความตกลงกบับุคคลอื่น 

(5) ก่อนทีจ่ะมกีารสง่มอบสทิธคิรอบครองในทรพัยส์นิทีเ่ช่า ผูใ้หเ้ช่าจะจดัใหไ้ม่มกีารกระท า
การใด ๆ อันจะมีผลเป็นการรอนสิทธิ หรือกระทบสิทธิ หรือท าให้สิทธิครอบครอง
ทรพัยส์นิทีเ่ช่าของ CPNREIT ดอ้ยลงหรอืดอ้ยกว่าบุคคลอื่น เวน้แต่การกระท าดงักล่าว
ได้มีอยู่ก่อนแล้วในวนัเริม่ระยะเวลาการเช่า และผู้ให้เช่าเปิดเผยการกระท าดงักล่าว
ใหแ้ก่ CPNREIT ทราบแลว้ก่อนวนัเริม่ระยะเวลาการเช่า ทัง้นี้ ใหร้วมถงึการไม่กระท า
การใด ๆ อันจะมีผลเป็นการก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ ซึ่งสิทธิในการใช้
ทรพัย์สนิที่เช่าตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาฉบบันี้ เว้นแต่การให้เช่าที่เกีย่วเนื่องกบัการ
ด าเนินกจิการศนูยก์ารคา้ตามปกต ิ   

(6) ผูใ้หเ้ช่าไดร้บัใบอนุญาตหรอืไดร้บัการอนุญาตจากหน่วยงานต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งส าหรบั
การประกอบกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบัทรพัยส์นิทีเ่ช่าตามทีก่ฎหมายก าหนด และใบอนุญาต 
และ/หรอืการอนุญาตที่เกี่ยวขอ้งกบัการประกอบกจิการที่เกี่ยวขอ้งกบัทรพัย์สนิที่เช่า
ยงัคงมผีลใชบ้งัคบัอย่างสมบรูณ์  

(7) ผูใ้หเ้ช่าไม่มขีอ้พพิาททีเ่กีย่วเน่ืองกบักรรมสทิธิใ์นทรพัยส์นิทีเ่ช่า และมไิดผ้ดินดัหรอืผดิ
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สญัญา หรอืเขา้ท าสญัญา หรอืก่อใหเ้กดิภาระผูกพนัใด ๆ หรอืฝ่าฝืนกฎหมายใด ๆ ที่
เกี่ยวกบัทรัพย์สินที่เช่า ที่จะส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคัญต่อการให้เช่า
ทรพัยส์นิทีเ่ช่าของ CPNREIT 

(8) ผูใ้หเ้ช่าและ/หรอืตวัแทนทีไ่ดร้บัอนุญาตจากผูใ้หเ้ช่าใหเ้ปิดเผยขอ้มลู ไดเ้ปิดเผยขอ้มลูที่
มนีัยส าคญัที่เกี่ยวข้องกบัทรพัย์สนิที่เช่าให้แก่  CPNREIT แล้วทัง้หมด โดยข้อมูล
ดงักล่าวเป็นขอ้มลูทีเ่ป็นจรงิและถูกตอ้งทุกประการ 

(1.2) รา่งสญัญาเช่างานระบบ 

ผูใ้ห้เช่า โครงการเซน็ทรลัมารีนา  

เซน็ทรลัพฒันา  

โครงการเซน็ทรลัพลาซา ล าปาง   

บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

โครงการเซน็ทรลัพลาซา สุราษฎรธ์านี  

บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

โครงการเซน็ทรลัพลาซา อบุลราชธานี  

บรษิทั เซน็ทรลัเวลิด ์จ ากดั 

โครงการเซน็ทรลัพลาซา พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ)  

บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา พระราม 2 จ ากดั 

ผูเ้ช่า CPNREIT 

ทรพัยสิ์นท่ีเช่า งานระบบไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภค ระบบโทรศพัท์ ลฟิท์ บนัไดเลื่อน ระบบปรบัอากาศ 
และระบบงานวศิวกรรม ระบบบ าบดัน ้าเสยี และสิง่อ านวยความสะดวกต่าง ๆ ซึง่ตดิตัง้และ
ใชง้านอยู่ในอาคารและสิง่ปลูกสร้างโครงการศูนยก์ารคา้  ทัง้ในส่วนของอาคารศูนย์การค้า 
รวมทัง้สทิธใิด ๆ ทีเ่กีย่วกบัหรอืเกีย่วเน่ืองกบังานระบบดงักล่าว (แลว้แต่กรณี)  

ระยะเวลาการเช่า เช่นเดยีวกบัทีร่ะบุในสญัญาเช่าอาคาร 

ค่าเช่า  CPNREIT ตกลงช าระค่าเช่าทรพัยส์นิทีเ่ช่าเป็นจ านวนเงนิตามทีร่ะบุไวใ้นสญัญา โดยช าระ
ทัง้จ านวนในวนัเริม่ระยะเวลาการเช่าตามสญัญา อนึ่ง ส าหรบัโครงการเซ็นทรลัพลาซา 
พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) CPNREIT จะช าระค่าเช่าในวนัเริม่ระยะเวลาการเช่า เว้นแต่
คู่สญัญาจะตกลงเป็นอย่างอื่น 

การส่งมอบสิทธิครอบครอง คู่สญัญาตกลงใหส้ทิธคิรอบครองในทรพัยส์นิทีเ่ช่าภายใต้สญัญาฉบบันี้มผีลเป็นการส่งมอบ
การครอบครองในทรพัยส์นิทีเ่ช่าอย่างสมบรูณ์ในวนัเริม่ระยะเวลาการเช่าตามทีก่ าหนดไวใ้น
สญัญาเช่าอาคาร และได้มกีารช าระราคาตามที่ก าหนดในสญัญาฉบบันี้แล้ว (“วนัส่งมอบ
สิทธิครอบครอง”)   
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การส่งมอบสิทธิตามสญัญา
บริการและการรบัภาระ
ค่าใช้จ่าย 

(1) ผู้ให้เช่าจะจัดให้มีการด าเนินการเปลี่ยน และ/หรือเพิ่มเติม ชื่อผู้ร ับประโยชน์ตาม
กรมธรรมป์ระกนัภยัทีจ่ดัท าขึน้ส าหรบัทรพัยส์นิทีเ่ช่า กบัผูร้บัประกนัภยัเป็น CPNREIT 
ส าหรบัระยะเวลาประกนัภยัทีเ่หลอืของกรมธรรมป์ระกนัภยั โดย CPNREIT ตกลงทีจ่ะ
รบัผดิชอบค่าใชจ้่าย หรอืค่าธรรมเนียมใด ๆ ทีเ่กดิขึน้หรอืเกีย่วเนื่องจากการโอนสทิธิ
ตามกรมธรรม์ประกนัภยัดงักล่าว ทัง้นี้ CPNREIT จะร่วมรบัผดิชอบค่าเบีย้ประกนัภยั
ดงักล่าวตามสดัสว่นระยะเวลาประกนัภยัทีค่งเหลอือยู่ 

(2) CPNREIT มหีน้าทีบ่ ารุงรกัษา ซ่อมแซม และปรบัปรุงทรพัยส์นิทีเ่ช่าหรอืกระท าการใด 
ๆ ทัง้ปวง เพื่อให้ทรัพย์สินที่เช่าอยู่ในสภาพที่ดี หรือเหมาะสมแก่การใช้งานตาม
วตัถุประสงคด์งัทีร่ะบุไวใ้นสญัญานี้ตลอดระยะเวลาการเช่าดว้ยค่าใชจ้า่ยของ CPNREIT  

(3) เมื่อจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแทน หรอืเพิ่มเติมทรพัย์สนิที่เช่าตามแผนการ
ด าเนินการทีไ่ดร้บัอนุมตัโิดย CPNREIT ผูใ้หเ้ช่าจะด าเนินการเปลีย่นแปลง เปลีย่นแทน 
หรือเพิ่มเติมทรัพย์สินที่เช่าด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ให้เช่า โดยให้ถือว่าทรัพย์สินที่
เปลีย่นแปลง เปลีย่นแทน หรอืเพิม่เตมิดงักล่าวเป็นทรพัยส์นิทีเ่ช่าภายใต้สญัญาฉบบันี้ 
นอกจากนี้ CPNREIT ยินยอมให้ผู้ให้เช่าปรับปรุงค่าเช่าหากผู้ให้เช่าได้ด าเนินการ
เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแทน หรือเพิ่มเติมทรพัย์สนิที่เช่าแล้วเพื่อให้สอดคล้องกบัการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยให้ค่าเช่าใหม่อ้างอิงจากมูลค่าของทรัพย์สินที่เช่าที่ได้
เปลีย่นแปลง เปลีย่นแทน หรอืเพิม่เตมิดงักล่าว  

การประกนัภยั 

 

ผูใ้หเ้ช่าจะจดัใหม้กีารด าเนินการเปลีย่นชื่อผูร้บัประโยชน์ตามกรมธรรมป์ระกนัภยัทีจ่ดัท าขึน้
ส าหรบัทรพัยส์นิทีเ่ช่ากบัผูร้บัประกนัภยัเป็น CPNREIT ส าหรบัระยะเวลาประกนัภยัทีเ่หลอื 
ของกรมธรรมป์ระกนัภยั โดย CPNREIT ตกลงทีจ่ะรบัผดิชอบค่าใชจ้่าย หรอืค่าธรรมเนียม
ใด ๆ ที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวเนื่องจากการโอนสทิธิตามกรมธรรม์ประกนัภัยดงักล่าว  ทัง้นี้  
CPNREIT จะร่วมรบัผดิชอบค่าเบี้ยประกนัภยัดงักล่าวตามสดัส่วนระยะเวลาประกนัภยัที่
คงเหลอือยู่ 

เหตผิุดนัดหรอืเหตใุนการ
เลิกสญัญา 

 

เช่นเดยีวกบัทีร่ะบุในสญัญาเช่าอาคาร และมกีารเพิม่เตมิเหตุผดินดัในกรณีดงัต่อไปนี้ 

(1) ในกรณีทีไ่ม่มกีารด าเนินการจดทะเบยีนสทิธกิารเช่าตามสญัญาเช่าอาคาร 

(2) ในกรณีที่สญัญาเช่าอาคารสิน้ผลใช้บงัคบัลง เนื่องจากเหตุตามที่ระบุไว้ในสญัญาเช่า
อาคาร  

ผลของการผิดนัดหรอืผลของ
การเลิกสญัญา 

เช่นเดยีวกบัทีร่ะบุในสญัญาเช่าอาคาร และมกีารเพิม่เตมิผลของการผดินดัดงัต่อไปนี้ 

(1) ในกรณีที่สญัญาเช่าอาคารสิน้ผลใช้บงัคบัลง เนื่องจากเหตุตามที่ระบุไว้ในสญัญาเช่า
อาคาร และเหตุการณ์ดงักล่าวมไิดเ้ป็นผลจากการที่ CPNREIT ไม่ปฏบิตัหิน้าทีห่รอื
ปฏบิตัหิน้าทีผ่ดิพลาด หรอืปฏบิตับิกพร่องต่อหน้าทีต่ามสญัญาฉบบันี้ ใหถ้อืว่าสญัญา
ฉบบันี้สิน้สดุลง โดยทีผู่ใ้หเ้ช่าจะตอ้งช าระคนืค่าเช่าทรพัยส์นิทีเ่ช่าคงเหลอื โดยค านวณ
จากมลูค่าการเช่าที ่CPNREIT ช าระไวล่้วงหน้าทีค่งเหลอืตามสดัสว่นระยะเวลาการเช่า
ทีเ่หลอือยู่ รวมถงึเงนิหรอืผลประโยชน์อื่นใดทีผู่ใ้หเ้ช่าไดร้บัไวแ้ทน CPNREIT (ถ้าม)ี 
ใหแ้ก่ CPNREIT ตามสดัสว่นของระยะเวลาการเช่าทีเ่หลอือยู่   

(2)  ในกรณีทีส่ญัญาเช่าอาคารสิน้ผลใชบ้งัคบั และเหตุการณ์ดงักล่าวมไิดเ้ป็นผลจากการที่
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ผูใ้ห้เช่าไม่ปฏบิตัิหน้าที่หรอืปฏบิตัิหน้าที่ผดิพลาด หรอืปฏบิตัิบกพร่องต่อหน้าที่ตาม
สญัญาฉบบันี้ ผูใ้หเ้ช่าจะเรยีกรอ้งค่าเสยีหายจาก CPNREIT โดยผูใ้หเ้ช่าไม่ต้องช าระ
คนืค่าเช่าทรพัย์สนิที่เช่าคงเหลอืใหแ้ก่ CPNREIT ทัง้นี้ หากเหตุการณ์ดงักล่าวมไิด้
เกิดขึ้นเน่ืองจากคู่สญัญาฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดไม่ปฏิบตัิหน้าที่หรือปฏิบตัิหน้าที่ผิดพลาด 
หรอืปฏบิตัิบกพร่องต่อหน้าทีต่ามสญัญาฉบบันี้ ให้ถือว่าสญัญาฉบบันี้สิน้สุดลงโดยที่
คู่สญัญาแต่ละฝา่ยไม่มสีทิธเิรยีกค่าเสยีหาย ค่าใชจ้่าย หรอืเงนิหรอืประโยชน์ตอบแทน
อื่นใดจากคู่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึงได้ โดยผู้ให้เช่าไม่ต้องช าระคืนค่าเช่าทรพัย์สนิที่เช่า
คงเหลอืใหแ้ก่ CPNREIT เวน้แต่คู่สญัญาจะตกลงกนัเป็นอย่างอื่น 

ค ารบัรองของ CPNREIT CPNREIT รับรองแก่ผู้ให้เช่าว่า CPNREIT เป็นกองทรัสต์ที่จ ัดตัง้ขึ้นโดยชอบตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อ
ธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 และสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ โดยทรสัตขีอง CPNREIT มอี านาจ
ในการเขา้ท าสญัญา การปฏบิตัติามสญัญา การจดัท าเอกสาร และการด าเนินการอื่นใดตามที่
ระบุไวใ้นสญัญานี้ ตลอดจนกระท าการต่าง ๆ ทีเ่กีย่วเน่ืองกบัสญัญานี้ 

ค ารบัรองของผูใ้ห้เช่า 

 

ผูใ้หเ้ช่ารบัรองแก่ CPNREIT ว่าผูใ้หเ้ช่าเป็นเจา้ของทรพัยส์นิทีเ่ช่าและมกีรรมสทิธิแ์ละสทิธิ
โดยสมบูรณ์ในการให้เช่าทรัพย์สินที่เช่า โดยปราศจากภาระผูกพนั หรือการน าไปเป็น
หลกัประกนัโดยประการอื่นใด 

(1.3) รา่งสญัญาซ้ือขายทรพัยสิ์น  

ผูข้าย โครงการเซน็ทรลัมารีนา  

เซน็ทรลัพฒันา  

โครงการเซน็ทรลัพลาซา ล าปาง   

บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

โครงการเซน็ทรลัพลาซา สุราษฎรธ์านี  

บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

โครงการเซน็ทรลัพลาซา อบุลราชธานี  

บรษิทั เซน็ทรลัเวลิด ์จ ากดั 

โครงการเซน็ทรลัพลาซา พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ)  

ไม่ม ีเน่ืองจาก CPNREIT เป็นเจา้ของกรรมสทิธิอ์ยู่แลว้ 

ผูซ้ื้อ CPNREIT  

ทรพัยสิ์นท่ีซ้ือขาย อุปกรณ์ตกแต่ง เครื่องมอื เครื่องใช ้ทัง้ทีต่ดิตรงึตราและไม่ตดิตรงึตราถาวร รวมทัง้อุปกรณ์
อื่นใดที่ใช้เพื่อวตัถุประสงคใ์นการประดบัตกแต่งหรอือ านวยความสะดวกให้กบัผู้ใช้บรกิาร
อาคารและสิง่ปลูกสรา้งโครงการศูนยก์ารคา้ ซึง่ตัง้ และ/หรอืตดิตรงึตราอยู่บรเิวณภายนอก
หรือภายในพื้นที่ของอาคารและสิ่งปลูกสร้างโครงการศูนย์การค้า หรือบนพื้นผิวของตัว
อาคารและสิง่ปลกูสรา้งโครงการศูนยก์ารคา้ และ/หรอืบรเิวณภายในพืน้ทีเ่ช่าของผูเ้ช่าพืน้ที่
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ในอาคารและสิง่ปลกูสรา้งโครงการศนูยก์ารคา้ ซึง่ผูใ้หเ้ช่าเป็นผูม้กีรรมสทิธิ ์รวมทัง้สทิธใิด ๆ 
ที่เกี่ยวกบัหรือเกี่ยวเนื่องกบัทรพัย์สนิดังกล่าว (แล้วแต่กรณี) แต่ทัง้นี้ไม่ใช่ทรพัย์สนิที่มี
ลกัษณะเป็นสว่นควบของอาคารและสิง่ปลกูสรา้งโครงการศนูยก์ารคา้ 

ราคาซ้ือขาย CPNREIT จะช าระราคาซือ้ขายทัง้จ านวนตามทีร่ะบุไวใ้นสญัญา ภายในวนัเริม่ระยะเวลาการ
เช่าตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาเช่าอาคาร 

วนัโอนกรรมสิทธ์ิในทรพัยสิ์น วนัเริม่ระยะเวลาการเช่าตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาเช่าอาคาร 

เหตผิุดนัดหรอืเหตใุนการ
เลิกสญัญา 

 

ก่อนวนัโอนกรรมสทิธิ ์สญัญาน้ีอาจสิน้สดุลงไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี 

(1) คู่สญัญาทัง้สองฝา่ยตกลงกนัเลกิสญัญา 

(2) ในกรณีทีผู่ข้ายฝา่ฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามขอ้ตกลงทีร่ะบุไวใ้นสญัญาน้ี หรอืผดิค ารบัรองที่
ใหไ้วใ้นสญัญานี้  CPNREIT มสีทิธบิอกเลกิสญัญาไดท้นัท ี

(3) ในกรณีที่ผู้ขายถูกศาลสัง่พทิกัษ์ทรพัย์ หรอืถูกศาลสัง่ให้ล้มละลาย หรอือยู่ในขัน้ตอน
การเลกิบรษิัท การช าระบญัช ีหรอืมกีารร้องขอให้ฟ้ืนฟูกจิการของผู้ขาย ต่อศาลหรอื
หน่วยงานราชการทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่ CPNREIT เหน็ว่ามผีลกระทบต่อความสามารถของ
ผูข้ายในการปฏบิตัติามสญัญานี้  CPNREIT มสีทิธบิอกเลกิสญัญาไดท้นัท ี

(4) ในกรณีทีไ่ม่มกีารด าเนินการจดทะเบยีนสทิธกิารเช่าตามสญัญาเช่าอาคาร  

(5) ในกรณีทีส่ญัญาเช่าอาคารระงบัหรอืสิน้ผลใช้บงัคบัลง เนื่องจากเหตุตามที่ระบุไว้ใน
สญัญาเช่าอาคาร 

ผลของการผิดนัดหรอืผลของ
การเลิกสญัญา 

(1) เมื่อมกีารเลกิสญัญา ใหถ้อืว่าคู่สญัญาทัง้สองฝ่ายปราศจากภาระหน้าทีซ่ึง่จะต้องผูกพนั
กนัตามสญัญาฉบบันี้ แต่ทัง้นี้ ไม่รวมถึงภาระหน้าที่ใด ๆ ซึ่งเกดิก่อนการเลิกสญัญา 
และย่อมไม่ตัดสิทธิในการเรียกร้องค่าเสยีหาย ในกรณีที่การผิดสญัญานัน้ เกิดจาก
ความผดิของคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง หรอืค่าเสยีหายที่เกดิขึน้จากการไม่ได้รบัโอน 
ครอบครอง หรอืใชป้ระโยชน์ในทรพัยส์นิ  

(2) ในกรณีทีส่ญัญาเช่าอาคารสิน้สุดลง  CPNREIT ตกลงจะจ าหน่ายทรพัยส์นิทีซ่ือ้ขายกนั
ตามสญัญาฉบบันี้ หรือทรพัย์สนิอื่นใดที่มีการใช้ประโยชน์ในลกัษณะเดียวกนั ให้แก่
ผูข้าย และผูข้ายตกลงซือ้ทรพัยส์นิดงักล่าวจาก CPNREIT ตามสภาพของทรพัยส์นิทีม่ี
การใชง้านจรงิอยู่ในขณะนัน้  ในราคาตามบญัชขีองทรพัย์สนิดงักล่าวหกัดว้ยค่าเสื่อม
ราคาทีค่ดิตามระยะเวลา 5 ปีหรอืตามราคาอื่นใดตามทีคู่่สญัญาไดต้กลงกนั 

ค ารบัรองของ CPNREIT (1) CPNREIT เป็นกองทรสัต์ทีจ่ดัตัง้ขึน้โดยชอบตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 พระราชบญัญตัทิรสัต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 และ
สญัญาก่อตัง้ทรสัต์ โดยทรสัตขีอง CPNREIT มอี านาจในการเขา้ท าสญัญา การปฏบิตัิ
ตามสัญญา การจัดท าเอกสาร และการด าเนินการอื่ นใดตามที่ระบุไว้ในสัญญานี้ 
ตลอดจนกระท าการต่าง ๆ ทีเ่กีย่วเน่ืองกบัสญัญานี้ 

(2) CPNREIT ตกลงให้สทิธแิก่ผู้ขาย ลูกค้า คู่สญัญาของผู้ขาย และผู้เช่าพื้นที่รายอื่นใน
อาคารและสิง่ปลกูสรา้งทีม่ไิดเ้ช่าพืน้ทีใ่ชป้ระโยชน์ซึง่ทรพัยส์นิตามธุรกจิปกต ิตามภาระ
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ผกูพนัทีม่อียู่ก่อน หรอืตามทีคู่่สญัญาไดต้กลงกนัไว ้โดย CPNREIT และผูข้ายจะร่วมกนั
รบัผดิชอบภาระค่าใชจ้่ายส าหรบัทรพัยส์นิร่วมกนัตามทีจ่ะไดต้กลงกนัต่อไป 

ค ารบัรองของผูข้าย 

 

(1) ผูข้ายเป็นเจา้ของกรรมสทิธิแ์ละมสีทิธโิดยสมบูรณ์ในการขายทรพัย์สนิ โดยปราศจาก
ภาระผกูพนั หรอืการน าไปเป็นหลกัประกนัโดยประการอื่นใด  

(2) ผู้ขายมีอ านาจในการเข้าท าสญัญา การปฏิบัติตามสญัญา จัดท าเอกสาร และการ
ด าเนินการอื่นใดตามที่ระบุไว้ในสญัญานี้ ตลอดจนกระท าการต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกบั
สญัญานี้ และการกระท าดงักล่าวไม่ขดัต่อวตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบัของบรษิทั 

(3) การทีผู่ข้ายเขา้ท าสญัญานี้หรอืปฏบิตัติามความผูกพนัใด ๆ ในสญัญานี้ ไม่เป็นการขดั 
แยง้หรอืฝ่าฝืน ขอ้ก าหนด เงื่อนไข หรอืค ารบัรองใด ๆ ทีผู่ข้ายไดท้ าความตกลงไวก้บั
บุคคลอื่น 

(4) ผูข้ายไม่มขีอ้พพิาท หรอืไดร้บัค าบอกกล่าวถงึกรณีพพิาท หรอืมคีดคีวามกบับุคคลใด ๆ 
หรืออยู่ในระหว่างการด าเนินกระบวนการทางศาล หรืออยู่ในระหว่างการด าเนิน
กระบวนการอนุญาโตตุลาการใด ๆ ทีเ่กีย่วเน่ืองกบักรรมสทิธิใ์นทรพัยส์นิ หรอืสทิธแิละ
หน้าทีต่ามสญัญาฉบบันี้ทีเ่กีย่วเน่ืองกบัทรพัยส์นิ และมไิดผ้ดินดัหรอืผดิสญัญา หรอืเขา้
ท าสญัญา หรอืก่อใหเ้กดิภาระผูกพนัใด ๆ หรอืฝา่ฝืนกฎหมายใด ๆ ทีเ่กีย่วกบัทรพัยส์นิ 
หรอืสทิธแิละหน้าทีข่องผูข้ายตามสญัญาฉบบันี้ทีเ่กีย่วเนื่องกบัทรพัยส์นิทีส่่งผลกระทบ
ในทางลบอย่างมนีัยส าคญัต่อการซื้อขายทรพัยส์นิโดยผู้ขายหรอืการใช้ทรพัย์สนิของ 
CPNREIT ภายใตส้ญัญาฉบบันี้ 

(5) ผู้ขายและ/หรือตวัแทนที่ได้รบัอนุญาตจากผู้ขายให้เปิดเผยขอ้มูล ได้เปิดเผยขอ้มูลที่
เกีย่วขอ้งกบัทรพัยส์นิใหแ้ก่ CPNREIT แลว้ทัง้หมด โดยขอ้มูลดงักล่าวเป็นขอ้มูลทีเ่ป็น
จรงิและถูกตอ้งทุกประการ 

 (1.4) รา่งสญัญาก่อตัง้สิทธิและการกระท าการ 

คู่สญัญา (1) เซน็ทรลัพฒันา  

(2)  CPNREIT  

การใช้ช่ือ และ/หรอื
เครือ่งหมายการค้า และ/หรอื
เครือ่งหมายบริการ 

 

(1) ตลอดระยะเวลาที่เซน็ทรลัพฒันา และ/หรอืบุคคลใด ๆ ที่เซ็นทรลัพฒันาเสนอชื่อให้
ปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยข์อง CPNREIT แทน ยงัคงปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็น
ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยข์อง CPNREIT ตามสญัญาแต่งตัง้ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์
และตราบเท่าที่ CPNREIT ยงัคงลงทุนในโครงการศูนยก์ารคา้ เซน็ทรลัพฒันาตกลง
ยนิยอมให ้CPNREIT ใชช้ื่อ และ/หรอืเครื่องหมายการคา้ และ/หรอืเครื่องหมายบรกิาร 
และ/หรือตราสญัลกัษณ์ และ/หรอืรูปภาพ และ/หรอืเครื่องหมายอื่นใดที่ใช้ ในการสื่อ
ความหมายใหป้ระชาชนทัว่ไปเขา้ใจว่าทรพัยส์นิที ่CPNREIT ลงทุนในหรอืมไีวน้ัน้ เป็น
ทรพัยส์นิของเซน็ทรลัพฒันาและบรษิทัในเครอืเซน็ทรลัพฒันาทีเ่กีย่วเนื่องกบัโครงการ
ศูนย์การค้า ทัง้นี้ ให้รวมถึงชื่อ และ/หรือเครื่องหมายการค้า และ/หรือเครื่องหมาย
บริการ และ/หรือตราสัญลักษณ์ และ/หรือรูปภาพ และ/หรือเครื่องหมายอื่นใดที่
เกีย่วเนื่องกบัโครงการศูนย์การคา้ ที่เซน็ทรลัพฒันาและบรษิทัในเครอืเซน็ทรลัพฒันา
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จะไดม้ใีนอนาคตดว้ย 

(2) ในกรณีทีเ่ซน็ทรลัพฒันา และ/หรอืบุคคลใด ๆ ทีเ่ซน็ทรลัพฒันาเสนอชื่อใหป้ฏบิตัหิน้าที่
เป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยข์อง CPNREIT แทน ไม่ไดเ้ป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์
ของ CPNREIT ตามสญัญาแต่งตัง้ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยอ์กีต่อไป  CPNREIT จะ
ด าเนินการระงบัการใช้ชื่อ และ/หรอืเครื่องหมายการค้า และ/หรอืเครื่องหมายบรกิาร 
และ/หรอืตราสญัลกัษณ์ และ/หรอืรูปภาพ และ/หรือเครื่องหมายอื่นใดดงักล่าว โดย 
CPNREIT จะด าเนินการดงักล่าวให้แล้วเสรจ็ ภายใน 6 เดอืน นับจากวนัทีเ่ซน็ทรลั
พฒันา และ/หรือบุคคลใดๆ ที่เซ็นทรลัพัฒนาเสนอชื่อให้ปฏิบตัิหน้าที่เป็นผู้บริหาร
อสงัหารมิทรพัยข์อง CPNREIT แทน ดงักล่าวไม่ไดเ้ป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยข์อง
กองทรสัต ์CPNREIT 

การด ารงอตัราส่วนการถือหุ้น เซน็ทรลัพฒันาตกลงจะด ารงอตัราส่วนการถอืหุน้ในบรษิทั เซน็ทรลัพฒันา ดเีวลลอปเมน้ท ์
จ ากดั บรษิทั เซน็ทรลัเวลิด ์จ ากดั และบรษิทั เซน็ทรลัพฒันา พระราม 2 จ ากดั ไม่ต ่ากว่า
รอ้ยละ 75 ของหุ้นทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของแต่ละบรษิทัดงักล่าวไวต้ลอดระยะเวลาที่
สญัญาเกีย่วกบัการลงทุนในโครงการศนูยก์ารคา้ทีเ่กีย่วขอ้งยงัมผีลใชบ้งัคบั 

การควบคมุการปฏิบติัตาม
สญัญา 

เซน็ทรลัพฒันาตกลงควบคุม ดูแล และด าเนินการใด ๆ ทีจ่ าเป็นในการป้องกนัและเยยีวยา 
เพื่อให้ (ก) บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิใ์น
ทรพัยส์นิทีเ่ช่าตามสญัญาลงทุนในโครงการเซน็ทรลัพลาซา ล าปาง และโครงการเซน็ทรลั
พลาซา สรุาษฎรธ์านี และ/หรอื (ข) บรษิทั เซน็ทรลัเวลิด ์จ ากดั ซึง่เป็นเจา้ของกรรมสทิธิใ์น
ทรพัย์สนิที่เช่าตามสญัญาลงทุนในโครงการเซ็นทรลัพลาซา อุบลราชธานี และ/หรือ (ค) 
บรษิัท เซ็นทรลัพฒันา พระราม 2 จ ากดั ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสทิธิใ์นทรพัย์สนิที่เช่าตาม
สญัญาลงทุนในโครงการเซน็ทรลัพลาซา พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) ปฏบิตัติามขอ้ก าหนดและ
เงื่อนไขในสญัญาที่บุคคลดงักล่าวเป็นคู่สญัญาอย่างเคร่งครดั ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพยีง 
สญัญาเช่าที่ดนิหลกัที่เกี่ยวขอ้ง สญัญาลงทุนในโครงการศูนย์การค้า รวมทัง้เอกสารและ
สญัญาอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องและเกี่ยวกับการลงทุนของ CPNREIT และ/หรือการจัดหา
ประโยชน์ของ CPNREIT ซึง่มบีรษิทัทีเ่ซน็ทรลัพฒันามอี านาจควบคุมมคีวามเกีย่วขอ้งหรอื
เข้าเป็นคู่ส ัญญา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เซ็นทรัลพัฒนาจะใช้ความพยายามอย่างสุด
ความสามารถในการป้องกนัและเยยีวยา (รวมถึงการให้ความช่วยเหลอืทางการเงนิใด ๆ 
ไดแ้ก่ การใหกู้ย้มืเงนิแก่บรษิทัย่อย การลงทุนเพิม่เตมิในหุน้ของบรษิทัย่อยกรณีทีม่กีารเพิม่
ทุน เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน เป็นต้น เพื่อมิให้บริษัท เซ็นทรลัพฒันา ดีเวลลอปเม้นท ์
จ ากดั และ/หรือบริษัท เซ็นทรลัเวิลด์ จ ากัด และ/หรือบริษัทเซ็นทรลัพฒันา พระราม 2 
จ ากดั ผดินดั กระท าการฝา่ฝืนเงื่อนไข หรอืก่อใหเ้กดิเหตุแห่งการเลกิสญัญา หรอืกระท าผดิ
ขอ้สญัญาใด ๆ ตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญา 
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(1.5) รา่งสญัญาแต่งตัง้ผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัย ์ 

คู่สญัญา (1) เซน็ทรลัพฒันา  

(2) ผูจ้ดัการกองทรสัต ์  

ทรพัยสิ์นท่ีบริหาร 

 

โครงการเซ็นทรัลมารีนา โครงการเซ็นทรัลพลาซา ล าปาง โครงการเซ็นทรัลพลาซา  
สรุาษฎรธ์านี โครงการเซน็ทรลัพลาซา อุบลราชธานี และโครงการเซน็ทรลัพลาซา พระราม 
2 (ช่วงต่ออายุ)    

ระยะเวลาการจา้งบริหาร 10 ปี และในกรณีทีคู่่สญัญาไม่ไดม้กีารตกลงเป็นประการอื่น ใหส้ญัญานี้มผีลใชบ้งัคบัต่อไป
โดยอตัโนมตัอิกีคราวละ 10 ปี  

ค่าตอบแทน ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการบริหารอสังหาริมทรัพย์จาก  
CPNREIT นับตัง้แต่วนัที่สญัญามีผลบงัคบัใช้ โดยได้รบัเป็นรายเดอืน ในอตัรา (ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิม่) และตามวธิกีารค านวณจากมูลค่าการบรหิารทรพัยส์นิที่ CPNREIT ลงทุน 
ดงัต่อไปนี้ 

1. ค่าธรรมเนียมการเกบ็ค่าเช่าในนามของ CPNREIT ไดร้บัในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 3 
ของรายไดค้่าเช่าสทุธขิอง CPNREIT 

ทัง้นี้ รายได้ค่าเช่าสุทธิ หมายถงึ รายไดท้ัง้หมดก่อนหกัค่าใชจ้่ายใด ๆ ที่ CPNREIT 
ไดร้บัตามสญัญาเช่าและสญัญาบรกิาร รวมถงึรายไดท้ีไ่ดร้บัจากพืน้ที่ส่งเสรมิการขาย 
(Promotion Area) และรายได้หรอืผลประโยชน์ตอบแทนอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องกบัการ
ประกอบกจิการศูนยก์ารคา้ของ CPNREIT ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้มกต็าม หกั
ดว้ยอตัราส่วนลดค่าเช่า ไม่รวมถึงเงนิชดเชยจากการทดรองจ่าย เช่น ส่วนเฉลี่ยภาษี
ที่ดนิและสิง่ปลูกสร้าง (หรอืภาษีอื่นใดในท านองเดียวกนั) ส่วนเฉลี่ยค่าเบี้ยประกนัที่
ไดร้บัจากผูเ้ช่าหรอืผูเ้ช่าช่วง และค่าบรกิารร่วม ซึง่ไดแ้ก่ ค่าบรกิารสว่นกลาง ค่าบรกิาร
ไอเยน็ และค่าบรกิารดดูควนั ค่าน ้าประปา และค่าไฟฟ้า (ตามมเิตอรข์องผูเ้ช่าพืน้ทีแ่ต่
ละราย) เป็นตน้ 

2. ค่าคอมมิชชัน่ (Commission)  

2.1 ค่าคอมมิชชัน่จากการจัดหาผู้เช่าและการบริหารจัดการผู้เช่าทุกประเภทของ 
CPNREIT เมื่อมีการท าสญัญาเช่ากบัผู้เช่ารายใหม่ หรือ มีการต่อสญัญาเช่า 
ส าหรับสัญญาเช่าทุกประเภท ทัง้สัญญาเช่าระยะสัน้และระยะยาว โดยมี
รายละเอยีดดงันี้ 

 

 

 

 

 



ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์CPN รเีทล โกรท 
CPN RETAIL GROWTH LEASEHOLD REIT 

 

ส่วนที ่2.3 หน้า 86 
 

 

 ผูเ้ช่าโครงการศนูยก์ารคา้ 

 ค่าคอมมิชชัน่ ค านวณจากอตัรา 
ค่าเช่ารายเดือนของผูเ้ช่ารายนัน้ ๆ 

1. ในกรณผีูเ้ช่ารายเดมิต่อสญัญาเช่า ไมเ่กนิ 0.5 เดอืน 
2. ในกรณที าสญัญากบัผูเ้ช่ารายใหม ่ม ี4 อตัรา ขึน้อยู่กบัอายุสญัญาเช่า 
- ผูเ้ช่าทีท่ าสญัญาเช่าอายุไมถ่งึ 1 ปี  ไมเ่กนิ 0.5 เดอืน 
- ผูเ้ช่าทีท่ าสญัญาเช่าอายุตัง้แต่ 1 ปีขึน้ไป 

แต่ไมถ่งึ 3 ปี 
ไมเ่กนิ 1.0 เดอืน 

- ผูเ้ช่าทีท่ าสญัญาเช่าอายุตัง้แต่ 3 ปีขึน้ไป ไมเ่กนิ 1.5 เดอืน 
- ผูเ้ช่าทีท่ าสญัญาเช่าอายุมากกว่า 3 ปี และ

ผูเ้ช่าได้ช าระค่าสทิธกิารเช่าล่วงหน้า (ค่า
เซง้) 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 3.0  
ของค่าสทิธกิารเช่าล่วงหน้าทีไ่ดร้บัจากผูเ้ช่า 

 ผูเ้ช่าอาคารส านกังาน 

 ค่าคอมมิชชัน่ ค านวณจากอตัรา 
ค่าเช่ารายเดือนของผูเ้ช่ารายนัน้ ๆ 

1. ในกรณผีูเ้ช่ารายเดมิต่อสญัญาเช่า ไมเ่กนิ 0.5 เดอืน 
2.  ในกรณที าสญัญากบัผูเ้ช่ารายใหม ่ม ี3 อตัรา ขึน้อยู่กบัอายุสญัญาเช่า 
- ผูเ้ช่าทีท่ าสญัญาเช่าอายุไมถ่งึ 3 ปี ไมเ่กนิ 0.5 เดอืน 
- ผูเ้ช่าทีท่ าสญัญาเช่าอายุตัง้แต่ 3 ปีขึน้ไป ไมเ่กนิ 1.0 เดอืน 
- ผูเ้ช่าทีท่ าสญัญาเช่าอายุมากกว่า 3 ปี และ

ผูเ้ช่าได้ช าระค่าสทิธกิารเช่าล่วงหน้า (ค่า
เซง้) 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 3.0  
ของค่าสทิธกิารเช่าล่วงหน้าทีไ่ดร้บัจากผูเ้ช่า 

ทัง้นี้ ผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย์จะคิดค่าคอมมิชชัน่ส าหรบัสญัญาที่มีอายุตัง้แต่ 1 (หนึ่ง) 
เดือนขึ้นไป แต่จะไม่คิดค่าคอมมิชชัน่ส าหรับสัญญาบริการพื้นที่ส่ง เสริมการขาย 
(Promotion Area) และสญัญาทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสื่อโฆษณาต่าง ๆ เช่น วดีโีอวอลล์ (Video 
Wall) ไลทบ์อกซ ์(Light Box) เป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนียมการบริหารอสงัหาริมทรพัย ์ ในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.28 ต่อปีของ
มูลค่าอสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุน ( Investment Properties) จากรายงานมูลค่า
ทรพัยส์นิสุทธขิอง CPNREIT ทีร่บัรองโดยทรสัตี ในแต่ละเดอืน ซึง่ค านวณ ณ วนั
สดุทา้ยของเดอืน ทัง้นี้ ไม่รวมมลูค่าอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนประเภทโรงแรม และ
ไม่รวมโครงการเซน็ทรลัพลาซา พระราม 2 ในช่วงระยะเวลาก่อนวนัเริม่ระยะเวลาการ
เช่าตามสญัญาเช่าอาคาร  

4. ค่าธรรมเนียมพิเศษ (Incentive Fee) เพื่อสร้างแรงจูงใจในการบริหาร ในอตัราไม่
เกนิรอ้ยละ 2.35 ของรายไดส้ทุธจิากอสงัหารมิทรพัย ์

รายได้สุทธิจากอสงัหาริมทรพัย ์(Net Property Income) หมายถงึ รายไดท้ัง้หมดที่ 
CPNREIT ไดร้บัจากอสงัหารมิทรพัย ์หกัดว้ยตน้ทุนและค่าใชจ้่ายทัง้หมดทีเ่กดิขึน้จาก
การจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหารมิทรพัย ์ทัง้นี้ ไม่รวมค่าตอบแทน และค่าใชจ้่ายของ 
CPNREIT เช่น ค่าตอบแทนผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ในขอ้ 1. และ 2. และค่าตอบแทน
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ผูจ้ดัการกองทรสัต ์เป็นตน้ 

5. ค่าธรรมเนียมการซ้ือและขายอสงัหาริมทรพัยข์อง CPNREIT ไดร้บัในอตัราไม่เกนิ
รอ้ยละ 1.50 ของมลูค่าทรพัยส์นิที ่CPNREIT มกีารลงทุนเพิม่ และไดร้บัในอตัราไม่เกนิ
รอ้ยละ 0.75 ของมลูค่าการขายอสงัหารมิทรพัยอ์อกจาก CPNREIT   

6. ค่าธรรมเนียมในการควบคุมงานด้านการปรับปรุง  และ /หรือพัฒนา
อสงัหาริมทรพัยข์องกองทรสัต์ เป็นค่าตอบแทนที่ CPNREIT จ่ายให้ผู้บรหิาร
อสังหาริมทรัพย์  ในการควบคุม ให้มีการด า เนินการของงานในด้านพัฒนา
อสงัหารมิทรพัยข์อง CPNREIT ซึง่รวมถงึการใหค้ าแนะน าดา้นการปรบัปรุง และ/หรอื
พฒันาอสงัหารมิทรพัย์ของ CPNREIT เพื่อใหอ้สงัหารมิทรพัยข์อง CPNREIT มี
ศกัยภาพและสรา้งผลตอบแทนใหแ้ก่ CPNREIT มากยิง่ขึน้ (Value Enhancement) ใน
อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.00 ของมูลค่าต้นทุนในการปรบัปรุง และ/หรอืพฒันาทัง้หมดของ
อสงัหารมิทรพัย์ของ CPNREIT ทีม่กีารปรบัปรุง และ/หรอืพฒันา ทัง้นี้ ต้นทุนการ
ปรบัปรุง และ/หรอืพฒันาดงักล่าวรวมถงึต้นทุนในการซือ้พืน้ทีซ่ึง่จะไดท้ าการปรบัปรุง 
และ/หรอืพฒันาคนืจากผูเ้ช่าเดมิดว้ย  แต่ไม่รวมค่าใชจ้่ายในการออกแบบ ค่าทีป่รกึษา 
ค่าธรรมเนียมวชิาชพีอื่น ๆ ทัง้นี้ ให้ผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์เสนอโครงการปรบัปรุง 
และ/หรอืพฒันาอสงัหารมิทรพัยข์อง CPNREIT ดงักล่าว พรอ้มทัง้ค่าธรรมเนียมในการ
ควบคุมงาน และรายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้งต่อผู้จดัการกองทรสัต์เพื่อพจิารณาอนุมตัเิป็น
คราว ๆ ไป    

เหตใุนการเลิกสญัญา (1) ในกรณีที่ผู้บรหิารอสงัหาริมทรพัย์ถูกศาลสัง่พทิกัษ์ทรพัย์เดด็ขาด หรือถูกศาลสัง่ให้
ล้มละลาย หรืออยู่ในขัน้ตอนการเลิกบริษัท การช าระบญัชี หรือศาลมีค าสัง่ให้ฟ้ืนฟู
กิจการของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ซึ่งผู้จ ัดการกองทรัสต์เห็นว่ามีผลกระทบต่อ
ความสามารถของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยใ์นการช าระหนี้หรอืปฏบิตัติามสญัญาฉบบันี้ 
ผูจ้ดัการกองทรสัตม์สีทิธบิอกเลกิสญัญาได ้

(2) คู่สญัญาทัง้สองฝา่ยตกลงกนัใหม้กีารเลกิสญัญา 

(3) ในกรณีทีอ่ตัราการปล่อยเช่าเฉลีย่ (Occupancy Rate) ในทรพัยส์นิที่ CPNREIT ลงทุน 
และอยู่ภายใต้การบริหารของผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย์ ลดลงต ่ากว่าร้อยละ 50 เป็น
ระยะเวลาต่อเนื่องกนัเกินกว่า 3 เดอืน ผู้จดัการกองทรสัต์อาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือ
หน่วยทรสัต์พิจารณาและลงมติให้มีการเลิกสญัญาฉบบันี้ได้ และหากที่ประชุมผู้ถือ
หน่วยทรสัต์มมีตดิ้วยคะแนนเสยีงเกนิกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนหน่วยทรสัต์ทัง้หมดของ 
CPNREIT ใหม้กีารเลกิสญัญาฉบบันี้ 

(4) ในกรณีทีคู่่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงมคุีณสมบตัไิม่ครบถ้วนตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรือส านักงาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด คู่ส ัญญาฝ่ายที่กระท าผิดตกลงจะแก้ไข
เหตุการณ์ดงักล่าวภายในระยะเวลา 90 วนั นบัแต่ไดร้บัแจง้จากคู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงให้
แกไ้ขเหตุการณ์ดงักล่าว  

(5) ในกรณีทีผู่จ้ดัการกองทรสัตเ์ลกิ CPNREIT ตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ 

(6) ในกรณีทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. มคี าสัง่ใหเ้ลกิ CPNREIT และผูจ้ดัการกองทรสัต์ไดแ้จง้
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ใหผู้บ้รหิารอสงัหารมิทรพัยท์ราบถงึการค าสัง่ใหเ้ลกิ CPNREIT เป็นลายลกัษณ์อกัษร
แลว้  

(7) ในกรณีทีคู่่สญัญาฝา่ยใดฝา่ยหน่ึงฝา่ฝืนหรอืไม่ปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีร่ะบุไวใ้นสญัญาฉบบั
น้ี หรอืกฎหมายใด ๆ หรอืปฏบิตัติามหน้าทีด่งักล่าวไม่ครบถว้นสมบรูณ์ คู่สญัญาฝ่ายที่
กระท าผดิตกลงจะแกไ้ขเหตุการณ์ดงักล่าวภายในระยะเวลา 90 วนันบัแต่ไดร้บัแจง้จาก
คู่ส ัญญาอีกฝ่ายหน่ึงให้แก้ไขเหตุการณ์ดังกล่าว ทัง้ น้ี  เว้นแต่กรณีที่ผู้บริหาร
อสงัหารมิทรพัยไ์ม่สามารถน าส่งรายไดจ้ากการบรหิารทรพัยส์นิที่ CPNREIT ลงทุน
ใหแ้ก่ผูจ้ดัการกองทรสัต์ไดต้ามทีก่ าหนดไวส้ญัญานี้ ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยต์กลงจะ
แกไ้ขเหตุการณ์ดงักล่าวภายในระยะเวลา 15 วนันบัแต่ไดร้บัแจง้จากผูจ้ดัการกองทรสัต์
ให้แก้ไขเหตุการณ์ดังกล่าว ในกรณีที่คู่ส ัญญาฝ่ายที่กระท าผิดไม่สามารถแก้ไข
เหตุการณ์ดงักล่าวได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด คู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงมสีทิธบิอกเลิก
สญัญาได ้

ผลของการเลิกสญัญา (1)  ใหถ้อืว่าคู่สญัญาปราศจากภาระหน้าทีซ่ึง่จะตอ้งผกูพนักนัตามสญัญาฉบบันี้ แต่ทัง้นี้ไม่
ตดัสทิธผิูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ะไดร้บัค่าตอบแทนตามสว่นของระยะเวลาทีผ่่านพน้
ไปจริงที่ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามสญัญานี้จนถึงวันที่ผู้บริหาร
อสงัหาริมทรพัย์ได้สิ้นสุดการท าหน้าที่เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์และไม่ตัดสทิธิ
คู่สญัญาฝ่ายที่มไิดป้ฏบิตัผิดิสญัญา ในการเรยีกร้องค่าเสยีหายตามที่เกดิขึน้จรงิจาก
การทีคู่่สญัญาอกีฝา่ยหน่ึงปฏบิตัผิดิสญัญาน้ี  

(2) ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยต์กลงสง่มอบบรรดาทรพัยส์นิ เอกสารและหลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการท าหน้าทีเ่ป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยท์ัง้หมดใหแ้ก่ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยร์าย
ใหม่ ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 30 วนั 

(2) ทรพัยสิ์นกลุ่มท่ี 2 

(2.1) สญัญาโอนสิทธิและหน้าท่ีในสญัญาเช่าพืน้ท่ีส านักงาน ท่ีจอดรถ และงานระบบ 

ผูโ้อน GLANDRT  

ผูร้บัโอน CPNREIT 

ทรพัยสิ์นท่ีโอน 

 

สทิธแิละหน้าที่ทัง้หมดของ GLANDRT ตามระยะเวลาการเช่าที่คงเหลอื ตามสญัญาเช่า
พืน้ทีส่ านกังาน ทีจ่อดรถ และงานระบบ (โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอรส์ แกรนด ์พระราม 9) 
ฉบบัลงวนัที่ 19 เมษายน 2560 และสญัญาเช่าพื้นที่ส านักงาน ที่จอดรถ และงานระบบ 
(โครงการยูนิลเีวอร ์เฮ้าส ์แกรนด ์พระราม 9) ฉบบัลงวนัที ่19 เมษายน 2560 รวมทัง้
ผลประโยชน์และหลกัประกนัใด ๆ ตามสญัญาดงักล่าว โดยให้มีผล ณ วนัโอนสทิธิและ
หน้าที ่

ค่าตอบแทน CPNREIT ตกลงช าระค่าตอบแทนการโอนสทิธแิละหน้าทีใ่หแ้ก่ GLANDRT ทัง้จ านวนใน
วนัโอนสทิธแิละหน้าที ่

เง่ือนไขบงัคบัก่อนในการโอน คู่สญัญาตกลงว่าจะโอนสทิธแิละหน้าทีแ่ละจดทะเบยีนโอนสทิธกิารเช่าต่อเมื่อเงื่อนไขบงัคบั
ก่อนตามทีร่ะบุในสญัญาฉบบันี้ไดส้ าเรจ็ครบถ้วนทุกประการ เวน้แต่ CPNREIT จะใหค้วาม
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สิทธิและหน้าท่ี และการจด
ทะเบียนโอนสิทธิการเช่า
ให้แก่ CPNREIT 

ยนิยอมหรอืยกเวน้ในเรื่องดงักล่าวทัง้หมดหรอืบางสว่นเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

(1) ก่อนหรอืในวนัโอนสทิธแิละหน้าที่ ทีป่ระชุมผู้ถอืหน่วยทรสัต์ของ GLANDRT มมีติ
อนุมัติการจ าหน่าย และ/หรือโอนทรัพย์สินในโครงการของ GLANDRT ให้แก่ 
CPNREIT และอนุมตักิารยกเลกิสญัญาต่าง ๆ ที่ เขา้ท ากบับรษิทั แกรนด์ คาแนล 
แลนด์ จ ากัด (มหาชน) (“จี-แลนด์”) และ/หรือบริษัท สเตอร์ลิง อิควิตี้ จ ากัด  
(“สเตอรลิ์ง”)  (แลว้แต่กรณี) และ/หรอืกับบุคคลหรอืนิติบุคคลอื่น ๆ ที่เกีย่วขอ้งกบั
ทรพัยส์นิในโครงการของ GLANDRT 

(2) ก่อนหรือในวันโอนสิทธิและหน้าที่  คู่ส ัญญาที่ เกี่ยวข้องได้ลงนามในสัญญา 
ซื้อขายสังหาริมทรัพย์ สัญญาตกลงกระท าการ และสัญญาแต่งตัง้ผู้บริหาร
อสงัหารมิทรพัย ์

(3) ก่อนหรอืในวนัโอนสทิธิและหน้าที่ ที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นของจี-
แลนด์ และ/หรอืสเตอรล์งิ (แล้วแต่กรณี) ไดอ้นุมตัิการเลกิสญัญาต่าง ๆ ทีเ่ขา้ท ากบั 
GLANDRT และการเขา้ท าสญัญาต่าง ๆ กบั CPNREIT ทีเ่กีย่วขอ้งกบัทรพัยส์นิใน
โครงการของ GLANDRT  

(4) ก่อนหรอืในวนัจดทะเบยีน GLANDRT ไดช้ าระคนืเงนิกู ้และ/หรอืหนี้จ านวนใด ๆ ที่
เกีย่วขอ้งกบัทรพัยส์นิทีโ่อน และ GLANDRT ไดน้ าสง่ส าเนาเอกสาร และ/หรอืหลกัฐาน
แสดงการไดร้บัช าระหนี้ดงักล่าวจากเจา้หนี้ธนาคาร ใหแ้ก่ CPNREIT และธนาคารผูใ้ห้
กู้ของ GLANDRT ได้ด าเนินการจดทะเบยีนยกเลกิสญัญาหลกัประกนัทางธุรกจิที่
เกีย่วขอ้งกบัทรพัยส์นิโครงการยนูิลเีวอร ์เฮา้ส ์และ GLANDRT ไดน้ าส่งส าเนาเอกสาร 
และ/หรอืหลกัฐานแสดงการจดทะเบยีนยกเลกิหลกัประกนัสทิธกิารเช่าตามสญัญาเช่า
ดงักล่าว จากเจา้หนี้ธนาคาร ใหแ้ก่ CPNREIT 

(5) (ส าหรบัโครงการยนูิลเีวอร ์เฮา้ส)์ ก่อนหรอืในวนัโอนสทิธแิละหน้าที ่GLANDRT ไดร้บั
ความยนิยอมในการโอนสทิธแิละหน้าทีต่ามสญัญาเช่าจากบรษิทั ยูนิลเีวอร ์ไทย เทรด
ดิง้ จ ากดั (“ยูนิลีเวอร”์) 

(6) (ส าหรบัโครงการยนูิลเีวอร ์เฮา้ส)์ ก่อนหรอืในวนัโอนสทิธแิละหน้าที ่GLANDRT สเตอร์
ลงิ CPNREIT และ ยูนิลเีวอร์ ได้เขา้ท าและลงนามในสญัญาโอนสทิธแิละหน้าทีต่าม
สญัญาเช่าพืน้ทีอ่าคารและสญัญาบรกิารทีเ่กีย่วขอ้ง  

(7) (ส าหรบัโครงการยนูิลเีวอร ์เฮา้ส)์ ก่อนหรอืในวนัโอนสทิธแิละหน้าที ่CPNREIT และ ยู
นิลเีวอร์ ได้เขา้ท าและลงนามในสญัญาเช่าพื้นที่อาคารและสญัญาบริการฉบบัใหม่ที่
เกีย่วขอ้ง  

(8) (ส าหรบัโครงการยูนิลเีวอร์ เฮ้าส์) ก่อนหรอืในวนัโอนสทิธแิละหน้าที่ ยูนิลเีวอร์ได้ส่ง
มอบเงนิประกนัการเช่า และ/หรอืหลกัประกนัการเช่าของยนูิลเีวอร ์ตามสญัญาเช่าพืน้ที่
อาคารและสญัญาบรกิารฉบบัใหม่ทีเ่กีย่วขอ้ง ใหแ้ก่ CPNREIT 

หน้าท่ีของ GLANDRT (1) (ส าหรบัโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส) GLANDRT จะด าเนินการต่อไปนี้ โดยจะใช้
ความพยายามด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 30 วนั นบัจากวนัโอนสทิธแิละหน้าที ่หรอื
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ระยะเวลาใดทีคู่่สญัญาจะไดต้กลงร่วมกนั ทัง้นี้ หากมเีหตุขดัขอ้งประการใด กองทรสัต ์
GLANDRT จะแจง้ใหก้องทรสัต ์CPNREIT ทราบโดยพลนั 

(ก) ด าเนินการใหผู้้เช่าพืน้ที่ และ/หรอืผูร้บับรกิารในทรพัยส์นิทีโ่อนภายใต้สญัญา
เช่าพืน้ที่ และ/หรอืสญัญาบรกิาร เป็นคู่สญัญาโดยตรงกบั CPNREIT จนแล้ว
เสรจ็ 

(ข) ร่วมกบั CPNREIT ในการแจง้โอนสทิธแิละหน้าทีต่ามสญัญาเช่าพืน้ที ่และ/หรอื
สญัญาบริการ แก่ผู้เช่าพื้นที่ และ/หรือผู้ร ับบริการในทรัพย์สินที่โอน และ
ด าเนินการใด ๆ ทีจ่ าเป็นเพื่ออ านวยความสะดวกในการท าสญัญาเช่าพื้นที ่
และ/หรอืสญัญาบรกิาร และ/หรอืสญัญาอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องกบัทรพัย์สนิที่โอน 
ทัง้นี้ หากมขีอ้พพิาท และ/หรอืความรบัผดิใด ๆ ระหว่าง GLANDRT กบัผูเ้ช่า
พื้นที่ และ/หรอืผู้รบับริการที่เกดิขึ้นก่อนวนัโอนสทิธิและหน้าที่ ให้ขอ้พพิาท 
และ/หรอืความรบัผดิดงักล่าวอยู่ในความรบัผดิชอบของ GLANDRT ทัง้สิน้ 

(ค) ส่งมอบบญัชรีายชื่อ รวมทัง้เอกสารอื่นใด (ถ้าม)ี ทีเ่กีย่วกบัรายละเอยีดต่าง ๆ 
ของผูเ้ช่าพืน้ทีภ่ายในทรพัยส์นิทีโ่อนใหแ้ก่ CPNREIT และ 

(ง) ด าเนินการอื่นใดทีจ่ าเป็นตามสมควร เพื่อให ้CPNREIT สามารถใชท้รพัยส์นิที่
โอนและมสีทิธแิละหน้าทีต่ามสญัญาเชา่พืน้ที ่สญัญาบรกิาร และ/หรอืสญัญาอื่น
ใดที่เกี่ยวเนื่องกบัทรพัย์สนิที่โอนกบัผู้เช่าพื้นที่ และ/หรือผู้รบับรกิารได้โดย
สมบูรณ์ และไดร้บัผลประโยชน์จากธุรกจิดงักล่าวบนทรพัย์สนิที่โอนได้อย่าง
ต่อเนื่องนบัจากวนัโอนสทิธแิละหน้าที ่ 

(2) หากมีผลประโยชน์ใด ๆ (ซึ่งไม่รวมถึงเงินประกนัการเช่า และ/หรือเงินประกนัการ
บรกิารที่เกดิขึน้จากทรพัย์สนิทีโ่อน) ได้แก่ ค่าเช่าพื้นที่ ค่าเช่ารบัล่วงหน้า รายได้รบั
ล่วงหน้า หรอืรายไดอ้ื่นใด (ถ้าม)ี ซึง่เป็นผลประโยชน์ที ่CPNREIT ควรจะไดร้บัจากผู้
เช่าพื้นที่ และ/หรือผู้ร ับบริการ และ/หรือยูนิลีเวอร์ (แล้วแต่กรณี) และ GLANDRT 
ได้รับไว้ล่วงหน้า ทัง้ก่อนและในวันโอนสิทธิและหน้าที่ GLANDRT จะแจ้งให ้
CPNREIT ทราบ และส่งมอบผลประโยชน์ดงักล่าวให้แก่ CPNREIT หรือบุคคลที ่
CPNREIT ก าหนดภายใน 14 วัน นับจากวันโอนสิทธิและหน้าที่ หรือในกรณีที ่
GLANDRT ได้รับผลประโยชน์ดังกล่าวภายหลังจากวันโอนสิทธิและหน้าที่อีก 
GLANDRT จะส่งมอบผลประโยชน์ดงักล่าวใหแ้ก่ CPNREIT หรอืบุคคลที ่CPNREIT 
ก าหนดภายในวนัที ่9 ของเดอืนถดัไป 

(3) (ส าหรบัโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส) เงนิประกนัการเช่า และ/หรือเงนิประกนัการ
บรกิารที ่CPNREIT ควรจะไดร้บั และ GLANDRT ไดร้บัไว้ล่วงหน้าจากผูเ้ช่าพื้นที ่
และ/หรอืผูร้บับรกิาร ทัง้ก่อนและในวนัโอนสทิธแิละหน้าที ่GLANDRT จะส่งมอบเงนิ
ประกนัการเช่า และ/หรอืเงนิประกนัการบรกิารดงักล่าว เป็นจ านวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 
80 ของจ านวนเงนิประกนัการเช่า และ/หรอืเงนิประกนัการบรกิาร ที ่GLANDRT ไดร้บั
ไวด้งักล่าวใหแ้ก่ CPNREIT หรอืบุคคลที ่CPNREIT ก าหนดภายในวนัจดทะเบยีน และ
ส าหรบัเงนิประกนัการเช่า และ/หรอืเงนิประกนัการบรกิารส่วนทีเ่หลอื GLANDRT จะ
สง่มอบใหแ้ก่ CPNREIT หรอืบุคคลที ่CPNREIT ก าหนดภายใน 30 วนั นบัจากวนัโอน
สิทธิและหน้าที่ หรือระยะเวลาอื่นใดที่คู่ส ัญญาจะได้ตกลงกัน นอกจากนี้  หาก 
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GLANDRT ไดร้บัเงนิประกนัการเช่า และ/หรอืเงนิประกนัการบรกิารส าหรบัทรพัยส์นิที่
โอนภายหลงัจากวนัโอนสทิธิและหน้าที่ตามสญัญาอีก GLANDRT จะส่งมอบเงิน
ประกนัการเช่า และ/หรอืเงนิประกนัการบรกิารดงักล่าว ใหแ้ก่ CPNREIT หรอืบุคคลที ่
CPNREIT ก าหนดภายในวนัที ่9 ของเดอืนถดัไป 

(4) ในวนัโอนสทิธแิละหน้าที ่GLANDRT ตอ้งด าเนินการใหก้รมธรรมป์ระกนัภยัทีจ่ดัท าขึน้
ส าหรบัอาคารและสิง่ปลูกสร้าง ได้แก่ ประกนัความเสีย่งภยัในทรพัย์สิน (All Risks 
Insurance) ประกนัภยัธุรกจิหยุดชะงกั (Business Interruption Insurance) ประกนัภยั
ก่อการรา้ย (Political Violence Insurance) รวมทัง้กรมธรรมป์ระกนัภยัความรบัผดิต่อ
บุคคลภายนอก (Public Liability Insurance) ระบุชื่อ CPNREIT เป็นผูเ้อาประกนัภยั
ร่วมกบัผู้เอาประกนัภยัรายอื่น รวมทัง้ระบุชื่อ CPNREIT เป็นผู้รบัผลประโยชน์iร่วม 
ส าหรบัประกนัความเสีย่งภยัในทรพัย์สนิ (All Risks Insurance) ประกนัภยัธุรกจิ
หยุดชะงกั (Business Interruption Insurance) และประกนัภยัก่อการรา้ย (Political 
Violence Insurance) ทัง้นี้ คู่สญัญาตกลงรบัผดิชอบในค่าใชจ้่าย หรอืค่าธรรมเนียมใด 
ๆ ทีเ่กดิขึน้หรอืเกีย่วเน่ืองจากการด าเนินการดงักล่าวตามสดัสว่นระยะเวลา 

ค ารบัรองของ GLANDRT ณ วนัท าสญัญาฉบบันี้ และในวนัโอนสทิธแิละหน้าที ่GLANDRT รบัรองแก่ CPNREIT ว่า 

(1) GLANDRT เป็นผูท้รงสทิธกิารเช่าในทรพัยส์นิทีโ่อน 

(2) GLANDRT ไม่กระท าการใด ๆ อนัมผีลเป็นการรอนสทิธ ิหรอืกระทบสทิธ ิหรอืท าให้
สทิธคิรอบครองทรพัยส์นิที่โอนของ CPNREIT ดอ้ยลง หรอืดอ้ยกว่าบุคคลอื่น เวน้แต่
การกระท าดังกล่าวได้มีอยู่ก่อนแล้วก่อนวันโอนสิทธิและหน้าที่ และ GLANDRT 
เปิดเผยการกระท าดงักล่าวใหแ้ก่ CPNREIT ทราบแลว้ก่อนวนัโอนสทิธแิละหน้าที ่ทัง้นี้ 
ใหร้วมถึงการไม่กระท าการใด ๆ อนัจะมผีลเป็นการก่อ เปลีย่นแปลง โอน สงวน หรอื
ระงบั ซึง่สทิธใินการใชท้รพัยส์นิที่โอนตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาฉบบันี้ เวน้แต่การให้
เช่าที่เกี่ยวเนื่องกับการด าเนินกจิการอาคารส านักงานตามปกติ เช่น การให้เช่าพื้นที่
ภายในทรัพย์สินที่โอนที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบกิจการอาคารส านักงานและที่
เกีย่วเน่ืองกบัอาคารส านกังาน เป็นตน้    

(3) GLANDRT ได้รบัใบอนุญาตหรอืไดร้บัการอนุญาตจากหน่วยงานต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง
ส าหรบัการประกอบกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบัทรพัย์สนิทีโ่อนตามที่กฎหมายก าหนด และ
ใบอนุญาต และ/หรือการอนุญาตที่เกี่ยวข้องกบัการประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับ
ทรพัยส์นิทีโ่อนยงัคงมผีลใชบ้งัคบัอย่างสมบูรณ์ และ GLANDRT มไิดด้ าเนินการใด ๆ 
ซึง่อาจสง่ผลใหใ้บอนุญาต และ/หรอืการไดร้บัอนุญาตทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประกอบกจิการ
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัทรพัยส์นิที่โอนถูกระงบั ยกเลกิ หรอืเพกิถอน อกีทัง้ใบอนุญาตหรอืการ
ไดร้บัอนุญาตทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการก่อสรา้งและการรบัรองการก่อสรา้งส าหรบัทรพัยส์นิที่
โอนจากหน่วยงานต่าง ๆ เป็นไปอย่างถูกต้อง และใบอนุญาต และ/หรอืการอนุญาตที่
เกี่ยวขอ้งกบัการก่อสรา้งและการรบัรองการก่อสร้างดงักล่าวยงัคงมผีลใช้บงัคบัอย่าง
สมบรูณ์ และ GLANDRT มไิดด้ าเนินการใด ๆ ซึง่อาจสง่ผลใหใ้บอนุญาต และ/หรอืการ
ได้รบัอนุญาตที่เกี่ยวขอ้งกบัการก่อสร้างและการรบัรองการก่อสร้างดงักล่าวถูกระงบั 
ยกเลกิ หรอืเพกิถอน 
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(4) GLANDRT มไิด้ค้างช าระค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่ถึงก าหนดช าระแล้วที่
เกี่ยวกบัทรพัย์สนิที่โอนกบัหน่วยงานราชการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง อนัจะส่งผลกระทบ
ในทางลบอย่างมนียัส าคญัต่อการประกอบธุรกจิของทรพัยส์นิทีโ่อน 

(5) GLANDRT ไม่มขีอ้พพิาทหรอืได้รบัค าบอกกล่าวถึงกรณีพพิาท หรอืมคีดคีวามกบั
บุคคลใด ๆ หรอือยู่ในระหว่างการด าเนินกระบวนการทางศาล หรอือยู่ในระหว่างการ
ด าเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการใดที่เกี่ยวเนื่องกบัสทิธคิรอบครองในทรพัย์สนิที่
โอน หรอืสทิธแิละหน้าที่ตามสญัญาฉบบันี้ที่เกีย่วเนื่องกบัทรัพยส์นิทีโ่อน และมไิดผ้ดิ
นัดหรือผิดสัญญา หรือเข้าท าสญัญา หรือก่อให้เกิดภาระผูกพันใด ๆ หรือฝ่าฝืน
กฎหมายใด ๆ ที่เกี่ยวกบัทรพัย์สนิที่โอน หรอืสทิธแิละหน้าที่ของ GLANDRT ตาม
สัญญาฉบับนี้ที่เกี่ยวเนื่องกับทรัพย์สินที่โอนที่จะส่งผลกระทบในทางลบอย่างมี
นัยส าคญัต่อการโอนทรพัย์สนิที่โอนโดย GLANDRT หรอืการใช้ทรพัยส์นิทีโ่อนของ 
CPNREIT ภายใตส้ญัญาฉบบันี้ 

(6) GLANDRT และ/หรอืตวัแทนทีไ่ด้รบัอนุญาตจาก GLANDRT ให้เปิดเผยขอ้มูล ได้
เปิดเผยขอ้มลูทีม่นียัส าคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบัทรพัยส์นิทีโ่อนใหแ้ก่ CPNREIT แลว้ทัง้หมด 
โดยขอ้มลูดงักล่าวเป็นขอ้มลูทีเ่ป็นจรงิและถูกตอ้งทุกประการ 

เบด็เตลด็ ในกรณีที ่CPNREIT ไม่สามารถจดทะเบยีนโอนสทิธกิารเช่าในทรพัยส์นิทีโ่อนภายใตส้ญัญา
ฉบบันี้และสญัญาโอนสทิธแิละหน้าที่ในสญัญาเช่าพื้นที่ส านักงาน ทีจ่อดรถ และงานระบบ 
(โครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้าส ์แกรนด์ พระราม 9) ได้ภายใน 60 วนันับจากวนัโอนสทิธิและ
หน้าทีข่องสญัญาฉบบันี้ (ส าหรบัโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส) และ/หรอื CPNREIT ไม่
สามารถลงทุนในทรพัยส์นิทีโ่อนในวนัโอนสทิธแิละหน้าทีต่ามเงื่อนไขทีร่ะบุไวใ้นสญัญาฉบบั
นี้หรอืไม่สามารถจดทะเบยีนการโอนสทิธกิารเช่าทรพัยส์นิทีโ่อนภายใต้สญัญาโอนสทิธแิละ
หน้าทีใ่นสญัญาเช่าพืน้ทีส่ านักงาน ทีจ่อดรถ และงานระบบ (โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอรส์ 
แกรนด ์พระราม 9) ภายในวนัเดยีวกนั ใหส้ญัญาฉบบันี้สิน้ผลใชบ้งัคบั 

(2.2) สญัญาเช่าพืน้ท่ีส านักงาน ท่ีจอดรถ และงานระบบ (โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอรส์ แกรนด ์พระราม 9) 
ฉบบัลงวนัท่ี 19 เมษายน 2560 และสญัญาเช่าพื้นท่ีส านักงาน ท่ีจอดรถ และงานระบบ (โครงการยูนิลี
เวอร ์เฮ้าส ์แกรนด ์พระราม 9) ฉบบัลงวนัท่ี 19 เมษายน 2560 

ผูใ้ห้เช่า ทรพัยสิ์นท่ีเช่าในโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอรส์  

จ-ีแลนด ์

ทรพัยสิ์นท่ีเช่าในโครงการยูนิลีเวอร ์เฮ้าส ์ 

สเตอรล์งิ 

ทรพัยสิ์นท่ีเช่า ทรพัยสิ์นท่ีเช่าในโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอรส์  

(1) พืน้ที่บางส่วนของอาคารโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอรส์ ในส่วนพื้นที่ส านักงานให้เช่า 
พืน้ที่หอ้งเกบ็ของ พื้นที่ห้องประชุม และพืน้ที่ส่วนกลางที่เกี่ยวเนื่องกบัพืน้ที่ดงักล่าว
ขา้งตน้ อาคาร A ชัน้ 12, 14 ถงึชัน้ 36 (ไม่มชีัน้ 13) รวมจ านวน 24 ชัน้ และอาคาร B 
ชัน้ 12, 14 ถงึชัน้ 34 (ไม่มชีัน้ 13) รวมจ านวน 22 ชัน้  เนื้อที่รวมประมาณ 68,791  
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ตารางเมตร (“พืน้ท่ีส่วนส านักงาน”) ทัง้นี้ ไม่รวมพืน้ทีผ่นงัภายนอกอาคาร 

(2) พื้นที่จอดรถส าหรบัพื้นที่ส่วนส านักงานในโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส ส่วนฐาน
อาคาร ชัน้ 4 ถงึชัน้ 10 จอดรถไดป้ระมาณ 974 คนั เนื้อทีร่วมประมาณ 27,206 ตาราง
เมตร (“พืน้ท่ีจอดรถของ CPNREIT”)  

(3) งานระบบต่าง ๆ ได้แก่ งานระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ภายในอาคารโครงการเดอะ
ไนน์ ทาวเวอรส์ เช่น ระบบวศิวกรรมไฟฟ้า ระบบปรบัอากาศ ระบบสุขาภบิาล ระบบ
ดับเพลิง ระบบสื่อสาร และระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นส าหรับพื้นที่ส่วน
ส านักงานและพื้นที่จอดรถของ CPNREIT ทัง้นี้ ไม่รวมงานระบบต่าง ๆ ส าหรบัพืน้ที่
สว่นคา้ปลกีโดยเฉพาะ (“งานระบบ”) 

ทรพัยสิ์นท่ีเช่าในโครงการยูนิลีเวอร ์เฮ้าส ์ 

(1) พื้นที่บางส่วนของอาคารโครงการยูนิลเีวอร์ เฮ้าส ์ในส่วนพื้นที่ส านักงานให้เช่า และ
พืน้ทีส่ว่นกลางทีเ่กีย่วเน่ืองกบัพืน้ทีด่งักล่าวขา้งต้น ชัน้ 7 ถงึชัน้ 12 รวมจ านวน 6 ชัน้ 
เนื้อที่รวมประมาณ 20,141 ตร.ม. (“พื้นท่ีส่วนส านักงาน”) ทัง้นี้ ไม่รวมพื้นที่ผนัง
ภายนอกอาคาร 

(2) พืน้ทีจ่อดรถส าหรบัพืน้ทีส่ว่นส านกังานในโครงการยนูิลเีวอร ์เฮา้ส ์ชัน้ 4 ถงึชัน้ 6 จอด
รถได้ประมาณ 322 คัน เนื้อที่รวมประมาณ 10,035 ตร.ม. (“พื้นท่ีจอดรถของ 
CPNREIT”) 

(3) งานระบบต่าง ๆ ได้แก่ งานระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ภายในอาคารโครงการยูนิลี
เวอร์ เฮ้าส์ เช่น ระบบวิศวกรรมไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล ระบบ
ดับเพลิง ระบบสื่อสาร และระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นส าหรับพื้นที่ส่วน
ส านักงาน และพืน้ทีจ่อดรถของ CPNREIT ทัง้นี้ ไม่รวมงานระบบต่าง ๆ ส าหรบัพืน้ที่
สว่นคา้ปลกีโดยเฉพาะ (“งานระบบ”) 

ระยะเวลาการเช่าคงเหลือ ทรพัยสิ์นท่ีเช่าในโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอรส์  

มกี าหนดระยะเวลาคงเหลอืประมาณ 27 ปี นบัตัง้แต่วนัจดทะเบยีนสทิธกิารเช่า (สิน้สุดวนัที ่
18 เมษายน 2590) 

ทรพัยสิ์นท่ีเช่าในโครงการยูนิลีเวอร ์เฮ้าส ์ 

มกี าหนดระยะเวลาคงเหลอืประมาณ 15 ปี นบัตัง้แต่วนัจดทะเบยีนสทิธกิารเช่า (สิน้สุดวนัที ่
14 พฤศจกิายน 2577) 

หน้าท่ีของ CPNREIT (1)  ตลอดระยะเวลาการเช่า CPNREIT ตกลงจะดูแลรกัษา ซ่อมแซม และปรบัปรุงพื้นที่
ส่วนส านักงานเพื่อให้พื้นที่ส่วนส านักงานอยู่ในสภาพที่ด ีหรอืเหมาะสมแก่การใช้งาน
ตามวตัถุประสงคท์ีร่ะบุไวใ้นสญัญานี้ ดว้ยค่าใชจ้่ายของ CPNREIT ทัง้สิน้ รวมถงึแต่ไม่
จ ากดัเพยีง ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจาก (ก) การซ่อมแซมทรพัยส์นิทีช่ ารุด (ข) การซือ้ทรพัยส์นิ
ทดแทนในส่วนทีห่มดสภาพการใชง้าน หรอื (ค) การซือ้ทรพัยส์นิเพิม่เตมิ โดยในกรณี
ของขอ้ (ข) และ (ค) ใหถ้อืว่าผูใ้หเ้ช่าเป็นเจา้ของกรรมสทิธิใ์นทรพัยส์นิทีน่ ามาทดแทน
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หรอืเพิม่เตมิ และใหส้ทิธแิก่ CPNREIT ในการใชป้ระโยชน์จากทรพัยส์นิดงักล่าวตาม
สญัญาฉบบันี้ตลอดระยะเวลาการเช่า 

(2)  CPNREIT จะไม่ท าการต่อเตมิ แก้ไข ดดัแปลงส่วนใด ๆ ของทรพัยส์นิทีเ่ช่าอนัเป็น
การท าใหท้รพัยส์นิทีเ่ช่าไดร้บัความเสยีหาย หรอืเปลีย่นแปลงสาระส าคญัของทรพัยส์นิ
ทีเ่ช่า เวน้แต่จะไดร้บัความยนิยอมล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูใ้หเ้ช่า โดยผูใ้ห้
เช่าจะไม่ปฏเิสธการใหค้วามยนิยอมโดยไม่มเีหตุอนัสมควร แต่หากผูใ้หเ้ช่าปฏเิสธ ผูใ้ห้
เช่าจะอา้งเหตุแห่งการปฏเิสธโดยไม่ชกัชา้ ทัง้นี้ สว่นต่อเตมิ แกไ้ข ดดัแปลงดงักล่าวให้
ถอืเป็นสว่นควบกบัทรพัยส์นิทีเ่ช่า และถอืเป็นทรพัยส์นิทีเ่ช่าภายใตส้ญัญานี้ 

หน้าท่ีของผูใ้ห้เช่า  (1)  ในกรณีทีผู่ใ้หเ้ช่าไดร้บัผลประโยชน์ดงักล่าวภายหลงัจากวนัจดทะเบยีนโอนสทิธกิารเช่า 
ผูใ้หเ้ช่าจะสง่มอบผลประโยชน์ดงักล่าวใหแ้ก่ CPNREIT โดยไม่ชกัชา้ ทัง้นี้ ภายใน 14 
วนั นบัแต่วนัทีผู่ใ้หเ้ช่าไดร้บัผลประโยชน์ดงักล่าว 

(2) ตลอดระยะเวลาการเช่า ผูใ้หเ้ช่าตกลงจดัใหม้ทีางเขา้ออกโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอรส์ 
และโครงการยูนิลเีวอร์ เฮ้าส ์(แล้วแต่กรณี) สู่ถนนสาธารณะทีด่แีละเหมาะสมส าหรบั
การใชป้ระโยชน์ของ CPNREIT ตามทีร่ะบุในสญัญานี้  

(3) ตลอดระยะเวลาการเช่า ผูใ้หเ้ช่าตกลงว่า ผูใ้หเ้ช่าและบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งของผูใ้หเ้ช่าจะ
ปฏบิตัติามเงื่อนไขและหลกัเกณฑต่์าง ๆ ตามทีร่ะบุไวใ้นบนัทกึขอ้ความของส านักการ
โยธา (กองก่อสรา้งและบูรณะ) เรื่อง การขออนุญาตตดัคนัหนิทางเทา้ และหนังสอืของ
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยซึง่รบัรองการอนุญาตใหใ้ชท้ีด่นิโฉนดทีด่นิ
เลขที ่1737 เลขทีด่นิ 222 รวมถงึเอกสารราชการและใบอนุญาตต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งหรอื
จ าเป็นกบัทรพัย์สนิที่เช่า โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส และ/หรอืโครงการยูนิลเีวอร ์
เฮา้ส ์และ/หรอืโครงการเดอะ แกรนด ์พระราม 9 อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ โดยค่าใชจ้่าย
ของผูใ้หเ้ช่าเอง และจะไม่ปฏบิตักิารใด ๆ อนัเป็นการฝา่ฝืนกฎหมายต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัเอกสารการอนุญาตและใบอนุญาตนัน้ ๆ อนัอาจเป็นผลให้การอนุญาตดงักล่าวมี
ความเสีย่งต่อการถูกเพกิถอนหรอือาจก่อใหเ้กดิผลกระทบในทางลบต่อทรพัยส์นิทีเ่ช่า
หรอืต่อการปฏบิตัติามสญัญาของคู่สญัญา อน่ึง CPNREIT ไม่มหีน้าทีใ่นการรบัผดิชอบ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นภายใต้หนังสอืของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยซึ่ง
รบัรองการอนุญาตใหใ้ชท้ีด่นิโฉนดทีด่นิเลขที ่1737 เลขทีด่นิ 222 

(4) เวน้แต่สทิธแิละหน้าที่ตามที่ก าหนดในสญัญาฉบบันี้ ตลอดระยะเวลาการเช่า ผู้ให้เช่า
ตกลงว่า ผูใ้หเ้ช่า และ/หรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูใ้หเ้ช่า จะไม่ จ าหน่าย จ่าย โอน หรอื
ก่อภาระผูกพนั หรอืก่อให้เกิดสทิธิอื่นใดในทรพัย์สนิที่เช่า และที่ดนิซึ่งเป็นที่ตัง้ของ
ทรพัยส์นิทีเ่ช่า ซึง่เป็นหรอือาจเป็นการท าใหเ้สือ่มสทิธหิรอืรอนสทิธขิอง CPNREIT ใน
การใชท้รพัยส์นิทีเ่ช่าตามสญัญาฉบบันี้ โดยไม่ไดร้บัความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษร
จาก CPNREIT ก่อน และหาก CPNREIT ให้ความยินยอมดงักล่าว ผู้ให้เช่าตกลง
ด าเนินการให้บุคคลที่ได้ไปซึ่งสทิธิในทรพัย์สนิที่เช่า และ/หรือที่ดินซึ่ง เป็นที่ตัง้ของ
ทรพัยส์นิทีเ่ช่านัน้ ตกลงเป็นลายลกัษณ์อกัษรในการยนิยอมผกูพนัและอยู่ภายใต้บงัคบั
ของสทิธแิละหน้าทีต่่าง ๆ ทีผู่ใ้หเ้ช่ามอียู่กบั CPNREIT ภายใตส้ญัญาทีเ่กีย่วขอ้ง 

ข้อตกลงเก่ียวกบัพืน้ท่ี (1) ตลอดระยะเวลาการเช่า ผู้ให้เช่าตกลงและยินยอมให้ CPNREIT ผู้เช่าพื้นที่และ
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ส่วนกลาง ท่ีจอดรถ และงาน
ระบบ 

 

ผู้รบับรกิาร บริวารของบุคคลดงักล่าว รวมถึงผู้มาติดต่อหรอืผู้รบับรกิารในโครงการ
เดอะไนน์ ทาวเวอรส์ และโครงการยนูิลเีวอร ์เฮา้ส ์(แลว้แต่กรณี) หรอืโครงการย่อยอื่น 
ๆ ในโครงการเดอะ แกรนด ์พระราม 9 ใชส้อยหรอืใชป้ระโยชน์ในทีด่นิซึง่เป็นทีต่ัง้ของ
ทรพัย์สนิที่เช่า พื้นที่ส่วนกลางของโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส และโครงการยูนิลี
เวอร ์เฮา้ส ์(แลว้แต่กรณี) และพืน้ทีส่ว่นคา้ปลกี ในลกัษณะทีไ่ดใ้ชส้อยหรอืใชป้ระโยชน์
อยู่ก่อนหรอืในวนัทีล่งนามสญัญาฉบบันี้ โดยไม่มขีอ้จ ากดัและค่าใชจ้่ายใด ๆ เพิม่เตมิ  

(2) ตลอดระยะเวลาการเช่า  CPNREIT ตกลงและยนิยอมให้ผู้ให้เช่า ผู้เช่าพื้นที่และ
ผู้รบับรกิาร บรวิารของบุคคลดงักล่าว รวมถึงผู้มาติดต่อหรอืผู้รบับรกิารในโครงการ
เดอะไนน์ ทาวเวอรส์ และโครงการยนูิลเีวอร ์เฮา้ส ์(แลว้แต่กรณี) หรอืโครงการย่อยอื่น 
ๆ ในโครงการเดอะ แกรนด ์พระราม 9 ใชส้อยหรอืใชป้ระโยชน์ในงานระบบทีใ่ชร้่วมกนั
ระหว่างพืน้ทีส่ว่นส านกังาน พืน้ทีส่ว่นคา้ปลกี พืน้ทีจ่อดรถของ CPNREIT พืน้ทีจ่อดรถ
ของผู้ให้เช่า และพื้นที่ส่วนกลางของโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอรส์ และโครงการยูนิลี
เวอร ์เฮา้ส ์(แลว้แต่กรณี) ในลกัษณะทีไ่ดใ้ชส้อยหรอืใชป้ระโยชน์อยู่ก่อนหรอืในวนัทีล่ง
นามสญัญาฉบบันี้ โดยไม่มขีอ้จ ากดัและค่าใชจ้่ายใด ๆ เพิม่เตมิ 

(3) ผูใ้หเ้ช่าจะท าหน้าทีด่แูลรกัษา ซ่อมแซม และปรบัปรุง ทรพัยส์นิส่วนกลางของโครงการ
เดอะไนน์ ทาวเวอรส์ และโครงการยูนิลเีวอร ์เฮา้ส ์(แลว้แต่กรณี) พืน้ทีจ่อดรถของผูใ้ห้
เช่า และถนนทางเข้าออกระหว่างโครงการและทางเข้าออกสู่ถนนสาธารณะของ
โครงการเดอะ แกรนด์ พระราม 9 ให้อยู่ในสภาพที่ดี หรือเหมาะสมแก่การใช้งาน 
เป็นไปตามแผนการซ่อมบ ารุง และเพื่อให้ CPNREIT สามารถปฏบิตัิได้ถูกต้องตาม
สญัญาเช่าพืน้ทีแ่ละสญัญาบรกิารไดต้ลอดระยะเวลาการเช่าตามสญัญาฉบบันี้  

(4)  CPNREIT จะท าหน้าทีด่แูลรกัษา ซ่อมแซม และปรบัปรุง พืน้ทีจ่อดรถของ CPNREIT 
และงานระบบ ใหอ้ยู่ในสภาพทีด่ ีหรอืเหมาะสมแก่การใชง้านตามวตัถุประสงคท์ีร่ะบุไว้
ในสญัญานี้ตลอดระยะเวลาการเช่า และเป็นไปตามแผนการซ่อมบ ารุง 

(5) CPNREIT และผู้ให้เช่าตกลงรบัผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด าเนินการต่าง ๆ ในพื้นที่
ส่วนกลางของโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส และโครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ (แล้วแต่
กรณี) พืน้ทีจ่อดรถของผูใ้หเ้ช่า และพืน้ทีจ่อดรถของ CPNREIT ตามทีร่ะบุไวใ้นสญัญา  

การประกนัภยั  (1)  ผู้ให้เช่า และ/หรอืบุคคลที่ผู้ให้เช่าก าหนดตามที่ CPNREIT เหน็สมควร และ/หรือ 
CPNREIT จะจดัให้มีประกนัภัยความรบัผิดต่อบุคคลภายนอก (Public Liability 
Insurance) ทีอ่าจไดร้บัความเสยีหายจากโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอรส์ และโครงการยู
นิลีเวอร์ เฮ้าส์ (แล้วแต่กรณี) ตลอดระยะเวลาการเช่า โดยมวีงเงินเอาประกนัตามที่ 
CPNREIT เหน็ว่าเหมาะสม และระบุชื่อ CPNREIT เป็นผูเ้อาประกนัร่วมกบัผูใ้หเ้ช่า 
หรอืบุคคลทีผู่ใ้หเ้ช่าก าหนดตามที่ CPNREIT เหน็สมควร โดยคู่สญัญาตกลงทีจ่ะช าระ
เบีย้ประกนัภยัตามสดัส่วนระยะเวลาและสดัส่วนของพืน้ทีท่ีคู่่สญัญามสีทิธคิรอบครอง
บนโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอรส์ และโครงการยูนิลเีวอร ์เฮา้ส์ (แล้วแต่กรณี) ทัง้นี้ 
รายละเอยีดของพืน้ทีท่ี ่CPNREIT มสีทิธคิรอบครองเป็นไปตามทีป่รากฏในสญัญาฉบบั
นี้ 

(2) ผู้ให้เช่า และ/หรอืบุคคลที่ผู้ให้เช่าก าหนดตามที่ CPNREIT เหน็สมควร และ/หรือ 
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CPNREIT จะจดัใหม้ปีระกนัความเสีย่งภยัในทรพัยส์นิ (Property All Risks Insurance) 
ตลอดระยะเวลาการเช่า โดยวงเงินเอาประกนัภัยพิจารณาตามมูลค่าต้นทุนทดแทน 
(Replacement Cost) ไม่รวมต้นทุนค่าที่ดิน ซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินมูลค่า
อสงัหารมิทรพัยใ์นรอบการประเมนิล่าสุดก่อนทีจ่ะมกีารต่ออายุกรมธรรม ์และระบุชื่อ 
CPNREIT เป็นผู้เอาประกนัร่วม และเป็นผูร้บัประโยชน์ร่วมกบัผู้ให้เช่า หรอืบุคคลที่
ผู้ให้เช่าก าหนดตามที่ CPNREIT เห็นสมควร ตามสดัส่วนของพื้นที่ที่คู่สญัญามี
กรรมสทิธิห์รอืสทิธคิรอบครอง และก าหนดให ้CPNREIT เป็นผูไ้ดร้บัค่าสนิไหมทดแทน
จากการประกนัภยัดงักล่าวตามสดัสว่นพืน้ทีท่ี ่CPNREIT มสีทิธคิรอบครองทัง้หมดเพื่อ
น าไปด าเนินการตามที่ก าหนดภายใต้ข้อทรพัย์สนิที่เช่าเสยีหายหรือถูกท าลายของ
สญัญาฉบบันี้ ทัง้นี้ คู่สญัญาตกลงที่จะช าระเบี้ยประกนัภัยตามกรมธรรม์ประกนัภัย
ดังกล่าวตามสัดส่วนระยะเวลาและสัดส่วนพื้นที่ที่คู่ส ัญญามีกรรมสิทธิห์รือสิทธิ
ครอบครองบนโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส และโครงการยูนิลเีวอร์ เฮ้าส์ (แล้วแต่
กรณี) ทัง้นี้ รายละเอยีดของพืน้ทีท่ี ่CPNREIT มสีทิธคิรอบครองเป็นไปตามทีป่รากฏใน
สญัญาฉบบันี้ 

 อนึ่ง  CPNREIT อาจก าหนดให้ผู้ให้กู้ของ CPNREIT เป็นผู้รบัประโยชน์ในสทิธขิอง
ประกนัภยัแทน CPNREIT ได้ ในกรณีที่ CPNREIT ผดิเงื่อนไขตามสญัญากู้ยมืเงนิที่ 
CPNREIT ไดเ้ขา้ท ากบัผูใ้หกู้ ้ทัง้นี้ ตามขอ้ก าหนดและเงื่อนไขที่ CPNREIT และผูใ้หกู้้
ไดต้กลงกนั (ถา้ม)ี 

เหตผิุดนัดหรอืเหตใุนการเลิก
สญัญา  

 

(1) ในกรณีที่ผูใ้ห้เช่าจงใจฝ่าฝืนหรอืจงใจไม่ปฏบิตัิตามขอ้ตกลงทีร่ะบุไว้ในสญัญาน้ี และ/
หรือสญัญาตกลงกระท าการ หรือผิดค ารับรองที่ให้ไว้ในสญัญานี้ และ/หรือสญัญา  
ตกลงกระท าการ และผู้ให้เช่าไม่สามารถด าเนินการแก้ไข และปฏบิตัิให้ถูกต้องตาม
สญัญาภายใน 90 วนั นับจากวนัทีไ่ดร้บัแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก CPNREIT หรอื
ทราบถึงเหตุแห่งการผดิสญัญานัน้ หรอืภายในระยะเวลาใด ๆ ที่คู่สญัญาได้ตกลงกนั 
เวน้แต่เป็นเหตุสดุวสิยัหรอืเวน้แต่เกดิจากการที ่CPNREIT ไม่ปฏบิตัติามขอ้ตกลงหรอื
เงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญานัน้ ๆ  แต่ทัง้นี้ไม่รวมถึงกรณีที่การไม่ปฏบิตัิตามข้อตกลง
หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสญัญานัน้ ๆ ของ CPNREIT เป็นผลมาจากความประมาท
เลนิเล่อในการปฏบิตัหิน้าที ่หรอืความบกพร่องในการปฏบิตัหิน้าที ่หรอืความจงใจหรอื
ประมาทเลนิเล่อในการไม่ปฏบิตัติามหน้าทีข่องผูใ้หเ้ช่าหรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูใ้หเ้ชา่
ในฐานะผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์  ตามที่ก าหนดในสัญญาแต่งตั ้งผู้บริหาร
อสงัหารมิทรพัยห์รอืสญัญาแต่งตัง้ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยอ์ื่นใด 

(2) ในกรณีที่ผู้ให้เช่าจ าหน่าย จ่าย โอน หรอืก่อภาระผูกพนั หรอืก่อให้เกดิสทิธอิื่นใดใน
ทรพัยส์นิทีเ่ช่า และที่ดนิซึง่เป็นทีต่ัง้ของทรพัยส์นิทีเ่ช่า ซึง่เป็นหรอือาจเป็นการท าให้
เสือ่มสทิธหิรอืรอนสทิธขิอง CPNREIT ในการใชท้รพัยส์นิทีเ่ช่าตามสญัญาฉบบันี้ โดย
ไม่ไดร้บัความยนิยอมจาก CPNREIT ใหถ้อืว่าเป็นเหตุผดินดัตามสญัญานี้ทนัท ี  

(3) ในกรณีใด ๆ กต็ามที่ทรพัย์สนิที่เช่าตามสญัญานี้ ถูกยึดตามค าสัง่ศาล โดยเกิดจาก
ความผิดของผู้ให้เช่า ซึ่งผู้ใช้สิทธิได้ใช้สิทธิถูกต้องตามกฎหมาย อันเป็นเหตุให ้
CPNREIT ไม่สามารถใชป้ระโยชน์จากทรพัยส์นิทีเ่ช่าอย่างเตม็ที ่ตามเจตนารมณ์และ
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วตัถุประสงคข์องสญัญาฉบบันี้ ใหถ้อืว่าเป็นเหตุผดินัดตามสญัญานี้ทนัท ี 

(4) ในกรณีผูใ้หเ้ช่าปฏบิตัผิดิเงื่อนไขของสญัญากูย้มืเงนิ หรอืภาระผูกพนั หรอืภาระหนี้สนิ
อื่นใดกบับุคคลใด ๆ ซึง่อาจน าผูใ้หเ้ช่าไปสูภ่าวะลม้ละลายหรอืฟ้ืนฟูกจิการ (อา้งองิจาก
หลกัเกณฑก์ารประเมนิมาตรฐานของธนาคารพาณิชย)์ โดยผูใ้หเ้ช่าไม่สามารถท าการ
แกไ้ขเหตุดงักล่าวใหเ้สรจ็สิน้ภายใน 180 วนั นับจากวนัทีท่ราบหรอืมเีหตุอนัควรทราบ
ถงึเหตุการณ์ดงักล่าว เวน้แต่ผูใ้หเ้ช่าสามารถพสิจูน์และยนืยนัเป็นลายลกัษณ์อกัษรจน
เป็นทีพ่อใจแก่ CPNREIT ได้ว่าการผดินัดดงักล่าวไม่มผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อ
ฐานะทางการเงินของผู้ให้เช่าซึ่งจะน าผู้ให้เช่าไปสู่ภาวะล้มละลาย และการผิดนัด
ดงักล่าวไม่มผีลกระทบต่อการใชส้ทิธขิอง CPNREIT ตามสญัญาฉบบันี้  

(5) ในกรณีทีผู่ใ้หเ้ช่าถูกศาลสัง่พทิกัษ์ทรพัย ์หรอืถูกศาลสัง่ใหล้ม้ละลาย หรอือยู่ในขัน้ตอน
การเลิกบริษัท การช าระบัญชี หรือศาลมีค าสัง่ให้ฟ้ืนฟูกิ จการของผู้ให้เช่า ซึ่ง 
CPNREIT เหน็ว่ามผีลกระทบต่อความสามารถของผูใ้หเ้ช่าในการช าระหนี้ หรอืปฏบิตัิ
ตามสญัญานี้ ใหถ้อืว่าเป็นเหตุผดินดัตามสญัญานี้ทนัท ี  

(6) ในกรณีที ่CPNREIT จงใจฝา่ฝืนหรอืจงใจไม่ปฏบิตัติามขอ้ตกลงทีเ่ป็นสาระส าคญัทีร่ะบุ
ไวใ้นสญัญานี้ หรอืผดิค ารบัรองทีเ่ป็นสาระส าคญัทีใ่หไ้วใ้นสญัญานี้ และ CPNREIT ไม่
สามารถด าเนินการแกไ้ข และปฏบิตัใิหถู้กต้องตามสญัญาภายใน 90 วนั นับจากวนัที่
ไดร้บัแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูใ้หเ้ช่า หรอืทราบถงึเหตุแหง่การผดิสญัญานัน้ หรอื
ภายในระยะเวลาใด ๆ ทีคู่่สญัญาไดต้กลงกนั เวน้แต่เป็นเหตุสดุวสิยัหรอืเวน้แต่เกดิจาก
การที่ผูใ้หเ้ช่าไม่ปฏบิตัติามขอ้ตกลงหรอืเงื่อนไขทีร่ะบุไว้ในสญัญาฉบบันี้ หรอืเวน้แต่
เกิดจากการที่ผู้ ให้ เช่ าหรือบุคคลที่ เกี่ยวข้องกับผู้ ให้ เช่ า  ในฐานะผู้บริหาร
อสงัหารมิทรพัย์ประมาทเลนิเล่อในการปฏบิตัหิน้าที ่หรือบกพร่องในการปฏบิตัหิน้าที ่
หรือจงใจหรือประมาทเลินเล่อในการไม่ปฏิบตัิตามหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในสญัญา
แต่งตัง้ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์หรอืสญัญาแต่งตัง้ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยอ์ื่นใด 

ผลของการผิดนัดหรอืผลของ
การเลิกสญัญา 

(1) ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในขอ้ (1) ของเหตุผดินัด CPNREIT มสีทิธเิรยีก
ค่าเสยีหายจากผูใ้หเ้ช่าจากเหตุดงักล่าว โดยไม่มผีลท าใหส้ญัญาฉบบันี้สิน้สดุลง เวน้แต่
ความเสยีหายดงักล่าวเกดิจากผูใ้หเ้ช่าจงใจฝา่ฝืนหรอืจงใจไม่ปฏบิตัติามขอ้ตกลงทีร่ะบุ
ไว้ในสญัญานี้  และ/หรือ สญัญาตกลงกระท าการ ซึ่งส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อ
ทรพัยส์นิทีเ่ช่าภายใตส้ญัญาฉบบันี้ และกระทบสทิธขิอง CPNREIT ภายใตส้ญัญาฉบบั
นี้อย่างมนียัส าคญั  CPNREIT มสีทิธบิอกเลกิสญัญาฉบบันี้ไดท้นัท ีและผูใ้หเ้ช่าจะต้อง
ช าระคนืค่าเช่าทรพัยส์นิทีเ่ช่าคงเหลอื รวมถงึเงนิหรอืผลประโยชน์อื่นใดทีผู่ใ้หเ้ช่าไดร้บั
ไว้ในนาม CPNREIT ให้แก่ CPNREIT ตามสดัส่วนของระยะเวลาการเช่าที่เหลอือยู่
ด้วยวธิกีารค านวณตามที่ก าหนดในสญัญาฉบบันี้ รวมถึงค่าขาดประโยชน์จากการที ่
CPNREIT ไม่สามารถใชป้ระโยชน์ซึง่ทรพัยส์นิทีเ่ช่าไดต้ามระยะเวลาการเช่าทีก่ าหนด
ไว้ในสญัญาฉบบันี้ ทัง้นี้ ไม่ตดัสทิธขิอง CPNREIT ในการเรยีกรอ้งค่าเสยีหาย และ/
หรอื ค่าใชจ้่ายอื่นใดอนัเกดิจากการทีม่เีหตุผดินดัเกดิขึน้นัน้   

(2) ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ (2) - (5) ของเหตุผดินัด CPNREIT มสีทิธทิี่
จะบอกเลิกสญัญาฉบบันี้ได้ทนัที และในกรณีที่ CPNREIT ใช้สทิธดิงักล่าว ผู้ให้เช่า
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จะต้องช าระคนืค่าเช่าคงเหลอื รวมถึงเงนิหรอืผลประโยชน์อื่นใดทีผู่้ให้เช่าไดร้บัไว้ใน
นาม CPNREIT ให้แก่ CPNREIT ตามสดัส่วนของระยะเวลาการเช่าที่เหลืออยู่ด้วย
วธิกีารค านวณตามทีก่ าหนดในสญัญาฉบบันี้ และค่าขาดประโยชน์จากการที ่CPNREIT 
ไม่สามารถใชป้ระโยชน์ซึง่ทรพัยส์นิทีเ่ช่าไดต้ามระยะเวลาการเช่าทีก่ าหนดไวใ้นสญัญา
ฉบบันี้ ทัง้นี้ ไม่ตดัสทิธขิอง CPNREIT ในการเรยีกรอ้งค่าเสยีหาย และ/หรอืค่าใชจ้่าย
อื่นใดอนัเกดิจากการทีม่เีหตุผดินดัเกดิขึน้นัน้ 

(3) ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในขอ้ (6) ของเหตุผดินัด ผู้ให้เช่ามสีทิธิเรียก
ค่าเสยีหายจาก CPNREIT จากเหตุดงักล่าว โดยไม่มผีลท าใหส้ญัญาฉบบันี้สิน้สุดลง 
เวน้แต่ความเสยีหายดงักล่าวเกดิจาก CPNREIT จงใจฝา่ฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามขอ้ตกลง
ทีร่ะบุไวใ้นสญัญานี้ และมผีลกระทบอย่างรา้ยแรงต่อทรพัยส์นิทีเ่ชา่ภายใตส้ญัญาฉบบันี้ 
ผูใ้หเ้ช่ามสีทิธบิอกเลกิสญัญาฉบบันี้ไดท้นัท ีโดยผูใ้หเ้ช่าไม่ต้องช าระคนืค่าเช่าคงเหลอื
ให้แก่ CPNREIT ทัง้นี้ ไม่ตดัสทิธขิองผู้ให้เช่าในการเรยีกร้องค่าเสยีหาย และ/หรอื
ค่าใชจ้่ายอื่นใดอนัเกดิจากการทีม่เีหตุผดินดัเกดิขึน้นัน้    

ค ารบัรองของผูใ้ห้เช่า ณ วนัจดทะเบยีนสทิธกิารเช่าทรพัยส์นิทีเ่ช่าใหแ้ก่ GLANDRT 

(1) ผูใ้หเ้ช่าเป็นเจา้ของกรรมสทิธิใ์นทรพัยส์นิทีเ่ช่าแต่เพยีงผูเ้ดยีวในอนัทีจ่ะน าทรพัยส์นิที่
เช่าออกใหเ้ช่าแก่ CPNREIT 

(2) ทรพัยส์นิทีเ่ช่าปราศจากภาระผกูพนัใด ๆ ซึง่รวมถงึแต่ไม่จ ากดัเพยีง การจ านอง การ
จ าน า สทิธยิดึหน่วง และภาระตดิพนัในอสงัหารมิทรพัยอ์ื่นใด 

(3) ทรพัยส์นิทีเ่ช่าได้ด าเนินการก่อสรา้งและดดัแปลงถูกต้องตามกฎหมาย และไม่ช ารุด
บกพร่องในสว่นทีส่ าคญั  

(4) ใบอนุญาตต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งและจ าเป็นกบัทรพัยส์นิทีเ่ช่าครบถ้วนสมบูรณ์และชอบ
ดว้ยกฎหมาย และยงัมผีลสมบรูณ์ 

(5) ผูใ้ห้เช่าได้ปฏบิตัิตามเงื่อนไขหลกัเกณฑ์ต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาตต่าง ๆ ที่
เกีย่วขอ้งและจ าเป็นกบัทรพัยส์นิทีเ่ช่าอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และไม่มกีารกระท าการ  
ใด ๆ อนัเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย หรอืเสีย่งต่อการถูกเพกิถอนใบอนุญาตนัน้ ๆ หรอื
อาจก่อใหเ้กดิผลกระทบในทางลบต่อทรพัยส์นิทีเ่ช่าหรอืต่อการปฏบิตัติามสญัญาของ
คู่สญัญา 

(6) ทรพัยส์นิทีเ่ช่ามทีางเขา้ออกทีเ่หมาะสมส าหรบัการใชป้ระโยชน์ของ CPNREIT 

(7) ทรพัย์สนิที่เช่าปราศจากภาระภาษีและค่าธรรมเนียมใด ๆ ค้างจ่ายกบัหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง อนัอาจจะมีผลกระทบในทางลบต่อการปฏิบตัิตามสญัญาฉบบันี้หรือมี
ผลกระทบต่อการด าเนินกจิการโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอรส์ และโครงการยูนิลเีวอร ์
เฮา้ส ์(แลว้แต่กรณี) 
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(2.3) สญัญาซ้ือขายสงัหาริมทรพัย ์ 

ผูข้าย GLANDRT  

ผูซ้ื้อ CPNREIT 

ทรพัยสิ์นท่ีซ้ือขาย อุปกรณ์ตกแต่ง เครื่องมอื เครื่องใช ้ทัง้ทีต่ดิตรงึตราและไม่ตดิตรงึตราถาวร รวมทัง้อุปกรณ์
อื่นใดที่ใช้เพื่อวตัถุประสงคใ์นการประดบัตกแต่งหรอือ านวยความสะดวกให้กบัผู้ใช้บรกิาร
อาคารและสิง่ปลูกสรา้งในโครงการของ GLANDRT ซึง่ตัง้ และ/หรอืติดตรงึตราอยู่ภายใน
พืน้ที่ของอาคารและสิง่ปลูกสรา้งในโครงการของ GLANDRT หรอืบนพืน้ผวิของตวัอาคาร
และสิง่ปลกูสรา้งในโครงการของ GLANDRT และ/หรอืบรเิวณภายในพืน้ทีเ่ช่าของผูเ้ช่าพืน้ที่
ในอาคารและสิง่ปลูกสรา้งในโครงการของ GLANDRT ซึ่ง GLANDRT เป็นผูม้กีรรมสทิธิ ์
รวมทัง้สทิธใิด ๆ ทีเ่กีย่วกบัหรอืเกีย่วเน่ืองกบัทรพัยส์นิดงักล่าว (แลว้แต่กรณี) แต่ทัง้นี้ไม่ใช่
ทรพัยส์นิทีม่ลีกัษณะเป็นสว่นควบของอาคารและสิง่ปลกูสรา้งโครงการของ GLANDRT 

ราคาซ้ือขาย CPNREIT จะช าระราคาซือ้ขายทัง้จ านวนตามทีร่ะบุไวใ้นสญัญา ในวนัเดยีวกนักบัวนัช าระ
ค่าตอบแทนตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาโอนสทิธแิละหน้าทีใ่นสญัญาเช่าพืน้ทีส่ านักงาน ทีจ่อด
รถ และงานระบบ 

การโอนกรรมสิทธ์ิใน
ทรพัยสิ์น 

วันโอนสิทธิและหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาโอนสิทธิและหน้าที่ในสญัญาเช่าพื้นที่
ส านกังาน ทีจ่อดรถ และงานระบบ และไดม้กีารช าระราคาซือ้ขายใหก้บัผูข้ายครบถ้วนตามที่
ก าหนดในสญัญาฉบบันี้ (“วนัโอนกรรมสิทธ์ิ”) 

เหตผิุดนัดหรอืเหตใุนการ
เลิกสญัญา 

ก่อนวนัโอนกรรมสทิธิ ์สญัญาน้ีอาจสิน้สดุลงไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี 

(1) คู่สญัญาทัง้สองฝา่ยตกลงกนัเลกิสญัญา 

(2) ในกรณีทีคู่่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามขอ้ตกลงทีร่ะบุไวใ้นสญัญาน้ี 
หรอืผดิค ารบัรองทีใ่หไ้วใ้นสญัญานี้ คู่สญัญาอกีฝา่ยหนึ่งมสีทิธบิอกเลกิสญัญาไดท้นัท ี

(3) ในกรณีทีคู่่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงถูกศาลสัง่พทิกัษ์ทรพัย์ หรอืถูกศาลสัง่ให้ลม้ละลาย 
หรอือยู่ในขัน้ตอนการเลกิบรษิัท การช าระบัญช ีหรอืมกีารร้องขอให้ฟ้ืนฟูกจิการของ
คู่สญัญาฝา่ยดงักล่าวต่อศาลหรอืหน่วยงานราชการทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่คู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึง
เหน็ว่ามผีลกระทบต่อความสามารถของคู่สญัญาฝา่ยดงักล่าวในการปฏบิตัติามสญัญานี้  
คู่สญัญาอกีฝา่ยหน่ึงมสีทิธบิอกเลกิสญัญาไดท้นัท ี

(4) ในกรณีทีไ่ม่มกีารด าเนินการจดทะเบยีนโอนสทิธกิารเช่าตามสญัญาโอนสทิธแิละหน้าที่
ในสญัญาเช่าพืน้ทีส่ านกังาน ทีจ่อดรถ และงานระบบ ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด 

ผลของการผิดนัดหรอืผลของ
การเลิกสญัญา 

เมื่อมกีารเลกิสญัญา ให้ถอืว่าคู่สญัญาทัง้สองฝ่ายปราศจากภาระหน้าทีซ่ึ่งจะต้องผูกพนักนั
ตามสญัญาฉบบันี้ แต่ทัง้นี้ ไม่รวมถงึภาระหน้าทีใ่ด ๆ ซึง่เกดิก่อนการเลกิสญัญา และย่อมไม่
ตดัสทิธใินการเรยีกรอ้งค่าเสยีหาย ในกรณีทีก่ารผดิสญัญานัน้ เกดิจากความผดิของคู่สญัญา
ฝา่ยใดฝา่ยหน่ึง หรอืค่าเสยีหายทีเ่กดิขึน้จากการไม่ไดร้บัโอน ครอบครอง หรอืใช้ประโยชน์
ในทรพัยส์นิ  

ค ารบัรองของผูข้าย ณ วนัท าสญัญาฉบบันี้ และวนัโอนกรรมสทิธิ ์GLANDRT เป็นเจา้ของกรรมสทิธิแ์ละมสีทิธิ
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โดยสมบูรณ์ในการขายทรพัย์สนิโดยปราศจากภาระผูกพนั หรอืการน าไปเป็นหลกัประกนั
โดยประการอื่นใด  

(2.4) สญัญาตกลงกระท าการ  

ผูใ้ห้สญัญา ทรพัยสิ์นท่ีลงทุนโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอรส์  

จ-ีแลนด ์

ทรพัยสิ์นท่ีลงทุนในโครงการยูนิลีเวอร ์เฮ้าส ์ 

สเตอรล์งิ 

ผูร้บัสญัญา CPNREIT 

การประกอบกิจการอาคาร
ส านักงานให้เช่า 

 

(1) ในการประกอบกจิการอาคารส านกังานใหเ้ช่าในโครงการเดอะ แกรนด ์พระราม 9  ผูใ้ห้
สญัญาตกลงว่า ผูใ้หส้ญัญา และ/หรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูใ้หส้ญัญา จะไม่ด าเนินการ  
ใด ๆ อนัเป็นการชกัชวน เชญิชวน หรอืจูงใจใหผู้เ้ช่าพื้นทีส่ านักงานภายในทรพัยส์นิที่
เช่าของ CPNREIT ไปเช่าพืน้ทีส่ านักงานของโครงการย่อยอื่น ๆ ภายในโครงการเดอะ 
แกรนด ์พระราม 9  

(2) นบัจากวนัที ่CPNREIT ไดล้งทุนในทรพัยส์นิทีเ่ช่า ผูใ้หส้ญัญาตกลงว่าการก าหนดอตัรา
ค่าเช่าและค่าบรกิารของพื้นที่ส านักงานที่ให้เช่าแก่ผู้เช่าพื้นที่และผู้รบับรกิารรายใหม่ 
และผู้เช่าพื้นที่และผู้รบับรกิารรายเดมิซึ่งขอเช่าพื้นทีเ่พิม่เติม ของโครงการย่อยอื่น  ๆ 
ภายในโครงการเดอะ แกรนด์ พระราม 9 ต้องไม่เป็นการแข่งขนักบัการให้เช่าพื้นที่
ส านักงานทีใ่หเ้ช่าแก่ผูเ้ช่าพื้นที่และผู้รบับรกิารรายใหม่ และผูเ้ช่าพื้นที่และผู้รบับรกิาร
รายเดมิซึ่งขอเช่าพืน้ที่เพิม่เติม ของทรพัยส์นิทีเ่ช่าโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส และ
ทรพัยส์นิทีเ่ช่าโครงการยนูิลเิวอร ์เฮา้ส ์รวมถงึการไม่ใหก้ารสนบัสนุนหรอืประโยชน์ตอบ
แทนใด ๆ แก่ผูเ้ช่าพืน้ทีแ่ละผูร้บับรกิารรายใหม่ และผูเ้ช่าพืน้ทีแ่ละผู้รบับรกิารรายเดมิ
ซึง่ขอเช่าพืน้ทีเ่พิม่เตมิ ของโครงการย่อยอื่น ๆ ภายในโครงการเดอะ แกรนด ์พระราม 9 
ซึง่ไม่เป็นไปตามปกตทิางการคา้ เพื่อจงูใจใหเ้ขา้ท าสญัญาเช่าและสญัญาบรกิาร  

ทัง้นี้ เวน้แต่จะไดร้บัความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก CPNREIT ผูใ้หส้ญัญาตกลง
ว่า ตลอดระยะเวลาการเช่า หากอตัราการเช่าพืน้ทีส่ านักงาน (Occupancy Rate) ของ
ทรพัยส์นิทีเ่ช่าโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอรส์ หรอืทรพัยส์นิทีเ่ช่าโครงการยนูิลเีวอร ์เฮา้ส ์
ต ่ากว่ารอ้ยละ 92 ของแต่ละโครงการที่ CPNREIT ลงทุน ผูใ้หส้ญัญา และ/หรอืบุคคลที่
เกีย่วขอ้งกบัผูใ้หส้ญัญา จะด าเนินการตามแนวทางตามทีก่ าหนดในสญัญาฉบบันี้และจะ
ก าหนดอัตราค่าเช่าและค่าบริการของพื้นที่ส านักงานที่ให้เช่าแก่ผู้เช่าพื้นที่และ
ผูร้บับรกิารรายใหม่ และผู้เช่าพื้นที่และผู้รบับรกิารรายเดมิซึ่งขอเช่าพื้นที่เพิม่เติมของ
โครงการย่อยอื่น ๆ ภายในโครงการเดอะ แกรนด ์พระราม 9 ใหเ้ป็นดงันี้ 

- สงูกว่ารอ้ยละ 15 ของอตัราค่าเช่าและค่าบรกิารของพืน้ทีส่ านกังานทีใ่หเ้ช่าแก่ผูเ้ช่า
พืน้ทีแ่ละผูร้บับรกิารรายใหม่ และผูเ้ช่าพืน้ทีแ่ละผูร้บับรกิารรายเดมิซึง่ขอเช่าพืน้ที่
เพิม่เตมิ ในทรพัยส์นิทีเ่ช่าโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอรส์  
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- สงูกว่ารอ้ยละ 10 ของอตัราค่าเช่าและค่าบรกิารของพืน้ทีส่ านกังานทีใ่หเ้ช่าแก่ผูเ้ช่า
พืน้ทีแ่ละผูร้บับรกิารรายใหม่ และผูเ้ช่าพืน้ทีแ่ละผูร้บับรกิารรายเดมิซึง่ขอเช่าพืน้ที่
เพิม่เตมิในทรพัยส์นิทีเ่ช่าโครงการยนูิลเีวอร ์เฮา้ส ์

ซึง่อตัราค่าเช่าและค่าบรกิารของพืน้ทีส่ านกังานทีใ่หเ้ช่าแก่ผูเ้ช่าพืน้ทีแ่ละผูร้บับรกิารราย
ใหม่ และผู้เช่าพื้นที่และผู้รบับริการรายเดิมซึ่งขอเช่าพื้นที่เพิ่มเติมในทรพัย์สนิที่เช่า
ดังกล่าว จะถูกก าหนดขึ้นในการจัดท างบประมาณประจ าปีในแต่ละปีโดยผู้จ ัดการ
กองทรสัต ์(“ข้อตกลงก าหนดอตัราค่าเช่าและค่าบริการ”) โดยขอ้ตกลงก าหนดอตัรา
ค่าเช่าและค่าบรกิารดงักล่าวจะใชก้บัพืน้ทีส่ านักงานใหเ้ช่าทีม่บีรเิวณ (Zone) และขนาด
พืน้ทีเ่ท่าหรอืใกลเ้คยีงกนัระหว่าง (ก) พืน้ทีภ่ายในโครงการย่อยอื่น ๆ ภายในโครงการ
เดอะ แกรนด ์พระราม 9 และ (ข) พืน้ที่ภายในโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอรส์ และ/หรอื
โครงการยนูิลเีวอร ์เฮา้ส ์ตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญา  

ในการนี้ คู่สญัญาตกลงว่า ขอ้ตกลงก าหนดอตัราค่าเช่าและค่าบรกิารจะไม่น ามาใชบ้งัคบั
กบัพื้นที่ส านักงานให้เช่าของโครงการใดในโครงการย่อยอื่น ๆ ภายในโครงการเดอะ  
แกรนด ์พระราม 9 หากเป็นกรณีดงันี้ 

(1) กรณีทีผู่ใ้หส้ญัญา และ/หรอืบุคคลที่เกีย่วขอ้งกบัผูใ้ห้สญัญา ไดจ้ าหน่าย จ่าย โอน 
หรอืให้เช่า (ที่มใิช่เป็นการใหเ้ช่าพืน้ทีใ่นการด าเนินธุรกจิให้เช่าพื้นที่ส านักงานแก่
ลูกคา้ทัว่ไปตามปกตทิางการคา้) พืน้ที่ส านักงานใหเ้ช่าโครงการนัน้ ๆ ทัง้หมด แก่
บุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้สญัญา ทัง้นี้ ภายใต้ข้อก าหนดและ
เงื่อนไขในเรื่องสทิธใินการปฏเิสธก่อน หรอื  

(2) กรณีที ่CPNREIT ลงทุนในพืน้ทีส่ านกังานใหเ้ช่าภายในโครงการนัน้ ๆ 

เพื่อประโยชน์แห่งสญัญาขอ้น้ี หากอตัราการเช่าพืน้ทีส่ านกังาน (Occupancy Rate) ของ
ทรพัยส์นิทีเ่ช่าโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอรส์ หรอืทรพัยส์นิทีเ่ช่าโครงการยนูิลเีวอร ์เฮา้ส ์
ต ่ากว่าร้อยละ 92 ตามที่ก าหนดข้างต้น ผู้ให้สญัญาตกลงเปิดเผยหรอืจดัให้บุคคลที่
เกีย่วขอ้งกบัผูใ้ห้สญัญา เปิดเผยขอ้มูลค่าเช่าและค่าบรกิาร เงื่อนไข และระยะเวลาการ
เช่า ของพื้นที่ส านักงานให้เช่าของโครงการย่อยอื่น ๆ ภายในโครงการเดอะ แกรนด ์
พระราม 9 ให้ CPNREIT ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทุกไตรมาส รวมถึงให้สทิธิ 
CPNREIT เขา้ไปตรวจสอบขอ้มลูดงักล่าวตามที ่CPNREIT รอ้งขอและเหน็สมควร  

สิทธิในการปฏิเสธก่อน 
(Right of First Refusal) 

(1) นบัจากวนัที ่CPNREIT ได้ลงทุนในทรพัย์สนิทีล่งทุน (จนถึงวนัที ่18 เมษายน 2567) 
หากผู้ให้สญัญา และ/หรอืบุคคลที่เกี่ยวขอ้งกบัผู้ให้สญัญา มคีวามประสงคจ์ะจ าหน่าย 
จ่าย โอน หรอืใหเ้ช่า (ทีม่ใิช่เป็นการใหเ้ช่าพืน้ทีใ่นการด าเนินธุรกจิใหเ้ช่าพืน้ทีส่ านักงาน
แก่ลูกคา้ทัว่ไปตามปกตทิางการคา้) ไม่ว่าทัง้หมดหรอืแต่บางส่วนของทรพัยส์นิทีใ่ชใ้น
การประกอบธุรกิจพื้นที่ส านักงานให้เช่าที่อยู่ในโครงการเดอะ แกรนด์ พระราม 9 
(“ทรพัยสิ์นท่ีอยู่ภายใต้สิทธิในการปฏิเสธก่อน”) ผู้ให้สญัญาตกลงว่า ผู้ให้สญัญา 
และ/หรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูใ้หส้ญัญา จะด าเนินการให้ CPNREIT ไดร้บัสทิธใินการ
ปฏเิสธก่อน (Right of First Refusal) ในการลงทุนในทรพัยส์นิดงักล่าวนัน้  

(2) การใชส้ทิธกิารปฏเิสธก่อน (Right of First Refusal) ของ CPNREIT ต้องเป็นไปตาม
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ขัน้ตอนและขอ้ก าหนดดงัต่อไปนี้  

ก. เมื่อผูใ้หส้ญัญา และ/หรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูใ้หส้ญัญา มคีวามประสงคจ์ะจ าหน่าย 
จ่าย โอน หรอืใหเ้ช่าทรพัยส์นิทีอ่ยู่ภายใต้สทิธใินการปฏเิสธก่อน หรอืไดร้บัขอ้เสนอ
จากบุคคลใดซึง่ประสงคจ์ะซือ้ รบัโอน หรอืเช่าทรพัยส์นิดงักล่าว ผูใ้หส้ญัญาจะบอก
กล่าว และ/หรือจะด าเนินการให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้สัญญาบอกกล่าวให้ 
CPNREIT ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยหนังสอืบอกกล่าวดงักล่าวจะต้องระบุถงึ
รายละเอยีดของทรพัยส์นิทีจ่ะจ าหน่าย จ่าย โอน หรอืใหเ้ช่า รวมทัง้ขอ้มูลทีเ่พยีงพอ
ส าหรบัการประเมนิมูลค่าทรพัยส์นิของผูป้ระเมนิมูลค่าทรพัยส์นิ และขอ้ก าหนดและ
เงื่อนไขทีส่ าคญั รวมถงึ (ก) ช่วงราคาทีป่ระสงคจ์ะขายหรอืค่าเชา่ตลอดระยะเวลาการ
เช่า (ซึง่เป็นช่วงราคาหรอืค่าเช่าตลอดระยะเวลาการเช่า ทีห่กัค่าใชจ้่ายทีผู่ใ้หส้ญัญา 
จะเป็นผู้รบัผดิชอบในการขายหรอืให้เช่า) และ (ข) ค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผลที่ผู้ให้
สญัญาจะเป็นผูร้บัผดิชอบในการขายหรอืใหเ้ช่าทรพัยส์นิดงักล่าวแก่ CPNREIT ดว้ย 
(“ค าเสนอ”) ทัง้นี้ หากค าเสนอที ่ผูใ้หส้ญัญาจดัส่งให ้CPNREIT ไม่เพยีงพอส าหรบั
การประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิของผูป้ระเมนิมูลค่าทรพัยส์นิ CPNREIT มสีทิธริอ้งขอให ้
ผูใ้หส้ญัญาจดัสง่ขอ้มลูเพิม่เตมิส าหรบัการด าเนินการดงักล่าวได ้  

ข. CPNREIT จะแต่งตัง้ผูป้ระเมนิมูลค่าทรพัยส์นิจ านวน 2 ราย ทีอ่ยู่ในบญัชรีายชื่อที่
ได้รบัความเหน็ชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. เพื่อท าการประเมนิมูลค่าทรพัย์สนิที่อยู่
ภายใต้สทิธใินการปฏเิสธก่อน และ CPNREIT จะด าเนินการ (ก) แจง้ความประสงค์
ในการลงทุน รวมถงึระบุช่วงราคาทีป่ระสงคจ์ะซือ้หรอืค่าเช่าตลอดระยะเวลาการเช่า
ของทรพัย์สนินัน้ (ซึ่งเป็นช่วงราคาหรอืค่าเช่าตลอดระยะเวลาการเช่า ที่ยงัไม่หกั
ค่าใชจ้่ายทีผู่ใ้หส้ญัญา จะเป็นผูร้บัผดิชอบในการขายหรอืใหเ้ช่า) และขอ้ก าหนดและ
เงื่อนไขทีส่ าคญั หรอื (ข) อาจตอบปฏเิสธการลงทุน ในกรณีทีร่าคาหรอืค่าเช่าตลอด
ระยะเวลาการเช่าของทรพัยส์นิทีต่ ่าทีสุ่ดทีผู่ใ้หส้ญัญา และ/หรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ผู้ให้สญัญา แจ้งมาในค าเสนอนัน้สูงกว่าร้อยละ 115 ของราคาต ่าสุดของผู้ประเมิน
สองรายดงักล่าว หกัดว้ยค่าใชจ้่ายทีผู่ใ้หส้ญัญาจะเป็นผูร้บัผดิชอบในการขายหรอืให้
เช่า โดย CPNREIT จะแจง้ความประสงคด์งักล่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษรใหผู้ใ้หส้ญัญา 
และ/หรอืบุคคลที่เกีย่วขอ้งกบัผูใ้ห้สญัญา (แล้วแต่กรณี) ทราบภายในระยะเวลา 30 
วนั นบัจากวนัที ่CPNREIT ไดร้บัค าเสนอ หรอืวนัที ่CPNREIT ไดร้บัขอ้มูลครบถ้วน
ส าหรบัการประเมนิมูลค่าทรพัยส์นิของผูป้ระเมนิมูลค่าทรพัย์สนิ (แลว้แต่กรณีใดจะ
เกดิขึน้ทหีลงั) หรอืภายในระยะเวลาอื่นทีคู่่สญัญาตกลงกนัเป็นลายลกัษณ์อกัษร  

(3) ในกรณีที ่(ก) CPNREIT ปฏเิสธการลงทุนดงักล่าว โดยการแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรไป
ยังผู้ให้สัญญา และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้สัญญา (แล้วแต่กรณี) หรือ (ข)  
CPNREIT ไม่แจง้ความประสงคเ์ป็นประการใดภายในระยะเวลา 30 วนั ตามทีก่ าหนดใน 
(2) ให้ถอืว่าหน้าทีใ่นการใหส้ทิธทิีจ่ะปฏเิสธก่อน (Right of First Refusal) ของผูใ้ห้
สญัญา และ/หรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูใ้หส้ญัญาตามสญัญานี้ เป็นอนัสิน้สุดลงเฉพาะใน
สว่นทีเ่กีย่วกบัทรพัยส์นิทีผู่ใ้หส้ญัญา และ/หรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูใ้หส้ญัญา เสนอต่อ 
CPNREIT ในคราวนัน้ ๆ และผูใ้หส้ญัญา และ/หรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูใ้หส้ญัญา ทีไ่ด้
ท าค าเสนอนัน้มีสทิธจิ าหน่าย จ่าย โอน หรือให้เช่าทรพัย์สนิดงักล่าวแก่บุคคลอื่นได ้
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ทัง้นี้ ภายใตเ้งื่อนไขใน (5)  

(4) ในกรณีที ่CPNREIT ตอบรบัค าเสนอตามทีก่ าหนดใน (2) ผูใ้หส้ญัญา และ/หรอืบุคคลที่
เกีย่วขอ้งกบัผูใ้หส้ญัญา (แลว้แต่กรณี) ทีไ่ดท้ าค าเสนอนัน้ จะจ าหน่าย จ่าย โอน หรอืให้
เช่าทรพัยส์นิทีอ่ยู่ภายใตส้ทิธใินการปฏเิสธก่อนดงักล่าวแก่บุคคลอื่นไดก้ต่็อเมื่อ   

(ก) ในกรณีที่การลงทุนในทรพัยส์นิดงักล่าวเป็นธุรกรรมทีจ่ะต้องได้รบัความเหน็ชอบ
จากที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรสัต์ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง แต่  CPNREIT ไม่
สามารถจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัตไ์ดภ้ายในระยะเวลา 90 วนั นบัจากวนัที ่
CPNREIT ได้รับค าเสนอหรือได้รับข้อมูลครบถ้วนส าหรับการประเมินมูลค่า
ทรพัยส์นิของผูป้ระเมนิมลูค่าทรพัยส์นิ (แลว้แต่กรณีใดจะเกดิขึน้ทหีลงั) หรอืภายใน
ระยะเวลาอื่นที่คู่ส ัญญาตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษร หรือที่ประชุมผู้ถือ
หน่วยทรสัตม์มีตไิม่อนุมตักิารลงทุนในทรพัยส์นิดงักล่าว หรอื 

(ข) ในกรณีที่กระบวนการได้มาซึ่งทรพัย์สนิที่อยู่ภายใต้สทิธิในการปฏิเสธก่อนของ  
CPNREIT ไม่ต้องไดร้บัอนุญาตจากหน่วยงานราชการ แต่ CPNREIT ไม่สามารถ
ลงทุนในทรพัยส์นิดงักล่าวใหเ้สรจ็สิน้ภายใน 180 วนันับจากวนัที ่ CPNREIT ได้
รบัค าเสนอ หรือ ได้รบัข้อมูลครบถ้วนส าหรบัการประเมินมูลค่าทรพัย์สินของผู้
ประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิ (แลว้แต่กรณีใดจะเกดิขึน้ทหีลงั) หรอืภายในระยะเวลาอื่นที่
คู่สญัญาตกลงกนัเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรอื 

(ค) ในกรณีที่กระบวนการได้มาซึ่งทรพัย์สนิที่อยู่ภายใต้สทิธิในการปฏิเสธก่อนของ 
CPNREIT จะต้องไดร้บัอนุญาตจากส านักงาน ก.ล.ต. และ/หรอืหน่วยงานราชการ
อื่นทีเ่กีย่วขอ้ง แต่  

1. CPNREIT ไม่สามารถยื่นเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุนในทรพัยส์นิดงักล่าว
ให้แก่ส านักงาน ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานราชการอื่นที่เกี่ยวขอ้งภายใน 180 
วนั นับจากวนัที่ CPNREIT ไดร้บัค าเสนอหรอืไดร้บัขอ้มูลครบถ้วนส าหรบัการ
ประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิของผูป้ระเมนิมลูค่าทรพัยส์นิ (แลว้แต่กรณีใดจะเกดิขึน้ที
หลงั) หรอืภายในระยะเวลาอื่นทีคู่่สญัญาตกลงกนัเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรอื  

2. CPNREIT ไม่สามารถลงทุนในทรพัยส์นิดงักล่าวใหเ้สรจ็สิน้ภายใน 240 วนั นับ
จากวนัที ่CPNREIT ไดร้บัค าเสนอ หรอืไดร้บัขอ้มลูครบถว้นส าหรบัการประเมนิ
มูลค่าทรพัย์สนิของผู้ประเมนิมูลค่าทรพัย์สนิ (แล้วแต่กรณีใดจะเกดิขึน้ทหีลงั) 
หรอืภายในระยะเวลาอื่นทีคู่่สญัญาตกลงกนัเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

ทัง้นี้ ไม่ว่ากรณีจะเป็นประการใดกต็าม ผูใ้หส้ญัญา ตกลงว่า ผูใ้หส้ญัญา และ/หรอื 
บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูใ้หส้ญัญา จะไม่เปิดเผยช่วงราคาหรอืค่าเช่าตลอดระยะเวลา
การเช่าของทรพัยส์นิ และขอ้ก าหนดและเงื่อนไขทีไ่ดร้บัจาก CPNREIT ใหบุ้คคลใด 
ๆ ทราบ  

(5) ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ผู้ให้สัญญา และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้สญัญา ต้อง
ด าเนินการจ าหน่าย จ่าย โอน หรอืให้เช่าทรพัย์สนิที่อยู่ภายใต้สทิธใินการปฏเิสธก่อน
ดงักล่าว โดยมเีงื่อนไขว่าราคาหรอืค่าเช่าตลอดระยะเวลาการเช่าของทรพัยส์นิทีต่กลง
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ขายหรอืใหเ้ช่านัน้ตอ้งไม่ต ่ากว่าราคาหรอืค่าเช่าตลอดระยะเวลาการเช่าของทรพัยส์นิที่
ต ่าทีส่ดุทีผู่ใ้หส้ญัญา และ/หรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูใ้หส้ญัญา แจง้มาในค าเสนอตามขอ้ 
(1) และตอ้งจ าหน่าย จ่าย โอน หรอืใหเ้ช่าทรพัยส์นิใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 1 ปี นับจากวนัที ่
CPNREIT ปฏเิสธการลงทุน หรือนับจากวนัครบก าหนดระยะเวลา 30 วนั ในกรณีที ่
CPNREIT ไม่แจง้ความประสงค ์หรอืนับจากวนัที่ CPNREIT ไม่สามารถด าเนินการ
ภายในระยะเวลาใด ๆ ตามทีก่ าหนดไวใ้น (4)   

(6) หากผูใ้หส้ญัญา และ/หรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูใ้หส้ญัญา ไม่ด าเนินการตามขอ้ก าหนด
ดงักล่าว และผู้ให้สญัญา และ/หรอืบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งกบัผู้ใหส้ญัญา มคีวามประสงค์จะ
จ าหน่าย จ่าย โอน หรอืใหเ้ช่าทรพัยส์นินัน้อกี ผูใ้หส้ญัญาตกลงว่า ผูใ้หส้ญัญา และ/หรอื
บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูใ้หส้ญัญา จะใหส้ทิธทิีจ่ะปฏเิสธก่อน (Right of First Refusal) แก่ 
CPNREIT อีกครัง้หนึ่ง โดยจะท าเป็นหนังสือบอกกล่าวแจ้งค าเสนอใหม่ตาม
กระบวนการทีร่ะบุไวใ้นขอ้น้ีไปยงั CPNREIT เพื่อพจิารณาอกีครัง้ 

การด ารงอตัราส่วนการถือ
หุ้นในสเตอรลิ์ง 

(1) ตลอดระยะเวลาการเช่าตามสญัญาเช่าพืน้ทีส่ านกังาน ทีจ่อดรถ และงานระบบ (โครงการ
ยูนิลเีวอร ์เฮ้าส ์แกรนด ์พระราม 9) ผูใ้หส้ญัญาตกลงว่าสดัส่วนการถือหุ้นในสเตอร์ลงิ
ของจ-ีแลนดแ์ละกลุ่มบุคคลเดยีวกนั รวมกนัทัง้หมดไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 99.99 ของหุน้ที่
จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดในสเตอรล์งิ เวน้แต่จะไดร้บัความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษร
จาก CPNREIT  

(2) ตลอดระยะเวลาการเช่าตามสญัญาเช่าพืน้ทีส่ านกังาน ทีจ่อดรถ และงานระบบ (โครงการ
ยูนิลเีวอร์ เฮ้าส ์แกรนด ์พระราม 9) ผูใ้หส้ญัญาตกลงว่า จี-แลนด ์และ/หรอืกลุ่มบุคคล
เดยีวกนั จะไม่จ าหน่าย จ่าย โอน หุน้ดงักล่าว หรอืน าหุน้ไปจ าน า หรอืก่อภาระผูกพนัใด 
ๆ ในหุน้ดงักล่าว ทัง้หมดหรอืแต่บางส่วน หรอืกระท าการอื่นใดอนัมผีลท าให้ จี-แลนด ์
และ/หรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนั ถอืครองหุน้ของสเตอรล์งิรวมกนัทัง้หมดมจี านวนน้อยกว่า
สดัส่วนทีก่ าหนดไวข้า้งต้น และ/หรอือนัอาจมผีลท าใหอ้ านาจการจดัการงานของสเตอร์
ลงิตกไปอยู่กบับุคคลอื่น เวน้แต่ไดร้บัความยนิยอมจาก CPNREIT ล่วงหน้าเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร  

(3) (ส าหรับทรัพย์สินที่ลงทุนโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส) จี-แลนด์ ตกลงว่าการ
ด าเนินการใด ๆ ด้วยการอาศยัสทิธขิองตนทีจ่ะท าได้ภายใต้กฎหมายในฐานะผูถ้ือหุ้น
รายใหญ่ เพื่อท าให้สเตอร์ลงิปฏบิตัิตามกฎหมาย รวมถึงตามข้อก าหนดและเงื่อนไข
ภายในสญัญาต่าง ๆ ทีม่อียู่กบั CPNREIT อย่างถูกต้องและเคร่งครดัตลอดระยะเวลา
การเช่าตามสญัญาเช่าพืน้ทีส่ านกังาน ทีจ่อดรถ และงานระบบ (โครงการยูนิลเีวอร ์เฮา้ส ์
แกรนด ์พระราม 9) ทีม่อียู่กบั CPNREIT  

หน้าท่ีในการจดัให้มี
ทางเข้าออกของโครงการ
เดอะ แกรนด ์พระราม 9 

(1) คู่สญัญาตกลงและรบัทราบว่า ช่วงเวลาก่อนที่ CPNREIT จะเขา้ลงทุนในทรพัยส์นิทีเ่ช่า 
โครงการเดอะ แกรนด ์พระราม 9 มทีางเขา้ออกระหว่างโครงการและทางเขา้ออกสู่ถนน
สาธารณะ อนัไดแ้ก่ ทางเขา้ออกทางดา้นถนนพระราม 9 และทางเขา้ออกทางดา้นถนน
รชัดาภเิษก รวมถงึทางสญัจรภายในโครงการเดอะ แกรนด ์พระราม 9  

(2) ผู้ให้สญัญาตกลงว่านับจากวนัที่ CPNREIT ได้ลงทุนในทรพัย์สนิที่เช่า และตลอด
ระยะเวลาการเช่าตามสญัญาเช่าพืน้ทีส่ านกังาน ทีจ่อดรถ และงานระบบ (โครงการเดอะ
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ไนน์ ทาวเวอรส์ แกรนด ์พระราม 9) และสญัญาเช่าพืน้ทีส่ านักงาน ที่จอดรถ และงาน
ระบบ (โครงการยนูิลเีวอร ์เฮา้ส ์แกรนด ์พระราม 9) ตราบใดทีผู่ใ้หส้ญัญายงัสามารถใช้
ทางเขา้ออกดงักล่าวไดอ้ยู่ ผูใ้หส้ญัญาตกลงจะด าเนินการให้ CPNREIT ผูเ้ช่าพืน้ทีแ่ละ
ผูร้บับรกิาร และบรวิารของบุคคลดงักล่าว มสีทิธใิชส้อยและใชป้ระโยชน์จากทางเขา้ออก
และทางสญัจรภายในโครงการเดอะ แกรนด ์พระราม 9 สู่ถนนสาธารณะไดเ้ช่นเดยีวกนั
ตามทีม่อียู่แลว้ตามปกตกิ่อนวนัที ่CPNREIT จะเขา้ลงทุนในทรพัยส์นิทีเ่ช่า รวมทัง้จะไม่
ด าเนินการใด ๆ ที่มผีลหรอือาจมผีลท าให้ CPNREIT ผู้เช่าพืน้ทีแ่ละผูร้บับรกิาร และ
บรวิารของบุคคลดงักล่าว ไม่สามารถใช้สอยและใชป้ระโยชน์จากทางเขา้ออกและทาง
สญัจรภายในโครงการเดอะ แกรนด์ พระราม 9 สู่ถนนสาธารณะได้ ซึ่งรวมถึงการจด
ทะเบยีนยกเลกิภาระจ ายอมที่ไดจ้ดใหแ้ก่ที่ดนิซึ่งเป็นทีต่ัง้ของโครงการเดอะไนน์ ทาว
เวอร์ส และ/หรือที่ดินซึ่งเป็นที่ตัง้ของโครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ ก่อน หรือ ณ วนัที ่
CPNREIT ลงทุนในทรพัยส์นิทีเ่ช่า โดยผูใ้หส้ญัญาจะบ ารุงรกัษาซ่อมแซมทางเขา้ออก
และทางสญัจรดงักล่าวให้อยู่ในสภาพที่ดเีพื่อที่ CPNREIT จะสามารถใช้ประโยชน์ได้
ตลอดระยะเวลาการเช่า ดว้ยค่าใชจ้่ายของผูใ้หส้ญัญาเอง  

การใช้ช่ือ และ/หรอื
เครือ่งหมายการค้า และ/
หรอืเครือ่งหมายบริการ 

ตราบเท่าที่ CPNREIT ยังคงลงทุนในทรัพย์สินที่ลงทุน ผู้ให้สญัญาตกลงยินยอมให้ 
CPNREIT ใช้ชื่อ และ/หรอืเครื่องหมายการค้า และ/หรอืตราสญัลกัษณ์ และ/หรอืรูปภาพ 
และ/หรอืเครื่องหมายอื่นใดทีใ่ชใ้นการสื่อความหมายใหป้ระชาชนทัว่ไปเขา้ใจว่าทรพัยส์นิที่ 
CPNREIT ลงทุนในหรอืมไีวน้ัน้เป็นทรพัย์สนิของผูใ้หส้ญัญาที่เกีย่วเนื่องกบัโครงการเดอะ
ไนน์ ทาวเวอร์ส และโครงการยูนิลเีวอร์ เฮ้าส์ (แล้วแต่กรณี) ทัง้นี้ ให้รวมถึงชื่อ และ/หรอื
เครื่องหมายการคา้ และ/หรอืตราสญัลกัษณ์ และ/หรอืรูปภาพ และ/หรอืเครื่องหมายอื่นใดที่
เกีย่วเนื่องกบัโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอรส์ และโครงการยนูิลเีวอร์ เฮา้ส์ (แล้วแต่กรณี) ที่
ผูใ้ห้สญัญาจะได้มใีนอนาคตด้วย เพื่อการด าเนินกจิการตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ แบบแสดง
รายการขอ้มลูและหนงัสอืชีช้วนของ CPNREIT โดยไม่มคี่าใชจ้่ายใด ๆ 

การซ้ือคืนทรพัยสิ์นจาก
CPNREIT 

ในกรณีที่สญัญาเช่าพื้นที่ส านักงาน ที่จอดรถ และงานระบบ สิน้สุดลงอนัเนื่องจากการครบ
ระยะเวลาการเช่า หรอืกรณีที่สญัญาเช่าดงักล่าวสิน้สุดลงโดยเป็นผลจากการที่ผู้ให้สญัญา 
เป็นฝา่ยผดิสญัญา CPNREIT ตกลงทีจ่ะจ าหน่ายทรพัยส์นิตามสญัญาซือ้ขายสงัหารมิทรพัย์
ระหว่าง GLANDRT  และ CPNREIT ส าหรบัโครงการของ GLANDRT หรอืทรพัยส์นิอื่นใดที่
มกีารใชป้ระโยชน์ในลกัษณะเดยีวกนั ใหแ้ก่ผูใ้หส้ญัญา และผูใ้หส้ญัญาตกลงทีจ่ะซือ้ทรพัยส์นิ
ดงักล่าวจาก CPNREIT ตามสภาพของทรพัย์สนิทีม่กีารใช้งานจรงิอยู่ในขณะนัน้ ในราคา
ตามบญัชขีองทรพัยส์นิดงักล่าวหกัดว้ยค่าเสื่อมราคาทีค่ดิตามระยะเวลา 5 ปีหรอืตามราคา
อื่นใดตามทีคู่่สญัญาไดต้กลงกนั 

 (2.5) รา่งสญัญาแต่งตัง้ผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัย ์ 

ผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัย ์ ทรพัยสิ์นท่ีลงทุนในโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอรส์  

จ-ีแลนด ์

ทรพัยสิ์นท่ีลงทุนในโครงการยูนิลีเวอร ์เฮ้าส ์ 
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สเตอรล์งิ 

วนัท่ีสญัญามีผลใช้บงัคบั วันโอนสิทธิและหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาโอนสิทธิและหน้าที่ในสัญญาเช่าพื้นที่
ส านกังาน ทีจ่อดรถ และงานระบบ 

ระยะเวลาการจา้งบริหาร ประมาณ 7 ปี (สิ้นสุดวนัที่ 18 เมษายน 2570) นับตัง้แต่วนัที่สญัญามผีลใช้บงัคบั และ
คู่สญัญาอาจตกลงใหต่้ออายุสญัญาออกไปอกี 10 ปี (ส าหรบัโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอรส์) 
และออกไปอกี 7 ปี 7 เดอืน (ส าหรบัโครงการยูนิลเีวอร ์เฮา้ส)์ โดย CPNREIT จะพจิารณา
ผลการด าเนินงานของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยต์ามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในสญัญา  

ค่าตอบแทน ทรพัยสิ์นท่ีลงทุนในโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอรส์  

(1) ค่าธรรมเนียมการเก็บค่าเช่า (ยงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  ไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี ของ
รายไดจ้ากการด าเนินงาน 

(2) ค่าธรรมเนียมพเิศษ (ยงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่) ไม่เกนิรอ้ยละ 2 ต่อปี ของรายไดสุ้ทธิ
จากการด าเนินงาน 

ทรพัยสิ์นท่ีลงทุนในโครงการยูนิลีเวอร ์เฮ้าส ์ 

(1) ค่าธรรมเนียมการเกบ็ค่าเช่า (ยงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่) ไม่เกนิร้อยละ 4 ต่อปี ของ
รายไดจ้ากการด าเนินงาน 

(2) ค่าธรรมเนียมพเิศษ (ยงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่) ไม่เกนิรอ้ยละ 3 ต่อปี ของรายไดสุ้ทธิ
จากการด าเนินงาน 

เหตผิุดนัดผิดสญัญา (1) ในกรณีที่ผู้บริหารอสงัหารมิทรพัย์จงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงที่เป็น
สาระส าคญัที่ระบุไว้ในสญัญานี้ และ/หรอืสญัญาตกลงกระท าการ หรอืผดิค ารบัรองที่
เป็นสาระส าคัญที่ให้ไว้ในสญัญานี้ และ/หรือสญัญาตกลงกระท าการ และผู้บริหาร
อสงัหารมิทรพัย์ไม่สามารถด าเนินการแกไ้ขและปฏบิตัิให้ถูกต้องตามสญัญาดงักล่าว 
ภายใน 90 วนั นบัจากวนัทีไ่ดร้บัแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก CPNREIT หรอืทราบถงึ
เหตุแห่งการผดิสญัญานัน้ หรอืภายในระยะเวลาใด ๆ ทีคู่่สญัญาไดต้กลงกนั เวน้แต่เป็น
เหตุสุดวสิยั หรอืเวน้แต่เกดิจากการที่ CPNREIT ไม่ปฏบิตัติามขอ้ตกลงหรอืเงื่อนไขที่
ระบุไวใ้นสญัญานัน้ ๆ  

(2)  CPNREIT พบว่าผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยก์ระท าการหรอืละเวน้กระท าการอนัเป็นเหตุ
ให้ขาดความน่าเชื่อถือในการปฏบิตัิหน้าที่ของผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์ตามสญัญานี้ 
ทัง้นี้ ความน่าเชื่อถอืดงักล่าวจะตอ้งเป็นไปตามอ านาจหน้าทีแ่ละตามมาตรฐานวชิาชพี
อนัเป็นที่ยอมรบัโดยทัว่ไปของผู้ประกอบวชิาชีพเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย์ หรือ
ก่อใหเ้กดิผลกระทบในทางลบต่อ CPNREIT หรอืการจดัหาผลประโยชน์จากทรพัยส์นิที ่
CPNREIT ลงทุน เว้นแต่กรณีรายได้สุทธจิากการด าเนินงานในช่วงระยะเวลาการ
พจิารณาผลการด าเนินงานต ่ากว่าเกณฑก์ารพจิารณาผลการด าเนินงาน แต่ยงัคงอยู่ใน
ระยะเวลาแกไ้ขผลการด าเนินงาน 

(3)  ผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์ถูกศาลสัง่พทิกัษ์ทรพัย์เดด็ขาด หรอืถูกศาลสัง่ให้ล้มละลาย 
หรืออยู่ในขัน้ตอนการเลิกบรษิัท การช าระบญัช ีหรือศาลมีค าสัง่ให้ฟ้ืนฟูกิจการของ
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ผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์ ซึ่ง CPNREIT เหน็ว่ามผีลกระทบต่อความสามารถของ
ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยใ์นการช าระหนี้ หรอืปฏบิตัติามสญัญานี้   

(4)  ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยเ์ปลีย่นแปลงโครงสรา้งการบรหิารในสว่นทีเ่ป็นสาระส าคญัโดย
ไม่ได้รบัความเห็นชอบจาก CPNREIT ตามที่ก าหนดในข้อหน้าที่ของผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคัญต่อการจัดหา
ผลประโยชน์จากทรพัยส์นิที ่CPNREIT ลงทุน  

(5) ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก าหนดในสัญญาฉบับนี้ในส่วนที่
เกีย่วขอ้งกบัการเงนิของ CPNREIT หรอืไม่เป็นไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง โดยจงใจ
หรอืโดยทุจรติหรอืประมาทเลนิเล่ออย่างรา้ยแรง ซึง่ก่อใหเ้กดิผลกระทบในทางลบอย่าง
มนียัส าคญัต่อ CPNREIT หรอืการจดัหาผลประโยชน์จากทรพัยส์นิที ่CPNREIT ลงทุน  

(6) ในกรณีที ่CPNREIT จงใจฝา่ฝืนหรอืจงใจไม่ปฏบิตัติามขอ้ตกลงทีเ่ป็นสาระส าคญัทีร่ะบุ
ไวใ้นสญัญานี้ หรอืผดิค ารบัรองทีเ่ป็นสาระส าคญัทีใ่หไ้วใ้นสญัญานี้ และ CPNREIT ไม่
สามารถด าเนินการแกไ้ขและปฏบิตัใิหถู้กต้องตามสญัญาฉบบันี้ ภายใน 90 วนันับจาก
วนัที ่CPNREIT ไดร้บัแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยห์รอืทราบ
ถงึเหตุแห่งการผดิสญัญานัน้ หรอืภายในระยะเวลาใด ๆ ทีคู่่สญัญาไดต้กลงกนั เวน้แต่
เป็นเหตุสุดวิสยั หรือเว้นแต่เกิดจากการที่ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ไม่ปฏิบัติตาม
ขอ้ตกลงหรอืเงื่อนไขทีร่ะบุไวใ้นสญัญาฉบบันี้  

(7) ผูจ้ดัการกองทรสัตข์อง CPNREIT ไม่บรหิารจดัการ CPNREIT ตามทีก่ าหนดในสญัญา
ก่อตัง้ทรสัต ์แบบแสดงรายการขอ้มลู หรอืหนงัสอืชีช้วน อนัเป็นผลใหเ้กดิความเสยีหาย
ต่อ CPNREIT อย่างมีนัยส าคัญจนอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้บริหาร
อสงัหารมิทรพัย ์

สิทธิของคู่สญัญาเมื่อเกิด
เหตผิุดนัดผิดสญัญา 

(1)  ในกรณีที่ เกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุ ไว้ในข้อ ( 1) ของเหตุผิดนัดของผู้บริหาร
อสงัหารมิทรพัย์ CPNREIT มสีทิธเิรยีกค่าเสยีหายจากผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยจ์าก
เหตุดงักล่าว โดยไม่มผีลท าใหส้ญัญาฉบบันี้สิน้สุดลง เวน้แต่ความเสยีหายดงักล่าวเกดิ
จากผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย์จงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏบิตัิตามขอ้ตกลงที่ระบุไว้ใน
สญัญานี้ และ/หรอืสญัญาตกลงกระท าการ ซึง่ส่งผลกระทบอย่างรา้ยแรงต่อทรพัยส์นิที่ 
CPNREIT ลงทุนภายใต้สญัญาฉบบันี้ และกระทบสทิธขิอง CPNREIT ภายใต้สญัญา
ฉบบันี้อย่างมนีัยส าคญั CPNREIT มสีทิธบิอกเลกิสญัญาฉบบันี้ไดท้นัที ทัง้นี้ ไม่ตดั
สทิธขิอง CPNREIT ในการเรยีกรอ้งค่าเสยีหาย และ/หรอืค่าใชจ้่ายอื่นใดอนัเกดิจากการ
ทีม่เีหตุผดินดัเกดิขึน้นัน้ 

(2) ในกรณีที่เกดิเหตุการณ์ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ (2), (3), (4) หรอื (5) ของเหตุผดินัดของ
ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์CPNREIT มสีทิธทิีจ่ะบอกเลกิสญัญาฉบบันี้ไดท้นัท ีทัง้นี้ ไม่
ตดัสทิธขิอง CPNREIT ในการเรยีกรอ้งค่าเสยีหาย และ/หรอืค่าใชจ้่ายอื่นใดอนัเกดิจาก
การทีม่เีหตุผดินดัเกดิขึน้นัน้   

(3) ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในข้อเหตุผิดนัดของ  CPNREIT ผู้บริหาร
อสงัหารมิทรพัยม์สีทิธเิรยีกค่าเสยีหายจาก CPNREIT จากเหตุดงักล่าว โดยไม่มผีลท า
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ใหส้ญัญาฉบบันี้สิน้สุดลง เวน้แต่ความเสยีหายดงักล่าวเกดิจาก CPNREIT จงใจฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงที่ระบุไว้ในสญัญานี้ และเป็นผลให้เกิดความเสยีหายต่อ 
CPNREIT อย่างมนียัส าคญัจนอาจก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์
ผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย์มีสทิธิบอกเลิกสญัญาฉบบันี้ได้ทนัที ทัง้นี้ ไม่ตัดสทิธิของ
ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยใ์นการเรยีกรอ้งค่าเสยีหาย และ/หรอืค่าใชจ้่ายอื่นใดอนัเกดิจาก
การทีม่เีหตุผดินดัเกดิขึน้นัน้ 

การส้ินสุดของสญัญา เมื่อเกดิเหตุการณ์ดงัต่อไปนี้ ใหส้ญัญาฉบบันี้สิน้สดุลงทนัท ี

(1) ในกรณีที ่ CPNREIT ใชส้ทิธเิลกิสญัญาตามทีก่ าหนดในขอ้เกณฑก์ารพจิารณาผลการ
ด าเนินการของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ใหถ้อืว่าสญัญาฉบบันี้สิน้สดุลงตามระยะเวลาที่
ก าหนดไวใ้นขอ้เกณฑก์ารพจิารณาผลการด าเนินการของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์  

(2) ในกรณีที่คู่สญัญาใช้สิทธิเลิกสญัญาตามข้อสทิธิของคู่สญัญาเมื่อเกิดเหตุผิดนัดผิด
สญัญา ใหถ้อืว่าสญัญาฉบบันี้สิน้สดุลงทนัท ี

(3) ในกรณีทีคู่่สญัญาตกลงเลกิสญัญา ใหถ้อืว่าสญัญาฉบบันี้สิน้สดุลงทนัท ี

(4) ในกรณีทีท่รพัยส์นิที ่CPNREIT ลงทุนถูกท าลายทัง้หมดหรอืไดร้บัความเสยีหายอย่างมี
นัยส าคญั และ CPNREIT ไม่ประสงคท์ีจ่ะจดัหาประโยชน์ในทรพัยส์นิที่ CPNREIT 
ลงทุนดงักล่าวอกีต่อไป อนัเป็นผลให้ผู้บริหารอสงัหารมิทรพัย์ไม่สามารถปฏบิตัิตาม
หน้าทีต่ามสญัญาฉบบันี้ไดอ้กีต่อไป ใหถ้อืว่าสญัญาฉบบันี้สิน้สดุลงทนัท ี 

(5) ในกรณีที่สญัญาเช่าพื้นที่ส านักงานและที่จอดรถ และสญัญาเช่างานระบบส าหรับ
โครงการของ GLANDRT สิน้สดุลง ใหถ้อืว่าสญัญาฉบบันี้สิน้สดุลงทนัท ี

(6) ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงของกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งอนัท าให้คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง
ไม่สามารถปฏบิตัิหน้าที่ของตนในส่วนที่เป็นสาระส าคญัของสญัญานี้ ใหถ้ือว่าสญัญา
ฉบบันี้สิน้สดุลงทนัท ี

(7)  เมื่อมกีารเพกิถอน หรอืยกเลกิสถานะของ CPNREIT โดยผลของกฎหมาย และ/หรอื
ค าสัง่ของหน่วยงานของรฐัที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงส านักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และ/หรอืคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ทัง้นี้ โดยไม่ใช่ความผดิของผู้บรหิาร
อสงัหารมิทรพัยแ์ละ CPNREIT หรอืเมื่อผูถ้อืหน่วยทรสัต์มมีตใิหเ้ลกิ CPNREIT ใหถ้อื
ว่าสญัญาฉบบันี้สิน้สดุลงทนัท ี 

ความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยจ์ะแจง้ CPNREIT ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยไม่ชกัชา้ในกรณี
ทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใด ๆ เกดิขึน้แก่ CPNREIT ในการปฏบิตัหิน้าทีข่อง
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในสัญญา และหาก  
CPNREIT พจิารณาแลว้เหน็ว่ากรณีดงักล่าวอาจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และ
ก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่ CPNREIT CPNREIT จะแจง้ใหผู้บ้รหิารอสงัหารมิทรพัยท์ราบ
เป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยไม่ชกัชา้ ซึง่คู่สญัญาตกลงร่วมกนัหารอืโดยสุจรติและยุตธิรรมเพื่อ
พจิารณาเหตุการณ์ดงักล่าวเป็นรายกรณี 
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4. การจดัหาประโยชน์จากอสงัหาริมทรพัย ์

4.1 ลกัษณะการจดัหาประโยชน์จากอสงัหาริมทรพัยข์อง CPNREIT 

CPNREIT มวีตัถุประสงคท์ี่จะสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในระดบัทีด่แีละต่อเนื่องในระยะยาวให้แก่ผูถ้ือ
หน่วยทรสัต์ โดยผูจ้ดัการกองทรสัต์มหีน้าทีด่ าเนินการจดัหาประโยชน์จากทรพัยส์นิของ  CPNREIT โดยการก าหนด
นโยบายและกลยุทธ์ทีเ่หมาะสมในการบรหิารจดัการทรพัยส์นิของ CPNREIT เพื่อสร้างรายได้ในเชงิพาณิชย์ให้แก่ 
CPNREIT และก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดต่อผูถ้อืหน่วยทรสัต์โดยรวม โดยผูจ้ดัการกองทรสัต์ได้ท าสญัญาแต่งตัง้และ
ว่าจ้างผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ หรือจะท าสญัญาแต่งตัง้และว่าจ้างผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย์ให้ท าหน้าที่ผู้บริหาร
อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อจดัหาประโยชน์จากทรพัยส์นิทีล่งทุนอยู่เดมิและทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ โดยมรีายละเอยีดดงันี้  

โครงการ ผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัย ์
ทรพัยสิ์นท่ีลงทุนอยู่เดิม  
โครงการเซน็ทรลัพลาซา พระราม 2 CPN 
โครงการเซน็ทรลัพลาซา พระราม 3 CPN 
โครงการเซน็ทรลัพลาซา ป่ินเกลา้ CPN 
โครงการเซน็ทรลัพลาซา เชยีงใหม่ แอรพ์อรต์ CPN 
โครงการเซน็ทรลัเฟสตวิลั พทัยา บชี  CPN 
โรงแรมฮลิตนั พทัยา CPNREIT ใหเ้ช่าช่วงทรพัยส์นิ (โดยมลีกัษณะเป็น

การใหเ้ช่าเหมา) แก่ซพีเีอน็ พทัยา โฮเทล ซึง่ซพีี
เอ็น พัทยา โฮเทล ว่าจ้างก ลุ่มฮิลตันให้เ ป็น
ผูบ้รหิารโรงแรม 

ทรพัยสิ์นท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติม  
โครงการเซน็ทรลัมารนีา CPN 
โครงการเซน็ทรลัพลาซา ล าปาง CPN 
โครงการเซน็ทรลัพลาซา สรุาษฎรธ์านี CPN 
โครงการเซน็ทรลัพลาซา อุบลราชธานี CPN 
โครงการเซน็ทรลัพลาซา พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) CPN 
โครงการอาคารส านกังานเดอะไนน์ ทาวเวอรส์ GLAND 
โครงการอาคารส านกังานยนูิลเีวอร ์เฮา้ส ์ สเตอรล์งิ 

เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคท์ีจ่ะบรหิารทรพัยส์นิที่ CPNREIT เขา้ลงทุนให้ประสบความส าเรจ็ในระยะยาวและ
สามารถสร้างผลตอบแทนในระดบัที่ดใีหแ้ก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์ ผูจ้ดัการกองทรสัต์มกีลยุทธ์ในการจดัหาประโยชน์จาก
ทรพัยส์นิที ่CPNREIT เขา้ลงทุนดงันี้  

- การติดตามผลการด าเนินงานของ CPNREIT ในแต่ละปี โดยเปรยีบเทยีบกบังบประมาณประจ าปี 
รวมถงึผลประกอบการของ CPNREIT ในอดตี และหากผลประกอบการของ CPNREIT ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายทีก่ าหนดไว ้ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะวเิคราะหเ์พื่อหาสาเหตุ รวมถงึปรบัปรุงและพฒันาแผนการ
ด าเนินงานทีจ่ าเป็น เพื่อใหส้ามารถบรรลุเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้
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- ติดตามผลการด าเนินงานของผู้เช่าหลกัในส่วนที่เป็นทรพัย์สนิประเภทโรงแรมโดยเปรียบเทียบกบั
งบประมาณประจ าปี รวมถึงผลประกอบการในอดีต (หากมี) หากผลประกอบการไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายทีก่ าหนดไว ้ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะวเิคราะหเ์พื่อหาสาเหตุรวมถงึปรบัปรุงและพฒันาแผนการ
ด าเนินงานเพื่อใหส้ามารถบรรลุเป้าหมายทีค่าดไว ้

- การวเิคราะห์ข้อมูลตลาดและข้อมูลลูกค้าอย่างสม ่าเสมอ เพื่อปรบัเปลี่ยนสดัส่วนประเภทของร้านค้า
ภายในศนูยก์ารคา้อย่างเหมาะสมต่อความตอ้งการของลกูคา้ ควบคู่ไปกบัการสรรหารา้นคา้ใหม่ ๆ จาก
ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ เพื่อยกระดบัใหศู้นยก์ารคา้มคีวามทนัสมยัและสรา้งประสบการณ์ใหม่ ๆ 
ใหก้บัลกูคา้ รวมถงึการวเิคราะหข์อ้มลูตลาดและขอ้มลูผูเ้ช่าอาคารส านกังาน เพื่อปรบัปรุงการบรกิารให้
สามารถตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ได ้

- การด าเนินกลยุทธท์างการตลาด โดยมุ่งเน้นในการดงึดดูลกูคา้เป้าหมายใหเ้ขา้มาใชบ้รกิาร เพื่อผลกัดนั
ยอดขายให้กบัร้านค้า และสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้า โดยการจดักจิกรรมส่งเสริมการขายที่
สอดคลอ้งกบักลยุทธด์งักล่าว โดยอาศยัขอ้มูลจากการวจิยัตลาดและการท างานร่วมกบัหา้งสรรพสนิคา้ 
และบรษิทัในเครอืเซน็ทรลั และพนัธมติรทางธุรกจิต่าง ๆ ซึง่จะด าเนินควบคู่ไปกบัการจดักจิกรรมที่มี
ความโดดเด่น แปลกใหม่ สร้างสรรค์ (Signature Events) ซึ่งทัง้หมดนี้จะมกีารสื่อสารถึงลูกค้าผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ อย่างมปีระสทิธภิาพ 

- การพฒันาบุคลากรและยกระดบัคุณภาพการใหบ้รกิารสู่มาตรฐานสากล ตลอดจนการน าเทคโนโลยทีี่
ทนัสมยัมาใชเ้พื่อเพิม่ความพงึพอใจของลูกคา้ และลดต้นทุนในการด าเนินธุรกจิ อาท ิการพฒันาระบบ
จอดรถ จุดประชาสมัพนัธ ์และหอ้งน ้า เป็นตน้ 

- การสรา้งผลตอบแทนเพิม่เตมิจากอสงัหารมิทรพัยท์ี่ CPNREIT เขา้ลงทุน โดยการพฒันาและปรบัปรุง
อสงัหารมิทรพัย ์ไดแ้ก่ การปรบัผงัพืน้ทีแ่ละรา้นคา้ เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการใชป้ระโยชน์พืน้ทีแ่ละ
การเพิม่ค่าเช่า รวมถงึการพฒันาและปรบัปรุงศูนยก์ารคา้และอาคารส านกังาน เพื่อรกัษาภาพลกัษณ์ทีด่ี
และความทนัสมยัต่อผูเ้ช่าและลกูคา้ 

- การก าหนดอตัราค่าเช่าและค่าบรกิารใหม้คีวามเหมาะสม 

ทัง้นี้ หลงัจากทีม่ ีCPNREIT ไดม้กีารลงทุนในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิครัง้ที ่2  CPNREIT มนีโยบายจดัหา
ประโยชน์จากทรพัยส์นิทีเ่ขา้ลงทุนดงักล่าว โดยลกัษณะของการจดัหาประโยชน์โดย CPNREIT ขึน้อยู่กบัประเภทของ
ทรพัย์สนิว่าเป็นศูนยก์ารคา้ อาคารส านักงาน หรอืโรงแรม โดยมลีกัษณะของการจดัหาประโยชน์จากทรพัยส์นิแต่ละ
ประเภทดงัต่อไปนี้ 

4.1.1 การจดัหาประโยชน์จากทรพัยสิ์นประเภทศนูยก์ารค้าและอาคารส านักงาน 

ก. รปูแบบของการจดัหาประโยชน์ 

ส าหรบัทรพัยส์นิประเภทศูนยก์ารคา้และอาคารส านักงาน CPNREIT มนีโยบายในการจดัหาประโยชน์จาก
ทรพัย์สนิประเภทนี้ โดยการน าพื้นทีข่องทรพัย์สนิออกให้เช่าแก่ผู้เช่า รวมถึงการให้บรกิารทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการใหเ้ช่า
พื้นที่ โดยผู้จ ัดการกองทรัสต์จะแต่งตัง้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งจะจัดการและบริหารงานที่เกี่ยวข้องกับ
อสงัหารมิทรพัย ์ไดแ้ก่ การน าทรพัยส์นิไปจดัหาประโยชน์ในรปูของการใหเ้ช่าพืน้ที ่รวมถงึการใหบ้รกิารทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การให้เช่าพื้นที่ ตามนโยบายและแผนธุรกจิของผู้จดัการกองทรสัต์ การจดัหาผูเ้ช่าพื้นทีภ่ายในโครงการ การติดต่อ 
ประสานงานและอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ช่าพืน้ที ่การจดัเกบ็ค่าเช่าและค่าบรกิารเพื่อน าส่ง  CPNREIT ตลอดจน
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การบ ารุงรกัษาและซ่อมแซมอสงัหาริมทรพัย์ของ CPNREIT ให้อยู่ในสภาพที่ดีและพร้อมจดัหาประโยชน์ ทัง้นี้   
CPNREIT จะเขา้ท าสญัญาเช่ากบัผูเ้ช่าพืน้ที/่ผูร้บับรกิาร โดยตรง โดยสญัญาที่ CPNREIT จะเขา้ท าโดยสว่นใหญ่ จะมี
ความเป็นมาตรฐาน โดยมหีลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขหลกัของสญัญาทีค่ลา้ยคลงึกนัส าหรบัผูเ้ช่าพืน้ทีแ่ละผู้รบับรกิารทุก
ราย  

ส าหรบัทรพัยส์นิประเภทศูนยก์ารคา้ สญัญาเช่าจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลกั ไดแ้ก่ สญัญาเช่าทีก่ าหนดค่า
เช่าแบบอตัราคงที่ (Fixed-Rate) และสญัญาเช่าที่ก าหนดค่าเช่าแบบเรียกเก็บเป็นอตัราของยอดรายได้ของผู้เช่า 
(Consignment) ส าหรบัทรพัยส์นิประเภทอาคารส านักงาน สญัญาเช่าจะเป็นประเภทสญัญาเช่าที่ก าหนดค่าเช่าแบบ
อตัราคงที ่(Fixed-Rate) ทัง้หมด  

สญัญาเช่าแต่ละประเภทมขีอ้ดทีีแ่ตกต่างกนั โดยสญัญาเช่าแบบ Fixed Rate จะท าให ้CPNREIT มรีายไดแ้ละ
กระแสเงนิสดจากการใหเ้ช่าพืน้ที่และบรกิารทีม่ ัน่คงในแต่ละเดอืน ในขณะที่สญัญาเช่าแบบ Consignment จะท าให ้
CPNREIT มโีอกาสไดร้บัรายไดค้่าเช่าและบรกิารทีเ่พิม่มากขึน้ในแต่ละเดอืน (Upside Potential) ในกรณีทีผู่เ้ช่าพืน้ทีม่ ี
รายไดท้ีด่ขี ึน้ ทัง้นี้ ลกัษณะในการเขา้ท าสญัญาว่าจะเป็นแบบ Fixed Rate หรอื Consignment จะขึน้อยู่กบัประเภท
ธุรกจิของผู้เช่า แนวปฏบิตัทิางธุรกจิของผูเ้ช่า การเจรจาต่อรองระหว่างผูใ้หเ้ช่าและผูเ้ช่า รวมถึงความน่าเชื่อถอืของ
ระบบรายงานยอดขายของผูเ้ช่า ทัง้นี้ สามารถพจิารณาขอ้มูลสดัส่วนการเช่าพื้นที่ตามประเภทของสญัญาเช่าของ
ทรพัยส์นิที ่CPNREIT ลงทุนไดใ้นสว่นที ่2.3 “ขอ้มลูเกีย่วกบัทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต”์ 

นอกจากนี้ การใหเ้ช่าพืน้ทีแ่ก่ผูเ้ช่าส าหรบัทรพัยส์นิประเภทศูนยก์ารคา้และอาคารส านักงานจะเป็นการใหเ้ช่า
พื้นที่แก่ผู้เช่าหลายราย (ยกเว้นโครงการอาคารส านักงานยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์) โดยลักษณะผู้เช่าพื้นที่ในโครงการ
ศนูยก์ารคา้สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภทใหญ่ ไดแ้ก่ ผูเ้ช่าหลกั (Anchor Tenant) ซึง่มกีารเช่าพืน้ทีต่ัง้แต่ 700 ตาราง
เมตรขึน้ไป และผูเ้ช่าประเภทรา้นคา้ (In-line Tenant) ซึง่มกีารเช่าพืน้ทีน้่อยกว่า 700 ตารางเมตร โดยผูเ้ช่าประเภท 
Anchor Tenant ซึง่ส่วนใหญ่เป็นผูเ้ช่าประเภทโรงภาพยนตรแ์ละรา้นคา้ประเภท Specialty Store ต่าง ๆ (เช่น รา้น
จ าหน่ายเครื่องใชแ้ละอุปกรณ์ไฟฟ้า รา้นอุปกรณ์กฬีา รา้นหนังสอื ศูนยอ์อกก าลงักาย (Fitness Center)) จะช่วยเพิม่
ความน่าสนใจใหแ้ก่ศนูยก์ารคา้ และช่วยดงึดดูใหม้คีนเขา้มาจบัจา่ยซือ้สนิคา้และใชบ้รกิารภายในศนูยก์ารคา้ และท าให้
ผูเ้ช่าประเภทร้านคา้เขา้มาเช่าพืน้ที่ภายในศูนยก์ารคา้เพิม่มากขึน้ ทัง้นี้ สามารถพจิารณาขอ้มูลสดัส่วนการเช่าพืน้ที่
ของผูเ้ช่าแต่ละประเภทของทรพัยส์นิที ่CPNREIT ลงทุนไดใ้นสว่นที ่2.3 “ขอ้มลูเกีย่วกบัทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต”์ 

จากรูปแบบการจดัหาประโยชน์ดงัที่กล่าวข้างต้น รายได้หลกัที่  CPNREIT จะได้รบัจากการลงทุนใน
อสงัหารมิทรพัยป์ระเภทศนูยก์ารคา้และอาคารส านักงานจะเป็นรายไดค้่าเช่าและค่าบรกิารซึง่เกดิจากการน าพืน้ทีข่อง
ทรพัยส์นิประเภทศนูยก์ารคา้และอาคารส านักงานที่ CPNREIT ลงทุน ออกใหเ้ช่าและใหบ้รกิารทีเ่กีย่วเนื่องกบัการให้
เช่าพื้นที่ แก่ลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการธุรกจิค้าปลกีและบรกิารประเภทต่าง ๆ (ส าหรบัศูนยก์ารคา้) และลูกค้าที่เป็น
องคก์รธุรกจิ หน่วยงานราชการ สถาบนัการเงนิ สถาบนัการศกึษา (เช่น โรงเรยีนกวดวชิา สถาบนัภาษา ศนูยฝึ์กอบรม
คอมพวิเตอร)์ ฯลฯ (ส าหรบัอาคารส านกังาน) โดย CPNREIT จะคดิค่าเช่าและค่าบรกิารทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการใหเ้ช่าพืน้ที ่
ตามขนาด ทีต่ัง้ของพืน้ทีเ่ช่า รปูแบบการเช่า ระยะเวลาทีเ่ช่าและประเภทธุรกจิของผูเ้ช่า โดยอา้งองิจากรายการอตัรา
ค่าเช่าพื้นทีแ่ละค่าบรกิาร (Price List) ของแต่ละศูนย ์โดย CPNREIT จะยงัมรีายไดอ้ื่น ๆ ในรูปของรายได้ส่วนที่
เกีย่วเน่ืองกบัรายไดค่้าเช่าและค่าบรกิาร เช่น ค่าบรกิารทีจ่อดรถ และค่าป้ายโฆษณา เป็นตน้  
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ข. โครงการท่ีมีการเช่าโดยผูเ้ช่าเพียง 1 ราย หรอืมีการกระจกุตวัของผูเ้ช่าอย่างมีนัยส าคญั 

การจดัหาประโยชน์ส าหรบัโครงการอาคารส านักงานยูนิลเีวอร์ เฮา้ส ์จะเป็นการปล่อยเช่ าช่วงใหก้บัผูเ้ช่าราย
เดยีวคอื ยูนิลเีวอร ์ไทย เทรดดิง้ ซึง่เป็นบรษิทัในเครอืของ Unilever ซึง่เป็นกลุ่มบรษิทัระดบัโลกทีท่ าธุรกจิเกีย่วกบั
สนิคา้อุปโภคบรโิภค โดยมสีนิคา้ของเครอื Unilever จ าหน่ายอยู่ในกว่า 190 ประเทศทัว่โลก (ทีม่า : Unilever Annual 
Report and Accounts 2018) โดยที ่สญัญาเช่าช่วงระหว่าง CPNREIT และ ยูนิลเีวอร ์ไทย เทรดดิง้ จะมรีะยะเวลา
เท่ากบัสญัญาเช่าที่ CPNREIT จะลงทุนในโครงการอาคารส านักงานยูนิลีเวอร์ เฮ้าส ์(สิน้สุดวนัที่ 14 พฤศจกิายน 
2577) 

ทัง้นี้ เมื่อ CPNREIT เขา้ลงทุนในโครงการน้ีแลว้ ถงึแมส้ญัญาเช่าช่วงที ่CPNREIT จะเขา้ท ากบั ยนูิลเีวอร ์ไทย 
เทรดดิง้ จะมกีารจดทะเบยีนสทิธกิารเช่าช่วง แต่ขอ้ก าหนดของสญัญาเช่าช่วงยงัใหส้ทิธ ิยูนิลเีวอร ์ไทย เทรดดิง้ ใน
การบอกเลกิสญัญาโดยใหแ้จง้ CPNREIT ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 90 วนั โดยที่ ยูนิลเีวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จะต้อง
ชดใชค้่าเสยีหายใหแ้ก่ CPNREIT ในอตัรารอ้ยละ 30 ของจ านวนค่าเช่าและค่าบรกิารส าหรบัระยะเวลาการเช่าและการ
บรกิารทีเ่หลอือยู่ หรอื CPNREIT อาจรบิเงนิประกนัตามสญัญาเช่าและสญัญาบรกิารแทนกไ็ด ้แลว้แต่จ านวนใดจะสงู
กว่า   

อย่างไรกด็ ีหาก ยูนิลเีวอร์ ไทย เทรดดิง้ ใชส้ทิธใินการเลกิสญัญาเช่าช่วงดงักล่าว CPNREIT อาจไม่สามารถ
หาผูเ้ช่ารายใหม่ (รายเดยีวหรอืหลายราย) มาทดแทนยนูิลเีวอร ์ไทย เทรดดิง้ ซึง่เป็นผูเ้ช่ารายเดยีวไดท้นัท ีซึง่ในกรณี
นี้ CPNREIT อาจจ าเป็นที่จะต้องดดัแปลงพื้นที่เพื่อให้สามารถน าพื้นที่ออกให้เช่าแก่ผู้เช่ารายย่อยอื่นได้ โดยการ
ด าเนินการดงักล่าวจะมีต้นทุนค่าใช้จ่ายและมีระยะเวลาในการด าเนินการ โดยในระหว่างการด าเนินการดงักล่าว 
CPNREIT อาจไม่สามารถหาผูเ้ช่ารายใหม่ได ้ซึง่อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายไดข้อง CPNREIT และส่งผลกระทบ
ต่อความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของ CPNREIT  

อน่ึง เนื่องจากโครงการอาคารส านกังานยนูิลเีวอร ์เฮา้ส ์เป็นอาคารส านักงานทีอ่ยู่ในบรเิวณทีต่ัง้ทีม่จีุดเด่นและ
มขีอ้ไดเ้ปรยีบ เพราะตัง้อยู่ในศนูยก์ลางย่านธุรกจิ (Central Business District) แห่งใหม่บรเิวณถนนพระราม 9 และอยู่
ตดิกบัโครงการขนส่งมวลชนทีส่ าคญัคอืรถไฟฟ้ามหานคร  ประกอบกบัยูนิลเีวอร ์ไทย เทรดดิง้ ไดล้งทุนตกแต่งพืน้ที่
ภายในโครงการอาคารส านักงานยูนิลเีวอร ์เฮา้สท์ัง้หมด ซึง่หากยูนิลเีวอร ์ไทย เทรดดิง้ ประสงคจ์ะยา้ยสถานทีเ่ช่าก็
อาจมตีน้ทุนในการด าเนินการ (Switching Cost) ทีค่่อนขา้งสงู ดว้ยเหตุผลดงักล่าว จงึอาจเป็นเหตุจูงใจทีจ่ะท าใหยู้นิลี
เวอร ์ไทย เทรดดิง้ ไม่ตดัสนิใจยา้ยสถานทีเ่ช่าจากโครงการอาคารส านกังานยนูิลเีวอร ์เฮา้ส ์ไปยงัสถานทีอ่ื่น 

4.1.2 การจดัหาผลประโยชน์จากทรพัยสิ์นประเภทโรงแรม 

ก. รปูแบบของการจดัหาประโยชน์  

CPNREIT ไดเ้ขา้ลงทุนในทรพัยส์นิหลกัในสว่นทีเ่ป็นโรงแรมฮลิตนั พทัยา โดย CPNREIT ใหเ้ช่าช่วงทรพัยส์นิ
ดงักลา่ว (โดยมลีกัษณะเป็นการใหเ้ช่าเหมา) แก่ซพีเีอน็ พทัยา โฮเทล เพื่อน าไปจดัหาประโยชน์ โดยซพีเีอน็ พทัยา โฮ
เทล ไดแ้ต่งตัง้กลุ่มฮลิตนัซึง่เป็นเครอืขา่ยการบรหิารโรงแรมในระดบันานาชาต ิใหท้ าหน้าทีเ่ป็นผูบ้รหิารโรงแรมฮลิตนั 
พทัยา ซึง่สญัญาเช่าช่วงดงักล่าวมอีายุสญัญา 3 ปี ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2561 ถงึ 31 ธนัวาคม 2563 โดยเมื่อสิน้สุด
สญัญาเช่าช่วงดงักล่าว ทัง้ CPNREIT และซพีเีอน็ พทัยา โฮเทล สามารถใชส้ทิธใินการต่ออายุสญัญาไดอ้กี 2 คราว ๆ 
ละ 3 ปี โดยมกีารคดิค่าเช่าทัง้ในรปูแบบค่าเช่าคงที ่(Fixed Rent) และค่าเช่าแปรผนั (Variable Rent)  

ข. ข้อมูลของผูเ้ช่าช่วง  

ซพีเีอน็ พทัยา โฮเทล ซึง่จะเป็นผูเ้ช่าหลกัส าหรบัทรพัยส์นิหลกัสว่นทีเ่ป็นโรงแรมฮลิตนั พทัยา มขีอ้มูลทีส่ าคญั
ของบรษิทัดงัต่อไปนี้  
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ช่ือบริษทั บรษิทั ซพีเีอน็ พทัยา โฮเทล จ ากดั 
วนัท่ีจดทะเบียนจดัตัง้บริษทั 25 กนัยายน 2560 
ทุนจดทะเบียนและช าระแล้ว 200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาท) ประกอบด้วยหุ้นสามญัจ านวน 

20,000,000 หุน้ (ยีส่บิลา้นหุน้) มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 10 บาท (สบิบาท) 
คณะกรรมการบริษทั 1. นายสทุธธิรรม จริาธวิฒัน์ 

2. นายกอบชยั จริาธวิฒัน์ 
3. นางสาววลัยา จริาธวิฒัน์ 
4. นายสทุธภิคั จริาธวิฒัน์ 
5. นายชนวฒัน์ เอือ้วฒันะสกุล 
6. นายปรชีา เอกคุณากลู 

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ CPN ถอืหุน้สดัสว่นรอ้ยละ 99.99 
ความสมัพนัธก์บัผูจ้ดัการกองทรสัต ์ ซพีเีอน็ พทัยา โฮเทล และผู้จดัการกองทรสัต์ เป็นบริษัทย่อยของกลุ่ม 

CPN โดยกลุ่ม CPN ถอืหุ้นในซพีเีอน็ พทัยา โฮเทล ร้อยละ 99.99 และ 
CPN ถอืหุน้ในผูจ้ดัการกองทรสัตร์อ้ยละ 99.99 

ผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาปีล่าสุด
ของผูเ้ช่าช่วง 

ผลการด าเนินงานส าหรบัปี 2561 ของผูใ้หเ้ช่าช่วงเป็นดงันี้ 
รายได ้ : 930 ลา้บบาท 
ค่าใชจ้่าย : 870 ลา้นบาท 
ก าไรสทุธ ิ : 60 ลา้นบาท 

ท่ีมา : ฐานขอ้มลูจาก BOL 

ค. ค่าเช่าท่ี CPNREIT จะได้รบัจากสญัญาเช่าเช่าช่วง 

ค่าเช่าที ่CPNREIT จะไดร้บัจากการใหเ้ช่าช่วงทรพัยส์นิในสว่นทีเ่ป็นโรงแรมฮลิตนั พทัยา อยู่ในรูปแบบค่าเช่า
คงทีแ่ละค่าเช่าแปรผนั โดยค่าเช่าจะประกอบไปดว้ยค่าเช่าคงทีไ่ม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของค่าเช่าทัง้หมด อนัเป็นการลด
ความเสีย่งบางสว่นของความผนัผวนของรายไดค้่าเช่าอนัเนื่องจากผลการด าเนินงานของโรงแรมและเป็นไปตามเกณฑ์
ของส านกังาน ก.ล.ต.  

เวน้แต่กรณีทีม่กีารเลื่อนการช าระค่าเช่าและการยกเวน้ค่าเช่าอนัเนื่องมาจากเหตุสุดวสิยั หรอืการเลื่อนช าระค่า
เช่ากรณีปรบัปรุงหรอืซ่อมแซมใหญ่ (Renovation) ตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาเช่าชว่ง ซพีเีอน็ พทัยา โฮเทล ตกลงช าระ
ค่าเช่าใหแ้ก่ CPNREIT ตามขอ้ก าหนดและเงื่อนไขของสญัญาเช่าช่วง โดยค่าเช่าภายใตส้ญัญาเช่าช่วงประกอบดว้ยค่า
เช่า 2 สว่น ไดแ้ก่ ค่าเช่าคงทีแ่ละค่าเช่าแปรผนั โดยใชห้ลกัเกณฑค์ านวณตามระยะเวลาการเช่าช่วงจรงิ โดยใชว้ธิกีาร
ค านวณ ซึง่มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

(1) การค านวณค่าเช่าของสญัญาเช่าช่วงปัจจบุนั (1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธนัวาคม 2563) 

(1.1) ค่าเช่าคงท่ี (Fixed Rent) 

ซพีเีอน็ พทัยา โฮเทล ตกลงช าระค่าเช่าคงที่ส าหรบัทรพัย์สนิประเภทอาคาร สิง่ปลูกสร้าง งานระบบ 
และสงัหารมิทรพัย ์ภายใน 45 วนันับจากวนัสิน้ไตรมาส โดยใชห้ลกัเกณฑค์ านวณตามระยะเวลาการ
เช่าช่วงจรงิส าหรบัช่วงเวลาตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2561 จนถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 ในอตัราต่อปี
ตามทีร่ะบุในตารางดา้นล่าง โดยแบ่งช าระเป็นจ านวนเท่า ๆ กนัในแต่ละไตรมาส   
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ปี ค่าเช่าคงท่ีรายปี (บาท) 
2561 210,000,000 
2562 217,350,000 
2563 224,957,250 

(1.2) ค่าเช่าแปรผนั (Variable Rent) 

ซพีเีอน็ พทัยา โฮเทล ตกลงช าระค่าเช่าแปรผนัส าหรบัทรพัยส์นิประเภทอาคาร สิง่ปลูกสร้าง และงาน
ระบบ ภายใน 45 วนันับจากวนัสิน้ไตรมาส โดยใช้หลกัเกณฑ์ค านวณตามระยะเวลาการเช่าช่วงจริง
ส าหรบัช่วงเวลาตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2561 จนถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 โดยจะค านวณโดยใชเ้กณฑ์
ยอดสะสม กล่าวคอื ในรอบปีบญัชใีด ๆ ค่าเช่าแปรผนัของไตรมาสปจัจุบนั ค านวณจากค่าเช่าแปรผนั
สะสม ณ วนัที่สิน้สุดไตรมาสปจัจุบนั หกัดว้ย ค่าเช่าแปรผนัสะสม ณ วนัทีส่ ิน้สุดไตรมาสที่แล้วของปี
เดยีวกนั โดยค่าเช่าแปรผนัดงักล่าวค านวณไดด้งันี้ 

ค่าเช่าแปรผนั =  รอ้ยละ 90 x ( ก – ข – ค – ง ) 

โดยที ่

ก = รายได้รวมจากการประกอบธุรกจิโรงแรมฮลิตนั พทัยา ทัง้ทางตรงและทางออ้มในรอบ
ไตรมาสสะสมนัน้ ทัง้นี้ ไม่รวมถึงภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกจิเฉพาะ หรอืภาษีอื่นใดใน
ท านองเดยีวกนั ค่าบรกิาร (Service Charge) ทีเ่รยีกเกบ็จากผูร้บับรกิาร รายไดห้รอืเงนิ
ทีไ่ดร้บัจากการจ าหน่ายทรพัยส์นิ ค่าสนิไหมทดแทนทีไ่ดร้บัจากการประกนัภยั (ยกเวน้
ค่าสนิไหมทดแทนซึง่ได้รบัจากการประกนัภยัธุรกจิหยุดชะงกั (Business Interruption 
Insurance) เงนิค่าทดแทนการเวนคนือสงัหารมิทรพัย ์และดอกเบีย้รบั  

ข = ต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวมจากการประกอบธุรกิจโรงแรมฮลิตัน พทัยา ในรอบไตรมาส
สะสมนัน้ ไดแ้ก่ ต้นทุนและค่าใชจ้่ายอาหาร และเครื่องดื่ม ต้นทุนวตัถุดบิและของใช้ใน
การด าเนินงาน (Operating Supplies) ต้นทุนและค่าใชจ้่ายในการจดัหาอุปกรณ์ทีใ่ชใ้น
การด าเนินงานทดแทนของเดมิหรอืเพิม่เตมิ ตน้ทุนเงนิเดอืน ค่าแรง และผลประโยชน์อื่น
ทีจ่่ายใหแ้ก่ลกูจา้งและพนกังาน ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายฝึกอบรมลกูจา้งและพนกังาน ต้นทุน
และค่าใชจ้่ายดา้นการโฆษณาและประชาสมัพนัธ ์ต้นทุนและค่าใชจ้่ายในการบ ารุงรกัษา 
ซ่อมแซม และตกแต่งโรงแรมฮลิตนั พทัยา ใหอ้ยู่ในสภาพด ีค่าเบี้ยประกันภยั ค่าภาษี
และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ (ยกเวน้ภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคล) ค่าธรรมเนียมในการบรหิารงาน
และค่าใชจ้่ายทีผู่บ้รหิารโรงแรมฮลิตนั พทัยา เรยีกเกบ็ และตน้ทุนและค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ใน
การด าเนินงานและประกอบธุรกจิโรงแรมฮลิตนั พทัยา ทัง้นี้ ไม่รวมถึงภาษีมูลค่าเพิ่ม 
ภาษธีุรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนั และค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการซ่อมแซม
โดยใช้เงินทุนที่กันไว้ในอดีตของซีพีเอ็น พัทยาในฐานะเจ้าของทรัพย์สินเดิม และ
ดอกเบีย้จ่าย ค่าธรรมเนียมทีเ่กีย่วกบัการกูย้มืเงนิหรอืการจดัหาเงนิทีไ่ม่ใช่ค่าธรรมเนียม
การท าธุรกรรมทางการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประกอบธุรกจิของโรงแรมฮลิตนั พทัยา 

ค = เงินส ารองส าหรับการซ่อมแซม ปรับปรุง จัดหาเพื่อทดแทนหรือจัดหาเพิ่มเติม
เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ และพาหนะต่าง ๆ ของโรงแรมฮิลตนั พทัยา (FF&E Reserve 
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Deduction) ตามทีร่ะบุในสญัญาจา้งบรหิารโรงแรมฮลิตนั พทัยา ซึ่งท าระหว่างซพีเีอน็ 
พทัยา โฮเทล กบัผูบ้รหิารโรงแรมฮลิตนั พทัยา  

ง = ค่าเช่าคงทีใ่นรอบไตรมาสสะสมนัน้ ตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ (1.1) 

ถา้ค่าเช่าแปรผนัสะสม ณ วนัทีส่ ิน้สุดไตรมาสปจัจุบนัทีค่ านวณตามสตูรดงักล่าวมจี านวนน้อยกว่าศูนย ์
ใหถ้อืว่าค่าเช่าแปรผนัดงักล่าวเท่ากบัศนูย ์และหากค่าเช่าแปรผนัสะสม ณ วนัทีส่ ิน้สดุไตรมาสปจัจุบนัที่
ค านวณตามสูตรดงักล่าวมีจ านวนเกินกว่าร้อยละ 50 ของค่าเช่าคงที่สะสม ณ วนัที่สิ้นสุดไตรมาส
ปจัจุบนั ค่าเช่าแปรผนัดงักล่าวจะถูกปรบัลดใหม้จี านวนรอ้ยละ 50 ของค่าเช่าคงทีส่ะสม ณ วนัทีส่ ิน้สุด
ไตรมาสนัน้ ๆ  

ทัง้นี้  หากค่าเช่าแปรผันสะสม ณ วันที่สิ้นสุดไตรมาสที่แล้วที่ซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล ได้ช าระแก่  
CPNREIT มจี านวนมากกว่าค่าเช่าแปรผนัสะสม ณ วนัทีส่ ิน้สุดไตรมาสปจัจุบนัทีซ่พีเีอน็ พทัยา โฮเทล 
ควรจะช าระตามผลลพัธ์ที่ได้จากการค านวณตามสูตรในขอ้ (1.2) ตามขอ้มูลทางการเงนิของซพีเีอ็น 
พทัยา โฮเทล ทีป่รากฏในรายงานทางการเงนิทีจ่ดัท าโดยซพีเีอน็ พทัยา โฮเทล ส าหรบัการค านวณค่า
เช่าแปรผนัรายไตรมาส CPNREIT ตกลงจะน าค่าเช่าแปรผนัในส่วนทีไ่ดร้บัช าระเงนิไวเ้กนิดงักล่าวไป
หกักลบกบัค่าเช่าแปรผนัของไตรมาสถดัไปที่ CPNREIT มีสทิธิได้รบัจากซพีีเอน็ พทัยา โฮเทล 
จนกระทัง่ยอดค่าเช่าแปรผนัดงักล่าวที่ CPNREIT รบัช าระเกนิจะคงเหลอืเป็นศูนย์ อย่างไรกด็ ีใน 
ไตรมาสสุดทา้ยของรอบปีบญัช ีCPNREIT ตกลงจะน ายอดคงเหลอืของค่าเช่าแปรผนัที่ CPNREIT 
ไดร้บัช าระเกนิทัง้หมดทีเ่หลอือยู่ดงักล่าวไปหกักลบกบัค่าเช่าคงทีข่องไตรมาสสุดทา้ยที่ CPNREIT มี
สทิธไิดร้บัจากซพีเีอน็ พทัยา โฮเทล อย่างไรกด็ ีหากค่าเช่าคงทีใ่นไตรมาสสดุทา้ยมจี านวนเงนิน้อยกว่า
ค่าเช่าแปรผนัที ่CPNREIT ไดร้บัช าระเกนิทัง้หมดทีเ่หลอือยู่ CPNREIT ตกลงจะน าเงนิค่าเช่าแปรผนัที่
ได้รบัไว้เกินทัง้หมดคนืให้แก่ซีพเีอ็น พทัยา โฮเทล ภายใน 15 วนั นับจากวนัที่ผู้สอบบญัชรีบัรอง
รายงานทางการเงนิส าหรบัรอบปีบญัชขีองซพีเีอน็ พทัยา โฮเทล  

นอกจากนี้ หากค่าเช่าแปรผนัที ่CPNREIT ไดร้บัส าหรบัรอบปีบญัชใีด ๆ มจี านวนมากกว่าหรอืน้อยกวา่
ค่าเช่าแปรผนัส าหรบัรอบปีบญัชเีดยีวกนัที ่CPNREIT ควรจะไดร้บัตามผลลพัธท์ีไ่ดจ้ากการค านวณตาม
สูตรในข้อ (1.2) ตามขอ้มูลทางการเงนิของซีพเีอ็น พทัยา โฮเทล ที่ปรากฏในรายงานทางการเงนิที่
รบัรองโดยผู้สอบบญัชีของซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล ส าหรับปรบัปรุงค่าเช่าแปรผนัประจ ารอบปีบญัช ี 
CPNREIT จะช าระคนืค่าเช่าทีไ่ดร้บัไวเ้กนิ หรอืซพีเีอน็ พทัยา โฮเทล จะจ่ายช าระค่าเช่าทีช่ าระไวข้าด 
(แลว้แต่กรณี) ภายใน 15 วนั หลงัวนัทีผู่ส้อบบญัชรีบัรองรายงานทางการเงนิส าหรบัรอบปีบญัชขีองซพีี
เอน็ พทัยา โฮเทล  

อย่างไรกด็ ีในกรณีที่ขอ้ก าหนดของกฎเกณฑ์ทางกฎหมายหลกัทรพัย์ที่เกี่ยวขอ้งกบัการช าระค่าเช่า
คงที ่และ/หรอืค่าเช่าแปรผนัมกีารแกไ้ขหรอืเปลีย่นแปลงไป CPNREIT และซพีเีอน็ พทัยา โฮเทล ตก
ลงจะพจิารณาและหารอืขอ้ก าหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกบัการช าระค่าเช่าคงที่  และ/หรือค่าเช่าแปรผนั 
ต่อไป  

ในกรณีที่ซีพีเอ็น พทัยา โฮเทล ไม่มีความสามารถในการช าระค่าเช่าดงักล่าวได้เต็มจ านวนเมื่อถึง
ก าหนดช าระแลว้ ใหถ้อืว่าค่าเช่าในจ านวนที่ CPNREIT ไม่ไดร้บัช าระ เป็นค่าเช่าคา้งช าระ (Accrued 
Rental Revenue) และใหซ้พีเีอน็ พทัยา โฮเทล ช าระค่าเช่าคา้งช าระใหแ้ก่ CPNREIT ภายใน 30 วนั
นับจากวนัที่ถึงก าหนดช าระ ทัง้นี้ เว้นแต่เป็นกรณีการเลื่อนการช าระค่าเช่าหรือการยกเว้นค่าเช่า
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บางสว่นหรอืทัง้หมดอนัเนื่องมาจากเหตุสุดวสิยั หรอืการเลื่อนการช าระค่าเช่าในเดอืนทีม่ปีรบัปรุงหรอื
ซ่อมแซมใหญ่ (Renovation)  

อน่ึง การคา้งช าระค่าเช่าดงักล่าว ซพีเีอน็ พทัยา โฮเทล จะตอ้งช าระดอกเบีย้จากการผดินดัในอตัรารอ้ย
ละ 15 ต่อปี โดยค านวณตามจ านวนเงนิที่คา้งช าระและจ านวนวนันับตัง้แต่วนัที่ถงึก าหนดช าระจนถึง
วนัทีช่ าระเสรจ็สิน้ เวน้แต่การคา้งช าระค่าเช่าครัง้แรกต่อปีและซพีเีอน็ พัทยา โฮเทล ไดช้ าระค่าเช่าคา้ง
ช าระดงักล่าวแลว้ภายใน 30 วนันับจากวนัทีถ่งึก าหนดช าระ ทัง้นี้ หากซพีเีอน็ พทัยา โฮเทล ช าระค่า
เช่าค้างช าระครัง้แรกต่อปีเกนิก าหนดระยะเวลา 30 วนัดงักล่าว ซีพเีอน็ พทัยา โฮเทล จะต้องช าระ
ดอกเบีย้จากการผดินัดในอตัรารอ้ยละ 15 ต่อปี โดยค านวณตามจ านวนเงนิที่ค้างช าระและจ านวนวนั
นบัตัง้แต่วนัทีถ่งึก าหนดช าระจนถงึวนัทีช่ าระเสรจ็สิน้ 

(2) การค านวณค่าเช่าในกรณีท่ีมีการต่ออายุสญัญาเช่าช่วงเมื่อสญัญาเช่าช่วงครบก าหนด 

สญัญาเช่าช่วงปจัจุบนัฉบบัระหว่าง CPNREIT และซพีเีอน็ พทัยา โฮเทลมอีายุ 3 ปี ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 
2561 ถงึ 31 ธนัวาคม 2563 โดยเมื่อสิน้สุดอายุสญัญาเช่าช่วงดงักล่าว ทัง้ CPNREIT และซพีเีอน็ พทัยา โฮเทล 
สามารถใช้สิทธิในการต่ออายุสญัญาได้อีก 2 คราว ๆ ละ 3 ปี ซึ่งค่าเช่าของสญัญาเช่าช่วงฉบับต่ออายุดงักล่าว 
คู่สญัญาตกลงให้ค่าเช่าคงที่ส าหรบัสญัญาเช่าช่วงฉบบัต่ออายุครัง้ที่ 2 (ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวนัที่ 31 
ธนัวาคม 2566) และสญัญาเช่าช่วงฉบบัต่ออายุครัง้ที ่3 (ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2567 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2569) มี
รายละเอยีดดงัต่อไปนี้  

(2.1) ค่าเช่าคงท่ี (Fixed Rent) 

ซพีเีอน็ พทัยา โฮเทล ตกลงจะช าระค่าเช่าคงทีส่ าหรบัทรพัยส์นิประเภทอาคาร สิง่ปลูกสรา้ง งานระบบ 
และสงัหารมิทรพัย ์ภายใน 45 วนันับจากวนัสิน้ไตรมาส โดยใชห้ลกัเกณฑค์ านวณตามระยะเวลาการ
เช่าช่วงจรงิส าหรบัช่วงเวลาตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2564 จนถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม 2569 ในอตัราต่อปี
ตามทีร่ะบุในตารางดา้นล่าง โดยแบ่งช าระเป็นจ านวนเท่า ๆ กนัในแต่ละไตรมาส  

ปี ค่าเช่าคงท่ีรายปี (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 

(2.2) ค่าเช่าแปรผนั (Variable Rent) 

ซพีเีอน็ พทัยา โฮเทล ตกลงจะช าระค่าเช่าแปรผนัส าหรบัทรพัยส์นิประเภทอาคาร สิง่ปลกูสรา้ง และงาน
ระบบ ภายใน 45 วนันับจากวนัสิน้ไตรมาส โดยใช้หลกัเกณฑ์ค านวณตามระยะเวลาการเช่าช่วงจริง
ส าหรบัช่วงเวลาตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2564 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2569 โดยใชว้ธิกีารค านวณทีก่ าหนด
ในขอ้ (1.2)  
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ทัง้นี้ ค่าเช่าคงที่และค่าเช่าแปรผนัจะถูกแบ่งสดัส่วนในสญัญาเช่าทีเ่กี่ยวขอ้งตามที่  CPNREIT และซพีเีอน็ 
พทัยา โฮเทล จะตกลงกนั โดยมรีายละเอยีดตามสญัญาทีเ่กีย่วขอ้ง อนัไดแ้ก่ สญัญาเช่าช่วงอาคารและสญัญาเช่าช่วง
งานระบบ และสญัญาเช่าสงัหารมิทรพัย ์ 

ง. ความเหน็ของผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ก่ียวกบัความสามารถของผูเ้ช่าในการปฏิบติัตามสญัญาเช่า 

ผูจ้ดัการกองทรสัต์พจิารณาว่าซพีเีอน็ พทัยา โฮเทล มคีวามสามารถในการปฏบิตัติามเงื่อนไขของสญัญาเช่า
ช่วงได ้ซึง่รวมถงึการจ่ายค่าเช่าคงที ่เน่ืองจากโรงแรมฮลิตนั พทัยา เป็นโรงแรมทีม่ผีลการด าเนินงานในช่วงทีผ่่านมา
อยู่ในระดบัทีด่ ีโดยการมที าเลทีต่ัง้ทีด่ใีนเมอืงพทัยาอนัเป็นแหล่งท่องเทีย่วทีส่ าคญัของประเทศไทย จะเป็นปจัจยัส าคญั
ทีส่ง่ผลต่อการเตบิโตของผลประกอบการของโรงแรมฮลิตนั พทัยา ในอนาคต โดยซพีเีอน็ พทัยา โฮเทล แต่งตัง้กลุ่มฮลิ
ตนัให้ท าหน้าที่ผูบ้รหิารโรงแรมดงักล่าว อนัเป็นปจัจยัทีส่ าคญัอกีประการหน่ึงทีจ่ะท าใหผ้ลประกอบการของโรงแรม 
ฮลิตนั พทัยา อยู่ในระดบัที่ดอีย่างต่อเนื่อง เนื่องจากกลุ่มฮลิตนัซึ่งมปีระสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการบรหิาร
โรงแรมในระดับนานาชาติ มีความคุ้นเคยและประสบการณ์ในการบริหารจดัการโรงแรมดงักล่าวได้อย่างประสบ
ความส าเรจ็ ในช่วงทีผ่่านมา โดยการทีผู่ถ้อืหุน้รายใหญ่ของซพีเีอน็ พทัยา โฮเทล คอื CPN จะเป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินกจิการโรงแรมฮลิตนั พทัยา เนื่องจาก CPN มคีวามคุน้เคยกบัทรพัยส์นิในส่วนทีเ่ป็นโรงแรมนี้เป็นอย่างด ีโดย 
CPN สามารถน าประสบการณ์ของทางบรษิทัทีม่มีาอย่างยาวนานในการพฒันาและบรหิารจดัการศูนยก์ารคา้ไดอ้ย่าง
ประสบความส าเร็จ มาช่วยสนับสนุนการด าเนินธุรกิจของโรงแรมฮิลตัน พทัยา เนื่องจากอสงัหาริมทรพัย์ทัง้สอง
ประเภทมสีว่นช่วยสง่เสรมิในการด าเนินธุรกจิซึง่กนัและกนั โดยภายใต้สญัญาก่อตัง้สทิธแิละการกระท าการ CPN ตก
ลงจะควบคุม ดแูล และด าเนินการใด ๆ ทีจ่ าเป็นในการป้องกนัและเยยีวยาเพื่อใหซ้พีเีอน็ พทัยา โฮเทล ซึง่เป็นบรษิทั
ย่อยของ CPN ปฏบิตัติามขอ้ก าหนดและเงื่อนไขในสญัญาทีซ่พีเีอน็ พทัยา โฮเทล เป็นคู่สญัญาอย่างเคร่งครดั 

ทัง้นี้ ตลอดระยะเวลาการเช่าช่วงทีผ่่านมา ซพีเีอน็ พทัยา โฮเทล สามารถช าระค่าเช่าตามสญัญาเช่าช่วงใหแ้ก่ 
CPNREIT ได ้โดยขอ้มลูค่าเช่าที ่CPNREIT ไดร้บัจากซพีเีอน็ พทัยา โฮเทลในปีทีผ่่านมาและไตรมาสสะสมล่าสุดเป็น
ดงันี้ 

รายการ 
(หน่วย : ล้านบาท) 

ปีส้ินสุด  
31 ธนัวาคม 2561 

ปีส้ินสุด  
31 ธนัวาคม 2562 

ค่าเช่าคงที่/1 210 217 
ค่าเช่าผนัแปร 105 109 
ค่าเช่ารวม 315 326 

หมายเหตุ  
1. เป็นค่าเชา่ที ่CPNREIT ไดร้บัจรงิ ซึง่อาจแตกต่างจากรายไดค้่าเชา่ที ่CPNREIT บนัทกึรายไดค้่าเชา่ในงบการเงนิตามมาตรฐานการบญัชทีีเ่กีย่วขอ้ง 

จ. ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงผูเ้ช่าช่วงทรพัยสิ์นหลกัในส่วนท่ีเป็นโรงแรมฮิลตนั พทัยา 

กรณีทีซ่พีเีอน็ พทัยา โฮเทล ซึง่เป็นผูเ้ช่าช่วงทรพัยส์นิหลกัในสว่นทีเ่ป็นโรงแรมฮลิตนั พทัยา ไม่ต่ออายุสญัญา 
หรอืมกีารบอกเลกิสญัญาเช่าช่วงก่อนครบก าหนดระยะเวลาการเช่าช่วงตามสญัญา  CPNREIT อาจต้องใชเ้วลาในการ
หาบุคคลอื่น เพื่อเข้ามาเป็นผู้เช่าช่วงทรพัย์สนิหลกัดงักล่าวแทนซีพเีอน็ พทัยา โฮเทล ซึ่งบุคคลดงักล่าวอาจไม่มี
คุณสมบตัหิรอืความสามารถเหมอืนกบัซพีเีอน็ พทัยา โฮเทล รวมทัง้ CPNREIT อาจไม่สามารถหาผูเ้ช่าช่วงรายใหม่
มาทดแทน และจ่ายค่าเช่าไดเ้ทยีบเท่ากบัซพีเีอน็ พทัยา โฮเทล ซึง่จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายไดข้อง  CPNREIT 
และความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต ์ 

เพื่อลดความเสีย่งในกรณีนี้ ภายใต้สญัญาเช่าช่วง CPNREIT ไดเ้ขา้ท าสญัญาใหเ้ช่าช่วงอสงัหารมิทรพัยแ์ละ
สญัญาใหเ้ช่าสงัหารมิทรพัย์ โดยมกี าหนดระยะเวลาการเช่า 3 ปี ซึ่งสญัญาเช่าช่วงปจัจุบนัมอีายุสญัญาตัง้แต่วนัที ่1 
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มกราคม 2561 ถงึ 31 ธนัวาคม 2563 โดยเมื่อสิน้สดุสญัญาเช่าช่วงดงักล่าว ทัง้ CPNREIT และซพีเีอน็ พทัยา โฮเทล 
สามารถใชส้ทิธใินการต่ออายุสญัญาไดอ้กี 2 คราว ๆ ละ 3 ปี  

ในกรณีที ่CPNREIT ไม่ไดใ้หซ้พีเีอน็ พทัยา โฮเทล เช่าช่วงอสงัหารมิทรพัยใ์นส่วนทีเ่ป็นโรงแรมฮลิตนั พทัยา 
อกีต่อไป ผูจ้ดัการกองทรสัต์มกีระบวนการในการพจิารณาคดัเลอืกผูเ้ช่าช่วงทรพัยส์นิรายใหม่ โดยค านึงถงึประโยชน์
ของ CPNREIT และผูถ้อืหน่วยทรสัต์เป็นส าคญั นอกจากนี้ ดว้ยจุดเด่นของโรงแรมฮลิตนั พทัยาทีม่ที าเลทีต่ัง้ทีด่ใีน
เมอืงพทัยาซึ่งเป็นเมอืงท่องเที่ยวที่ส าคญัของประเทศไทย การจดัหาผู้เช่าช่วงทรพัย์สนิรายใหม่มาทดแทนซพีเีอ็น 
พทัยา โฮเทล น่าจะสามารถด าเนินการได ้

ฉ. สรปุสาระส าคญัของสญัญาท่ีเก่ียวกบัการจดัหาผลประโยชน์ 

สญัญาทีเ่กีย่วกบัการจดัหาประโยชน์ของ CPNREIT ส าหรบัโรงแรมฮลิตนั พทัยา ประกอบไปดว้ยสญัญาเช่า
ช่วงอาคารและสญัญาเช่าช่วงงานระบบ และสญัญาเช่าสงัหาริมทรพัย์ โดยมีสรุปสาระส าคญัของสญัญาดงั กล่าว
ดงัต่อไปนี้ 

 ทัง้นี้ การก าหนดนิยามของค าต่าง ๆ ในตารางสรุปสาระทีส่ าคญัของสญัญาในหวัขอ้นี้ ค านิยามดงักล่าวใหใ้ช้
เฉพาะตารางสรุปสาระทีส่ าคญัของสญัญานัน้ ๆ เท่านัน้ 

สรุปสาระส าคญัของสญัญาเช่าช่วงอาคารและสญัญาเช่าช่วงงานระบบ  

ผูเ้ช่าช่วง บรษิทั ซพีเีอน็ พทัยา โฮเทล จ ากดั (“ผูเ้ช่าช่วง”) 

ผูใ้ห้เช่าช่วง บริษัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากดั ในฐานะทรสัตีของทรสัต์เพื่อการ
ลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์CPN รเีทล โกรท (“กองทรสัต”์) 

ทรพัยสิ์นท่ีเช่าช่วง 1. อาคารและสิง่ปลูกสร้างในโรงแรมฮลิตนั พทัยา ตัง้อยู่เลขที่ 333/101 หมู่ที่ 9 ถนน
พทัยาสาย 1 ต าบลหนองปรอื อ าเภอบางละมุง จงัหวดัชลบุร ีประกอบด้วย อาคาร
โรงแรม (ทัง้หมด) และพื้นที่จอดรถยนต์ภายในอาคารเฉพาะส่วนของโรงแรมฮลิตนั 
พทัยา (ทัง้หมด) ซึง่คดิเป็นพืน้ทีท่ีจ่ะเช่าช่วงประมาณ 49,686 ตารางเมตร  

2. งานระบบไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภค ระบบโทรศพัท์ ลฟิท์ บนัไดเลื่อน ระบบปรบั
อากาศ ระบบงานวศิวกรรม ระบบบ าบดัน ้าเสยี และสิง่อ านวยความสะดวกต่าง ๆ ซึง่
ตดิตัง้และใชง้านอยู่ในอาคารและสิง่ปลูกสรา้งในโรงแรมฮลิตนั พทัยา รวมทัง้สทิธใิด 
ๆ ทีเ่กีย่วกบัหรอืเกีย่วเน่ืองกบังานระบบดงักล่าว (แลว้แต่กรณี) 

ระยะเวลาการเช่า สญัญาเช่าช่วงฉบบัแรกจะมกี าหนดระยะเวลาตัง้แต่วนัทีก่องทรสัต์เขา้เป็นผูท้รงสทิธกิาร
เช่าในทรพัย์สนิที่เช่าช่วงภายใต้สญัญาเช่าอาคาร จนถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 (“วนัท่ี
สญัญาฉบบัน้ีมีผลใช้บงัคบั”)  

เง่ือนไขในการต่ออายุ
สญัญาเช่าช่วงเมือ่
สญัญาเช่าช่วงครบ
ก าหนด  

1. คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายตกลงให้ค ามัน่แก่คู่สญัญาอีกฝ่ายว่า เมื่อสญัญาเช่าช่วงครบ
ก าหนด และคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงได้ใช้สทิธเิรยีกให้คู่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึงต่ออายุ
สญัญาเช่าช่วง คู่สญัญาฝา่ยนัน้จะต่ออายุสญัญาเช่าช่วงต่อไปอกี 3 คราว ๆ ละไม่เกนิ 
3 ปี (สิ้นสุดไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2569) ทัง้นี้ ภายใต้เงื่อนเวลาที่ระบุในข้อ 2 
ดา้นล่างนี้ โดยคู่สญัญาตกลงใหเ้งื่อนไขเกีย่วกบัการเช่า และค่าเช่า ทัง้ค่าเช่าคงทีแ่ละ
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ค่าเช่าแปรผนั รวมทัง้เงื่อนไขในการต่ออายุของสญัญาเช่าช่วงฉบบัต่ออายุเหมอืนกนั
กบัทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาเช่าช่วงฉบบัแรก ทัง้นี้ ในการใชส้ทิธใินขอ้ 1 นี้ คู่สญัญาฝ่าย
ที่ประสงค์จะให้การเช่าช่วงด าเนินต่อไปจะต้องแจ้งให้คู่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึงทราบ
ล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดอืนก่อนวนัครบก าหนด
ระยะเวลาการเช่าตามสญัญาเช่าช่วงหรือระยะเวลาการเช่าที่ได้ต่อออกไป ทัง้นี้ 
ยกเวน้กรณีการต่ออายุสญัญาเช่าช่วงฉบบัแรก คู่สญัญาฝ่ายทีป่ระสงค์จะใหก้ารเช่า
ช่วงด าเนินต่อไปจะต้องแจ้งให้คู่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึงทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์
อกัษรเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันครบก าหนดระยะเวลาการเช่าตาม
สญัญาเช่าช่วง  

2. คู่สญัญาตกลงว่าเงื่อนไขในการต่ออายุของสญัญาเช่าช่วงตามขอ้ 1 จะใชไ้ดไ้ม่เกนิ 3 
คราว นับจากวันที่สญัญาฉบบันี้มีผลใช้บังคบั โดยการต่ออายุครัง้สุดท้ายจะครบ
ก าหนดภายในปีที่ 6 นับจากวนัที่สญัญาเช่าช่วงฉบบัต่ออายุฉบบัแรกมผีลใช้บงัคบั 
(“วนัท่ีสญัญาเช่าช่วงฉบบัต่ออายุฉบบัแรกมีผลใช้บงัคบั”) และสญัญาเช่าช่วง
ฉบบัต่ออายุฉบบัสุดท้ายจะสิน้สุดภายในวนัทีค่รบก าหนดปีที่ 9 นับจากวนัที่สญัญา
เช่าช่วงฉบบัต่ออายุฉบบัแรกมผีลใชบ้งัคบั 

3. ภายหลงัจากทีส่ิน้สุดระยะเวลาการเช่าทีไ่ดต่้อออกไปตามที่ระบุไวใ้นขอ้ 1 – ขอ้ 2 
ขา้งตน้ หากคู่สญัญาฝา่ยใดฝ่ายหน่ึงยงัคงประสงคท์ีจ่ะต่ออายุสญัญาเช่าช่วงฉบบัต่อ
อายุฉบบัสุดทา้ยต่อไป คู่สญัญาฝ่ายที่ประสงคจ์ะให้การเช่าช่วงด าเนินต่อไปจะต้อง
แจง้ใหคู้่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่า 12 เดอืนก่อนวนัครบก าหนดระยะเวลาการเช่าทีไ่ดต่้อออกไป ทัง้นี้ ในกรณีที่มี
บุคคลภายนอกแจง้ความประสงคต่์อกองทรสัต์ที่จะเช่าช่วงทรพัย์สินที่เช่าช่วง โดย
ขอ้เสนอเรื่องราคาและเงื่อนไขการเช่าที่ส าคญัของบุคคลดงักล่าวดกีว่าขอ้เสนอเรื่อง
ราคาและเงื่อนไขการเช่าทีส่ าคญัของผูเ้ช่าชว่ง กองทรสัตจ์ะเจรจากบัผูเ้ช่าช่วง เพื่อให้
ผู้เช่าช่วงพิจารณาและปรับเปลี่ยนข้อเสนอของผู้เช่าช่วงเพื่อเสนอให้กองทรัสต์
พจิารณาต่อไป อย่างไรก็ดี กองทรสัต์สงวนสทิธิที่จะเสนอการด าเนินการดงักล่าว
เพื่อใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัตข์องกองทรสัตพ์จิารณาอนุมตักิ่อน  

4. (1)  ในกรณีทีก่องทรสัต์ไดใ้ชส้ทิธใินการต่ออายุสญัญาตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 1 แต่ผูเ้ช่า
ช่วงมขีอ้จ ากดัทางกฎหมายหรอืพน้วสิยัดว้ยเหตุขาดคุณสมบตัติามทีก่ าหนดไว้
ซึง่เป็นเหตุในการเลกิสญัญาของสญัญาฉบบันี้ และ/หรอืเหตุอื่นใดทีม่ไิดเ้กดิจาก
ความจงใจหรอืประมาทเลนิเล่ออย่างรา้ยแรงของผูเ้ช่าช่วง อนัท าใหผู้เ้ช่าช่วงไม่
สามารถเช่าช่วงทรพัยส์นิทีเ่ช่าช่วงเพื่อประกอบธุรกจิโรงแรมฮลิตนั พทัยาได ้ให้
ถอืว่าผูเ้ช่าช่วงไม่มหีน้าทีท่ีจ่ะเช่าช่วงทรพัยส์นิทีเ่ช่าช่วงต่อไป 

 (2) อย่างไรกด็ ีในกรณีทีก่องทรสัต์ไดใ้ชส้ทิธใินการต่ออายุสญัญาตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 
1 แต่ผูเ้ช่าช่วงมขีอ้จ ากดัทางกฎหมายหรอืพน้วสิยั แต่ผูเ้ช่าช่วงยงัคงสามารถเช่า
ช่วงทรพัยส์นิทีเ่ช่าช่วงเพื่อประกอบธุรกจิโรงแรมฮลิตนั พทัยาไดช้ัว่คราว ผูเ้ช่า
ช่วงและกองทรสัตจ์ะร่วมกนัหาผูเ้ช่าช่วงรายอื่นมาเช่าช่วงทรพัยส์นิทีเ่ช่าช่วงเพื่อ
ประกอบธุรกจิโรงแรมฮลิตนั พทัยาต่อไปแทนผูเ้ช่าช่วง ทัง้นี้ ผูเ้ช่าช่วงตกลงทีจ่ะ
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เช่าช่วงทรพัย์สนิทีเ่ช่าช่วงเพื่อประกอบธุรกจิโรงแรมฮลิตนั พทัยาต่อไปจนกว่า
จะสามารถหาผู้เช่าช่วงรายอื่นมาเช่าช่วงทรัพย์สินที่เช่าช่วงต่อไปได้ โดยที่
กองทรสัตแ์ละผูเ้ช่าช่วงจะร่วมกนัก าหนดเงื่อนไขของการเช่าช่วงทีต่่อออกไป แต่
ทัง้นี้ ระยะเวลาการเช่าที่ต่อออกไปดงักล่าวจะไม่เกนิ 180 วนันับจากวนัที่ครบ
ก าหนดระยะเวลาการเช่า โดยใหถ้อืว่าผูเ้ช่าช่วงไม่มหีน้าทีท่ีจ่ะเช่าช่วงทรพัยส์นิ
ทีเ่ช่าช่วงต่อไปในระหว่างระยะเวลาดงักล่าว 

 (3) นอกจากกรณีทีร่ะบุไวใ้น (1) – (2) ขา้งต้น หากผูเ้ช่าช่วงไม่ประสงคท์ีจ่ะต่ออายุ
สัญญาเช่าช่วงหรือการต่ออายุสัญญาเช่าช่วงโดยผู้เช่าช่วงมีข้อจ ากัดทาง
กฎหมายหรอืพน้วสิยั แต่ผูเ้ช่าช่วงยงัคงสามารถเช่าช่วงทรพัยส์นิทีเ่ช่าช่วงเพื่อ
ประกอบธุรกจิโรงแรมฮลิตนั พทัยาไดช้ัว่คราว หากกองทรสัต์ร้องขอ ผู้เช่าช่วง
และกองทรสัต์จะร่วมกนัหาผู้เช่าช่วงรายอื่นมาเช่าช่วงทรพัย์สนิที่เช่าช่วงเพื่อ
ประกอบธุรกจิโรงแรมฮลิตนั พทัยาต่อไปแทนผูเ้ช่าช่วง ทัง้นี้ ผูเ้ช่าช่วงตกลงทีจ่ะ
เช่าช่วงทรพัย์สนิทีเ่ช่าช่วงเพื่อประกอบธุรกจิโรงแรมฮลิตนั พทัยาต่อไปจนกว่า
จะสามารถหาผู้เช่าช่วงรายอื่นมาเช่าช่วงทรัพย์สินที่เช่าช่วงต่อไปได้ โดยที่
กองทรสัตแ์ละผูเ้ช่าช่วงจะร่วมกนัก าหนดเงื่อนไขของการเช่าช่วงทีต่่อออกไป แต่
ทัง้นี้ ระยะเวลาการเช่าที่ต่อออกไปดงักล่าวจะไม่เกนิ 180 วนันับจากวนัที่ครบ
ก าหนดระยะเวลาการเช่า โดยใหถ้อืว่าผูเ้ช่าช่วงไม่มหีน้าทีท่ี่จะเช่าช่วงทรพัยส์นิ
ทีเ่ช่าช่วงต่อไปภายหลงัระยะเวลาดงักล่าว  

 (4) อน่ึง ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากผูเ้ช่าช่วงมขีอ้จ ากดัทางกฎหมายหรอืพน้วสิยัโดยไม่
สามารถเช่าช่วงทรพัยส์นิทีเ่ช่าช่วงเพื่อประกอบธุรกจิโรงแรมฮลิตนั พทัยาต่อไป
ได้เลย คู่ส ัญญาตกลงว่าผู้เช่าช่วงจะไม่เช่ าช่วงทรัพย์สินที่เช่าช่วงต่อไปใน
ระหว่างระยะเวลาทีก่องทรสัต์หาผูเ้ช่าช่วงรายอื่นมาเช่าช่วงทรพัยส์นิที่เช่าช่วง
โดยไม่ถอืเป็นเหตุผดินดัผดิสญัญาของผูเ้ช่าช่วง   

ค่าเช่า  เวน้แต่กรณีทีม่กีารเลื่อนการช าระค่าเช่าและการยกเวน้ค่าเช่าอนัเนื่องมาจากเหตุสุดวสิยั 
หรอืการเลื่อนช าระค่าเช่ากรณีปรบัปรุงหรอืซ่อมแซมใหญ่ (Renovation) ตามทีก่ าหนดไว้
ในสญัญาฉบบันี้ ผูเ้ช่าช่วงตกลงช าระค่าเช่าใหแ้ก่กองทรสัตต์ามขอ้ก าหนดและเงื่อนไขของ
สญัญาฉบบันี้ โดยค่าเช่าภายใตส้ญัญาฉบบันี้ประกอบดว้ยค่าเช่า 2 สว่น ไดแ้ก่ ค่าเช่าคงที่
และค่าเช่าแปรผัน โดยใช้หลักเกณฑ์ค านวณตามระยะเวลาการเช่าจริง โดยใช้วิธีการ
ค านวณ ซึง่มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้  

1. การค านวณค่าเช่าตัง้แต่วนัท่ีสญัญาฉบบัน้ีมีผลใช้บงัคบัจนถึงส้ินปี 2560 

1.1 ค่าเช่าคงท่ี (Fixed Rent) 

ผูเ้ช่าช่วงตกลงทีจ่ะช าระค่าเช่าคงทีภ่ายใน 45 วนันับจากวนัสิน้ไตรมาส โดยใช้
หลกัเกณฑค์ านวณตามระยะเวลาการเช่าจรงิส าหรบัช่วงเวลาตัง้แต่วนัทีส่ญัญา
ฉบบันี้มผีลใชบ้งัคบัถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 โดยค่าเช่าคงทีต่่อปีของปี 2560 
ค านวณจากค่าเช่าคงทีต่่อปีของปี 2561 ปรบัลดดว้ยอตัรารอ้ยละ 3.5 ต่อปี โดย
แบ่งช าระจ านวนเท่า ๆ กนัในแต่ละไตรมาส ยกเว้นไตรมาสแรกของการเริ่ม
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ระยะเวลาการเช่าตามสญัญาฉบบันี้ ใหใ้ชห้ลกัเกณฑค์ านวณตามระยะเวลาการ
เช่าจรงิ โดยไตรมาสแรกของการเริม่ระยะเวลาการเช่าจะคดิตามอตัราส่วนของ
จ านวนวนั จากค่าเช่าคงทีร่ายไตรมาส หารดว้ยจ านวนวนัในไตรมาสนัน้ ๆ คูณ
ดว้ยจ านวนวนันบัจากวนัทีส่ญัญาฉบบันี้มผีลใชบ้งัคบัจนถงึวนัทีส่ ิน้ไตรมาส 

1.2 ค่าเช่าแปรผนั (Variable Rent) 

 ผูเ้ช่าช่วงตกลงทีจ่ะช าระค่าเช่าแปรผนัภายใน 45 วนันบัจากวนัสิน้ไตรมาส โดย
ใช้หลกัเกณฑ์ค านวณตามระยะเวลาการเช่าจริงส าหรบัช่วงเวลาตัง้แต่วนัที่
สญัญาฉบบันี้มผีลใชบ้งัคบัถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 โดยใชว้ธิกีารค านวณที่
ก าหนดในขอ้ 2.2 ดา้นล่างนี้ 

2. การค านวณค่าเช่าในกรณีท่ีมีการต่ออายุสญัญาเช่าช่วง ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 
2561 จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

2.1 ค่าเช่าคงท่ี (Fixed Rent) 

ผูเ้ช่าช่วงตกลงจะช าระค่าเช่าคงที่ภายใน 45 วนันับจากวนัสิน้ไตรมาส โดยใช้
หลกัเกณฑ์ค านวณตามระยะเวลาการเช่าจรงิส าหรบัช่วงเวลาตัง้แต่วนัที่ 1 
มกราคม 2561 จนถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ในอตัราต่อปีตามทีร่ะบุในตาราง
ดา้นล่าง โดยแบ่งช าระเป็นจ านวนเท่า ๆ กนัในแต่ละไตรมาส  

ปี ค่าเช่าคงท่ีรายปี (บาท) 
2561 199,500,000 
2562 206,482,500 
2563 213,709,388 

2.2 ค่าเช่าแปรผนั (Variable Rent) 

ผูเ้ช่าช่วงตกลงทีจ่ะช าระค่าเช่าแปรผนัภายใน 45 วนันบัจากวนัสิน้ไตรมาส โดย
ใชห้ลกัเกณฑ์ค านวณตามระยะเวลาการเช่าจรงิส าหรบัช่วงเวลาตัง้แต่วนัที่ 1 
มกราคม 2561 จนถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 โดยจะค านวณโดยใชเ้กณฑย์อด
สะสม กล่าวคอื ในรอบปีบญัชใีด ๆ ค่าเช่าแปรผนัของไตรมาสปจัจุบนั ค านวณ
จาก ค่าเช่าแปรผนัสะสม ณ วนัทีส่ ิน้สุดไตรมาสปจัจุบนั หกัดว้ย ค่าเช่าแปรผนั
สะสม ณ วนัที่สิน้สุดไตรมาสที่แล้วของปีเดยีวกนั โดยค่าเช่าแปรผนัดงักล่าว
ค านวณไดด้งันี้ 

ค่าเช่าแปรผนั =  รอ้ยละ 90 x ( ก – ข – ค – ง ) 

โดยที ่

ก = รายไดร้วมจากการประกอบธุรกจิโรงแรมฮลิตนั พทัยา ทัง้ทางตรงและ
ทางออ้มในรอบไตรมาสสะสมนัน้ ทัง้นี้ ไม่รวมถงึภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษี
ธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในท านองเดียวกนั ค่าบริการ (Service 
Charge) ที่เรียกเกบ็จากผู้รบับริการ รายได้หรือเงินที่ได้รบัจากการ
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จ าหน่ายทรัพย์สิน ค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับจากการประกันภัย 
(ยกเวน้ค่าสนิไหมทดแทนซึง่ไดร้บัจากการประกนัภยัธุรกจิหยุดชะงกั 
(Business Interruption Insurance)) เงินค่าทดแทนการเวนคืน
อสงัหารมิทรพัย ์และดอกเบีย้รบั 

ข = ต้นทุนและค่าใชจ้่ายรวมจากการประกอบธุรกจิโรงแรมฮลิตนั พทัยา 
ในรอบไตรมาสสะสมนัน้ ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายอาหาร และ
เครื่องดื่ม ต้นทุนวัตถุดิบและของใช้ในการด าเนินงาน (Operating 
Supplies) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการจัดหาอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ด าเนินงานทดแทนของเดมิหรอืเพิม่เตมิ ต้นทุนเงนิเดอืน ค่าแรง และ
ผลประโยชน์อื่นที่จ่ายให้แก่ลูกจา้งและพนักงาน ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
ฝึกอบรมลกูจา้งและพนกังาน ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายดา้นการโฆษณาและ
ประชาสมัพนัธ์ ต้นทุนและค่าใชจ้่ายในการบ ารุงรกัษา ซ่อมแซม และ
ตกแต่งโรงแรมฮลิตนั พทัยา ให้อยู่ในสภาพด ีค่าเบี้ยประกนัภัย ค่า
ภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ (ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล) 
ค่าธรรมเนียมในการบรหิารงานและค่าใชจ้่ายทีผู่บ้รหิารโรงแรมฮลิตนั 
พทัยา เรยีกเกบ็ และตน้ทุนและค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ในการด าเนินงานและ
ประกอบธุรกิจโรงแรมฮิลตัน พทัยา ทัง้นี้  ไม่รวมถึงภาษีมูลค่าเพิ่ม 
ภาษีธุรกจิเฉพาะ หรอืภาษีอื่นใดในท านองเดียวกนั และค่าใช้จ่ายที่
เกดิจากการซ่อมแซมโดยใชเ้งนิทุนที่กนัไวใ้นอดตีของซพีเีอน็ พทัยา
ในฐานะเจ้าของทรัพย์สินเดิม และดอกเบี้ยจ่าย ค่าธรรมเนียมที่
เกีย่วกบัการกูย้มืเงนิหรอืการจดัหาเงนิทีไ่ม่ใช่ค่าธรรมเนียมในการท า
ธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจโรงแรมฮลิตัน 
พทัยา  

ค = เงนิส ารองส าหรบัการซ่อมแซม ปรบัปรุง จดัหาเพื่อทดแทนหรอืจดัหา
เพิม่เติมเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ และพาหนะต่าง ๆ ของโรงแรมฮลิตัน 
พทัยา (FF&E Reserve Deduction) ตามทีร่ะบุในสญัญาจา้งบรหิาร
โรงแรมฮลิตนั พทัยา ซึง่ท าระหว่างผูเ้ช่าช่วงกบัผูบ้รหิารโรงแรมฮลิตนั 
พทัยา  

ง = ค่าเช่าคงทีใ่นรอบไตรมาสสะสมนัน้ ตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 1.1 ขอ้ 2.1 
(แลว้แต่กรณี) บวกดว้ยค่าเช่าตามสญัญาเช่าสงัหารมิทรพัย์ 

หากค่าเช่าแปรผนัสะสม ณ วนัทีส่ ิน้สุดไตรมาสปจัจุบนัที่ค านวณตามสตูรดงักล่าวมี
จ านวนน้อยกว่าศนูย ์ใหถ้อืว่าค่าเช่าแปรผนัดงักล่าวเท่ากบัศูนย ์และหาก ค่าเช่าแปร
ผนัสะสม ณ วนัทีส่ ิน้สุดไตรมาสปจัจุบนัที่ค านวณตามสตูรดงักล่าวมจี านวนเกนิกว่า
รอ้ยละ 50 ของค่าเช่าคงทีส่ะสม ณ วนัทีส่ ิน้สดุไตรมาสปจัจุบนั ค่าเช่าแปรผนัดงักล่าว
จะถูกปรบัลดใหม้จี านวนรอ้ยละ 50 ของค่าเช่าคงทีส่ะสม ณ วนัทีส่ ิน้สดุไตรมาสนัน้ ๆ  

ทัง้นี้  หากค่าเช่าแปรผนัสะสม ณ วนัที่สิน้สุดไตรมาสที่แล้วที่ผู้เช่าช่วงได้ช าระแก่
กองทรสัต ์มจี านวนมากกว่าค่าเช่าแปรผนัสะสม ณ วนัทีส่ ิน้สดุไตรมาสปจัจุบนัทีผู่เ้ช่า
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ช่วงควรจะช าระตามผลลพัธ์ที่ได้จากการค านวณตามสูตรในขอ้ 2.2 ตามขอ้มูลทาง
การเงนิของผูเ้ช่าช่วงทีป่รากฏในรายงานทางการเงนิทีจ่ดัท าโดยผูเ้ช่าช่วงส าหรบัการ
ค านวณค่าเช่าแปรผนัรายไตรมาส กองทรสัต์ตกลงจะน าค่าเช่าแปรผนัในส่วนทีไ่ดร้บั
ช าระเงนิไวเ้กนิดงักล่าวไปหกักลบกบัค่าเช่าแปรผนัของไตรมาสถดัไปทีก่องทรสัต์มี
สทิธไิดร้บัจากผูเ้ช่าช่วงจนกระทัง่ยอดค่าเช่าแปรผนัดงักล่าวทีก่องทรสัต์รบัช าระเกนิ
จะคงเหลอืเป็นศนูย ์อย่างไรกด็ ีในไตรมาสสดุทา้ย กองทรสัตต์กลงจะน ายอดคงเหลอื
ของค่าเช่าแปรผนัทีก่องทรสัตไ์ดร้บัช าระเกนิทัง้หมดทีเ่หลอือยู่ดงักล่าวไปหกักลบกบั
ค่าเช่าคงทีข่องไตรมาสสดุทา้ยทีก่องทรสัต์มสีทิธไิดร้บัจากผูเ้ช่าช่วง อย่างไรกด็ ีหาก
ค่าเช่าคงที่ในไตรมาสสุดท้ายมจี านวนเงินน้อยกว่าค่าเช่าแปรผนัที่กองทรสัต์ได้รบั
ช าระเกนิทัง้หมดที่เหลืออยู่ กองทรสัต์ตกลงจะน าเงินค่าเช่าแปรผนัที่ได้รบัไว้เกิน
ทัง้หมดคนืให้แก่ผู้เช่าช่วงภายใน 15 วนั นับจากวนัที่ผู้สอบบญัชรีบัรองรายงาน
ทางการเงนิส าหรบัรอบปีบญัชขีองผูเ้ช่าช่วง  

นอกจากนี้ หากค่าเช่าแปรผนัที่กองทรสัต์ได้รบัส าหรบัรอบปีบญัชีใด ๆ มีจ านวน
มากกว่าหรอืน้อยกว่าค่าเช่าแปรผนัส าหรบัรอบปีบญัชเีดียวกนัที่กองทรสัต์ควรจะ
ไดร้บัตามผลลพัธท์ีไ่ดจ้ากการค านวณตามสตูรในขอ้ 2.2 ตามขอ้มลูทางการเงนิของผู้
เช่าช่วงทีป่รากฏในรายงานทางการเงนิทีร่บัรองโดยผูส้อบบญัชขีองผูเ้ช่าช่วงส าหรบั
ปรบัปรุงค่าเช่าแปรผนัประจ ารอบปีบญัช ีกองทรสัต์จะช าระคนืค่าเช่าทีไ่ด้รบัไวเ้กนิ 
หรอืผูเ้ช่าช่วงจะจ่ายช าระค่าเช่าทีช่ าระไวข้าด (แลว้แต่กรณี) ภายใน 15 วนั นับจาก
วนัทีผู่ส้อบบญัชรีบัรองรายงานทางการเงนิส าหรบัรอบปีบญัชขีองผูเ้ช่าช่วง  

3. การค านวณค่าเช่าในกรณีท่ีมีการต่ออายุสญัญาเช่าช่วงครัง้ท่ีสองและครัง้ท่ี
สามเมื่อสญัญาเช่าช่วงฉบบัต่ออายุฉบบัแรกครบก าหนด 

ในกรณีที่มีการต่ออายุสญัญาเช่าช่วงเมื่อสญัญาเช่าช่วงฉบบัต่ออายุฉบบัแรกครบ
ก าหนด คู่สญัญาตกลงใหค้่าเช่าคงทีส่ าหรบัสญัญาเช่าช่วงฉบบัต่ออายุครัง้ที ่2 (วนัที ่
1 มกราคม 2564 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2566) และสญัญาเช่าช่วงฉบบัต่ออายุครัง้ที ่3 
(วนัที ่1 มกราคม 2567 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2569) มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้  

3.1 ค่าเช่าคงท่ี (Fixed Rent) 

 ผูเ้ช่าช่วงตกลงจะช าระค่าเช่าคงที่ภายใน 45 วนันับจากวนัสิน้ไตรมาส โดยใช้
หลกัเกณฑ์ค านวณตามระยะเวลาการเช่าจรงิส าหรับช่วงเวลาตัง้แต่วนัที่ 1 
มกราคม 2564 จนถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2569 ในอตัราต่อปีตามทีร่ะบุในตาราง
ดา้นล่าง โดยแบ่งช าระเป็นจ านวนเท่า ๆ กนัในแต่ละไตรมาส  
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ปี ค่าเช่าคงท่ีรายปี (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 ค่าเช่าแปรผนั (Variable Rent) 

 ผูเ้ช่าช่วงตกลงจะช าระค่าเช่าแปรผนัภายใน 45 วนันับจากวนัสิน้ไตรมาส โดย
ใช้หลกัเกณฑ์ค านวณตามระยะเวลาการเช่าจรงิส าหรบัช่วงเวลาตัง้แต่วนัที่ 1 
มกราคม 2564 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2569 โดยใชว้ธิกีารค านวณทีก่ าหนดในขอ้ 
2.2  

อนึ่ง ในกรณีที่ขอ้ก าหนดของกฎเกณฑ์ทางกฎหมายหลกัทรพัย์ทีเ่กี่ยวขอ้งกบั
การช าระค่าเช่าคงที่ และ/หรือค่าเช่าแปรผนัมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงไป 
กองทรัสต์และผู้เช่าช่วงตกลงจะพิจารณาและหารือข้อก าหนดและเงื่อนไข
เกีย่วกบัการช าระค่าเช่าคงที ่และ/หรอืค่าเช่าแปรผนั ต่อไป  

ในกรณีที่ผู้เช่าช่วงไม่มีความสามารถในการช าระค่าเช่าได้เต็มจ านวนเมื่อถึง
ก าหนดช าระแลว้ ใหถ้อืว่าค่าเช่าในจ านวนทีก่องทรสัต์ไม่ไดร้บัช าระเป็นค่าเช่า
คา้งช าระ (Accrued Rental Revenue) และให้ผูเ้ช่าช่วงช าระค่าเช่าคา้งช าระ
ใหแ้ก่กองทรสัตภ์ายใน 30 วนันบัจากวนัทีถ่งึก าหนดช าระ อนึ่ง การคา้งช าระค่า
เช่าดงักล่าว ผูเ้ช่าช่วงจะตอ้งช าระดอกเบีย้จากการผดินัดในอตัรารอ้ยละ 15 ต่อ
ปี โดยค านวณตามจ านวนเงนิทีค่า้งช าระและจ านวนวนันับตัง้แต่วนัทีถ่งึก าหนด
ช าระจนถงึวนัทีช่ าระเสรจ็สิน้ เวน้แต่การคา้งช าระค่าเช่าครัง้แรกต่อปีและผูเ้ช่า
ช่วงได้ช าระค่าเช่าค้างช าระดงักล่าวแล้วภายใน 30 วนันับจากวนัทีถ่ึงก าหนด
ช าระ ทัง้นี้  หากผู้เช่าช่วงช าระค่าเช่าค้างช าระครัง้แรกต่อปีเกินก าหนด
ระยะเวลา 30 วนัดงักล่าว ผูเ้ช่าช่วงจะต้องช าระดอกเบีย้จากการผดินัดในอตัรา
รอ้ยละ 15 ต่อปี โดยค านวณตามจ านวนเงนิทีค่า้งช าระและจ านวนวนันับตัง้แต่
วนัทีถ่งึก าหนดช าระจนถงึวนัทีช่ าระเสรจ็สิน้ ทัง้นี้ เงื่อนไขดงักล่าวในวรรคนี้ไม่
ใช้บงัคบักบักรณีการเลื่อนการช าระค่าเช่าหรอืการยกเว้นค่าเช่าบางส่วนหรือ
ทัง้หมดอนัเนื่องมาจากเหตุสุดวิสยั หรอืการเลื่อนการช าระค่าเช่าในเดอืนที่มี
ปรบัปรุงหรอืซ่อมแซมใหญ่ (Renovation) 

การเลื่อนการช าระค่า
เช่าอนัเน่ืองมาจาก
เหตสุุดวิสยั 

ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ในระหว่างไตรมาสใด กองทรัสต์
ยนิยอมใหผู้เ้ช่าช่วงเลื่อนช าระค่าเช่าบางสว่นหรอืทัง้หมดในระหว่างไตรมาสนัน้ โดยไม่ถอื
เป็นเหตุผดินดัผดิสญัญาโดยฝา่ยผูเ้ช่าช่วง ทัง้น้ี ผูเ้ช่าช่วงยงัคงมหีน้าทีใ่นการช าระค่าเช่า
ส่วนทีย่งัคงมคีวามสามารถในการช าระ (“ค่าเช่าส่วนท่ีมีความสามารถในการช าระ”) 
(ถา้ม)ี ส าหรบัไตรมาสนัน้ตามหลกัเกณฑก์ารค านวณทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาฉบบันี้ 
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1. ในกรณีที ่(1) เกดิเหตุสุดวสิยัทีม่ผีลกระทบต่อทรพัยส์นิทีเ่ช่าช่วงโดยตรงหรอืบรเิวณ
ใกลเ้คยีงกบัสถานทีต่ัง้ของทรพัยส์นิทีเ่ช่าช่วง ซึ่งไม่อาจป้องกนัได ้ถงึแมว้่าบุคคลที่
ประสบหรือใกล้จะประสบเหตุนัน้จะได้ใช้ความระมดัระวงัตามสมควรดงัเช่นบุคคล
ทัว่ไปจะท าไดใ้นฐานะและภาวะเช่นนัน้ เช่น อคัคภียั น ้าท่วม แผ่นดนิไหว อุบตัเิหตุที่
ไม่สามารถหลกีเลีย่งได ้และ (2) ส่งผลต่อการด าเนินกจิการโรงแรมฮลิตนั พทัยา ไม่
ว่าจะในเดอืนที่เกดิเหตุสุดวิสยั หรอืมผีลต่อเนื่องในระยะเวลาต่อมา และ (3) ท าให้
รายไดค้่าหอ้งพกัเฉลีย่ต่อเดอืนของโรงแรมฮลิตนั พทัยา ในช่วงระยะเวลาดงักล่าว ต ่า
กว่ารายได้ค่าห้องพักเฉลี่ยต่อเดือนส าหรับช่วงระยะเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้า 
เท่ากบั หรอืมากกว่า รอ้ยละ 20 แต่ไม่ถงึรอ้ยละ 50 

2. ในกรณีที ่(1) เกดิเหตุสดุวสิยัไม่ว่าในประเทศหรอืต่างประเทศ ซึง่ไม่ไดม้ผีลกระทบต่อ
ทรพัยส์นิทีเ่ช่าช่วงโดยตรงหรอืบรเิวณใกลเ้คยีงกบัสถานทีต่ัง้ของทรพัยส์นิทีเ่ช่าช่วง 
เช่น การบญัญัติกฎหมายหรือการด าเนินการอื่นใดของรฐั สงคราม ข้อจ ากดัทาง
กฎหมาย จลาจล การก่อการรา้ย โรคระบาด หรอืสาเหตุใด ๆ ทีม่ผีลท านองเดยีวกนั
ซึ่งคู่สญัญาที่ได้รบัผลกระทบไม่อาจควบคุมได้ และ (2) ส่งผลต่อการด าเนินกจิการ
โรงแรมฮลิตนั พทัยา ไม่ว่าจะในเดอืนทีเ่กดิเหตุสดุวสิยั หรอืมผีลต่อเนื่องในระยะเวลา
ต่อมา และ (3) ท าให ้

(ก)  รายไดค้่าหอ้งพกัเฉลีย่ต่อเดอืนในช่วงระยะเวลาดงักล่าวของโรงแรมฮลิตนั พทัยา 
ลดลงต ่ากว่ารายไดค้่าห้องพกัเฉลี่ยต่อเดอืนส าหรบัช่วงระยะเวลาเดยีวกนัในปี
ก่อนหน้า เท่ากบั หรอืมากกว่า รอ้ยละ 20 แต่ไม่ถงึรอ้ยละ 50 และ 

(ข)  รายได้เฉลี่ยต่อหอ้งของโรงแรมและรสีอร์ตทีอ่ยู่ในกลุ่มการแข่งขนัที่มมีาตรฐาน
เดียวกนัในเมอืงพทัยา ลดลงต ่ากว่ารายได้เฉลี่ยต่อห้องส าหรบัช่วงระยะเวลา
เดยีวกนัของโรงแรมและรสีอร์ตที่อยู่ในกลุ่มดงักล่าวในปีก่อนหน้า เท่ากบั หรอื
มากกว่า รอ้ยละ 15 (ถา้ม)ี 

3. ในกรณีที ่(1) เกดิเหตุสุดวสิยั ไม่ว่าในประเทศหรอืต่างประเทศ ซึง่ไม่ไดม้ผีลกระทบ
ต่อทรพัย์สนิทีเ่ช่าช่วงโดยตรงหรอืบรเิวณใกลเ้คยีงกบัสถานทีต่ัง้ของทรพัย์สนิทีเ่ช่า
ช่วง เช่น การบญัญตักิฎหมายหรอืการด าเนินการอื่นใดของรฐั สงคราม ขอ้จ ากดัทาง
กฎหมาย จลาจล การก่อการรา้ย โรคระบาด หรอืสาเหตุใด ๆ ทีม่ผีลท านองเดยีวกนั
ซึ่งคู่สญัญาที่ได้รบัผลกระทบไม่อาจควบคุมได้ และ (2) ส่งผลต่อการด าเนินกจิการ
โรงแรมฮลิตนั พทัยา ไม่ว่าจะในเดอืนทีเ่กดิเหตุสดุวสิยั หรอืมผีลต่อเนื่องในระยะเวลา
ต่อมา และ (3) ท าให ้

(ก) รายไดค้่าหอ้งพกัเฉลีย่ต่อเดอืนในช่วงระยะเวลาดงักล่าวของโรงแรมฮลิตนั พทัยา 
ลดลงต ่ากว่ารายไดค้่าห้องพกัเฉลี่ยต่อเดอืนส าหรบัช่วงระยะเวลาเดยีวกนัในปี
ก่อนหน้า เท่ากบั หรอืมากกว่า รอ้ยละ 50 และ 

(ข) รายได้เฉลี่ยต่อหอ้งของโรงแรมและรสีอร์ตทีอ่ยู่ในกลุ่มการแข่งขนัที่มมีาตรฐาน
เดียวกนัในเมอืงพทัยา ลดลงต ่ากว่ารายได้เฉลี่ยต่อห้องส าหรบัช่วงระยะเวลา
เดยีวกนัของโรงแรมและรสีอร์ตที่อยู่ในกลุ่มดงักล่าวในปีก่อนหน้า เท่ากบั หรอื
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มากกว่า รอ้ยละ 15 แต่ไม่ถงึรอ้ยละ 30 (ถา้ม)ี  

ทัง้นี้ ในกรณีทีท่รพัยส์นิทีเ่ช่าช่วงไดร้บัผลกระทบจากเหตุสดุวสิยัในช่วงระยะเวลาเดยีวกนั
ในปีก่อนหน้าด้วยเช่นกนั ใหน้ ารายไดค้่าหอ้งพกัเฉลีย่ต่อเดอืนของโรงแรมฮลิตนั พทัยา 
หรือ รายได้เฉลี่ยต่อห้องของโรงแรมและรีสอร์ตที่อยู่ในกลุ่มการแข่งขนัที่มีมาตรฐาน
เดยีวกนัในเมอืงพทัยา (แล้วแต่กรณี) ในช่วงระยะเวลาดงักล่าวของปีปจัจุบนั เทยีบกบั
ค่าเฉลีย่ในช่วงระยะเวลาเดยีวกนัของปีล่าสดุก่อนหน้าปีดงักล่าว ซึง่เป็นปีทีท่รพัยส์นิทีเ่ช่า
ช่วงไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุสุดวิสัย หรือการปิดปรับปรุงหรือซ่อมแซมใหญ่ 
(Renovation) ใด ๆ เพื่อประโยชน์ในการพจิารณาตามกรณีต่าง ๆ ขา้งตน้แทน  

นอกจากนี้ ผูเ้ช่าช่วงจะต้องใชค้วามพยายามโดยสุจรติในการหารายได้เฉลีย่ต่อหอ้งของ
โรงแรมและรีสอร์ตที่อยู่ในกลุ่มการแข่งขนัที่มีมาตรฐานเดียวกันในเมืองพัทยา เพื่อ
ประโยชน์ในการพจิารณาว่าได้มเีหตุสุดวสิยัเกดิขึน้หรอืไม่ โดยในกรณีที่ไม่สามารถหา
รายไดเ้ฉลีย่ต่อหอ้งของโรงแรมและรสีอรต์ทีอ่ยู่ในกลุ่มการแข่งขนัทีม่มีาตรฐานเดยีวกนัใน
เมอืงพทัยาในช่วงระยะเวลาเดยีวกนัของปีล่าสุดก่อนหน้าได ้หรอืไม่สามารถหารายไดค้่า
หอ้งพกัเฉลีย่ต่อเดอืนทีน่ ามาใชใ้นการอา้งองิในช่วงระยะเวลาเดยีวกนัของปีล่าสดุก่อนหน้า
ได ้กองทรสัตแ์ละผูเ้ช่าช่วงจะตกลงร่วมกนัในการใชข้อ้มลูทีเ่ป็นมาตรฐาน หลกัเกณฑ ์หรอื
อตัราส่วนอื่นใดทีส่ามารถหาไดจ้ากธุรกจิโรงแรมทัว่ไปมาเป็นหลกัเกณฑ์ในการพจิารณา
แทน อนึ่ง หากคู่สญัญาไม่สามารถตกลงกนัได ้ใหพ้จิารณาจากรายไดค้่าหอ้งพกัเฉลีย่ต่อ
เดือนของโรงแรมฮิลตัน พทัยาเป็นหลกั และในกรณีที่กองทรสัต์และผู้เช่าช่วงก าหนด
โรงแรมในกลุ่มการแขง่ขนัทีม่มีาตรฐานเดยีวกนัในเมอืงพทัยามากกว่าหนึ่งแห่ง ใหค้ านวณ
รายไดเ้ฉลีย่ต่อหอ้งของกลุ่มการแขง่ขนั โดยอาศยัค่าเฉลีย่ (Simple Average) ของรายได้
เฉลีย่ต่อหอ้งของแต่ละโรงแรมและรสีอรต์ทีอ่ยู่ในกลุ่มดงักล่าว 

การยกเว้นค่าเช่าอนั
เน่ืองมาจากเหตุ
สุดวิสยั 

ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ในระหว่างไตรมาสใด กองทรัสต์
ยนิยอมยกเวน้ค่าเช่าบางส่วนหรอืทัง้หมดในระหว่างไตรมาสนัน้ใหแ้ก่ผูเ้ช่าช่วง โดยผูเ้ช่า
ช่วงไม่จ าเป็นตอ้งช าระค่าเช่าบางสว่นหรอืทัง้หมดของช่วงระยะเวลานัน้ โดยไม่ถอืเป็นเหตุ
ผดินัดผดิสญัญาโดยฝ่ายผู้เช่าช่วง อย่างไรกด็ ีผู้เช่าช่วงยงัคงมหีน้าที่ในการช าระค่าเช่า
ส่วนที่มีความสามารถในการช าระ (ถ้ามี) ในระหว่างไตรมาสนัน้ตามหลักเกณฑ์การ
ค านวณทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาฉบบันี้ 

1. ในกรณีที ่(1) เกดิเหตุสุดวสิยัทีม่ผีลกระทบต่อทรพัยส์นิทีเ่ช่าช่วงโดยตรงหรอืบรเิวณ
ใกลเ้คยีงกบัสถานทีต่ัง้ของทรพัยส์นิทีเ่ช่าช่วง ซึ่งไม่อาจป้องกนัได ้ถงึแมว้่าบุคคลที่
ประสบหรือใกล้จะประสบเหตุนัน้จะได้ใช้ความระมดัระวงัตามสมควรดงัเช่นบุคคล
ทัว่ไปจะท าไดใ้นฐานะและภาวะเช่นนัน้ เช่น อคัคภียั น ้าท่วม แผ่นดนิไหว อุบตัเิหตุที่
ไม่สามารถหลกีเลีย่งได ้และ (2) ส่งผลต่อการด าเนินกจิการโรงแรมฮลิตนั พทัยา ไม่
ว่าจะในเดอืนที่เกดิเหตุสุดวิสยั หรอืมผีลต่อเนื่องในระยะเวลาต่อมา และ (3) ท าให้
รายไดค้่าหอ้งพกัเฉลีย่ต่อเดอืนของโรงแรมฮลิตนั พทัยา ในช่วงระยะเวลาดงักล่าว ต ่า
กว่ารายได้ค่าห้องพักเฉลี่ยต่อเดือนส าหรับช่วงระยะเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้า 
เท่ากบั หรอืมากกว่า รอ้ยละ 50 
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2. ในกรณีที ่(1) เกดิเหตุสุดวสิยั ไม่ว่าในประเทศหรอืต่างประเทศ ซึง่ไม่ไดม้ผีลกระทบ
ต่อทรพัย์สนิทีเ่ช่าช่วงโดยตรงหรอืบรเิวณใกลเ้คยีงกบัสถานทีต่ัง้ของทรพัย์สนิทีเ่ช่า
ช่วง เช่น การบญัญตักิฎหมายหรอืการด าเนินการอื่นใดของรฐั สงคราม ขอ้จ ากดัทาง
กฎหมาย จลาจล การก่อการรา้ย โรคระบาด หรอืสาเหตุใด ๆ ทีม่ผีลท านองเดยีวกนั
ซึ่งคู่สญัญาที่ได้รบัผลกระทบไม่อาจควบคุมได้ และ (2) ส่งผลต่อการด าเนินกจิการ
โรงแรมฮลิตนั พทัยา ไม่ว่าจะในเดอืนทีเ่กดิเหตุสดุวสิยั หรอืมผีลต่อเนื่องในระยะเวลา
ต่อมา และ (3) ท าให ้

(ก)  รายไดค้่าหอ้งพกัเฉลีย่ต่อเดอืนในช่วงระยะเวลาดงักล่าวของโรงแรมฮลิตนั พทัยา 
ลดลงต ่ากว่ารายไดค้่าห้องพกัเฉลี่ยต่อเดอืนส าหรบัช่วงระยะเวลาเดยีวกนัในปี
ก่อนหน้า เท่ากบั หรอืมากกว่า รอ้ยละ 50 และ 

(ข) รายได้เฉลี่ยต่อหอ้งของโรงแรมและรสีอร์ตทีอ่ยู่ในกลุ่มการแข่งขนัที่มมีาตรฐาน
เดียวกนัในเมอืงพทัยา ลดลงต ่ากว่ารายได้เฉลี่ยต่อห้องส าหรบัช่วงระยะเวลา
เดยีวกนัของโรงแรมและรสีอร์ตที่อยู่ในกลุ่มดงักล่าวในปีก่อนหน้า เท่ากบั หรอื
มากกว่า รอ้ยละ 30 (ถา้ม)ี 

ทัง้นี้ ในกรณีทีท่รพัยส์นิทีเ่ช่าช่วงไดร้บัผลกระทบจากเหตุสดุวสิยัในช่วงระยะเวลาเดยีวกนั
ในปีก่อนหน้าด้วยเช่นกนั ใหน้ ารายไดค้่าหอ้งพกัเฉลีย่ต่อเดอืนของโรงแรมฮลิตนั พทัยา 
หรือ รายได้เฉลี่ยต่อห้องของโรงแรมและรีสอร์ตที่อยู่ในกลุ่มการแข่งขนัที่มีมาตรฐาน
เดยีวกนัในเมอืงพทัยา (แล้วแต่กรณี) ในช่วงระยะเวลาดงักล่าวของปีปจัจุบนั เทยีบกบั
ค่าเฉลีย่ในช่วงระยะเวลาเดยีวกนัของปีล่าสดุก่อนหน้าปีดงักล่าว ซึง่เป็นปีทีท่รพัยส์นิทีเ่ช่า
ช่วงไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุสุดวิสัย หรือการปิดปรับปรุงหรือซ่อมแซมใหญ่ 
(Renovation) ใด ๆ เพื่อประโยชน์ในการพจิารณาตามกรณีต่าง ๆ ขา้งตน้แทน 

นอกจากนี้ ผูเ้ช่าช่วงจะต้องใชค้วามพยายามโดยสุจรติในการหารายได้เฉลีย่ต่อหอ้งของ
โรงแรมและรีสอร์ตที่อยู่ในกลุ่มการแข่งขนัที่มีมาตรฐานเดียวกันในเมืองพัทยา เพื่อ
ประโยชน์ในการพจิารณาว่าได้มเีหตุสุดวสิยัเกดิขึน้หรอืไม่ โดยในกรณีที่ไม่สามารถหา
รายไดเ้ฉลีย่ต่อหอ้งของโรงแรมและรสีอรต์ทีอ่ยู่ในกลุ่มการแข่งขนัทีม่มีาตรฐานเดยีวกนัใน
เมอืงพทัยาในช่วงระยะเวลาเดยีวกนัของปีล่าสุดก่อนหน้าได ้หรอืไม่สามารถหารายไดค้่า
หอ้งพกัเฉลีย่ต่อเดอืนทีน่ ามาใชใ้นการอา้งองิในช่วงระยะเวลาเดยีวกนัของปีล่าสดุก่อนหน้า
ได ้กองทรสัตแ์ละผูเ้ช่าช่วงจะตกลงร่วมกนัในการใชข้อ้มลูทีเ่ป็นมาตรฐาน หลกัเกณฑ ์หรอื
อตัราส่วนอื่นใดทีส่ามารถหาไดจ้ากธุรกจิโรงแรมทัว่ไปมาเป็นหลกัเกณฑ์ในการพจิารณา
แทน อนึ่ง หากคู่สญัญาไม่สามารถตกลงกนัได ้ใหพ้จิารณาจากรายไดค้่าหอ้งพกัเฉลีย่ต่อ
เดือนของโรงแรมฮลิตัน พทัยา เป็นหลกั และในกรณีที่กองทรสัต์และผู้เช่าช่วงก าหนด
โรงแรมในกลุ่มการแขง่ขนัทีม่มีาตรฐานเดยีวกนัในเมอืงพทัยามากกว่าหนึ่งแห่ง ใหค้ านวณ
รายไดเ้ฉลีย่ต่อหอ้งของกลุ่มการแขง่ขนั โดยอาศยัค่าเฉลีย่ (Simple Average) ของรายได้
เฉลีย่ต่อหอ้งของแต่ละโรงแรมและรสีอรต์ทีอ่ยู่ในกลุ่มดงักล่าว 

การค านวณค่าเช่าใน
กรณีท่ีมีเลื่อนหรอืการ

ในกรณีที่มกีารเลื่อนหรอืยกเวน้การช าระค่าเช่าอนัเนื่องมาจากเหตุสุดวสิยั ซึ่งเกดิขึน้ใน
ระหว่างไตรมาสใด ให้ผูเ้ช่าช่วงมสีทิธเิลื่อนหรอืไดร้บัการยกเวน้การช าระค่าเช่าบางส่วน
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ยกเว้นการช าระค่า
เช่าอนัเน่ืองมาจาก
เหตสุุดวิสยั 

หรือทัง้หมดอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสยัของเดือนที่เกิดเหตุการณ์ส าหรับไตรมาสนัน้ 
อย่างไรกด็ ีผูเ้ช่าช่วงยงัคงมหีน้าทีใ่นการช าระค่าเช่าของเดอืนทีเ่กดิเหตุการณ์ส าหรบัไตร
มาสนั ้น หากเมื่อค านวณตามหลักเกณฑ์ดัง ต่อไปนี้ แล้วพบว่าผู้ เช่าช่วงยังคงมี
ความสามารถในการช าระค่าเช่าส าหรบัไตรมาสนัน้ได ้โดยการช าระค่าเช่าในส่วนนี้จะต้อง
ไม่กระทบต่อความสามารถในการประกอบธุรกจิโรงแรมฮลิตนั พทัยาของผูเ้ช่าช่วง โดยค่า
เช่าสว่นทีม่คีวามสามารถในการช าระใหค้ านวณตามหลกัเกณฑ ์ดงันี้ 

ค่าเช่าสว่นทีม่คีวามสามารถในการช าระ =   กก – ขข – คค – จ 

โดยที ่

กก = รายได้รวมจากการประกอบธุรกจิโรงแรมฮลิตนั พทัยา ทัง้ทางตรงและทางออ้ม
ในรอบไตรมาสนัน้ ๆ ทัง้นี้ ไม่รวมถงึภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกจิเฉพาะ หรอืภาษี
อื่นใดในท านองเดยีวกนั ค่าบรกิาร (Service Charge) ทีเ่รยีกเกบ็จากผูร้บับรกิาร 
รายไดห้รอืเงนิที่ไดร้บัจากการจ าหน่ายทรพัยส์นิ ค่าสนิไหมทดแทนทีไ่ดร้บัจาก
การประกันภัย (ยกเว้นค่าสินไหมทดแทนซึ่งได้รับจากการประกันภัยธุรกิจ
หยุดชะงกั (Business Interruption Insurance)) เงินค่าทดแทนการเวนคืน
อสงัหารมิทรพัย ์และดอกเบีย้รบั 

ขข = ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายรวมจากการประกอบธุรกจิโรงแรมฮลิตนั พทัยา ในรอบไตร
มาสนัน้ ๆ ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายอาหาร และเครื่องดื่ม ต้นทุนวตัถุดบิและ
ของใชใ้นการด าเนินงาน (Operating Supplies) ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายในการจดัหา
อุปกรณ์ที่ใช้ในการด าเนินงานทดแทนของเดิมหรือเพิ่มเติม ต้นทุนเงินเดือน 
ค่าแรง และผลประโยชน์อื่นทีจ่่ายใหแ้ก่ลูกจา้งและพนักงาน ต้นทุนและค่าใชจ้่าย
ฝึกอบรมลูกจ้างและพนักงาน ต้นทุนและค่าใช้จ่ายด้านการโฆษณาและ
ประชาสมัพนัธ์ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรกัษา ซ่อมแซม และตกแต่ง
โรงแรมฮิลตัน พัทยา  ให้อยู่ ในสภาพดี ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าภาษีและ
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ (ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล) ค่าธรรมเนียมในการ
บรหิารงานและค่าใช้จ่ายที่ผู้บริหารโรงแรมฮลิตนั พทัยา เรยีกเกบ็ และต้นทุน
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการด าเนินงานและประกอบธุรกิจโรงแรมฮลิตนั พทัยา 
ทัง้นี้  ไม่รวมถึงภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในท านอง
เดยีวกนั และค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการซ่อมแซมโดยใชเ้งนิทุนทีก่นัไวใ้นอดตีของซี
พีเอ็น พทัยาในฐานะเจ้าของทรพัย์สนิเดิม และดอกเบี้ยจ่าย ค่าธรรมเนียมที่
เกี่ยวกบัการกู้ยมืเงนิหรอืการจดัหาเงนิที่ไม่ใช่ค่าธรรมเนียมในการท าธุรกรรม
ทางการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประกอบธุรกจิโรงแรมฮลิตนั พทัยา  

คค = เงนิส ารองส าหรบัการซ่อมแซม ปรบัปรุง จดัหาเพื่อทดแทนหรอืจดัหาเพิม่เติม
เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ และพาหนะต่าง ๆ ของโรงแรมฮิลตัน พัทยา (FF&E 
Reserve Deduction) ตามทีร่ะบุในสญัญาจา้งบรหิารโรงแรมฮลิตนั พทัยา ซึง่ท า
ระหว่างผูเ้ช่าช่วงกบัผูบ้รหิารโรงแรมฮลิตนั พทัยา 

จ = เงนิส ารองส าหรบัรายการตามขอ้ ขข และ คค ส าหรบัช่วงเวลา 45 วนันับจาก



ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์CPN รเีทล โกรท 
CPN RETAIL GROWTH LEASEHOLD REIT 

 

ส่วนที ่2.4 หน้า 21 

 
 

วนัทีส่ิน้สดุไตรมาสนัน้ ๆ 

การช าระค่าเช่าใน
กรณีท่ีมีการเลื่อนการ
ช าระเน่ืองจากเหตุ
สุดวิสยั 

หากในไตรมาสใดที่มีการเลื่อนการช าระค่าเช่าบางส่วนหรอืทัง้หมดอนัเนื่องมาจากเหตุ
สดุวสิยั ใหผู้เ้ช่าช่วงช าระค่าเช่าสว่นทีม่คีวามสามารถในการช าระในรอบไตรมาสนัน้ ๆ (ถา้
ม)ี โดยใชห้ลกัเกณฑก์ารค านวณค่าเช่าตามเหตุการณ์ทีร่ะบุในหวัขอ้ “การค านวณค่าเช่า
ในกรณีทีม่เีลือ่นการช าระค่าเช่าอนัเนือ่งมาจากเหตุสดุวสิยั” 

ทัง้นี้ หากในไตรมาสใด ๆ ซึง่เป็นไตรมาสทีพ่น้เหตุการณ์ในกรณีทีม่กีารเลื่อนการช าระค่า
เช่าบางสว่นหรอืทัง้หมดอนัเนื่องมาจากเหตุสดุวสิยั ใหผู้เ้ช่าช่วงช าระค่าเช่าในรอบไตรมาส
ของเหตุการณ์ปกตดิงักล่าวนัน้ใหแ้ก่กองทรสัตต์ามล าดบัการช าระหนี้ดงัต่อไปนี้ 

1. ค่าเช่าผดินดัใด ๆ (ถา้ม)ี 

2. ค่าเช่าคงทีข่องเหตุการณ์ปกตใินรอบไตรมาสสะสมนัน้ ๆ  

3. ค่าเช่าแปรผนัของเหตุการณ์ปกตใินรอบไตรมาสสะสมนัน้ ๆ (ถา้ม)ี 

4. ค่าเช่าคงทีส่ว่นทีไ่ดม้กีารเลื่อนการช าระเนื่องจากเหตุสดุวสิยั (ถา้ม)ี  

5. ค่าเช่าแปรผนัสว่นทีไ่ดม้กีารเลื่อนการช าระเนื่องจากเหตุสดุวสิยั (ถา้ม)ี 

6. ดอกเบีย้ของค่าเช่าผดินดัใด ๆ (ถา้ม)ี 

อนึ่ง หากในรอบไตรมาสสะสมใด ๆ ซึง่เป็นไตรมาสที่พน้เหตุการณ์ในกรณีที่มกีารเลื่อน
การช าระค่าเช่าบางสว่นหรอืทัง้หมดอนัเนื่องมาจากเหตุสุดวสิยั และผูเ้ช่าช่วงยงัคงมกี าไร
สทุธหิลงัหกัภาษซีึง่คงเหลอืหลงัจากทีไ่ดม้กีารค านวณค่าเช่าตามเหตุการณ์ปกตติามทีร่ะบุ
ในสญัญาแลว้ ผูเ้ช่าช่วงตกลงทีจ่ะช าระค่าเช่าส่วนทีไ่ดม้กีารเลื่อนการช าระเนื่องจากเหตุ
สุดวิสัยตามข้อ 4 และข้อ 5 ข้างต้น ในรอบไตรมาสสะสมดังกล่าวจนถึงวันที่สิ้นสุด
ระยะเวลาการเช่าตามสญัญาฉบับนี้  (ทัง้นี้ ให้เงื่อนไขในข้อนี้บังคับใช้กับวันที่สิ้นสุด
ระยะเวลาการเช่าของสญัญาเช่าช่วงฉบบัต่ออายุโดยอนุโลม) อย่างไรกด็ ีกองทรสัต์ตกลง
ใหผู้เ้ช่าช่วงไม่ตอ้งช าระดอกเบีย้จากการผดินัดช าระค่าเช่าในงวดใด ๆ หรอืค่าเสยีหายใด 
ๆ อนัเกดิจากการค้างช าระค่าเช่าหรอืการช าระค่าเช่าล่าช้าใด ๆ อนัเกดิขึน้หรอืเป็นผล
เกีย่วเน่ืองมาจากการเลื่อนการช าระอนัเนื่องมาจากเหตุสดุวสิยัดงักล่าว 

ทัง้นี้ ในกรณีทีม่กีารต่ออายุสญัญาเช่าช่วง ผูเ้ช่าช่วงจะตอ้งไม่คา้งช าระค่าเช่าไม่ว่าทัง้หมด
หรือบางส่วน หากผู้เช่าช่วงมีค่าเช่าค้างช าระ ผู้เช่าช่วงจะต้องช าระค่าเช่าค้างช าระแก่
กองทรสัตใ์หเ้สรจ็สิน้ก่อนทีส่ญัญาเช่าช่วงฉบบัต่ออายุจะมผีลใชบ้งัคบั 

โรงแรมและรีสอรต์ท่ี 
อยู่ในกลุม่การแข่งขนั
ท่ีมีมาตรฐานเดียวกนั
ในเมืองพทัยา 

ใหห้มายถงึ โรงแรมและรสีอรต์ทีอ่ยู่ในกลุ่มการแขง่ขนัทีม่มีาตรฐานเดยีวกนักบัโรงแรมฮลิ
ตนั พทัยา ในเมอืงพทัยา ตามทีก่องทรสัต์และผูเ้ช่าช่วงอาจก าหนดหรอืตกลงกนัขึน้ และ
จะไดร้ะบุในงบประมาณการด าเนินการประจ าปี (Annual Operating Budget) ของโรงแรม
ฮลิตนั พทัยา หรอืทีคู่่สญัญาจะไดต้กลงกนัในแต่ละปีภายหลงัจากวนัทีส่ญัญาฉบบันี้มผีล
ใชบ้งัคบั โดยอาจพจิารณาจากสถานทีแ่ละระยะห่างจากโรงแรมฮลิตนั พทัยา รายละเอยีด
ลกัษณะของทรพัยส์นิโดยละเอยีด หรอืหลกัเกณฑอ์ื่น ๆ ทีก่องทรสัตจ์ะสามารถน ามาใชใ้น
การเทียบเคียงได้ในกรณีที่เกดิเหตุการณ์ดงักล่าวขึน้ อาทิเช่น โรงแรมที่ตัง้อยู่บนถนน
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พทัยาสาย 2 และถนนพทัยา-นาเกลอื และมรีะดบัราคาใกลเ้คยีงกนั เป็นตน้ 

หน้าท่ีของกองทรสัต ์ 1. กองทรสัตจ์ะด าเนินการใหผู้ใ้หเ้ช่าภายใต้สญัญาเช่าอาคารส่งมอบทรพัยส์นิทีเ่ช่าช่วง
ในสภาพทีเ่ป็นอยู่ ณ วนัเริม่ระยะเวลาการเช่า  

2. กองทรสัต์จะเป็นผู้รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกบัการด าเนินการปรบัปรุงหรือ
ซ่อมแซมใหญ่ (Renovation) ในส่วนที่เกี่ยวกบัโครงสรา้ง หรือส่วนประกอบทีส่ าคญั
ของอาคาร (Structural Repairs) ค่าใชจ้่ายทีเ่ป็นทุน (Capital Expenditure) ซึง่ไม่ใช่
ค่าใชจ้่ายทีเ่ป็น FF&E รวมทัง้ค่าใชจ้่ายทีเ่ป็น FF&E ในส่วนทีเ่กนิ FF&E Reserve 
ทัง้นี้ ผู้เช่าช่วงจะเป็นผู้รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายที่ เป็น FF&E ในส่วนที่ไม่เกิน FF&E 
Reserve นอกจากนี้ ในกรณีที่สญัญาฉบบันี้สิน้สุดลงโดยไม่มกีารต่ออายุสญัญาหรอื
ในกรณีที่สญัญาจ้างบรหิารโรงแรมฮลิตันพทัยาสิน้สุดลง แล้วแต่อย่างใดจะเกิดขึ้น
ภายหลงั ผู้เช่าช่วงตกลงที่จะส่งมอบเงนิทีค่งเหลอืในบญัชซีึง่ส ารองเป็นค่าใช้จ่ายที่
เป็น FF&E ทัง้หมดใหแ้ก่กองทรสัตห์รอืบุคคลทีก่องทรสัตก์ าหนด  

นอกจากนี้  ผู้เช่าช่วงยินยอมให้กองทรัสต์ปรับปรุงค่าเช่าคงที่หากกองทรัสต์ได้
ด าเนินการปรบัปรุงหรือซ่อมแซมใหญ่ (Renovation) ในส่วนที่เกี่ยวกับโครงสร้าง 
หรอืส่วนประกอบทีส่ าคญัของอาคาร (Structural Repairs) แลว้ โดยคู่สญัญาตกลงที่
จะร่วมกนัพจิารณาค่าเช่าใหม่ โดยกองทรสัต์จะต้องแจ้งให้ผู้เช่าทราบล่วงหน้าเป็น
ลายลักษณ์อักษรเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันที่กองทรัสต์ได้
ด าเนินการปรบัปรุงหรือซ่อมแซมใหญ่ (Renovation) ดงักล่าว หรือระยะเวลาใดที่
คู่สญัญาจะไดต้กลงร่วมกนั 

3. หากกองทรสัตไ์ดด้ าเนินการปรบัปรุงหรอืซ่อมแซมใหญ่ (Renovation) ในรอบปีบญัชี
ใด ๆ กองทรัสต์ยินยอมให้ผู้เช่าช่วงเลื่อนช าระค่าเช่าในเดือนที่มีปรับปรุงหรือ
ซ่อมแซมใหญ่ (Renovation) ในระหว่างไตรมาสนัน้ โดยไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดผิด
สญัญาโดยผู้เช่าช่วง และผู้เช่าช่วงจะต้องช าระค่าเช่าในส่วนนี้ภายในรอบปีบญัชี
เดยีวกนั โดยการช าระค่าเช่าจะไม่สร้างปญัหาสภาพคล่องแก่ผู้เช่าช่วงและไม่ส่งผล
กระทบต่อหน้าทีใ่นการดแูลรกัษาทรพัยส์นิทีเ่ช่าช่วง  

ทัง้นี้ ผู้เช่าช่วงจะต้องระบุแผนการปรับปรุงหรือซ่อมแซมใหญ่ (Renovation) ใน
งบประมาณการด าเนินการประจ าปี (Annual Operating Budget) ซึ่งได้แจ้งให้
กองทรสัต์ทราบ และงบประมาณค่าใช้จ่ายที่เป็นทุนประจ าปี (Annual Capital 
Expenditure Budget) ของโรงแรมฮลิตนั พทัยาทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากคู่สญัญาทัง้สองฝา่ย
ร่วมกนัแลว้  

4. เมื่อจะตอ้งมกีารเปลีย่นแปลง เปลีย่นแทน หรอืเพิม่เตมิทรพัยส์นิทีเ่ช่าช่วง กองทรสัต์
จะด าเนินการเปลีย่นแปลง เปลีย่นแทน หรอืเพิม่เตมิทรพัยส์นิทีเ่ช่าช่วงดว้ยค่าใชจ้่าย
ของกองทรสัต ์โดยใหถ้อืว่าทรพัยส์นิทีเ่ปลีย่นแปลง เปลีย่นแทน หรอืเพิม่เตมิดงักล่าว
เป็นทรพัยส์นิทีเ่ช่าช่วงภายใตส้ญัญาฉบบันี้ 

5. กองทรสัต์จะด าเนินการร่วมกบัผูใ้ห้เช่าภายใต้สญัญาเช่าอาคารดงัต่อไปนี้ โดยจะใช้
ความพยายามด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 6 เดอืนนบัจากวนัทีส่ญัญาฉบบันี้มผีลใช้
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บงัคบั หรอืระยะเวลาใดทีคู่่สญัญาจะไดต้กลงร่วมกนั ทัง้นี้ หากมเีหตุขดัขอ้งประการ
ใด กองทรสัตจ์ะแจง้ใหผู้เ้ช่าช่วงทราบโดยพลนั 

(ก)  ด าเนินการใหม้กีารแปลงหนี้ใหม่ภายใตส้ญัญาเช่าหอ้งพกั และสญัญาบรกิารต่าง 
ๆ เพื่อใหผู้เ้ช่าช่วงเขา้เป็นคู่สญัญาภายใต้สญัญาดงักล่าว โดยใหม้ผีลตัง้แต่วนัที่
สญัญาฉบบันี้มผีลใชบ้งัคบั   

(ข)  ด าเนินการอื่นใดที่จ าเป็นตามสมควรเพื่อให้ผู้เช่าช่วงสามารถประกอบธุรกิจ
โรงแรมฮลิตนั พทัยา และไดร้บัผลประโยชน์จากธุรกจิดงักล่าวบนทรพัยส์นิทีเ่ช่า
ช่วงไดอ้ย่างต่อเนื่องนบัจากวนัทีส่ญัญาฉบบันี้มผีลใชบ้งัคบั 

6. กองทรสัต์จะไม่กระท าการใด ๆ ใหเ้กดิการรอนสทิธหิรอืกระท าการใด ๆ ทีม่ผีลหรอื
จะสง่ผลท าใหผู้เ้ช่าช่วงไม่สามารถใชป้ระโยชน์ในทรพัยส์นิทีเ่ช่าช่วงได ้ไม่ว่าทัง้หมด
หรอืบางสว่น 

7. หากมผีลประโยชน์ใด ๆ ไดแ้ก่ ค่าเช่ารบัล่วงหน้า และรายไดร้บัล่วงหน้าอื่นใด (ถ้าม)ี 
ซึง่รวมถงึเงนิประกนัทีเ่กดิขึน้จากทรพัยส์นิทีเ่ช่าช่วง ซึง่เป็นผลประโยชน์ทีผู่เ้ช่าช่วง
ควรจะไดร้บัจากผูพ้กัอาศยั และผูใ้หเ้ช่าภายใต้สญัญาเช่าอาคารไดร้บัไว้ล่วงหน้าทัง้
ก่อนและในวนัทีส่ญัญาฉบบันี้มผีลใชบ้งัคบั กองทรสัต์จะด าเนินการใหผู้ใ้หเ้ช่าภายใต้
สญัญาเช่าอาคารแจ้งให้ผู้เช่าช่วงทราบและส่งมอบผลประโยชน์ดงักล่าวให้แก่ผู้เช่า
ช่วงภายใน 30 วนันับจากวันที่สญัญาฉบับนี้มีผลใช้บงัคับ หรือในกรณีที่ผู้ให้เช่า
ภายใต้สญัญาเช่าอาคารไดร้บัผลประโยชน์ดงักล่าวภายหลงัจากวนัทีส่ญัญาฉบบันี้มี
ผลใช้บังคับ กองทรัสต์จะด าเนินการให้ผู้ให้เช่าภายใต้สญัญาเช่าอาคารส่งมอบ
ผลประโยชน์ดงักล่าวให้แก่ผู้เช่าช่วงภายใน 30 วนันับจากวนัที่ได้รบัผลประโยชน์
ดงักล่าว 

หน้าท่ีของผูเ้ช่าช่วง  1. ผูเ้ช่าช่วงจะตอ้งใชค้วามพยายามอย่างสงูสุดเยีย่งผูป้ระกอบกจิการโรงแรมโดยทัว่ไป
ใช้ในการคดัเลอืกและการจ้างบุคคลใดเพื่อเขา้บรหิารกจิการโรงแรม ฮิลตนั พทัยา 
หรอืเพื่อเขา้ปฏบิตังิานหรอืหน้าทีใ่ด ๆ ภายใตว้ตัถุประสงคข์องการเช่าช่วงตามทีร่ะบุ
ไว้ในสัญญาฉบับนี้  โดยจะต้องเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด รวมทัง้การดูแล
ทรพัยส์นิทีเ่ช่าช่วงใหอ้ยู่ในสภาพทีด่ตีลอดระยะเวลาการเช่า 

2. เพื่อใหท้รพัยส์นิทีเ่ช่าช่วงอยู่ในสภาพทีด่แีละเหมาะสมแก่การใชง้านตามวตัถุประสงค์
ดังที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้  ผู้เช่าช่วงจะรับผิดชอบในการดูแล (Maintenance) 
ซ่อมแซม (Repairs) หรือการกระท าใด ๆ ทัง้ปวงบนทรพัย์สนิที่เช่าช่วงในกรณีที่
จ าเป็นตามความรบัผดิชอบในค่าใชจ้่ายตามที่ได้ระบุไว้ในสญัญา เพื่อใหท้รพัย์สนิที่
เช่าช่วงมลีกัษณะเป็นโรงแรม โดยใหค้่าใชจ้่ายดงักล่าวถอืเป็นส่วนหนึ่งของค่าใชจ้่าย
จากการด าเนินงานตามงบประมาณการด าเนินการ (Operating Budget) ซึง่ไดแ้จง้ให้
กองทรสัต์ทราบ และงบประมาณค่าใชจ้่ายทีเ่ป็นทุน (Capital Expenditure Budget) 
ทีคู่่สญัญาทัง้สองฝา่ยร่วมกนัอนุมตัติามขอ้ก าหนดในสญัญาฉบบันี้ 

3.    ผูเ้ช่าช่วงจะปฏบิตัติามขอ้ก าหนดและเงื่อนไขของสญัญาฉบบันี้ สญัญาเช่าทีด่นิ และ
สญัญาเช่าอาคารอย่างเคร่งครดั และผูเ้ช่าช่วงจะไม่กระท าการใด ๆ อนัเป็นการผดินัด



ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์CPN รเีทล โกรท 
CPN RETAIL GROWTH LEASEHOLD REIT 

 

ส่วนที ่2.4 หน้า 24 

 
 

หรอืผดิสญัญา หรอือาจเป็นการผดินัดหรอืผดิสญัญาเช่าที่ดนิและสญัญาเช่าอาคาร 
หรอืเงื่อนไขใด ๆ หรอืกระท าการใด ๆ อนัอาจท าให้สญัญาเช่าที่ดนิและสญัญาเช่า
อาคารถูกบอกเลกิหรอืเพกิถอนโดยผูใ้หเ้ช่าตามสญัญาเช่าทีด่นิและสญัญาเช่าอาคาร 
และผู้เช่าช่วงจะบอกกล่าวใหก้องทรสัต์ทราบเป็นหนังสือทนัททีี่เกดิเหตุการณ์ใด ๆ 
อนัเป็นการผดินัดหรอืผดิสญัญา หรอือาจเป็นการผดินัดหรอืผดิสญัญาเช่าที่ดนิและ
สญัญาเช่าอาคาร หรอืเงื่อนไขใด ๆ หรอืการกระท าการใด ๆ อนัอาจท าใหส้ญัญาเช่า
ทีด่นิและสญัญาเช่าอาคารถูกบอกเลกิหรอืเพกิถอนโดยผูใ้ห้เช่าตามสญัญาเช่าที่ดนิ
และสญัญาเช่าอาคารดงักล่าว 

4.    ผู้เช่าช่วงต้องไม่กระท าการหรอืยนิยอมให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งกระท าการใด ๆ บน
ทรพัยส์นิทีเ่ช่าช่วง ซึง่เป็นการกระท าทีผ่ดิกฎหมาย หรอืการกระท าดงักล่าวอาจเป็น
อนัตรายต่อสุขภาพ โดยไม่ไดร้บัใบอนุญาตตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืมลีกัษณะ
เป็นทีน่่ารงัเกยีจหรอืก่อใหเ้กดิภยนัตราย ความเสยีหาย หรอืความเดอืดรอ้นร าคาญ
แก่บุคคลภายนอกและกองทรสัต์ และกรณีทีเ่กดิปญัหาหรอืความเสยีหายดงักล่าว ผู้
เช่าช่วงมหีน้าที่ที่จะต้องใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการแก้ไขปญัหาหรอืความ
เสยีหายดงักล่าว รวมถงึการท าความตกลงและเยยีวยาความเสยีหายทีเ่กดิขึน้จากการ
กระท าของบุคคลดงักล่าวขา้งตน้ 

5. ผูเ้ช่าช่วงตกลงจะไม่จ่ายเงนิปนัผลหรอืลดทุนจดทะเบยีนของผูเ้ช่าช่วง หากผูเ้ช่าช่วง
มคี่าเช่าค้างช าระต่อกองทรสัต์ ในกรณีที่มเีลื่อนหรือการยกเว้นการช าระค่าเช่าอนั
เน่ืองมาจากเหตุสดุวสิยั และ/หรอืในกรณีทีผู่เ้ช่าช่วงผดินัดหรอืผดิสญัญาตามเงื่อนไข
ทีก่ าหนดในสญัญาฉบบันี้ 

6. ผูเ้ช่าช่วงตกลงจะไม่ก่อหนี้หรอืภาระผกูพนัใด ๆ เวน้แต่การก่อหนี้หรอืภาระผกูพนัอนั
เกดิขึน้ในทางการค้าปกตขิองผู้เช่าช่วง หรอืเนื่องจากหรอืเพื่อวตัถุประสงค์ของการ
เช่าช่วงทีร่ะบุไวใ้นสญัญาฉบบันี้และธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จากการ
ด าเนินการของกจิการโรงแรม หรอืการปฏบิตัติามสญัญาฉบบันี้หรอืสญัญาทีเ่กีย่วขอ้ง 
ทัง้นี้ ผูเ้ช่าช่วงตกลงจะด ารงสดัส่วนของหนี้สนิต่อทุน (Debt to Equity Ratio) ของผู้
เช่าช่วงไว้ในอตัราไม่เกนิ 2 ต่อ 1 โดยค านวณเฉพาะการก่อหนี้ซึง่เป็นการกูย้มืเงนิ
จากสถาบนัการเงนิหรอืการออกตราสารหนี้ โดยไม่รวมถงึการกูย้มืเงนิจากผูถ้อืหุน้   

7. ผูเ้ช่าช่วงตกลงจะจดัใหม้แีละจะด ารงไวซ้ึ่งใบอนุญาตต่าง ๆ ที่ส าคญัต่อการประกอบ
กจิการโรงแรมตลอดระยะเวลาตามสญัญาฉบบันี้ 

8. ผูเ้ช่าช่วงจะไม่ก่อใหเ้กดิภาระผกูพนัใด ๆ เหนือทรพัยส์นิทีเ่ช่าช่วง 

9. ผู้เช่าช่วงจะต้องรบัผิดชดใช้ และกระท าการใด ๆ อนัเป็นการป้องกนัให้กองทรสัต์
ปลอดจากการเรยีกรอ้งใด ๆ ทีเ่กดิขึน้จากการใชท้รพัยส์นิทีเ่ช่าช่วงเพื่อการประกอบ
ธุรกจิของผูเ้ช่าช่วง และ/หรอืการละเลยไม่ปฏบิตัิตามหน้าทีห่รอืภาระผูกพนัในส่วน
ของผู้เช่าช่วงตามที่ระบุในสญัญานี้ รวมถึงการกระท าของตวัแทน และ/หรอืบรวิาร
ของผูเ้ช่าช่วง ในกรณีทีก่องทรสัตถ์ูกฟ้องรอ้ง ถูกเรยีกรอ้งใหร้บัผดิ หรอืถูกด าเนินคดี
เนื่องจากเหตุดงักล่าว ผูเ้ช่าช่วงจะปลดเปลื้องความรบัผดิให้แก่กองทรสัต์โดยทันท ี
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โดยค่าใชจ้่ายของผูเ้ช่าช่วงแต่เพยีงฝา่ยเดยีว ทัง้น้ี ค่าใชจ้่ายของผูเ้ช่าช่วงในสว่นน้ีไม่
ถอืเป็นค่าใชจ้่ายตามงบประมาณการด าเนินการ (Operating Budget) ซึ่งได้แจ้งให้
กองทรสัต์ทราบ หรอืงบประมาณค่าใชจ้่ายทีเ่ป็นทุน (Capital Expenditure Budget) 
ทีคู่่สญัญาทัง้สองฝา่ยไดร่้วมกนัอนุมตั ิ

10. การกระท าทีส่ าคญับางประการ เช่น การขายหรอืโอนกจิการของผูเ้ช่าช่วงทัง้หมดหรอื
บางส่วนทีส่ าคญัใหแ้ก่บุคคลอื่น, การก่อหลกัประกนัในทรพัย์สนิของผู้เช่าช่วง ซึ่ง
รวมถึงทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจโรงแรมฮิลตัน พัทยา , การให้เช่าช่วง
ทรัพย์สินที่เช่าช่วงซึ่งคิดเป็นพื้นที่เกินกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่เช่าทัง้หมดของ
ทรพัยส์นิที่เช่าช่วงแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพยีงคนเดยีว เป็นต้น ผูเ้ช่าช่วงจะท าได้ก็
ต่อเมื่อ (ก) ไดร้บัความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากกองทรสัต ์หรอื (ข) เป็นกรณี
ทีไ่ดร้ะบุไวใ้นงบประมาณการด าเนินการประจ าปี (Annual Operating Budget) ซึง่ได้
แจ้งให้กองทรสัต์ทราบแล้ว และงบประมาณค่าใช้จ่ายที่เป็นทุนประจ าปี (Annual 
Capital Expenditure Budget) ของโรงแรมฮลิตนั พทัยาที่ไดร้บัอนุมตัริ่วมกนัโดย
คู่สญัญาทัง้สองฝา่ยแลว้ 

11. หน้าทีอ่ื่น ๆ ทีร่ะบุภายใตส้ญัญาเช่าช่วง เช่น การจดัท าและน าส่งรายงานทางการเงนิ 
งบประมาณการด าเนินการและงบประมาณค่าใชจ้า่ยฝา่ยทุนใหแ้ก่กองทรสัต ์การช าระ
ภาษโีรงเรอืนและทีด่นิ (หรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนั) เป็นตน้ 

การประกนัภยั 1. ตลอดระยะเวลาการเช่า ผูเ้ช่าช่วงตกลงจะจดัใหม้กีารท าประกนัภยัดงัต่อไปนี้ 

1.1 ประกนัความเสีย่งภยัในทรพัยส์นิ (Property All Risks Insurance) ประกนัภยั
เครื่องจกัร (Machinery Breakdown Insurance) ประกนัภยัธุรกิจหยุดชะงกั 
(Business Interruption Insurance) และประกันภัยก่อการร้าย (Political 
Violence Insurance) กับผู้ร ับประกันภัยที่มีอยู่ ณ ปจัจุบัน โดยระบุชื่อให้
กองทรัสต์เป็นผู้ร ับผลประโยชน์ร่วมกับผู้เช่าช่วง รวมทัง้ผู้ให้เช่าอาคารแก่
กองทรสัต ์และบรษิทัในเครอืเซน็ทรลัพฒันาหรอืบรษิทัในกลุ่มเซน็ทรลัพฒันา ซึง่
วงเงนิประกนัความเสีย่งภยัในทรัพยส์นิ (Property All Risks Insurance) ต้อง
ครอบคลุมมูลค่าของทรพัย์สนิทัง้หมด (รวมฐานรากของอาคาร) ตามวธิตี้นทุน
ทดแทนใหม่ก่อนหกัค่าเสื่อมราคา (Full Replacement Cost) (โดยไม่รวมมูลค่า
ทีด่นิ)  

1.2 ประกนัภยัความรบัผดิต่อบุคคลภายนอก (Public Liability Insurance) เพื่อ
คุม้ครองความบาดเจบ็ทางร่างกายหรอืชวีติ และความเสยีหายที่อาจเกดิขึน้ต่อ
ทรพัยส์นิของบุคคลภายนอก 

ทัง้นี้ ภายใต้จ านวนทุนประกัน ข้อก าหนดและเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกนัภัยที่
กองทรสัตแ์ละผูเ้ช่าช่วงเหน็ชอบร่วมกนั นอกจากนี้ ผูเ้ช่าช่วงตกลงรบัผดิชอบในเบีย้
ประกนัภยัตามกรมธรรมป์ระกนัภยัดงักล่าวแต่เพยีงผูเ้ดยีว  

2. ผูเ้ช่าช่วงตกลงทีจ่ะใชค้วามพยายามอย่างดทีีส่ดุ ในการร่วมด าเนินการใด ๆ ทีจ่ าเป็น 
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เพื่อเรยีกรอ้งใหบ้รษิทัประกนัภยัจ่ายค่าสนิไหมทดแทนอนัพงึไดร้บัโดยเรว็  

การโอนสิทธิการเช่า
ช่วงและการให้เช่าช่วง 

1.  ตลอดอายุของสญัญาฉบบันี้ ผู้เช่าช่วงไม่สามารถโอนสทิธ ิและ/หรือหน้าที่ภายใต้
สญัญาฉบบันี้ ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางสว่น ใหแ้ก่บุคคลอื่นใด โดยไม่ไดร้บัความยนิยอม
ล่วงหน้าจากกองทรสัตเ์ป็นลายลกัษณ์อกัษร เวน้แต่เป็นการโอนสทิธ ิและ/หรอืหน้าที่
ดงักล่าวให้แก่บรษิัทในเครอืเซน็ทรลัพฒันา ซึ่งมคีุณสมบตัิและมคีวามสามารถที่จะ
ปฏบิตัิหน้าที่ตามสญัญาฉบบันี้ได้ ในกรณีที่กองทรสัต์ยนิยอมให้ผู้เช่าช่วงโอนสทิธ ิ
และ/หรอืหน้าทีภ่ายใตส้ญัญาฉบบันี้ ผูเ้ช่าช่วงจะตอ้งด าเนินการใหผู้ร้บัโอนยนิยอมเขา้
ผกูพนัตามเงื่อนไขต่าง ๆ ทีก่ าหนดในสญัญาฉบบันี้ โดยระยะเวลาการเช่าทีโ่อนไปยงั
ผูร้บัโอนจะตอ้งมกี าหนดระยะเวลาการเช่าไม่เกนิกว่าระยะเวลาการเช่าของผูเ้ช่าช่วงที่
เหลอือยู่ตามสญัญาฉบบันี้  

 ทัง้นี้ “บริษัทในเครือเซ็นทรลัพฒันา” หมายถึง (ก) บรษิัทที่เซน็ทรลัพฒันาถอืหุ้น
เกนิกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหุ้นที่มีสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิัทนัน้ หรอื (ข) 
บริษัทที่บริษัทตาม (ก) ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหุ้นที่มสีทิธิออกเสยีง
ทัง้หมดของบรษิทันัน้ หรอื (ค) บรษิทัทีถู่กถอืหุน้ต่อไปเป็นทอด ๆ โดยเริม่จากการถอื
หุน้ของบรษิทัตาม (ข) ในบรษิทัทีถู่กถอืหุน้ โดยการถอืหุน้ของบรษิทัดงักล่าวในแต่ละ
ทอดมจี านวนเกนิกว่ารอ้ยละ 50 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัที่
ถูกถอืหุน้นัน้ (ง) บรษิทัทีเ่ซน็ทรลัพฒันาหรอืบรษิทัตาม (ก) (ข) หรอื (ค) ถอืหุน้ไม่ว่า
โดยทางตรงหรอืทางออ้มรวมกนัเกนิกว่ารอ้ยละ 50 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีง
ทัง้หมดของบรษิทัทีถู่กถอืหุน้นัน้ หรอื (จ) บรษิทัทีเ่ซน็ทรลัพฒันาหรอืบรษิทัตาม (ก) 
(ข) (ค) หรือ (ง) มีอ านาจควบคุมในเรื่องการก าหนดนโยบายทางการเงินและการ
ด าเนินงานของบรษิทัเพื่อใหไ้ดม้าซึง่ประโยชน์จากกจิการต่าง ๆ ของบรษิทันัน้ 

2.  กองทรัสต์ยินยอมให้ผู้เช่าช่วงสามารถให้เช่าช่วงพื้นที่ในทรัพย์สินที่เช่าช่วงตาม
วตัถุประสงคข์องการเช่าช่วงตามทีร่ะบุไวใ้นสญัญาฉบบันี้ 

3.  ตลอดอายุของสญัญาฉบบันี้ กองทรสัต์ไม่สามารถโอนสทิธ ิและ/หรอืหน้าที่ภายใต้
สญัญาฉบบันี้ ไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมด ใหแ้ก่บุคคลใด ๆ โดยไม่ไดร้บัความยนิยอม
ล่วงหน้าจากผูเ้ช่าช่วงเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

ทรพัยสิ์นเสียหายและ
การถกูเวนคืน 

1. ในกรณีที่ที่ดนิอนัเป็นที่ตัง้ของทรพัย์สนิที่เช่าช่วงถูกเวนคนืหรอืทรพัย์สนิที่เช่าช่วง
เสยีหายไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนทีส่ าคญัโดยไม่ใช่ความผดิของคู่สญัญาฝ่ายใด ท า
ให้ผู้เช่าช่วงไม่อาจใช้ทรพัย์สนิที่เช่าช่วงเพื่อประโยชน์ในการด าเนินธุรกจิโรงแรม
ต่อไปได ้ใหถ้อืว่าสญัญาฉบบันี้สิน้สุดลงในวนัทีท่รพัยส์นิดงักล่าวไดร้บัความเสยีหาย
หรอืถูกเวนคนื โดยทีคู่่สญัญาแต่ละฝ่ายไม่มสีทิธเิรยีกค่าเสยีหาย ค่าใชจ้่าย เงนิ หรอื
ประโยชน์ตอบแทนอื่นใดจากคู่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึงได้ เว้นแต่ค่าเสยีหายที่เกิดขึ้น
เน่ืองจากการปฏบิตัผิดิสญัญาก่อนวนัทีส่ญัญาฉบบันี้สิน้สดุลง 

2.  ในกรณีทีท่รพัยส์นิทีเ่ช่าช่วงเสยีหายหรอืถูกเวนคนืบางส่วน และกองทรสัต์และผูเ้ช่า
ช่วงมีความเห็นร่วมกนัว่าทรพัย์สนิที่เช่าช่วงซึ่งเสยีหายหรอืถูกเวนคนืบางส่วนยงั
สามารถใชเ้พื่อประโยชน์ในการด าเนินธุรกจิโรงแรมต่อไปได ้ใหถ้อืว่าสญัญานี้ยงัมผีล
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ใชบ้งัคบัต่อไป เฉพาะในส่วนของทรพัยส์นิทีเ่ช่าช่วงในส่วนทีไ่ม่เสยีหายและยงัอยู่ ใน
สภาพทีส่ามารถใช้ประโยชน์ได ้โดยให้ถอืว่าทรพัยส์นิดงักล่าวยงัคงเป็นทรพัยส์นิที่
เช่าช่วงกนัตามสญัญาฉบบันี้ต่อไปโดยคู่สญัญาจะร่วมกนัพจิารณาถงึความเหมาะสม
ในการปรบัอตัราค่าเช่าใหส้อดคลอ้งกบัสภาพของทรพัยส์นิทีเ่ช่าช่วงทีเ่สยีหายหรอืถูก
เวนคนืบางสว่นตามสมควร 

เหตุ ผิดนัดหรือ เหตุ
แห่งการเลิกสญัญา 

ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งตามทีร่ะบุในกรณีดงัจะกล่าวต่อไปนี้  

(1) ในกรณีที่ผู้เช่าช่วงจงใจฝ่าฝืนหรอืจงใจไม่ปฏบิตัิตามข้อตกลงที่ระบุไว้ในสญัญาน้ี 
หรอืผดิค ารบัรองทีใ่หไ้วใ้นสญัญานี้  

(2) ในกรณีผู้เช่าช่วงปฏบิตัิผดิเงื่อนไขของสญัญากู้ยมืเงนิ หรอืภาระผูกพนั หรอืภาระ
หนี้สนิอื่นใดกบับุคคลใด ๆ กต็าม ซึ่งรวมกนัมมีูลค่าเกนิกว่ากึ่งหนึ่งของมูลค่าของ
ส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้เช่าช่วง และอาจน าผู้เช่าช่วงไปสู่ภาวะล้มละลาย หรอืฟ้ืนฟู
กจิการ โดยผูเ้ช่าช่วงไม่สามารถท าการแกไ้ขเหตุดงักล่าวใหเ้สรจ็สิน้ 

(3) เมื่อมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง การงดเว้น หรือยกเลิกใบอนุญาต หนังสือรับรอง 
หนงัสอืยนิยอม สทิธปิระโยชน์ใด ๆ ทีผู่เ้ช่าช่วงไดร้บัจากหน่วยงานของรฐั เจา้หน้าที ่
บุคคล หรอืนิตบิุคคลใด ๆ ซึง่ผูเ้ช่าช่วงจ าเป็นต้องมไีว้ หรอืใช้ในการประกอบธุรกจิ
หลกั ของผูเ้ช่าช่วงและเหตุดงักล่าวเป็นเหตุทีไ่ม่สามารถด าเนินการแกไ้ขได้ภายใน
ระยะเวลาที่กองทรสัต์และผู้เช่าช่วงจะได้ตกลงร่วมกนั ซึ่งส่งผลกระทบในทางลบ
อย่างมนียัส าคญัต่อการด าเนินกจิการโรงแรมฮลิตนั พทัยา 

(4) เมื่อผูเ้ช่าช่วงถูกด าเนินการโดยทางกฎหมาย หรอืค าสัง่ของรฐั หรอืเพราะกรณีอื่นใด
อนัมผีลกระทบในทางลบอย่างมนีัยส าคญัต่อความสามารถในการปฏบิตัติามสญัญา
ฉบบันี้ของผูเ้ช่าช่วง หรอือ านาจในการด าเนินการหรอืประกอบธุรกจิ ของผูเ้ช่าช่วง
ต้องเปลีย่นแปลงหรอืสะดุดลง หรอืทรพัยส์นิหรอืรายได้ของผู้เช่าช่วง ไม่ว่าทัง้หมด
หรือบางส่วน ต้องถูกยึด อายัด เวนคืน หรือตกเป็นของรฐั ซึ่งกองทรสัต์เห็นว่ามี
ผลกระทบในทางลบอย่างมนียัส าคญัต่อความสามารถของผูเ้ช่าช่วงในการปฏบิตัติาม
สญัญานี้ 

(5) ในกรณีที่ผู้เช่าช่วงได้หยุดประกอบกิจการทัง้หมด หรือบางส่วนที่ส าคญัซึ่งท าให้
กองทรสัตไ์ม่สามารถหาประโยชน์จากทรพัยส์นิทีเ่ช่าชว่งไดซ้ึง่สง่ผลกระทบในทางลบ
อย่างมนียัส าคญัต่อการด าเนินกจิการโรงแรมฮลิตนั พทัยา 

(6) ในกรณีที่ผู้เช่าช่วงถูกศาลสัง่พิทกัษ์ทรพัย์ หรือถูกศาลสัง่ให้ล้มละลาย หรืออยู่ใน
ขัน้ตอนการเลกิบรษิทั การช าระบญัช ีหรอืศาลมคี าสัง่ให้ฟ้ืนฟูกจิการของผูเ้ช่าช่วง 
ซึง่กองทรสัต์เหน็ว่ามีผลกระทบต่อความสามารถของผู้เช่าช่วงในการช าระหนี้ หรอื
ปฏบิตัติามสญัญานี้ 

(7) ในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรอืที่ประชุมผู้ถือหุ้นของผู้เช่าช่วง มมีติให้
ขายหรอืโอนกจิการทัง้หมดหรอืบางส่วนทีส่ าคญัใหแ้ก่บุคคลอื่น หรอืควบบรษิทักบั
บุคคลอื่น ซึง่กองทรสัต์เหน็ว่ามีผลกระทบในทางลบอย่างมนีัยส าคญัต่อการช าระค่า
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เช่าหรอืการปฏบิตัิตามสญัญาฉบบันี้ เว้นแต่จะได้รบัความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์
อกัษรจากกองทรสัต ์

(8) ในกรณีที่กองทรสัต์จงใจฝ่าฝืนหรอืจงใจไม่ปฏบิตัิตามขอ้ตกลงที่ระบุไว้ในสญัญาน้ี 
หรอืผดิค ารบัรองทีใ่หไ้วใ้นสญัญานี้  

(9) เมื่อกองทรัสต์ไม่สามารถเข้าเป็นผู้ทรงสทิธิการเช่าในทรพัย์สนิที่เช่าช่วงภายใต้
สญัญาเช่าอาคารได ้หรอืกองทรสัตไ์ม่มสีทิธใินการใชท้รพัยส์นิทีเ่ช่าชว่งเน่ืองจากการ
เลกิสญัญาเช่าอาคาร 

(10) เมื่อครบก าหนดระยะเวลาการเช่าในทรพัยส์นิทีเ่ช่าช่วงตามสญัญาฉบบันี้  

(11) คู่สญัญาตกลงเลกิสญัญา  

(12) ในกรณีทีม่กีฎหมาย หรอืคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงาน ก.ล.ต. มคี าสัง่ใหเ้ลกิ
กองทรสัตโ์ดยทีก่องทรสัตม์ไิดฝ้า่ฝืน และ/หรอืปฏบิตัผิดิกฎขอ้บงัคบั กฎหมาย และ/
หรอืกฎระเบยีบอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้ง และ/หรอืไม่ใช่ความผดิของผูเ้ช่าช่วง และกองทรสัต์
ได้แจ้งให้ผู้เช่าช่วงทราบถึงการเลิกกองทรัสต์เป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว โดยที่
คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายมหีน้าที่ร่วมกนัและได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ร่วมกนัเพื่อ
ไม่ใหส้ญัญาฉบบันี้ระงบัโดยผลจากการเปลีย่นแปลงของกฎหมาย หรอืจากค าสัง่ของ
หน่วยงานใด ๆ ของรฐั เท่าทีไ่ม่ขดัต่อกฎหมายหรอืค าสัง่ของหน่วยงานใด ๆ ของรฐั
ทีม่ผีลใชบ้งัคบัอยู่ในขณะนัน้ เช่น การจดัตัง้หรอืจดัหาบุคคลใด ๆ มารบัโอนสทิธแิละ
หน้าทีท่ีก่องทรสัตม์อียู่ตามสญัญาฉบบันี้แลว้กต็าม 

(13) ในกรณีทีท่ีด่นิอนัเป็นทีต่ัง้ของทรพัยส์นิทีเ่ช่าช่วงทัง้หมดหรอืบางส่วนทีส่ าคญัตกอยู่
ภายใต้เขตเวนคนื หรอืเขตสงวน หรอืเขตส ารวจ เพื่อการเวนคนืตามประกาศหรอื
กฎหมายอนัเกีย่วกบัการเวนคนืหรอืกฎหมายอื่น ๆ ซึง่ท าใหก้องทรสัต์ไม่สามารถใช้
ประโยชน์จากทรพัยส์นิทีเ่ช่าช่วงไดอ้ย่างมนียัส าคญั 

ผลของการผิดนัดหรือ
ผลอัน เ กิดจากเหตุ
แห่งการเลิกสญัญา  

1.  สญัญาฉบบันี้สิน้สดุลงโดยไม่มกีารต่ออายุสญัญา ผูเ้ช่าช่วงตกลงจะด าเนินการต่อไปนี้  

1.1 สง่มอบทรพัยส์นิทีเ่ช่าช่วงคนืใหแ้ก่กองทรสัต ์หรอืบุคคลทีก่องทรสัตก์ าหนดเพื่อ
ประโยชน์ของกองทรสัตใ์นสภาพทีเ่หมาะสมและใชง้านไดต้ามวตัถุประสงคด์งัที่
ระบุไวใ้นสญัญาฉบบันี้  

1.2 ช าระค่าเช่าคงทีแ่ละค่าเช่าแปรผนัตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในสญัญาฉบบันี้ โดย
ค านวณตามสดัสว่นจากระยะเวลาการเช่าจรงิใหแ้ก่กองทรสัต์ภายใน 60 วนันับ
จากวนัทีม่ผีลเป็นการเลกิสญัญาฉบบันี้ 

1.3   สง่มอบผลประโยชน์ใด ๆ ซึง่เป็นผลประโยชน์ทีผู่เ้ช่าช่วงไดร้บัไวล่้วงหน้า อาทิ
เช่น ค่าเช่ารบัล่วงหน้า และรายได้รบัล่วงหน้าอื่น ๆ (ถ้าม)ี รวมทัง้เงนิประกนั
ใหแ้ก่ กองทรสัต ์หรอืบุคคลทีก่องทรสัตก์ าหนดเพื่อประโยชน์ของกองทรสัต ์ 

 อน่ึง (ก) ในกรณีทีผู่เ้ช่าช่วงไดร้บัผลประโยชน์ดงักล่าวภายหลงัจากวนัทีส่ญัญา
ฉบับนี้สิ้นสุดลง ผู้เช่าช่วงตกลงที่จะส่งมอบผลประโยชน์ดังกล่าว ให้แก่ 
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กองทรัสต์ หรือบุคคลที่กองทรัสต์ก าหนดเพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์ตาม
ข้อก าหนดในข้อนี้  และ (ข) ในกรณีที่กองทรัสต์ หรือบุคคลอื่นใดได้รับ
ผลประโยชน์ใด ๆ ซึง่เป็นผลประโยชน์ทีผู่เ้ช่าช่วงควรจะไดร้บัก่อนวนัทีส่ญัญา
ฉบบันี้จะสิน้สุดลง กองทรสัต์ตกลงทีจ่ะด าเนินการใหม้กีารส่งมอบผลประโยชน์
ดงักล่าวคนืให้แก่ผู้เช่าช่วง โดยทัง้สองกรณีดงักล่าว คู่สญัญาตกลงจะส่งมอบ
ผลประโยชน์ดังกล่าวให้แก่คู่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึงภายใน 30 วันนับจากวันที่
สญัญาฉบบันี้จะสิน้สดุลงหรอืวนัทีไ่ดร้บัผลประโยชน์นัน้ (แลว้แต่กรณี)  

1.4 ให้ความร่วมมือตามจ าเป็นและสมควรเพื่อให้บุคคลที่กองทรสัต์ก าหนดเพื่อ
ประโยชน์ของกองทรสัต์ สามารถด าเนินกิจการโรงแรมได้อย่างต่อเนื่องตาม
กฎหมาย และ/หรอืตามที่หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้งก าหนด ภายในเวลาอนั
สมควรหลงัได้รบัค าร้องขอจากกองทรสัต์เป็นลายลกัษณ์อักษร ทัง้นี้ โดยไม่
เรยีกรอ้งค่าตอบแทนใด ๆ จากกองทรสัต์ รวมทัง้ใหค้วามช่วยเหลอืกองทรสัต์
หรอืบุคคลทีก่องทรสัตก์ าหนดเพื่อประโยชน์ของกองทรสัตใ์นการโอนหรอืการให้
ไดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกจิโรงแรม หรอืการโอนสทิธแิละหน้าทีต่ามสญัญา
ต่าง ๆ ทัง้นี้ ในกรณีที่กองทรสัต์ไม่สามารถหาผู้เช่าช่วงรายใหม่มาเช่าช่วง
ทรพัย์สนิที่เช่าช่วงแทนได้ ผู้เช่าช่วงตกลงที่จะเช่าช่วงทรพัย์สนิทีเ่ช่าช่วงเพื่อ
ประกอบธุรกจิโรงแรมฮลิตนั พทัยาต่อไปจนกว่ากองทรสัต์จะสามารถหาผูเ้ช่า
ช่วงรายอื่นมาเช่าช่วงทรพัยส์นิทีเ่ช่าช่วงต่อไปได ้โดยทีร่ะยะเวลาการเช่าที่ ต่อ
ออกไปดงักล่าวจะไม่เกิน 180 วนันับจากวนัที่ครบก าหนดระยะเวลาการเช่า 
อย่างไรกด็ ีใหถ้อืว่าผูเ้ช่าช่วงไม่มหีน้าทีท่ีจ่ะเช่าช่วงทรพัยส์นิทีเ่ช่าช่วงต่อไปใน
ระหว่างระยะเวลาดงักล่าวหากการต่ออายุสญัญาเช่าชว่งโดยผูเ้ช่าช่วงมขีอ้จ ากดั
หรอืพน้วสิยั 

2.    ในกรณีทีส่ญัญานี้เลกิกนั คู่สญัญาย่อมไม่สิน้สทิธใินการเรยีกค่าใชจ้่ายและค่าเสยีหาย
ใด ๆ ที่ไดม้อียู่ก่อนมกีารเลกิสญัญา ค่าใชจ้่ายและค่าเสยีหายที่เกดิขึน้อนัเนื่องจาก
การเลกิสญัญา และ/หรอืค่าเสยีหายใด ๆ ตามทีก่ฎหมายก าหนด 

อนึ่ง ในระหว่างระยะเวลาการเช่าตามสญัญานี้และระยะเวลาใด ๆ ทีไ่ดข้ยายออกไป 
คู่สญัญาฝา่ยใดฝา่ยหน่ึงไม่มสีทิธบิอกเลกิสญัญาเช่าช่วงกบัคู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึง หาก
ไม่มเีหตุผดินดัผดิสญัญาใด ๆ ทีเ่กดิโดยคู่สญัญาฝา่ยนัน้  

สรุปสาระส าคญัของร่างสญัญาเช่าสงัหารมิทรพัย ์ 

ผูเ้ช่า บรษิทั ซพีเีอน็ พทัยา โฮเทล จ ากดั (“ผูเ้ช่า”) 

ผูใ้ห้เช่า บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จ ากดั ในฐานะทรสัตขีองทรสัตเ์พื่อการลงทุน
ในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์CPN รเีทล โกรท (“กองทรสัต”์) 

ทรพัยสิ์นท่ีเช่า อุปกรณ์ตกแต่ง เครื่องมอื เครื่องใช ้ทัง้ทีต่ดิตรงึตราและไม่ตดิตรงึตราถาวร รวมทัง้อุปกรณ์
อื่นใดทีใ่ชเ้พื่อวตัถุประสงคใ์นการประดบัตกแต่งหรอือ านวยความสะดวกใหก้บัผูพ้กัอาศยั 
และ/หรอืผูใ้ชบ้รกิารอาคารและสิง่ปลกูสรา้งในโรงแรมฮลิตนั พทัยา ซึง่ตัง้ และ/หรอืตดิตรงึ
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ตราอยู่บรเิวณภายนอกหรอืภายในพืน้ทีข่องอาคารและสิง่ปลกูสรา้งในโรงแรมฮลิตนั พทัยา 
หรอืบนพืน้ผวิของตวัอาคารและสิง่ปลูกสรา้งในโรงแรมฮลิตนั พทัยา ซึง่กองทรสัต์เป็นผู้มี
กรรมสทิธิ ์รวมทัง้สทิธใิด ๆ ที่เกี่ยวกบัหรอืเกีย่วเน่ืองกบัทรพัยส์นิดงักล่าว แต่ทัง้น้ีไม่ใช่
ทรพัยส์นิทีม่ลีกัษณะเป็นสว่นควบของอาคารและสิง่ปลกูสรา้งในโรงแรมฮลิตนั พทัยา 

ระยะเวลาการเช่าและ 
เง่ือนไขในการต่ออายุ
สญัญาเช่าเมือ่สญัญา
เช่าครบก าหนด 

เป็นระยะเวลา 3 ปีนบัจากวนัทีส่ญัญาฉบบันี้มผีลใชบ้งัคบั และคู่สญัญาตกลงต่ออายุสญัญา
เช่าฉบบันี้โดยอตัโนมตัเิมื่อมกีารต่ออายุสญัญาเช่าช่วงอาคารและสญัญาเช่าช่วงงานระบบ
ระหว่างผูเ้ช่าและกองทรสัต ์โดยใหส้ญัญาเช่าสงัหารมิทรพัยท์ีต่่อออกไปนัน้มรีะยะเวลาการ
เช่าเท่ากบัระยะเวลาการเช่าตามสญัญาเช่าช่วงอาคารและสญัญาเช่าช่วงงานระบบทีไ่ดต่้อ
ออกไปในแต่ละคราว 

การส่งมอบสิทธิ
ครอบครอง 

กองทรสัตต์กลงสง่มอบสทิธคิรอบครองในทรพัยส์นิทีเ่ช่าใหแ้ก่ผูเ้ช่าในวนัทีส่ญัญาฉบบันี้มี
ผลใชบ้งัคบั 

ค่าเช่า เว้นแต่กรณีที่มกีารเลื่อนการช าระค่าเช่าและการยกเวน้ค่าเช่าอนัเนื่องมาจากเหตุสุดวสิยั 
ตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้  ผู้เช่าตกลงช าระค่าเช่าส าหรับทรัพย์สินที่เช่าให้แก่
กองทรัสต์ตามข้อก าหนดและเงื่อนไขของสญัญาฉบับนี้ตลอดระยะเวลาการเช่า ซึ่งมี
รายละเอยีดดงัต่อไปนี้  
1. การค านวณค่าเช่าตัง้แต่วนัท่ีสญัญาฉบบัน้ีมีผลใช้บงัคบัจนถึงส้ินปี 2560 

ผู้เช่าตกลงที่จะช าระค่าเช่าภายใน 45 วนันับจากวนัสิ้นไตรมาส โดยใช้หลกัเกณฑ์
ค านวณตามระยะเวลาการเช่าจริงส าหรบัช่วงเวลาตัง้แต่วนัที่สญัญาฉบบันี้มีผลใช้
บงัคบัถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 โดยค่าเช่าต่อปีของปี 2560 ค านวณจากค่าเช่าต่อปี
ของปี 2561 ปรบัลดดว้ยอตัรารอ้ยละ 3.5 ต่อปี โดยแบ่งช าระจ านวนเท่า ๆ กนัในแต่
ละไตรมาส ยกเวน้ไตรมาสแรกของการเริม่ระยะเวลาการเช่าตามสญัญาฉบบันี้ ใหใ้ช้
หลกัเกณฑ์ค านวณตามระยะเวลาการเช่าจรงิ โดยไตรมาสแรกของการเริม่ระยะเวลา
การเช่าจะคดิตามอตัราสว่นของจ านวนวนั จากค่าเช่ารายไตรมาส หารดว้ยจ านวนวนั
ในไตรมาสนัน้ ๆ คณูดว้ยจ านวนวนันับจากวนัทีส่ญัญาฉบบันี้มผีลใชบ้งัคบัจนถงึวนัที่
สิน้ไตรมาส 

2. การค านวณค่าเช่าในกรณีท่ีมีการต่ออายุสญัญาเช่า ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 
จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
ผูเ้ช่าตกลงจะช าระค่าเช่าคงที่ภายใน 45 วนันับจากวนัสิน้ไตรมาส โดยใชห้ลกัเกณฑ์
ค านวณตามระยะเวลาการเช่าจริงส าหรบัช่วงเวลาตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2561 จนถงึ
วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ในอตัราต่อปีตามทีร่ะบุในตารางดา้นล่าง โดยแบ่งช าระเป็น
จ านวนเท่า ๆ กนัในแต่ละไตรมาส  

ปี ค่าเช่ารายปี (บาท) 
2561 10,500,000 
2562 10,867,500 
2563 11,247,863 

ในกรณีที่ผู้เช่าไม่มีความสามารถในการช าระค่าเช่าดังกล่าวได้เต็มจ านวนเมื่อถึง
ก าหนดช าระแล้ว ให้ถือว่าค่าเช่าในจ านวนที่กองทรสัต์ไม่ได้รบัช าระเป็นค่าเช่าค้าง
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ช าระ (Accrued Rental Revenue) และใหผู้เ้ช่าช าระค่าเช่าคา้งช าระใหแ้ก่กองทรสัต์
ภายใน 30 วนันบัจากวนัทีถ่งึก าหนดช าระ ทัง้นี้ เวน้แต่เป็นกรณีการเลื่อนการช าระค่า
เช่าหรอืการยกเวน้ค่าเช่าบางสว่นหรอืทัง้หมดอนัเนื่องมาจากเหตุสดุวสิยั  
อน่ึง การคา้งช าระค่าเช่าดงักล่าว ผูเ้ช่าจะตอ้งช าระดอกเบีย้จากการผดินดัในอตัรารอ้ย
ละ 15 ต่อปี โดยค านวณตามจ านวนเงนิที่คา้งช าระและจ านวนวนันับตัง้แต่วนัที่ถึง
ก าหนดช าระจนถงึวนัทีช่ าระเสรจ็สิน้ เวน้แต่การคา้งช าระค่าเช่าครัง้แรกต่อปีและผูเ้ช่า
ได้ช าระค่าเช่าค้างช าระดงักล่าวแล้วภายใน 30 วนันับจากวนัทีถ่ึงก าหนดช าระ ทัง้นี้ 
หากผูเ้ช่าช าระค่าเช่าคา้งช าระครัง้แรกต่อปีเกนิก าหนดระยะเวลา 30 วนัดงักล่าว ผูเ้ช่า
จะต้องช าระดอกเบี้ยจากการผดินัดในอตัรารอ้ยละ 15 ต่อปี โดยค านวณตามจ านวน
เงนิทีค่า้งช าระและจ านวนวนันบัตัง้แต่วนัทีถ่งึก าหนดช าระจนถงึวนัทีช่ าระเสรจ็สิน้ 

3. การค านวณค่าเช่าในกรณีท่ีมีการต่ออายุสญัญาเช่าครัง้ท่ีสองและครัง้ท่ีสามเมือ่
สญัญาเช่าฉบบัต่ออายุฉบบัแรกครบก าหนด 
ในกรณีที่มีการต่ออายุสญัญาเช่าเมื่อสญัญาเช่าฉบบัต่ออายุฉบับแรกครบก าหนด 
คู่สญัญาตกลงใหค้่าเช่าส าหรบัสญัญาเช่าฉบบัต่ออายุครัง้ที ่2 (วนัที ่1 มกราคม 2564 
ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2566) และสญัญาเช่าฉบบัต่ออายุครัง้ที ่3 (วนัที ่1 มกราคม 
2567 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2569) มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้  
ผู้เช่าตกลงจะช าระค่าเช่าภายใน 45 วันนับจากวนัสิ้นไตรมาส โดยใช้หลกัเกณฑ์
ค านวณตามระยะเวลาการเช่าจรงิส าหรบัช่วงเวลาตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2564 จนถงึ
วนัที ่31 ธนัวาคม 2569 ในอตัราต่อปีตามทีร่ะบุในตารางดา้นล่าง โดยแบ่งช าระเป็น
จ านวนเท่า ๆ กนัในแต่ละไตรมาส  

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 
 

การเลื่อนการช าระค่า
เช่าและการยกเว้นค่า
เช่าอันเน่ืองมาจาก
เหตสุุดวิสยั 

คู่สญัญาตกลงใหน้ าขอ้สญัญาว่าดว้ย “การเลือ่นการช าระค่าเช่าอนัเนือ่งมาจากเหตุสุดวสิยั” 
“การยกเวน้ค่าเช่าอนัเนือ่งมาจากเหตุสดุวสิยั” “การค านวณค่าเช่าในกรณีทีม่เีลือ่นหรอืการ
ยกเวน้การช าระค่าเช่าอนัเนือ่งมาจากเหตุสดุวสิยั” และ “โรงแรมและรสีอรต์ทีอ่ยู่ในกลุ่มการ
แข่งขนัทีม่มีาตรฐานเดยีวกนัในเมอืงพทัยา” ตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาเช่าช่วงอาคารมา
บงัคบัใชโ้ดยอนุโลมเท่าทีไ่ม่ขดัหรอืแยง้กบัสญัญาฉบบันี้ 

หน้าท่ีของผูเ้ช่า 1. เพื่อใหท้รพัยส์นิทีเ่ช่าอยู่ในสภาพทีด่แีละเหมาะสมแก่การใชง้านตามวตัถุประสงคด์งัที่
ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้  ผู้เช่าจะรับผิดชอบในการดูแล (Maintenance) ซ่อมแซม 
(Repairs) หรือการกระท าใด ๆ ทัง้ปวงบนทรพัย์สินที่เช่าในกรณีที่จ าเป็น เพื่อให้
ทรพัย์สนิที่เช่ามีลกัษณะตามวตัถุประสงค์ของการเช่าตามที่ระบุไว้ในสญัญาฉบบันี้ 
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โดยให้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานตาม
งบประมาณการด าเนินการ (Operating Budget) ซึง่ไดแ้จง้ใหก้องทรสัตท์ราบ  

2. เมื่อจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแทน หรือเพิ่มเติมทรัพย์สินที่เช่า ผู้เช่าจะ
ด าเนินการเปลีย่นแปลง เปลีย่นแทน หรอืเพิม่เตมิทรพัยส์นิทีเ่ช่าดว้ยค่าใชจ้่ายของผู้
เช่า และให้ถือว่าทรพัย์สนิที่ได้เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแทน หรอืเพิม่เติมดงักล่าวเป็น
ทรพัยส์นิของผูเ้ช่า  

หน้าท่ีของกองทรสัต ์ 1. ในวนัที่สญัญาฉบับนี้มีผลใช้บังคับ กองทรสัต์จะส่งมอบทรัพย์สนิที่เช่าในสภาพที่
เป็นอยู่ ณ วนัเริม่ระยะเวลาการเช่า  

2. กองทรสัตจ์ะไม่กระท าการใด ๆ ใหเ้กดิการรอนสทิธหิรอืกระท าการใด ๆ ทีม่ผีลหรอืจะ
สง่ผลท าใหผู้เ้ช่าไม่สามารถใชป้ระโยชน์ในทรพัยส์นิทีเ่ช่าไดไ้ม่ว่าทัง้หมดหรอืบางสว่น 

การโอนสิทธิการเช่า
และการให้เช่าช่วง 

1. ตลอดอายุของสญัญาฉบบันี้ ผู้เช่าไม่สามารถโอนสทิธ ิและ/หรอืหน้าที่ภายใต้สญัญา
ฉบับนี้  ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน ให้แก่บุคคลอื่นใด โดยไม่ได้รับความยินยอม
ล่วงหน้าจากกองทรสัต์เป็นลายลกัษณ์อกัษร เวน้แต่เป็นการโอนสทิธ ิและ/หรอืหน้าที่
ดงักล่าวให้แก่บรษิัทในเครือเซน็ทรลัพฒันา ซึ่งมคีุณสมบตัิและมคีวามสามารถที่จะ
ปฏบิตัิหน้าทีต่ามสญัญาฉบบันี้ได้ ในกรณีที่กองทรสัต์ยนิยอมให้ผูเ้ช่าโอนสทิธ ิและ/
หรอืหน้าทีภ่ายใต้สญัญาฉบบันี้ ผูเ้ช่าจะต้องด าเนินการใหผู้ร้บัโอนยนิยอมเขา้ผูกพนั
ตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ก าหนดในสญัญาฉบบันี้ โดยระยะเวลาการเช่าทีโ่อนไปยงัผู้รบั
โอนจะตอ้งมกี าหนดระยะเวลาการเช่าไม่เกนิกว่าระยะเวลาการเช่าของผูเ้ช่าทีเ่หลอือยู่
ตามสญัญาฉบบันี้  

2. ตลอดอายุของสญัญาฉบบันี้ กองทรสัต์ไม่สามารถโอนสทิธิ และ/หรือหน้าที่ภายใต้
สญัญาฉบบันี้ ไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมด ใหแ้ก่บุคคลใด ๆ โดยไม่ไดร้บัความยนิยอม
ล่วงหน้าจากผูเ้ช่าเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

เหตผิุดนัดและผลของ
การผิดนัด 

1. เมื่อสญัญาเช่าช่วงอาคารและสญัญาเช่าช่วงงานระบบไดส้ิน้สุดลง เวน้แต่คู่สญัญาจะ
ตกลงกนัเป็นอย่างอื่น ใหส้ญัญาฉบบันี้สิน้สุดลงดว้ยทนัท ีโดยใหก้ารเรยีกค่าเสยีหาย 
ค่าใชจ้่าย เงนิ หรอืประโยชน์ตอบแทนอื่นใดระหว่างคู่สญัญา เป็นไปตามขอ้ก าหนด
เกีย่วกบัเหตุผดินดัหรอืผดิสญัญาทีเ่กดิขึน้จรงิภายใต้สญัญาเช่าช่วงอาคารและสญัญา
เช่าช่วงงานระบบทีส่ง่ผลใหส้ญัญาดงักล่าวสิน้สดุลง 

2. เมื่อคู่สญัญาตกลงร่วมกนัโดยสมคัรใจในการเลกิสญัญาฉบบันี้ 
3. เมื่อสญัญาฉบบันี้สิน้สดุลง ผูเ้ช่าตกลงจะสง่มอบทรพัยส์นิทีเ่ช่าตามสญัญาฉบบันี้ หรอื

ทรพัย์สนิอื่นใดที่มกีารใช้ประโยชน์ในลกัษณะเดยีวกนัให้แก่กองทรสัต์ หรอืบุคคลที่
กองทรสัตก์ าหนดเพื่อประโยชน์ของกองทรสัต์ ในสภาพทีเ่หมาะสมและใชง้านไดต้าม
วตัถุประสงคด์งัที่ระบุไวใ้นสญัญาฉบบันี้โดยปราศจากภาระหน้าทีห่รอืภาระผูกพนัใด 
ๆ  แต่ทัง้นี้ ผูเ้ช่าไม่จ าต้องส่งมอบทรพัยส์นิทีเ่ช่าคนืให้แก่กองทรสัต์ หากทรพัยส์นิที่
เช่าดงักล่าวสญูหายหรอืเสือ่มสลายไปทัง้หมดหรอืไม่สามารถส่งมอบได้ เนื่องจากเหตุ
สุดวิสยั หรือการใช้งานตามปกติหรือตามอายุการใช้งานของทรัพย์สินที่เช่า หรือ
ทรพัยส์นิทีเ่ช่าเสยีหาย ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางสว่นทีส่ าคญั โดยไม่ใช่ความผดิของผูเ้ช่า 
และท าใหผู้เ้ช่าไม่อาจใชท้รพัยส์นิทีเ่ช่าเพื่อประโยชน์ในการด าเนินธุรกจิโรงแรมต่อไป
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ได ้
4. กองทรสัต์ตกลงซื้อทรพัย์สนิที่เช่าภายใต้สญัญาฉบบันี้ที่ซพีเีอน็  พทัยา โฮเทล เป็น

ผูด้ าเนินการเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแทน หรอืเพิม่เติมภายใต้สญัญาฉบบันี้ ตามสภาพ
ของทรพัยส์นิทีม่กีารใชง้านจรงิอยู่ในขณะนัน้ ในราคาต้นทุนของทรพัยส์นิดงักล่าวหกั
ดว้ยค่าเสือ่มราคาโดยใชว้ธิเีสน้ตรง (Straight Line) ทีค่ดิตามระยะเวลา 5 ปี หรอืตาม
ราคาอื่นใดตามทีคู่่สญัญาไดต้กลงกนั  

4.2 ค่าตอบแทนท่ีผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยจ์ะได้รบัจาก CPNREIT 

4.2.1 CPN  

CPN ซึ่งเป็นหรือจะเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย์ส าหรบัทรพัย์สนิในส่วนที่เป็นโครงการศูนย์การค้าและ
โครงการอาคารส านักงาน (ยกเวน้โครงการอาคารส านักงานเดอะไนน์ ทาวเวอรส์ และโครงการอาคารส านักงานยูนิลี
เวอร ์เฮา้ส)์ มสีทิธไิดร้บัค่าตอบแทนในการท าหน้าทีผู่บ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์โดยเรยีกเกบ็จาก CPNREIT ตามสญัญา
แต่งตัง้ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ซึง่สรุปไดด้งันี้ 

1. ค่าธรรมเนียมการเกบ็ค่าเช่าในนามของกองทรสัต ์ไดร้บัในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 3.00 ของรายไดค้่า
เช่าสุทธขิอง CPNREIT โดยรายได้ค่าเช่าสุทธ ิหมายถึง รายได้ทัง้หมดก่อนหกัค่าใช้จ่ายใด ๆ ที ่
CPNREIT ได้รบัตามสญัญาเช่าและสญัญาบริการ รวมถึงรายได้ที่ได้รบัจากพื้นที่ส่งเสรมิการขาย 
(Promotion Area) ผลตอบแทน หรอืผลประโยชน์ใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประกอบกจิการศูนยก์ารคา้
ของ CPNREIT ไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้ม (ทัง้นี้ รายไดท้ีม่าจากค่าเช่าจะปรบัปรุงดว้ยสว่นต่างระหว่าง
รายได้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที่ 17 หรอืมาตรฐานทางบญัชีฉบบัอื่นที่เพิม่เติมหรอืใช้แทน กบั
รายไดต้ามสญัญาเช่า) โดยไม่รวมเงนิชดเชย เงนิทดรองจ่าย (Reimbursement) เช่น เงนิเฉลีย่ค่าภาษี
ที่ดนิและสิง่ปลูกสร้าง ส่วนเฉลี่ยค่าเบี้ยประกนัที่ได้รบัจากผู้เช่าหรือผู้ เช่าช่วง และค่าบรกิารร่วม ซึ่ง
ได้แก่ ค่าบรกิารส่วนกลาง ค่าบริการไอเยน็ และค่าบรกิารดูดควนั ค่าน ้าประปา และค่าไฟฟ้า (ตาม
มเิตอรข์องผูเ้ช่าพืน้ทีแ่ต่ละราย) เป็นตน้ แลว้หกัดว้ยอตัราสว่นลดค่าเช่า 

2. ค่านายหน้า (Commission) จากการจดัหาผูเ้ช่าและการบรหิารจดัการผูเ้ช่าทุกประเภทของ CPNREIT 
เมื่อมกีารท าสญัญาเช่ากบัผู้เช่ารายใหม่ หรือ มกีารต่อสญัญาเช่า ส าหรบัสญัญาเช่าทุกประเภท ทัง้
สญัญาเช่าระยะสัน้และระยะยาว โดยมรีายละเอยีดดงันี้  

 ผูเ้ช่าโครงการศนูยก์ารคา้ 

 ค่าคอมมิชชัน่ ค านวณจากอตัรา 
ค่าเช่ารายเดือนของผูเ้ช่ารายนัน้ ๆ 

1. ในกรณผีูเ้ช่ารายเดมิต่อสญัญาเช่า ไมเ่กนิ 0.5 (ศนูยจ์ุดหา้) เดอืน 
2. ในกรณที าสญัญากบัผูเ้ช่ารายใหม ่ม ี4 (สี)่ อตัรา ขึน้อยู่กบัอายุสญัญาเช่า 
- ผูเ้ช่าทีท่ าสญัญาเช่าอายุไมถ่งึ 1 (หนึ่ง) ปี  ไมเ่กนิ 0.5 (ศนูยจ์ุดหา้) เดอืน 
- ผูเ้ช่าทีท่ าสญัญาเช่าอายุตัง้แต่ 1 (หนึ่ง) ปีขึน้ไป 

แต่ไมถ่งึ 3 (สาม) ปี 
ไมเ่กนิ 1.0 (หนึ่งจุดศนูย)์ เดอืน 

- ผูเ้ช่าทีท่ าสญัญาเช่าอายุตัง้แต่ 3 (สาม) ปีขึน้ไป ไมเ่กนิ 1.5 (หนึ่งจุดหา้) เดอืน 
- ผูเ้ช่าทีท่ าสญัญาเช่าอายุมากกว่า 3 (สาม) ปี และ

ผูเ้ช่าไดช้ าระค่าสทิธกิารเช่าล่วงหน้า (ค่าเซง้) 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 3.0 (สามจุดศนูย)์ ของค่าสทิธกิารเช่า

ล่วงหน้าทีไ่ดร้บัจากผูเ้ช่า 
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 ผูเ้ช่าอาคารส านกังาน 

 ค่าคอมมิชชัน่ ค านวณจากอตัรา 
ค่าเช่ารายเดือนของผูเ้ช่ารายนัน้ ๆ 

1. ในกรณผีูเ้ช่ารายเดมิต่อสญัญาเช่า ไมเ่กนิ 0.5 (ศนูยจ์ุดหา้) เดอืน 
2.  ในกรณที าสญัญากบัผูเ้ช่ารายใหม ่ม ี3 (สาม) อตัรา ขึน้อยู่กบัอายุสญัญาเช่า 
- ผูเ้ช่าทีท่ าสญัญาเช่าอายุไมถ่งึ 3 (สาม) ปี ไมเ่กนิ 0.5 (ศนูยจ์ุดหา้) เดอืน 
- ผูเ้ช่าทีท่ าสญัญาเช่าอายุตัง้แต่ 3 (สาม) ปีขึน้ไป ไมเ่กนิ 1.0 (หนึ่งจุดศนูย)์ เดอืน 
- ผูเ้ช่าทีท่ าสญัญาเช่าอายุมากกว่า 3 (สาม) ปี และ

ผูเ้ช่าไดช้ าระค่าสทิธกิารเช่าล่วงหน้า (ค่าเซง้) 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 3.0 (สามจุดศนูย)์ 

ของค่าสทิธกิารเช่าล่วงหน้าทีไ่ดร้บัจากผูเ้ช่า 

ทัง้นี้ ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยจ์ะคดิค่าคอมมชิชัน่ส าหรบัสญัญาทีม่อีายุตัง้แต่ 1 (หนึ่ง) เดอืนขึน้ไป แต่
จะไม่คิดค่าคอมมชิชัน่ส าหรบัสญัญาบริการพื้นที่ส่งเสริมการขาย (Promotion Area) และสญัญาที่
เกีย่วขอ้งกบัสือ่โฆษณาต่าง ๆ เช่น วดีโีอวอลล ์(Video Wall) ไลทบ์อกซ ์(Light Box) เป็นตน้ 

ทัง้นี้ หากการท าสญัญาเช่าระหว่าง CPNREIT และผูเ้ช่าเป็นไปในรูปแบบอื่นใดทีน่อกเหนือจากกรณี
ดงักล่าวขา้งต้น ให้ผู้จดัการกองทรสัต์มอี านาจในการก าหนดเงื่อนไขของการจ่ายค่านายหน้า ตามที่
เหน็สมควร 

3. ค่าธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรพัย ์ในอตัราไม่เกนิร้อยละ 0.28 ต่อปีของมูลค่าอสงัหารมิทรพัย์
เพื่อการลงทุน (Investment Properties) จากรายงานมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทรสัตท์ีร่บัรองโดยทรสั
ตขีองกองทรสัต์ในแต่ละเดอืน ซึ่งค านวณ ณ วนัสุดทา้ยของเดอืน ทัง้นี้ ไม่รวมมูลค่าอสงัหารมิทรพัย์
เพื่อการลงทุนประเภทโรงแรม และไม่รวมโครงการเซน็ทรลัพลาซา พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) ในช่วง
ระยะเวลาก่อนวนัเริม่ระยะเวลาการเช่าตามสญัญาเช่าอาคาร 

4. ค่าธรรมเนียมพิเศษ (Incentive Fee) เพื่อสรา้งแรงจูงใจในการบรหิาร ในอตัราไม่เกนิร้อยละ 2.35 
ของรายไดส้ทุธจิากอสงัหารมิทรพัย ์ 

รายได้สุทธิจากอสงัหาริมทรพัย ์(Net Property Income) หมายถึง รายได้ทัง้หมดที่ CPNREIT 
ไดร้บัจากอสงัหารมิทรพัย์ หกัดว้ยต้นทุนและค่าใชจ้่ายทัง้หมดทีเ่กดิขึน้จากการจดัหาผลประโยชน์จาก
อสงัหารมิทรพัย์ ทัง้นี้ ไม่รวมค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายของ CPNREIT เช่น ค่าตอบแทนผู้บรหิาร
อสงัหารมิทรพัยใ์นขอ้ 1. และ 2. และค่าตอบแทนผูจ้ดัการกองทรสัต ์เป็นตน้ (ทัง้นี้ ต้นทุนและค่าใชจ้่าย
ทีเ่ป็นค่าเช่าจะปรบัปรุงด้วยส่วนต่างระหว่างต้นทุนและค่าใชจ้่ายทีเ่ป็นค่าเช่าตามมาตรฐานการบญัช ี
ฉบบัที ่17 หรอืมาตรฐานทางบญัชฉีบบัอื่นทีเ่พิม่เตมิหรอืใชแ้ทน กบัต้นทุนและค่าใชจ้่ายทีเ่ป็นค่าเช่า
ตามสญัญาเช่า) 

5. ค่าธรรมเนียมการซ้ือและขายอสงัหาริมทรพัยข์องกองทรสัต์ ได้รบัในอตัราไม่เกินร้อยละ 1.50 
ของมลูค่าทรพัยส์นิทีก่องทรสัตม์กีารลงทุนเพิม่ และไดร้บัในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.75 ของมลูค่าการขาย
อสงัหารมิทรพัยอ์อกจากกองทรสัต์ 

6. ค่าธรรมเนียมในการควบคุมงานด้านการปรบัปรุง และ/หรือพัฒนาอสังหาริมทรพัย์ของ
กองทรสัต์ เป็นค่าตอบแทนที่กองทรัสต์จ่ายให้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ในการควบคุมให้มีการ
ด าเนินการของงานในด้านพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ของกองทรสัต์ ซึ่งรวมถึงการให้ค าแนะน าด้านการ
ปรับปรุง และ/หรือพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ เพื่อ ให้อสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์มี
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ศกัยภาพและสรา้งผลตอบแทนใหแ้ก่กองทรสัตม์ากยิง่ขึน้ (Value Enhancement) ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 
2.00 ของมลูค่าตน้ทุนในการปรบัปรุง และ/หรอืพฒันาทัง้หมดของอสงัหารมิทรพัยข์องกองทรสัต์ทีม่กีาร
ปรบัปรุง และ/หรอืพฒันา ทัง้นี้ ตน้ทุนการปรบัปรุง และ/หรอืพฒันาดงักล่าวรวมถงึตน้ทุนในการซือ้พืน้ที่
ซึง่จะไดท้ าการปรบัปรุง และ/หรอืพฒันาคนืจากผูเ้ช่าเดมิดว้ย แต่ไม่รวมค่าใชจ้่ายในการออกแบบ ค่าที่
ปรกึษา ค่าธรรมเนียมวชิาชพีอื่น ๆ ทัง้นี้ ใหผู้บ้รหิารอสงัหารมิทรพัยเ์สนอโครงการปรบัปรุง และ/หรอื
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ดังกล่าว พร้อมทัง้ค่าธรรมเนียมในการควบคุมงาน และ
รายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้งต่อผูจ้ดัการกองทรสัตเ์พื่อพจิารณาอนุมตัเิป็นคราว ๆ ไป 

ทัง้นี้ อตัราค่าธรรมเนียมดงักล่าวขา้งตน้ยงัไม่รวมภาษมีลูค่าเพิม่ 

4.2.2 GLAND  

GLAND ซึง่จะเป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยข์อง CPNREIT ส าหรบัโครงการอาคารส านักงานเดอะไนน์ ทาว
เวอรส์ มสีทิธไิดร้บัค่าตอบแทนในการท าหน้าทีผู่บ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ โดยเรยีกเกบ็จาก CPNREIT ตามสญัญา
แต่งตัง้ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ซึง่สรุปไดด้งันี้ 

1. ค่าธรรมเนียมการเกบ็ค่าเช่าในนามของกองทรสัต ์ ไดร้บัในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 3 ต่อปีของรายได้
จากการด าเนินงาน 

รายได้จากการด าเนินงาน (Gross Property Operating Revenue) หมายถงึ รายไดท้ีม่าจากค่าเช่า 
ค่าบรกิาร และรายไดอ้ื่น ๆ ทีไ่ดร้บัจากการจดัหาผลประโยชน์จากทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์ลงทุนทีผ่่านการ
รบัรองมูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิโดยผูจ้ดัการกองทรสัต์ และทรสัตี (ทัง้นี้ รายได้ทีม่าจากค่าเช่าจะปรบัปรุง
ด้วยส่วนต่างระหว่างรายได้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบบัที่ 17 หรือมาตรฐานทางบัญชีฉบับอื่นที่
เพิม่เตมิหรอืใชแ้ทน กบัรายไดต้ามสญัญาเช่า) 

2. ค่าธรรมเนียมพิเศษ (Incentive Fee) เพื่อสรา้งแรงจูงใจในการบรหิาร ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2 ต่อปี
ของของรายไดส้ทุธจิากการด าเนินงาน 

รายได้สุทธิจากการด าเนินงาน (Property EBITDA) หมายถึง รายได้จากการด าเนินงานหกัด้วย
ต้นทุนและค่าใชจ้่ายทัง้หมดทีเ่กดิขึน้จากการจดัหาผลประโยชน์จากทรพัย์สนิที่กองทรสัต์ลงทุน (ทัง้นี้ 
ต้นทุนและค่าใชจ้่ายที่เป็นค่าเช่าจะปรบัปรุงดว้ยส่วนต่างระหว่างต้นทุนและค่าใช้จ่ายทีเ่ป็นค่าเช่าตาม
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 17 หรือมาตรฐานทางบญัชฉีบบัอื่นที่เพิ่มเติมหรอืใช้แทน กบัต้นทุนและ
ค่าใชจ้่ายทีเ่ป็นค่าเช่าตามสญัญาเช่า) 

ทัง้นี้ อตัราค่าธรรมเนียมดงักล่าวขา้งตน้ยงัไม่รวมภาษมีลูค่าเพิม่ 

4.2.3 สเตอรลิ์ง  

สเตอรล์งิซึง่จะเป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยข์อง CPNREIT ส าหรบัโครงการอาคารส านักงานยูนิลเีวอร ์เฮา้ส ์มี
สทิธไิด้รบัค่าตอบแทนในการท าหน้าทีผู่้บรหิารอสงัหารมิทรพัย ์โดยเรยีกเกบ็จาก  CPNREIT ตามสญัญาแต่งตัง้
ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ซึง่สรุปไดด้งันี้ 

1. ค่าธรรมเนียมการเกบ็ค่าเช่าในนามของกองทรสัต ์ไดร้บัในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 4 ต่อปีของรายได้
จากการด าเนินงาน 
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รายได้จากการด าเนินงาน (Gross Property Operating Revenue) หมายถงึ รายไดท้ีม่าจากค่าเช่า 
ค่าบรกิาร และรายไดอ้ื่น ๆ ทีไ่ดร้บัจากการจดัหาผลประโยชน์จากทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์ลงทุนทีผ่่านการ
รบัรองมูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิโดยผูจ้ดัการกองทรสัต์ และทรสัตี (ทัง้นี้ รายได้ทีม่าจากค่าเช่าจะปรบัปรุง
ด้วยส่วนต่างระหว่างรายได้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบบัที่ 17 หรือมาตรฐานทางบัญชีฉบับอื่นที่
เพิม่เตมิหรอืใชแ้ทน กบัรายไดต้ามสญัญาเช่า) 

2. ค่าธรรมเนียมพิเศษ (Incentive Fee) เพื่อสรา้งแรงจูงใจในการบรหิาร ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 3 ต่อปี
ของของรายไดส้ทุธจิากการด าเนินงาน 

รายได้สุทธิจากการด าเนินงาน (Property EBITDA) หมายถึง รายได้จากการด าเนินงานหกัด้วย
ต้นทุนและค่าใชจ้่ายทัง้หมดทีเ่กดิขึน้จากการจดัหาผลประโยชน์จากทรพัย์สนิที่กองทรสัต์ลงทุน (ทัง้นี้ 
ต้นทุนและค่าใชจ้่ายที่เป็นค่าเช่าจะปรบัปรุงดว้ยส่วนต่างระหว่างต้นทุนและค่าใช้จ่ายทีเ่ป็นค่าเช่าตาม
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 17 หรือมาตรฐานทางบญัชฉีบบัอื่นที่เพิ่มเติมหรอืใช้แทน กบัต้นทุนและ
ค่าใชจ้่ายทีเ่ป็นค่าเช่าตามสญัญาเช่า) 

ทัง้นี้ อตัราค่าธรรมเนียมดงักล่าวขา้งตน้ยงัไม่รวมภาษมีลูค่าเพิม่ 

4.3 ข้อมูลของผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัย ์

4.3.1 CPN 

(1) ประสบการณ์ในการบรหิารอสงัหารมิทรพัยท์ีเ่กีย่วขอ้ง (ศนูยก์ารคา้และอาคารส านกังาน) 

CPN ก่อตัง้ขึน้เมื่อวนัที ่17 มถุินายน 2523 โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาและบรหิารศูนยก์ารคา้ขนาด
ใหญ่แบบครบวงจร  CPN เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ เมื่อวนัที ่1 มนีาคม 2538 โดยปจัจุบนั (ณ วนัที ่
31 ธนัวาคม 2562) CPN มทีุนทีอ่อกและช าระแลว้ทัง้สิน้ 2,244 ลา้นบาท โดยการประกอบธุรกจิของ CPN 
แบ่งเป็น 6 กลุ่มธุรกจิคอื (1) ศูนยก์ารคา้ (2) อาคารส านักงาน (3) โรงแรม (4) อาคารทีพ่กัอาศยั (5) แหล่ง
สนัทนาการและบนัเทงิ (6) ศนูยอ์าหาร  

ส าหรบัธุรกจิศนูยก์ารคา้ของ CPN นัน้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ตามขอ้มลูจากรายงานประจ าปีล่าสุด
ของ CPN ส าหรบัปี 2561 CPN มโีครงการศูนย์การคา้ภายใต้การบรหิารงานรวมทัง้สิน้ 32 โครงการ โดย
แบ่งเป็นโครงการที่ CPN เป็นเจา้ของโครงการ 27 โครงการ และโครงการที ่CPN เป็นผูบ้รหิารโครงการ 5 
โครงการ ซึง่เป็นโครงการทัง้ในกรุงเทพฯ และในต่างจงัหวดั โดย CPN ยงัมุ่งพฒันาและขยายธรุกจิศูนยก์ารคา้
ดว้ยการเปิดศนูยก์ารคา้ใหม่ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ การปรบัปรุงศนูยก์ารคา้เดมิใหท้นัสมยั และการเพิม่
ประสทิธภิาพการใชพ้ืน้ทีใ่นศนูยก์ารคา้ในการสรา้งรายไดอ้ย่างต่อเนื่อง ดว้ยแนวคดิการเป็นศูนยก์ลางของการ
ใชช้วีติ (Center of Life) เพื่อตอบโจทยผ์ูบ้รโิภคทีม่คีวามชดัเจนในวถิกีารด าเนินชวีติ (Lifestyle) มากขึน้ โดย
น าเสนอสนิค้าและบริการที่หลากหลายให้แก่ผู้มาใช้จ่ายที่ศูนย์การค้าของ CPN ควบคู่กบัการสร้างสรรค ์
Destination Concepts หลายรปูแบบไวใ้นศนูยก์ารคา้เพื่อตอบโจทยค์รบทุกกลุ่ม ทุกวยั ทีม่ไีลฟ์สไตลแ์ละความ
ชื่นชอบที่แตกต่างกนั นอกจากนี้ ในการออกแบบและตกแต่งศูนย์การค้า CPN จะน าจุดเด่นและเอกลกัษณ์
ประจ าท้องถิ่นมาเป็นส่วนหนึ่งในการออกแบบศูนย์การค้าที่อยู่ ในพื้นที่นัน้อย่างกลมกลนื รวมถึงการตกแต่ง
ภายในศูนย์การค้าเพื่อสร้างบรรยากาศและดึงดูดให้ลูกค้าได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้า เพื่อให้
ศนูยก์ารคา้ของ CPN มเีอกลกัษณ์ทีโ่ดดเด่นและเป็นผูน้ าในธุรกจิศนูยก์ารคา้ต่อไป 
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นอกจากนี้ ทรพัยส์นิประเภทโครงการศูนยก์ารคา้ที ่CPNREIT เขา้ลงทุน/จะเขา้ลงทุน ซึง่ไดม้/ีจะมกีาร
แต่งตัง้ให ้CPN เป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์เป็นโครงการศูนยก์ารคา้ทีพ่ฒันาและบรหิารงานโดยกลุ่ม CPN 
ทัง้หมด ซึง่การแต่งตัง้ให ้CPN เป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อด าเนินการบรหิารงานทรพัยส์นิดงักล่าวต่อไป 
จะท าใหก้ารด าเนินงานของทรพัยส์นิมคีวามต่อเนื่องและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 

ส าหรบัธุรกจิอาคารส านกังานของ CPN นัน้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ตามขอ้มูลจากรายงานประจ าปี
ล่าสดุของ CPN ส าหรบัปี 2561 CPN มโีครงการอาคารส านักงานภายใต้การบรหิารงานรวมทัง้สิน้ 7 โครงการ 
โดยแบ่งเป็นโครงการที่ CPN เป็นเจา้ของโครงการ 4 โครงการ และโครงการที ่CPN เป็นผูบ้รหิารโครงการ 3 
โครงการ โดยอาคารส านักงานดงักล่าวทัง้หมดจะเป็นอาคารส านักงานภายในบริเวณโครงการศูนย์การค้า 
เน่ืองจาก CPN เหน็ว่ามอีุปสงคท์ีส่ามารถส่งเสรมิกนักบัธุรกจิศูนยก์ารคา้และเป็นการเพิม่มูลค่าใหก้บัโครงการ
จากการใชป้ระโยชน์ในทีด่นิผนืเดยีวกนัไดอ้ย่างคุม้ค่า รวมถงึการเพิม่ประสทิธภิาพการใชแ้ละบรหิารทีจ่อดรถ 

(2) ความเกีย่วขอ้งระหว่างผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์

CPN ถอืหุน้ในผูจ้ดัการกองทรสัตร์อ้ยละ 99.99 

(3) อสงัหาริมทรัพย์อื่นภายใต้การบริหารจัดการของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ที่อาจแข่งขนัในทางธุรกิจกับ
อสงัหารมิทรพัยข์อง CPNREIT และกลไกหรอืมาตรการเพื่อป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

โครงการศนูยก์ารค้าภายใต้การบริหารงานของ CPN  

โครงการ 
ปีท่ีเร่ิม 

ด าเนินการ 
หมายเหตุ 

1. เซน็ทรลัพลาซา ลาดพรา้ว ธนัวาคม 2525 - 
2.  เซน็ทรลัพลาซา รามอนิทรา พฤศจกิายน 2536 - 
3.  เซน็ทรลัพลาซา ป่ินเกลา้ มนีาคม 2538 ทรพัยส์นิทีล่งทุนโดย CPNREIT 
4. เซน็ทรลัมารนีา  กรกฎาคม 2538 ทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิโดย CPNREIT 
5. เซน็ทรลัพลาซา เชยีงใหม ่แอรพ์อรต์ มนีาคม 2539 ทรพัยส์นิทีล่งทุนโดย CPNREIT 
6. เซน็ทรลัพลาซา พระราม 3 ตุลาคม 2540 ทรพัยส์นิทีล่งทุนโดย CPNREIT 
7. เซน็ทรลัพลาซา บางนา ธนัวาคม 2544 - 
8. เซน็ทรลัพลาซา พระราม 2 ธนัวาคม 2545 ทรพัยส์นิทีล่งทุนโดย CPNREIT 
9. เซน็ทรลัเวลิด ์ ธนัวาคม 2545 - 
10. เซน็ทรลัพลาซา รตันาธเิบศร์ ธนัวาคม 2546 - 
11. เซน็ทรลัพลาซา แจง้วฒันะ พฤศจกิายน 2551 - 
12. เซน็ทรลัเฟสตวิลั พทัยา บชี มกราคม 2552 ทรพัยส์นิทีล่งทุนโดย CPNREIT 
13. เซน็ทรลัพลาซา อุดรธานี เมษายน 2552 - 
14. เซน็ทรลัพลาซา ชลบุร ี พฤษภาคม 2552 - 
15. เซน็ทรลัพลาซา ขอนแก่น ธนัวาคม 2552 - 
16. เซน็ทรลัพลาซา เชยีงราย มนีาคม 2554 - 
17. เซน็ทรลัพลาซา พษิณุโลก ตุลาคม 2554 - 
18. เซน็ทรลัพลาซา แกรนด ์พระราม 9 ธนัวาคม 2554 - 
19. เซน็ทรลัพลาซา สุราษฎรธ์านี ตุลาคม 2555 ทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิโดย CPNREIT 
20. เซน็ทรลัพลาซา ล าปาง พฤศจกิายน 2555 ทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิโดย CPNREIT 
21. เซน็ทรลัพลาซา อุบลราชธานี เมษายน 2556 ทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิโดย CPNREIT 
22. เซน็ทรลัเฟสตวิลั เชยีงใหม่ พฤศจกิายน 2556 - 
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โครงการ 
ปีท่ีเร่ิม 

ด าเนินการ 
หมายเหตุ 

23. เซน็ทรลัเฟสตวิลั หาดใหญ่ ธนัวาคม 2556 - 
24. เซน็ทรลัเฟสตวิลั สมยุ มนีาคม 2557 - 
25. เซน็ทรลัพลาซา ศาลายา สงิหาคม 2557 - 
26. เซน็ทรลัพลาซา ระยอง พฤษภาคม 2558 - 
27. เซน็ทรลัเฟสตวิลั ภเูกต็ มถุินายน 2558 - 
28. เซน็ทรลัพลาซา เวสต์เกต สงิหาคม 2558 - 
29. เซน็ทรลัเฟสตวิลั อสีต์วลิล์ พฤศจกิายน 2558 - 
30. เซน็ทรลัพลาซา นครศรธีรรมราช กรกฏาคม 2559 - 
31. เซน็ทรลัพลาซา นครราชสมีา พฤศจกิายน 2560 - 
32. เซน็ทรลัพลาซา มหาชยั พฤศจกิายน 2560 - 

ท่ีมา: รายงานประจ าปีล่าสุดของ CPN (ปี 2561) 

โครงการอาคารส านักงานภายใต้การบริหารงานของ CPN  

โครงการ 
ปีท่ีเร่ิม 

ด าเนินการ 
หมายเหตุ 

1. อาคารส านกังาน ลาดพรา้ว ธนัวาคม 2525 - 
2. อาคารส านกังาน ป่ินเกลา้ ทาวเวอร ์A มนีาคม 2538 ทรพัยส์นิทีล่งทุนโดย CPNREIT 
3. อาคารส านกังาน ป่ินเกลา้ ทาวเวอร ์B มนีาคม 2549 ทรพัยส์นิทีล่งทุนโดย CPNREIT 

4. อาคารส านกังาน บางนา ธนัวาคม 2544 - 
5. อาคารส านกังาน เซน็ทรลัเวลิด ์ พฤศจกิายน 2547 ทรพัยส์นิทีล่งทุนโดย CPNCG 
6. อาคารส านกังาน แจง้วฒันะ มนีาคม 2552 - 
7. อาคารส านกังาน แกรนด ์พระราม 9 ธนัวาคม 2554 - 

ท่ีมา: รายงานประจ าปีล่าสุดของ CPN (ปี 2561) 

แม้ว่าผู้จดัการกองทรสัต์จะได้ก าหนดบทบาทและขอบเขตการปฏิบตัิหน้าที่ของ CPN ในฐานะผู้บริหาร
อสงัหารมิทรพัย ์ในการบรหิารจดัการทรพัยส์นิที ่CPNREIT มกีารลงทุนในสว่นทีเ่ป็นศนูยก์ารคา้และอาคารส านักงาน 
อย่างระมดัระวงั ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่าง CPNREIT กบั CPN กย็งัอาจเกดิขึน้ได ้เนื่องจาก CPN ยงัคง
ท าหน้าที่ในการบรหิารจดัการอสงัหารมิทรพัย์ประเภทศูนย์การค้าและอาคารส านักงานแห่งอื่น ๆ ในหลาย ๆ พื้นที ่
นอกเหนือจากทรพัยส์นิที ่CPNREIT ลงทุน/จะเขา้ลงทุน  

อย่างไรกต็าม ด้วยความต้องการของผู้เช่าพื้นที่ศูนยก์ารคา้และอาคารส านักงานที่มคีวามแตกต่างกนัในการ
เลอืกสถานทีเ่ช่า เช่น สถานทีต่ัง้ สิง่อ านวยความสะดวก งบประมาณ ความสะดวกในการเดนิทางและความสะดวกใน
การติดต่อทางธุรกิจ เป็นต้น ผู้เช่าพื้นที่ (Tenants) จึงเป็นผู้ก าหนดว่าจะเช่าพื้นที่ในศูนย์การค้าและ/หรืออาคาร
ส านักงานใด นอกจากนี้  CPNREIT ไดว้่าจา้ง CPN ให้บรหิารทรพัยส์นิของ CPNREIT ผ่านโครงสรา้งสญัญาที่
สามารถสรา้งแรงจงูใจใหแ้ก่ CPN ในการสรา้งผลก าไรในระดบัทีด่ใีหแ้ก่ทรพัยส์นิของ CPNREIT อย่างต่อเนื่อง อนัจะ
ช่วยลดความเสีย่งจากการเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ดงักล่าวได้ 

นอกจากนี้  ผู้จ ัดการกองทรัสต์ได้ก าหนดแนวทางในการพิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
อสงัหารมิทรพัย ์โดยผูจ้ดัการกองทรสัตส์ามารถเปลีย่นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยไ์ดใ้นกรณีดงัต่อไปนี้ 

- กรณีทีอ่ตัราการใหเ้ช่าพืน้ทีเ่ฉลีย่ (Occupancy Rate) ในทรพัยส์นิที่ CPNREIT ลงทุนและอยู่ภายใต้
การบริหารของ CPN ลดลงต ่ากว่าร้อยละ 50 เป็นระยะเวลาต่อเนื่องกนัเกินกว่า 3 เดือน ผู้จดัการ
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กองทรสัตอ์าจเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์พจิารณาและลงมตใิหม้กีารเลกิสญัญาแต่งตัง้ผูบ้รหิาร
อสงัหารมิทรพัย์ได้ หากที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรสัต์มมีติด้วยคะแนนเสยีงเกนิกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
หน่วยทรสัตท์ัง้หมดของ CPNREIT ใหม้กีารเลกิสญัญา 

ทัง้นี้ อตัราการให้เช่าพื้นที่ให้ค านวณจากจ านวนพื้นที่ที่ให้เช่าจริงหารด้วยพื้นที่ที่สามารถให้เช่าได้
ทัง้หมด โดยจ านวนพืน้ที่ทีใ่ห้เช่าได้ทัง้หมดไม่รวมพื้นทีส่่วนกลาง พื้นที่จดัการประชุม และพืน้ที่ทีไ่ม่
สามารถใหเ้ช่าไดใ้นขณะใดขณะหนึ่ง เนื่องจากเหตุสุดวสิยัหรอืเนื่องจากการซ่อมแซมและตกแต่งพืน้ที่
ดงักล่าว โดยใชข้อ้มลูจากรายงานประจ าเดอืน ในการค านวณพืน้ทีใ่หเ้ช่าดงักล่าว 

4.3.2 GLAND และ สเตอรลิ์ง 

(1) ประสบการณ์ในการบรหิารอสงัหารมิทรพัยท์ีเ่กีย่วขอ้ง (อาคารส านกังาน) 

GLAND ก่อตัง้เมื่อวนัที ่22 เมษายน 2528 ซึง่ปจัจุบนัเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ โดย ณ วนัที ่
31 ธนัวาคม 2562 มทีุนจดทะเบยีนช าระแลว้จ านวน 6,500 ลา้นบาท และประกอบธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ทัง้
โครงการทีพ่กัอาศยัประเภทบา้นเดีย่ว อาคารชุดพกัอาศยั อาคารเชงิพาณิชยใ์นรูปแบบอาคารส านักงานและพืน้ทีค่า้
ปลกี เพื่อขายและใหเ้ช่า รวมไปถงึการใหบ้รกิารบรหิารโครงการ ทัง้นี้ CPN เขา้มาถอืหุน้ใน GLAND ผ่าน ซพีเีอน็ 
พทัยา รอ้ยละ 67.53 ในช่วงไตรมาส 4 ปี 2561  

สเตอรล์งิก่อตัง้ขึน้ในปี 2539 โดย ณ วนัที ่2 เมษายน 2562 (ทีม่า : ฐานขอ้มูลจาก BOL) มทีุนจดทะเบยีน
ช าระแลว้จ านวน 1,800 ลา้นบาท โดยสเตอร์ลงิประกอบธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัยอ์าคารเชงิพาณิชย์ในรูปแบบ
อาคารส านักงานและพืน้ทีค่า้ปลกี โดย GLAND ถอืหุน้ในสเตอรล์งิ รอ้ยละ 99.99 ปจัจุบนัสเตอรล์งิมโีครงการอาคาร
ส านกังานใหเ้ช่า ยนูิลเีวอร ์เฮา้ส ์พืน้ทีค่า้ปลกีใหเ้ช่า The Shoppes @ Unilever House  

ปจัจุบนักลุ่ม GLAND อยู่ระหว่างการพฒันาโครงการเดอะ แกรนด ์พระราม 9 ซึง่เป็นโครงการอสงัหารมิทรพัย์
ขนาดใหญ่บนพืน้ทีป่ระมาณ 73 ไร ่ตัง้อยู่บนถนนพระราม 9 ตดัถนนรชัดาภเิษก ทีส่ามารถเชื่อมต่อถนนส าคญัหลาย
สายซึง่เป็นท าเลทีม่ศีกัยภาพในการตอบรบัทุกการเดนิทาง โดยกลุ่ม GLAND มเีป้าหมายทีจ่ะพฒันาโครงการดงักล่าว
ใหม้ลีกัษณะเป็นย่านศนูยก์ลางธุรกจิ (Central Business District: CBD) ใจกลางกรุงเทพฯ โดยโครงการเดอะ แกรนด ์
พระราม 9 ประกอบดว้ยโครงการและประเภทธุรกจิดงัต่อไปนี้ 
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ช่ือโครงการ ประเภทหลกัของโครงการ ปีท่ีเร่ิมด าเนินการ 
1. โครงการเบล็ แกรนด ์พระราม 9 อาคารชุดพกัอาศยั กนัยายน 2555 
2. โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอรส์ แกรนด ์พระราม 9 อาคารส านกังาน กุมภาพนัธ ์2557 
3. โครงการยนูิลเีวอร ์เฮา้ส ์แกรนด ์พระราม 9 อาคารส านกังาน ธนัวาคม 2557 
4. โครงการจ ีทาวเวอร ์แกรนด ์พระราม 9 อาคารส านกังาน กนัยายน 2559 
5. โครงการ Super Tower และศนูยป์ระชุม อาคารส านกังาน และหอประชุม อยู่ระหว่างการทบทวนรปูแบบ

โครงการใหม ่
6. โครงการ Arcade พืน้ทีค่า้ปลกี อยู่ระหว่างการทบทวนรปูแบบ

โครงการใหม ่
7. โครงการโรงแรม โรงแรม อยู่ระหว่างการทบทวนรปูแบบ

โครงการใหม ่
8. โครงการเดอะ ชอ็ปปส ์แกรนด ์พระราม 9 พืน้ทีค่า้ปลกี รา้นคา้ รา้นอาหาร 

โดยจะตัง้อยู่ที ่ช ัน้ใตด้นิ ชัน้ 1 หรอื 
ชัน้ 2 ของแต่ละโครงการทีอ่ยู่ใน
โครงการเดอะ แกรนด ์พระราม 9 

เริม่เปิดด าเนินการแลว้ในส่วน
ของโครงการเบล็ แกรนด ์

พระราม 9 โครงการเดอะไนน์ 
ทาวเวอรส์ แกรนด ์พระราม 9 

โครงการ ยนูิลเีวอร ์เฮา้ส ์แกรนด ์
พระราม 9 และโครงการจ ีทาว

เวอร ์แกรนด ์พระราม 9 
ท่ีมา: รายงานประจ าปีล่าสุดของ GLAND (ปี 2561) 

 นอกจากนี้ทรพัยส์นิประเภทโครงการอาคารส านกังานที ่CPNREIT จะเขา้ลงทุน ซึง่จะมกีารแต่งตัง้ให ้GLAND 
และสเตอร์ลงิเป็นผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์ เป็นโครงการอาคารส านักงานที่พฒันาและบรหิารงานโดยกลุ่ม GLAND 
ทัง้หมด ซึง่การแต่งตัง้ให ้GLAND และสเตอร์ลงิ เป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อด าเนินการบรหิารงานทรพัยส์นิ
ดงักล่าวต่อไป จะท าใหก้ารด าเนินงานของทรพัยส์นิมคีวามต่อเนื่องและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 

(2) ความเกีย่วขอ้งระหว่างผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์

GLAND และผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ป็นบรษิทัย่อยของกลุ่ม CPN โดยกลุ่ม CPN ถอืหุน้ใน GLAND รอ้ยละ 
67.53 และ CPN ถอืหุน้ในผูจ้ดัการกองทรสัต ์รอ้ยละ 99.99 

สเตอรล์งิและผูจ้ดัการกองทรสัต์เป็นบรษิทัย่อยของกลุ่ม CPN โดยกลุ่ม CPN (โดย GLAND) ถอืหุน้ใน
สเตอรล์งิรอ้ยละ 99.99 และ CPN ถอืหุน้ในผูจ้ดัการกองทรสัต ์รอ้ยละ 99.99 

(3) อสงัหาริมทรัพย์อื่นภายใต้การบริหารจัดการของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ที่อาจแข่งขนัในทางธุรกิจกับ
อสงัหารมิทรพัยข์อง CPNREIT และกลไกหรอืมาตรการเพื่อป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

เน่ืองจากโครงการอาคารส านกังานเดอะไนน์ ทาวเวอรส์ และ โครงการอาคารส านักงานยูนิลเีวอร ์เฮา้ส ์
เป็นสว่นหนึ่งในโครงการเดอะ แกรนด ์พระราม 9 ซึง่เป็นโครงการอสงัหารมิทรพัยข์นาดใหญ่ ที่จะประกอบไป
ดว้ย อาคารส านักงาน พื้นที่ค้าปลกี หอประชุม โรงแรม และอาคารชุดพกัอาศยั ซึ่งพฒันาโดยกลุ่ม GLAND 
ภายใต้โครงการเดอะ แกรนด์ พระราม 9 ดงักล่าว นอกจากนี้ กลุ่ม GLAND ยงัท าหน้าที่บริหารอาคาร
ส านกังานโครงการจ ีทาวเวอร ์แกรนด ์พระราม 9 ซึง่ตัง้อยู่ในโครงการเดอะ แกรนด ์พระราม 9 เช่นกนั จงึอาจ
ก่อให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในการจดัหาผู้เช่าระหว่างทรพัย์สนิที่จะลงทุนเพิม่เติม และโครงการ
ดงักล่าวได ้
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โครงการอาคารส านักงานภายใต้การบริหารงานของกลุ่ม GLAND  

โครงการ 
ปีท่ีเร่ิม 

ด าเนินการ 
หมายเหตุ 

1. โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอรส์ แกรนด ์พระราม 9 กุมภาพนัธ ์2557 ทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิโดย CPNREIT 

2.  โครงการยนูิลเีวอร ์เฮา้ส ์แกรนด ์พระราม 9 ธนัวาคม 2557 ทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิโดย CPNREIT 

3. โครงการจ ีทาวเวอร ์แกรนด ์พระราม 9 กนัยายน 2559 - 
ท่ีมา: รายงานประจ าปีล่าสุดของ GLAND (ปี 2561) 

ทัง้นี้ ในการด าเนินการเพื่อเป็นการป้องกนัความเสีย่งทีอ่าจเกดิจากความขดัแยง้ทางผลประโยชน์นัน้ ใน
สญัญาตกลงกระท าการทีจ่ะเขา้ท าสญัญาระหว่าง CPNREIT GLAND และสเตอรล์งิ ไดม้ขีอ้ก าหนดในสญัญา
ตกลงกระท าการ ดงัต่อไปนี้  

(ก) GLAND และ สเตอรล์งิ ในฐานะผูใ้หส้ญัญา ตกลงว่าในการประกอบกจิการอาคารส านักงานให้
เช่าในโครงการเดอะ แกรนด ์พระราม 9 ผูใ้หส้ญัญา และ/หรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูใ้หส้ญัญา จะ
ไม่ด าเนินการใด ๆ อันเป็นการชักชวน เชิญชวน หรือจูงใจให้ผู้เช่าพื้นที่ส านักงานภายใน
ทรพัย์สนิที่ CPNREIT จะเข้าลงทุน ไปเช่าพื้นที่ส านักงานของโครงการย่อยอื่น ๆ ภายใน
โครงการเดอะ แกรนด ์พระราม 9  

(ข) นับจากวนัที่ CPNREIT ไดล้งทุนในทรพัยส์นิทีเ่ช่า ผูใ้หส้ญัญาตกลงว่าการก าหนดอตัราค่าเช่า
และค่าบรกิารของพืน้ทีส่ านักงานทีใ่ห้เช่าแก่ผู้เช่าพื้นที่และผูร้บับรกิารรายใหม่ และผู้เช่าพื้นที่
และผู้รบับรกิารรายเดมิซึ่งขอเช่าพื้นที่เพิม่เติม ของโครงการย่อยอื่น ๆ ภายในโครงการเดอะ  
แกรนด ์พระราม 9 ตอ้งไม่เป็นการแขง่ขนักบัการใหเ้ช่าพืน้ทีส่ านกังานทีใ่หเ้ช่าแก่ผูเ้ช่าพืน้ทีแ่ละ
ผูร้บับรกิารรายใหม่ และผูเ้ช่าพืน้ทีแ่ละผูร้บับรกิารรายเดมิซึง่ขอเช่าพืน้ทีเ่พิม่เติม ของโครงการ
อาคารส านกังานเดอะไนน์ ทาวเวอรส์ และโครงการอาคารส านักงานยูนิลเิวอร ์เฮา้ส ์รวมถงึการ
ไม่ใหก้ารสนบัสนุนหรอืประโยชน์ตอบแทนใด ๆ แก่ผูเ้ช่าพืน้ทีแ่ละผูร้บับรกิารรายใหม่ และผูเ้ช่า
พืน้ที่และผู้รบับรกิารรายเดมิซึ่งขอเช่าพื้นที่เพิม่เติม ของโครงการย่อยอื่น ๆ ภายในโครงการ
เดอะ แกรนด์ พระราม 9 ซึ่งไม่เป็นไปตามปกติทางการค้า เพื่อจูงใจให้เขา้ท าสญัญาเช่าและ
สญัญาบรกิาร  

ทัง้นี้ เวน้แต่จะได้รบัความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก CPNREIT ผูใ้ห้สญัญาตกลงว่า 
ตลอดระยะเวลาการเช่า หากอตัราการเช่าพืน้ทีส่ านักงาน (Occupancy Rate) ของทรพัยส์นิที่
เช่าโครงการอาคารส านกังานเดอะไนน์ ทาวเวอรส์ หรอืทรพัยส์นิทีเ่ช่าโครงการอาคารส านักงาน
ยนูิลเีวอร ์เฮา้ส ์ต ่ากว่ารอ้ยละ 92 ของแต่ละโครงการที่ CPNREIT ลงทุน ผูใ้หส้ญัญา และ/หรอื
บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูใ้หส้ญัญา จะก าหนดอตัราค่าเช่าและค่าบริการของพืน้ทีส่ านักงานทีใ่หเ้ช่า
แก่ผู้เช่าพื้นที่และผู้ร ับบริการรายใหม่ และผู้เช่าพื้นที่และผู้ร ับบริการรายเดิมซึ่งขอเช่าพื้นที่
เพิม่เตมิของโครงการย่อยอื่น ๆ ภายในโครงการเดอะ แกรนด ์พระราม 9 ใหเ้ป็นดงันี้ 

- สงูกว่ารอ้ยละ 15 ของอตัราค่าเช่าและค่าบรกิารของพืน้ทีส่ านักงานทีใ่หเ้ช่าแก่ผูเ้ช่าพืน้ที่
และผูร้บับรกิารรายใหม่ และผูเ้ช่าพืน้ทีแ่ละผูร้บับรกิารรายเดมิซึง่ขอเช่าพืน้ทีเ่พิม่เตมิ ใน
ทรพัยส์นิทีเ่ช่าโครงการอาคารส านกังานเดอะไนน์ ทาวเวอรส์  
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- สงูกว่ารอ้ยละ 10 ของอตัราค่าเช่าและค่าบรกิารของพืน้ทีส่ านักงานทีใ่หเ้ช่าแก่ผูเ้ช่าพืน้ที่
และผูร้บับรกิารรายใหม่ และผูเ้ช่าพืน้ทีแ่ละผูร้บับรกิารรายเดมิซึง่ขอเช่าพืน้ทีเ่พิม่เตมิใน
ทรพัยส์นิทีเ่ช่าโครงการอาคารส านกังานยนูิลเีวอร ์เฮา้ส ์

ซึง่อตัราค่าเช่าและค่าบรกิารของพื้นที่ส านักงานที่ให้เช่าแก่ผู้เช่าพื้นทีแ่ละผู้รบับรกิารรายใหม่ 
และผู้เช่าพื้นทีแ่ละผูร้บับรกิารรายเดมิซึง่ขอเช่าพื้นที่เพิม่เตมิในทรพัย์สนิทีเ่ช่าดงักล่าว จะถูก
ก าหนดขึ้นในการจดัท างบประมาณประจ าปีในแต่ละปีโดยผู้จดัการกองทรสัต์ โดยข้อตกลง
ก าหนดอตัราค่าเช่าและค่าบรกิารดงักล่าวจะใชก้บัพืน้ทีส่ านักงานใหเ้ช่าทีม่บีรเิวณ (Zone) และ
ขนาดพื้นที่เท่าหรอืใกล้เคยีงกนัระหว่าง (ก) พืน้ที่ภายในโครงการย่อยอื่น ๆ ภายในโครงการ
เดอะ แกรนด์ พระราม 9 และ (ข) พื้นทีภ่ายในโครงการอาคารส านักงานเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส 
และ/หรอืโครงการอาคารส านกังานยูนิลเีวอร ์เฮา้ส ์ตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญา  

ในการนี้ คู่สญัญาตกลงว่า ขอ้ตกลงก าหนดอตัราค่าเช่าและค่าบรกิารจะไม่น ามาใชบ้งัคบักบัพืน้ที่
ส า นั ก งาน ให้ เช่ า ของ โครงการ ใดใน โครงการย่ อยอื่ น  ๆ  ภาย ใน โครงการ เดอะ  
แกรนด ์พระราม 9 หากเป็นกรณีดงันี้ 

- กรณีทีผู่้ใหส้ญัญา และ/หรอืบุคคลที่เกีย่วขอ้งกบัผูใ้หส้ญัญา ไดจ้ าหน่าย จ่าย โอน หรอื
ใหเ้ช่า (ทีม่ใิช่เป็นการใหเ้ช่าพืน้ทีใ่นการด าเนินธุรกจิใหเ้ช่าพืน้ทีส่ านักงานแก่ลูกคา้ทัว่ไป
ตามปกตทิางการคา้) พืน้ทีส่ านกังานใหเ้ช่าโครงการนัน้ ๆ ทัง้หมด แก่บุคคลอื่นซึง่ไม่ใช่
บุคคลที่เกี่ยวขอ้งกบัผู้ให้สญัญา ทัง้นี้ ภายใต้ขอ้ก าหนดและเงื่อนไขในเรื่องสทิธใินการ
ปฏเิสธก่อน หรอื  

- กรณีที ่CPNREIT ลงทุนในพืน้ทีส่ านกังานใหเ้ช่าภายในโครงการนัน้ ๆ 

เพื่อประโยชน์แห่งสญัญาข้อนี้ หากอตัราการเช่าพื้นที่ส านักงาน (Occupancy Rate) ของ
โครงการอาคารส านกังานเดอะไนน์ ทาวเวอรส์ หรอืโครงการอาคารส านกังานยนูิลเีวอร ์เฮา้ส ์ต ่า
กว่ารอ้ยละ 92 ตามทีก่ าหนดขา้งตน้ ผูใ้หส้ญัญาตกลงเปิดเผยหรอืจดัใหบ้คุคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูใ้ห้
สญัญา เปิดเผยขอ้มลูค่าเช่าและค่าบรกิาร เงื่อนไข และระยะเวลาการเช่า ของพืน้ทีส่ านักงานให้
เช่าของโครงการย่อยอื่น ๆ ภายในโครงการเดอะ แกรนด ์พระราม 9 ให ้CPNREIT ทราบเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร ทุกไตรมาส รวมถงึใหส้ทิธิ CPNREIT เขา้ไปตรวจสอบขอ้มูลดงักล่าวตามที่ 
CPNREIT รอ้งขอและเหน็สมควร 

นอกจากนี้  CPNREIT จะแต่งตัง้ GLAND และสเตอรล์งิ ใหเ้ป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ของโครงการ
อาคารส านกังานเดอะไนน์ ทาวเวอรส์ และโครงการอาคารส านักงานยูนิลเิวอร ์เฮา้ส ์ตามล าดบั ผ่านโครงสรา้ง
สญัญาทีส่ามารถสรา้งแรงจงูใจใหแ้ก่ GLAND และสเตอรล์งิ ในการสรา้งผลก าไรในระดบัทีด่ใีหแ้ก่ทรพัยส์นิของ 
CPNREIT อย่างต่อเนื่อง อนัจะช่วยลดความเสีย่งจากการเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ดงักล่าวได ้

4.3.3 กลุ่มฮิลตนั 

(1) ประสบการณ์ในการบรหิารอสงัหารมิทรพัยท์ีเ่กีย่วขอ้ง (โรงแรม) 

กลุ่มฮลิตนัเป็นเครอืข่ายผู้บรหิารโรงแรมในระดบันานาชาติจากประเทศสหรฐัอเมรกิา ก่อตัง้ขึน้ในปี 
2462 โดยปจัจุบนักลุ่มฮิลตนัมแีบรนด์โรงแรมภายใต้การบริหารกว่า 17 แบรนด์ และมีโรงแรมภายใต้การ
บรหิารราว 6,000 แห่ง ใน 117 ประเทศ คดิเป็นจ านวนหอ้งราว 954,000 หอ้ง (ทีม่า : Hilton 2018 Annual 
Report และ Hilton Reports Third Quarter Results 2019) 
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(2) ความเกีย่วขอ้งระหว่างผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์

ไม่ม ี

(3) อสงัหาริมทรัพย์อื่นภายใต้การบริหารจัดการของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ที่อาจแข่งขนัในทางธุรกิจกับ
อสงัหารมิทรพัยข์อง CPNREIT และกลไกหรอืมาตรการเพื่อป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

โครงการโรงแรมในประเทศไทยภายใต้การบริหารงานของกลุ่มฮิลตนั 

จากฐานขอ้มูลของ www.hiltonhotels.com/th_TH/ ในปจัจุบนั กลุ่มฮลิตนั มกีารบรหิารโรงแรมทัง้สิน้ 
11 โรงแรมในประเทศไทย (ซึง่รวมถงึโรงแรมฮลิตนั พทัยา) โดยโรงแรมอื่นอกี 10 โรงแรมทีไ่ม่ใช่โรงแรมฮลิตนั 
พทัยา ตัง้อยู่ในเมอืงท่องเทีย่วทีส่ าคญัของไทย ไดแ้ก่ กรุงเทพมหานคร เกาะสมุย เกาะภูเกต็ และหวัหนิ โดยมี
รายละเอยีดดงันี้ 

โครงการ จดัหวดั หมายเหตุ 
โรงแรมฮลิตนั พทัยา ชลบุร ี ทรพัยส์นิทีล่งทุนโดย CPNREIT 
โรงแรมคอนราด กรุงเทพ กรุงเทพฯ - 
โรงแรม ดบัเบิล้ทร ีบาย ฮลิตนั กรุงเทพ เพลนิจติ กรุงเทพฯ - 
โรงแรม ดบัเบิล้ทร ีบาย ฮลิตนั สุขมุวทิ กรุงเทพ กรุงเทพฯ - 
โรงแรมฮลิตนั สุขมุวทิ กรุงเทพ กรุงเทพฯ - 
โรงแรมมลิเลนเนียม ฮลิตนั กรุงเทพ กรุงเทพฯ - 
โรงแรม วอลดอรฟ์ แอสโทเรยี กรุงเทพ กรุงเทพฯ - 
โรงแรมฮลิตนั หวัหนิ รสีอรท์ แอนด ์สปา ประจวบครีขีนัธ ์ - 
โรงแรมคอนราด เกาะสมยุ สุราษฎรธ์าน ี - 
โรงแรม ดบัเบิล้ทร ีบาย ฮลิตนั ภเูกต็ บา้นไทย รสีอรท์ ภเูกต็ - 
โรงแรมฮลิตนั ภเูกต็ อารเ์คเดยี รสีอรท์ แอนด ์สปา ภเูกต็ - 

ทัง้นี้ โรงแรมภายใตก้ารบรหิารงานของกลุ่มฮลิตนัในประเทศไทย นอกเหนือจากโรงแรมฮลิตนั พทัยา 
ซึง่เป็นทรพัยส์นิที ่CPNREIT ลงทุนในปจัจุบนั จะเป็นโรงแรมทีต่ัง้อยู่ในพืน้ทีจ่งัหวดัอื่นซึง่ไม่เป็นการแข่งขนั
โดยตรงกบัโรงแรมฮลิตนั พทัยา ท าให้มโีอกาสต ่าทีจ่ะเกดิความเสีย่งทีอ่าจเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
ระหว่าง CPNREIT และกลุ่มฮลิตนั 

นอกจากนี้  ซพีเีอน็ พทัยา โฮเทล ไดว้่าจา้ง กลุ่มฮลิตนั ใหบ้รหิารโรงแรมฮลิตนั พทัยา ผ่านโครงสรา้ง
สญัญาที่สามารถสร้างแรงจูงใจให้แก่กลุ่มฮลิตนั ในการสร้างผลก าไรในระดบัที่ดใีห้แก่โรงแรมฮลิตนั พทัยา 
อย่างต่อเนื่อง อนัจะช่วยลดความเสีย่งจากการเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ดงักล่าวได ้
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4.4 ประมาณการผลตอบของแทนของกองทรสัต์ส าหรบังวด 12 เดือน ภายหลงัจากการเข้าลงทุนใน
ทรพัยสิ์นท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติม 

ขอ้มลูทีร่ะบุในหวัขอ้น้ีไม่ใช่ขอ้เทจ็จรงิในอดตีและเป็นขอ้มลูในลกัษณะทีเ่ป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต
(Forward-looking Statement) โดยขอ้มูลดงักล่าวตัง้อยู่บนขอ้สมมตฐิานหลายประการและอยู่ภายใต้ความเสีย่งและ
ความไม่แน่นอนบางประการ ซึง่อาจท าใหผ้ลทีเ่กดิขึน้จรงิแตกต่างอย่างมนียัส าคญัจากทีป่ระมาณการไว ้ทัง้นี้ ผูจ้ดัการ
กองทรสัตแ์ละทีป่รกึษาทางการเงนิไม่รบัรองหรอืรบัประกนัขอ้มูลในส่วนนี้ และไม่รบัรองหรอืรบัประกนัการคาดการณ์
ภายใต้สมมตฐิานที่ระบุในประมาณการ รวมตลอดจนไม่รบัรองว่าประมาณการดงักล่าวจะบรรลุผลหรอืน่าจะบรรลุผล
หรอืถูกตอ้ง เน่ืองจากขอ้มลูดงักล่าวจดัท าบนสมมตฐิานในช่วงเวลาทีจ่ดัท าขอ้มลูเท่านัน้ 

4.4.1 ประมาณการงบก าไรขาดทุนและงบประกอบรายละเอียดรายได้สุทธิตามสมมติฐานส าหรบัช่วงเวลา
ประมาณการวนัท่ี 1 เมษายน 2563 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 ตรวจสอบโดย บริษทั เคพีเอม็จี ภมิูไชย 
สอบบญัชี จ ากดั 

ทัง้นี้ ขอ้มลูทางการเงนิตามสถานการณ์สมมตใินกรณีต่าง ๆ ประกอบดว้ย 

กรณีท่ี 1: ทรพัยสิ์นท่ีมีอยู่เดิม 
กองทรสัต์ไม่มกีารลงทุนเพิม่เตมิ ประมาณการงบก าไรขาดทุนตามสมมตฐิานไม่ไดแ้สดงผลกระทบ
จากการลงทุนเพื่อปรบัปรุงทรพัยส์นิทีม่อียู่เดมิ นอกจากนี้ กองทรสัตม์หีุน้กูท้ีม่อียู่เดมิจ านวนประมาณ 
2,700 ลา้นบาท ทีจ่ะครบก าหนดไถ่ถอนในวนัที ่8 กุมภาพนัธ ์2564 โดยกองทรสัต์มแีผนการจดัหา
เงนิกูจ้ากสถาบนัการเงนิ และ/หรอืออกหุน้กูเ้พื่อมาไถ่ถอนหุน้กูท้ีจ่ะครบก าหนดดงักล่าวทัง้จ านวน 

ดงันัน้ ประมาณการงบก าไรขาดทุนตามสมมตฐิานจะเป็นผลการด าเนินงานในอนาคตของกองทรสัต์ ที่
เกดิจากการจดัหาผลประโยชน์จากทรพัยส์นิทีม่อียู่เดมิ โดยมแีหล่งเงนิทุนจากการกูย้มืเงนิดงักล่าว 

กรณีท่ี 2: ทรพัยสิ์นหลงัการลงทุนในโครงการลงทุนเพ่ิมเติมในทรพัยสิ์นของ CPN 
กองทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนในสทิธกิารเช่าทรพัยส์นิของเซน็ทรลัพฒันา และ/หรอืบรษิทัย่อย ซึง่ไดแ้ก่ โครงการ
เซน็ทรลัมารนีา โครงการเซ็นทรลัพลาซา ล าปาง โครงการเซน็ทรลัพลาซา สุราษฎร์ธานี และโครงการ
เซน็ทรลัพลาซา อุบลราชธานี (รวมเรยีกว่า “ทรพัยสิ์นของ CPN”) รวมถึงจะลงทุนในการต่ออายุสญัญา
โครงการเซน็ทรลัพลาซา พระราม 2 (“โครงการต่ออายุสญัญา”) รวมกบัทรพัยส์นิของ CPN เรยีกว่า 
(“โครงการลงทุนเพ่ิมเติมใน ทรพัยสิ์นของ CPN”) นอกจากนี้ กองทรสัต์มหีุน้กูท้ี่มอียู่เดมิจ านวน
ประมาณ 2,700 ลา้นบาท ทีจ่ะครบก าหนดไถ่ถอนในวนัที ่8 กุมภาพนัธ ์2564 โดยกองทรสัต์มแีผนใน
การจดัหาแหล่งเงนิทุนเพื่อมาไถ่ถอนหุน้กูท้ีจ่ะครบก าหนดดงักล่าวเช่นเดยีวกบัในกรณีที ่1 

ในวนัที ่1 เมษายน 2563 กองทรสัต์จะลงทุนในโครงการลงทุนเพิม่เตมิในทรพัยส์นิของ CPN และ
ช าระค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง อาท ิค่าจดทะเบยีนสทิธกิารเช่า อากรแสตมป์ ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 
ค่าธรรมเนียมการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจัดจ าหน่ายการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม 
ค่าธรรมเนียมการซือ้อสงัหารมิทรพัยข์องกองทรสัต์ และค่าธรรมเนียมทีป่รกึษาต่าง ๆ ทีจ่ะเกดิขึน้ใน
ช่วงเวลาประมาณการ เป็นต้น รวมเป็นจ านวนเงนิประมาณ 24,660 ลา้นบาท โดยจะจดัหาแหล่ง
เงนิทุนจากการออกและเสนอขายหน่วยทรสัต ์จ านวนเงนิประมาณ 16,029 ลา้นบาท และเงนิกูย้มืจาก
สถาบนัการเงนิ จ านวนเงนิประมาณ 8,631 ลา้นบาท 

ส าหรบัโครงการต่ออายุสญัญา ในวนัที่ 1 เมษายน 2563 กองทรสัต์จะท าการต่อสญัญาโครงการ
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เซน็ทรลัพลาซา พระราม 2 ส าหรบัส่วนต่ออายุ ซึ่งเป็นการต่ออายุสญัญาไปอกี 30 ปี ตัง้แต่ 16 
สงิหาคม 2568 ถงึ 15 สงิหาคม 2598 โดยกองทรสัต์จะลงทุนในมูลค่า 25,394 ลา้นบาท และจะช าระ
ค่าสทิธกิารเช่าในปี 2568 โครงการต่ออายุสญัญาจะท าใหก้องทรสัตต์อ้งรบัรูส้นิทรพัยจ์ากสทิธกิารเช่า 
และรายการหนี้สนิจากสญัญาเช่าในช่วงเวลาประมาณการ เป็นจ านวนเงนิประมาณ 16,504 ลา้นบาท 
ซึง่เท่ากบัมลูค่าปจัจุบนัของราคาทีจ่ะช าระค่าสทิธกิารเช่า คดิลดดว้ยอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 9 ต่อปี ทัง้นี้ 
กองทรสัต์จะรบัรู้ต้นทุนทางการเงนิจากสญัญาเช่าระยะยาวที่เกิดจากรายการดงักล่าวในช่วงเวลา
ประมาณการ โดยอา้งองิอตัราดอกเบีย้ทีผู่จ้ดัการกองทรสัตค์าดว่าจะระบุในสญัญาทีจ่ะจดัท าดงักล่าว 

ดงันัน้ ประมาณการงบก าไรขาดทุนตามสมมตฐิานจะเป็นผลการด าเนินงานในอนาคตของกองทรสัต์ ที่
เกดิจากการจดัหาผลประโยชน์จากทรพัย์สนิที่มอียู่เดมิ และโครงการลงทุนเพิม่เตมิในทรพัยส์นิของ 
CPN โดยใชแ้หล่งเงนิทุนจากการออกและเสนอขายหน่วยทรสัตแ์ละการกูย้มืเงนิ 

กรณีท่ี 3: ทรพัยสิ์นหลงัการลงทุนในทรพัยสิ์นของ GLANDRT 
กองทรสัต์จะเขา้ลงทุนในสทิธกิารเช่าทรพัยส์นิของ GLANDRT ซึง่ได้แก่ โครงการอาคารส านักงานเดอะ
ไนน์ ทาวเวอรส์ และโครงการอาคารส านักงานยูนิลเีวอร ์เฮา้ส ์(รวมเรยีกว่า “ทรพัยสิ์นของ GLANDRT”) 
นอกจากนี้ กองทรสัต์มหีุน้กูท้ีม่อียู่เดมิจ านวนประมาณ 2,700 ล้านบาท ที่จะครบก าหนดไถ่ถอนใน
วนัที ่8 กุมภาพนัธ ์2564 โดยกองทรสัต์มแีผนในการจดัหาแหล่งเงนิทุนเพื่อมาไถ่ถอนหุน้กูท้ีจ่ะครบ
ก าหนดดงักล่าวเช่นเดยีวกบัในกรณีที ่1 

ในวนัที ่1 เมษายน 2563 กองทรสัตจ์ะลงทุนในทรพัยส์นิของ GLANDRT และช าระค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง อาทิ ค่าจดทะเบียนสทิธิการเช่า อากรแสตมป์ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจดั
จ าหน่ายและรับประกันการจัดจ าหน่ายการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม ค่าธรรมเนียมการซื้อ
อสงัหารมิทรพัยข์องกองทรสัต ์และค่าธรรมเนียมทีป่รกึษาต่าง ๆ เป็นตน้ รวมเป็นจ านวนเงนิประมาณ 
8,310 ลา้นบาท โดยจดัหาแหล่งเงนิทุนจากการออกและเสนอขายหน่วยทรสัต์ จ านวนเงนิประมาณ 
5,401 ลา้นบาท และเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ จ านวนเงนิประมาณ 2,909 ลา้นบาท 

ดงันัน้ ประมาณการงบก าไรขาดทุนตามสมมตฐิานจะเป็นผลการด าเนินงานในอนาคตของ กองทรสัต ์
ซึง่เกดิจากการจดัหาผลประโยชน์จากทรพัยส์นิทีม่อียู่เดมิ และทรพัยส์นิของ GLANDRT โดยใชแ้หล่ง
เงนิทุนจากการออกและเสนอขายหน่วยทรสัตแ์ละการกูย้มืเงนิ 

กรณีท่ี 4: ทรพัยสิ์นทัง้หมดหลงัการลงทนุเพ่ิมเติม 
กองทรสัต์จะเข้าลงทุนในโครงการลงทุนเพิ่มเติมในทรพัย์สินของ CPN และ ทรพัย์สนิของ GLANDRT  
นอกจากนี้ กองทรสัต์มหีุน้กูท้ีม่อียู่เดมิจ านวนประมาณ 2,700 ล้านบาท ที่จะครบก าหนดไถ่ถอนใน
วนัที ่8 กุมภาพนัธ ์2564 โดยกองทรสัต์มแีผนในการจดัหาแหล่งเงนิทุนเพื่อมาไถ่ถอนหุน้กูท้ีจ่ะครบ
ก าหนดดงักล่าวเช่นเดยีวกบัในกรณีที ่1 

ในวนัที่ 1 เมษายน 2563 กองทรสัต์จะลงทุนในโครงการลงทุนเพิม่เติมในทรพัย์สนิของ CPN และ
ทรพัย์สนิของ GLANDRT และช าระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ค่าจดทะเบียนสทิธิการเช่า 
อากรแสตมป์ ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ ค่าธรรมเนียมการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่ายการเสนอ
ขายหน่วยทรสัต์เพิม่เติม ค่าธรรมเนียมการซื้ออสงัหารมิทรพัย์ของกองทรสัต์ และค่าธรรมเนียมที่
ปรกึษาต่าง ๆ เป็นต้น รวมเป็นจ านวนเงนิประมาณ 32,915 ลา้นบาท โดยจะจดัหาแหล่งเงนิทุนจาก
การออกและเสนอขายหน่วยทรสัต์ จ านวนเงนิประมาณ 21,395 ลา้นบาท และเงนิกูย้มืจากสถาบนั
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การเงนิ จ านวนเงนิประมาณ 11,520 ลา้นบาท 

ส าหรับโครงการต่ออายุสัญญา กองทรัสต์จะรับรู้ต้นทุนทางการเงินจากสัญญาเช่าระยะยาว
เช่นเดยีวกบักรณีที ่2 

ดงันัน้ ประมาณการงบก าไรขาดทุนตามสมมตฐิานจะเป็นผลการด าเนินงานในอนาคตของ กองทรสัต ์
ซึง่เกดิจากการจดัหาผลประโยชน์จากทรพัย์สนิทีม่อียู่เดมิ  และทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ โดยใช้
แหล่งเงนิทุนจากการออกและเสนอขายหน่วยทรสัตแ์ละการกูย้มืเงนิ 
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ประมาณการงบก าไรขาดทุนและงบประกอบรายละเอียดรายได้จากการลงทุนสุทธิ 
ตามสมมติฐาน ส าหรบัช่วงเวลาประมาณการตัง้แต่วนัท่ี 1 เมษายน 2563 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 

 
(หน่วย: พนับาท) 

 

 
 

 
ทรพัยสิ์นท่ีมีอยู่เดิม  

ทรพัยสิ์นหลงัการ
ลงทุนในโครงการ
ลงทุนเพ่ิมเติมใน
ทรพัยสิ์นของ CPN 

 
ทรพัยสิ์นหลงัการ
ลงทุนในทรพัยสิ์น
ของ GLANDRT 

 
 

ทรพัยสิ์นทัง้หมดหลงั
การลงทุนเพ่ิมเติม 

รายได้     
ศนูยก์ารค้าและอาคารส านักงาน     
รายไดค้่าเชา่และค่าบรกิาร 5,027,318 6,845,406 5,757,620 7,575,708 
รายไดอ้ื่น 15,492 24,536 15,492 24,536 
รายรายได้ – ศนูยก์ารค้าและอาคารส านักงาน 5,042,810 6,869,942 5,773,112 7,600,244 
โรงแรม     
ค่าเชา่คงที ่ 241,932 241,932 241,932 241,932 
ค่าเชา่แปรผนั 112,479 112,479 112,479 112,479 

รวมรายได้ – โรงแรม 354,411 354,411 354,411 354,411 

รวมรายได้ขัน้ต้น 5,397,221 7,224,353 6,127,523 7,954,655 
ดอกเบี้ยรบั 4,225 6,420 4,778 6,973 

รวมรายได้ 5,401,446 7,230,773 6,132,301 7,961,628 

     
ค่าใช้จ่ายของกองทรสัต์     
ค่าใชจ้่ายบรหิารอสงัหารมิทรพัย์ (256,034) (753,938) (436,718) (934,622) 
ค่าธรรมเนียมการจดัการกองทรสัต์ และค่าใชจ้่ายในการบรหิาร (178,695) (257,500) (205,663) (284,468) 
ค่าธรรมเนียมผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ (498,262) (647,181) (532,502) (681,421) 
ตน้ทุนทางการเงนิ (478,469) (2,171,210) (547,605) (2,240,346) 

รวมค่าใช้จ่าย (1,411,460) (3,878,477) (1,767,931) (4,216,767) 

รายได้สุทธิ 3,989,986 3,352,296 4,364,370 3,744,861 

บวก:  ส่วนต่างระหวา่งตน้ทุนทางการเงนิจากหนี้สนิตามสญัญาเชา่
กบัค่าเชา่ทีจ่่ายจรงิ - 1,485,392 - 1,485,392 

หกั:  รายไดค้่าเชา่และค่าบรกิารทีย่งัมไิดร้บัช าระเป็นเงนิสดจรงิ (16,974) (16,974) (41,729) (41,729) 
เงินสดสุทธิท่ีสามารถน ามาจ่ายประโยชน์ตอบแทน และ/หรือการ
ลดทุน 3,973,012 4,869,362 4,368,084 5,264,434 

ประมาณการอตัราการจ่ายประโยชน์ตอบแทน (รอ้ยละ)                    95.0                     95.0                     95.0                     95.0  
จ านวนหน่วยทรสัต ์(ลา้นหน่วย) 2,212 2,670 2,367 2,825 
ประมาณการการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและ/หรือการลดทุน                3,774,361                 4,625,894                 4,149,680                 5,001,212  
ส่วนแบ่งก าไร/ประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วย (บาท)                    1.7059                     1.7323                     1.7533                    1.7705  

หมายเหตุ  
1.  จ านวนหน่วยทรสัตเ์พิม่เตมิมสีมมตฐิานใหม้รีาคาเสนอขายหน่วยทรสัต ์CPNREIT ที ่35 บาท/หน่วย  
2.  การลงทุนเพิม่ดว้ยโครงสรา้งการกูย้มืเงนิตามแผนทีค่าดการณ์ส าหรบัการกูย้มืเงนิในการลงทุนในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิในสดัส่วนร้อยละ 35 ของมลูค่าการ

ลงทุน 

จากรายงานของผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตโดย บรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั ส าหรบัประมาณการงบ
ก าไรขาดทุนและงบประกอบรายละเอยีดรายไดส้ทุธติามสมมตฐิานส าหรบัช่วงเวลาประมาณการวนัที ่1 เมษายน 2563 
ถงึวนัที ่31 มนีาคม 2564 ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตไม่พบสิง่ทีเ่ป็นเหตุใหเ้ชื่อว่าสมมตฐิานในการจดัท าขอ้มูลทางการเงนิ
ตามสถานการณ์สมมตไิม่สมเหตุสมผล นอกจากนี้ ขอ้มลูทางการเงนิตามสถานการณ์สมมตไิดจ้ดัท าขึน้อย่างเหมาะสม
ตามสมมติฐานที่ส าคญัและเป็นไปตามนโยบายการบญัชี โดยผู้ลงทุนสามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมของ
ประมาณการงบก าไรขาดทุนและงบประกอบรายละเอยีดรายไดส้ทุธติามสมมตฐิานส าหรบัช่วงเวลาประมาณการวนัที ่1 
เมษายน 2563 ถงึวนัที ่31 มนีาคม 2564 และสมมตฐิานทีเ่กีย่วขอ้งไดใ้นเอกสารแนบ 3 “ประมาณการงบก าไรขาดทุน
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และงบประกอบรายละเอยีดรายไดสุ้ทธติามสมมติฐานส าหรบัช่วงเวลาประมาณการวนัที ่1 เมษายน 2563 ถงึวนัที ่31 
มนีาคม 2564”  

โดยรายงานของผู้สอบบญัชีดงักล่าวได้จดัท าขึ้นตามแนวปฏิบตัิทางบญัชทีี่สมาคมบริษัทจดัการการลงทุน
ก าหนด ซึง่มผีลใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่30 มกราคม 2563 ซึง่แนวปฏบิตัทิางบญัชทีีส่มาคมบรษิทัจดัการการลงทุนก าหนด 
ดงักล่าวได้ผ่านการพิจารณาและหารอืร่วมกนัระหว่างสมาคมบรษิัทจดัการลงทุน ผู้สอบบญัชี ผู้จดัการกองทุนและ
ผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ลว้ 

4.4.2 ประมาณการอตัราเงินจ่ายผูถื้อหน่วย 

ประมาณการอตัราเงนิจ่ายผูถ้อืหน่วย ซึง่จดัท าขึน้จากประมาณการงบก าไรขาดทุนและงบประกอบรายละเอยีด
รายไดส้ทุธติามสมมตฐิานส าหรบัช่วงเวลาประมาณการวนัที ่1 เมษายน 2563 ถงึวนัที ่31 มนีาคม 2564 มรีายละเอยีด
ดงันี้ 

 

 
 
 

ทรพัยสิ์นท่ีมีอยู่เดิม 

ทรพัยสิ์นหลงัการ
ลงทุนในโครงการ
ลงทุนเพ่ิมเติมใน
ทรพัยสิ์นของ CPN 

 
ทรพัยสิ์นหลงัการ
ลงทุนในทรพัยสิ์น
ของ GLANDRT 

 
 

ทรพัยสิ์นทัง้หมดหลงั
การลงทุนเพ่ิมเติม 

ประมาณการเงนิจา่ยผูถ้อืหน่วยต่อหน่วย (หน่วย: บาท/หน่วย) 1.7059 1.7323  1.7533 1.7705  
ประมาณเงนิจา่ยในรปูแบบเงนิปนัผล/1 1.7059 1.7323  1.7533 1.7705  
ประมาณเงนิจา่ยในรปูแบบเงนิคนืทนุ/1 - - - - 
ประมาณการอตัราเงนิจา่ยผูถ้อืหน่วย/2 รอ้ยละ 4.87 รอ้ยละ 4.95 รอ้ยละ 5.01 รอ้ยละ 5.06 
สดัส่วนการกูย้มืของ CPNREIT ภายหลงัการลงทนุ รอ้ยละ 31/3 รอ้ยละ 27/4 รอ้ยละ 32/4 รอ้ยละ 27/4 
หมายเหตุ 
1. การแยกรายการประมาณการเงนิจ่ายผูถ้อืหน่วยต่อหน่วยเป็นเงนิปนัผลหรอืเงนิคนืทุน ยงัไม่รวมผลกระทบจากก าไร/ขาดทุนที่อาจเกดิขึน้จากการประเมนิมูลค่า

ทรพัยส์นิ อย่างไรกต็าม ประมาณการเงนิจ่ายรวมทีเ่ป็นเงนิสดใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยจะไม่ไดร้บัผลกระทบจากการแยกรายการเป็นเงนิปนัผลหรอืเงนิคนืทุนดงักล่าว 
2.  ประมาณการอตัราเงนิจ่ายผูถ้อืหน่วยดงักล่าว ค านวณจากราคาหน่วยทรสัต์ CPNREIT ที่ 35 บาท/หน่วย  ซึ่งเป็นเพยีงการแสดงการประมาณการส าหรบัรอบ

ระยะเวลาตัง้แต่วนัที ่1 เมษายน 2563 ถงึวนัที่ 31 มนีาคม 2564 ซึ่งค านวณโดยอ้างองิจากประมาณการงบก าไรขาดทุนและงบประกอบรายละเอยีดรายได้สุทธิ
ของทรพัย์สินตามสมมตฐิานส าหรบัช่วงระยะเวลาประมาณการตัง้แต่วนัที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวนัที่ 31 มีนาคม 2564 ซึ่งใชส้มมติฐานราคาหน่วยทรสัต ์
CPNREIT ทีอ่อกและเสนอขายที ่35 บาท/หน่วย เชน่เดยีวกนั 

3. สดัส่วนการกูย้มืของ CPNREIT ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 
4.  สดัส่วนการกู้ยมืเงินค านวณจากมูลค่าทรพัย์สนิรวมของ CPNREIT ภายหลงัที่ลงทุนในทรพัย์สนิกลุ่มที่ 1 และ/หรือทรพัย์สนิกลุ่มที่ 2 แล้วเสรจ็ ทัง้นี้ มูลค่า

ทรพัยส์นิรวมของ CPNREIT จะรวมมลูค่าทรพัยส์นิจากโครงการเซน็ทรลัพลาซา พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานบญัชทีี่เกี่ยวขอ้ง อนึ่ง หนี้สนิ
ตามสญัญาเชา่การเงนิ (Lease Liability) ของโครงการเซน็ทรลัพลาซา พระราม 2 (ชว่งต่ออายุ) ไม่ถอืเป็นการกู้ยมืตามหลกัเกณฑข์องส านักงาน ก.ล.ต. ในกรณี
ทีไ่ม่รวมมลูค่าทรพัยส์นิจากโครงการเซน็ทรลัพลาซา พระราม 2 (ชว่งต่ออายุ) สดัส่วนการกู้ยมืเงนิหลงัการลงทุนจะมมีูลค่าประมาณร้อยละ 33 ทัง้นี้ สดัส่วนการ
กูย้มืของ CPNREIT อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไปภายหลงัการระดมทุนเพื่อช าระค่าเชา่ของโครงการเซน็ทรลัพลาซา พระราม 2 (ชว่งต่ออายุ) ในปี 2568 ซึ่งขึน้อยู่
กบัสดัส่วนโครงสรา้งการระดมทุนในขณะนัน้ 

4.4.3 การวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ของประมาณการเงินจ่ายผู้ถือหน่วยต่อหน่วย
ส าหรบัช่วงระยะเวลาประมาณการตัง้แต่วนัท่ี 1 เมษายน 2563 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 

ในการวเิคราะหค์วามอ่อนไหวจากการเปลีย่นแปลงของปจัจยัทีส่ าคญัทีม่ต่ีอประมาณการเงนิจ่ายผูถ้อืหน่วยต่อ
หน่วย ส าหรบัช่วงเวลาประมาณการตัง้แต่วนัที ่1 เมษายน 2563 ถงึวนัที ่31 มนีาคม 2564 ทีป่รกึษาทางการเงนิได้
พจิารณาปจัจยัทีส่ าคญัทีอ่าจสง่ผลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อประมาณการเงนิจ่ายผูถ้อืหน่วย ไดแ้ก่ ราคาหน่วยทรสัต ์
CPNREIT ทีอ่อกและเสนอขาย อตัราดอกเบีย้ส าหรบัการลงทุนในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ และรายไดสุ้ทธริวมของ
ทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ ดงันี้ 
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การวเิคราะหค์วามอ่อนไหวของราคาหน่วยทรสัต ์CPNREIT ทีอ่อกและเสนอขาย 

ราคาหน่วยทรสัต์ CPNREIT ท่ีออกและ
เสนอขาย (บาท/หน่วย) /1 

32.00 32.25 32.50 32.75 33.00 

ประมาณการเงนิจ่ายผูถ้อืหน่วยต่อหน่วย 1.7369 1.7382 1.7395 1.7409 1.7422  
หมายเหตุ 
1. ประมาณการอตัราเงนิจ่ายผูถ้อืหน่วยดงักล่าว ค านวณจากจ านวนหน่วยทรสัตท์ีค่าดวา่จะออกและเสนอขายในครัง้นี้ที่ 665.62 ลา้นหน่วย 

การวเิคราะหค์วามอ่อนไหวของอตัราดอกเบีย้ส าหรบัการลงทุนในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ 

อตัราดอกเบีย้ส าหรบัการ
ลงทุนในทรพัยสิ์นท่ีจะ
ลงทุนเพ่ิมเติม (ร้อยละ) /1 

1.8 2.0 2.2 2.4 
(กรณีฐาน)/2 

2.6 2.8 3.0 

ประมาณการเงินจ่ายผู้ถือ
หน่วยต่อหน่วย ที่ราคาเสนอ
ขายที ่32 บาท/หน่วย 

1.7599 1.7523  1.7446  1.7369  1.7293  1.7216  1.7139 

ประมาณการเงินจ่ายผู้ถือ
หน่วยต่อหน่วย ที่ราคาเสนอ
ขายที ่33 บาท/หน่วย 

1.7639 1.7566 1.7494 1.7422 1.7350 1.7277 1.7205 

หมายเหตุ 
1. ประมาณการอตัราเงนิจ่ายผูถ้อืหน่วยดงักล่าว ค านวณจากจ านวนหน่วยทรสัตท์ีค่าดวา่จะออกและเสนอขายในครัง้นี้ที่ 665.62 ลา้นหน่วย 
2. กรณีฐานอ้างองิจากสมมตฐิานต้นทุนทางการเงนิของทรพัย์สนิที่จะลงทุนเพิม่เติมตามประมาณการงบก าไรขาดทุนและงบประกอบรายละเอียดรายได้จากการ

ลงทุนสุทธติามสมมตฐิาน ส าหรบัชว่งเวลาประมาณการตัง้แต่วนัที ่1 เมษายน 2563 ถงึวนัที ่31 มนีาคม 2564 

การวเิคราะหค์วามอ่อนไหวของรายไดส้ทุธริวมของทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ 

รายไดส้ทุธิรวมของ
ทรพัยสิ์นท่ีจะลงทุน
เพ่ิมเติม (ล้านบาท)/1 

-7.0% -5.0% -3.0% 2,557 
(กรณีฐาน) /2 

+3.0% +5.0% +7.0% 

ประมาณการเงนิจ่ายผู้ถือ
หน่วยต่อหน่วย ที่ร าคา
เสนอขายที ่32 บาท/หน่วย 

1.6953 1.7072  1.7191  1.7369  1.7547  1.7666  1.7785 

ประมาณการเงนิจ่ายผู้ถือ
หน่วยต่อหน่วย ที่ร าคา
เสนอขายที ่33 บาท/หน่วย 

1.7006 1.7125 1.7244 1.7422 1.7600 1.7719 1.7838 

หมายเหตุ 
1. ประมาณการอตัราเงนิจ่ายผูถ้อืหน่วยดงักล่าว ค านวณจากจ านวนหน่วยทรสัตท์ีค่าดวา่จะออกและเสนอขายในครัง้นี้ที่ 665.62 ลา้นหน่วย 
2. กรณีฐานอา้งองิจากสมมตฐิานรายไดสุ้ทธริวมของทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิตามประมาณการงบก าไรขาดทุนและงบประกอบรายละเอยีดรายได้จากการลงทุน

สุทธติามสมมตฐิาน ส าหรบัชว่งเวลาประมาณการตัง้แต่วนัที ่1 เมษายน 2563 ถงึวนัที ่31 มนีาคม 2564 
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5. ภาพรวมของภาวะอตุสาหกรรมของธรุกิจการจดัหาผลประโยชน์จากทรพัยสิ์น  

5.1  ภาพรวมของเศรษฐกิจไทย  

5.1.1  ภาพรวมเศรษฐกิจไทยท่ีผา่นมา 

เศรษฐกจิไทยในช่วงครึง่ปีแรกของปี 2562 ขยายตวัเพยีงรอ้ยละ 2.6 เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน โดย
เป็นการชะลอลงตามมูลค่าการส่งออกทีห่ดตวั รวมถงึการชะลอตวัของการลงทุนภาคเอกชนในช่วงไตรมาส 2 ขณะที่
ภาคการท่องเทีย่ว แมว้่าจ านวนนักท่องเทีย่วจะมกีารฟ้ืนตวัจากสถานการณ์เรอืล่มเมื่อปลายปี 2561 แต่ค่าเงนิบาทที่
แขง็ค่าไดส้ง่ผลกระทบโดยตรงต่อรายจ่ายต่อหวัของนกัท่องเทีย่วทีล่ดลง อย่างไรกด็ ีการบรโิภคภาคเอกชนยงัสามารถ
ขยายตวัไดด้ทีีร่อ้ยละ 4.6 เน่ืองจากไดร้บัแรงสนบัสนุนจากมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิในช่วงไตรมาส 2 

โดยในช่วงที่เหลอืของปี 2562 คาดว่าเศรษฐกจิไทยมแีนวโน้มชะลอต่อเนื่อง แต่อตัราเตบิโตจะปรบัดขีึน้จาก
ช่วงครึ่งปีแรกเน่ืองจากปจัจยัฐานต ่า โดยคาดอตัราเตบิโตทัง้ปีจะอยู่ทีร่้อยละ 2.8 จากขอ้มูลตวัชี้วดัเศรษฐกจิส าคญั
ในช่วงไตรมาส 3 ทัง้ในสว่นของการบรโิภคสนิคา้คงทน ภาคอสงัหารมิทรพัย ์และการจา้งงาน บ่งชีว้่าภาคเศรษฐกจิใน
ประเทศของไทยเริม่ไดร้บัผลกระทบสะสมจากการหดตวัของภาคส่งออกในช่วงก่อนหน้า ขณะทีแ่นวโน้มการส่งออกก็
ยงัไม่มสีญัญาณฟ้ืนตวัตามภาวะสงครามการคา้ที่ยงัคงยดืเยือ้ อย่างไรกด็ ีคาดว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกจิทีม่กีาร
จดัท าช่วงเดอืนสงิหาคมที่ผ่านมา จะมสี่วนช่วยพยุงเศรษฐกจิไดบ้้างผ่านการบรโิภคภาคเอกชน ซึง่จากสถานการณ์
เศรษฐกจิดงักล่าว ประกอบกบัอตัราเงนิเฟ้อทีย่งัอยู่ในระดบัต ่า ท าใหค้าดว่าคณะกรรมการนโยบายการเงนิ (กนง.) จะ
ปรบัลดอตัราดอกเบีย้นโยบาย 25 basis points (bps) อกีครัง้ในช่วงทีเ่หลอืของปีนี้ 

5.1.2  แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในอนาคต 

ส าหรบัปี 2563 คาดว่าเศรษฐกจิไทยมแีนวโน้มขยายตวัใกลเ้คยีงกบัปี 2562 ทีร่อ้ยละ 2.8 ตามภาคส่งออกทีม่ี
ทศิทางทรงตวั ขณะทีก่ารบรโิภคและลงทุนภาคเอกชนมแีนวโน้มชะลอลง โดยจากการทีเ่ศรษฐกจิโลกมทีศิทางชะลอตวั
ในปีหน้า ท าใหค้าดว่ามลูค่าการสง่ออกจะขยายตวัเลก็น้อยเพยีงรอ้ยละ 0.2 โดยมสีมมตฐิานว่าสหรฐัฯ จะไม่มกีารปรบั
เพิม่ภาษนี าเขา้ต่อสนิคา้จนีเพิม่เตมิจากปี 2562 อย่างไรกด็ ีหากภาวะสงครามการคา้มคีวามรุนแรงเพิม่มากกว่าคาดก็
อาจท าใหก้ารส่งออกของไทยหดตวัทีร่อ้ยละ 1.8 ซึง่จะท าให้เศรษฐกจิไทยขยายตวัชะลอลงเหลอืรอ้ยละ 2.4 ในส่วน
ของการลงทุนภาคเอกชน คาดว่าจะขยายตวัชะลอลงจากปี 2562 เลก็น้อยตามภาคส่งออกทีย่งัไม่ฟ้ืนตวั ประกอบกบั
การก่อสรา้งภาคอสงัหารมิทรพัยท์ีไ่ดร้บัผลกระทบจากมาตรการ LTV นอกจากนี้การบรโิภคภาคเอกชนมทีศิทางชะลอ
ลงเช่นกนัจากหลายปจัจยักดดนั ไดแ้ก่ ทศิทางการปล่อยสนิเชื่อทีจ่ะเขม้งวดมากขึน้ตามภาวะเศรษฐกจิ การลดลงของ
ยอดซือ้รถยนตใ์นระยะขา้งหน้า และหนี้ครวัเรอืนทีอ่ยู่ในระดบัสงู 

ดา้นนโยบายการเงนิ คาดว่าในปี 2563 กนง. จะยงัคงอตัราดอกเบีย้นโยบายจากปี 2562 ไวท้ีร่อ้ยละ 1.25 ซึง่
เป็นระดบัอตัราดอกเบี้ยที่ต ่าสุดในประวตัิศาสตร์ เนื่องจากการลดดอกเบี้ยเพิม่เติมอาจมปีระสทิธภิาพจ ากดัในการ
กระตุน้เศรษฐกจิในช่วงทีภ่าวะเศรษฐกจิซบเซา สว่นค่าเงนิบาทยงัมทีศิทางทรงตวัในระดบัแขง็ค่าต่อเนื่องจากปลายปี 
2562 โดยอยู่ในช่วง 30-31 บาทต่อดอลลารส์หรฐั ตามดุลบญัชเีดนิสะพดัทีม่แีนวโน้มเกนิดุลในระดบัสงูเมื่อเทยีบกบั
ประเทศอื่นในภูมิภาค ขณะที่อตัราเงินเฟ้อปี 2563 คาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 0.8 จากทิศทางราคาน ้ามนัดิบโลกที่มี
แนวโน้มลดลงตามภาวะเศรษฐกจิโลกทีย่งัซบเซา 
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5.1.2  ภาพรวมเศรษฐกิจไทยรายภมิูภาคในไตรมาส 3 ปี 2562 

กรุงเทพฯ และปริมณฑล เศรษฐกจิขยายตวัจากการขยายตวัของการบรโิภคในหมวดสนิค้าคงทนและการ
ลงทุนภาคเอกชน และ แต่ภาคการท่องเที่ยวขยายตัวชะลอลงเล็กน้อย สะท้อนจากเครื่องชี้เศรษฐกิจด้านอุปสงค ์
โดยเฉพาะการบรโิภคภาคเอกชนในหมวดสนิคา้คงทน สะทอ้นจากยอดรถยนต์นัง่และรถจกัรยานยนต์จดทะเบยีนใหม่ 
ในในไตรมาส 3 ปี 2562 ขยายตวัร้อยละ 9.5 และ 0.2 ต่อปี ตามล าดบั จากการขยายตวัในจงัหวดัสมุทรสาคร และ
สมุทรปราการ เป็นตน้ อย่างไรกด็กีารจดัเกบ็ภาษมีลูค่า ณ ระดบัราคาคงที ่ในไตรมาส 3 ปี 2562 ปรบัตวัลดลงจากไตร
มาสก่อนทีร่อ้ยละ 4.4 ต่อปี จากปจัจยัฐานค านวณทีส่งูจากปีก่อน ในขณะทีก่ารลงทุนภาคเอกชนปรบัตวัดขีึน้ สะทอ้น
จากยอดรถบรรทุกจดทะเบยีนใหม่ ในเดอืนกนัยายน 2562 ขยายตวัรอ้ยละ 7.9 ต่อปี ส่งผลใหใ้นไตรมาส 3 ปี 2562 
ขยายตวัรอ้ยละ 3.2 ต่อปี จากการขยายตวัในปทุมธานี และกรุงเทพมหานคร เป็นส าคญั เช่นเดยีวกนักบัเงนิลงทุนใน
โรงงานที่เริ่มประกอบกิจการ ในไตรมาส 3 ปี 2562 อยู่ที่ 13,626 ล้านบาท จากการลงทุนในจงัหวัดสมุทรสาคร 
นนทบุร ีและสมุทรปราการ เป็นต้น ส าหรบัด้านอุปทาน โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวในไตรมาส 3 ปี 2562 พบว่า
รายไดจ้ากการเยีย่มเยอืนของคนต่างประเทศขยายตวัในอตัราเร่งทีร่อ้ยละ 6.0 ต่อปี ในขณะทีร่ายไดจ้ากนักท่องเทีย่ว
คนไทยลดลงรอ้ยละ 4.1 ต่อปี สว่นดา้นเสถยีรภาพภายในยงัอยู่ในเกณฑด์ ีสะทอ้นจากอตัราเงนิเฟ้อทัว่ไปเบือ้งต้น ใน
เดอืนกนัยายน 2562 อยู่ในระดบัต ่าทีร่อ้ยละ 0.2 ต่อปี และอตัราการว่างงาน ในเดอืนสงิหาคม 2562 อยู่ทีร่อ้ยละ 1.3 
ของก าลงัแรงงานรวมของภูมภิาค 

ภาคกลาง เศรษฐกิจขยายตัวจากการขยายตัวของการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนที่ช่วยสนับสนุน
เศรษฐกจิ สะทอ้นจากเครื่องชีว้ดัเศรษฐกจิดา้นอุปสงค ์โดยเฉพาะการลงทุนภาคเอกชน สะทอ้นจากยอดรถปิคอพัและ
รถบรรทุกจดทะเบยีนใหม ่ในเดอืนกนัยายน 2562 ขยายตวัรอ้ยละ 21.3 และ 22.4 ต่อปี สง่ผลใหใ้นไตรมาส 3 ปี 2562 
ขยายตวัรอ้ยละ 10.4 และ 27.9 ต่อปี ตามล าดบั จากการขยายตวัในหลายจงัหวดั สอดคลอ้งกบัเงนิลงทุนในโรงงานที่
ไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบกจิการและเงนิลงทุนทีเ่ริม่ประกอบกจิการ ในไตรมาส 3 ปี 2562 อยู่ที ่81,113 และ 69,853.4 
ล้านบาท สอดคล้องกบัการบริโภคภาคเอกชนในหมวดสนิค้าคงทนของผู้รายได้ปานกลางและสูง สะท้อนจากยอด
รถยนตน์ัง่จดทะเบยีนใหม ่ในเดอืนกนัยายน 2562 กลบัมาขยายตวัทีร่อ้ยละ 3.2 ต่อปี ตามการขยายตวัในหลายจงัหวดั 
สง่ผลใหใ้นไตรมาส 3 ปี 2562 ขยายตวัรอ้ยละ 1.6 ต่อปี ส าหรบัดา้นอุปทาน โดยเฉพาะดา้นการท่องเทีย่วในไตรมาส 3 
ปี 2562 พบว่ารายได้จากการเยีย่มเยอืนของคนต่างประเทศขยายตวัต่อเนื่องที่รอ้ยละ 4.7 ต่อปี แต่รายได้จากเยีย่ม
เยอืนของคนไทยปรบัตวัลดลง สว่นดา้นเสถยีรภาพภายในยงัอยู่ในเกณฑด์ ีสะทอ้นจากอตัราเงนิเฟ้อทัว่ไปเบือ้งต้น ใน
เดอืนกนัยายน 2562 อยู่ในระดบัต ่าทีร่อ้ยละ 0.3 ต่อปี และอตัราการว่างงาน ในเดอืนสงิหาคม 2562 อยู่ทีร่อ้ยละ 1.5 
ของก าลงัแรงงานรวมของภูมภิาค 

ภาคตะวนัออก เศรษฐกิจขยายตัวจากการขยายตวัของการลงทุนภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม และการ
ท่องเที่ยวของคนต่างประเทศ อย่างไรกด็กีารบรโิภคภาคเอกชนปรบัตวัลดลง สะท้อนจากเครื่องชี้ วดัเศรษฐกจิด้าน 
อุปสงค์ โดยเฉพาะการลงทุนภาคเอกชน สะท้อนจากยอดรถปิคอพัและรถบรรทุกจดทะเบยีนใหม่ ในไตรมาส 3 ปี 
2562 ขยายตวัร้อยละ 4.2 และ 16.8 ต่อปี ตามล าดบั สอดคล้องกบัเงนิลงทุนในโรงงานที่ได้รบัอนุญาตให้ประกอบ
กจิการ ในไตรมาส 3 ปี 2562 อยู่ที่ 8,515 ล้านบาท จากการลงทุนในจงัหวดัระยอง ปราจีนบุรี และชลบุรี เป็นต้น 
ในขณะทีก่ารบรโิภคภาคเอกชน ในไตรมาส 3 ปี 2562 ปรบัตวัลดลง ทัง้จากการจดัเกบ็ภาษีมูลค่าเพิม่ ณ ระดบัราคา
คงที่ และยอดรถจกัรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ อย่างไรก็ดี ยอดรถยนต์นัง่จดทะเบียนใหม่ในไตรมาส 3 ปี 2562 
ขยายตวัรอ้ยละ 12.0 ต่อปี จากการขยายตวัในเกอืบทุกจงัหวดั ส าหรบัดา้นอุปทาน โดยเฉพาะภาคการท่องเทีย่ว ใน
ไตรมาส 3 ปี 2562 พบว่ารายไดจ้ากการเยีย่มเยอืนของคนต่างประเทศขยายตวัเร่งขึน้ทีร่อ้ยละ 6.9 ต่อปี แต่รายไดจ้าก
นักท่องเที่ยวคนไทยลดลงที่ร้อยละ 2.3 ต่อปี ขณะที่ภาคอุตสาหกรรมปรบัตัวดขีึ้นต่อเนื่อง สะท้อนจากดชันีความ
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เชื่อมัน่ภาคอุตสาหกรรมภาคตะวนัออก ในเดอืนกนัยายน 2562 ทีย่งัคงอยู่เหนือระดบั 100 เป็นเดอืนที ่23 ตดิต่อกนั ที่
ระดบั 111.3 ตามการปรบัตวัเพิม่ขึน้ในอุตสาหกรรมอญัมณีและเครื่องประดบั และอุตสาหกรรมเคม ีเป็นต้น ส่วนดา้น
เสถยีรภาพภายในยงัอยู่ในเกณฑด์ ีสะทอ้นจากอตัราเงนิเฟ้อทัว่ไปเบือ้งตน้ ในเดอืนกนัยายน 2562 ทรงตวัอยู่ในระดบั
ต ่าทีร่อ้ยละ 0.3 ต่อปี และอตัราการว่างงาน ในเดอืนสงิหาคม 2562 อยู่ทีร่อ้ยละ 0.7 ของก าลงัแรงงานรวมของภูมภิาค 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เศรษฐกจิขยายตวัจากการปรบัตวัเพิม่ขึน้ของการบรโิภคและการลงทุนภาคเอกชน 
แต่การท่องเทีย่วปรบัตวัลดลง สะท้อนจากเครื่องชี้วดัเศรษฐกจิดา้นอุปสงค์ จากการบรโิภคภาคเอกชน สะท้อนจาก
ภาษมีลูค่าเพิม่ ณ ราคาคงที ่ในไตรมาส 3 ปี 2562 ขยายตวัรอ้ยละ 1.7 ต่อปี สอดคลอ้งกบัการบรโิภคภาคเอกชนใน
หมวดสินค้าคงทน สะท้อนจากยอดรถยนต์นัง่และรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ ไตรมาส 3 ปี 2562 ขยายตัว 
รอ้ยละ 2.6 และ 2.2 ต่อปี ตามล าดบั เช่นเดยีวกนักบัการลงทุนภาคเอกชนทีป่รบัตวัดขีึน้ สะทอ้นจากเงนิลงทุนโรงงาน
ที่เริ่มประกอบกิจการในไตรมาส 3 ปี 2562 อยู่ที่ 6,310 ล้านบาท จากการลงทุนผลิตพลงังานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิง 
ชวีมวลในจงัหวดันครราชสมีาและจงัหวดัสกลนคร เป็นต้น เช่นเดยีวกนักบัยอดรถปิคอพัจดทะเบยีนใหม่ขยายตวัรอ้ย
ละ 2.6 ต่อปี ส าหรบัดา้นอุปทานภาคการท่องเทีย่วปรบัตวัลดลง สะทอ้นจากรายไดจ้ากการเยีย่มเยอืน ในไตรมาส 3 ปี 
2562 ลดลงเลก็น้อยที่ร้อยละ 1.1 ต่อปี ในขณะที่ด้านเสถียรภาพภายในยงัอยู่ในเกณฑ์ด ีสะท้อนจากอตัราเงนิเฟ้อ
ทัว่ไปเบื้องต้น ในเดอืนกนัยายน 2562 อยู่ในระดบัที่เอื้อต่อการบริโภคและลงทุนที่ร้อยละ 1.5 ต่อปี และอตัราการ
ว่างงาน ในเดอืนสงิหาคม 2562 อยู่ทีร่อ้ยละ 0.7 ของก าลงัแรงงานรวมของภูมภิาค 

ภาคตะวนัตก เศรษฐกิจขยายตัวจากการขยายตัวของการบริโภคในหมวดสินค้าคงทนและการลงทุน
ภาคเอกชน แต่ภาคการท่องเทีย่วปรบัตวัชะลอลงเลก็น้อย สะทอ้นจากเครื่องชี้เศรษฐกจิด้านอุปสงค ์โดยเฉพาะการ
บรโิภคภาคเอกชนในหมวดสนิคา้คงทน สะทอ้นจากยอดรถยนตน์ัง่และรถจกัรยานยนตจ์ดทะเบยีนใหม่ ในไตรมาส 3 ปี 
2562 ขยายตวัรอ้ยละ 4.4 และ 1.9 ต่อปี ตามล าดบั ขณะทีก่ารจดัเกบ็ภาษีมูลค่าเพิม่ ณ ราคาคงที ่ปรบัตวัลดลงจาก
ไตรมาสก่อน สว่นการลงทุนภาคเอกชนทีป่รบัตวัดขีึน้ สะทอ้นจากยอดรถปิคอพัจดทะเบยีนใหม่ในไตรมาส 3 ปี 2562 
ขยายตวัรอ้ยละ 6.1 ต่อปี สอดคลอ้งกบัเงนิลงทุนในโรงงานทีไ่ดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบกจิการ ในไตรมาส 3 ปี 2562 อยู่
ที่ 5,068 ล้านบาท จากการลงทุนในโรงงานผลิตขนมปงักรอบหรือขนมอบแห้งในจงัหวดัราชบุรี และโรงงานผลิต
กระแสไฟฟ้าในจงัหวดัสพุรรณบุรเีป็นส าคญั ส าหรบัดา้นอุปทานภาคการท่องเทีย่วปรบัตวัชะลอลง สะทอ้นจากรายได้
จากการเยีย่มเยอืนในไตรมาส 3 ปี 2562 ขยายตวัเลก็น้อยทีร่อ้ยละ 0.02 ต่อปี ในขณะทีด่า้นเสถยีรภาพภายในยงัอยู่
ในเกณฑด์ ีสะทอ้นจากอตัราเงนิเฟ้อทัว่ไปเบือ้งตน้ ในเดอืนกนัยายน 2562 อยู่ในระดบัต ่าทีร่อ้ยละ 0.4 ต่อปี และอตัรา
การว่างงาน ในเดอืนสงิหาคม 2562 อยู่ทีร่อ้ยละ 0.9 ของก าลงัแรงงานรวมของภูมภิาค 

ภาคเหนือ เศรษฐกจิทรงตวัจากการขยายตวัการลงทุนภาคเอกชน แต่การท่องเทีย่วปรบัตวัชะลอลง สะทอ้น
จากเครื่องชีเ้ศรษฐกจิดา้นอุปสงค ์โดยเฉพาะการลงทุนภาคเอกชนทีป่รบัตวัดขีึน้จากเดอืนก่อน สะทอ้นจากสอดคลอ้ง
กบัเงนิลงทุนในโรงงานทีไ่ดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบกจิการในเดอืนกนัยายน ปี 2562 อยู่ที ่2,479 ลา้นบาท ส่งผลใหใ้น
ไตรมาส 3 ปี 25562 มเีงนิลงทุนอยู่ที่ 10,393 ล้านบาท สอดคล้องกบัยอดรถปิคอพัจดทะเบยีนใหม่ ในไตรมาส 3 ปี 
2562 ขยายตัวร้อยละ 4.0 ต่อปี ขณะที่การบริโภคภาคเอกชนปรบัตัวดีขึ้นจากไตรมาสก่อนเล็กน้อย สะท้อนจาก
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ ในไตรมาส 3 ปี 2562 ขยายตัวร้อยละ 7.6 ต่อปี จากการขยายตัวในจงัหวัดล าพูน 
เชียงใหม่ และเชียงราย สอดคล้องกบัการบรโิภคภาคเอกชนในหมวดสนิค้าคงทน สะท้อนจากรถจกัรย านยนต์จด
ทะเบยีนใหม่ขยายตวัเลก็น้อยทีร่อ้ยละ 1.1 ต่อปี แต่ยอดรถยนตจ์ดทะเบยีนใหม่ปรบัตวัลดลง ส าหรบัดา้นอุปทาน ดา้น
ภาคการท่องเทีย่วในไตรมาส 3 ปี 2562 พบว่ารายไดจ้ากการเยีย่มเยอืนขยายตวัเลก็น้อยทีร่อ้ยละ 0.5 ต่อปี ในขณะที่
ดา้นเสถยีรภาพภายในยงัอยู่ในเกณฑด์ ีสะท้อนจากอตัราเงนิเฟ้อทัว่ไปเบือ้งต้น ในเดอืนกนัยายน 2562 อยู่ในระดบัที่
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เอื้อต่อการบรโิภคและลงทุนที่ร้อยละ 0.8 ต่อปี และอตัราการว่างงาน ในเดอืนสงิหาคม 2562 อยู่ที่ร้อยละ 0.9 ของ
ก าลงัแรงงานรวมของภูมภิาค 

ภาคใต้ เศรษฐกจิทรงตวัตามการลดลงของการลงทุนภาคเอกชน แต่การท่องเที่ยวชาวต่างประเทศขยายตวั 
สะท้อนจากเครื่องชี้เศรษฐกจิด้านอุปสงค์ โดยเฉพาะการลงทุนภาคเอกชน สะท้อนจากเงนิลงทุนในโรงงานที่ได้รบั
อนุญาตให้ประกอบกิจการ และเงินลงทุนในโรงงานที่เริม่ประกอบกจิการ ในไตรมาส 3 ปี 2562 ปรบัตัวลดลงจาก 
ไตรมาสก่อน เน่ืองจากมกีารเร่งจดทะเบยีนไปแลว้ในช่วงก่อนหน้า อย่างไรกด็ ียอดรถปิคอพัจดทะเบยีนใหม่ขยายตวั
ร้อยละ 14.9 ต่อปี ตามการขยายตวัในหลายจงัหวดั อาท ิจงัหวดัระนอง นครศรธีรรมราช สุราษฎร์ธานี และชุมพร  
เป็นต้น สอดคล้องกบัการบรโิภคภาคเอกชนในหมวดสนิคา้คงทน สะทอ้นจากยอดรถยนต์นัง่และรถจกัรยานยนต์จด
ทะเบยีนใหม่ ในไตรมาส 3 ปี 2562 ขยายตวัร้อยละ 2.1 และ 6.6 ต่อปี ตามล าดบั แต่การจดัเกบ็ภาษีมูลค่าเพิม่ ณ 
ราคาคงที่ ปรบัตวัลดลงจากไตรมาสก่อนเลก็น้อยที่ร้อยละ 1.7 ต่อปี ส าหรบัด้านอุปทาน ด้านภาคการท่องเที่ยวใน 
ไตรมาส 3 ปี 2562 พบว่ารายไดจ้ากการเยีย่มเยอืนของคนต่างประเทศขยายตวัในเร่งขึน้ทีร่อ้ยละ 5.4 ต่อปี ในขณะที่
รายไดจ้ากนักท่องเทีย่วชาวไทยลดลงทีร่อ้ยละ 2.8 ต่อปี ส าหรบัดา้นเสถยีรภาพภายในยงัอยู่ในเกณฑด์ ีสะทอ้นจาก
อตัราเงนิเฟ้อทัว่ไปเบือ้งต้น ในเดอืนกนัยายน 2562 อยู่ในระดบัต ่าทีร่อ้ยละ 0.1 ต่อปี และอตัราการว่างงาน ในเดอืน
สงิหาคม 2562 อยู่ทีร่อ้ยละ 1.5 ของก าลงัแรงงานรวมของภูมภิาค 

ท่ีมา: ส านกังานเศรษฐกจิการคลงั และ SCB Economic Intelligence Center (EIC)  

5.2  ภาพรวมของธรุกิจค้าปลีกของประเทศไทย 

5.2.1  วิวฒันาการของธรุกิจค้าปลีกและธรุกิจท่ีเก่ียวข้องในประเทศไทย 

ปจัจุบนั ภาคอสงัหารมิทรพัย์ด้านธุรกจิค้าปลกีในประเทศไทยมกีารน าเสนอการค้าปลกีในรูปแบบที่มคีวาม
หลากหลายมากขึน้ ประกอบดว้ยศูนยก์ารคา้ ซูเปอรม์ารเ์กต็ขนาดใหญ่และขนาดกลาง รา้นคา้สะดวกซือ้ และรา้นค้า
ปลกีรูปแบบเฉพาะ ส าหรบัการปรบัปรุงรูปแบบธุรกจิเพื่อพฒันาใหเ้ท่าทนักบัตลาดและความต้องการของลูกค้า ผูค้้า
ปลกีหลายรายไดม้กีารน าเสนอธุรกจิเฉพาะอย่างและเพิม่ผลติภณัฑภ์ายในรา้นคา้ของตนเอง รวมถงึผูค้า้ปลกียงัได้มี
การพฒันาร้านค้าปลีกรูปแบบใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มความหลากหลายในตลาด เช่น ทัง้ Tesco Lotus และ BigC 
Supercenter ทีม่กีารพฒันารูปแบบรา้นคา้ปลกีขนาดกลาง หรอื Extra เพื่อตอบสนองกลุ่มเป้าหมายทีม่รีะดบัรายได้
ปานกลางถงึสงู นอกจากนี้ ยงัมรีูปแบบรา้นคา้ปลกีขนาดย่อมหรอืรา้นคา้สะดวกซือ้ ทัง้ Tesco Lotus Express รา้น
สะดวกซือ้ 365 รวมถงึ Mini BigC เพราะการแขง่ขนัทีเ่พิม่มากขึน้ในย่านท าเลทีพ่กัอาศยัดว้ย  

ทัง้นี้ รูปแบบร้านค้าปลีกสมยัใหม่นี้จะเติบโตต่อไป โดยมีการพฒันาขยายออกสู่จ ังหวดัต่าง ๆ ที่ผู้บริโภค
เป้าหมายมีก าลังซื้อ ซึ่งจะเป็นการเติบโตทัง้รูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ ร้านค้าสมัยใหม่ ศูนย์การค้าและ
หา้งสรรพสนิค้าในจงัหวดัทีเ่ป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกจิของแต่ละภาค เช่น เชยีงใหม่ เชยีงราย ขอนแก่น ภูเกต็และ
นครศรธีรรมราช 

5.2.2  ภาพรวมอตุสาหกรรมคา้ปลีกท่ีผา่นมา 

ปี 2561 ธุรกจิคา้ปลกีขยายตวัต่อเนื่องหลงัเศรษฐกจิไทยฟ้ืนตวัชดัเจนตัง้แต่ช่วงครึง่หลงัของปี 2560 สอดคลอ้ง
กบัความเชื่อมัน่ผูบ้รโิภคทีป่รบัดขีึน้ ซึง่เป็นผลจาก 1) โครงการลงทุนภาครฐัทีเ่ริม่ด าเนินการหลายโครงการ ส่งผลใหม้ี
เมด็เงนิกระจายเขา้สูร่ะบบ รวมถงึการเตบิโตของภาคสง่ออกและท่องเทีย่ว ปจัจยัขา้งตน้สง่ผล ใหก้ าลงัซือ้ปรบัตวัดขีึน้
ท่ามกลางเศรษฐกจิไทยทีเ่ตบิโตสงูสุดในรอบ 6 ปีทีร่อ้ยละ 4.1 และ 2) มาตรการกระตุ้นการใชจ้่ายจากภาครฐั อาท ิ
บตัรสวสัดกิารแห่ง รฐัซึง่ช่วยกระตุน้การบรโิภคระดบัฐานราก 
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ดา้นจ านวนรา้นคา้ปลกีมกีารเพิม่ขึน้ทัง้ในกรุงเทพฯ และต่างจงัหวดั ซึง่เป็นผลมาจากผูป้ระกอบการเร่งขยาย
การลงทุนสาขาใหม่อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยงัมกีารขยายและปรบัปรุงสาขาเดมิเพื่อเพิม่พืน้ทีค่า้ปลกีใหม่รองรบัก าลงั
ซือ้ทีค่าดว่าจะปรบัดขีึน้ในอนาคต โดยสมาคมผูค้า้ปลกี ไทยระบุปี 2559-2561 กลุ่มคา้ปลกี Modern Chain Store มี
การลงทุนเฉลีย่ 43,400 ลา้นบาทต่อปี ส าหรบัปี 2561 พืน้ทีค่า้ปลกีใหม่ในเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑล เพิม่ขึน้ 2.3 
แสนตารางเมตรหรอืประมาณรอ้ยละ 3.1 จากปี 2560 ส่งผลใหพ้ืน้ทีค่า้ปลกีรวมในเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑล อยู่ที ่
8.5 ลา้นตารางเมตร ในจ านวนนี้เป็นพืน้ทีศู่นยก์ารคา้ (Shopping Mall) รอ้ยละ 61  คอมมูนิตี้มอลล์ (Community 
Mall) รอ้ยละ 16 ดสิเคาน์สโตร์ (Discount Store) รอ้ยละ 10 สเปเชยีลตี้ สโตร ์ (Specialty Store) ร้อยละ 6 
หา้งสรรพสนิคา้ (Department Store) รอ้ยละ 4 เอนเตอรเ์ทน เมนต์คอมเพลก็ซแ์ละพืน้ทีค่า้ปลกีสนับสนุนรอ้ยละ 5 
ส่วนในต่างจงัหวดั ผูป้ระกอบการรา้นคา้ปลกีขนาดใหญ่ เช่น โรบนิสนั เทสโก ้ โลตสัและบิก๊ซเีร่ง ขยายสาขาหลาย
รปูแบบในจงัหวดัศนูยก์ลางภูมภิาค เมอืงท่องเทีย่วและจงัหวดัรอง ขณะทีร่า้นคา้ปลกีขนาดเลก็เปิดสาขากระจายไปใน
ทุกจงัหวดั นอกจากนี้ ผูป้ระกอบการยงัเร่งปรบัตวัโดยน าเทคโนโลยใีหม่มาทดลองใชใ้นสาขาต้นแบบ และเพิม่ช่อง
ทางการขายออนไลน์ควบคู่กบัการขายผ่านหน้ารา้น (Omni Channel) ปจัจยัขา้งตน้สง่ผลใหย้อดขายของธุรกจิคา้ปลกี
สมยัใหม่ปี 2561 ปรบัดขีึน้เกอืบทุกกลุ่ม และมอีตัราการเตบิโตโดยรวมทีร่ะดบัรอ้ยละ 3.1 

นอกจากนี้ ในปี 2561 หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ Central Robinson และ The Mall มสีาขา
รวมกนัทัง้สิน้ 79 แห่งทัว่ประเทศ เพิม่ขึน้จาก 74 แห่งในปี 2560 โดยผูป้ระกอบการหา้งสรรพสนิคา้ดงักล่าวลงทุน
ขยายสาขาต่อเนื่องทัง้ในกรุงเทพฯ และต่างจงัหวดั ตลอดจนขยายการลงทุนสู่ต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศเพื่อน
บา้นทีม่ศีกัยภาพทางการตลาดสงู เช่น Central เปิดหา้ง Central i-City ใน มาเลเซยี เป็นตน้ ทัง้นี้ เพื่อมุ่งผลตอบแทน
ระยะยาวจากการลงทุน นอกจากนี้ ผูป้ระกอบการยงัปรบักลยุทธธ์ุรกจิโดยเพิม่ช่องทางการขายผ่านออนไลน์ จากเดมิที่
เป็นการขายผ่านหน้ารา้น เพื่อใหส้อดรบักบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคทีต่้องการความสะดวกสบายมากขึน้ ส่งผลใหย้อดขาย
ของธุรกจิหา้งสรรพสนิคา้ในปี 2561 เตบิโตรอ้ยละ 4.5 เพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 4.0 ในปี 2560 

5.2.3  ภาพรวมกลุม่ศนูยก์ารค้าและห้างสรรพสินค้า 

พืน้ทีโ่ครงการ (Retail Gross Floor Area) ของศูนยก์ารคา้ทัง้หมดในประเทศไทยปี 2561 อยู่ที ่ 20.2 ลา้น
ตารางเมตร และคาดการณ์ภายในปี 2562 จะอยู่ที ่ 20.9 ลา้นตารางเมตร โครงการใหม่ทีเ่กดิขึน้ในปี 2561 ไดแ้ก่ 
โครงการไอคอนสยาม ศนูยก์ารคา้เทอรม์นิอล 21 พทัยา ศนูยก์ารคา้เกตเวยบ์างซื่อ และโครงการสงิห์คอมพลก็ซ์ และ
ภายในปี 2562 จะมโีครงการศูนยก์ารคา้เปิดใหม่ ไดแ้ก่ โครงการเซน็ทรลั วลิเลจ ศูนยก์ารคา้เดอะมารเ์กต็แบงคอก 
ศูนยก์ารคา้มกิซ์จตุจกัร ศูนยก์ารคา้เอกมยัมอลล ์ โครงการวสิซ์ดอม 101 โครงการสามย่านมติรทาวน์ โครงการ
สยามพวิรรธน์ไซม่อนวลิเลจ โครงการพเีพลิ พารค์ อ่อนนุช และโครงการมารเ์กต็เพลสดุสติ 

ในภาวะตลาดปจัจุบนั ผูป้ระกอบการศูนย์การคา้และห้างสรรพสนิค้าไดเ้ผชญิกบัความทา้ทายจากพฤตกิรรม
การจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป  โดยเน้นการสร้างประสบการณ์ การตอบสนองที่ตรงใจลูกค้า 
(Personalization) และความสะดวกรวดเรว็ รวมทัง้ความทา้ทา้ยจากการเติบโตของตลาดสนิค้าออนไลน์ (Online 
Shopping) การเกดิขึน้ของ Lifestyle Retail และ New Concept Retail ซึง่ออกแบบการใชพ้ืน้ทีใ่หส้อดคลอ้งกบัวถิชีวีติ
ของผูบ้รโิภคและนกัท่องเทีย่ว รวมทัง้การเตบิโตอย่างรวดเรว็ของบรกิารสง่อาหาร (Food Delivery Services) สง่ผลให้
ความถี่ในการใช้บริการห้างสรรพสนิค้าและศูนย์การค้ามีแนวโน้มน้อยลง  ปจัจยัเหล่าน้ีเพิ่มความท้าทายให้กับ
ผูป้ระกอบการศูนยก์ารคา้และหา้งสรรพสนิคา้ในการดงึดูดลูกคา้ใหเ้ขา้มาใชบ้รกิาร  ผูป้ระกอบการจงึต้องปรบัเปลีย่น
แผนกลยุทธใ์นรูปแบบใหม่ ๆ และพฒันาการบรกิารอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการทีเ่ปลีย่นไปของลูกคา้
และสง่มอบประสบการณ์ใหม่ ๆ อยู่เสมอ 
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5.2.4  ภาพรวมกลุม่ศนูยก์ารค้าขนาดย่อม (Community Mall) และศนูยก์ารค้าไลฟ์สไตล ์(Lifestyle Mall) 

ในปี 2561 ธุรกจิคา้ปลกีในกลุ่มศนูยก์ารคา้ขนาดย่อมมจี านวนเพิม่ขึน้ต่อเนื่อง แมจ้ะขยายตวัชา้ลงจากหลายปี
ก่อน โดยในปีนี้มกีารขยายตวัขึน้ 47,000 ตารางเมตร และมโีครงการทีเ่ปิดตวัในปี 2561 อาท ิมารเ์กต็เพลสนางลิน้จี่ 
เดอะปารค์ (The Park) และลาซาลอเวนิว เป็นตน้ 

ภาพรวมตลาดอุตสาหกรรมคา้ปลกีคา้สง่ในรปูแบบโครงการศูนยก์ารคา้ขนาดย่อมนี้มกีารแข่งขนัสงูทัง้จากการ
รา้นค้าชุมชนรอบขา้งและศูนย์การค้าขนาดใหญ่ ท าให้ผู้ประกอบการในกลุ่มนี้ต้องปรบัตวัเพื่อสรา้งความแตกต่าง
สามารถตอบสนองต่อการเปลีย่นแปลงของวถิชีวีติและตรงกบัความต้องการของกลุ่มลูกคา้เป้าหมายและนักท่องเทีย่ว 
ไม่ว่าจะเป็นการเลอืกการสรา้งสถานทีต่ัง้ใหอ้ยู่ในชุมชน การปรบัปรุงและขยายโครงการ การหาผูเ้ช่าใหม่ ๆ ทีม่คีวาม
หลากหลายและเทยีบเคยีงกบัศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่ การใชก้จิกรรมทางการตลาดเพื่อรกัษาฐานลูกคา้เดมิทีม่อียู่และ
ขยายฐานลูกคา้ในกลุ่มใหม่ ๆ ต่อเนื่องไปจนถงึการจดัใหโ้ครงการมสีิง่อ านวยความสะดวกต่าง ๆ ทีค่รบครนั โดย
ทัง้หมดนี้ต้องอาศยัความช านาญในการบรหิารภายใต้ความเสีย่งและต้นทุนทีเ่พิม่สงูขึน้  ซึง่ถอืเป็นความทา้ทายของ
ผูป้ระกอบการกลุ่มนี้ 

5.2.5  ภาพรวมกลุม่ห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ (Hypermarket) และรา้นสะดวกซ้ือ (Convenience Store) 

โครงการใหมใ่นกลุ่มหา้งคา้ปลกีขนาดใหญ่ทีเ่ปิดใหบ้รกิารมไีม่มากนกั แต่ไดม้กีารพฒันาหา้งคา้ปลกีขนาดใหญ่
ใหม้คีวามหลายหลายของสนิคา้และบรกิารเพื่อตอบสนองวถิชีวีติของลกูคา้ในชุมชนมากขึน้ และผูป้ระกอบการยงัคงมุ่ง
พฒันาโครงการในรูปแบบร้านค้าขนาดเล็กที่มลีกัษณะใกล้เคยีงกบัร้านสะดวกซื้อกึ่งซูเปอร์มาร์เกต็หรือที่เรียกว่า 
ซูเปอรค์อนวเีนียนสโตร์ และรา้นสะดวกซือ้ (Convenience Store) เช่น มนิิบิก๊ซ ีเทสโกโ้ลตสัเอกซ์เพรส ทอ็ปสเ์ดลี ่
และแมก็ซแ์วลทูนัใจ รวมไปถงึการพฒันาโครงการในรปูแบบตลาด เพื่อใหก้ารขยายสาขาเป็นไปไดง้่าย ครอบคลุมกลุ่ม
ลกูคา้ทีห่ลากหลายและเขา้ถงึพืน้ทีห่่างไกลมากขึน้ รวมทัง้ยงัมกีารใชช้่องทางออนไลน์เขา้มาอ านวยความสะดวก ซึง่
คาดว่าช่องทางนี้จะช่วยเพิม่รายไดอ้ย่างมนียัส าคญัในอนาคตอนัใกล ้เน่ืองจากพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นมาเน้น
ความสะดวกรวดเรว็เป็นหลกั 

ส าหรบัภาพรวมกลุ่มรา้นคา้สะดวกซื้อนัน้ จะเน้นการขยายสาขาเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่องเพื่อใหค้รอบคลุมพืน้ที่
ต่าง ๆ ให้มากที่สุดและเน้นการขยายสาขาผ่านการขายแฟรนไชส ์นอกจากนี้ยงัมีการปรบัตัวเพื่อให้เข้ากบัวิถีการ
ด าเนินชวีติของคนในปจัจุบนั โดยเน้นการเป็นรา้นอิม่สะดวกที่มเีครื่องดื่มและอาหารถูกสุขลกัษณะที่หลากหลายใน
ราคาทีเ่หมาะสมส าหรบัทุกเพศทุกวยั มสีนิคา้และบรกิารทีต่อบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคในแต่ละพืน้ที ่เน้นการ
ใหบ้รกิารทีร่วดเรว็ รูปแบบทนัสมยั และน าเทคโนโลยมีาใชม้ากขึน้ เช่นธุรกจิพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์(E-Commerce) 
จ าหน่ายสนิคา้ออนไลน์ (Online Shopping) เพื่ออ านวยความสะดวกใหล้กูคา้สามารถเขา้มาเลอืกซือ้สนิคา้ทีต่อ้งการได้
อย่างรวดเรว็ และยงัมกีารใช้สื่อสงัคมออนไลน์ (Social Media) ที่สามารถสื่อสารกบัลูกค้าไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพ 
นอกจากนี้การเพิม่ขึน้ของการลงทุนจากกลุ่มทุนต่างประเทศ สง่ผลใหผู้ป้ระกอบการรายใหญ่ตอ้งมุ่งเน้นการขยายสาขา
และจดักจิกรรมสง่เสรมิการตลาด เพื่อสรา้งและรกัษาความสมัพนัธก์บัลกูคา้ใหม้ากขึน้ 

5.2.6  แนวโน้มอตุสาหกรรมค้าปลีกในอนาคต 

ในปี 2562 ธุรกจิคา้ปลกีมแีนวโน้มเตบิโตรอ้ยละ 2.5-2.9 ชะลอลงจากรอ้ยละ 3.1 ในปี 2561 และคาดว่าอตัรา
การเตบิโตในปี 2563-2564 จะอยู่ในช่วงรอ้ยละ 3.0-3.5 โดยในปี 2562 ภาคคา้ปลกีไดร้บัผลกระทบจากภาวะเศรษฐกจิ
ชะลอตวัลง ทว่ายงัไดแ้รงหนุนจากการบรโิภคในประเทศทีเ่ตบิโตต่อเนื่อง และมาตรการรฐัทีเ่ร่งกระตุ้นการบรโิภคช่วง
ต้นปี อาท ิอัง่เปาช่วยชาต ิการลดหย่อนภาษีท่องเทีย่วปี 2562 และการเลอืกตัง้ทีท่ าใหม้เีงนิสะพดัในระบบเศรษฐกจิ 
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สว่นปี 2563-2564 ธุรกจิคา้ปลกีจะไดแ้รงหนุนจาก 1) ก าลงัซือ้ในประเทศทีไ่ดร้บัผลบวกจากการเร่งลงทุนโครงการต่าง 
ๆ ของภาครฐัและเอกชน ท าใหม้เีมด็เงนิหมุนเวยีนในระบบ ขณะทีค่วามพรอ้มของโครงสรา้งพืน้ฐานทีก่ระจายไปใน
ต่างจงัหวดัจะท าใหเ้กดิการขยายตวัของรา้นคา้ปลกีสมยัใหม่ตามมา 2) การเตบิโตของนกัท่องเทีย่วต่างชาติ คาดว่าจะ
อยู่ที ่ 40 ลา้นคนต่อปีจาก 38 ลา้นคนในปี 2561 เพิม่โอกาสทางธุรกจิแก่ภาคคา้ปลกีโดยเฉพาะเมอืงท่องเทีย่ว 3) 
มาตรการกระตุน้เศรษฐกจิจากภาครฐั เช่น การลดหย่อนภาษที่องเทีย่วท าใหม้กีารจบัจ่ายใชส้อย มาตรการช่วยเหลอืผู้
มรีายไดน้้อยโดยน าบตัรสวสัดกิารแห่งรฐัมาใชจ้่ายทีร่า้นคา้ปลกี และ 4) ปจัจยัหนุนอื่นๆ เช่น การเพิม่ขึน้ของชนชัน้
กลางท าใหม้รีายไดส้งูขึน้ การขยายตวัของชุมชนเมอืง (Urbanization) โดยองคก์ารสหประชาชาติ (United Nations) 
ประเมนิระดบัความเป็นเมอืงของไทยจะเพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 49.2 ปี 2560 เป็นรอ้ยละ 51.4 ในปี 2563 ตลอดจนการ
เติบโตทางเศรษฐกจิของประเทศเพื่อนบ้านจะเพิม่โอกาสในการขยายธุรกจิคา้ปลกีตามแนวชายแดนและในประเทศ
เพื่อนบา้น 

อย่างไรกต็าม การเตบิโตของธุรกจิรา้นคา้ปลกีสมยัใหม่อาจถูกกดดนัจาก 1) อ านาจซือ้ของผูบ้รโิภคระดบัฐาน
รากซึง่เป็นคนกลุ่มใหญ่ของประเทศอาจฟ้ืนตวัชา้ เน่ืองจากราคาสนิคา้เกษตรมคีวามไม่แน่นอนและปญัหาหน้ีครวัเรอืน
สูง จะกดดนัการใช้จ่ายของผู้บริโภค 2) การแข่งขนัของธุรกิจมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น ทัง้จากผู้ประกอบการในธุรกิจ
เดยีวกนัและผูป้ระกอบการทีม่าจากธุรกจิอื่น รวมถงึคู่แขง่รายใหม่จากในและต่างประเทศทีเ่หน็ช่องทางการเตบิโตของ
ภาคค้าปลีกไทย นอกจากนี้ ยงัมีคู่แข่งจากร้านค้าออนไลน์ (e-Commerce) ซึ่งมีทิศทางการเติบโตรวดเร็ว มี
ผูป้ระกอบการจ านวนมาก ซึง่รวมถงึผูอ้ยู่นอกธุรกจิคา้ปลกี (Non-Retail) และต่างชาตทิีม่คีวามพรอ้มดา้นเงนิทุน อาท ิ
จนีและสงิคโปร ์โดยคาดว่ามลูค่าตลาดรา้นคา้ออนไลน์ของไทยปี 2561 อยู่ที ่33 พนัลา้นดอลลาร ์สงูตดิอนัดบั 1 ใน 3 
ของเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้และจะเพิม่เป็น 1.3 หมื่นล้านดอลลาร์ในปี 2568 ด้านสมาคมผู้ค้าปลกีไทยคาดปี 2566 
ยอดขายออนไลน์ของไทยจะมสีดัสว่นมากกว่า 10 ของยอดคา้ปลกีรวมจากประมาณรอ้ยละ 2-3 ในปี 2561 

ผูป้ระกอบการรา้นคา้ปลกีสมยัใหม่มแีนวโน้มเร่งปรบัตวัเพื่อเพิม่ความสามารถในการแขง่ขนั อาท ิการขายหน้า
รา้น (Off-line) ควบคู่การขายออนไลน์ (On-line) การเป็นพนัธมติรกบัผูป้ระกอบการกลุ่มอื่น เช่น บรษิทัเรยีกรถผ่าน
มอืถอื เป็นตน้ รวมถงึการขยายการลงทุนรา้นคา้อย่างต่อเนื่องทัง้ในพืน้ทีก่รุงเทพฯ และต่างจงัหวดั โดยรูปแบบรา้นคา้
จะมขีนาดเลก็ลงและแตกต่างกนัตามพืน้ที ่เพื่อใหจ้ านวนสาขาครอบคลุมและเขา้ถงึผูบ้รโิภคไดส้ะดวก ตลอดจนขยาย
การลงทุนในต่างประเทศมากขึน้ 

ส าหรบัความท้าทายของธุรกจิคา้ปลกีสมยัใหม่ในระยะต่อไป คอื การปฏบิตัติามเกณฑ์ทางการที่เขม้งวดขึน้ 
อาท ิแนวโน้มการประกาศใชแ้นวทางพจิารณาการปฏบิตัทิางการคา้ทีเ่ป็นธรรมระหวา่งผูป้ระกอบธุรกจิคา้สง่คา้ปลกีกบั
ผูผ้ลติหรอืผูจ้ าหน่าย นอกจากนี้ รปูแบบธุรกจิเริม่เปลีย่นไปจากเดมิเน้นท าตลาดแบบ Mass Marketing มาเป็นการท า
ตลาดแบบเฉพาะเจาะจง (Customization) มากขึน้ รวมถงึการปรบัตวัน าเทคโนโลยใีหม่ๆ มาใชใ้นการด าเนินธุรกจิ 
อาท ิBig Data วเิคราะหข์อ้มูลเชงิลกึ ซึ่งจะเพิม่ความไดเ้ปรยีบในการแข่งขนัและสามารถรกัษาก าไรไดต่้อเนื่องใน 
ระยะยาว 

ท่ีมา: รายงานประจ าปี 2561 ของ CPNREIT และวจิยักรุงศร ี  
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5.3  ภาพรวมของธรุกิจอาคารส านักงานในเขตกรงุเทพฯ 

5.3.1  ภาพรวมอตุสาหกรรมอาคารส านักงานในเขตกรงุเทพฯ ท่ีผา่นมา 

อาคารส านกังานใหเ้ช่าในประเทศไทยสว่นใหญ่อยู่ในกรุงเทพฯ และปรมิณฑล ซึง่คดิเป็นสดัส่วนกว่ารอ้ยละ 80 
ของพื้นที่ก่อสร้างส านักงานทัง้ประเทศ โดยกระจุกตัวอยู่บริเวณย่านศูนย์กลางทางธุรกิจใจกลางเมืองกรุงเทพฯ 
(Central Business District: CBD) ซึง่เป็นทีต่ัง้ของอาคารส านกังาน ศนูยก์ารคา้ชัน้น า โรงแรมและทีพ่กัอาศยัระดบับน 
โดยมกีารคมนาคมขนส่งทีส่ะดวกรวดเรว็ ดว้ยระบบรถไฟฟ้า และทางด่วน เชื่อมโยงพืน้ทีร่อบนอกเขา้กบั CBD ของ
กรุงเทพฯ ได้แก่ ย่านสลีม สาทร เพลนิจติ วทิยุ อโศก และย่านสุขุมวทิตอนต้น (ถึงซอยสุขุมวทิ 24) อย่างไรกต็าม 
ปจัจุบนัย่าน CBD มขีอ้จ ากดัจากการมทีีด่นิว่างเหลอืน้อยและราคาสงู ถอืเป็นหนึ่งในอุปสรรคส าคญัส าหรบัการพฒันา
อาคารสานักงานให้เช่า ดงันัน้ การพฒันาระบบรถไฟฟ้าตัง้แต่ปี 2549 ต่อเน่ืองมาจนถงึปจัจุบนั จงึเป็นปจัจยัหน่ึงที่
สนับสนุนใหอ้าคารส านักงานใหม่ส่วนใหญ่จงึถูกสรา้งขึน้ในพืน้ทีร่อบนอก CBD เช่น รชัดาภเิษก พหลโยธนิ วภิาวดี
รงัสติ แจง้วฒันะ และบางนา เป็นต้น 

โดยในปี 2561 ธุรกจิส านกังานใหเ้ช่ายงัคงขยายตวัต่อเนื่องจากปี 2560 ดว้ยความตอ้งการเช่าทีเ่พิม่ขึน้ต่อเนื่อง
และอุปทานใหม่ทีจ่ ากดั โดยความต้องการพืน้ทีส่ านักงานยงัคงเตบิโตดี จากการขยายพืน้ทีส่ านักงานของบรษิทัผูเ้ช่า
เดมิและการเช่าพืน้ทีข่องบรษิทัผูเ้ชา่ใหม่ (โดยความตอ้งการเช่าพืน้ที ่(Net Take-up) อยู่ที ่211,414 ตารางเมตร ยงัคง
อยู่ในระดบัเดมิใกลเ้คยีงกบัช่วง 5 ปีทีผ่่านมา ท าใหใ้นปี 2561 ความต้องการเช่าพืน้ทีส่ านักงานสะสม (Occupied 
Space) อยู่ที ่8.28 ลา้นตารางเมตร คดิเป็นเพิม่ขึน้รอ้ยละ 2.2 จากปีก่อน 

ขณะทีอุ่ปทานใหม่ (New Supply) เขา้สู่ตลาด 146,319 ตารางเมตร ลดลงรอ้ยละ 33.8 จากปีทีผ่่านมา อาท ิ
อาคารสงิห ์คอมเพลก็ซ ์อาคารอารยี ์ฮลิล ์และอาคาร T-ONE เมื่อผนวกกบัมพีืน้ทีส่ านักงานบางแห่งปิดด าเนินการไป 
62,970 ตารางเมตร ท าใหอุ้ปทานพืน้ทีเ่ช่าไม่เพยีงพอรองรบัความต้องการเช่าในแต่ละปี มผีลใหอุ้ปทานส่วนเกนิมี
ทศิทางปรบัตวัลงเป็นล าดบั สอดคลอ้งกบัอตัราการเช่าพืน้ที่ (Occupancy Rate) ทรงตวัในระดบัสงูที่รอ้ยละ 93.4  
สะทอ้นถงึความตอ้งการเช่าพืน้ทีส่านกังานทีม่ต่ีอเนื่อง 

นอกจากนี้ ในปี 2561 ค่าเช่าพื้นที่ส านักงานในทุกเกรดและทุกพื้นที่ยงัคงปรบัเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่องเฉลีย่ที่ 
รอ้ยละ 5.0 ปจัจยัหลกัมาจากความต้องการเช่ายงัคงมอียู่ในระดบัสูงขณะที่อุปทานใหม่ยงัมไีม่มาก โดยอาคาร
ส านักงานเกรดเอในพืน้ที่ CBD มคี่าเช่าเฉลีย่สงูสุดอยู่ที่ 1,009 บาทต่อตารางเมตร เพิม่ขึน้รอ้ยละ 3.0 ขณะทีค่่าเช่า
เฉลีย่ของอาคารส านักงานเกรดเอในพืน้ที่นอก CBD มอีตัราเตบิโตสงูรอ้ยละ 7.3 อยู่ที ่ 853 บาทต่อตารางเมตร 
เน่ืองจากส านกังานเกรดเอเป็นทีต่อ้งการของผูเ้ช่า แต่มอีุปทานเพยีงรอ้ยละ 23 ของอุปทานส านักงานทัง้หมด ท าใหม้ี
การขยายออกสูพ่ืน้ทีน่อก CBD มากขึน้ เน่ืองจากใน CBD ทีด่นิมจี ากดัและราคาสงูอาจไม่เหมาะกบัการพฒันาอาคาร
ส านกังานเท่ากบัการพฒันาโครงการในรปูแบบอื่น อาท ิคอนโดมเินียม 

แมค้่าเช่าพืน้ทีอ่าคารส านักงานจะปรบัเพิม่ขึน้ แต่ระดบัราคาดงักล่าวยงัต ่าเมื่อเทยีบกบัประเทศอื่นในภูมภิาค
เอเซยีแปซฟิิก ทัง้นี้โตเกยีว ฮ่องกง และปกักิง่เป็น 3 อนัดบัแรกของเมอืงทีม่คี่าเช่าพืน้ทีส่ านักงานแพงทีสุ่ดในเอเชยี
แปซฟิิกโดยมคี่าเช่าโดยเฉลีย่อยู่ที ่3,368 3,309 และ 3,251 บาทต่อตารางเมตรต่อเดอืน ตามล าดบั ส่วนกรุงเทพฯ ใน
พืน้ที ่CBD ค่าเช่าพืน้ทีอ่ยู่ที ่1,025 บาทต่อตารางเมตร 
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5.3.2  แนวโน้มภาวะอตุสาหกรรมส านักงานในเขตกรงุเทพฯ ในอนาคต 

ในช่วงปี 2562-2564 คาดว่า ความตอ้งการใชพ้ืน้ทีส่ านักงานในเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑล ยงัคงอยู่ในระดบั
เดมิทีป่ระมาณ 200,000 ตารางเมตรต่อปี ปจัจยัหนุนจากความคบืหน้าของโครงสรา้งพืน้ฐานภาครฐั เหน่ียวน าใหเ้กดิ
การลงทุนในภาคธุรกจิต่อเนื่อง โดยในปี 2561 การลงทุนจากต่างชาตเิพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง พจิารณาจากยอดขอรบัการ
ส่งเสรมิการลงทุน (Application Submitted Projects) มมีูลค่า 902 พนัลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 42.9 จากปี 2560 ซึง่
เป็นดชันีชีน้ าดา้นการลงทุนทีส่ะทอ้นความตอ้งการพืน้ทีอ่าคารส านกังานในระยะต่อไป ทัง้นี้ คาดว่ารอ้ยละ 70-75 ของ
จ านวนบรษิทัต่างชาตทิีจ่ะเขา้มาเปิดสาขาในไทย ตอ้งการพืน้ทีส่ านกังานขนาดใหญ่มากกว่า 1,000 ตารางเมตรขึน้ไป 

จากขอ้จ ากดัดา้นทีด่นิเพื่อพฒันาอาคารส านักงานใหม่ทีห่ายากขึน้ โดยเฉพาะในพืน้ที ่CBD จงึคาดว่ามพีืน้ที่
ส านักงานใหม่ในเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑล ทยอยเขา้สู่ตลาดไม่มากนักเฉลี่ย 185,000 ตารางเมตรต่อปี ได้แก่ 
อาคาร เอม็เอส สยามทาวเวอร์ อาคารทรู ดจิติอล พาร์ค อาคารมิตรทาวน์ ออฟฟิส ทาวเวอร์ และอาคารสปรงิ ทาว
เวอร ์เป็นต้น โดยผลจากแนวโน้มอุปสงคท์ีม่มีากกว่าอุปทานทีเ่ขา้ใหม่ ท าใหค้าดว่าค่าเช่าจะทยอยเพิม่ขึน้และอตัรา
การเช่ายงัคงอยู่ในระดบัสงูทีป่ระมาณรอ้ยละ 94 

ส าหรบัแนวโน้มการแขง่ขนั นอกจากคู่แขง่ในธุรกจิเดยีวกนัแลว้ ปจัจุบนัยงัมธีุรกจิใหเ้ช่าพืน้ทีส่ านักงานรูปแบบ
Co-working Space ซึง่ใหบ้รกิารเช่าพืน้ทีเ่พื่อท างาน จดัประชุม ฯลฯ โดยอตัราค่าเช่าพืน้ที่มทีัง้ รายชัว่โมง รายวนั 
และรายเดอืน (เริม่เปิดบรกิารตัง้แต่ช่วงปี 2555 ทีจ่ านวนไม่ถงึ 10 แห่ง โดยในปี 2559 เพิม่ขึน้มาอยู่ที ่120 แห่ง) เพื่อ
รองรบันกัธุรกจิทีย่งัไม่พรอ้มเช่าพืน้ทีอ่าคารส านกังานหรอืกลุ่มธุรกจิฟรแีลนซ ์แมป้จัจุบนั Co-working Space อาจยงั
ไม่มผีลกระทบรุนแรงต่อธุรกจิอาคารส านักงานใหเ้ช่าโดยตรง แต่ความนิยมทีม่ากขึน้อาจท าใหผู้ป้ระกอบการอาคาร
ส านักงานใหเ้ช่ามกีารปรบัพืน้ทีโ่ดยมี Co-working Space รวมอยู่ในอาคารเดยีวกนั และคาดว่าในระยะขา้งหน้าจะมี
จ านวน Co-working Space เพิ่มมากขึ้น จงึคาดว่ารูปแบบอาคารส านักงานจะมกีารพฒันาอย่างต่อเนื่อง โดย
ผสมผสานกนัระหว่างการเช่าพืน้ทีส่ านกังานรปูแบบเดมิ และรปูแบบ Co-working Space นอกจากนี้ หลายบรษิทัยงัได้
น ากลยุทธพ์ืน้ทีท่ างานทีม่คีวามยดืหยุ่น (Agile Workplace) มาใชม้ากขึน้ ซึง่จะท าใหล้ดการใชพ้ืน้ทีส่ านักงานลงจาก
เดมิ และอาจสง่ผลใหอ้ตัราค่าเช่าพืน้ทีม่แีนวโน้มชะลอลงบา้งในระยะยาว 

นอกจากนี้ คาดว่าโครงการอสงัหารมิทรพัยแ์บบผสมผสาน (Mixed-use) จะทยอยแลว้เสรจ็ในปี 2568 ถงึกว่า 1 
ล้านตารางเมตร โดยมพีื้นที่ส านักงานในโครงการ Mixed-use 7.1 แสนตารางเมตร ท าให้ธุรกจิส านักงานให้เช่ามี
แนวโน้มเผชญิกบัการแขง่ขนัรุนแรงมากขึน้ในช่วง 6 ปีขา้งหน้า  

ส าหรบัค่าเช่าจะยงัคงเพิม่ขึน้ตามทศิทางของอุปสงค์ และต้นทุนโครงการที่เพิม่ขึ้น เนื่องจากอุปทานอาคาร
ส านกังานใหม่จะเน้นการลงทุนดา้นการออกแบบใหส้วยงามและมรีะบบบรหิารจดัการทีด่ ีส่วนอาคารสานักงานเก่าจะมี
การปรบัปรุง (Renovation) ใหท้นัสมยั แต่จากการแข่งขนัของธุรกิจทีท่วสีงูขึน้ และคาดว่าจะมอีุปทานทีท่ยอยสรา้ง
เสรจ็เขา้สูต่ลาดอกีประมาณ 556,000 ตารางเมตร ในช่วงปี 2562-2564 ท าใหค้าดว่าค่าเช่าจะเพิม่ในอตัราชะลอลง 

ส าหรบัในระยะยาว ตลาดอาคารส านักงานในประเทศไทยยงัมคีวามน่าสนใจเมื่อเปรยีบเทยีบกบัประเทศอื่นใน
ภูมภิาคอาเซยีนเนื่องจาก 1) ประเทศไทยตัง้อยู่บนศูนยก์ลางภูมภิาคทีส่ามารถเชื่อมโยงการคา้และการลงทุนระหว่าง
กนั 2) อตัราค่าเช่าสานกังานไม่สงูมากเมื่อเปรยีบเทยีบกบัประเทศคู่แข่ง 3) มาตรการสนับสนุนทีเ่กีย่วขอ้งของภาครฐั
อย่างต่อเนื่อง เช่น สทิธิประโยชน์ทางภาษีส าหรบัการจดัตัง้ส านักงานปฏิบตัิการภูมิภาค (Regional Operating 
Headquarters: ROH) และ 4) สทิธปิระโยชน์ดา้นภาษขีองนกัลงทุนต่างชาต ิโดยยกเวน้ภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคล 8 ปี และ 
13 ปี ภายใตก้ารปรบัปรุงพระราชบญัญตัสิง่เสรมิการลงทุน และ 15 ปี ภายใตพ้ระราชบญัญตักิารเพิม่ประสทิธภิาพการ
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แขง่ขนั 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายของรฐั แรงจงูใจเหล่าน้ีจะท าใหต้ลาดอาคารส านักงานในประเทศไทยมี
โอกาสเตบิโตต่อไปในระยะขา้งหน้า 

ท่ีมา:  วจิยักรุงศร ี

5.4  ภาพรวมของการท่องเท่ียวและธรุกิจโรงแรมของประเทศไทย 

ประเทศไทยนบัเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมแห่งหนึ่งของนกัท่องเทีย่ว ต่างชาต ิจากการมแีหล่งท่องเทีย่วที่
ดงึดูดความสนใจตดิอนัดบัโลกกระจายอยู่ ตามภาคต่างๆ ทัว่ประเทศ โดยกรุงเทพฯ เป็นเมอืงท่องเทีย่วหลกัทีไ่ดร้บั
ความนิยมสงู สะทอ้นจากรางวลัทีไ่ดร้บัจากหน่วยงานต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ภาคใต้และภาคตะวนัออก
ยงัมแีหล่งท่องเทีย่วทางทะเลทีม่ชีื่อเสยีง และพืน้ทีห่ลายจงัหวดัในภาคเหนือยงัเป็นแหล่งท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ์อกีดว้ย 
นอกจากนี้ประเทศไทยยงัมคีวามไดเ้ปรยีบในดา้นราคาหอ้งพักและค่าครองชพีทีอ่ยู่ในระดบัต ่า ท าใหก้ารท่องเทีย่วใน
ไทยมคีวามคุม้ค่าเงนิ (Value for Money) กอปรกบัการคมนาคมทีส่ะดวกมากขึน้จากโครงสรา้งพืน้ฐานทีท่ยอยพฒันา
เป็นล าดบั ทัง้นี้ ดชันีขดีความสามารถในการแข่งขนัดา้นการท่องเทีย่ว (Travel & Tourism Competitiveness Index) 
ล่าสดุในปี 2560 ของ World Economic Forum จดัใหไ้ทยอยู่อนัดบั 34 จากทัง้หมด 136 ประเทศทัว่โลก และอนัดบั 3 
ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้รองจากสงิคโปร์ และมาเลเซีย โดยเฉพาะความสามารถทางการแข่งขนัด้าน 
ทรพัยากรธรรมชาตขิองไทยมอีนัดบัทีด่ทีีส่ดุเมื่อเทยีบกบัประเทศอื่น ๆ ในภูมภิาคเอเชยีแปซฟิิก 

5.4.1  สถานการณ์ของการท่องเท่ียวและธรุกิจโรงแรมท่ีผา่นมา  

ในช่วง 6 เดอืนแรกของปี 2562 มปีจัจยัหลายอย่างทีส่่งผลใหภ้าคการท่องเทีย่วของไทยขยายตวัต ่ากว่าช่วง
เดยีวกนัของ 2-3 ปีทีผ่่านมา อาท ิ การลดลงของจ านวนนักท่องเทีย่วจนีที่สบืเน่ืองจากปญัหาสงครามการคา้กบั
สหรฐัอเมรกิา ความไม่เชื่อมัน่ในความปลอดภยัด้านการท่องเที่ยวของไทยจากเหตุการณ์อุบตัิเหตุทางเรอืที่จงัหวดั
ภูเกต็เมื่อปีทีผ่่านมา รวมถงึเหตุการณ์ประทว้งรุนแรงถงึขัน้ปิดสนามบนิในฮ่องกง ภาวะเศรษฐกจิในยุโรป รวมถงึหลาย
ประเทศที่ไดร้บัผลกระทบจากปญัหาสงครามการค้าระหว่างสหรฐัอเมรกิาและจนี ความไม่แน่นอนของ Brexit และ
ค่าเงนิบาททีแ่ขง็ค่าขึน้ อย่างไรกต็าม นักท่องเทีย่วต่างชาตยิงัคงนิยมมาท่องเที่ยวประเทศไทยเพิม่ขึน้ดว้ยจ านวน 
19.76 ลา้นคน เพิม่ขึน้จากปี 2561 ทีม่จี านวน 19.42 ลา้นคน แต่น้อยกว่าปี 2560 ทีม่จี านวน 17.36 ลา้นคน และมกีาร
เตบิโตในอตัราทีน้่อยกว่าเมื่อเทยีบกบัช่วงเวลาเดยีวกนัในระยะ 2-3 ปีทีผ่่านมา โดยเพิม่ขึน้เพยีงรอ้ยละ 1.77 เมื่อ
เปรยีบเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปี 2561 ทีเ่พิม่ขึน้รอ้ยละ 11.85 ปี 2560 ทีเ่พิม่ขึน้รอ้ยละ 5.16 และปี 2559 ทีเ่พิม่ขึน้
รอ้ยละ 11.50 ตลาดนักท่องเทีย่วชาวต่างชาติ 5 อนัดบัแรกไดแ้ก่ จนี มาเลเซยี อนิเดยี เกาหล ีและลาว ตามล าดบั 
ส าหรบัรายไดจ้ากการท่องเทีย่วพบว่าในช่วง 6 เดอืนแรกของปี 2562 มมีูลค่าเท่ากบั 0.95 ลา้นลา้นบาท ขยายตวัรอ้ย
ละ 2.32 จากช่วงเวลาเดยีวกนัของปีทีผ่่านมา ซึง่เป็นการขยายตวัทีน้่อยสดุในช่วง 3 ปีทีผ่่านมาทีข่ยายตวัรอ้ยละ 6.86 
และรอ้ยละ 6.81 ในปี 2560 และ 2561 ตามล าดบั ซึง่เป็นผลจากปจัจยัต่าง ๆ ดงัทีก่ล่าวถงึขา้งต้น ส าหรบัตลาด
นกัท่องเทีย่วสรา้งรายไดส้งูสดุ 5 อนัดบัแรกประกอบดว้ย จนี รสัเซยี มาเลเซยี ญีปุ่น่ และสหรฐัอเมรกิา ตามล าดบั 

การขยายตวัของจ านวนนักท่องเทีย่วชาวต่างชาตใินช่วง 6 เดอืนแรก ของปี 2562 โดยเมื่อแบ่งตามภูมภิาคมี
การขยายตวัของจ านวนนักท่องเทีย่วชาวต่างชาตเิพิม่ขึน้จากเอเชยีตะวนัออก และอเมรกิา เพยีงเลก็น้อย อย่างไรกด็ ี
นกัท่องเทีย่วจากเอเชยีใต้กลบัมกีารขยายตวัเพิม่ขึน้สงูสุดถงึรอ้ยละ 20.23 ในขณะทีน่ักท่องเทีย่วจากภูมภิาคอื่น ๆ มี
จ านวนนกัท่องเทีย่วลดลง 
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ภมิูภาคเอเชียตะวนัออก นักท่องเทีย่วจากเอเชยีตะวนัออกมจี านวนสงูทีสุ่ดถงึ 13.40 ลา้นคนเพิม่ขึน้รอ้ยละ 
1.68 เป็นการขยายตวัน้อยกว่าปีทีผ่่านมาทีเ่พิม่ขึน้สงูถงึรอ้ยละ 15.21 ซึง่เป็นไปตามการขยายตวัอย่างต่อเนื่องของนัก 
ท่องเที่ยวอาเซยีน ญี่ปุ่น เกาหลใีต้ และไต้หวนั ในขณะที่นักท่องเที่ยวจนีซึ่งมจี านวนสูงสุดกลบัลดลงร้อยละ 4.71 
เนื่องจากมีการแข่งขนัอย่างรุนแรงในการดึงดูดนักท่องเที่ยวกรุ๊ปทวัร์จีน ถึงแม้ประเทศไทยมีมาตรการการยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเขา้เมอืง (Visa on Arrival: VoA) ช่วยบรรเทา
ผลกระทบดงักล่าวไดร้ะดบัหนึ่ง 

ภมิูภาคยุโรป นักท่องเที่ยวจากยุโรปที่มจี านวนสูงเป็นอนัดบัสองที่จ านวน 3.54 ล้านคน แต่ขยายตวัลดลง 
รอ้ยละ 1.71 เน่ืองจากภาวะเศรษฐกจิในยุโรปทีเ่ป็นเศรษฐกจิหลกัของโลกไดร้บัผลกระทบจากสงครามการคา้ระหว่าง
สหรฐัอเมรกิาและจนี และความไม่แน่นอนของ Brexit ท าใหม้จี านวนนกัท่องเทีย่วเดนิทางมาประเทศไทยในหลากหลาย
ประเทศลดลงอย่างเช่น ฟินแลนด ์สวเีดน และสวติเซอรแ์ลนด ์เป็นตน้ 

ภมิูภาคเอเชียใต้ เป็นภูมภิาคเดยีวทีม่กีารขยายตวัของนักท่องเทีย่วมาประเทศไทยสูงขึน้มาก โดยเป็นการ
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 20.37 สงูกว่าการขยายตวัของปี 2561 ทีผ่่านมาทีร่อ้ยละ 13.34 ซึง่เป็นสิง่ทีน่่าจบัตามอง โดยเฉพาะ
นักท่องเที่ยวจากประเทศอนิเดยีที่มกีารขยายตวัสูงถึงร้อยละ 24.27 หรอืคดิเป็นการเพิม่ขึน้เกอืบ 1 ล้านคน เป็น
ผลบวกมาจากมาตรการยกเวน้ค่าธรรมเนียม VoA และภาวะเศรษฐกจิภายในประเทศทีด่ขี ึน้ มกีารยกระดบัรายไดข้อง
ประชาชนเขา้สูช่นชัน้กลางมากขึน้ 

ภมิูภาคอเมริกา ถงึแมจ้ะไดร้บัผลกระทบจากสงครามการคา้กบัจนีแต่นกัท่องเทีย่วจากทวปีอเมรกิายงัเดนิทาง
มาประเทศไทยเพิม่ขึน้ร้อยละ 1.82 โดยเป็นผลมาจากการเพิม่ขึน้ของนักท่องเที่ยวจากสหรฐัอเมรกิาทีย่งัคงเพิม่ขึน้
อย่างต่อเนื่องทีร่อ้ยละ 5.01 แต่มกีารลดลงของจ านวนนักท่องเทีย่วจากอารเ์จนตนิาถงึรอ้ยละ 47.01 ทีป่ระสบปญัหา
วกิฤตเิศรษฐกจิภายในประเทศและการอ่อนค่าของเงนิเปโซอารเ์จนตนิา 

ภมิูภาคอ่ืน ๆ จ านวนนักท่องเที่ยวจากตะวนัออกกลาง แถบโอเชยีเนีย และแอฟรกิาต่างขยายตวัลดลงเมื่อ
เปรียบเทียบกบัช่วงเดยีวกนัของปีที่ผ่านมา โดยนักท่องเที่ยวจากตะวนัออกกลางมีการขยายตัวลดลงมากที่สุดถึง 
ร้อยละ 6.24 ถึงแม้นักท่องเที่ยวจากประเทศหลกั ได้แก่ อียิปต์ อิสราเอล คูเวต  ซาอุดีอาระเบีย และสหรฐัอาหรบั 
เอมเิรตส ์มกีารเพิม่ขึน้ในอตัราทีสู่ง ในขณะที่นักท่องเที่ยวแถบโอเชยีเนียมจี านวนลดลงอย่างต่อเนื่องจากการลดลง
ของนกัท่องเทีย่วจากออสเตรเลยีและนิวซแีลนด ์ส าหรบันกัท่องเทีย่วจากแอฟรกิามกีารขยายตวัลดลงของนกัท่องเทีย่ว
แอฟรกิาใตท้ีเ่กดิจากปญัหาภยัธรรมชาตแิละปญัหาทางเศรษฐกจิภายใน 

ในส่วนของธุรกจิโรงแรม เมื่อพจิารณาดา้นอุปทาน ปจัจุบนัมกีารขยายตวัเพิม่ขึน้ทัง้ดา้นจ านวนโรงแรมและ
จ านวนหอ้งพกัตามการเตบิโตของภาคท่องเทีย่ว ทัง้นี้ ในอดตีนักท่องเทีย่วต่างชาตมิกักระจุกตวัอยู่ในกรุงเทพฯ ซึง่
เป็นศูนยก์ลางการท่องเทีย่วและการเดนิทางของประเทศ รวมถงึภูเกต็และพทัยา ซึง่เป็นแหล่งท่องเทีย่วทางทะเลทีม่ี
ชื่อเสยีงหรอืเป็นจุดหมายปลายทางทีส่่าคญั (Tourist Destination) ทัง้นี้ในช่วง 5 ปีทีผ่่านมา ภาครฐักระตุ้นใหเ้กดิการ
ท่องเทีย่วในประเทศ ผ่านนโยบายและโครงการต่างๆ มากขึน้ ประกอบกบัการพฒันาเสน้ทางคมนาคมและสนามบนิใน
ภูมภิาคหลายพืน้ที ่เหนี่ยวน าใหเ้กดิการลงทุนขยายธุรกจิโรงแรมเพิม่ขึน้ ตามมาในจงัหวดัศูนยก์ลางภูมภิาคและเมอืง
ท่องเทีย่วต่างๆ อาท ิพทัยา ภูเกต็ เชยีงใหม่ กระบี ่เกาะสมุย ส่งผลใหจ้ านวนหอ้งพกัทัว่ประเทศ เพิม่ขึน้จากจ านวน 
515,087 หอ้ง ในปี 2555 เป็น 743,107 หอ้งในปี 2560 หรอืเตบิโตเฉลีย่รอ้ยละ 7.6 ต่อปี โดยมทีัง้เชนโรงแรมไทยและ
โรงแรมต่างชาต ิ(International Hotel Chain) 

ปี 2561 ธุรกจิโรงแรมยงัคงเตบิโตต่อเนื่องตามจ านวนนักท่องเทีย่วต่างชาตแิละไทย หนุนใหอ้ตัราเขา้พกัเฉลีย่
ของโรงแรมปรบัเพิม่ขึน้ โดยการขยายตวัของ นักท่องเทีย่วต่างชาตมิปีจัจยัสนับสนุนจาก 1) การฟ้ืนตวัอย่างต่อเนื่อง
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ของเศรษฐกจิโลก 2) การเพิม่ขึน้ของเทีย่วบนิตรงและเทีย่วบนิเช่าเหมาลา การเติบโตของสายการบนิต้นทุนต ่า 
โดยเฉพาะจากจนี อาท ิXiamen Airlines, China Eastern Airlines, Juneyao Airlines และ Spring Airlines เป็นต้น 
และ 3) มาตรการส่งเสรมิการ ท่องเทีย่ว อาท ิยกเวน้ค่าธรรมเนียม VoA ส าหรบันักท่องเทีย่วจาก 21 ประเทศ ส่วน
นกัท่องเทีย่วไทยนัน้จะขยายตวัตามเศรษฐกจิทีเ่ตบิโตด ีและมาตรการกระตุน้การท่องเทีย่วจากภาครฐั  

5.4.2  แนวโน้มการท่องเท่ียวและธรุกิจโรงแรมในอนาคต 

 คาดว่าในช่วงอกี 10 ปีนบัจากปี 2559 จ านวนนกัท่องเทีย่วต่างชาตขิองไทยจะขยายตวัในอตัราเฉลีย่รอ้ยละ 6.7 
ต่อปี สงูกว่าค่าเฉลีย่ของกลุ่มอาเซยีนทีร่อ้ยละ 6.2 ต่อปี ขณะทีใ่นระยะ 3 ปีขา้งหน้า (2562-2564) ธุรกจิโรงแรมมี
แนวโน้มเตบิโตตามภาคการท่องเทีย่ว โดยคาดว่าจ านวนนกัท่องเทีย่วต่างชาตแิละนกัท่องเทีย่วไทยจะขยายตวัในอตัรา
เฉลีย่รอ้ยละ 5-7 ต่อปี และรอ้ยละ 3-4 ต่อปี ตามล าดบั ส่งผลใหอ้ตัราเขา้พกัเฉลีย่เพิม่ขึน้สู่ระดบัรอ้ยละ 71.5-72.5 
เทยีบกบัรอ้ยละ 71.4 ในปี 2561 ปจัจยัสนับสนุน มดีงันี้ 1) การเตบิโตของสายการบนิต้นทุนต ่า 2) การพฒันา
โครงสร้างพื้นฐานที่มสี่วนช่วยส่งเสรมิการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการปรบัปรุง/ขยายสนามบนิ การขยายเสน้ทาง
คมนาคม ทัง้ทางรถไฟและมอเตอรเ์วย ์3) นโยบายส่งเสรมิการท่องเทีย่วจากภาครฐั รวมถงึ 4) ความไดเ้ปรยีบในการ
แขง่ขนัเมื่อเทยีบกบัประเทศอื่น ๆ ในภูมภิาคเดยีวกนั 

ดา้นจ านวนหอ้งพกัมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ต่อเนื่อง โดยพืน้ทีข่ออนุญาตก่อสรา้งโรงแรมในปี 2561 (สะทอ้นจ านวน
หอ้งพกัทีจ่ะเขา้ตลาดในอกี 1-2 ปีขา้งหน้า) อยู่ที ่2.0 ลา้นตารางเมตร เพิม่ขึน้รอ้ยละ 8.1 จากปีก่อน ทัง้นี้ กรุงเทพฯ 
และปรมิณฑลมพีืน้ทีข่ออนุญาตก่อสรา้งโรงแรมมากทีส่ดุคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 37 ของพืน้ทีข่ออนุญาตก่อสรา้งโรงแรม
ทัว่ประเทศ ซึง่เป็นการเพิม่ขึน้ร้อยละ 46.0 จากปีก่อน สะทอ้นศกัยภาพด้านการท่องเทีย่วของพื้นที่ยงัมอียู่มาก 
รองลงมา คอื ภาคใต้ (สดัส่วนรอ้ยละ 29) เพิม่ขึน้รอ้ยละ 33 จากปีก่อน โดยภูเกต็ยงัคงเป็นทีส่นใจของนักลงทุนมาก
เป็นอนัดบั 1 ในภาคนี้ (สดัสว่นรอ้ยละ 77 ของพืน้ทีข่ออนุญาตก่อสรา้งโรงแรมในภาคใต้) เน่ืองจากนักลงทุนยงัมคีวาม
เชื่อมัน่ในศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของภูเก็ตที่จะยังสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อย่างต่ อเนื่องโดยเฉพาะ
นักท่องเทีย่วต่างชาตจิากตลาดใหม่ๆ (นอกเหนือจากจนี) ส่วนภาคตะวนัออก (สดัส่วนรอ้ยละ 14) น าโดยชลบุร ี 
(ร้อยละ 65 ของพื้นที่ขออนุญาตก่อสร้างโรงแรมในภาคตะวนัออก ) ขบัเคลื่อนโดยพทัยาซึ่งยงัเป็น Tourist 
Destinations ระดบัโลกทีส่ามารถดงึดดูโครงการก่อสรา้งโรงแรมใหม่ ๆ อย่างไรกต็าม พืน้ทีข่ออนุญาตก่อสรา้งโรงแรม
ในชลบุรปีี 2561 มจี านวน 1.9 แสนตารางเมตร หดตวัถงึรอ้ยละ 40 จากปีก่อน ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการทีม่กีารขอ
อนุญาตก่อสรา้งไปมากแลว้เมื่อปี 2560 (3.2 แสนตารางเมตร) กอปรกบัพืน้ทีศ่กัยภาพโดยเฉพาะบรเิวณตดิชายหาด
ราคาปรบัสงูขึน้มากและหายาก ส่งผลใหก้ารลงทุนในธุรกจิโรงแรมมกีารขยายออกไป ยงัพืน้ทีใ่กลเ้คยีงมากขึน้ อาท ิ
ระยอง มพีืน้ทีข่ออนุญาตก่อสรา้งเพิม่ขึน้ มากกว่ารอ้ยละ 200 เพื่อรองรบัอุปสงคจ์ากภาคท่องเทีย่วและอุตสาหกรรม ที่
คาดว่าจะเพิม่ขึน้หลงัโครงการ EEC ด าเนินการแลว้เสรจ็ 

การแข่งขนัในธุรกจิโรงแรมมแีนวโน้มรุนแรงขึน้จาก 1) คู่แข่งใน กลุ่มธุรกจิเดยีวกนั เนื่องจากผูป้ระกอบการ
โรงแรมยงัคงขยายการลงทุน โรงแรมในพืน้ทีท่่องเทีย่วหลกัและเมอืงศนูยก์ลางของภูมภิาคอย่างต่อเนื่องทัง้ การลงทุน
เองและการรบับรหิาร (ส่วนใหญ่เป็นรายใหญ่ทีม่เีครอืข่ายหรอืเชนโรงแรม) 2) การแข่งขนัจากสนิคา้ทดแทน อาท ิ
อพารต์เมนต ์เซอรว์สิ อพารต์เมนต ์และคอนโดมเินียม ทีม่กีารเตบิโตต่อเนื่อง ซึง่ทีผ่่านมา ภาครฐัทยอยผ่อนปรนและ
ปรบัปรุงกฎระเบยีบเพื่อจงูใจใหผู้ป้ระกอบการสนิคา้ทดแทน และโรงแรมทีไ่ม่มใีบอนุญาตประกอบธุรกจิใหจ้ดทะเบยีน
อย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย แต่ในทางปฏบิตัยิงัมสีถานพกัแรมจ านวนมากทีเ่ปิดใหบ้รกิารอย่างไม่ถูกต้อง อาจสรา้งแรง
กดดนัต่อรายไดข้องธุรกจิโรงแรม โดยเฉพาะกลุ่ม SMEs เน่ืองจากตอ้งใชก้ลยุทธด์า้นราคาดงึดดูลกูคา้ 
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นอกจากน้ีกระแสเศรษฐกจิแบบแบ่งปนั (Sharing Economy) ยงัส่งผลใหเ้กดิสถานพกัแรมทีจ่องผ่าน Booking 
Platform (ตวักลางส าหรบัผูใ้หเ้ช่าและผูเ้ช่า) เช่น Airbnb ซึง่ราคาต ่ากว่าโรงแรมและมหีลากหลายรูปแบบใหเ้ลอืก 
ตัง้แต่บา้นเดีย่วแบ่งใหเ้ช่าบางหอ้งและทัง้หลงัจนถงึคอนโดมเินียม ซึง่อตัราการเช่าผ่าน Booking Platform ในพืน้ที่
ท่องเทีย่วหลกั และพืน้ทีท่่องเทีย่วส าคญัอื่น ๆ ของไทยขยายตวัสงู ทัง้นี้ แมจ้ะมปีรมิาณไม่มากในปจัจุบนั (ประมาณ
รอ้ยละ 10 ของจ านวนหอ้งพกัในโรงแรมและรสีอรท์ใน 5 แหล่งท่องเทีย่วหลกั ไดแ้ก่ กรุงเทพฯ พทัยา ภูเกต็ เกาะสมุย 
และ เชยีงใหม่) และยงัไม่สง่ผลกระทบต่อธุรกจิโรงแรมเท่าใดนัก แต่ในอนาคตอาจกดดนัรายไดแ้ละผลก าไรของธุรกจิ
โรงแรมทีเ่น้นลกูคา้กลุ่มเดยีวกนั 

ท่ีมา:  กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา และวจิยักรุงศร ี

5.4.3  สถานการณ์ของการท่องเท่ียวของเมอืงพทัยา 

พทัยา หรือ เมืองพทัยา ตัง้อยู่ในเขตจงัหวดัชลบุรี จดัเป็นเมืองท่องเที่ยวนานาชาติที่มีชื่อเสยีงระดับโลก 
โดยเฉพาะหาดทรายทีท่อดยาวไปตามแนวชายฝ ัง่ทะเลจดัไดว้่ามคีวามสวยงามอกีแห่งของประเทศไทย โดยพทัยาอยู่
ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางตะวนัออกเฉียงใต ้ประมาณ 140 กโิลเมตร และตัง้อยู่บนฝ ัง่ทะเลทางทศิตะวนัออกของ
อ่าวไทย พทัยาแบ่งพืน้ทีอ่อกเป็น 4 สว่น ไดแ้ก่ พทัยาเหนือ พทัยากลาง พทัยาใต้ และหาดจอมเทยีนซึง่ตัง้อยู่ทางทศิ
ใต้และอยู่หางจากตวัเมอืงพทัยาประมาณ 4 กโิลเมตร และสามารถเดนิทางไปยงัทางใต้ของระยอง เนื่องจากพทัยามี
การพฒันาอย่างต่อเนื่องและจ านวนนกัท่องเทีย่วทัง้ชาวไทยและต่างประเทศทีม่จี านวนเพิม่มากขึน้ รฐับาลจงึไดจ้ดัตัง้
พทัยาใหเ้ป็นเขตปกครองพเิศษเขตหนึ่งทีต่ัง้ตามพระราชบญัญตัิระเบยีบบรหิารราชการเมอืงพทัยา ในปี 2519 และ
รฐับาลประกาศใชพ้ระราชบญัญตัเิมอืงพทัยาในปี 2521 (เทยีบเท่าเทศบาลนคร) พทัยาเป็นสถานทีท่่องเทีย่วชายทะเล
ยอดนิยมอีกแห่งหน่ึงตัง้แต่อดตีจวบจนปจัจุบนั โดยพทัยามีแหล่งช้อปป้ิงและเป็นศูนย์รวมแหล่งบนัเทงิยามค ่าคืน
มากกว่า 300 แห่ง โรงแรม รสีอรท์ พร้อมสิง่อ านวยความสะดวกครบครนั อกีทัง้ยงัมรี้านอาหาร ภตัตาคาร และบาร ์
นอกจากนี้ ยงัมกีจิกรรมของกฬีาทัง้ทางน ้าและทางบก รวมทัง้กจิกรรมสนัทนาการต่าง เช่น ชายหาด สนามกอล์ฟ 
สนามเทนนิส โรงยมิ ฟิสเนสทีม่อีุปกรณ์ออกก าลงักายครบครนัและมวยไทย พทัยาจงึมกีจิกรรมต่าง ๆ ใหน้ักท่องเทีย่ว
ไดเ้ลอืกท ามากมายตลอดทัง้วนัทีท่ าใหน้กัท่องเทีย่วใหค้วามสนใจมาท่องเทีย่วในเมอืงพทัยากนัมาก 

ในปี 2561 ทีผ่่านมาภาพรวมการท่องเทีย่วในพทัยามแีนวโน้มปรบัตวัดขีึน้ จากขอ้มูลสถติทิีม่กีารปรบัตวัดขีึน้
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ทัง้ในด้านของจ านวนนักท่องเที่ยว, อัตราการใช้จ่ายโดยเฉลี่ยของ
นกัท่องเทีย่ว, รายไดต่้างๆจากนกัท่องเทีย่ว รวมไปถงึอตัราการเขา้พกัและจ านวนนกัท่องเทีย่วทีเ่ขา้พกัทีม่กีารปรบัตวั
ดขีึน้ 
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ภาพรวมสถิติการท่องเท่ียวภายใน พทัยา - ชลบุรี 

 
2561    2560    

อตัราการเปล่ียนแปลง 
(ร้อยละ) 

ผูม้าเยือน 15,365,200  14,680,669  4.66   
        ไทย 5,861,491  5,543,633  5.73   
        ต่างชาต ิ 9,503,709  9,137,036  4.01   
นักท่องเท่ียว 14,259,261  13,638,542  4.55   
        ไทย 4,939,657  4,675,555  5.65   
        ต่างชาต ิ 9,319,604  8,962,987  3.98   
นักท่องเท่ียวระยะสัน้ 1,105,939  1,042,127  6.12   
        ไทย 921,834  868,078  6.19   
        ต่างชาต ิ 184,105  174,049  5.78   
ระยะเวลาการท่องเท่ียวเฉล่ีย (วนั) 3.49  3.53  (0.04)   
        ไทย 2.34  2.39  (0.05)   
        ต่างชาต ิ 4.10  4.13   (0.03)   
ค่าใช้จ่ายเฉล่ีย (บาท/คน/วนั)  

  
  

ผูม้าเยือน 4,998.770  4,698.28  6.40   
        ไทย 3,585.760  3,408.95  5.19   
        ต่างชาต ิ 5,458.090  5,115.77  6.69   
นักท่องเท่ียว 5,066.730  4,760.03  6.44   
        ไทย 3,728.290  3,541.01  5.29   
        ต่างชาต ิ 5,471.610  5,128.03  6.70   
นักท่องเท่ียวระยะสัน้ 1,940.280  1,842.21  5.32   
        ไทย 1,798.630  1,708.85  5.25   
        ต่างชาต ิ 2,649.580  2,507.44  5.67   
รายได้ (ล้านบาท)   

 
  

ผูม้าเยือน 254,313.04  231,313.97  9.94   
        ไทย 44,752.62  41,052.78  9.01   
        ต่างชาต ิ 209,560.42  190,261.19  10.14   
ข้อมลูเก่ียวกบัจ านวนท่ีพกั   

 
  

จ านวนห้องพกัทุกประเภท          62,889  63,445  (0.88)   
อตัราการเข้าพกั (%) 79.88 77.91  1.97   
จ านวนนักท่องเท่ียวท่ีเข้าพกั 13,814,461  13,275,426  4.06   
        ไทย  4,730,022  4,510,062  4.88   
        ต่างชาต ิ   9,084,439  8,765,364  3.64   

ท่ีมา : กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา  
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6. ปัจจยัความเส่ียง 

การลงทุนในหน่วยทรสัต์มคีวามเสีย่ง ผู้ลงทุนควรพจิารณารายละเอยีดที่ระบุไว้ในแบบแสดงรายการขอ้มูล / 
หนังสอืชี้ชวนฉบบัน้ีอย่างรอบคอบ โดยเฉพาะอย่างยิง่ปจัจยัความเสีย่งดงัรายละเอยีดขา้งทา้ยน้ีก่อนตดัสนิใจลงทุน
ในหน่วยทรสัต์ของ CPNREIT  

ขอ้ความดงัต่อไปน้ีแสดงถึงปจัจยัความเสีย่งทีม่นีัยส าคญับางประการอนัอาจมผีลกระทบต่อ CPNREIT หรอื
มูลค่าหน่วยทรสัต์ของ CPNREIT และนอกจากปจัจยัความเสีย่งที่ปรากฏในแบบแสดงรายการขอ้มูล / หนังสอืชีช้วน
ฉบบัน้ีแลว้ ยงัอาจมปีจัจยัความเสีย่งอื่น ๆ ซึง่ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ม่อาจทราบไดใ้นขณะน้ีหรอืเป็นความเสีย่งทีผู่จ้ดัการ
กองทรสัตไ์ดพ้จิารณาในขณะน้ีว่าไม่เป็นสาระส าคญั แต่ความเสีย่งดงักล่าวอาจเป็นปจัจยัความเสีย่งทีม่นีัยส าคญัต่อไป
ในอนาคต ความเสีย่งทัง้หลายทีป่รากฏในแบบแสดงรายการขอ้มูล / หนังสอืชีช้วนฉบบันี้และความเสีย่งทีอ่าจมขีึน้ใน
อนาคตอาจมผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อธุรกจิ ผลการด าเนินงานและสถานะทางการเงนิของ CPNREIT และมูลค่า
หน่วยทรสัตข์อง CPNREIT 

ขอ้ความในลกัษณะที่เป็นการคาดการณ์ในอนาคต (Forward-Looking Statements) ที่ปรากฏในแบบแสดง
รายการขอ้มลู / หนงัสอืชีช้วนฉบบันี้ เช่น การใชถ้้อยค าว่า “เชื่อว่า” “คาดว่า” “คาดการณ์ว่า” “มแีผนจะ” “ตัง้ใจ” “อาจ” 
“ประมาณ” หรอืประมาณการทางการเงนิ โครงการในอนาคต การคาดการณ์เกีย่วกบัผลประกอบการธุรกจิ แผนการ
ขยายธุรกจิ แผนการปรบัปรุงทรพัยส์นิของ CPNREIT การเปลีย่นแปลงของกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งในการประกอบธุรกจิ
ของ CPNREIT นโยบายของรฐั เป็นต้น เป็นการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคต อนัเป็นความเหน็ของผู้จดัการ
กองทรสัต์ ทีป่รกึษาทางการเงนิ หรอืบุคคลใด ๆ มไิดเ้ป็นการรบัรองความถูกต้องของสมมตฐิาน รวมถงึมไิดเ้ป็นการ
รบัรองผลการประกอบการหรอืเหตุการณ์ในอนาคตดงักล่าว อกีทัง้มไิดเ้ป็นการรบัประกนั และ/หรอื  รบัรองว่าผลการ
ด าเนินงานจรงิทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคตจะเป็นไปตามประมาณการงบก าไรขาดทุน นอกจากนี้ ผลการด าเนินงานทีเ่กดิขึน้
จรงิกบัการคาดการณ์หรอืคาดคะเนอาจมคีวามแตกต่างอย่างมนียัส าคญั 

ผูจ้ดัการกองทรสัต์ได้ด าเนินการศกึษาขอ้มูลรายละเอยีดของทรพัยส์นิที่จะลงทุนเพิม่เติม โดยตรวจสอบหรอื
สอบทานขอ้มูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (Due Diligence) ก่อนการตดัสนิใจเข้าลงทุน โดยผู้จดัการกองทรสัต์ได้ศกึษา
รายงานของบรษิทัประเมนิค่าทรพัยส์นิ รายงานทางวศิวกรรมของทรพัยส์นิ รายงานตรวจสอบสถานะทางกฎหมายของ
ทรพัยส์นิ ตลอดจนขอ้มลูและสญัญาต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ อย่างไรกด็ ีการตรวจสอบขอ้มูล
ต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งไม่ไดเ้ป็นการรบัประกนัว่าทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิไม่มคีวามเสยีหายหรอืช ารุดบกพร่อง อนัอาจ
ท าให ้CPNREIT มคี่าใชจ้่ายในการปรบัปรุงหรอืซ่อมแซมในจ านวนทีส่งูกว่าจ านวนทีร่ะบุในแบบแสดงรายการขอ้มูล / 
หนงัสอืชีช้วนฉบบันี้ เน่ืองจากความบกพร่องบางอย่างของทรพัยส์นิ อาจจะตรวจพบไดย้ากหรอืไม่สามารถตรวจพบได ้
เน่ืองจากขอ้จ ากดัในการตรวจสอบ รวมไปถึงเทคนิคที่ใช้ในการตรวจสอบ หรอืปจัจยัอื่น ๆ ที่เป็นขอ้จ ากดัในการ
ตรวจสอบของทัง้ผูป้ระเมนิราคา วศิวกร และทีป่รกึษากฎหมาย 

นอกจากนี้ รายงานของบรษิทัประเมนิค่าทรพัย์สนิ รายงานทางวศิวกรรมของทรพัยส์นิ และรายงานตรวจสอบ
สถานะทางกฎหมายของทรพัย์สนิที่จะลงทุนเพิ่มเติม อาจมีข้อบกพร่องหรือไม่ถูกต้องทัง้หมดหรือบางส่วน อัน
เนื่องมาจากความบกพร่องของทรพัย์สนิที่จะลงทุนเพิม่เติมที่อาจตรวจสอบได้ยากหรอืไม่สามารถตรวจพบได้ และ
ทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิอาจมลีกัษณะหรอืถูกน าไปใชป้ระโยชน์ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งทีเ่ป็นการขดัหรอืแยง้กบั
กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง โดยการตรวจสอบขอ้มูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งไม่สามารถครอบคลุมถึงได้ ซึง่อาจส่งผลให ้
CPNREIT มคี่าใชจ้่ายหรอืความรบัผดิอนัเนื่องมาจากเหตุการณ์ดงักล่าว 
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ขอ้มูลในส่วนนี้ที่อา้งถึงหรอืเกี่ยวขอ้งกบัรฐับาล หน่วยงานราชการหรอืเศรษฐกจิเป็นขอ้มูลที่รวบรวมมาจาก
ขอ้มลูทีม่กีารเปิดเผยหรอืจากสิง่พมิพข์องรฐับาล หน่วยงานราชการหรอืจากแหล่งขอ้มลูอื่น ๆ โดยทีผู่้จดัการกองทรสัต์
มไิดท้ าการตรวจสอบหรอืรบัรองความถูกตอ้งของขอ้มลูดงักล่าวแต่ประการใด  

เน่ืองจากผลตอบแทนในการลงทุนในหน่วยทรสัตข์องทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยเ์ป็นผลตอบแทนใน
ระยะยาว ผูล้งทุนจงึไม่ควรคาดหวงัทีจ่ะไดร้บัผลตอบแทนในระยะสัน้ นอกจากนัน้ ราคาเสนอขายของหน่วยทรสัต์กบั
มลูค่าของหน่วยทรสัตใ์นอนาคตอาจลดต ่าลงหรอืสงูขึน้ ผูล้งทุนอาจไม่ไดร้บัคนืต้นทุนในการลงทุน ดงันัน้ ผูท้ีป่ระสงค์
จะซื้อหน่วยทรัสต์จึงควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยทรัสต์ของ CPNREIT ก่อนตัดสินใจลงทุนใน
หน่วยทรสัต ์

6.1 ความเส่ียงท่ีเก่ียวกบั CPNREIT หรอืการด าเนินงานของ CPNREIT 

6.1.1 ความเส่ียงจากความผนัผวนทางเศรษฐกิจอนัอาจมีผลกระทบต่อทรพัยสิ์นท่ี CPNREIT ลงทุน/จะเข้า
ลงทุน 

ทรพัยส์นิที ่CPNREIT ลงทุน/จะเขา้ลงทุน อนัไดแ้ก่ ศนูยก์ารคา้ อาคารส านกังาน และโรงแรม มคีวามเสีย่งจาก
ความผนัผวนและการชะลอตวัของเศรษฐกจิ ทัง้ในระดบัประเทศและระดบัโลก นอกจากนี้ ทรพัยส์นิดงักล่าวอาจไดร้บั
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงจากปจัจยัมหภาคอื่น ๆ เช่น ปจัจยัทางการเมอืง การวางผงัเมอืง การเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างและพฤตกิรรมของประชากร การไดร้บัผลกระทบจากภยัพบิตัทิางธรรมชาติ โรคระบาด ตลอดจนกรณีเกดิ
ความไม่สงบภายในประเทศ และ/หรอืในต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อก าลงัซือ้ และ/หรอืปรมิาณผูม้า
จบัจ่ายใช้สอยภายในศูนย์การค้า และ/หรอืปรมิาณความต้องการใช้พื้นที่ภายในอาคารส านักงาน และ/หรอืจ านวน
นกัท่องเทีย่วและผูม้าใชบ้รกิารภายในโรงแรม 

เพื่อเป็นการลดความเสีย่งอนัเนื่องมาจากความผนัผวนทางเศรษฐกจิ  รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของปจัจยัใน
ระดบัมหภาค ผู้จดัการกองทรสัต์จะวางแผนการจดัหาประโยชน์และการบรหิารทรพัย์สนิในส่วนที่เป็นศูนย์การค้า
ร่วมกบัผู้บริหารอสงัหารมิทรพัย์ โดยก าหนดแผนการจดัหาลูกค้าผู้เช่าพื้นที่ให้มฐีานลูกค้าที่ประกอบไปด้วยลูกค้า
หลากหลายกลุ่ม โดยในการจดัหาลูกคา้ผูเ้ช่าพื้นที่ ผูจ้ดัการกองทรสัต์และผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยจ์ะเน้นการเขา้ถึง
ลูกค้าในหลากหลายธุรกิจ และมีการน าเสนอรายละเอียดเกี่ยวกบัการให้เช่าพื้นที่ที่มีความเหมาะสมและสามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกคา้ไดเ้ป็นอย่างด ีโดยมตี้นทุนการเช่าและการใหบ้รกิารในระดบัทีเ่หมาะสม เพื่อสรา้ง
ความพงึพอใจใหแ้ก่ลกูคา้ อนัจะท าใหล้กูคา้ผูเ้ช่าพืน้ทีม่กีารต่อสญัญาเช่าอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ผูจ้ดัการกองทรสัต์
จะตดิตามผลการด าเนินงานของรา้นคา้ และมมีาตรการดแูลช่วยเหลอืผูเ้ช่ารา้นคา้ทีไ่ดร้บัผลกระทบจากภาวะเศรษฐกจิ 
เช่น การวางแผนร่วมกนัระหว่างผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยแ์ละผูเ้ชา่เพื่อพฒันาแผนการตลาดและการจดักจิกรรมสง่เสรมิ
การขาย เพื่อดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาจับจ่ายใช้สอยและใช้บริการในศูนย์การค้า รวมทัง้ให้นโยบายแก่ผู้บริหาร
อสงัหาริมทรพัย์ในการดูแลและสร้างความสมัพนัธ์ที่ดกีบัร้านค้าอย่างสม ่าเสมอ เพื่อรบัฟงัปญัหา ข้อเสนอแนะ ให้
ค าปรกึษาและหาแนวทางร่วมกนัในการพฒันาศกัยภาพการด าเนินงานและการแขง่ขนัของรา้นคา้ใหเ้ตบิโตไปพรอ้มกบั
ศนูยก์ารคา้ในระยะยาว 

ส าหรบัทรพัยส์นิในสว่นทีเ่ป็นอาคารส านกังาน ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะประเมนิและตดิตามผลการด าเนินงานของ
ทรพัยส์นิในสว่นนี้อย่างต่อเนื่อง และจะด าเนินการทีจ่ าเป็นร่วมกบัผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์เพื่อใหส้ามารถตอบสนอง
ความตอ้งการของผูเ้ช่าพืน้ทีอ่าคารส านักงานไดอ้ย่างถูกต้อง เพื่อรกัษาผลการด าเนินงานของทรพัยส์นิใหเ้ป็นไปตาม
เป้าหมายที่วางไว้ หรอืเพื่อปรบัปรุงผลการด าเนินงานของทรพัย์สนิในส่วนที่เป็นอาคารส านักงานในกรณีที่ผลการ
ด าเนินงานของทรพัยส์นิในสว่นนี้ทีเ่กดิขึน้จรงิไม่เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายทีก่ าหนด 
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ส าหรบัทรพัยส์นิในสว่นทีเ่ป็นโรงแรม ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะประเมนิและตดิตามผลการด าเนินงานของทรพัยส์นิ
ในสว่นนี้อย่างต่อเนื่อง และจะด าเนินการทีจ่ าเป็นร่วมกบัผูเ้ช่าช่วงทรพัยส์นิ รวมถงึการพจิารณางบประมาณประจ าปี
ของโรงแรม เพื่อรักษาผลการด าเนินงานของทรพัย์สินให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ หรือเพื่อปรบัปรุงผลการ
ด าเนินงานของทรพัยส์นิในส่วนทีเ่ป็นโรงแรมในกรณีทีผ่ลการด าเนินงานของทรพัยส์นิในส่วนนี้ทีเ่กดิขึน้จรงิไม่เป็นไป
ตามแผนงานและเป้าหมายทีก่ าหนด 

6.1.2 ความเส่ียงจากการระบาดของโรคติดต่อท่ีแพร่กระจายไปทัว่โลกอาจน าไปสู่ภาวะความผนัผวนของ
ตลาดทุนทัว่โลก ซ่ึงอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อการจดัหาประโยชน์ ฐานะทางการเงิน 
และผลการด าเนินงานของ CPNREIT ได ้

การแพร่ระบาดของโรคติดต่อที่เกิดขึ้นในระดับโลกในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เช่น การระบาดของโรคซาร์ส 
(SARS) การระบาดของไขห้วดันก (H5N1) เป็นต้น จนกระทัง่ในปจัจุบนั ที่มกีารระบาดของเชื้อไวรสัโคโรน่า 2019 
(COVID-19)  อาจมผีลกระทบต่อการตดัสนิใจในการลงทุน และอาจส่งผลให้ตลาดทุนทัว่โลกเกดิความผนัผวนอย่าง
ต่อเนื่อง หรอือาจจะสง่ผลกระทบในทางลบต่อเศรษฐกจิในดา้นต่าง ๆ นอกจากนี้ การระบาดของโรคดงักล่าวยงัอาจท า
ใหเ้กดิขอ้จ ากดัในการเดนิทางและการใชร้ะบบขนสง่มวลชนสาธารณะ รวมทัง้อาจท าใหต้้องมกีารปิดสถานที่ท่องเทีย่ว 
สถานทีท่ างาน ซึง่อาจจะสง่ผลกระทบในการทางลบต่อเศรษฐกจิทัว่โลก ทัง้นี้ การเปลีย่นแปลงใด ๆ ของตลาดทุนหรอื
เศรษฐกจิในระดบัภูมภิาคหรอืระดบัทัว่โลกทีม่นียัส าคญัอนัเนื่องมาจากเหตุการณ์หรอืการเปลีย่นแปลงของสถานการณ์
การระบาดของโรคตดิต่อในเรื่องดงักล่าวนี้ อาจจะสง่ผลกระทบในทางลบอย่างมนีัยส าคญัต่อการจดัหาประโยชน์ ฐานะ
ทางการเงนิ และผลการด าเนินงานของ CPNREIT ได้ ซึง่ผลกระทบนี้อาจส่งผลเป็นวงกว้างไม่เพยีงแต่เฉพาะใน
ประเทศไทยและ CPNREIT เท่านัน้  

6.1.3 ความเส่ียงจากภาวะการแข่งขนัทางธรุกิจท่ีสูงขึน้และการเปล่ียนแปลงรปูแบบการด าเนินชีวิต 

ผลประกอบการของ CPNREIT อาจไดร้บัผลกระทบจากสภาวะของตลาดอสงัหารมิทรพัยแ์ละการแข่งขนัทาง
ธุรกจิทีส่งูขึน้ ทัง้จากผูป้ระกอบการรายเดมิและรายใหม่ทีเ่ปิดและปรบัปรุงศูนยก์ารคา้ อาคารส านักงาน และโรงแรม 
อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ การปรบัเปลีย่นวถิกีารด าเนินชวีติและพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคในยุคปจัจุบนัและความกา้วหน้า
ทางเทคโนโลย ีท าให้มคีวามท้าทายจากการเพิม่ขึน้ของช่องทางการซือ้สนิค้าและบรกิารทีห่ลากหลาย เช่น การซื้อ
สนิคา้ บรกิาร และสัง่อาหารผ่านช่องทางออนไลน์ รวมถึงท าธุรกรรมทางการเงนิผ่าน Mobile Banking เป็นต้น ซึ่ง
ตอบสนองวถิกีารด าเนินชวีติของกลุ่มลกูคา้มากขึน้ ท าใหผู้ป้ระกอบการธุรกจิคา้ปลกี รวมถงึผูป้ระกอบการศูนยก์ารคา้
ตอ้งปรบัตวัและปรบัเปลีย่นแผนกลยุทธใ์หท้นัต่อสภาวะแวดลอ้มทางธุรกจิทีเ่ปลีย่นแปลงไป  

ดงันัน้ ผู้จดัการกองทรสัต์จะร่วมกบัผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์ (ส าหรบัทรพัย์สนิในส่วนที่เป็นศูนย์การค้าและ
อาคารส านักงาน) และผูเ้ช่าช่วงทรพัย์สนิ (ส าหรบัทรพัยส์นิในส่วนทีเ่ป็นโรงแรม) ในการด าเนินการทีจ่ าเป็น ภายใต้
ขอบเขตอ านาจและความรบัผดิชอบของผูจ้ดัการกองทรสัต์ตามทีร่ะบุไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ สญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัการ
กองทรสัต์ สญัญาอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึกฏระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง ภายใต้การก ากบัดูแลของทรสัต ีอนัมวีตัถุประสงค์
เพื่อเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัใหแ้ก่ทรพัย์สนิที่ CPNREIT ลงทุน/จะเขา้ลงทุน โดยมุ่งเน้นการพฒันาและ
ปรบัปรุงทรพัยส์นิดงักล่าว เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการจดัหาประโยชน์จากทรพัย์สนิ การใช้ประโยชน์พืน้ทีแ่ละการ
รกัษาภาพลกัษณ์ทีด่แีละความทนัสมยัต่อผูเ้ช่าพืน้ทีแ่ละผูม้าใชบ้รกิารภายในทรพัยส์นิ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในส่วนของ
ศูนย์การค้า ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะร่วมกับผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ในการวางแผนกลยุทธ์ในการพฒันาและปรบัปรุง
ศนูยก์ารคา้ใหเ้ป็นศนูยก์ลางการใชช้วีติ (Center of Life) ทีม่รีปูแบบของศูนยก์ารคา้และพืน้ทีก่ารใชง้านรูปแบบใหม่ๆ 
เพื่อสร้างบรรยากาศและประสบการณ์ใหม่ที่ตอบสนองกับพฤติกรรมและวิถีชีวิตของลูกค้าแต่ ละกลุ่ม การวาง
องคป์ระกอบของรา้นคา้และบรกิารทีเ่หมาะสม ควบคู่กบัการจดักจิกรรมเพื่อตอบโจทยค์วามต้องการของคนทีม่คีวาม
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สนใจในลกัษณะเดียวกนั (Community) รวมทัง้การใช้ Digital Platform และระบบเทคโนโลยมีาใช้ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการสื่อสารและให้บริการกับลูกค้าที่มาใช้บริการในศูนย์การค้า เพื่อเพิ่มความทันสมัยและสร้าง
ประสบการณ์ทีน่่าประทบัใจ รวมถงึท าใหก้ารบรหิารศนูยก์ารคา้ด าเนินไปอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลมากขึน้ 

6.1.4 ความเส่ียงจากการท่ีผลประกอบการของ CPNREIT ส่วนหน่ึงขึ้นอยู่กบัความสามารถของผู้จดัการ
กองทรสัตใ์นการจดัการและจดัหาประโยชน์จากทรพัยสิ์นท่ี CPNREIT ลงทุน/จะเข้าลงทุน 

ผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ป็นผูก้ าหนดนโยบายการด าเนินงาน การตลาด การจดัหาประโยชน์และกลยุทธก์ารบรหิาร
จดัการ CPNREIT ใหเ้ป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ รวมถงึสญัญาอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่การปฏบิตัหิน้าที่
ของผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะอยู่ภายใตก้ารควบคุมดแูลของทรสัตแีละเป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ สญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัการ
กองทรสัต ์และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

ความสามารถของผู้จดัการกองทรสัต์ในการด าเนินการตามกลยุทธ์การลงทุนของ  CPNREIT ให้ประสบ
ความส าเรจ็ ขึน้อยู่กบัปจัจยัทีไ่ม่แน่นอนหลายประการ ซึง่รวมถงึความสามารถในการจดัการและจดัหาผลประโยชน์
จากทรพัยส์นิทีล่งทุนทีเ่หมาะสมและสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑก์ารลงทุนของ  CPNREIT รวมทัง้การไดร้บัเงื่อนไขทาง
การเงินที่ดี ดังนัน้ ผู้จดัการกองทรสัต์จึงไม่สามารถรบัรองได้ว่าการด าเนินการตามกลยุทธ์การจดัการและจดัหา
ประโยชน์จากทรพัย์สนิทีล่งทุนของผูจ้ดัการกองทรสัต์ในความเป็นจรงิจะเป็นไปตามแผนทีว่างไว้ หรอืสามารถท าได้
ภายในระยะเวลาและค่าใช้จ่ายทีเ่หมาะสม ทัง้นี้  หากผู้จดัการกองทรสัต์ไม่สามารถด าเนินการตามกลยุทธ์ให้ประสบ
ผลส าเร็จ อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อมูลค่าของทรัพย์สินหลัก ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานและ
ความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหก้บัผูถ้อืหน่วยทรสัต ์ 

อย่างไรกด็ ีทรสัตจีะควบคุมและตดิตามการด าเนินการของผูจ้ดัการกองทรสัต ์ใหเ้ป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์
สญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัต์ และสญัญาอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง โดยผู้จดัการกองทรสัต์จะดูแลและตดิตามให้ผูบ้รหิาร
อสงัหารมิทรพัยแ์ละผูเ้ช่าช่วงทรพัยส์นิในสว่นทีเ่ป็นโรงแรม มกีารด าเนินการใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของสญัญาต่าง ๆ 
ทีเ่กี่ยวขอ้ง ทัง้นี้ เพื่อให้มัน่ใจได้ว่าการบรหิารจดัการ CPNREIT และการจดัหาประโยชน์จากทรพัย์สนิหลกัของ 
CPNREIT มกีารด าเนินการอย่างเหมาะสมและก่อใหเ้กดิประโยชน์แก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 

6.1.5 CPNREIT ต้องพึ่งพาบุคลากรท่ีมีความช านาญและประสบการณ์ของผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย ์ในการ
ด าเนินการจดัหาประโยชน์และบริหารจดัการการใช้ประโยชน์จากทรพัยสิ์น 

กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูของ CPN GLAND และสเตอรล์งิในฐานะผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยข์องทรพัยส์นิ
ในส่วนทีเ่ป็นศูนยก์ารคา้และอาคารส านักงาน และทมีบรหิารโรงแรมจากกลุ่มฮลิตนัซึ่งท าหน้าที่ในการบรหิารจดัการ
โรงแรมฮลิตนั พทัยา มบีทบาทส าคญัในการด าเนินการจดัหาประโยชน์และบรหิารจดัการการใชป้ระโยชน์จากทรพัยส์นิ
ที ่ CPNREIT ลงทุน/จะเขา้ลงทุน การสูญเสยีบุคลากรดงักล่าวไปจะเป็นการสูญเสยีผู้มปีระสบการณ์ ความรู้  สาย
สมัพนัธท์างธุรกจิและความช านาญในการบรหิารจดัการอสงัหารมิทรพัย ์ในกรณีที ่CPN และ/หรอื GLAND และ/หรอื
สเตอรล์งิ และ/หรอืกลุ่มฮลิตนัสญูเสยีบุคลากรดงักล่าวไป และไม่สามารถชกัจงู จา้ง และพฒันาบุคลากรใหม่ทีม่คีวามรู ้
ความเชีย่วชาญ ความสามารถ ตลอดจนคุณสมบตัทิีเ่กีย่วกบัการจดัหาประโยชน์และบรหิารจดัการการใชป้ระโยชน์จาก
ทรพัยส์นิมาทดแทน อาจท าให ้CPNREIT มคีวามสามารถในการท าก าไรลดลง ซึง่จะมผีลกระทบต่อความสามารถของ 
CPNREIT ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 

อย่างไรกต็าม ความเสีย่งในประเดน็นี้สามารถบรหิารจดัการได้ เนื่องจากกลุ่ม CPN รวมถึง GLAND และ 
สเตอรล์งิ มนีโยบายและมาตรการในการบรหิารทรพัยากรมนุษย์ทีค่รอบคลุมทัง้ดา้นการสรรหาและการรกัษาบุคลากร 
การพฒันาศกัยภาพบุคลากร เพื่อใหม้บีุคลากรจ านวนเพยีงพอ มขีดีความสามารถเหมาะสมกับงานทีร่บัผดิชอบและมี
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ความสุขในการท างานพร้อมที่จะทุ่มเทและสร้างสรรค์ผลงานที่ดีอย่างสม ่าเสมอ ในส่วนของความเสี่ยงจากการ
เปลีย่นแปลงทมีบรหิารโรงแรมฮลิตนั พทัยา นัน้ กลุ่มฮลิตนั ซึง่เป็นเครอืข่ายการบรหิารโรงแรมในระดบันานาชาต ิมี
ระบบการท างานภายในทีด่ ีและคาดว่าสามารถสง่ทมีบรหิารโรงแรมชดุใหม่มาแทนทมีบรหิารโรงแรมชุดเดมิได ้ในกรณี
ทีม่กีารเปลีย่นแปลงทมีบรหิารโรงแรม ซึง่จะท าใหก้ารด าเนินงานและบรหิารโรงแรมฮลิตนั พทัยา สามารถด าเนินการ
ไดอ้ย่างต่อเนื่อง 

6.1.6 ความเส่ียงจากการท่ีสญัญาจ้างบริหารโรงแรมอาจจะไม่ได้รบัการต่อออกไป เมื่อครบก าหนดอายุ หรือ
แม้จะมีการต่อสญัญาออกไป ข้อก าหนดและเง่ือนไขภายใต้สญัญาฉบบัใหม่หรือท่ีจะต่อออกไป อาจมี
ความแตกต่างไปจากเดิม 

ผลการด าเนินงานของโรงแรมฮลิตนั พทัยา อาจไดร้บัผลกระทบหากสญัญาจา้งบรหิารโรงแรมทีจ่ดัท าระหว่างผู้
เช่าช่วงทรพัย์สนิและผู้บริหารโรงแรมปจัจุบนัไม่ได้รบัการต่ออายุสญัญาออกไปเมื่อครบก าหนด หรอืมกีารยกเลิก
สญัญาก่อนครบก าหนด ท าใหผู้เ้ช่าช่วงทรพัยส์นิตอ้งสรรหาและแต่งตัง้ผูบ้รหิารโรงแรมรายใหมม่าแทนผูบ้รหิารโรงแรม
รายเดมิ ซึง่อาจท าใหข้าดความต่อเนื่องในการบรหิารจดัการโรงแรมฮลิตนั พทัยา และถงึแมส้ญัญาจา้งบรหิารโรงแรม
ระหว่างผูเ้ช่าช่วงทรพัยส์นิและผูบ้รหิารโรงแรมปจัจุบนั (กลุ่มฮลิตนั) จะมกีารต่อออกไป กย็งัมคีวามเสีย่งว่าขอ้ก าหนด
และเงื่อนไขภายใตส้ญัญาฉบบัใหม่หรอืทีจ่ะต่อออกไปอาจมคีวามแตกต่างไปจากเดมิ ซึง่ปจัจยัเหล่าน้ีจะเป็นปจัจยัส่วน
หนึ่งที่มผีลกระทบต่อผลการด าเนินงานและความสามารถของ CPNREIT ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผู้ถือ
หน่วยทรสัต ์

อย่างไรกด็ ีเน่ืองจากระยะเวลาตามสญัญาจา้งบรหิารโรงแรมปจัจุบนัยงัคงเหลอือกีอยู่ประมาณ 6 ปี (สิน้สดุวนัที ่
30 พฤศจกิายน 2568) และหากผูเ้ช่าช่วงทรพัยส์นิสามารถปฏบิตัติามเงื่อนไขในการจ่ายค่าเช่าแก่ CPNREIT ทีร่ะบุใน
สญัญาเช่าช่วงรวมถึงสญัญาจ้างบริหารโรงแรมได้อย่ างต่อเนื่องจนครบอายุสญัญาจ้างบริหารโรงแรม ผู้จ ัดการ
กองทรสัตค์าดว่ามคีวามเป็นไปไดว้่าการต่อสญัญาจา้งบรหิารโรงแรมเมื่อครบก าหนดอายุสญัญาจะสามารถด าเนินการ
ได้อย่างราบรื่น ภายใต้เงื่อนไขและขอ้ก าหนดที่เป็นประโยชน์ต่อคู่สญัญาทุกฝ่าย ทัง้น้ี ในกรณีที่สญัญาจ้างบรหิาร
โรงแรมไม่ไดร้บัการต่อออกไป หรอืถูกยกเลกิก่อนครบก าหนด ผูเ้ช่าช่วงทรพัยส์นิมหีน้าทีส่รรหาและคดัเลอืกผูบ้รหิาร
โรงแรมรายใหมท่ีม่คีวามเหมาะสม มาทดแทนผูบ้รหิารโรงแรมรายเดมิเพื่อใหส้ามารถปฏบิตัติามสญัญาเชา่ช่วงไดอ้ยา่ง
ต่อเนื่อง 

6.1.7 ความเส่ียงจากการลดลงของนักท่องเท่ียวซ่ึงจะมีผลกระทบต่อการด าเนินธรุกิจโรงแรม 

การด าเนินธุรกจิของโรงแรมฮลิตนั อาจไดร้บัผลกระทบทางลบจากเหตุการณ์ใด ๆ ที่จะลดความน่าสนใจของ
ประเทศไทยทีเ่ป็นจุดหมายปลายทางการท่องเทีย่วทีไ่ดร้บัความนิยมอย่างมากแห่งหนึ่งในเขตภูมภิาคเอเชยีแปซฟิิก 
รวมถึงจงัหวดัชลบุรีซึ่งเป็นจงัหวดัท่องเที่ยวที่ส าคญัแห่งหนึ่งในภาคตะวนัออกของประเทศไทย ซึ่งเหตุการณ์ที่มี
ผลกระทบในทางลบดงักล่าว จะรวมถงึการเปลีย่นแปลงในทางลบของสภาวะเศรษฐกจิระหว่างประเทศ การแขง็ค่าของ
เงนิบาทไทย มุมมองทีเ่ป็นลบของชาวต่างประเทศเกีย่วกบัประเทศไทย ผลกระทบจากการก่อวนิาศกรรม สงคราม การ
จลาจล การประทว้ง การปิดลอ้มสนามบนิ การแพร่ระบาดของโรคระบาดในภูมภิาค อตัราแลกเปลีย่นของเงนิบาทไทย
ต่อเงนิสกุลอื่น ๆ รวมถงึผลกระทบจากความเสีย่งเกีย่วกบัสถานการณ์ทางการเมอืงของประเทศไทย ดงันัน้ หากเกดิ
เหตุการณ์ดงักล่าว สภาวะเศรษฐกจิในระดบัมหภาคและอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วของประเทศไทยจะไดร้บัผลกระทบ
ในทางลบอย่างมนียัส าคญั อนัจะก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อผลการด าเนินงานและความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบ
แทนของ CPNREIT ดว้ย 

อย่างไรกต็าม ความเสีย่งดงักล่าวอาจลดลงไปได้ระดบัหนึ่ ง โดยการกระจายกลุ่มลูกค้าผู้มาใช้บรกิารภายใน
โรงแรม โดยไม่จ ากดัลกูคา้เพยีงภูมภิาคใดภูมภิาคหนึ่ง หรอืสญัชาตใิดสญัชาตหินึ่ง จงึสามารถน ามาทดแทนซึง่กนัและ
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กนัในแต่ละฤดูกาลท่องเทีย่วได ้ท าใหใ้นกรณีทีเ่กดิปญัหากบัลูกคา้จากภูมภิาคหรอืกลุ่มลูกคา้กลุ่มใดกลุ่มหน่ึง กย็งัมี
ลกูคา้จากกลุ่มอื่นมาทดแทนได ้

6.1.8 ความเส่ียงเก่ียวกับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและใบอนุญาตในการด าเนินธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวข้อง  

ในกรณีทีใ่บอนุญาตประกอบธุรกจิโรงแรม และ/หรอืใบอนุญาตในการด าเนินธุรกจิอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งของผูเ้ช่า
ช่วงทรพัยส์นิในส่วนที่เป็นโรงแรมถูกยกเลกิ หรอืไม่ได้รบัการต่ออายุ ผูเ้ช่าช่วงทรพัยส์นิจะไม่สามารถด าเนินกจิการ
โรงแรมต่อไปได ้ซึง่อาจถอืเป็นเหตุท าใหผู้เ้ช่าช่วงทรพัยส์นิไม่สามารถปฏบิตัติามขอ้ก าหนดและหน้าทีภ่ายใต้สญัญา
เช่าช่วง 

อย่างไรกต็าม ผูเ้ช่าช่วงทรพัยส์นิจะมกีารด าเนินตามขัน้ตอนและขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้ในขัน้ตอนการขอและ
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกจิโรงแรมและใบอนุญาตในการด าเนินธุรกจิ เพื่อใหก้ารด าเนินการทีเ่กีย่วขอ้งมคีวาม
ราบรื่นและเป็นไปตามกฎระเบยีบ 

6.1.9 รายได้ของ CPNREIT จากทรพัยสิ์นในส่วนท่ีเป็นโรงแรม ขึน้อยู่กบัฐานะการเงินของผูเ้ช่าช่วงทรพัยสิ์น 
และการปฏิบติัตามสญัญาของผูเ้ช่าช่วงทรพัยสิ์น 

ผลประกอบการและความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของ CPNREIT ส่วนหนึ่งขึน้อยู่กบัรายไดค้่า
เช่าทรพัยส์นิในส่วนทีเ่ป็นโรงแรมฮลิตนั พทัยา ซึง่ CPNREIT ไดใ้หเ้ช่าช่วงแก่ผูเ้ช่าช่วงทรพัยส์นิรายเดยีว (ซพีเีอน็ 
พทัยา โฮเทล) ซึง่เป็นบรษิทัย่อย ของ CPN โดยรายไดข้อง CPNREIT ในส่วนนี้ จะประกอบดว้ยรายไดค้่าเช่าคงที ่
(Fixed Rent) และรายได้ค่าเช่าแปรผนั (Variable Rent) (ซึ่งค านวณตามวธิกีารที่ก าหนดไว้ในสญัญาเช่าช่วง) ที ่
CPNREIT จะไดร้บัจากซพีเีอน็ พทัยา โฮเทล ท าให ้ CPNREIT มคีวามเสีย่งจากการลงทุนในสทิธกิารเช่าทรพัยส์นิ
ประเภทโรงแรม จากการใหเ้ช่าช่วงทรพัยส์นิแก่ซพีเีอน็ พทัยา โฮเทล เพยีงรายเดยีว ดงันัน้ ในขณะใดขณะหนึ่ง ถา้ซพีี
เอน็ พทัยา โฮเทล มฐีานะทางการเงนิทีด่อ้ยลงจากผลประกอบการของโรงแรมทีไ่ม่เป็นไปตามทีค่าดไว ้อาจท าให้ซพีี
เอน็ พทัยา โฮเทล ช าระเงนิล่าชา้ หรอืเกดิการผดินดัช าระเงนิค่าเช่าอนัอาจเป็นผลใหส้ญัญาเช่าช่วงถูกยกเลกิ อนัอาจ
ส่งผลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อฐานะการเงนิ ผลประกอบการ และความสามารถในการจ่ ายประโยชน์ตอบแทนของ 
CPNREIT  

อย่างไรกด็ ีตามเงื่อนไขในสญัญาเช่าช่วง ซพีเีอน็ พทัยา โฮเทล ไม่สามารถด าเนินการใด ๆ ทีอ่าจก่อให้เกดิ
ความเสี่ยงต่อสถานะทางการเงินของซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล นอกจากนี้ เพื่อลดความเสี่ยงในประเด็นนี้ ผู้จดัการ
กองทรสัต์และซพีเีอน็ พทัยา โฮเทล ในฐานะผูเ้ช่าช่วงทรพัย์สนิ จะร่วมกนัติดตามและประเมนิผลประกอบการของ
ทรพัยส์นิในส่วนที่เป็นโรงแรมฮลิตนั พทัยา อย่างต่อเนื่อง และจะร่วมกนัด าเนินการทีจ่ าเป็นเพื่อแก้ไข ปรบัปรุงและ
เพิม่ขดีความสามารถในการประกอบธุรกจิของโรงแรม โดยมกีารพจิารณาถงึกลยุทธใ์นการด าเนินธุรกจิและการจดัหา
ประโยชน์จากทรพัยส์นิของ CPNREIT ในภาพรวม นอกจากนี้ ภายใตส้ญัญาก่อตัง้สทิธแิละการกระท าการ CPN ตกลง
จะควบคุม ดแูล และด าเนินการใด ๆ ทีจ่ าเป็นในการป้องกนัและเยยีวยาเพื่อใหซ้พีเีอน็ พทัยา โฮเทล ซึง่เป็นบรษิทัย่อย
ของ CPN ปฏบิตัติามขอ้ก าหนดและเงื่อนไขในสญัญาทีซ่พีเีอน็ พทัยา โฮเทล เป็นคู่สญัญาอย่างเคร่งครดั ซึง่รวมถงึแต่
ไม่จ ากดัเพยีงสญัญาจดัหาประโยชน์ในโรงแรมฮลิตนั พทัยา รวมทัง้เอกสารและสญัญาอื่นใดทีเ่กีย่วเนื่องและเกีย่วกบั
การจดัหาประโยชน์ของ CPNREIT ซึง่มซีพีเีอน็ พทัยา โฮเทล มคีวามเกีย่วขอ้งหรอืเขา้เป็นคู่สญัญา โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ CPN จะใช้ความพยายามอย่างสุดความสามารถในการป้องกนัและเยยีวยา รวมถึงการให้ความช่วยเหลอืทาง
การเงนิใด ๆ ไดแ้ก่ การใหกู้ย้มืเงนิแก่ซพีเีอน็ พทัยา โฮเทล การลงทุนเพิม่เตมิในหุน้ของซพีเีอน็ พทัยา โฮเทล กรณีที่
มกีารเพิม่ทุน เป็นตน้ โดยการใหค้วามช่วยเหลอืทางการเงนิดงักล่าวไม่ไดม้วีตัถุประสงคเ์พื่อเป็นการรบัประกนัรายได้
ใหแ้ก่ CPNREIT แต่จะใช้เงนิดงักล่าวเพื่อสนับสนุนและเป็นเงนิทุนหมุนเวยีนส าหรบัการด าเนินกจิการของซพีเีอน็  
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พทัยา โฮเทล เพื่อมใิหซ้พีเีอน็ พทัยา โฮเทล ผดินัด กระท าการฝ่าฝืนเงื่อนไข หรอืก่อให้เกดิเหตุแห่งการเลกิสญัญา 
หรอืกระท าผดิขอ้สญัญาใด ๆ ตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญา โดยการวางแผนและการเบกิใชเ้งนิส าหรบัการด าเนินกจิการ
โรงแรมฮลิตนั พทัยา จะด าเนินการโดยกลุ่มฮลิตนัซึง่ท าหน้าทีเ่ป็นผูบ้รหิารโรงแรม 

6.1.10 ความเส่ียงจากการเลื่อนช าระค่าเช่าหรือการยกเว้นค่าเช่าอนัเน่ืองมาจากเหตุสุดวิสยัอนัมีผลกระทบ
ต่อการด าเนินธรุกิจของโรงแรมฮิลตนั พทัยา 

ในกรณีทีเ่กดิเหตุสดุวสิยัอนัมผีลกระทบต่อการด าเนินธุรกจิของโรงแรมฮลิตนั พทัยา และเขา้เงื่อนไขการเลื่อน
ช าระค่าเช่าหรอืการยกเวน้ค่าเช่าอนัเนื่องมาจากเหตุสดุวสิยัตามทีร่ะบุในสญัญาเช่าช่วงอาคาร และสญัญาเช่าช่วงงาน
ระบบและเช่าสงัหารมิทรพัย ์ของทรพัยส์นิหลกัในสว่นทีเ่ป็นโรงแรมฮลิตนั พทัยา ซพีเีอน็ พทัยา โฮเทล ในฐานะผูเ้ช่า
ช่วง มสีทิธขิอเลื่อนช าระค่าเช่าบางสว่นหรอืทัง้หมดในไตรมาสใดไตรมาสหนึ่ง รวมถงึซพีเีอน็ พทัยา โฮเทล มสีทิธขิอ
ยกเวน้ไม่ตอ้งช าระค่าเช่าบางสว่นหรอืทัง้หมดในไตรมาสใดไตรมาสหนึ่ง ใหแ้ก่ CPNREIT โดยในกรณีทีม่กีารขอเลื่อน
ช าระค่าเช่าหรอืการยกเว้นค่าเช่าโดยซพีีเอน็ พทัยา โฮเทล รายได้และกระแสเงินสดของ CPNREIT อาจได้รบั
ผลกระทบอย่างมนียัส าคญั ซึง่จะมผีลกระทบต่อการจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 

อย่างไรกด็ ีเพื่อลดความเสีย่งที่อาจเกดิขึน้ คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายไดต้กลงให้มกีารค านวณค่าเช่าในกรณีที่เกดิ
เหตุการณ์ดงักล่าว ซึง่อาจท าใหซ้พีเีอน็ พทัยา โฮเทล ยงัคงมหีน้าทีใ่นการช าระค่าเช่าบางส่วน โดยการช าระค่าเช่า
ดงักล่าวจะค านึงถงึความสามารถในการช าระค่าเช่าของซพีเีอน็ พทัยา โฮเทล รวมถงึผลกระทบต่อการประกอบธุรกจิ
ของโรงแรมฮลิตนั พทัยา ของซพีเีอน็ พทัยา โฮเทล และในกรณีทีพ่้นเหตุการณ์ดงักล่าวแล้ว ซพีเีอน็ พทัยา โฮเทล
ยงัคงตอ้งช าระค่าเช่าของไตรมาสปกตต่ิอไป ตามหลกัเกณฑก์ารค านวณค่าเช่าปกต ิและตอ้งช าระค่าเช่าในสว่นทีไ่ดร้บั
การเลื่อนในส่วนทีย่งัช าระไม่ครบถ้วนด้วย โดยค่าเช่าในส่วนทีไ่ดร้บัการเลื่อนซึง่ยงัช าระไม่ครบถ้วนนี้จะถูกค านวณ  
ทุก ๆ ไตรมาสตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในสญัญาเช่าช่วงอาคาร และสญัญาเช่าช่วงงานระบบและเช่าสงัหารมิทรพัย์
ของทรพัยส์นิหลกัในสว่นทีเ่ป็นโรงแรมฮลิตนั พทัยา 

6.1.11 ความเส่ียงจากการไม่สามารถหาผูเ้ช่าช่วงทรพัยสิ์นในส่วนท่ีเป็นโรงแรมได้ในอนาคต  

กรณีทีส่ญัญาเช่าช่วงทรพัยส์นิในสว่นทีเ่ป็นโรงแรมฮลัตนั พทัยา สิน้สดุลง และซพีเีอน็ พทัยา โฮเทล ไม่ต่ออายุ
สญัญา หรอืมกีารบอกเลกิสญัญาเช่าช่วงดงักล่าวก่อนครบก าหนดระยะเวลาการเช่าช่วงตามสญัญา CPNREIT อาจ
ต้องใชเ้วลาในการหาบุคคลอื่น เพื่อเขา้มาเป็นผูเ้ช่าช่วงทรพัยส์นิส่วนทีเ่ป็นโรงแรมฮลิตนั พทัยา แทนซพีเีอน็ พทัยา 
โฮเทล รวมทัง้ CPNREIT อาจไม่สามารถหาผูเ้ช่าช่วงทรพัยส์นิรายใหม่มาทดแทนซพีเีอน็ พทัยา โฮเทล 

อย่างไรกด็ ีในกรณีที่ CPNREIT ไม่ไดใ้หซ้พีเีอน็ พทัยา โฮเทล เช่าช่วงทรพัย์สนิในส่วนทีเ่ป็นโรงแรมฮลิตนั 
พทัยา อกีต่อไป ผู้จดัการกองทรสัต์มกีระบวนการในการพจิารณาคดัเลอืกผู้เช่าช่วงทรพัย์สนิรายใหม่  โดยค านึงถึง
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรสัต์เป็นส าคญั และด้วยจุดเด่นของโรงแรมซึ่งมที าเลที่ตัง้ที่ดใีนเมอืงพทัยาอนัเป็นแหล่ง
ท่องเทีย่วทีส่ าคญัของประเทศไทยการจดัหาผูเ้ช่าช่วงทรพัยส์นิรายใหม่มาทดแทนซพีเีอน็ พทัยา โฮเทล น่าจะสามารถ
ด าเนินการได ้

อนึ่ง ก่อนครบก าหนดระยะเวลาการเช่าช่วงทรพัย์สนิในส่วนที่เป็นโรงแรมฮลิตนั พทัยา  ส าหรบัการต่ออายุ
สญัญาเช่าช่วงครัง้ที ่3 (วนัที ่31 ธนัวาคม 2569) ผูเ้ช่าช่วงทรพัยส์นิจะต้องแจง้ให้ CPNREIT ทราบเป็นลายลกัษณ์
อกัษรล่วงหน้าเป็นเวลาอย่างน้อย 12 เดอืนก่อนวนัครบก าหนดสญัญาดงักล่าว เกีย่วกบัความประสงค์ที่จะต่ออายุ
สญัญาเช่าออกไปอกีหรอืไม่ ทัง้นี้ เพื่อใหคู้่สญัญาทัง้สองฝา่ยสามารถสรุปขอ้ตกลงในการต่อสญัญาเช่าใหแ้ลว้เสรจ็ก่อน
สิน้สุดระยะเวลาการเช่า หรอืเพื่อให ้ CPNREIT ด าเนินการสรรหาและคดัเลอืกผู้เช่าช่วงทรพัย์สนิรายใหม่มาแทน 
ซพีเีอน็ พทัยา โฮเทล ทีจ่ะไม่ต่ออายุสญัญาได ้ 
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6.1.12 ความเส่ียงจากความสามารถในการช าระค่าเช่าและค่าบริการของผู้เช่าพื้นท่ีในศนูยก์ารค้าและอาคาร
ส านักงาน 

ความสามารถในการด าเนินธุรกจิของผูเ้ช่าพืน้ทีใ่นศนูยก์ารคา้และอาคารส านกังานที่ CPNREIT ลงทุน จะสง่ผล
กระทบถงึความสามารถในการช าระค่าเช่าและค่าบรกิาร การต่อสญัญา หรอืการยกเลกิสญัญาก่อนครบก าหนด ซึง่ลว้น
แต่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายไดแ้ละกระแสเงนิสดของ CPNREIT และความสามารถของ CPNREIT ในการจ่าย
ประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ อย่างไรก็ตาม สญัญาเช่าพื้นที่ในศูนย์การค้าและอาคารส านักงานที่  
CPNREIT ลงทุนสว่นใหญ่ มอีายุประมาณ 3 ปี ท าใหผู้บ้รหิารอสงัหารมิทรพัยส์ามารถปรบัเปลีย่นรา้นคา้ในศนูยก์ารคา้
และผูเ้ช่าพืน้ทีใ่นอาคารส านกังานได ้นอกจากนี้ ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยไ์ดก้ าหนดนโยบายป้องกนัความเสีย่งจากการ
ผดินดัช าระหนี้ของผูเ้ช่า ไดแ้ก่ (1) การท าสญัญาเช่าโดยทัว่ไปจะมกีารเรยีกเกบ็เงนิประกนัการเช่าเป็นมูลค่าเท่ากบัค่า
เช่าประมาณ 3-6 เดอืน ซึง่สามารถน ามาใชช้ดเชยเป็นรายไดข้อง CPNREIT ในกรณีไม่สามารถเรยีกเกบ็ค่าเช่าจากผู้
เช่ารายนัน้ ๆ ได ้รวมถงึน ามาชดเชยรายไดท้ีข่าดหายไป และ/หรอืความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้แก่ CPNREIT ในกรณีที่
ผูเ้ช่าขอยกเลกิสญัญาเช่าก่อนครบก าหนดอายุการเช่าตามสญัญา (2) การระงบัสญัญาเช่าส าหรบัผูเ้ช่าทีค่า้งช าระค่า
เช่าเป็นเวลานาน พรอ้มทัง้เร่งประสานงานเพื่อเจรจาและแกไ้ขปญัหาร่วมกนักบัผูเ้ช่า (3) นโยบายการตดิตามหนี้สนิ
อย่างใกลช้ดิ ทัง้นี้ หากมกีารผดินดัช าระหนี้เกดิขึน้ จะมกีารประสานงานอย่างต่อเนื่องระหวา่งหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อ
แกไ้ขปญัหา 

6.1.13 ความเส่ียงจากการท่ีผูเ้ช่าช่วงพืน้ท่ีของโครงการอาคารส านักงานยูนิลีเวอร ์เฮ้าส ์ซ่ึงเป็นผูเ้ช่ารายเดียว
ของโครงการ ยกเลิกสญัญาเช่าช่วงก่อนก าหนด  
การจดัหาประโยชน์ส าหรบัโครงการอาคารส านักงานยูนิลเีวอร์ เฮา้ส ์จะเป็นการปล่อยเช่าช่วงใหก้บัผูเ้ช่าราย

เดยีวคอื ยูนิลเีวอร ์ไทย เทรดดิง้ ซึง่เป็นบรษิทัในเครอืของ Unilever ซึง่เป็นกลุ่มบรษิทัระดบัโลกทีท่ าธุรกจิเกีย่วกบั
สนิคา้อุปโภคบรโิภค โดยมสีนิคา้ของเครอื Unilever จ าหน่ายอยู่ในกว่า 190 ประเทศทัว่โลก (ทีม่า : Unilever Annual 
Report and Accounts 2018) โดยที ่สญัญาเช่าช่วงระหว่าง CPNREIT และ ยูนิลเีวอร ์ไทย เทรดดิง้ จะมรีะยะเวลา
เท่ากบัสญัญาเช่าที่ CPNREIT จะลงทุนในโครงการอาคารส านักงานยูนิลเีวอร ์เฮา้ส ์(สิน้สุดวนัที่ 14 พฤศจกิายน 
2577) 

ทัง้นี้ เมื่อ CPNREIT เขา้ลงทุนในโครงการนี้แลว้ ถงึแมส้ญัญาเช่าช่วงที ่CPNREIT จะเขา้ท ากบั ยนูิลเีวอร ์ไทย 
เทรดดิง้ จะมกีารจดทะเบยีนสทิธกิารเช่าช่วง แต่ขอ้ก าหนดของสญัญาเช่าช่วงยงัใหส้ทิธ ิยูนิลเีวอร ์ไทย เทรดดิง้ ใน
การบอกเลกิสญัญาโดยใหแ้จง้ CPNREIT ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 90 วนั โดยที ่ยูนิลเีวอร ์ไทย เทรดดิง้ จะต้อง
ชดใชค้่าเสยีหายใหแ้ก่ CPNREIT ในอตัรารอ้ยละ 30 ของจ านวนค่าเช่าและค่าบรกิารส าหรบัระยะเวลาการเช่าและการ
บรกิารทีเ่หลอือยู่ หรอื CPNREIT อาจรบิเงนิประกนัตามสญัญาเช่าและสญัญาบรกิารแทนกไ็ด ้แลว้แต่จ านวนใดจะสงู
กว่า   

อย่างไรกด็ ีหาก ยูนิลเีวอร ์ไทย เทรดดิง้ ใชส้ทิธใินการเลกิสญัญาเช่าช่วงดงักล่าว CPNREIT อาจไม่สามารถ
หาผูเ้ช่ารายใหม่ (รายเดยีวหรอืหลายราย) มาทดแทนยนูิลเีวอร ์ไทย เทรดดิง้ ซึง่เป็นผูเ้ช่ารายเดยีวไดท้นัท ีซึง่ในกรณี
นี้ CPNREIT อาจจ าเป็นที่จะต้องดดัแปลงพื้นที่เพื่อให้สามารถน าพื้นที่ออกให้เช่าแก่ผู้เช่ารายย่อยอื่นได้ โดยการ
ด าเนินการดงักล่าวจะมตีน้ทุนค่าใชจ้่ายและมรีะยะเวลาในการด าเนินการ ในระหว่างการด าเนินการดงักล่าว CPNREIT 
อาจไม่สามารถหาผู้เช่ารายใหม่ได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ของ CPNREIT และส่งผลกระทบต่อ
ความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของ CPNREIT  

อน่ึง เนื่องจากโครงการอาคารส านกังานยนูิลเีวอร ์เฮา้ส ์เป็นอาคารส านักงานทีอ่ยู่ในบรเิวณทีต่ัง้ทีม่จีุดเด่นและ
ขอ้ไดเ้ปรยีบ เพราะตัง้อยู่ในศูนยก์ลางย่านธุรกจิ (Central Business District) แห่งใหม่บรเิวณถนนพระราม 9 และอยู่
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ตดิกบัโครงการขนส่งมวลชนทีส่ าคญัคอืรถไฟฟ้ามหานคร  ประกอบกบัยูนิลเีวอร ์ไทย เทรดดิง้ ไดล้งทุนตกแต่งพืน้ที่
ภายในโครงการอาคารส านักงานยูนิลเีวอร ์เฮา้สท์ัง้หมด ซึง่หากยูนิลเีวอร ์ไทย เทรดดิง้ จะยา้ยสถานทีเ่ช่ากอ็าจจะมี
ต้นทุนในการด าเนินการ (Switching Cost) ทีค่่อนขา้งสงู ดว้ยเหตุผลดงักล่าวจงึอาจเป็นเหตุจูงใจทีจ่ะท าใหยู้นิลเีวอร ์
ไทย เทรดดิง้ ไม่ตดัสนิใจยา้ยสถานทีเ่ช่าจากโครงการอาคารส านกังานยนูิลเีวอร ์เฮา้ส ์ไปยงัสถานทีอ่ื่น 

6.1.14 ความเส่ียงจากการสูญเสียผูเ้ช่าหลกั (Anchor Tenants) ของโครงการประเภทศนูยก์ารค้า 

การมผีูเ้ช่าหลกั (Anchor Tenants) เช่น การมหีา้งสรรพสนิคา้หรอืโรงภาพยนตร ์เป็นปจัจยัหน่ึงในการดงึดูด
ลกูคา้เพื่อใหม้าซือ้สนิคา้และใชบ้รกิารภายในศูนยก์ารคา้ ดงันัน้การสญูเสยีผูเ้ช่าหลกัดงักล่าวอาจท าใหค้วามน่าสนใจ
ของศนูยก์ารคา้ลดลง ซึง่อาจสง่ผลใหป้รมิาณผูม้าซือ้สนิคา้และใชบ้รกิารภายในศนูยก์ารคา้ลดลงตามไปดว้ย และอาจมี
ผลต่อความสามารถในการรกัษาอตัราการเช่าพื้นที่ของผู้เช่าประเภทอื่น ๆ รวมถึงรายได้ค่าเช่าและค่าบริการของ
ศนูยก์ารคา้ดว้ย 

อย่างไรกต็าม ความเสีย่งในประเดน็น้ีจะลดลง เนื่องจากหากผูเ้ช่าหลกัจะไม่ต่ออายุสญัญาเช่ากบั CPNREIT ผู้
เช่าหลกัดงักล่าวจะตอ้งแจง้ล่วงหน้าอย่างน้อย 6 เดอืนก่อนครบก าหนดอายุสญัญา ซึง่ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยส์ามารถ
ใชร้ะยะเวลาดงักล่าวในการจดัหาผู้เช่ารายใหม่มาทดแทนผูเ้ช่าหลกัรายเดมิทีจ่ะไม่ต่ออายุสญัญา และดว้ยจุดเด่นใน
ดา้นทีต่ัง้ของศนูยก์ารคา้ที ่CPNREIT เขา้ลงทุน ทัง้สว่นทีเ่ป็นทรพัยส์นิทีล่งทุนอยู่เดมิและทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ 
รวมถงึประสบการณ์กว่า 30 ปีของ CPN ในการบรหิารจดัการศนูยก์ารคา้ในหลาย ๆ พืน้ทีไ่ดอ้ย่างประสบความส าเรจ็ 
การจดัหาผูเ้ช่าพืน้ทีร่ายใหม่มาทดแทนผูเ้ช่าพืน้ทีท่ีจ่ะไม่ต่ออายุสญัญาคาดว่าน่าจะด าเนินการได้ 

6.1.15 ความเส่ียงท่ีเกิดขึน้เมื่อต้องมีการปรบัปรงุทรพัยสิ์นของ CPNREIT  

ทรพัยส์นิประเภทศูนยก์ารคา้ อาคารส านักงาน และโรงแรมของ CPNREIT แต่ละแห่ง จะต้องซ่อมแซมและ
ปรบัปรุงใหป้ลอดภยั ดูใหม่ ทนัสมยั และสอดคลอ้งกบัความต้องการของลูกค้าผูเ้ขา้มาจบัจ่ายซือ้สนิค้าและใชบ้รกิาร
ศูนย์การค้า รวมถึงผู้เช่าพื้นที่ (ส าหรบัทรพัย์สนิส่วนที่เป็นศูนย์การค้าและอาคารส านักงาน) แล ะของลูกค้าที่มาใช้
บรกิารภายในโรงแรม โดยปกติการปรบัปรุงหรอืการซ่อมแซมบ ารุงรกัษาประจ าปีจะไม่ก่อให้เกดิผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานของทรพัยส์นิของ CPNREIT มากนัก ยกเวน้ในกรณีทีเ่ป็นการปรบัปรุงซ่อมแซมใหญ่ซึง่เป็นการปรบัปรุง
เพื่อเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ภายนอกและภายในของทรพัย์สิน หรือเป็นการเปลี่ยนแปลงงานระบบที่ส าคญัของ
ทรพัยส์นิ ซึง่โดยปกตจิะมกีารด าเนินการทุก ๆ 10-15 ปี และโดยทัว่ไปจะไม่มกีารหยุดการด าเนินงานของทรพัยส์นินัน้ 
ๆ ในระหว่างช่วงการปรบัปรุง โดยการปรบัปรุงจะด าเนินการเป็นส่วน ๆ เฉพาะในส่วนพืน้ทีท่ีต่้องการปรบัปรุงเท่านัน้ 
โดยพืน้ทีส่ว่นอื่นยงัคงเปิดใหบ้รกิารตามปกต ิเวน้แต่หากพจิารณาแลว้ว่าการปิดการด าเนินงานของทรพัยส์นิเพื่อการ
ปรบัปรุงซ่อมแซมจะเป็นประโยชน์มากกว่าการทยอยด าเนินการเป็นส่วน ๆ ซึ่งการด าเนินการดงักล่าวอาจจะมี
ผลกระทบต่อทัง้ผูเ้ช่าพื้นที่และลูกค้าทีม่าจบัจ่ายซือ้สนิค้าและใช้บรกิาร (ส าหรบัทรพัยส์นิส่วนที่เป็นศูนย์การค้าและ
อาคารส านกังาน) และลกูคา้ทีม่าใชบ้รกิารภายในโรงแรม ตลอดจนรายไดข้อง CPNREIT  

ในการปรับปรุงซ่อมแซมใหญ่ในแต่ละครัง้ ผู้จ ัดการกองทรัสต์และผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย์ในส่วนที่เป็น
ศูนย์การคา้และอาคารส านักงาน รวมถึงผู้เช่าช่วงทรพัย์สนิและผู้บรหิารโรงแรม ส าหรบัส่วนที่เป็นโรงแรม จะมกีาร
วางแผนเพื่อใหเ้กดิผลกระทบต่อผู้เช่าพืน้ที่และลูกค้าทีม่าจบัจ่ายซือ้สนิคา้และใชบ้รกิาร (ส าหรบัทรพัย์สนิส่วนที่เป็น
ศูนย์การค้าและอาคารส านักงาน) และลูกคา้ทีม่าใชบ้รกิารภายในโรงแรมใหน้้อยทีสุ่ด โดยจะมกีารพจิารณาถึงความ
เพยีงพอของแหล่งเงนิทุนทีจ่ะน ามาใชด้ าเนินการและระยะเวลาในการด าเนินการทีเ่หมาะสม รวมถงึจะมกีารศกึษาถงึ
ผลกระทบต่อรายไดแ้ละผลตอบแทนทีค่าดว่าจะไดร้บัทุกครัง้ก่อนเริม่ด าเนินการ ทัง้นี้ การปรบัปรุงซ่อมแซมใหญ่ถอืว่า
เป็นสิง่ทีจ่ าเป็นในการประกอบธุรกจิศนูยก์ารคา้ อาคารส านกังาน และโรงแรม เพื่อรกัษาภาพลกัษณ์และความทนัสมยั 
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และใหม้คีวามสอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาดอยู่ตลอดเวลา เพื่อสร้างความน่าสนใจใหแ้ก่ทรพัย์สนิที่ 
CPNREIT ลงทุน และสามารถตอบสนองความต้องการทัง้ของผู้เช่าพื้นที่ภายในศูนย์การค้าและอาคารส านักงาน 
รวมถงึลกูคา้ทีม่าใชบ้รกิารภายในศูนยก์ารคา้ อาคารส านักงาน และโรงแรม ซึง่กห็มายถงึการรกัษาและเพิม่โอกาสใน
การสรา้งรายไดแ้ละกระแสเงนิสดใหแ้ก่ CPNREIT ไดใ้นระยะยาว 

อน่ึง ส าหรบัการดูแลสภาพของทรพัยส์นิหลกัในส่วนทีเ่ป็นโรงแรมฮลิตนั พทัยา ใหอ้ยู่ในสภาพทีด่แีละมคีวาม
พรอ้มและเหมาะสมส าหรบัการจดัหาผลประโยชน์ ผูเ้ช่าช่วงทรพัยส์นิจะตอ้งใชค้วามพยายามอย่างดทีีส่ดุ (Best Effort) 
เยี่ยงผู้ประกอบกจิการโรงแรมโดยทัว่ไปใช้ ในการดูแลทรพัย์สนิที่เช่าช่วงให้อยู่ในสภาพทีด่ตีลอดระยะเวลาการเช่า 
และเพื่อใหท้รพัยส์นิทีเ่ช่าช่วงอยู่ในสภาพทีด่แีละเหมาะสมแก่การใชง้านตามวตัถุประสงคด์งัที่ระบุไว้ในสญัญา ผูเ้ช่า
ช่วงทรัพย์สนิจะต้องรบัผิดชอบในการดูแล (Maintenance) ซ่อมแซม (Repairs) หรือการกระท าใด ๆ ทัง้ปวงบน
ทรพัยส์นิทีเ่ช่าช่วงในกรณีที่จ าเป็น เพื่อให้ทรพัยส์นิทีเ่ช่าช่วงมลีกัษณะเป็นโรงแรม โดยใหค้่าใช้จ่ายดงักล่าวถอืเป็น
สว่นหน่ึงของค่าใชจ้่ายจากการด าเนินงานตามงบประมาณทีคู่่สญัญาทัง้สองฝา่ยตอ้งร่วมกนัพจิารณาและอนุมตั ิ

ทัง้นี้ CPNREIT คาดว่าจะมกีารด าเนินการปรบัปรุงทรพัยส์นิที่อาจจะเกดิขึน้ในอนาคตส าหรบัโรงแรมฮลิตนั 
พทัยา และโครงการเซน็ทรลัพลาซา พระราม 2 ในช่วงปี 2563 – 2564  

6.1.16 ความเส่ียงจากการท่ี CPNREIT ไม่มีสิทธิบนพืน้ท่ีของห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ภายในศนูยก์ารค้าบางแห่ง
ท่ี CPNREIT ลงทุน/จะเข้าลงทุน  

หา้งค้าปลกีขนาดใหญ่ภายในศูนย์การค้าบางแห่งที่ CPNREIT ลงทุน/จะเขา้ลงทุน ไม่ใช่ผู้เช่าพื้นที่กบักลุ่ม 
CPN ภายในพืน้ทีอ่าคารศูนยก์ารคา้ทีก่ลุ่ม CPN เป็นเจา้ของ และ CPNREIT ไม่ไดเ้ขา้ลงทุนในพืน้ทีข่องหา้งคา้ปลกี
ขนาดใหญ่ดงักล่าว ซึง่ผูท้ีเ่ป็นเจา้ของหา้งคา้ปลกีขนาดใหญ่ดงักล่าวอาจจะด าเนินการขาย ใหเ้ช่าช่วงที่ดนิ และ/หรอื
พืน้ทีด่งักล่าวแก่ผูห้นึ่งผูใ้ด หรอืเปลีย่นรูปแบบการท าธุรกจิ โดยที่ CPNREIT ไม่มสีทิธโิต้แยง้ ซึง่การกระท าดงักล่าว
อาจสง่ผลกระทบต่อการบรหิารศนูยก์ารคา้และผลการด าเนินงานของ CPNREIT ได ้

อย่างไรกต็าม ปจัจยัแห่งความส าเรจ็ประการหน่ึงในการด าเนินธุรกจิหา้งคา้ปลกีขนาดใหญ่คอืการมที าเลทีต่ัง้
ของหา้งทีด่แีละมคีวามสะดวกสบายในการเดนิทางเขา้ถงึ โดยการทีห่า้งตัง้อยู่ในพืน้ทีศู่นยก์ารคา้ที ่CPNREIT ลงทุน/
จะเขา้ลงทุน โดยทีศู่นย์การค้าดงักล่าวมที าเลที่ตัง้ทีด่แีละมคีวามสะดวกสบายในการเดนิทางเขา้ถึง ถอืเป็นปจัจยัที่
ส าคญัประการหนึ่งทีท่ าใหก้ารด าเนินธุรกจิของหา้งดงักล่าวประสบความส าเรจ็มาอย่างต่อเนื่อง อนัท าใหค้วามเสีย่งที่
หา้งคา้ปลกีขนาดใหญ่จะยา้ยออกจากพืน้ทีศ่นูยก์ารคา้ลดลงไปมาก 

หา้งคา้ปลกีขนาดใหญ่ทีต่ัง้อยู่ในศนูยก์ารคา้ที ่CPNREIT ลงทุน/จะเขา้ลงทุนมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

ศนูยก์ารค้าท่ี CPNREIT ลงทุน/จะเข้าลงทุน ห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ 
1. ศนูยก์ารคา้เซน็ทรลัพลาซา พระราม 3 หา้งสรรพสนิคา้เซน็ทรลั 
2. ศนูยก์ารคา้เซน็ทรลัพลาซา ป่ินเกลา้ หา้งสรรพสนิคา้เซน็ทรลั 
3. ศนูยก์ารคา้เซน็ทรลัเฟสตวิลั พทัยา บชี หา้งสรรพสนิคา้เซน็ทรลั 
4. ศนูยก์ารคา้เซน็ทรลัมารนีา บิก๊ซ ีซเูปอรเ์ซน็เตอร ์
5. ศนูยก์ารคา้เซน็ทรลัพลาซา ล าปาง หา้งสรรพสนิคา้โรบนิสนั 
6. ศนูยก์ารคา้เซน็ทรลัพลาซา สรุาษฎรธ์าน ี หา้งสรรพสนิคา้โรบนิสนั 

7. ศนูยก์ารคา้เซน็ทรลัพลาซา อุบลราชธาน ี หา้งสรรพสนิคา้โรบนิสนั 
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6.1.17 ความเส่ียงอนัเป็นผลกระทบจากความเสียหายท่ีเกิดขึน้ในพืน้ท่ีซ่ึง CPNREIT ไม่ได้เข้าลงทุน 

เน่ืองจากการลงทุนของ CPNREIT เป็นการลงทุนในพืน้ทีข่องอาคารศนูยก์ารคา้บางสว่น ท าให้ CPNREIT อาจ
ไม่ไดเ้ป็นผูท้ีส่ามารถใชส้ทิธเิรยีกรอ้งหรอืผูร้บัผลประโยชน์ส าหรบัการคุม้ครองความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้ในส่วนของ
พืน้ทีซ่ึง่ CPNREIT ไม่ไดล้งทุน ดงันัน้ ในกรณีทีเ่กดิความเสยีหายในส่วนของพืน้ทีใ่กลเ้คยีงกบัพืน้ทีท่ี่ CPNREIT ได้
เขา้ลงทุน ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้อาจมผีลกระทบต่อ CPNREIT ในการจดัหารายได ้รวมถงึการใหเ้ช่าพืน้ทีแ่ละการ
ใหบ้รกิารของ CPNREIT ได ้ซึง่ในกรณีเช่นนี้ แม้ CPNREIT จะจดัใหม้กีารประกนัภยัธุรกจิหยุดชะงกั (Business 
Interruption Insurance) แลว้กต็าม แต่ CPNREIT อาจจะไม่ไดร้บัค่าชดเชยตามกรมธรรม์ประกนัภยัเนื่องจากการ
ประกนัภยัดงักล่าวจะครอบคลุมเฉพาะความเสยีหายทีก่ระทบทรพัยส์นิที ่CPNREIT ไดเ้ขา้ลงทุนเท่านัน้ ตามเงื่อนไขที่
ระบุไวใ้นกรมธรรม ์ดงันัน้ ในกรณีทีพ่ืน้ทีซ่ึง่ CPNREIT ไดเ้ขา้ลงทุนตอ้งหยุดชะงกัในการด าเนินธุรกจิเป็นการชัว่คราว 
(ทัง้ทีพ่ืน้ทีด่งักล่าวไม่ไดร้บัความเสยีหาย) จากการทีพ่ืน้ทีอ่ื่นซึง่  CPNREIT ไม่ไดเ้ขา้ลงทุน เกดิความเสยีหายและไม่
สามารถใช้ด าเนินธุรกจิได ้จนมผีลกระทบต่อพืน้ทีใ่นส่วนที่ CPNREIT ไดเ้ขา้ลงทุน CPNREIT อาจจะไม่ได้รบั
ค่าชดเชยตามกรมธรรมป์ระกนัภยัธุรกจิหยุดชะงกั 

6.1.18 ความเส่ียงจากการท่ีคู่สญัญาไม่ปฏิบติัตามสญัญา 

ในการลงทุนและบรหิารอสงัหารมิทรพัยข์อง CPNREIT ทาง CPNREIT ไดเ้ขา้ท า/จะเขา้ท าสญัญาเช่า และ/
หรอืเช่าช่วงทีด่นิ และ/หรอือาคาร สญัญาเช่า และ/หรอืซือ้ขายงานระบบ สญัญาซือ้ขายสงัหารมิทรพัย์  และสญัญาตก
ลงกระท าการเพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัย์รวมถึงทรพัย์สนิต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กบัเจ้าของหรือผู้ทรงสทิธิตาม
กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งของทรพัย์สนิดงักล่าว และ/หรอืสญัญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกบัการลงทุนและการบรหิารจดัการ
ทรพัยส์นิของ CPNREIT เพื่อประโยชน์ในการจดัหาประโยชน์ในทรพัยส์นิของ CPNREIT และด าเนินการใด ๆ เพื่อให้
คู่สญัญาปฏบิตัติามขอ้ก าหนดในสญัญา  

อย่างไรกด็ ี ถงึแมจ้ะมขีอ้ก าหนดในสญัญา คู่สญัญาอาจปฏบิตัผิดิสญัญา หรอืเกดิเหตุการณ์ใด ๆ อนัเป็นเหตุ
แห่งการเลกิหรอืผดิสญัญาได ้ในกรณีเช่นนี้ แม ้CPNREIT จะมสีทิธบิอกเลกิสญัญา เรยีกรอ้งค่าเสยีหาย รวมตลอดจน
เรยีกค่าขาดประโยชน์และค่าเช่าที่ช าระไปแล้วตามสดัส่วนระยะเวลาเช่าทีค่งเหลอืกต็าม แต่เหตุการณ์ที่คู่สญัญาผดิ
สญัญาดงักล่าว อาจท าให ้CPNREIT ไม่ไดร้บัผลประโยชน์อนัพงึได ้จากการกระท าการหรอืงดเวน้กระท าการหรอืการ
บงัคบัใหเ้ป็นไปตามสญัญาตามทีก่ าหนดไวด้งักล่าวได ้เช่น ไม่สามารถบงัคบัใหเ้ป็นไปตามสทิธขิอง  CPNREIT ตาม
ขอ้ก าหนด หรอืในกรณีที่คู่สญัญาปฏบิตัิผดิขอ้ก าหนดและเงื่อนไขตามสญัญาที่เกี่ยวขอ้งแล้ว คู่สญัญาอาจไม่ช าระ
ค่าเสยีหายตามที ่ CPNREIT เรยีกรอ้ง ดงันัน้  CPNREIT จงึอาจต้องน าเรื่องดงักล่าวเขา้สู่กระบวนการยุตธิรรมโดย
การฟ้องรอ้งต่อศาลทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่การด าเนินการดงักล่าว ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ม่สามารถคาดการณ์ไดถ้งึระยะเวลาและ
ผลกระทบในการด าเนินการ รวมถงึจ านวนเงนิที ่CPNREIT จะไดร้บัชดเชย เยยีวยาจากความเสยีหายต่าง ๆ ดงักล่าว 
นอกจากนี้ ผลแห่งคดขีึน้อยู่กบัดุลพนิิจของศาลทีเ่กีย่วขอ้ง และถงึแมศ้าลจะมคี าพพิากษาให้ CPNREIT ชนะคด ีทาง 
CPNREIT อาจไม่สามารถบงัคบัให้เป็นไปตามค าพิพากษาของศาล ผู้ถือหน่วยทรสัต์จงึมคีวามเสี่ยงที่จะไม่ได้รบั
ผลตอบแทนตามจ านวนหรอืภายในระยะเวลาทีค่าดการณ์ไว ้

6.1.19 ความเส่ียงจากการยกเลิกสญัญาเช่าช่วงท่ีดินในโครงการเซ็นทรลัพลาซา พระราม 2 และโครงการ
เซน็ทรลัพลาซา ป่ินเกล้า เน่ืองจากสญัญาเช่าท่ีดินหลกัถกูยกเลิก  

เน่ืองจากการลงทุนในโครงการเซน็ทรลัพลาซา พระราม 2 และโครงการเซน็ทรลัพลาซา ป่ินเกลา้ มกีารลงทุน
ในสทิธกิารเช่าช่วงที่ดิน แม้ว่าการลงทุนในสทิธกิารเช่าช่วงที่ดนิจะได้มีการจดทะเบยีนสทิธกิารเช่าระยะยาวไว้ต่อ
พนักงานเจา้หน้าที่ทีเ่กีย่วขอ้งแลว้กต็าม แต่ CPNREIT กย็งัคงมคีวามเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากการเลกิสญัญาเช่าช่วง
ทีด่นิ ซึง่เป็นผลมาจากสญัญาเช่าทีด่นิ ทีจ่ดัท าระหว่างผูใ้หเ้ช่าช่วงทีด่นิแก่ CPNREIT และเจา้ของทีด่นิมอีนัต้องสิน้สุด
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หรอืระงบัลง เพื่อลดความเสีย่งดงักล่าวทีอ่าจเกดิขึน้ CPNREIT จงึไดจ้ดัใหม้กีารด าเนินการเพื่อเป็นการประกนัความ
เสีย่งดงักล่าวดงันี้ 

ก) ด าเนินการขอความยนิยอมพร้อมก าหนดเงื่อนไขในการเช่าช่วงที่ดนิกบัเจ้าของที่ดนิ ตามสญัญาเช่า
ทีด่นิทีเ่ซน็ทรลัพฒันา พระราม 2 มอียู่กบัเจา้ของทีด่นิ พรอ้มกบั CPNREIT ไดจ้ดัใหม้กีารป้องกนัความ
เสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากการระงบัไปซึง่สญัญาเช่าทีด่นิดงักล่าว โดยไดร้บัสทิธจิากเจา้ของทีด่นิในการสวม
สทิธสิญัญาเช่าทีด่นิแทนเซน็ทรลัพฒันา พระราม 2  

 ณ วนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2550  CPNREIT (เดมิคอืกองทุนรวม CPNRF) ยงัไม่ไดร้บัสทิธดิงักล่าวจาก
เจา้ของทีด่นิ ดงันัน้ CPNREIT จงึไดต้กลงกบั CPN และเซน็ทรลัพฒันา พระราม 2 ในการวางมาตรการ
เพิม่เตมิจนกว่า CPNREIT จะไดม้าซึง่สทิธใินการสวมสทิธติามสญัญาเช่าทีด่นิ โดย CPNREIT รวมถงึ 
CPN และเซ็นทรลัพัฒนา พระราม 2 ได้ด าเนินการมาตรการดังต่อไปนี้แล้วเสร็จตัง้แต่วันที่ 28 
กุมภาพนัธ ์2550  

1.   เซน็ทรลัพฒันา พระราม 2 ได้ใหส้ทิธแิก่ CPNREIT ในการช าระค่าเช่าทีด่นิแทนเซน็ทรลัพฒันา 
พระราม 2 ในกรณีทีเ่ซน็ทรลัพฒันา พระราม 2 ไม่ช าระค่าเช่าทีด่นิใหแ้ก่เจา้ของทีด่นิตามสญัญา
เช่าทีด่นิ 

2    เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 มีการจัดส่งหลักฐานการช าระค่าเช่ามาให้แก่  CPNREIT  
ทุก ๆ เดอืน 

3.   CPN และ/หรอืเซน็ทรลัพฒันา พระราม 2 ไดด้ าเนินการใหม้หีลกัประกนัที่ CPNREIT ยอมรบัได ้
ในรูปของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนี้ เพื่อเป็นประกนัในการช าระค่าเช่าตามข้อ 1 
ขา้งต้น ในมูลค่าเท่ากบัค่าเช่าที่ดนิที่เซน็ทรลัพฒันา พระราม 2 จะต้องช าระแก่เจ้าของที่ดนิใน
ระยะเวลา 2 ปี  

4.   เซ็นทรลัพฒันา พระราม 2 มีนโยบายในการด าเนินกิจการของบริษัทเท่าที่จ าเป็น เพื่อให้เป็น
บรษิทัทีม่คีวามเสีย่งทางธุรกจิต ่า โดยมกีารด าเนินการแกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธใินส่วนทีเ่กีย่วกบั
วตัถุประสงคข์องบรษิทั เพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการด าเนินกจิการของบรษิทัเท่าทีจ่ าเป็น 

5.   CPN ตกลงให้มกีารรกัษาอตัราส่วนทางการเงนิในระดบัที่ CPNREIT ยอมรบัได้ โดยจะเป็น
อตัราส่วนเดยีวกบัที ่CPN มขีอ้ตกลงกบัเจา้หนี้เงนิกู้ยมืต่าง ๆ ซึง่ได้แก่อตัราส่วนหนี้สนิต่อทุน 
(D/E Ratio) และอตัราส่วนความสามารถในการช าระหนี้สนิ (DSCR: Debt Service Coverage 
Ratio) หาก CPN ไม่สามารถรกัษาอตัราส่วนดงักล่าว และไม่สามารถแก้ไขได้ในระยะเวลา 3 
เดอืน เซน็ทรลัพฒันา พระราม 2 หรอื CPN จะต้องวางเงนิประกนัหรอืจ าน าตราสารที่ CPNREIT 
เหน็ชอบในมูลค่าเท่ากบัค่าเช่าที่ดนิที่เซน็ทรลัพฒันา พระราม 2 มภีาระจะต้องช าระแก่เจ้าของ
ทีด่นิคงเหลอืทัง้หมด 

ทัง้นี้ มาตรการเพิม่เตมิดงักล่าวขา้งต้นจะถูกยกเลกิเมื่อ CPNREIT ไดร้บัสทิธจิากเจา้ของทีด่นิในการ
สวมสทิธสิญัญาเช่าทีด่นิแทนเซน็ทรลัพฒันา พระราม 2 เรยีบรอ้ยแลว้ หรอืมแีนวทางอื่นที่ CPNREIT 
ยอมรบัไดม้าทดแทน 

ข) CPN ได้ด าเนินการแก้ไขสญัญาเช่าที่ดนิอนัเป็นที่ตัง้ของโครงการเซ็นทรลัพลาซา ป่ินเกล้า ระหว่าง 
CPN  กบับรษิทั หา้งเซน็ทรลั ดพีาทเมนทส์โตร ์จ ากดั โดยก าหนดให้ CPNREIT สามารถเขา้สวมสทิธิ
ตามสญัญาเช่าทีด่นิ ในกรณีที ่CPN ไม่ปฏบิตัติามสญัญาเช่าที่ดนิดงักล่าวอนัอาจมผีลใหเ้ลกิสญัญาเช่า
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ที่ดนิ และรวมถึงการแก้ไขสญัญาเช่าที่ดิน โดยก าหนดให้ในกรณีที่บริษัท ห้างเซน็ทรลั ดีพาทเมนท์
ส โ ต ร์  จ า กัด  มีค ว า มป ร ะ ส ง ค์ จ ะ โ อนกร ร มสิท ธิ ์ใ น ที่ ดิ น อัน เ ป็ นที่ ตั ้ง ข อ ง ศู น ย์ ก า ร ค้ า 
เซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า บริษัท ห้างเซ็นทรลั ดีพาทเมนท์สโตร์ จ ากดั จะต้องก าหนดให้ผู้รบัโอน
กรรมสทิธิใ์นทีด่นิจะต้องรบัไปซึง่สทิธแิละหน้าทีท่ ัง้ปวงทีผู่ใ้หเ้ช่ามอียู่กบัผูเ้ช่า ตามทีก่ าหนดในสญัญา
เช่าทีด่นิ  

อย่างไรกด็ ีแมว้่าสญัญาเช่าช่วงทีด่นิจะสิน้สดุลงไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดกต็าม  CPNREIT ยงัคงด ารงสถานะเป็นผูม้ี
สทิธคิรอบครองอาคารในฐานะผูเ้ช่าอาคาร และสามารถใชป้ระโยชน์จากทรพัยส์นิทีเ่ช่าไดต่้อไป ทัง้นี้ ในกรณีทีส่ญัญา
เช่าช่วงทีด่นิสิน้สดุลงอนัเนื่องมาจากความผดิของผูใ้หเ้ช่าช่วงสทิธใินทีด่นิ และ CPNREIT ไม่ใชส้ทิธหิรอืไม่สามารถใช้
สทิธใินการเขา้เป็นคู่สญัญาเช่าทีด่นิแทนผูใ้หเ้ช่าชว่งสทิธใินทีด่นิ ตามเงื่อนไขทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาเช่าชว่งทีด่นิได ้ทาง 
CPNREIT จะไดร้บัค่าเช่าช่วงทีด่นิทีไ่ดช้ าระล่วงหน้าคนืจากผูใ้หเ้ช่าช่วงสทิธใินทีด่นิ ตามสดัสว่นระยะเวลาการเช่าช่วง
ทีด่นิทีเ่หลอือยู่ นอกจากนี้ ในกรณีทีส่ญัญาเช่าทีด่นิทีจ่ดัท าระหว่างผูใ้หเ้ช่าช่วงสทิธใินทีด่นิแก่ CPNREIT และเจา้ของ
ทีด่นิมอีนัตอ้งสิน้สดุหรอืระงบัลง จนเป็นเหตุใหอ้าคารและสิง่ปลูกสรา้งทีต่ัง้อยู่บนทีด่นิดงักล่าวต้องตกเป็นของเจา้ของ
ทีด่นิ ทางเจา้ของทีด่นิดงักล่าวยงัคงมภีาระผูกพนัและความรบัผดิชอบตามกฎหมายทีจ่ะต้องใหเ้ช่าอาคารและสิง่ปลูก
สรา้งแก่ CPNREIT เพื่อน าไปจดัหาประโยชน์ตามวตัถุประสงค ์

6.1.20 ความเส่ียงจากการอาจไมไ่ด้รบัการต่อสญัญาเช่าโครงการเซน็ทรลัพลาซา พระราม 3 ในปีท่ี 30 และปีท่ี 
60 

เน่ืองจากสญัญาเช่าโครงการเซน็ทรลัพลาซา พระราม 3 ที ่CPNREIT ท ากบัเซน็ทรลัพฒันา พระราม 3 นัน้ จะ
สิน้สุดในวนัที ่15 สงิหาคม 2578 โดยเมื่อสิน้สุดก าหนดเวลาการเช่าดงักล่าว เซน็ทรลัพฒันา พระราม 3 ไดต้กลงให้
ค ามัน่แก่ CPNREIT ว่าจะให ้CPNREIT มสีทิธใินการต่อสญัญาเช่าไดอ้กี 2 คราว ๆ ละ 30 ปี ทัง้นี้ แมว้่า CPNREIT 
จะมีสิทธิในการต่อสญัญาเช่าดังกล่าวตามค ามัน่ที่เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 ได้ให้ไว้ตามสญัญาเช่าก็ตาม แต่ 
CPNREIT อาจไม่สามารถใชส้ทิธใินการต่อสญัญาดงักล่าวไดไ้ม่ว่าจากสาเหตุใดกด็ ีเช่น การผดิสญัญาโดยเจตนาของ
เซน็ทรลัพฒันา พระราม 3 หรอืมกีารเปลีย่นแปลงกฎหมายหรอืขอ้ปฏบิตัทิางกฎหมายเกี่ยวกบัสญัญาเช่า หรอืผูร้บั
โอนกรรมสทิธิใ์นทรพัยส์นิทีเ่ช่าซึง่เป็นบุคคลภายนอกไม่ปฏบิตัิตามค ามัน่ หรอืการเขา้สู่กระบวนการล้มละลายหรอื
ฟ้ืนฟูกจิการของเซน็ทรลัพฒันา พระราม 3 เป็นตน้ 

เพื่อเป็นการลดความเสีย่งดงักล่าว  CPNREIT จงึก าหนดเงื่อนไขในสญัญาเช่าใหเ้ซน็ทรลัพฒันา พระราม 3 ให้
ค ารบัรองว่าจะไม่ขาย จ าหน่ายหรอืโอนกรรมสทิธิใ์นทรพัยส์นิทีเ่ช่า ทัง้น้ี เพื่อด ารงสถานะของผูใ้หเ้ช่าตามสญัญาเช่า 
และก าหนดให้ CPNREIT มสีทิธใินการซื้ออสงัหารมิทรพัย์ทีเ่ช่าได้ หากเซน็ทรลัพฒันา พระราม 3 ไม่สามารถให ้
CPNREIT ใชส้ทิธต่ิออายุสญัญาเช่าตามทีไ่ดใ้หค้ ามัน่ไว ้รวมทัง้ CPN ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่อี านาจควบคุมของเซน็ทรลั
พฒันา พระราม 3 ตกลงทีจ่ะควบคุมดแูลใหเ้ซน็ทรลัพฒันา พระราม 3 ปฏบิตัติามสญัญาเช่าอย่างเคร่งครดั นอกจากนี้  
CPNREIT ไดจ้ดัใหเ้ซน็ทรลัพฒันา พระราม 3 น าทรพัยส์นิทีใ่หเ้ช่ามาจ านองกบั CPNREIT เพื่อเป็นประกนัการปฏบิตัิ
ตามสญัญาเช่าและเยยีวยาความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้กบั CPNREIT จากการทีไ่ม่สามารถใชท้รพัยส์นิที่เช่าไดต้าม
สญัญาเช่าอีกด้วย อย่างไรก็ดี การด าเนินการดังกล่าวอาจไม่สามารถเยียวยาความเสยีหายทัง้หมดที่ เกิดขึ้นแก่ 
CPNREIT ไดท้ัง้หมด 

6.1.21 การลงทุนของ CPNREIT ในทรพัยสิ์นบางโครงการจะไม่ได้ลงทุนในท่ีดิน  

เน่ืองจากการลงทุนของ CPNREIT ในทรพัยส์นิบางโครงการจะไม่ไดล้งทุนในทีด่นิ ซึง่ท าให ้CPNREIT อาจไม่
มอี านาจในการใช้ประโยชน์ในทีด่นิเยีย่งเจา้ของที่ดนิหรอืผูท้รงสทิธกิารเช่าในที่ดนิ อย่างไรกด็ ีผู้ให้เช่าทรพัยส์นิแก่ 
CPNREIT ในฐานะเจ้าของกรรมสทิธิใ์นที่ดิน และ/หรือผู้ทรงสทิธิการเช่าในที่ดินที่เป็นที่ตัง้ของโครงการส่วนที ่
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CPNREIT ลงทุน/จะเขา้ลงทุน จะยนิยอมให ้CPNREIT ลูกค้า คู่สญัญา ผู้เช่าพืน้ทีใ่นทรพัยส์นิทีเ่ช่าจาก CPNREIT 
รวมถึงผู้ใช้บรกิารของโครงการ สามารถใช้ประโยชน์ในทีด่นิเพื่อเป็นทางเขา้ -ออก และสญัจรภายในโครงการได้ ซึ่ง
ผูจ้ดัการกองทรสัตเ์หน็ว่าการไม่ไดล้งทุนในทีด่นิจะไม่กระทบต่อการจดัหาประโยชน์ในทรพัยส์นิที ่CPNREIT ลงทุน/จะ
เขา้ลงทุน 

นอกจากนี้ CPN ในฐานะบรษิทัใหญ่ของผูท้รงสทิธกิารเช่าในทีด่นิกบับุคคลภายนอกส าหรบัทีด่นิทีเ่ป็นทีต่ัง้ของ
โครงการส่วนที่ CPNREIT ลงทุน/จะเขา้ลงทุน จะควบคุม ดูแล และด าเนินการใด ๆ ให้บรษิัทย่อยดงักล่าวสามารถ
ปฏบิตัติามขอ้ก าหนดและเงื่อนไขในสญัญาเช่าทีด่นิทีเ่กีย่วขอ้งทีบ่รษิทัดงักล่าวเป็นคู่สญัญาอย่างเคร่งครดั (รวมถงึการ
ให้ความช่วยเหลือทางการเงินใด ๆ) เพื่อป้องกันและเยียวยาหากมีเหตุที่จะท าให้บริษัทดังกล่าวไม่ปฏิบัติตาม
ขอ้ก าหนดและเงื่อนไขของสญัญา หรอืหากจะมกีารเลกิสญัญาทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่ผูจ้ดัการกองทรสัต์เหน็ว่ามาตรการนี้จะ
ช่วยป้องกนัไม่ใหผู้้ทรงสทิธกิารเช่าในที่ดนิกบับุคคลภายนอกดงักล่าวกระท าการใด ๆ อนัเป็นเหตุให้มีการยกเลิก
สญัญาเช่าที่ดนิ นอกจากนี้ ตามสญัญาเช่าอสงัหารมิทรพัยส์ าหรบัการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยข์อง CPNREIT ได้
ก าหนดหน้าทีข่องผูใ้หเ้ช่าทรพัยส์นิ ว่าจะต้องไม่กระท าการใด ๆ ใหเ้กดิการรอนสทิธขิอง CPNREIT หรอืกระท าการ 
ใด ๆ ทีม่ผีลหรอืจะสง่ผลกระทบท าให้ CPNREIT ไม่สามารถใชป้ระโยชน์ไดจ้ากทรพัยส์นิทีเ่ช่า ซึง่ถ้าหาก CPNREIT 
ไม่สามารถใชป้ระโยชน์ไดจ้ากทรพัยส์นิทีเ่ช่าไดเ้น่ืองจากการผดิสญัญาดงักล่าว ผูใ้หเ้ช่าทรพัยส์นิจะต้องช าระค่าเช่าที่ 
CPNREIT ได้ช าระไปแล้วล่วงหน้าคนืให้แก่ CPNREIT โดยค านวณตามระยะเวลาการเช่าที่คงเหลอื นอกจากนี้  
CPNREIT ยงัสามารถเรยีกค่าขาดประโยชน์จากการเลกิสญัญาดงักล่าวจากผูใ้หเ้ช่าทรพัยส์นิไดด้ว้ย ทัง้นี้ รายละเอยีด
โครงการอสงัหารมิทรพัยท์ี ่CPNREIT ไม่ไดล้งทุนในทีด่นิ และเจา้ของกรรมสทิธิ/์ผูท้รงสทิธกิารเช่าในทีด่นิทีเ่ป็นทีต่ัง้
ของโครงการสว่นที ่CPNREIT ลงทุน/จะเขา้ลงทุน เป็นดงันี้ 

โครงการ เจ้าของกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน ผูท้รงสิทธิการเช่าในท่ีดิน 
โครงการเซน็ทรลัเฟสตวิลั พทัยา บชี และโรงแรมฮลิ
ตนั พทัยา 

ทีด่นิบางส่วนเป็นของ
บุคคลภายนอก และบางส่วนเป็น
ของเซน็ทรลัพฒันา พระราม 2/1 

เซน็ทรลัพฒันา พระราม 2/1 ส าหรบัทีด่นิ
ส่วนของบุคคลภายนอก ซึ่งให้เช่าช่วง
ต่อแก่ซพีเีอน็ พทัยา/1 

โครงการเซน็ทรลัมารนีา บุคคลภายนอก CPN 
โครงการเซน็ทรลัพลาซา ล าปาง บุคคลภายนอก เซน็ทรลัพฒันา ดเีวลลอปเมน้ท์/1 
โครงการเซน็ทรลัพลาซา สุราษฎรธ์านี เซน็ทรลัพฒันา ดเีวลลอปเมน้ท์/1 - 
โครงการเซน็ทรลัพลาซา อุบลราชธานี เซน็ทรลัเวลิด์/1 - 
โครงการเซน็ทรลัพลาซา พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) บุคคลภายนอก เซน็ทรลัพฒันา พระราม 2/1 
โครงการอาคารส านกังานเดอะไนน์ ทาวเวอรส์ GLAND/1 - 
โครงการอาคารส านกังานยนูิลเีวอร ์เฮา้ส ์ สเตอรล์งิ/1 - 
หมายเหตุ 
1.  เป็นบรษิทัย่อยของกลุ่ม CPN 

6.1.22 ความเส่ียงจากการลงทุนในพื้นท่ีเช่าช่วงในโครงการเซ็นทรลัเฟสติวลั พทัยา บีช และโครงการ
เซน็ทรลัมารีนา 

เนื่องจากพืน้ที่อาคารบางส่วนในโครงการเซน็ทรลัเฟสตวิลั พทัยา บชี ที่ CPNREIT ลงทุนประมาณ 4,827 
ตารางเมตร และพืน้ทีอ่าคารบางส่วนในโครงการเซน็ทรลัมารนีา ที ่CPNREIT จะลงทุนประมาณ 3,924 ตารางเมตร 
เป็นพืน้ทีเ่ช่าช่วงในอาคารที่ผูใ้หเ้ช่าไปเช่ามาจากเจา้ของกรรมสทิธิ ์(กล่าวคอื โครงการเซน็ทรลัเฟสติวลั พทัยา บชี 
เจ้าของกรรมสทิธิใ์นพื้นที่ คือ บริษัท สรรพสนิค้าเซ็นทรลั จ ากดั (สาขาเซ็นทรลัเฟสติวลั พทัยา บชี) ให้เช่าพื้นที่
ดงักล่าวแก่ ซพีเีอน็ พทัยา และโครงการเซน็ทรลัมารนีา เจา้ของกรรมสทิธิใ์นพืน้ที่ คอื บรษิทั เซน็ทรลัพทัยา จ ากดั 
(ปจัจุบนัไดค้วบรวมกบับรษิทัอื่น เป็น บรษิทั บิก๊ซ ีรเีทล โฮลดิง้ จ ากดั) ใหเ้ช่าพืน้ทีใ่นโครงการดงักล่าวใหแ้ก่ CPN) 
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ซึง่การลงทุนในพืน้ทีเ่ช่าช่วงดงักล่าว ท าให ้CPNREIT ไม่มอี านาจควบคุมการปฏบิตัติามสญัญาเช่าพืน้ทีข่องคูส่ญัญาที่
เกีย่วขอ้ง ดงันัน้  CPNREIT จงึไม่สามารถรบัประกนัไดว้่าจะไม่มกีารยกเลกิสญัญาเช่าพืน้ที่ดงักล่าว ซึง่เหตุดงักล่าว
อาจสง่ผลกระทบต่อการจดัหาผลประโยชน์จากทรพัยส์นิในอนาคต  

อย่างไรกด็ี พืน้ที่เช่าช่วงดงักล่าวในโครงการเซน็ทรลัเฟสติวลั พทัยา บชี และโครงการเซน็ทรลัมารนีา เป็น
เพียงพื้นที่บางส่วนในอาคารซึ่งมีจ านวนไม่มาก และมีสดัส่วนการลงทุนที่ต ่าเมื่อเทียบกบัพื้นที่ในอาคารทัง้หมดที ่
CPNREIT ลงทุน อกีทัง้ CPN ในฐานะที่เป็นบรษิทัใหญ่ของซพีเีอน็ พทัยา ซึ่งเป็นผูใ้หเ้ช่าอาคารโครงการเซน็ทรลั 
เฟสติวลั พทัยา บชี ได้ก าหนดมาตรการควบคุมดูแลการปฏบิตัิตามสญัญาของซพีเีอน็ พทัยา และมาตรการในการ
ป้องกนัและเยยีวยาเพื่อมใิห้ซพีเีอน็ พทัยา กระท าการใด ๆ อนัเป็นการผดินัดสญัญาเช่าพื้นที่อาคาร ซึง่ CPNREIT 
ไดร้บัความยนิยอมจากเจา้ของกรรมสทิธิใ์นพืน้ทีโ่ครงการเซน็ทรลัเฟสตวิลั พทัยา บชี ในการให ้CPNREIT เขา้สวม
สทิธแิทนซพีเีอน็ พทัยา หากซพีเีอน็ พทัยา ไม่สามารถปฏบิตัติามสญัญาดงักล่าวได ้ 

นอกจากนี้ ในกรณีที ่CPNREIT ไม่สามารถน าพืน้ทีท่ีเ่ช่าช่วงในโครงการเซน็ทรลัเฟสตวิลั พทัยา บชี ไปจดัหา
ประโยชน์ได้เนื่องจากเป็นความผดิของซพีเีอน็ พทัยา หรือ CPNREIT ไม่สามารถน าพื้นที่ที่เช่าช่วงในโครงการ
เซน็ทรลัมารนีาไปจดัหาประโยชน์ไดเ้น่ืองจากเป็นความผดิของ CPN CPNREIT จะมสีทิธบิอกเลกิสญัญาไดท้นัท ีโดย
ทีซ่พีเีอน็ พทัยา และ CPN (แลว้แต่กรณี) จะต้องคนืค่าเช่าส าหรบัทรพัยส์นิทีเ่ช่าช่วงส าหรบัระยะเวลาการเช่าช่วงที่
คงเหลอื รวมถงึเงนิหรอืผลประโยชน์อื่นใดทีไ่ดร้บัไวใ้นนาม CPNREIT คนืใหแ้ก่ CPNREIT อกีทัง้จะต้องช าระค่าขาด
ประโยชน์จากการที ่CPNREIT ไม่สามารถใชป้ระโยชน์ซึง่ทรพัยส์นิทีเ่ช่าช่วงใหแ้ก่ CPNREIT ดว้ย  

ดงันัน้ การเช่าช่วงพืน้ทีอ่าคารในโครงการดงักล่าวจงึมคีวามเสีย่งต่อ CPNREIT ในระดบัต ่า และไม่มผีลกระทบ
ต่อการจดัหาประโยชน์ของ CPNREIT จากทรพัยส์นิทีล่งทุนอย่างมนียัส าคญั 

6.1.23 ข้อจ ากดัในการจดัหาประโยชน์ในโครงการอาคารส านักงานเดอะไนน์ ทาวเวอรส์ 

สญัญาเช่าพืน้ทีใ่นโครงการอาคารส านกังานเดอะไนน์ ทาวเวอรส์ กบัผูเ้ช่าบางราย มขีอ้จ ากดัหา้มมใิหผู้ใ้หเ้ช่า
ประกอบธุรกจิหรอือนุญาตใหบุ้คคลใดประกอบธุรกจิทีเ่ป็นการแขง่ขนักบัธุรกจิของผูเ้ช่าภายในพื้นทีโ่ครงการเดอะไนน์ 
ทาวเวอรส์ ตลอดระยะเวลาตามสญัญาเช่าดงักล่าว ซึง่ขอ้ก าหนดดงักล่าวอาจท าให้ CPNREIT มขีอ้จ ากดัในการจดัหา
ประโยชน์จากพืน้ทีโ่ครงการอาคารส านกังานเดอะไนน์ ทาวเวอรส์  

อย่างไรกด็ ีเน่ืองจากอตัราการเช่าพืน้ที ่(Occupancy Rate) ของโครงการอาคารส านกังานเดอะไนน์ ทาวเวอรส์
ในปจัจุบนัมอีตัราค่อนขา้งสงู ดงันัน้ ขอ้จ ากดัดงักล่าวจงึอาจไม่เป็นอุปสรรคต่อการจดัหาประโยชน์ในพืน้ทีโ่ครงการ
อาคารส านักงานเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส  อย่างมีนัยส าคัญแต่อย่างใด ทัง้นี้  ผู้จ ัดการกองทรัสต์และผู้บริหาร
อสงัหารมิทรพัย์จะใช้ความพยายามในการลดขอ้จ ากดัในการจดัหาผลประโยชน์ดงักล่าว เมื่อมกีารพจิารณาการต่อ
สญัญาเช่าพื้นที่และสญัญาบรกิารในครัง้ต่อไป ทัง้นี้ ณ 31 ธนัวาคม 2562 สดัส่วนพื้นที่เช่าของผู้เช่าบางรายที่มี
ขอ้จ ากดัดงักล่าวในสญัญาเช่าพืน้ทีค่ดิเป็นประมาณรอ้ยละ 2.4 ของพืน้ทีใ่หเ้ช่าของโครงการอาคารส านักงานเดอะไนน์ 
ทาวเวอรส์ ทัง้หมด 

6.1.24 ความเส่ียงท่ีเกิดขึน้จากการกู้ยืมเงิน 

ในกรณีที ่CPNREIT ไดด้ าเนินการกูย้มืเงนิตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดไวใ้นหนังสอืชีช้วน โดยคาดว่าสดัส่วนการ
กูย้มืเงนิของ CPNREIT ภายหลงัการลงทุนจะอยู่ทีป่ระมาณรอ้ยละ 27 (สดัส่วนการกูย้มืเงนิค านวณจากสดัส่วนการ
กูย้มืเงนิในปจัจุบนัของ CPNREIT ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 โดยมูลค่าทรพัยส์นิรวมของ CPNREIT ภายหลงัที่
ลงทุนในทรพัย์สินกลุ่มที่ 1 และทรพัย์สนิกลุ่มที่ 2 แล้วเสร็จ จะรวมมูลค่าทรัพย์สินจากโครงการเซ็นทรัลพลาซา 
พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) ซึง่เป็นไปตามมาตรฐานบญัชทีีเ่กีย่วขอ้ง อน่ึง หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ (Lease Liability) 
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ของโครงการเซน็ทรลัพลาซา พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) ไม่ถือเป็นการกู้ยมืตามหลกัเกณฑ์ของส านักงาน ก.ล.ต.) 
CPNREIT อาจมคีวามเสีย่งจากการกูย้มืเงนิดงักล่าวได ้เนื่องจากการเปลีย่นแปลงของภาวะเศรษฐกจิ อตัราดอกเบีย้ 
และความสามารถในการช าระหนี้ของคู่สญัญาทีเ่กีย่วขอ้งทีอ่าจสง่ผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของ CPNREIT ท าให ้
CPNREIT อาจมสีภาพคล่องไม่เพยีงพอในการช าระคนืเงนิต้น และ/หรอืดอกเบีย้ รวมถงึ CPNREIT อาจมคีวามเสีย่ง
จากความสามารถในการช าระคนืเงนิตน้ และ/หรอืดอกเบีย้ทีล่ดลง นอกจากนี้ CPNREIT อาจมคีวามเสีย่งทางการเงนิ
หากมกีารช าระคนืเงนิกูย้มืโดยการ Refinance โดยเฉพาะอย่างยิง่เมื่อกระแสเงนิสดของ CPNREIT ลดลงเนื่องจากการ
สิน้สุดของสทิธกิารเช่าในทรพัยส์นิทีล่งทุนบางโครงการ รวมทัง้ความเสีย่งทีอ่าจมตี้นทุนดอกเบีย้ทีเ่พิม่ขึน้ และอาจมี
ผลกระทบต่อการจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ รวมถงึอาจมคีวามจ าเป็นที่ CPNREIT จะต้องเพิม่ทุน
โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พิม่เตมิเพื่อช าระคนืเงนิกูย้มื 

ทัง้นี้ CPNREIT จะใชค้วามพยายามในการด าเนินการใด ๆ ทีจ่ าเป็นเพื่อลดความเสีย่งดงักล่าว อย่างไรก็ตาม 
ในการด าเนินการใด ๆ ดงักล่าว CPNREIT จะด าเนินการโดยค านึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยทรสัตเ์ป็นส าคญั 

6.1.25 ความเส่ียงจากการท่ี CPN เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่และผูมี้อ านาจควบคมุของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

ผูถ้อืหุน้รายใหญ่และผูม้อี านาจควบคุมของผูจ้ดัการกองทรสัต ์คอื CPN โดย CPN ถอืหุน้คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 
99.99 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของผูจ้ดัการกองทรสัต์ ท าให ้CPN มอี านาจควบคุมนโยบายทางธุรกจิ 
การด าเนินงานและการเงนิของผูจ้ดัการกองทรสัต์ได้ทัง้หมด นอกจากนี้ CPN ยงัเป็นผูถ้อืหน่วยทรสัต์รายใหญ่ทีสุ่ด
ของ CPNREIT ท าให้ CPN มีสดัส่วนการมสีทิธอิอกเสยีงอย่างมนีัยส าคญั ในการประชุมผู้ถือหน่วยทรสัต์ของ 
CPNREIT ส าหรบัวาระที ่CPN ไม่ใช่ผูม้สีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษ 

อย่างไรกต็าม การปฏบิตัหิน้าทีข่องผูจ้ดัการกองทรสัต์จะอยู่ภายใต้การก ากบัดูแลของทรสัต ีโดยในการบรหิาร
จดัการ CPNREIT ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะตอ้งด าเนินการใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ สญัญาแต่งตัง้
ผูจ้ดัการกองทรสัต ์และกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึในการด าเนินการของผูจ้ดัการกองทรสัต์ ไดม้กีารแต่งตัง้กรรมการ
อสิระในสดัสว่นอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้คณะของผูจ้ดัการกองทรสัต์ โดยกรรมการอสิระจะท าหน้าที่
ในการพจิารณาใหค้วามเหน็หรอืใหข้อ้สงัเกตเกีย่วกบัรายการกบับุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งของ CPNREIT หรอืรายการทีอ่าจมี
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งท าให้เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุลภายในโครงสร้างคณะกรรมการของผู้จดัการ
กองทรสัต ์

นอกจากนี้ ในการเขา้ท ารายการได้มา/จ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิทีส่ าคญั รายการทีเ่กีย่วโยงกนั รวมถงึรายการ
อื่นใดทีม่นีัยส าคญัโดย CPNREIT ผู้จดัการกองทรสัต์จะด าเนินการให้มกีารพจิารณาและอนุมตัิการท ารายการ ให้
เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง โดยผูถ้อืหน่วยทรสัตท์ีม่สีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษในวาระใดทีม่กีารพจิารณาในทีป่ระชุม
จะไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในวาระดงักล่าว  

6.1.26 ความเส่ียงจากความขดัแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึ้นระหว่าง CPNREIT และกลุ่ม CPN ซ่ึงท า
หน้าท่ีเป็นผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัย ์ 

แมว้่าผูจ้ดัการกองทรสัต์จะไดก้ าหนดบทบาทและขอบเขตการปฏบิตัหิน้าทีข่อง CPN, GLAND และสเตอรล์งิ 
ในฐานะผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ ในการบรหิารจดัการทรพัยส์นิของ CPNREIT ในส่วนทีเ่ป็นศูนยก์ารคา้และอาคาร
ส านกังาน อย่างระมดัระวงั ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่าง CPNREIT และกลุ่ม CPN ยงัอาจเกดิขึน้ไดจ้ากการ
ทีก่ลุ่ม CPN ประกอบธุรกจิใหเ้ช่าและบรกิารพืน้ทีภ่ายในศูนยก์ารคา้และอาคารส านักงานในหลาย ๆ พืน้ที ่เป็นธุรกจิ
หลกั รวมถงึกลุ่ม CPN ยงัมหีน้าทีใ่นการจดัหาผูเ้ช่ารา้นคา้และผูเ้ช่าในอาคารส านักงานใหแ้ก่ทรพัยส์นิของ CPNREIT 
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ดว้ย ซึง่อาจท าให้ศูนยก์ารคา้ และ/หรอือาคารส านักงานของ CPNREIT มอีตัราการเช่าลดลง ค่าเช่าทีเ่รยีกเกบ็จากผู้
เช่าพืน้ทีล่ดลงหรอืไม่สามารถขึน้อตัราค่าเช่าได ้ 

อย่างไรกต็าม โอกาสทีจ่ะเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์นัน้มไีม่มากนกั เน่ืองจากการตดัสนิใจเลอืกเช่าพืน้ที่
จะขึ้นอยู่กบัความต้องการของผู้เช่าแต่ละรายในการเลือกพื้นที่ซึ่งจะขึ้นอยู่กบัท าเลที่ตัง้ของอาคารส านักงานหรือ
ศูนย์การค้า และขนาดของพื้นที่ รวมทัง้โครงการต่าง ๆ ของกลุ่ม CPN มคีวามแตกต่างกนั ทัง้ในแง่ของกลุ่มลูกค้า
เป้าหมาย การใหบ้รกิาร สถาปตัยกรรมและการตกแต่ง และท าเลทีต่ัง้ซึง่ลว้นแต่เป็นปจัจยัส าคญัในการตดัสนิใจเขา้ใช้
บริการของลูกค้าผู้เช่าพื้นที่ ดงันัน้ ลูกค้าผู้เช่าพื้นที่จึง เป็นผู้ก าหนดและตัดสนิใจว่าจะเลือกเช่าพื้นที่ในโครงการ
ศนูยก์ารคา้หรอือาคารส านกังานโครงการใด ใหต้รงตามความตอ้งการของตนเองเป็นหลกั  

นอกจากนี้  CPNREIT ไดท้ าการว่าจา้งกลุ่ม CPN ใหบ้รหิารทรพัยส์นิของ CPNREIT ในส่วนทีเ่ป็นศูนยก์ารคา้
และอาคารส านักงาน ผ่านโครงสร้างสญัญาทีจ่ะสรา้งแรงจูงใจใหแ้ก่กลุ่ม CPN ในการสรา้งผลก าไรในระดบัทีด่ใีหแ้ก่ 
CPNREIT อย่างต่อเนื่อง โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อให ้CPN มกีารบรหิารจดัการทรพัยส์นิของ CPNREIT ในส่วนทีเ่ป็น
ศนูยก์ารคา้และอาคารส านกังาน เพื่อเพิม่รายไดค้่าเช่าและค่าบรกิาร โดยมกีารควบคุมต้นทุนและค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้ง
ใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่หมาะสม อนัจะช่วยลดความเสีย่งจากการเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ดงักล่าวได ้ 

ส าหรับมาตรการป้องกันความขัดแข้งทางผลประโยชน์ในส่วนของทรัพย์สินที่ CPN เป็นผู้บริหาร
อสงัหารมิทรพัย ์ผูจ้ดัการกองทรสัต์ ไดก้ าหนดแนวทางในการพจิารณาผลการปฏบิัตงิานของ CPN ในสญัญาแต่งตัง้
ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์โดยผูจ้ดัการกองทรสัตส์ามารถเปลีย่นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยไ์ด ้ในกรณีดงัต่อไปนี้ 

- กรณีทีอ่ตัราการใหเ้ช่าพืน้ทีเ่ฉลีย่ (Occupancy Rate) ในทรพัยส์นิที ่CPNREIT ลงทุนและอยู่ภายใตก้าร
บรหิารของ CPN ลดลงต ่ากว่ารอ้ยละ 50 เป็นระยะเวลาต่อเนื่องกนัเกนิกว่า 3 เดอืน ผูจ้ดัการกองทรสัต์
อาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์พิจารณาและลงมติให้มีการเลิกสัญญาแต่งตัง้ผู้บริหาร
อสงัหาริมทรพัย์ได้ หากที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรสัต์มมีติด้วยคะแนนเสยีงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
หน่วยทรสัตท์ัง้หมดของ CPNREIT ใหม้กีารเลกิสญัญา 

ทัง้นี้ อตัราการให้เช่าพื้นที่ให้ค านวณจากจ านวนพื้นที่ที่ให้เช่าจริงหารด้วยพื้นที่ที่สามารถให้เช่าได้
ทัง้หมด โดยจ านวนพื้นที่ทีใ่ห้เช่าได้ทัง้หมดไม่รวมพื้นทีส่่วนกลาง พื้นที่จดัการประชุม และพื้นที่ที่ไม่
สามารถใหเ้ช่าไดใ้นขณะใดขณะหนึ่ง เนื่องจากเหตุสุดวสิยัหรอืเนื่องจากการซ่อมแซมและตกแต่งพืน้ที่
ดงักล่าว โดยใชข้อ้มลูจากรายงานประจ าเดอืน ในการค านวณพืน้ทีใ่หเ้ช่าดงักล่าว 

ส าหรบัมาตรการป้องกนัความขดัแขง้ทางผลประโยชน์ในส่วนของทรพัยส์นิที ่GLAND หรอืสเตอร์ลงิ เป็น
ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์สญัญาตกลงกระท าการทีจ่ะเขา้ท าระหว่าง CPNREIT กบั GLAND และ CPNREIT กบัสเตอร์
ลงิ ไดม้ขีอ้ก าหนดในสญัญาตกลงกระท าการ ดงัต่อไปนี้ 

(1) GLAND และ สเตอรล์งิ ในฐานะผูใ้หส้ญัญา ตกลงว่าในการประกอบกจิการอาคารส านักงานให้
เช่าในโครงการเดอะ แกรนด ์พระราม 9 ผูใ้หส้ญัญา และ/หรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูใ้หส้ญัญา จะ
ไม่ด าเนินการใด ๆ อันเป็นการชักชวน เชิญชวน หรือจูงใจให้ผู้เช่าพื้นที่ส านักงานภายใน
ทรพัย์สนิที่ CPNREIT จะเขา้ลงทุน ไปเช่าพื้นที่ส านักงานของโครงการย่อยอื่น ๆ ภายใน
โครงการเดอะ แกรนด ์พระราม 9  

(2) นับจากวนัที่ CPNREIT ไดล้งทุนในทรพัยส์นิทีเ่ช่า ผูใ้หส้ญัญาตกลงว่าการก าหนดอตัราค่าเช่า
และค่าบรกิารของพืน้ทีส่ านักงานทีใ่ห้เช่าแก่ผู้เช่าพื้นที่และผูร้บับรกิารรายใหม่ และผู้เช่าพื้นที่
และผู้รบับรกิารรายเดมิซึ่งขอเช่าพื้นที่เพิม่เติม ของโครงการย่อยอื่น ๆ ภายในโครงการเดอะ  
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แกรนด ์พระราม 9 ตอ้งไม่เป็นการแขง่ขนักบัการใหเ้ช่าพืน้ทีส่ านกังานทีใ่หเ้ช่าแก่ผูเ้ช่าพืน้ทีแ่ละ
ผูร้บับรกิารรายใหม่ และผูเ้ช่าพืน้ทีแ่ละผูร้บับรกิารรายเดมิซึง่ขอเช่าพืน้ทีเ่พิม่เตมิ ของทรพัยส์นิ
ที่เช่าอาคารส านักงานโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส และทรัพย์สินที่เช่าโครงการอาคาร
ส านักงานยูนิลเิวอร์ เฮ้าส ์รวมถึงการไม่ใหก้ารสนับสนุนหรอืประโยชน์ตอบแทนใด ๆ แก่ผูเ้ช่า
พืน้ทีแ่ละผูร้บับรกิารรายใหม่ และผูเ้ช่าพืน้ทีแ่ละผูร้บับรกิารรายเดมิซึง่ขอเช่าพืน้ทีเ่พิม่เตมิ ของ
โครงการย่อยอื่น ๆ ภายในโครงการเดอะ แกรนด ์พระราม 9 ซึง่ไม่เป็นไปตามปกตทิางการค้า 
เพื่อจงูใจใหเ้ขา้ท าสญัญาเช่าและสญัญาบรกิาร  

ทัง้นี้ เวน้แต่จะได้รบัความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก CPNREIT ผูใ้ห้สญัญาตกลงว่า 
ตลอดระยะเวลาการเช่า หากอตัราการเช่าพืน้ทีส่ านักงาน (Occupancy Rate) ของทรพัยส์นิที่
เช่าโครงการอาคารส านกังานเดอะไนน์ ทาวเวอรส์ หรอืทรพัยส์นิทีเ่ช่าโครงการอาคารส านักงาน
ยนูิลเีวอร ์เฮา้ส ์ต ่ากว่ารอ้ยละ 92 ของแต่ละโครงการที่ CPNREIT ลงทุน ผูใ้หส้ญัญา และ/หรอื
บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูใ้หส้ญัญา จะก าหนดอตัราค่าเช่าและค่าบรกิารของพืน้ทีส่ านักงานทีใ่หเ้ช่า
แก่ผู้เช่าพื้นที่และผู้ร ับบริการรายใหม่ และผู้เช่าพื้นที่และผู้ร ับบริการรายเดิมซึ่งขอเช่าพื้นที่
เพิม่เตมิของโครงการย่อยอื่น ๆ ภายในโครงการเดอะ แกรนด ์พระราม 9 ใหเ้ป็นดงันี้ 

- สงูกว่ารอ้ยละ 15 ของอตัราค่าเช่าและค่าบรกิารของพืน้ทีส่ านักงานทีใ่หเ้ช่าแก่ผูเ้ช่าพืน้ที่
และผูร้บับรกิารรายใหม่ และผูเ้ช่าพืน้ทีแ่ละผูร้บับรกิารรายเดมิซึง่ขอเช่าพืน้ทีเ่พิม่เตมิ ใน
ทรพัยส์นิทีเ่ช่าโครงการอาคารส านกังานเดอะไนน์ ทาวเวอรส์  

- สงูกว่ารอ้ยละ 10 ของอตัราค่าเช่าและค่าบรกิารของพืน้ทีส่ านักงานทีใ่หเ้ช่าแก่ผูเ้ช่าพืน้ที่
และผูร้บับรกิารรายใหม่ และผูเ้ช่าพืน้ทีแ่ละผูร้บับรกิารรายเดมิซึง่ขอเช่าพืน้ทีเ่พิม่เตมิใน
ทรพัยส์นิทีเ่ช่าโครงการอาคารส านกังานยนูิลเีวอร ์เฮา้ส ์

ซึง่อตัราค่าเช่าและค่าบรกิารของพื้นที่ส านักงานที่ให้เช่าแก่ผู้เช่าพื้นทีแ่ละผู้รบับรกิารรายใหม่  
และผู้เช่าพื้นทีแ่ละผูร้บับรกิารรายเดิมซึง่ขอเช่าพื้นที่เพิม่เตมิในทรพัย์สนิทีเ่ช่าดงักล่าว จะถูก
ก าหนดขึ้นในการจดัท างบประมาณประจ าปีในแต่ละปีโดยผู้จดัการกองทรสัต์ โดยข้อตกลง
ก าหนดอตัราค่าเช่าและค่าบรกิารดงักล่าวจะใชก้บัพืน้ทีส่ านักงานใหเ้ช่าทีม่บีรเิวณ (Zone) และ
ขนาดพื้นที่เท่าหรอืใกล้เคยีงกนัระหว่าง (ก) พืน้ที่ภายในโครงการย่อยอื่น ๆ ภายในโครงการ
เดอะ แกรนด์ พระราม 9 และ (ข) พื้นทีภ่ายในโครงการอาคารส านักงานเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส 
และ/หรอืโครงการอาคารส านกังานยนูิลเีวอร ์เฮา้ส ์ตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญา  

ในการนี้ คู่สญัญาตกลงว่า ขอ้ตกลงก าหนดอตัราค่าเช่าและค่าบรกิารจะไม่น ามาใชบ้งัคบักบัพืน้ที่
ส า นั ก งาน ให้ เช่ า ของ โครงการ ใดใน โครงการย่ อยอื่ น  ๆ  ภาย ใน โครงการ เดอะ  
แกรนด ์พระราม 9 หากเป็นกรณีดงันี้ 

- กรณีทีผู่้ใหส้ญัญา และ/หรอืบุคคลที่เกีย่วขอ้งกบัผูใ้หส้ญัญา ไดจ้ าหน่าย จ่าย โอน หรอื
ใหเ้ช่า (ทีม่ใิช่เป็นการใหเ้ช่าพืน้ทีใ่นการด าเนินธุรกจิใหเ้ช่าพืน้ทีส่ านักงานแก่ลูกคา้ทัว่ไป
ตามปกตทิางการคา้) พืน้ทีส่ านกังานใหเ้ช่าโครงการนัน้ ๆ ทัง้หมด แก่บุคคลอื่นซึง่ไม่ใช่
บุคคลที่เกี่ยวขอ้งกบัผูใ้ห้สญัญา ทัง้นี้ ภายใต้ขอ้ก าหนดและเงื่อนไขในเรื่องสทิธใินการ
ปฏเิสธก่อน หรอื  

- กรณีที ่CPNREIT ลงทุนในพืน้ทีส่ านกังานใหเ้ช่าภายในโครงการนัน้ ๆ 
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เพื่อประโยชน์แห่งสญัญาข้อนี้ หากอตัราการเช่าพื้นที่ส านักงาน (Occupancy Rate) ของ
ทรพัยส์นิทีเ่ช่าโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอรส์ หรอืทรพัยส์นิทีเ่ช่าโครงการยนูิลเีวอร ์เฮา้ส ์ต ่ากว่า
รอ้ยละ 92 ตามทีก่ าหนดขา้งต้น ผู้ให้สญัญาตกลงเปิดเผยหรอืจดัใหบุ้คคลทีเ่กี่ยวขอ้งกบัผูใ้ห้
สญัญา เปิดเผยขอ้มลูค่าเช่าและค่าบรกิาร เงื่อนไข และระยะเวลาการเช่า ของพืน้ทีส่ านักงานให้
เช่าของโครงการย่อยอื่น ๆ ภายในโครงการเดอะ แกรนด ์พระราม 9 ให ้CPNREIT ทราบเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร ทุกไตรมาส รวมถงึใหส้ิทธ ิ CPNREIT เขา้ไปตรวจสอบขอ้มูลดงักล่าวตามที่ 
CPNREIT รอ้งขอและเหน็สมควร 

นอกจากนี้ ภายในระยะเวลาประมาณ 4 ปี (สิน้สดุวนัที ่18 เมษายน 2567) นบัจากวนัที ่CPNREIT ไดล้งทุนใน
โครงการอาคารส านักงานเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส และโครงการอาคารส านักงานยูนิลเีวอร์ เฮ้าส ์หาก GLAND หรือ 
สเตอรล์งิ และ/หรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบั GLAND หรอืสเตอรล์งิมคีวามประสงคจ์ะจ าหน่าย จ่าย โอน หรอืใหเ้ช่า (ทีม่ใิช่
เป็นการใหเ้ช่าพืน้ทีใ่นการด าเนินธุรกจิใหเ้ช่าพืน้ทีส่ านักงานแก่ลูกคา้ทัว่ไปตามปกตทิางการคา้) ไม่ว่าทัง้หมดหรอืแต่
บางสว่นของทรพัยส์นิทีใ่ชใ้นการประกอบธุรกจิพืน้ทีส่ านกังานใหเ้ช่าทีอ่ยู่ในโครงการเดอะ แกรนด ์พระราม 9 GLAND 
หรอืสเตอรล์งิตกลงว่า GLAND หรอืสเตอรล์งิ และ/หรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบั GLAND หรอืสเตอรล์งิจะด าเนินการให ้
CPNREIT ไดร้บัสทิธใินการปฏเิสธก่อน (Right of First Refusal) ในการลงทุนในทรพัยส์นิดงักล่าวนัน้ 

ศนูยก์ารคา้ของกลุ่ม CPN ทีอ่าจมกีารแขง่ขนักนักบัโครงการศนูยก์ารคา้ที ่CPNREIT ลงทุน/จะเขา้ลงทุน 

โครงการเซ็นทรลัเฟสติวลั พทัยา บชี และโครงการเซ็นทรลัมารนีา อาจมีความเสี่ยงจากการแข่งขนักบั
ศนูยก์ารคา้ภายใตก้ารบรหิารงานของกลุ่ม CPN ในปจัจุบนั ซึง่ไดแ้ก่ ศนูยก์ารคา้เซน็ทรลัพลาซา ชลบุร ีอย่างไรกต็าม 
ความเสีย่งจากประเดน็ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ดงักล่าวลดลงไปได ้เน่ืองจากในดา้นของท าเลทีต่ัง้ของศนูยก์ารคา้
เซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี มีพื้นที่ที่อยู่ห่างจากโครงการเซ็นทรัลมารีนา และโครงการเซ็นทรลัเฟสติวัล พัทยา บีช 
ค่อนขา้งมาก โดยเดนิทางประมาณ 57 และ 58 กโิลเมตร ตามล าดบั โดยทีท่ ัง้สามศนูยก์ารคา้มกีลุ่มลูกคา้ (Shoppers) 
แนวคดิของศนูยก์ารคา้ และจุดเด่นของศนูยก์ารคา้ทีแ่ตกต่างกนั 

โครงการเซน็ทรลัพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต อาจมีความเสี่ยงจากการแข่งขนักบัศูนย์การค้าภายใต้การ
บรหิารงานของกลุ่ม CPN ในปจัจุบนัซึ่งไดแ้ก่ศูนย์การค้าเซน็ทรลัเฟสตวิลั เชยีงใหม่ อย่างไรกต็าม ความเสีย่งจาก
ประเดน็ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ดงักล่าวลดลงไปได ้เนื่องจากในดา้นของท าเลทีต่ัง้ของศูนยก์ารคา้เซน็ทรลัเฟส
ตวิลั เชยีงใหม่ มพีืน้ทีท่ีอ่ยู่ห่างจากโครงการเซน็ทรลัพลาซา เชยีงใหม่ แอรพ์อรต์ ค่อนขา้งมาก โดยเดนิทางประมาณ 
9 - 13 กโิลเมตร แลว้แต่เสน้ทาง โดยทีท่ ัง้สองศนูยก์ารคา้มกีลุ่มลกูคา้ (Shoppers) แนวคดิของศนูยก์ารคา้ และจุดเด่น
ของศนูยก์ารคา้ทีแ่ตกต่างกนั 

ทัง้นี้ การที ่CPN มกีารพฒันาโครงการศูนยก์ารคา้ในพืน้ทีใ่กลเ้คยีงกนัในบางพืน้ที่ เนื่องจาก CPN เหน็ว่า
พื้นที่ดงักล่าวมพีฒันาการทางเศรษฐกจิและศกัยภาพทางธุรกจิในระยะยาวที่ด ีอนัเป็นผลจากเนื่องจากพื้นที่มกีาร
พฒันาการทางเศรษฐกจิและสงัคม และมคีวามเจรญิมากขึน้อย่างต่อเนื่อง ท าให้จ านวนประชากรและก าลงัซื้อของ
ประชากรในพืน้ทีด่งักล่าวและพืน้ทีใ่กลเ้คยีงกนัเพิม่มากขึน้อยา่งต่อเน่ืองเชน่กนั โดยฝา่ยบรหิารของ CPN และทมีงาน
ได้มีการศึกษาและประเมินปจัจยัที่เกี่ยวข้อง และเห็นว่าการพฒันาและก่อสร้างโครงการศูนย์การค้าใหม่ในพื้นที่
ใกลเ้คยีงกบัโครงการศนูยก์ารคา้ทีม่อียู่เดมิ จะไม่กระทบต่อความต้องการเช่าพืน้ที ่(Cannibalization) ในโครงการทีม่ี
อยู่เดมิ เน่ืองจากมคีวามตอ้งการเช่าพืน้ทีใ่นระยะยาวทีเ่พยีงพอส าหรบัทัง้โครงการทีม่อียู่เดมิและโครงการทีจ่ะพฒันา
และก่อสรา้งเพิม่เตมิ 
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ตารางเปรียบเทียบศนูยก์ารค้าเซน็ทรลัเฟสติวลั พทัยา บีช ศนูยก์ารค้าเซน็ทรลั มารีนา และศนูยก์ารค้าเซน็ทรลัพลาซา ชลบุรี 

รายการ ศนูยก์ารค้าเซน็ทรลัเฟสติวลั พทัยา บีช ศนูยก์ารค้าเซน็ทรลัมารีนา ศนูยก์ารค้าเซน็ทรลัพลาซา ชลบรีุ 

การลงทุนของ 
CPNREIT 

โครงการที ่CPNREIT ลงทุน โครงการที ่CPNREIT จะเขา้ลงทุน - 

ท่ีตัง้ 333/99 หมูท่ี ่9 ต าบลหนองปรอื อ าเภอบางละมุง จงัหวดั
ชลบุร ี20260 

78/54 และ 78/12 หมู่ 9 ถนนพทัยาสาย 2 ต าบลหนอง
ปรอื อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุร ี20260 

55/88-89, 55/91 หมูท่ี ่1 ต าบลเสมด็ อ าเภอเมอืง จงัหวดั
ชลบุร ี20000 

ระยะห่างจาก
ศนูยก์ารค้าท่ี 
CPNREIT ลงทุน/จะ
เข้าลงทุน  

- - อยู่ห่างจากโครงการเซน็ทรลัมารนีา และโครงการเซ็นทรลั
เฟสติวลั พทัยา บชี ค่อนขา้งมาก โดยเดนิทางประมาณ 
57 และ 58 กโิลเมตร ตามล าดบั 

แนวคิดของ
ศนูยก์ารค้า 
 

- ศนูยก์ารคา้ตดิชายหาดธรรมชาตทิีใ่หญ่และครบครนั
อนัประกอบดว้ยศนูยก์ารคา้และโรงแรม 

- เป็นศูนย์รวมไลฟ์สไตล์ของชีวิตแห่งความทนัสมยั
และความสนุกสนานของเมอืงท่องเที่ยว ซึ่งโดดเด่น
ดว้ยระเบยีงชมววิชายหาดพทัยาได ้360 องศา   

- มลีานกจิกรรมบรเิวณหน้าศนูยก์ารคา้ทีส่รา้งสสีนัและ
ชวีติชวีาใหแ้ก่ชาวไทยและชาวต่างประเทศ 

- ศูนย์การค้าที่ตอบสนองกลุ่มลูกค้าหลากหลาย ทัง้
นักท่องเที่ยว ผู้อยู่อาศัยในท้องถิ่น ผู้เดินทางไป
ประชุมสมัมนาและเดนิทางไปพกัผ่อนในวนัหยุด 

- ลูกค้าเป้าหมายรวมถึงนักท่องเที่ยว คนท างานที่มี
ก าลงัซื้อปานกลาง วยัรุ่นและครอบครวัในเมอืงพทัยา 

- ศนูยก์ารคา้ไลฟ์สไตล ์ชอ้ปป้ิงคอมเพลก็ซ์ทีใ่หญ่ และ
ทนัสมยั สมบรูณ์ในตวัเมอืงชลบุร ี 

- มกีารออกแบบดา้นสถาปตัยกรรมทีม่คีวามโดดเด่น  
 

กลุ่มลกูค้าเป้าหมาย นักท่องเทีย่ว คนท างานที่มกี าลงัซื้อ รวมถงึครอบครวัใน
เมอืงพทัยา 

นักท่องเที่ยว คนท างานทีม่กี าลงัซื้อปานกลาง วยัรุ่นและ
ครอบครวัในเมอืงพทัยา 

ครอบครัว คนท างานและวัยรุ่นในอ าเภอเมือง จงัหวัด
ชลบุร ี
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รายการ ศนูยก์ารค้าเซน็ทรลัเฟสติวลั พทัยา บีช ศนูยก์ารค้าเซน็ทรลัมารีนา ศนูยก์ารค้าเซน็ทรลัพลาซา ชลบรีุ 

จดุเด่น - เ ป็ น แหล่ ง ร วม ร้ าน ค้ า แฟชั น่ แบ ร นด์ ดั ง ข อ ง
ต่างประเทศมากทีสุ่ดในภาคตะวนัออก 

- เป็นศูนย์รวมร้านอาหารชัน้น ามากที่สุดในภาค
ตะวนัออก 

- ศูนย์ ร วมทางธนาคาร  รวมถึ งบริการ  Private 
Banking ในเมอืงพทัยา 

- เป็นแหล่งรวมร้านอาหารไว้หลากหลาย  ครบครนั 
ทันสมัย  ตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่ มครอบครัว  และ
นกัท่องเทีย่ว 

- มโีซน Market Market ที่มสีนิค้าหลากหลายและ
ทนัสมยั 

- มคี่ายโทรศพัทม์อืถอืครบครนั 
- ม ีNike Factory Outlet ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในภาคตะวนัออก 

- มรีา้นคา้แฟชัน่แบรนด์ดงัทีค่รบครนัมากทีสุ่ดในเมอืง
ชลบุร ี

- มรี้านอาหารและร้านเครื่องดื่มแบรนด์ดงัที่ครบครนั
มากทีสุ่ดในเมอืงชลบุร ี

- มธีนาคารและค่ายโทรศพัท์มอืถือครบครนัมากที่สุด
ในเมอืงชลบุร ี

- มโีรงภาพยนตรท์ีท่นัสมยัและใหญ่ทีสุ่ดในเมอืงชลบุร ี
- มฟิีตเนสทีท่นัสมยัและใหญ่ทีสุ่ดในเมอืงชลบุร ี

ห้างสรรพสินค้า หา้งสรรพสนิคา้เซน็ทรลั - หา้งสรรพสนิคา้โรบนิสนั 

ซูเปอรม์ารเ์กต็ เซน็ทรลั ฟู้ด ฮอลล ์ ไทย เฟเวอรทิ บาย เซ็นทรลั ฟู้ด ฮอลล์ และบิก๊ซ ีซูเปอร์
เซน็เตอร ์

ทอ็ปส ์มารเ์กต็ และบิก๊ซ ีซูเปอรเ์ซน็เตอร์ 

ตารางเปรียบเทียบศนูยก์ารค้าเซน็ทรลัพลาซา เชียงใหม่ แอรพ์อรต์ และศนูยก์ารค้าเซน็ทรลัเฟสติวลั เชียงใหม่ 

รายการ ศนูยก์ารค้าเซน็ทรลัพลาซา เชียงใหม่ แอรพ์อรต์ ศนูยก์ารค้าเซน็ทรลัเฟสติวลั เชียงใหม่ 

การลงทุนของ 
CPNREIT 

โครงการที ่CPNREIT ลงทุน - 

ท่ีตัง้ 2 ถนนมหดิล 252-252/1 ถนนววัลาย ต าบลหายยา อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม ่50100 99, 99/1 และ 99/2 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชยีงใหม่-ล าปาง ต าบลฟ้าฮ่าม อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัเชยีงใหม ่50000 

ระยะห่างจาก
ศนูยก์ารค้าท่ี 
CPNREIT ลงทุน/จะ
เข้าลงทุน 

- อยู่ห่างจากโครงการเซ็นทรลัพลาซา เชยีงใหม่ แอร์พอร์ต ค่อนข้างมาก โดยเดนิทาง
ประมาณ 9 - 13 กโิลเมตร แลว้แต่เสน้ทาง 

แนวคิดของศนูย ์ ศนูยก์ารคา้และศนูยร์วมความบนัเทงิส าหรบัครอบครวั  ศนูยก์ารคา้ทีด่ทีีสุ่ดส าหรบันกัท่องเทีย่วและคนทนัสมยั  
กลุ่มลกูค้าเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายหลกั: ครอบครวั 

กลุ่มเป้าหมายย่อย: คนท างานและนกัท่องเทีย่ว 
กลุ่มเป้าหมายหลกั: คนท างาน 
กลุ่มเป้าหมายย่อย: ครอบครวัและนกัท่องเทีย่ว 
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รายการ ศนูยก์ารค้าเซน็ทรลัพลาซา เชียงใหม่ แอรพ์อรต์ ศนูยก์ารค้าเซน็ทรลัเฟสติวลั เชียงใหม่ 

จดุเด่น - ท าเลทีต่ ัง้เดนิทางสะดวก และอยู่ใกลท้่าอากาศยานนานาชาตเิชยีงใหม่ 
- เป็นศนูยก์ารคา้ทีม่รีา้นคา้หลากหลายและครบครนัทีสุ่ดแห่งหนึ่งในเชยีงใหม่ 
- มผีู้เช่าหลกัที่แข็งแกร่ง ได้แก่ ห้างสรรพสินค้าโรบินสนั ท็อปส์ มาร์เก็ต และโรง

ภาพยนตรเ์มเจอร ์ซนีีเพลก็ซ์ 
- มีโซนร้านค้าส าหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีสินค้าให้เลือกอย่างครบครันและ

สะดวกสบาย ไดแ้ก่ Northern Village ซึง่จ าหน่ายสนิคา้ ของทีร่ะลกึ และหตัถกรรม
พืน้เมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงของทางภาคเหนือ และกาดหลวง แอร์พอร์ต ซึ่งจ าหน่ายอาหาร
พืน้เมอืงและของฝาก 

- มอีาคารอเนกประสงคข์นาดใหญ่ทีส่ามารถใชจ้ดังานประชุมหรอืกจิกรรมต่าง ๆ 
- เป็นแหล่งรวมธนาคารทีม่คีวามครบครนัทีสุ่ดแห่งหนึ่งในเชยีงใหม่ 

- ศูนย์การค้าที่ตัง้อยู่ใกล้กบัถนนซุปเปอร์ไฮเวย์และถนนที่เชื่อมโยงไปยงัจงัหวัด
ใกลเ้คยีง  

- เป็นศูนย์การค้าที่รวบรวมแบรนด์สินค้าทัง้ของไทยและต่างประเทศ รวมถึง
รา้นอาหารไวม้ากมาย 

- มผีูเ้ช่าหลกัทีแ่ขง็แกร่ง ไดแ้ก่ หา้งสรรพสนิคา้เซ็นทรลั กรุงศร ีไอแมกซ์ เมเจอร์ ซนีี
เพลก็ซ์ 

- มลีานกจิกรรมกลางแจง้ขนาดใหญ่กว่า 4,500 ตารางเมตร 

ห้างสรรพสินค้า หา้งสรรพสนิคา้โรบนิสนั หา้งสรรพสนิคา้เซน็ทรลั 
ซูเปอรม์ารเ์กต็ ทอ็ปส ์มารเ์กต็ เซน็ทรลั ฟู้ด ฮอลล ์
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อาคารส านักงานของกลุ่ม GLAND (ซึ่งรวมถึงสเตอร์ลิง) ที่อาจมกีารแข่งขนักนักบัโครงการอาคารส านักงานที ่
CPNREIT จะเขา้ลงทุน 

กลุ่ม GLAND มแีผนที่จะพฒันาโครงการย่อยอื่น ๆ ภายในโครงการเดอะ แกรนด์ พระราม 9 ซึ่งอาจเป็น
โครงการอาคารส านกังานที ่CPNREIT ไม่ไดเ้ขา้ลงทุน โดยปจัจุบนั กลุ่ม GLAND มโีครงการอาคารส านกังานทีพ่ฒันา
แล้วเสรจ็ที ่CPNREIT ไม่ไดเ้ขา้ลงทุนจ านวน 1 โครงการ คอืโครงการจ ีทาวเวอร์ ซึง่เริม่เปิดด าเนินการในเดอืน
กนัยายน 2559 และมแีผนพฒันาโครงการบนทีด่นิเปล่าซึง่จะประกอบดว้ยอาคารส านักงาน ซึง่ปจัจุบนัอยู่ระหว่างการ
ทบทวนรปูแบบโครงการใหม่ อย่างไรกต็าม กลุ่ม GLAND ไดว้างรปูแบบของโครงการอาคารส านักงานแต่ละโครงการ
ภายในโครงการเดอะ แกรนด์ พระราม 9 ไว้แตกต่างกนั โดยโครงการอาคารส านักงานเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส เป็น
อาคารส านกังานเกรด B โครงการอาคารส านักงานยนูิลเีวอร ์เฮา้ส ์ เป็นอาคารส านักงานเกรด B ส าหรบัผูเ้ช่าเฉพาะ
ราย ในขณะที ่โครงการจ ีทาวเวอร ์เป็นอาคารส านักงานเกรด A โดยมอีตัราค่าเช่า และค่าบรกิารทีส่งูกว่าโครงการ
อาคารส านักงานเดอะไนน์ ทาวเวอรส์ ซึ่งท าให้โครงการย่อยในโครงการเดอะ แกรนด์ พระราม 9 แต่ละโครงการมี
เป้าหมายของกลุ่มผูเ้ช่าและอตัราค่าเช่าทีแ่ตกต่างกนั 

6.1.26 ความเส่ียงในโครงการเซน็ทรลัมารีนา โครงการเซน็ทรลัพลาซา ล าปาง และโครงการเซน็ทรลัพลาซา 
พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) เน่ืองจากเจ้าของท่ีดินไม่ประสงค์จะรบัโอนอาคารและส่ิงปลูกสร้างท่ี 
CPNREIT จะลงทุน 

เนื่องจากสญัญาเช่าที่ดินโครงการเซ็นทรลัพลาซา ล าปาง ก าหนดให้ผู้เช่าที่ดินซึ่งเป็นผู้ให้เช่าทรพัย์สนิที ่
CPNREIT จะลงทุน ตอ้งรือ้ถอนอาคารและสิง่ปลกูสรา้งเมื่อสญัญาเช่าทีด่นิสิน้สุดลง โดยการรือ้ถอนจะต้องด าเนินการ
ใหเ้สรจ็สิน้ภายใน 180 วนั นบัจากวนัทีส่ญัญาเช่าทีด่นิสิน้สดุลงดว้ยค่าใชจ้่ายของผูเ้ช่าทีด่นิซึง่เป็นผูใ้หเ้ช่าทรพัยส์นิแก่ 
CPNREIT ส่วนสญัญาเช่าที่ดินโครงการเซ็นทรลัมารีนาและโครงการเซ็นทรลัพลาซา พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) 
ก าหนดใหเ้ป็นสทิธขิองเจา้ของทีด่นิว่าจะเลอืกรบัโอนกรรมสทิธิใ์นอาคารและสิง่ปลกูสรา้งหรอืไม่ โดยหากเจา้ของทีด่นิ
เลอืกที่จะไม่รบัโอนกรรมสทิธิใ์นอาคารและสิง่ปลูกสรา้ง ผู้เช่าทีด่นิซึง่เป็นผูใ้ห้เช่าทรพัย์สนิแก่ CPNREIT จะต้องรื้อ
ถอนอาคารและสง่ปลกูสรา้งโดยรบัผดิชอบในค่าใชจ้่ายในการรือ้ถอนดว้ย  

 อย่างไรกด็ ีสญัญาเช่าอาคารและสิง่ปลูกสรา้งในโครงการดงักล่าวไดก้ าหนดเงื่อนไขให้ CPNREIT มหีน้าที่
ด าเนินการรื้อถอนอาคารและสิง่ปลูกสร้างแทนผู้เช่าที่ดินซึ่งเป็นผู้ให้เช่าทรัพย์สนิแก่ CPNREIT ในกรณีดงักล่าว 
CPNREIT จะต้องรบัภาระในการรือ้ถอนอาคารและสิง่ปลูกสรา้งส าหรบัโครงการเซน็ทรลัพลาซา ล าปาง หรอือาจจะ
ตอ้งรบัภาระหน้าทีใ่นการรือ้ถอนอาคารและสิง่ปลูกสรา้งส าหรบัโครงการเซน็ทรลัมารนีาและโครงการเซน็ทรลัพลาซา 
พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) หากเจา้ของทีด่นิเลอืกทีจ่ะไม่รบัโอนกรรมสทิธิใ์นอาคารและสิง่ปลูกสรา้งเมื่อสญัญาเช่าทีด่นิ
สิน้สดุลง โดยกองทรสัตจ์ะเป็นผูร้บัผดิชอบในค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัการรือ้ถอน  

อย่างไรกด็ี ในการพิจารณามูลค่าการเขา้ลงทุน ผู้จดัการกองทรสัต์ได้ท าการประเมนิมูลค่าของค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวขอ้งกบัการรื้อถอน รวมถึงระยะเวลาที่จ าเป็นส าหรบัการรื้อถอนที่อาจเกดิขึน้ซึ่งจะกระทบกบัการจดัหารายได้
ในช่วงดงักล่าวไวแ้ลว้  
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6.2 ความเส่ียงเก่ียวกบัความสามารถในการใช้ประโยชน์จากทรพัยสิ์นท่ี CPNREIT ลงทุน 

6.2.1 ความเส่ียงในสิทธิการใช้ทางเข้าออกสู่ทางสาธารณะของโครงการอาคารส านักงานเดอะไนน์ ทาว
เวอรส์ และโครงการอาคารส านักงานยูนิลีเวอร ์เฮ้าส ์

ปจัจุบนัทางเขา้ออกสู่ทางสาธารณะของโครงการอาคารส านักงานเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส และโครงการอาคาร
ส านักงานยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ มี 2 ทาง ประกอบด้วย ทางเข้าออกด้านถนนพระราม 9 และทางเข้าออกด้านถนน
รชัดาภเิษก ซึง่ทางเขา้ออกสูท่างสาธารณะของโครงการทัง้ 2 มคีวามเสีย่งในสทิธกิารใชท้างเขา้ออกดงักล่าว ดงันี้ 

(1) ทางเขา้ออกของโครงการเดอะ แกรนด ์พระราม 9 ดา้นถนนพระราม 9 

GLAND ได้รบัอนุญาตจากส านักการโยธา กรุงเทพมหานคร ให้ตัดคนัหินทางเท้าเพื่อเชื่อมทางเข้าออก
โครงการเดอะ แกรนด ์พระราม 9 สู่ถนนพระราม 9 ทัง้นี้การอนุญาตดงักล่าวมเีงื่อนไขโดยก าหนดต้องใหป้ระชาชน
ทัว่ไปใชถ้นนภายในโครงการดงักล่าวเป็นเสน้ทางลดัระหว่างถนนรชัดาภเิษกกบัถนนพระราม 9 โดยไม่มกีารปิดกัน้ 
ดงันัน้ ในกรณีที่ GLAND ไม่ปฏบิตัิตามเงื่อนไขในการอนุญาตดงักล่าว กรุงเทพมหานครอาจพจิารณายกเลกิการ
อนุญาตตดัคนัหนิทางเทา้เพื่อเปิดทางเขา้ออกสูถ่นนพระราม 9 ได ้

(2) ทางเขา้ออกของโครงการเดอะ แกรนด ์พระราม 9 ดา้นถนนรชัดาภเิษก 

รฟม. มหีนังสอือนุญาตให้ GLAND ส าหรบัโครงการเดอะ แกรนด ์พระราม 9 ใชป้ระโยชน์ในทีด่นิบรเิวณ
ดงักล่าวเพื่อผ่านเข้าออกสู่ถนนรชัดาภิเษกได้ อย่างไรก็ดี หาก รฟม. มีความจ าเป็นจะต้องด าเนินการใด ๆ เพื่อ
ประโยชน์ในการบ ารุงรกัษาความปลอดภยัของระบบรถไฟฟ้า และความปลอดภยัของบุคคลทีอ่ยู่ในเขตระบบรถไฟฟ้า
ไม่ว่าทางตรง และ/หรอืทางออ้ม หรอืเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนหรอืสาธารณะอื่นใด รฟม. มอี านาจเปลีย่นแปลง แกไ้ข
ต าแหน่งทีด่นิทีอ่นุญาต ยา้ย หรอืลดขนาดทีด่นิทีอ่นุญาตไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางสว่น รวมทัง้ยกเลกิการอนุญาตนี้ไดโ้ดย
ไม่ตอ้งบอกกล่าวล่วงหน้า โดย GLAND จะเรยีกรอ้งเอาค่าตอบแทนหรอืค่าเสยีหายใด ๆ มไิด ้ดงันัน้ หาก GLAND ไม่
ปฏบิตัติามเงื่อนไขในการอนุญาตดงักล่าว หรอื รฟม. ใชอ้ านาจดงักล่าว อาจท าให้โครงการอาคารส านักงานเดอะไนน์ 
ทาวเวอรส์ และโครงการยนูิลเีวอร ์เฮา้ส ์ไม่สามารถใชท้างออกดา้นถนนรชัดาภเิษกได ้ 

ส าหรบัถนนภายในโครงการเดอะ แกรนด ์พระราม 9 และถนนบรเิวณดา้นหน้าโครงการอาคารส านักงานเดอะ
ไนน์ ทาวเวอรส์ และโครงการอาคารส านักงานยูนิลเีวอร ์เฮา้ส ์GLAND ไดม้กีารจดทะเบยีนภาระจ ายอมในทีด่นิส่วน
ถนนบรเิวณดงักล่าว เพื่อประโยชน์ของผูเ้ช่าพืน้ทีแ่ละผูร้บับรกิารของโครงการอาคารส านักงานเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส 
และโครงการอาคารส านกังานยนูิลเีวอร ์เฮา้ส ์รวมถงึบรวิารของบุคคลดงักล่าว 

ทัง้นี้ ภายหลงั CPNREIT ไดเ้ขา้ลงทุนในโครงการอาคารส านักงานเดอะไนน์ ทาวเวอรส์ และโครงการอาคาร
ส านักงานยูนิลเีวอร ์เฮา้ส ์ เสรจ็สิน้แลว้ CPNREIT ผูเ้ช่าและผูร้บับรกิารต้องใชท้างเขา้ออกและถนนภายในโครงการ
เดอะ แกรนด์ พระราม 9 ร่วมกบับุคคลอื่นภายในโครงการเดอะ แกรนด์ พระราม 9 ดงันัน้ CPNREIT ผู้เช่าและ
ผู้ร ับบริการอาจประสบความยุ่งยากในการใช้ทางเข้าออกและถนนได้ หากบุคคลอื่นนัน้ละเมิดการใช้สิทธิของ  
CPNREIT และท าใหท้างเขา้ออกและถนนเกดิความเสยีหาย  

อย่างไรก็ตาม ในสญัญาเช่าพื้นที่ส านักงาน ที่จอดรถ และงานระบบ และ/หรือสญัญาตกลงกระท าการ ได้
ก าหนดหน้าที่ของ GLAND และสเตอร์ลงิ ในการปฏบิตัิตามเงื่อนไขและหลกัเกณฑ์ต่าง ๆ ตามใบอนุญาต หนังสอื
อนุญาต รวมถึงเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งอย่างครบถ้วน และ/หรือด าเนินการใด ๆ เพื่อให้  CPNREIT ผู้เช่าและ
ผู้รบับรกิาร และบริวารของบุคคลดงักล่าว สามารถใช้สอยและใช้ประโยชน์จากทางเข้าออกและทางสญัจรภายใน
โครงการเดอะ แกรนด์ พระราม 9 สู่ถนนสาธารณะได้ รวมถึงก าหนดให้ GLAND และสเตอร์ลิง มหีน้าที่ในการ



ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์CPN รเีทล โกรท 
CPN RETAIL GROWTH LEASEHOLD REIT 

 

 

ส่วนที ่2.6 หน้า 25 

บ ารุงรกัษาและซ่อมแซมถนนโครงการและทางเข้าออกให้อยู่ในสภาพดีและ เหมาะสมส าหรบัการใช้ประโยชน์ของ 
CPNREIT ตลอดระยะเวลาการเช่าของ CPNREIT ซึ่งหาก GLAND และสเตอรล์งิ ไม่ด าเนินการบ ารุงรกัษาและ
ซ่อมแซมถนนโครงการและทางเขา้ออกใหอ้ยู่ในสภาพดแีละเหมาะสม CPNREIT มสีทิธดิ าเนินการดงักล่าวดว้ยตนเอง 
หรอืใหบุ้คคลอื่นด าเนินการ โดยค่าใชจ้่ายของ GLAND และสเตอรล์งิ แต่เพยีงผูเ้ดยีว 

6.2.2 ความเส่ียงจากการท่ีโครงการอาคารส านักงานเดอะไนน์ ทาวเวอรส์  และโครงการอาคารส านักงาน 
ยูนิลีเวอร ์เฮ้าส ์เป็นโครงการย่อยภายในโครงการเดอะ แกรนด ์พระราม 9 

เนื่องจากโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส และโครงการยูนิลเีวอร ์เฮา้ส ์เป็นโครงการย่อยภายในโครงการเดอะ  
แกรนด ์พระราม 9 ซึง่เป็นโครงการขนาดใหญ่ที่ กลุ่ม GLAND ก าลงัพฒันาขึน้ใหม้ลีกัษณะเป็นศูนยก์ลางย่านธุรกจิ 
(Central Business District) แห่งใหม่ในบรเิวณถนนพระราม 9 ซึง่จะประกอบไปดว้ยโครงการศูนยก์ารคา้ โครงการ
อาคารชุดเพื่ออยู่อาศยั โครงการอาคารส านักงาน โครงการโรงแรม และอื่น ๆ ดงันัน้ หากสถานการณ์เปลี่ยนแปลง 
ดว้ยเหตุจากสภาวะเศรษฐกจิ การเมอืง เทคโนโลย ีกลุ่ม GLAND อาจไม่สามารถพฒันาโครงการย่อยอื่น ๆ ภายใน
โครงการเดอะ แกรนด ์พระราม 9 ใหเ้ป็นไปตามรปูแบบและแนวทาง (Concept) ทีก่ าหนดไว ้หรอืพฒันาโครงการเดอะ 
แกรนด ์พระราม 9 ไม่เสรจ็เรยีบรอ้ยตามทีค่าดการณ์ไว้ หรอือาจมกีารเปลีย่นแปลงรูปแบบของโครงการเดอะ แกรนด ์
พระราม 9 โดยไม่ตอ้งไดร้บัความยนิยอมจาก CPNREIT ดงันัน้ CPNREIT อาจมคีวามเสีย่งจากการทีส่ภาพแวดลอ้ม
โดยรวมของโครงการเดอะ แกรนด ์พระราม 9 เปลีย่นแปลงไปจากทีค่าดการณ์ไว ้อนัอาจส่งผลกระทบถงึภาพลกัษณ์
ของโครงการอาคารส านกังานเดอะไนน์ ทาวเวอรส์ และโครงการอาคารส านักงานยูนิลเีวอร ์เฮา้ส ์ที ่CPNREIT จะเขา้
ลงทุน ซึ่งอาจส่งผลต่อการตดัสนิใจเช่าพื้นทีห่รอืต่ออายุสญัญาเช่าของผู้เช่าในทรพัย์สนิที่ CPNREIT จะเขา้ลงทุน 
รวมทัง้อาจสง่ผลใหก้ารจดัหาผูเ้ช่ามาเช่าพืน้ทีใ่นโครงการทัง้สองโครงการดงักล่าวด าเนินการไดย้ากขึน้ 

6.2.3 ความเส่ียงจากกรณีการถกูเวนคืนท่ีดิน   

CPNREIT อาจมคีวามเสีย่งจากการที่ทีด่นิทีเ่กี่ยวขอ้งกบัโครงการที ่CPNREIT ลงทุน/จะเขา้ลงทุน อาจถูก
เวนคนืไดต้ามนโยบายของรฐัในช่วงเวลาใด ๆ ระหว่างระยะเวลาที ่CPNREIT ลงทุนในทรพัยส์นิดงักล่าว ซึง่ค่าชดเชย
ใด ๆ ที ่CPNREIT จะไดร้บัเพื่อชดเชยความเสยีหายจากการถูกเวนคนืดงักล่าว อาจเป็นจ านวนต ่ากว่ามูลค่าทรพัยส์นิ
ตามบญัชขีอง CPNREIT ดงันัน้ ผูถ้อืหน่วยทรสัตจ์งึมคีวามเสีย่งทีจ่ะไม่ไดร้บัผลตอบแทนจากทรพัยส์นิของ CPNREIT 
ตามทีไ่ดป้ระมาณการไว ้

6.2.4 ทรพัย์สินท่ี CPNREIT ลงทุน/จะเข้าลงทุนอยู่ภายใต้บงัคบัของหลกัเกณฑ์ทางกฎหมายเก่ียวกบั
ส่ิงแวดล้อม โดยการปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ทางกฎหมายดงักล่าวอาจส่งผลให้ CPNREIT มีค่าใช้จ่าย
และภาระความรบัผิดหลายด้าน 

ทรพัยส์นิที ่ CPNREIT ลงทุน/จะเขา้ลงทุน อยู่ภายใต้บงัคบัของหลกัเกณฑท์างกฎหมายเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม 
ไดแ้ก่ กฎหมายดา้นสขุอนามยั กฎหมายเกีย่วกบัการควบคุมมลภาวะทางอากาศ มลภาวะทางน ้า การทิง้ของเสยี และ
การควบคุมมลภาวะทางเสยีง ซึ่งภายใต้กฎหมายเหล่านี้ เจ้าของทรพัยส์นิหรอืผูท้ี่ควบคุมการด าเนินการและการใช้
ประโยชน์ทรพัยส์นิอาจมคีวามรบัผดิ ซึง่รวมถงึโทษปรบัหรอืโทษจ าคุกหากฝา่ฝืนหรอืไมป่ฏบิตัติามหลกัเกณฑด์งักล่าว 
นอกจากนี้  CPNREIT อาจต้องมภีาระค่าใชจ้่ายในการปฏบิตัติามหลกัเกณฑท์างกฎหมายดงักล่าวเหล่านี้ หากมกีาร
ปนเป้ือนหรอืเกดิมลภาวะต่าง ๆ หรอืหากไม่สามารถแกไ้ขมลภาวะต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้ อาจสง่ผลให้ CPNREIT มคีวามรบั
ผดิ หรอือาจสง่ผลกระทบทางลบอย่างมนีัยส าคญัในการน าอสงัหารมิทรพัยอ์อกใหเ้ช่า 

นอกจากนี้ ทรัพย์สินที่เป็นไปตามข้อก าหนดทางกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อมใน
ช่วงเวลาหนึ่ง อาจไม่สอดคลอ้งหรอืเป็นไปตามขอ้ก าหนดทางกฎหมายหรอืหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งดา้นสิง่แวดลอ้มใน
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อกีช่วงเวลาหนึ่ง หากขอ้ก าหนดทางกฎหมายหรอืหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งดา้นสิง่แวดลอ้มเหล่านัน้มกีารแกไ้ขเพิม่เตมิ 
ดงันัน้ จงึมคีวามเสีย่งในกรณีทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ก าหนดทางกฎหมายหรอืหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งดา้นสิง่แวดลอ้ม 
การด าเนินการเพื่อให้ทรพัยส์นิเป็นไปตามหรอืสอดคล้องกบัขอ้ก าหนดทางกฎหมายหรอืหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งดา้น
สิง่แวดล้อมตามที่ได้มีการแก้ไขเพิม่เติม อาจเพิ่มภาระด้านค่าใช้จ่ายและส่งผลกระทบต่อฐานะการเงนิและผลการ
ด าเนินงานของ CPNREIT ได ้

6.2.5 ความเส่ียงเก่ียวกบัภยัธรรมชาติ อบุติัภยั และการก่อความไม่สงบ 

ผลกระทบจากภาวะโลกรอ้น สง่ผลใหส้ภาพภูมอิากาศในปจัจุบนัมกีารเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็และรุนแรง ท า
ใหใ้นหลายพืน้ทีข่องประเทศไทยเกดิภยัพบิตัทิางธรรมชาตเิช่น พายุฝน น ้าท่วม แผ่นดนิไหว เป็นตน้ ซึง่อาจก่อใหเ้กดิ
ความเสยีหายต่อทรพัย์สนิของ CPNREIT และกระทบต่อการให้บรกิารแก่ลูกค้า ผูจ้ดัการกองทรสัต์ร่วมกบัผูบ้รหิาร
อสงัหารมิทรพัย์ได้ก าหนดให้มกีารประเมนิความเสีย่งจากภยัพบิตัิทางธรรมชาติในทุกโครงการเพราะแต่ละพื้นที่จะ
เผชญิความเสีย่งทีแ่ตกต่างกนั เช่น ภาคเหนือจะมคีวามเสีย่งเรื่องพายุฤดรูอ้น ลกูเหบ็ และแผ่นดนิไหวมากกว่าภาคอื่น 
ขณะที่ภาคใต้จะมีความเสี่ยงน ้าท่วมฉับพลนั และลมมรสุม เป็นต้น พร้อมทัง้ได้ก าหนดมาตรการที่สอดคล้องเพื่อ
บรรเทาความเสีย่งนี้ ไดแ้ก่ การก าหนดใหต้รวจสภาพความแขง็แรงของอาคารสถานทีอ่ย่างสม ่าเสมอ การเตรยีมความ
พรอ้มและเครื่องมอือุปกรณ์เพื่อบรรเทาผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ เช่น ขุดลอกทางระบายน ้าและเพิม่จ านวนเครื่องป ัม๊น ้า
ในโครงการทีอ่ยู่ในพืน้ทีเ่สีย่งจากน ้าท่วม การเตรยีมหาแหล่งน ้าส ารองไวล่้วงหน้าเพื่อรองรบัในกรณีทีเ่กดิภาวะภยัแล้ง 
การเชญิผูเ้ชีย่วชาญดา้นโครงสรา้งอาคารประเมนิผลกระทบจากแผ่นดนิไหว พรอ้มใหค้ าแนะน าเพื่อรบัมอืกบัเหตุการณ์
ทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคตรวมทัง้มกีารทบทวนและจดัท าแผนรองรบัเหตุการณ์วกิฤต (Crisis Management) ใหค้รอบคลุม
เหตุการณ์ต่าง ๆ มากขึน้ พร้อมทัง้จดัให้มกีารซ้อมแผนอย่างสม ่าเสมอเพื่อให้บุคลากรสามารถรบัมอืกบัเหตุการณ์
วกิฤตต่าง ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ได้ นอกจากนี้ ยงัมกีารตดิตามและเกบ็สถติเิหตุการณ์ (Incident Case) ดา้นภยัพบิตัทิาง
ธรรมชาตแิละผลของการแกไ้ขสถานการณ์เพื่อน าขอ้มูลมาวเิคราะห ์และหามาตรการรองรบั รวมทัง้พฒันาการจดัการ
ใหม้ปีระสทิธภิาพ  

นอกจากนี้ ปจัจุบนัเหตุการณ์การก่อความไม่สงบหรอืภยัจากการก่อการรา้ยนัน้ เป็นประเดน็ความเสีย่งในระดบั
สากลที่นานาประเทศล้วนต้องเผชญิไม่ว่าประเทศนัน้จะตัง้อยู่ในภูมภิาคใดในโลก ผู้จดัการกองทรสัต์และผู้บริหาร
อสงัหารมิทรพัยไ์ดต้ระหนกัถงึประเดน็ความเสีย่งนี้และมมีาตรการเพื่อจดัการความเสีย่งดงันี้ 

(1)  การประสานงานและตดิตามขา่วสารต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง กบัหน่วยงานภาครฐั หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง
เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลทีถู่กต้องและรวดเรว็ส าหรบัการประเมนิสถานการณ์ และสื่อสารกบัผูท้ีเ่กีย่วขอ้งโดยใช ้
Color-Code Condition ซึง่ปรบัเปลีย่นตามระดบัความรุนแรงของสถานการณ์ในขณะนัน้ เพื่อใหผู้้ที่
เกีย่วขอ้งสามารถเตรยีมความพรอ้ม และจดัการกบัเหตุการณ์วกิฤตต่าง ๆ ไดอ้ย่างเหมาะสม ตามแนว
ปฏบิตัทิีไ่ดว้างไว ้

(2)  การฝึกอบรมพนกังานทีเ่กีย่วขอ้งใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการเฝ้าระวงัและสงัเกตการณ์เหตุความไม่
ปลอดภยัต่าง ๆ พรอ้มกบัการฝึกซอ้มแผนเผชญิเหตุอย่างสม ่าเสมอ 

(3)  การติดตัง้อุปกรณ์ที่เกี่ยวขอ้งกบัความปลอดภยัที่ทนัสมยัและมีจ านวนที่เพยีงพอเช่นเครื่องตรวจจบั
โลหะ แบบเดนิผ่าน (Walkthrough Metal Detector) และกลอ้งวงจรปิดซึง่สามารถป้องปรามผูท้ีจ่ะก่อ
เหตุความไม่สงบ รวมทัง้สามารถใช้รบัรูเ้หตุการณ์โดยละเอยีดได้อย่างมปีระสทิธภิาพเมื่อเหตุการณ์
เกดิขึน้ 
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อย่างไรกด็ ีแมว้่าฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้งจะไดเ้ตรยีมมาตรการป้องกนัภยัธรรมชาต ิอุบตัภิยั และการก่อความไม่สงบ ไว้
อย่างรัดกุม ตลอดจนมีการฝึกอบรมพนักงานที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการอพยพผู้คน 
นอกจากนี้ CPNREIT ยงัไดท้ าประกนัภยัทีค่รอบคลุมความเสยีหายทีเ่กดิจากอุบตัภิยัและเหตุสุดวสิยัอื่น ๆ ไวส้ าหรบั
ทรพัยส์นิของ CPNREIT แต่การก่อสรา้งทรพัยส์นิทีเ่ช่าขึน้ใหม่หรอืการซ่อมแซมส่วนทีไ่ดร้บัความเสยีหายหนัก อาจมี
ภาระค่าใชจ้่ายสงูและใชร้ะยะเวลาในการด าเนินการนาน ซึง่อาจท าให ้CPNREIT สญูเสยีรายไดอ้ย่างมนีัยส าคญัตลอด
ช่วงระยะเวลาดงักล่าว และอาจมผีลกระทบต่อผลการด าเนินงานและสถานะทางการเงนิของ CPNREIT 

อย่างไรกด็ี ผู้จดัการกองทรสัต์ได้จดั/จะจดัให้มกีารท าประกนัภยัทรพัย์สนิส าหรบัความเสีย่งทุกประเภท (All 
Risks Insurance) โดยก าหนดให้ CPNREIT เป็นผูร้บัผลประโยชน์ตามสดัส่วนการครอบครองพืน้ทีท่ ัง้หมดภายใน
ทรพัยส์นิที ่CPNREIT ลงทุน/จะเขา้ลงทุน การท าประกนัภยักรณีธุรกจิหยุดชะงกั (Business Interruption Insurance) 
โดยก าหนดให ้CPNREIT เป็นผูร้บัผลประโยชน์ตามสดัส่วนรายไดท้ัง้หมดภายในทรพัยส์นิที ่CPNREIT ลงทุน/จะเขา้
ลงทุน และการท าประกนัภยัการก่อการรา้ย (Political Violence Insurance) โดยก าหนดให้ CPNREIT เป็นผูร้บั
ผลประโยชน์ตามสดัสว่นการครอบครองพืน้ที ่และ/หรอืรายไดท้ัง้หมดภายในทรพัยส์นิที ่CPNREIT ลงทุน/จะเขา้ลงทุน 
เพื่อคุ้มครองความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น และการท าประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (Public Liability 
Insurance) เพื่อป้องกนัความเสีย่งที่อาจเกดิขึน้จากความรบัผดิต่อบุคคลภายนอกผูม้าใช้บรกิารในทรพัย์สนิดว้ย ซึ่ง
ผูจ้ดัการกองทรสัต์ เหน็ว่าการจดัให้มกีารประกนัดงักล่าวขา้งต้นมคีวามเพยีงพอและเหมาะสม เนื่องจากประกนัภยั
ทรพัยส์นิส าหรบัความเสีย่งทุกประเภทมกีารก าหนดวงเงนิเอาประกนัใหเ้พยีงพอส าหรบัการก่อสรา้งโครงการขึน้ใหม่ 
(Replacement Cost) โดยไม่รวมค่าทีด่นิ รวมทัง้การประกนัภยัธุรกจิหยุดชะงกั ซึง่มรีะยะเวลาคุม้ครองเป็นระยะเวลา
สงูสุดทีค่าดว่าจะต้องใชใ้นการก่อสรา้งโครงการขึน้มาใหม่หากเกดิความเสยีหายกบัโครงการทัง้หมด ซึ่งคาดว่าจะมี
ระยะเวลาประมาณ 12 - 36 เดอืน 

ทัง้นี้ ในกรณีทีท่รพัยส์นิที ่CPNREIT ลงทุน/จะเขา้ลงทุน ไดร้บัความเสยีหายทัง้หมดหรอือย่างมนีัยส าคญั จน
ไม่อาจใชท้รพัยส์นิดงักล่าวเพื่อประโยชน์ในการด าเนินธุรกจิต่อไปได ้CPNREIT และผูใ้หเ้ช่าตกลงทีจ่ะสรา้งทรพัยส์นิที่
เช่าขึน้ใหม่ดว้ยค่าใชจ้่ายร่วมกนั โดยผูใ้หเ้ช่าจะเป็นผูร้บัผดิชอบในการก่อสรา้งใหแ้ลว้เสรจ็ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด
ในสญัญา นบัแต่เกดิความเสยีหายดงักล่าว โดยค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีใ่ชใ้นการก่อสรา้งดงักล่าวจะแบ่งกนัตามสดัสว่นพืน้ที่
ทีค่รอบครองขณะเกดิความเสยีหาย แต่ไม่เกนิกว่าจ านวนเงนิค่าสนิไหมทดแทนพืน้ฐานที ่CPNREIT และ/หรอืผูใ้หเ้ช่า
ไดร้บัมาจากบรษิทัประกนัภยัแลว้แต่กรณี หากค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการก่อสรา้ง และ/หรอืซ่อมแซมทรพัยส์นิทีเ่ช่า
ดงักล่าวมจี านวนเกนิกว่าเงนิค่าสนิไหมทดแทนพืน้ฐานที่คู่สญัญาแต่ละฝ่ายไดร้บั  CPNREIT มทีางเลอืกทีจ่ะ (1) 
รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายสว่นเกนิดงักล่าวตามสดัสว่นการครอบครองพืน้ที ่ซึง่เมื่อ CPNREIT ไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อื
หน่วยทรสัตใ์หด้ าเนินการดงักล่าวแลว้  CPNREIT จะช าระคนืเงนิค่าใชจ้่ายทีใ่ชใ้นการก่อสรา้งส่วนเกนิดงักล่าวทีผู่ใ้ห้
เช่าทดรองจ่ายไป ภายใน 6 เดอืนนับจากวนัที่เปิดให้บรกิารพื้นที่ในทรพัย์สนิที่สร้างหรอืซ่อมแซมขึน้ใหม่ หรอื (2) 
ยนิยอมลดสดัสว่นการครอบครอบพืน้ทีใ่นทรพัยส์นิทีเ่ช่า โดย CPNREIT ไม่ตอ้งช าระค่าใชจ้่ายในการก่อสรา้งเพิม่เตมิ
ใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่าแต่อย่างใด อย่างไรกด็ ีในการนี้  CPNREIT สงวนสทิธทิีจ่ะเสนอการด าเนินการดงักล่าวเพื่อใหท้ีป่ระชุมผู้
ถอืหน่วยทรสัตข์อง CPNREIT ไดพ้จิารณาอนุมตักิ่อนการใชส้ทิธดิงักล่าวของ CPNREIT 

อย่างไรกด็ ีแมว้่า CPNREIT ตกลงทีจ่ะช าระค่าใช้จ่ายที่ใชใ้นการก่อสรา้งเพิม่เติมตามวรรคก่อน เพื่อด ารง
สดัสว่นการครอบครองพืน้ทีใ่นทรพัยส์นิทีเ่ช่า  CPNREIT อาจมโีอกาสทีจ่ะไดร้บัค่าเชา่เพิม่ขึน้ เน่ืองจากทรพัยส์นิทีเ่ช่า
ทีส่รา้งขึน้ใหม่นัน้มคีวามทนัสมยั CPNREIT จงึอาจจดัเกบ็ค่าเช่าไดใ้นอตัราทีเ่พิม่ขึน้ และอาจมพีืน้ทีท่ีจ่ะน าออกใหเ้ช่า
เพื่อจดัหาผลประโยชน์เพิม่ขึน้ อย่างไรกด็ ีหากทาง CPNREIT ยนิยอมทีจ่ะลดสดัส่วนการครอบครองพืน้ทีล่ง โดยไม่
ต้องการช าระค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการก่อสร้างเพิม่เติมให้แก่ผู้ใหเ้ช่า หรอืในกรณีที่ CPNREIT และผู้ใหเ้ช่าตกลงที่จะ
ก่อสรา้งทรพัยส์นิทีเ่ช่าขึน้ใหม่ในรปูแบบเดมิ และดว้ยงบประมาณเพยีงเท่ากบัค่าสนิไหมทดแทนพืน้ฐานที่ CPNREIT 
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และผูใ้หเ้ช่าไดร้บัจากบรษิทัประกนัภยั โดยไม่ตอ้งการช าระค่าใชจ้่ายในการก่อสรา้งเพิม่เตมิ กอ็าจท าใหท้รพัยส์นิทีเ่ช่า
มพีืน้ทีล่ดลงเนื่องจากความผนัผวนของค่าใชจ้่ายในการก่อสรา้ง ส่งผลใหส้ดัส่วนการครอบครองพืน้ทีข่อง  CPNREIT 
ลดลง ดว้ยเหตุดงักล่าว CPNREIT จงึอาจไดร้บัค่าเช่าลดลงเนื่องจากสดัส่วนพืน้ทีท่ี่ CPNREIT ครอบครองลดลง แต่
ในทางกลบักนั แมว้่าสดัสว่นการครอบครองพืน้ทีจ่ะลดลง แต่ CPNREIT กอ็าจจะไดร้บัค่าเช่าในอตัราทีส่งูขึน้ เน่ืองจาก
ทรพัยส์นิทีเ่ช่าเป็นทรพัยส์นิทีส่รา้งขึน้ใหม่และเป็นทีน่่าสนใจแก่ผูเ้ช่าพืน้ที ่ท าให ้CPNREIT สามารถจดัเกบ็ค่าเช่าได้
ในอตัราทีเ่พิม่สงูขึน้ได ้ 

6.2.6 ความเส่ียงจากการประกนัภยั 

การประกอบธุรกิจของ CPNREIT มีความเสี่ยงด้านการด าเนินการและการใช้ประโยชน์ในทรพัย์สนิที่ 
CPNREIT ลงทุน/จะเขา้ลงทุน แมว้่า CPNREIT จะจดัใหม้กีารประกนัภยัในทรพัยส์นิที่ CPNREIT ลงทุน/จะเขา้ลงทุน
อย่างเพยีงพอและเหมาะสม ตามขอ้ก าหนดของกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง แต่ CPNREIT อาจไม่สามารถจดัท าประกนัภยัที่
คุม้ครองความเสีย่งบางประเภททีอ่าจเกดิขึน้ หรอืแมว้่า CPNREIT จะสามารถจดัหาประกนัภยัได ้แต่อตัราเบีย้ประกนั
อาจไม่คุม้กบัผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิที ่CPNREIT จะไดร้บั หรอื CPNREIT อาจไม่สามารถใชส้ทิธเิรยีกรอ้งตามที่
ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกนัภัยที่เกี่ยวข้องได้ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วน หรอือาจเกดิความล่าช้าในการชดเชยความ
เสยีหายตามกรมธรรมป์ระกนัภยัดงักล่าว โดยทีไ่ม่ใช่ความผดิของ CPNREIT หรอื CPNREIT อาจมคีวามเสีย่งจาก
ความสญูเสยีทางการเงนิ เมื่อเกดิเหตุการณ์รา้ยแรงที่ CPNREIT อาจไม่ไดร้บัการชดเชยความเสยีหายอย่างเพยีงพอ 
หรือไม่สามารถจัดให้มีการท าประกันภัยประเภทดังกล่าวได้ อันอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลตอบแทนที่ผู้ถือ
หน่วยทรสัตค์าดว่าจะไดร้บั  

6.2.7 ทรพัยสิ์นท่ี CPNREIT ถือครองนัน้อาจมีค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัทรพัยสิ์น รวมทัง้ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ
ต่าง ๆ เพ่ิมมากขึน้ 

ความสามารถของ CPNREIT ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์อาจไดร้บัผลกระทบทางลบ
หากค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัทรพัยส์นิและค่าใชจ้่ายในการด าเนินการต่าง ๆ เพิม่ขึน้ โดยรายไดไ้ม่เพิม่ขึน้ตามหรอืเพิม่ขึน้ใน
อตัราทีน้่อยกว่า 

ปจัจยัทีอ่าจสง่ผลใหค่้าใชจ้่ายเกีย่วกบัทรพัยส์นิและค่าใชจ้่ายในการด าเนินการเพิม่สงูขึน้ไดแ้ก่ 

- การเพิม่ขึน้ของค่าใชจ้่ายในการบ ารุงรกัษา 

- การเพิม่ขึน้ของภาษทีีเ่กีย่วขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัย ์รวมทัง้ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามกฎหมาย 

- การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั รวมทัง้นโยบายของรฐับาลซึง่จะเพิม่ค่าใช้จ่ายในการ
ปฏบิตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั และนโยบายทีเ่ปลีย่นแปลงนัน้ 

- การเพิม่ขึน้ของค่าใชจ้่ายสาธารณูปโภค 

- การเพิม่ขึน้ของค่าบรกิารส าหรบัผูร้บัจา้งช่วง (ถา้ม)ี 

- การเพิม่ขึน้ของอตัราเงนิเฟ้อ 

- การเพิม่ขึน้ของเบีย้ประกนัภยั  

- ความเสยีหายหรือความช ารุดบกพร่องของทรพัย์สินซึ่งต้องมีการแก้ไข โดยต้องใช้ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการ และค่าใชจ้่ายในการด าเนินการในสว่นนี้ไม่สามารถคาดหมายได ้และการเพิม่ขึน้ของค่าใชจ้่าย
ในการด าเนินงานอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัทรพัยส์นิและการจดัหาประโยชน์ของ CPNREIT 
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6.3 ความเส่ียงเก่ียวกบัการลงทุนในทรพัยสิ์นโดย CPNREIT 

6.3.1 การลงทุนในทรพัยสิ์นมีความเส่ียง 

การลงทุนในทรพัยส์นิมคีวามเสีย่งหลายประการ รวมถงึแต่ไม่จ ากดัเพยีง (1) การเปลีย่นแปลงในทางลบของ
การเมอืงหรอืเศรษฐกจิ (2) การเปลีย่นแปลงในทางลบของสภาวะของตลาดในพืน้ที ่(3) สถานะทางการเงนิของผูเ้ช่า ผู้
ซือ้และผูข้ายทรพัยส์นิ (4) แหล่งเงนิทุนสนบัสนุน ทัง้ทีเ่ป็นเงนิกูย้มื ตราสารหนี้ หรอืตราสารทุนซึง่อาจเปลีย่นแปลงไป 
ท าใหส้ง่ผลกระทบต่อความสามารถของ CPNREIT ในการไดม้าเพิม่ซึง่ทรพัยส์นิ หรอืการปรบัปรุงซ่อมแซมทรพัยส์นิ 
(5) การเปลี่ยนแปลงอตัราดอกเบี้ย ต้นทุนการเงนิ และค่าใชจ้่ายเกี่ยวกบัการด าเนินงานอื่น ๆ (6) การเปลี่ยนแปลง
กฎหมายดา้นสิง่แวดลอ้ม กฎหมายการก าหนดเขตพืน้ทีแ่ละหลกัเกณฑอ์ื่น ๆ ของรฐับาลและนโยบายดา้นการเงนิ (7) 
ขอ้เรยีกรอ้งดา้นสิง่แวดลอ้มทีเ่กดิขึน้จากทรพัยส์นิ (8) การเปลีย่นแปลงอตัราค่าเช่าในตลาด (9) การเปลีย่นแปลงของ
ราคาพลงังาน (10) การแขง่ขนัระหว่างเจา้ของทรพัยส์นิหรอืผูใ้หเ้ช่าทรพัยส์นิเพื่อแย่งลกูคา้ทีเ่ป็นผูเ้ช่าและผูใ้ชพ้ืน้ทีซ่ึง่
อาจสง่ผลใหเ้กดิพืน้ทีว่่างในพืน้ทีใ่หเ้ช่า หรอืไม่สามารถใหเ้ช่าโดยมขีอ้ตกลงทีเ่ป็นประโยชน์ได ้(11) การไม่สามารถต่อ
อายุสญัญาเช่าเมื่อสญัญาเช่าฉบบัปจัจุบนัหมดอายุ (12) การไม่สามารถจดัเกบ็ค่าเช่าหรอืค่าตอบแทนการใชป้ระโยชน์
จากผูใ้ช ้และ/หรอืผูเ้ช่าพืน้ทีไ่ดต้รงตามเวลาทีก่ าหนด หรอืการไม่สามารถจดัเกบ็ไดเ้ลยเนื่องจากผูใ้ช ้และ/หรอืผูเ้ช่า
พืน้ทีล่ม้ละลาย (13) การไม่สามารถจดัท าประกนัภยัไดเ้พยีงพอหรอืครอบคลุมความเสยีหายหรอืการทีเ่บีย้ประกนัภยั
เพิม่สงูขึน้ (14) การเพิม่ขึน้ของอตัราเงนิเฟ้อ (15) ทรพัยส์นิช ารุดบกพร่องเป็นเหตุใหต้้องแกไ้ขซ่อมบ ารุง ก่อใหเ้กดิ
ค่าใชจ้่ายทีไ่ม่อาจคาดหมายได ้(16) ผูเ้ช่าไม่ปฏบิตัติามขอ้ตกลงและเงื่อนไขในสญัญาเช่า (17) การต้องพึง่พากระแส
เงนิสดเพื่อใชใ้นการซ่อมบ ารุงและการพฒันาปรบัปรุงทรพัยส์นิ (18) การทีค่่าใชจ้่ายในการด าเนินการเพิม่สงูขึน้ รวมถงึ
ค่าภาษีที่เกีย่วขอ้งกบัทรพัยส์นิ (19) สทิธหิรอืภาระติดพนัใด ๆ ทีต่รวจไม่พบขณะที่ท าการตรวจสอบหรอืสอบทาน
อสงัหารมิทรพัยท์ีก่รมทีด่นิ และ (20) เหตุสดุวสิยัทีท่ าใหเ้กดิความเสยีหายทีไ่ม่อาจท าประกนัภยัได ้ 

ปจัจยัต่าง ๆ เหล่าน้ีส่งผลให้เกิดความผันผวนของอตัราการเช่าพื้นที่ อตัราค่าเช่าและค่าตอบแทนการใช้
ประโยชน์ในพืน้ที ่หรอืค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ ท าให้เกดิผลกระทบในทางลบต่อมูลค่าของทรพัย์สนิและรายได้ที่
ไดร้บัจากทรพัยส์นิ มลูค่าทรพัยส์นิของ CPNREIT อาจลดลงอย่างมนียัส าคญัหากตลาดอสงัหารมิทรพัยห์รอืเศรษฐกจิ
ของประเทศไทยอยู่ในช่วงขาลงอย่างกะทนัหนั 

6.3.2 ความเส่ียงจากการตรวจสอบข้อมูลก่อนเข้าลงทุน 

ก่อนการลงทุนในทรัพย์สิน  ผู้จ ัดการกองทรัสต์ ได้ท าการศึกษาข้อมูลรายละเอียดของทรัพย์สิน 
นัน้ ๆ โดยท าการตรวจสอบหรอืสอบทานขอ้มูลต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง (Due Diligence) ก่อนการตดัสนิใจเขา้ลงทุน โดย
ผู้จดัการกองทรสัต์ได้ศึกษารายงานของบริษัทประเมินค่าทรพัย์สนิ รายงานทางวิศวกรรมของทรพัย์สนิ รายงาน
ตรวจสอบทางกฎหมายของทรพัย์สนิ ตลอดจนขอ้มูลและสญัญาต่าง ๆ อย่างไรกต็ามการกระท าดงักล่าวมไิดเ้ป็นการ
ประกนัว่าทรพัยส์นิที ่CPNREIT จะเขา้ลงทุน จะปราศจากความเสยีหายหรอืความบกพร่องทีอ่าจจะต้องมคี่าใชจ้่ายใน
การปรบัปรุงหรอืซ่อมแซม รายงานของผูป้ระเมนิราคา รายงานการตรวจสภาพทรพัยส์นิที ่ CPNREIT จะเขา้ลงทุน 
และรายงานการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายของทรพัยส์นิโดยทีป่รกึษากฎหมายที่ผูจ้ดัการกองทรสัต์ใชเ้ป็นพืน้ฐาน
ในการประเมนิและตรวจสอบทรพัย์สนิอาจมีขอ้บกพร่อง มีความไม่ถูกต้อง เนื่องจากความบกพร่องบางอย่างของ
ทรพัยส์นิที่อาจจะตรวจพบได้ยาก หรอืไม่สามารถตรวจพบได้ เนื่องจากข้อจ ากดัในการตรวจสอบ รวมไปถงึเทคนิค
หรอืวธิกีารทีใ่ชใ้นการตรวจสอบ หรอืปจัจยัอื่น ๆ ทีเ่ป็นขอ้จ ากดัในการตรวจสอบของทัง้ผูป้ระเมนิราคา วศิวกรและที่
ปรกึษากฎหมาย 
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นอกจากนัน้แลว้ ทรพัยส์นิที ่CPNREIT จะเขา้ลงทุนอาจมกีารละเมดิกฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัทรพัย์สนิ ซึ่งการศกึษาขอ้มูลรายละเอยีดและการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวขอ้ง (Due Diligence) ของผู้จดัการ
กองทรสัตอ์าจไม่สามารถครอบคลุมถงึได ้ซึง่อาจสง่ผลใหเ้กดิภาระค่าใชจ้่ายทีเ่กนิกว่าที่ผูจ้ดัการกองทรสัต์ไดป้ระมาณ
การไวก้่อนการลงทุน หรอืก่อให้เกดิหน้าทีท่ี่ต้องปฏบิตัิตามขอ้ผูกพนัที่เกี่ยวกบัการละเมดิกฎขอ้บงัคบัดงักล่าวที่ถูก
ก าหนดโดยหน่วยงานราชการทีเ่กีย่วขอ้ง 

6.3.3 มูลค่าของทรพัยสิ์นท่ี CPNREIT ลงทุนตามการประเมินค่าโดยบริษัทประเมินค่าทรพัยสิ์นไม่ได้เป็น
เครือ่งแสดงมูลค่าท่ีแท้จริงของทรพัยสิ์น และไม่สามารถรบัประกนัได้ว่าราคาขายของทรพัยสิ์นนัน้จะ
เป็นไปตามท่ีประเมิน ไม่ว่าในปัจจบุนัหรอืในอนาคต 

โดยทัว่ไป การประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิจะพจิารณาจากปจัจยัต่าง ๆ รวมถงึปจัจยับางประการทีเ่ป็นนามธรรมที่
เกีย่วกบัทรพัยส์นินัน้ เช่น สถานะทางการตลาด ความแขง็แกร่งทางการเงนิ ความสามารถในการแขง่ขนัและสภาพของ
ทรพัยส์นิ ซึ่งอาจมเีหตุการณ์ทีท่ าให้ปจัจยัดงักล่าวเปลี่ยนแปลงไดใ้นอนาคต เน่ืองจากเหตุการณ์บางเหตุการณ์หรอื
เหตุการณ์ทัง้หมดทีเ่ป็นขอ้สมมตฐิานอาจไม่เกดิขึน้ตามทีค่าดการณ์ไว้ หรอือาจเกดิเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ทีม่ไิด้
คาดการณ์ไว ้ดงันัน้ ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์งึไม่อาจรบัประกนัไดว้่าขอ้สมมตฐิานทีว่างไวจ้ะเกดิขึน้ตามทีค่าดการณ์ ดงันัน้ 
ราคาที ่CPNREIT จะขายทรพัยส์นิหลกัทีล่งทุนในอนาคต จงึอาจต ่ากว่ามลูค่าทีก่ าหนดโดยบรษิทัประเมนิค่าทรพัยส์นิ 
หรอืต ่ากว่าราคาที่ CPNREIT ได้เขา้ลงทุนในทรพัยส์นิดงักล่าวซึง่จะท าให้ CPNREIT มผีลขาดทุนจากการขาย
ทรพัยส์นิ อนัอาจจะมผีลกระทบต่อความสามารถของ CPNREIT ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 

6.3.4 สมมติฐานในประมาณการงบก าไรขาดทุนและงบประกอบรายละเอียดรายได้สุทธิของการลงทุนตาม
สมมติฐานมีความไม่แน่นอน และขึ้นอยู่กับความเส่ียงและความไม่แน่นอนทางธุรกิจ เศรษฐกิจ 
การเงิน กฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องและการแข่งขนั ซ่ึงอาจส่งผลให้ผลประกอบการท่ีแท้จริงแตกต่างจากท่ี
ประมาณการไว้อย่างมีนัยส าคญัและอาจส่งผลต่อมูลค่าท่ีได้ลงทุนใน CPNREIT  

ประมาณการตามทีร่ะบุใน “ประมาณการงบก าไรขาดทุนและงบประกอบรายละเอยีดรายไดสุ้ทธติามสมมตฐิาน
ส าหรบัช่วงเวลาประมาณการวนัที ่1 เมษายน 2563 ถึงวนัที ่31 มนีาคม 2564” นัน้ ได้รวมเอาขอ้มูลที่เกีย่วกบัการ
คาดการณ์ผลประกอบการและการปนัส่วนแบ่งผลก าไรตามสมมตฐิานของ CPNREIT ส าหรบังวดประมาณการวนัที ่1 
เมษายน 2563 ถงึวนัที ่31 มนีาคม 2564 ซึง่ประมาณการทางการเงนิของ CPNREIT นัน้ เป็นเพยีงการคาดการณ์ผล
ประกอบการในอนาคตทีอ่าจจะเกดิขึน้แก่ CPNREIT เท่านัน้ และไม่ไดเ้ป็นการยนืยนัถงึผลประกอบการทีแ่ทจ้รงิของ 
CPNREIT ในอนาคต นอกจากนี้ ประมาณการทางการเงนิดงักล่าวขึน้อยู่กบัขอ้สมมตฐิานหลายประการตามทีไ่ดร้ะบุไว้
ใน “ประมาณการงบก าไรขาดทุนและงบประกอบรายละเอยีดรายได้สุทธติามสมมตฐิานส าหรบัช่วงเวลาประมาณการ
วนัที ่1 เมษายน 2563 ถงึวนัที ่31 มนีาคม 2564” อย่างไรกด็ ีถงึแมว้่าผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดจ้ดัท าประมาณการดงักล่าว
ดว้ยความระมดัระวงั แต่ขอ้สมมตฐิานทีน่ ามาใชใ้นการประมาณการยงัมคีวามไม่แน่นอนและขึน้อยู่กบัความเสีย่งและ
ความไม่แน่นอนทางธุรกจิ การแข่งขนั เศรษฐกจิ การเงนิ และกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่ขอ้สมมตฐิานต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้
จรงิอาจเปลีย่นแปลงในสาระส าคญัได ้ความเสีย่งและความไม่แน่นอนดงักล่าวต่าง ๆ นัน้อยู่นอกเหนือการควบคุมของ 
CPNREIT เช่น ประมาณการดงักล่าวอาจเป็นการคาดการณ์หรอืการตัง้สมมตฐิานในเหตุการณ์ทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต
อนัเกีย่วกบัธุรกจิอสงัหารมิทรพัยซ์ึง่มคีวามไม่แน่นอน  

เนื่องจากเหตุการณ์บางเหตุการณ์หรอืเหตุการณ์ทัง้หมดทีเ่ป็นขอ้สมมติฐานอาจไม่เกดิขึน้ตามทีค่าดการณ์ไว ้
หรอือาจเกดิเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ทีม่ไิดค้าดไว ้ดงันัน้ ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์งึไม่อาจรบัประกนัไดว้่าขอ้สมมตฐิานที่
วางไวจ้ะเกดิขึน้และ CPNREIT จะสามารถจ่ายประโยชน์ตอบแทนไดต้ามทีป่ระมาณการไว ้หากผลประกอบการของ  
CPNREIT ไม่เป็นไปตามทีป่ระมาณการไว ้ CPNREIT จะไม่สามารถจ่ายประโยชน์ตอบแทนหรอืผลตอบแทนตามที่
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ประมาณการไวไ้ด ้ซึง่อาจสง่ผลใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัตไ์ม่ไดร้บัผลตอบแทนตามทีไ่ดป้ระมาณการไวแ้ละหน่วยทรสัต์อาจมี
มลูค่าทางตลาดลดลงอย่างมนียัส าคญั 

6.3.5 ความเส่ียงจากการท่ี CPNREIT ลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์

เน่ืองจากการลงทุนของ CPNREIT เป็นการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์ดงันัน้ มูลค่าของสทิธกิารเช่า
อาจลดลงเนื่องจากการลดลงของระยะเวลาการเช่าที่เหลืออยู่ หรือมูลค่าสทิธิการเช่าอาจมีการเปลี่ยนแปลง อัน
เน่ืองจากการเปลีย่นแปลงของการประเมนิราคาของมลูค่าสทิธกิารเช่า ซึง่ปจัจยัต่าง ๆ เหล่าน้ีจะส่งผลกระทบต่อมูลค่า
หน่วยทรสัต ์ซึง่อาจท าใหม้ลูค่าของหน่วยทรสัตม์กีารเปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้หรอืลดลงได ้

6.4 ความเส่ียงอ่ืน ๆ 

6.4.1 การเปล่ียนแปลงในมาตรฐานบญัชีหรอืกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  

ผลการด าเนินงานและการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของ CPNREIT อาจไดร้บัผลกระทบจากการมผีลบงัคบัใชข้อง
มาตรฐานบญัชฉีบบัใหม่ หรอืการปรบัปรุงมาตรฐานทางบญัช ีซึง่เป็นปจัจยัทีผู่จ้ดัการกองทรสัตไ์ม่สามารถควบคุมหรอื
คาดการณ์ได ้ส าหรบัการแกไ้ขกฎหมาย ประกาศ ขอ้ก าหนด ระเบยีบ ขอ้บงัคบั บทบญัญตั ิแนวนโยบาย และ/หรอื
ค าสัง่ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่มีอ านาจตามกฎหมาย ถือเป็นเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดการณ์ได้
เช่นเดยีวกนั ดงันัน้ ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์งึไม่สามารถประเมนิผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงดงักล่าวได ้และไม่สามารถ
รบัประกนัไดว้่าการเปลีย่นแปลงดงักล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานและการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของ  
CPNREIT  

6.4.2 ราคาหน่วยทรสัตอ์าจมีการเปล่ียนแปลงได้ภายหลงัการเสนอขาย 

ผู้จดัการกองทรสัต์ไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าสภาวะการซื้อขายหน่วยทรสัต์ของ CPNREIT ในตลาด
หลกัทรพัยฯ์ จะมเีสถยีรภาพ ราคาตลาดของหน่วยทรสัต์อาจลดลงจากราคาเสนอขาย ซึง่ราคาซือ้ขายหน่วยทรสัต์ใน
ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ดงักล่าวอาจไม่สอดคล้องกบัมูลค่าทรพัย์สนิสุทธต่ิอหน่วยของ CPNREIT โดยราคาซือ้ขายของ
หน่วยทรสัตจ์ะขึน้อยู่กบัหลายปจัจยั อาทเิช่น ผลการด าเนินงานของ CPNREIT ความผนัผวนของหลกัทรพัยใ์นตลาด
หลักทรัพย์ฯ สภาวะแวดล้อมของอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในทางเลือกอื่น และปริมาณการซื้อขายของ
หน่วยทรสัต ์ฯลฯ  

6.4.3 มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของ CPNREIT อาจมิได้เป็นมูลค่าท่ีแท้จริงท่ี CPNREIT จะได้รบัหากมีการจ าหน่าย
ทรพัยสิ์นออกไปทัง้หมดหรอืมีการเลิก CPNREIT  

มลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิอง CPNREIT ค านวณโดยใชข้อ้มลูจากรายงานการประเมนิค่าทรพัยส์นิหรอืการสอบทาน
การประเมนิมูลค่าทรพัยส์นิทีล่งทุนเป็นขอ้มูลพืน้ฐาน ดงันัน้ ในกรณีที่ CPNREIT ต้องจ าหน่ายทรพัย์สนิ เพื่อปรบั
โครงสรา้งการลงทุน หรอืเพื่อการเลกิกองทรสัต์ ซึง่ตอ้งมกีารเจรจาตกลงราคาซือ้ขายกนัระหว่างผูซ้ือ้และผูข้าย ดงันัน้ 
มูลค่าดงักล่าวอาจมไิด้เป็นมูลค่าที่แท้จรงิซึ่ง CPNREIT จะได้รบัหากมกีารจ าหน่ายทรพัย์สนิออกไปทัง้หมดหรอื
บางสว่น หรอืเมื่อมกีารเลกิ CPNREIT  

6.4.4 ความเส่ียงจากขาดสภาพคลอ่งในการซ้ือขายหน่วยทรสัตใ์นตลาดรอง 

เนื่องจากหน่วยทรสัต์ของ CPNREIT มสีถานะเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ สภาพคล่องใน
การซือ้ขายหน่วยทรสัต์จะประเมนิจากความถี่และปรมิาณการซือ้ขายหน่วยทรสัต์นัน้ในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ซึ่งอยู่บน
พืน้ฐานของปรมิาณความต้องการของผูซ้ือ้-ผูข้าย (Bid-Offer) ซึง่ปรมิาณความต้องการของผูซ้ือ้-ผูข้ายนัน้ ขึน้อยู่กบั
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ปจัจยัหลายประการที่ผูจ้ดัการกองทรสัต์ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ปรมิาณความต้องการลงทุนในหน่วยทรสัต์ของผู้
ลงทุนในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ ดงันัน้ จงึมคีวามเสีย่งทีห่น่วยทรสัต์อาจจะขาดสภาพคล่องในการซือ้ขายในตลาดรอง 

6.4.5 ความเส่ียงด้านภาษีและค่าธรรมเนียม  

ในการซือ้หรอืขาย โอนหรอืรบัโอนอสงัหารมิทรพัย ์หรอืการซือ้หรอืขาย โอนหรอืรบัโอนสทิธกิารเช่า (ในกรณีที่ 
CPNREIT ลงทุนโดยการเช่าอสงัหารมิทรพัย)์ และการด าเนินงานเพื่อจดัหาผลประโยชน์จากทรพัยส์นิของ CPNREIT 
ในอนาคต อาจมภีาระภาษแีละค่าธรรมเนียมทีเ่กดิจากการซือ้หรอืขาย หรอืโอนหรอืรบัโอนกรรมสทิธิ ์หรอืโอนหรอืรบั
โอนสทิธิการเช่าในอสงัหาริมทรพัย์ และการด าเนินงานเพื่อจดัหาผลประโยชน์จากทรพัย์สนิของ  CPNREIT ซึ่ง 
CPNREIT อาจต้องรบัภาระทัง้หมดหรอืบางส่วน โดยทีอ่ตัราภาษีและอตัราค่าธรรมเนียมที่ CPNREIT จะต้องช าระ
ดงักล่าว หรอืการใชส้ทิธปิระโยชน์ทางภาษ ีอาจแตกต่างจากทีเ่ป็นอยู่ในปจัจุบนั 

นอกจากนี้ ในอนาคตภาระภาษีของ CPNREIT และ/หรอืภาระภาษีของผู้ถือหน่วยทรสัต์ที่เกี่ยวขอ้งกบัการ
ลงทุน และ/หรอืการซือ้ขายหน่วยทรสัต์ และ/หรอืการด าเนินงานเพื่อจดัหาผลประโยชน์จากทรพัยส์นิของ  CPNREIT 
และการไดร้บัประโยชน์ตอบแทนจาก CPNREIT อาจเปลีย่นแปลงไปจากทีเ่ป็นอยู่ในปจัจุบนั หากมกีารเปลีย่นแปลง
กฎหมายและระเบยีบดา้นภาษอีากรหรอืดา้นอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  

6.4.6 ความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของ CPNREIT  

การจ่ายประโยชน์ตอบแทนของ CPNREIT จะถูกพจิารณาจากผลการด าเนินงานของ CPNREIT ซึง่ขึน้อยู่กบั
ปจัจยัหลายประการ ไดแ้ก่ สภาวะทางเศรษฐกจิทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ความสามารถของผูเ้ช่าและผูเ้ช่าช่วงใน
การช าระค่าเช่า ต้นทุนในการบริหารอสงัหาริมทรพัย์ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานต่าง ๆ สภาวะการแข่งขนัของ
ผูป้ระกอบการ อตัราการเช่าพืน้ทีใ่นโครงการที่ CPNREIT ลงทุน การเปลีย่นแปลงกฎหมายและขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัทรพัยส์นิ ภยัธรรมชาต ิสภาวะทางการเมอืง ดงันัน้ จงึมคีวามเสีย่งทีน่ักลงทุนจะไม่ไดร้บัประโยชน์ตอบแทนตามที่
ไดป้ระมาณการเอาไว ้หรอื CPNREIT จะไม่สามารถรกัษาระดบัการจ่ายประโยชน์ตอบแทนหรอืเพิม่การจ่ายประโยชน์
ตอบแทนได ้

6.4.7 ราคาซ้ือขายหน่วยทรสัตอ์าจไม่ได้สะท้อนมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของ CPNREIT  

มลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิอง CPNREIT ค านวณโดยใชข้อ้มลูจากรายงานการประเมนิค่าทรพัยส์นิหรอืการสอบทาน
การประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิทีล่งทุนเป็นขอ้มูลพืน้ฐาน ซึง่มูลค่าดงักล่าวอาจไม่ใช่ราคาทีจ่ะมกีารซือ้ขายหน่วยทรสัต์ใน
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ เน่ืองจากราคาทีซ่ือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ จะขึน้อยู่กบัปจัจยัอื่น ๆ ดว้ย เช่น อุปสงคแ์ละอุปทาน
ของหลกัทรพัย ์เป็นตน้ 

6.4.8 ความเส่ียงจากการท่ี CPNREIT อาจจดทะเบียนสิทธิการเช่าส าหรบัทรพัย์สินท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมได้
ล่าช้า 

เนื่องจากทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ ประกอบดว้ยสทิธกิารเช่าอาคารโดยไม่ไดล้งทุนในทีด่นิซึง่เป็นทีต่ัง้ของ
อาคารดงักล่าว ซึง่ตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดทะเบยีนสทิธกิารเช่าต่อเจ้าพนักงานที่เกีย่วขอ้ง ไดก้ าหนดให้
ก่อนวนัทีจ่ดทะเบยีนสทิธกิารเช่าอาคารดงักล่าว จะต้องมกีารปิดประกาศเพื่อใหผู้ม้สี่วนไดเ้สยีไดม้โีอกาสคดัคา้นเป็น
ระยะเวลา 30 วนั ก่อนที่จะมกีารจดทะเบยีนสทิธกิารเช่าต่อเจ้าพนักงานที่เกี่ยวขอ้งได้โดยสมบูรณ์ตามกฎหมายที่
เกีย่วขอ้ง ดงันัน้  CPNREIT จงึอาจมคีวามเสีย่งที่จะไม่สามารถจดทะเบยีนสทิธกิารเช่าอาคารไดท้นัท ีอย่างไรกด็ ี
ผู้จ ัดการกองทรัสต์และเจ้าของทรัพย์สนิที่จะลงทุนเพิ่มเติมจะตกลงร่วมกันเพื่อประสานงานกบัส านักงานที่ดินที่
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เกี่ยวขอ้งไว้ล่วงหน้าและเตรยีมความพร้อมเพื่อให้สามารถจดทะเบียนสทิธกิารเช่าได้สมบูรณ์ตามกฎหมายภายใน
ระยะเวลาทีเ่หมาะสม  

6.4.9 เงินคืนทุนจากการเลิกกองทรสัตอ์าจจะน้อยกว่าจ านวนเงินท่ีผูถื้อหน่วยทรสัตไ์ด้ลงทุน 

ในกรณีทีม่กีารเลกิกองทรสัต์ ผูจ้ดัการกองทรสัต์ไม่สามารถรบัประกนัไดว้่าผูถ้อืหน่วยทรสัต์จะไดร้บัเงนิลงทุน
ของตนคนืไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางสว่น ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสาเหตุ วธิกีารเลกิกองทรสัต์ หลกัเกณฑก์ารจ าหน่ายทรพัยส์นิของ 
CPNREIT และระยะเวลาคงเหลอืของสทิธกิารเช่า 

6.4.10 ความเส่ียงจากการท่ี CPNREIT อาจจะระดมทุนในครัง้น้ีเพื่อลงทุนในทรพัยสิ์นท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมไม่ได้
ครบตามเป้าหมายท่ีวางไว้ 

CPNREIT จะท าการระดมทุนในครัง้นี้เพื่อลงทุนในทรพัย์สนิที่จะลงทุนเพิม่เติม โดยการออกและเสนอขาย
หน่วยทรสัตเ์พิม่เตมิและการกูย้มืเงนิ อย่างไรกด็ ีในกรณีที ่CPNREIT ระดมทุนไดไ้ม่เพยีงพอทีจ่ะลงทุนในทรพัยส์นิที่
จะเข้าลงทุนเพิ่มเติมทุกโครงการ ผู้จดัการกองทรสัต์คาดว่าจะลงทุนในทรพัย์สนิที่จะลงทุนเพิ่มเติมบางโครงการ
ตามล าดบัดงัต่อไปนี้ คอื (1) ทรพัยส์นิกลุ่มที ่2 (2) โครงการเซน็ทรลัมารนีา (3) โครงการเซน็ทรลัพลาซา ล าปาง (4) 
โครงการเซ็นทรลัพลาซา สุราษฎร์ธานี และ (5) โครงการเซ็นทรลัพลาซา อุบลราชธานี  โดยภายหลงัการลงทุน
ดงักล่าวเสร็จสิ้น ผู้จ ัดการกองทรัสต์อาจพิจารณาด าเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยทรสัต์เพิ่มทุนให้แก่ผู้จองซื้ อ
หน่วยทรัสต์เพิ่มทุนตามสดัส่วนการจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มทุน ทัง้นี้ ภายหลังหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องซึ่งได้แก่ 
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมการประเมินราคาทรัพย์สิน ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าจัดประชุมผู้ถือ
หน่วยทรสัต์ ค่าธรรมเนียมที่ช าระให้แก่ส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัย์ฯ ค่าใช้จ่ายส าหรบัการโฆษณาและ
ประชาสมัพนัธใ์นการเสนอขายหน่วยทรสัต์ ค่าใชจ้่ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรสัต์ ค่าธรรมเนียมจดัจ าหน่าย
หน่วยทรสัต ์ค่าธรรมเนียมการจดทะเบยีน ภาษมีลูค่าเพิม่ อากรแสตมป์ รวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอื่น ๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้ง และ/หรอืช าระหนี้จากการกูย้มืเงนิทีใ่ชใ้นการลงทุนในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ เป็นตน้ 

6.4.11 ความเส่ียงจากการลงทุนในโครงการเซน็ทรลัพลาซา พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) 

CPNREIT จะต้องบนัทกึหนี้สนิจากสญัญาเช่าในงบการเงนิของ CPNREIT ส าหรบัการลงทุนในโครงการเซน็ทรลั
พลาซา พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ)  

การลงทุนในโครงการเซน็ทรลัพลาซา พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) จะมกีารช าระค่าเช่าในปี 2568 ไม่เกนิ 25,394 
ล้านบาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมการจดทะเบยีน ภาษีมูลค่าเพิม่ อากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวขอ้ง) ทัง้นี้ คาดว่าจะมกีารจดทะเบยีนสทิธกิารเช่าส าหรบัโครงการเซน็ทรลัพลาซา พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) 
ประมาณไตรมาสที ่1 ปี 2563 ซึง่ตามหลกัเกณฑข์องมาตรฐานการบญัชทีีเ่กีย่วขอ้ง CPNREIT จะต้องบนัทกึหนี้สนิ
จากสญัญาเช่าคู่กบัการบนัทกึทรพัยส์นิโครงการเซน็ทรลัพลาซา พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) ในงบการเงนิของ CPNREIT 
ตัง้แต่วนัทีม่กีารลงทุน ซึง่คาดว่าจะเป็นวนัเดยีวกนักบัวนัทีม่กีารจดทะเบยีนสทิธกิารเช่า  

อย่างไรกต็าม หนี้สนิจากสญัญาเช่าดงักล่าวไม่ถูกนบัรวมเป็นการกูย้มืเงนิส าหรบัการค านวณอตัราสว่นการกูย้มื
เงนิตามประกาศ ทจ. 49/2555 นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยทีเ่กดิจากหนี้สนิตามสญัญาเช่าดงักล่าวเป็นค่าใชจ้่ายที่
ไม่ใช่เงนิสด ซึง่จะไม่กระทบต่อความสามารถของ CPNREIT ในการจ่ายเงนิจ่ายผูถ้อืหน่วย (Distribution) 
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CPNREIT จะต้องจดัหาแหล่งเงนิทุนทีเ่พยีงพอส าหรบัการช าระค่าเช่าโครงการเซน็ทรลัพลาซา พระราม 2 (ช่วงต่อ
อาย)ุ ในปี 2568 

เน่ืองจากการลงทุนในโครงการเซน็ทรลัพลาซา พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) จะมกีารช าระค่าเช่าในปี 2568 ไม่เกนิ 
25,394 ลา้นบาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมการจดทะเบยีน ภาษมีลูค่าเพิม่ อากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียม และค่าใชจ้่ายอื่น ๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้ง) ดงันัน้ CPNREIT จะตอ้งจดัหาแหล่งเงนิทุนส าหรบัการช าระค่าเช่าดงักล่าวในปี 2568 ซึง่อาจมคีวามเสีย่ง
ในการระดมทุนใหเ้พยีงพอส าหรบัการช าระค่าเช่าตามก าหนดเวลา  

อย่างไรกต็าม เพื่อเป็นการเตรยีมการส าหรบัการจดัหาแหล่งเงนิทุนส าหรบัการช าระค่าเช่าดงักล่าว ผู้จดัการ
กองทรสัต์ได้จดัให้มกีารเสนอต่อทีป่ระชุมผู้ถือหน่วยทรสัต์เพื่อขออนุมตัิการเพิม่ทุนของ CPNREIT โดยตามมติที่
ประชุมวสิามญัผูถ้อืหน่วยทรสัต์ของ CPNREIT ครัง้ที ่1/2562 ในวนัที ่22 พฤศจกิายน 2562 ไดม้มีตอินุมตักิารเพิม่ทุน
ของ CPNREIT โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรสัต์เพิม่เตมิในปี 2568 ในจ านวนไม่เกนิ 630 ลา้นหน่วย โดยมี
วตัถุประสงคใ์นการน าเงนิทีไ่ดจ้ากการเพิม่ทุนไปช าระค่าเช่าส าหรบัโครงการเซน็ทรลัพลาซา พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) 
และ/หรอืเพื่อช าระหนี้จากการกูย้มืเงนิทีใ่ชใ้นการช าระค่าเช่าส าหรบัโครงการเซน็ทรลัพลาซา พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) 
และ/หรอืเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ส าหรบัการช าระค่าเช่าส าหรบัโครงการเซน็ทรลัพลาซา พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) 
และ/หรอืเพื่อเป็นเงนิทุนหมุนเวยีนของ CPNREIT  

ทัง้นี้ ผู้จดัการกองทรสัต์จะจดัให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัการจดัหาแหล่งเงินทุนเพื่อน ามาช าระค่าเช่า
โครงการเซน็ทรลัพลาซา พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) ในปี 2568 ตามมตทิีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหน่วยทรสัต์ของ CPNREIT 
ครัง้ที ่1/2562 ดงักล่าว ในรายงานประจ าปีของ CPNREIT การแจง้ในทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหน่วยทรสัต์ประจ าปีของ 
CPNREIT และการเปิดเผยในเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรพัยฯ์ ในส่วนขอ้มูลรายบรษิทั/หลกัทรพัย์ หวัขอ้เรื่อง นโยบาย
การลงทุน 

นอกจากนี้ แหล่งเงนิทุนจากเงนิกูย้มืจะเป็นอกีแหล่งเงนิทุนที ่CPNREIT สามารถใชส้ าหรบัการช าระค่าเช่า
โครงการเซน็ทรลัพลาซา พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) ได ้โดยทีส่ดัสว่นการกูย้มืเงนิของ CPNREIT จะเป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่ทจ. 49/2555 ซึง่ก าหนดไวว้่า กองทรสัต์สามารถกูย้มืเงนิไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 35 ของ
มลูค่าทรพัยส์นิรวม หรอืไม่เกนิรอ้ยละ 60 ของมลูค่าทรพัยส์นิรวมส าหรบักองทรสัตท์ีอ่นัดบัความน่าเชื่อถอือยู่ในอนัดบั
ทีส่ามารถลงทุนได ้(Investment Grade) ทัง้นี้ ปจัจุบนั CPNREIT ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืจาก TRIS ไวท้ี่
ระดบั AA (จดัอนัดบัเมื่อวนัที ่25 มถุินายน 2562) อกีทัง้ภายหลงัการลงทุนในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิในครัง้นี้เสรจ็
สิน้ CPNREIT จะมขีนาดฐานทรพัยส์นิทีใ่หญ่ขึน้ โดยเพิม่ขึน้จากทรพัยส์นิรวมในปจัจุบนัของ CPNREIT ซึง่มขีนาด
ประมาณ 46,687 ลา้นบาท (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562)  

อย่างไรกด็ ีหาก CPNREIT ต้องระดมทุนจากเงนิกูย้มืทัง้จ านวนเพื่อช าระค่าเช่าของโครงการเซน็ทรลัพลาซา 
พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) ในปี 2568 สดัส่วนการกู้ยมืของ CPNREIT คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 49 ภายใต้
สมมติฐานว่า ณ ช่วงเวลานัน้ CPNREIT ยงัคงได้รบัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถืออยู่ ในอนัดบัที่สามารถลงทุนได ้
(Investment Grade) โดยเงนิกูย้มืประกอบดว้ย (1) เงนิกูย้มือา้งองิตามงบการเงนิล่าสุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562  
(2) ประมาณเงนิกูย้มืที่คาดว่าจะใชส้ าหรบัการลงทุนในครัง้นี้ และ(3) เงนิกู้ยมืที่จะใช้ส าหรบัการช าระค่าเช่าของ
โครงการเซน็ทรลัพลาซา พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) ในปี 2568 ทัง้จ านวน ส าหรบัมูลค่าทรพัย์สนิประกอบด้วย  
(1) ทรพัยส์นิเดมิอา้งองิตามงบการเงนิล่าสุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 (2) มูลค่าทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิอา้งองิ
ตามมูลค่าการลงทุนสงูสุดในครัง้นี้ (ยกเวน้มูลค่าทรพัยส์นิโครงการเซน็ทรลัพลาซา พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) อา้งองิ
ตามค่าเช่าทีต่อ้งช าระในปี 2568) และ (3) มลูค่าทรพัยส์นิโครงการเซน็ทรลัพลาซา พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) ทัง้นี้ หาก
ในปี 2568 CPNREIT ไม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืใหอ้ยู่ในอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(Investment Grade) 
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CPNREIT จะมคีวามสามารถในการระดมทุนโดยการกู้ยมืเงดิลดลงจากเดมิที่ประมาณร้อยละ 49 ตามสมมติฐาน
ขา้งตน้ เป็นอตัราสงูสดุไม่เกนิรอ้ยละ 35 โดยใชส้มมตฐิานเดยีวกนั ดว้ยเหตุดงักล่าว คาดว่า CPNREIT จะต้องจดัหา
แหล่งเงนิทุนอื่นเพิม่เตมิอกีจ านวนประมาณ 14,689 ลา้นบาท 

อนึ่ง ในกรณีที่ CPNREIT ไม่สามารถจดัหาเงนิทุนเพื่อช าระค่าเช่าทัง้หมดส าหรบัโครงการเซน็ทรลัพลาซา 
พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) ในปี 2568 ไดอ้ย่างเพยีงพอนัน้ คู่สญัญาจะร่วมกนัเจรจาเพื่อหาขอ้ตกลงส าหรบักรณีดงักล่าว 
และหากไม่สามารถหาขอ้ตกลงร่วมกนัได ้เซน็ทรลั พระราม 2 มสีทิธบิงัคบัหลกัประกนัการช าระค่าเช่าตามความ
เสยีหายทีเ่กดิขึน้จรงิ โดยมลูค่าหลกัประกนัมวีงเงนิสงูสดุ 1,800 ลา้นบาท 

ผลกระทบจากการที ่CPNREIT อาจมกีารออกและเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พิม่เตมิเพื่อเป็นเงนิทุนส าหรบัการช าระค่าเช่า
โครงการเซน็ทรลัพลาซา พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) ในปี 2568 

เน่ืองจากการลงทุนในโครงการเซน็ทรลัพลาซา พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) จะมกีารช าระค่าเช่าในปี 2568 ไม่เกนิ 
25,394 ลา้นบาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมการจดทะเบยีน ภาษมีลูค่าเพิม่ อากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียม และค่าใชจ้่ายอื่น ๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้ง) ในการนี้ ตามมตทิีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหน่วยทรสัต์ของ CPNREIT ครัง้ที ่1/2562 ในวนัที ่22 พฤศจกิายน 
2562 จงึไดม้มีตอินุมตักิารเพิม่ทุนของ CPNREIT โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พิม่เตมิในปี 2568 ในจ านวน
ไม่เกนิ 630 ล้านหน่วย โดยมวีตัถุประสงค์ในการน าเงนิทีไ่ดจ้ากการเพิม่ทุนไปช าระค่าเช่าส าหรบัโครงการเซน็ทรลั
พลาซา พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) และ/หรอืเพื่อช าระหนี้จากการกูย้มืเงนิทีใ่ชใ้นการช าระค่าเช่าส าหรบัโครงการเซน็ทรลั
พลาซา พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) และ/หรอืเพื่อเป็นค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ส าหรบัการช าระค่าเช่าส าหรบัโครงการเซน็ทรลั
พลาซา พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) และ/หรอืเพื่อเป็นเงนิทุนหมุนเวียนของ CPNREIT โดยจะมกีารจดัสรรให้แก่ผู้ถือ
หน่วยทรสัต์เดมิของ CPNREIT ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ของหน่วยทรสัต์ที่จะออกและเสนอขายเพิม่เติม และจดัสรร
หน่วยทรสัตเ์พิม่เตมิในสว่นทีเ่หลอืใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั และ/ หรอืประชาชนทัว่ไป ตามทีเ่หน็สมควรในราคาเดยีวกบั
การเสนอขายผูถ้อืหน่วยทรสัตเ์ดมิของ CPNREIT ดงันัน้ผูถ้อืหน่วยทรสัตข์อง CPNREIT อาจไดร้บัผลกระทบจากการ
ออกและเสนอขายหน่วยทรสัต์ใหม่เพิม่เติมดงักล่าวในขณะนัน้ เช่น การลดลงของสทิธอิอกเสยีงในการประชุมผู้ถือ
หน่วยทรสัต์ (Control Dilution) การลดลงของราคาหน่วยทรสัต์ (Price Dilution) หรอื การลดลงของผลตอบแทนต่อ
หน่วย (Earning Dilution) โดยหากค านวณผลกระทบจากจ านวนหน่วยทรสัต์สงูสุดทีจ่ะออกและเสนอขายในปี 2568 
(สมมตฐิานทีจ่ านวนหน่วยสงูสดุเท่ากบั 630 ลา้นหน่วย) คาดว่าจะมผีลกระทบของการลดลงของสดัสว่นผูถ้อืหน่วยเดมิ 
(Dilution) ในปี 2568 ส าหรบัผูถ้ือหน่วยเดมิทีไ่ม่จองซื้อหน่วยเพิม่ทุนในปี 2568 ประมาณรอ้ยละ 18 บนฐานของ
จ านวนหน่วยทรสัตห์ลงัการเพิม่ทุนในครัง้นี้เท่ากบั 2,878.09 ลา้นหน่วย (สมมตฐิานจ านวนหน่วยทรสัตเ์พิม่ทุนครัง้นี้ที่
จ านวนหน่วยทรสัต์สูงสุดเท่ากบั 665.62 ล้านหน่วย) และไม่มกีารออกและเสนอขายหน่วยทรสัต์เพิม่เติมในช่วง
หลังจากนี้ถึงปี 2568 อย่างไรก็ตาม จ านวนหน่วยทรสัต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมจริงอาจน้อยกว่าจ านวน
หน่วยทรสัต์สงูสุด (ไม่เกนิ 630 ลา้นหน่วย) ดงักล่าวขา้งต้น โดยผูจ้ดัการกองทรสัต์จะพจิารณาถงึโครงสรา้งเงนิทุนที่
เหมาะสมในขณะนัน้ในการออกและเสนอขายหน่วยทรสัตท์ีอ่อกใหม่ร่วมกบัแหล่งเงนิทุนอื่น เช่น การกูย้มืเงนิ และ/หรอื
การออกหุน้กู ้เพื่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุต่อ CPNREIT และผูถ้อืหน่วยทรสัต ์
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7. ข้อพิพาททางกฎหมาย 

ผู้จ ัดการกองทรสัต์ได้บริหารกองทรสัต์ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ได้แก่ พระราชบัญญัติ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) พระราชบญัญตัทิรสัต์เพื่อธุรกรรมในตลาด
ทุน พ.ศ. 2550 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) กฎเกณฑข์องหน่วยงานก ากบัดแูล และสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 CPNREIT ไม่มคีดคีวาม ซึง่เป็นคู่ความหรอืคู่กรณี โดยทีค่ดหีรอืขอ้พพิาทในชัน้
อนุญาโตตุลาการหรอืขอ้พพิาททางกฎหมายอื่นใดทีม่นียัส าคญั และเกีย่วขอ้งโดยตรงกบัธุรกจิของกองทรสัตท์ีผู่จ้ดัการ
กองทรสัต์เชื่อว่าจะส่งผลกระทบในทางลบอย่างรา้ยแรงต่อกองทรสัต์ที่มจี านวนสูงกว่ารอ้ยละ 5 ของมูลค่าทรพัย์สนิ
สทุธขิองกองทรสัต ์สถานะการเงนิ ผลการด าเนินงาน และแนวโน้มการด าเนินการในอนาคต รวมถงึไม่มมีขีอ้พพิาทใด
ทีก่ระทบต่อการจดัหาประโยชน์จากอสงัหารมิทรพัยท์ีก่องทรสัตบ์รหิารอยู่อย่างมนียัส าคญั 
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8. ข้อมูลส ำคญัอ่ืน 

-ไม่ม-ี 
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9. ข้อมูลหน่วยทรสัตแ์ละผูถื้อหน่วยทรสัต ์

9.1 หน่วยทรสัต ์ 

CPNREIT มทีุนจดทะเบยีนและเรยีกช าระแล้ว ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 เท่ากบั 29,016.41 ล้านบาท มี
จ านวนหน่วยทรสัตท์ัง้สิน้ 2,212,476,700 หน่วย มลูค่าทีต่ราไวห้น่วยละ 13.1149 บาท 

ราคาปิดของหน่วยทรสัต์ CPNREIT ณ วนัที ่30 ธนัวาคม 2562 ซึง่เป็นวนัท าการสุดทา้ยของปี 2562 เท่ากบั 
32.75 บาทต่อหน่วย มูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) ค านวณจากราคาปิด ณ สิน้ปี 2562 เท่ากบั
ประมาณ 72,458.61 ลา้นบาท โดยทัง้ปี 2562 มมีูลค่าการซือ้ขายตลอดปี 2562 เท่ากบั 487.90 ลา้นหน่วย หรอื 
15,422.02 ลา้นบาท มลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิอง CPNREIT ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 เท่ากบั 29,701.19 ลา้นบาท ซึง่
เพิม่ขึน้จาก 29,995.21 ลา้นบาท ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 

นบัแต่ก่อตัง้ CPNREIT ไดม้กีารลดทุนช าระแลว้รวม 1 ครัง้ เพื่อจ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ เนื่องจากการจ่าย
คนืสภาพคล่องสว่นเกนิ เช่น กรณีทีก่องทรสัตม์รีายการค่าใชจ้่ายจดัตัง้กองทรสัต ์ซึง่เป็นรายการทางบญัชทีีไ่ม่มกีระแส
เงนิสดออกไปจรงิ รายการขาดทุนสทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากการวดัค่าเงนิลงทุน และเงนิสดจากภาษีมูลค่าเพิม่ทีไ่ดร้บัคนื 
โดยมรีายละเอยีดดงันี้   

ครัง้ท่ี วนัก ำหนดรำยช่ือผูถ้ือ
หน่วยทรสัต ์

วนัท่ีเฉล่ียเงิน 
ให้แก่ผูถ้ือหน่วยทรสัต์ 

อตัรำเงินลดทุนต่อ
หน่วยทรสัต ์(บำท) 

จ ำนวนเงินลดทุนรวม 
(ล้ำนบำท) 

1 9 มนีาคม 2561 22 มนีาคม 2561 0.2879 636.97 

9.2 ตรำสำรท่ี CPNREIT เป็นผูอ้อก 

เมื่อวนัที ่24 เมษายน 2561 ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหน่วยทรสัตข์อง CPNREIT ประจ าปี 2561 ไดอ้นุมตักิารออก
และเสนอขายหุน้กูเ้พื่อช าระคนืเงนิกูย้มืของ CPNREIT ในวงเงนิไม่เกนิ 16,250 ลา้นบาท 

ต่อมาเมื่อวนัที ่ 17 สงิหาคม 2561 CPNREIT ไดด้ าเนินการออกหุน้กูต้ามมตทิีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหน่วยทรสัต์
ของ CPNREIT ประจ าปี 2561 จ านวน 10,040 ลา้นบาท โดยมสีรุปสาระส าคญัของหุน้กูด้งันี้ 

ช่ือเฉพำะของหุ้นกู้ หุน้กูท้ีอ่อกแบ่งออกเป็น 2 ชุดดงันี้ 
1. หุน้กูข้องทรสัตเ์พื่อการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์CPN รเีทล โกรท ครัง้

ที ่1/2561 ชุดที ่1 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 
2. หุน้กูข้องทรสัตเ์พื่อการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์CPN รเีทล โกรท ครัง้

ที ่1/2561 ชุดที ่2 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 
ช่ือผูอ้อกหุ้นกู้ ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์CPN รเีทล โกรท 
ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยหุ้นกู้ ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 

ธนาคารออมสนิ 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) และ 
บรษิทัหลกัทรพัย ์ภทัร จ ากดั (มหาชน)  

นำยทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

ผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกู้ ธนาคารกรุงศรอียุธยา จ ากดั (มหาชน) 
ประเภทของหุ้นกู้ หุน้กูช้นิดระบชุื่อผูถ้อื ประเภทไม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั และมผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้
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จ ำนวนหน่วยท่ีเสนอขำย จ านวนหน่วยทีเ่สนอขายรวมไมเ่กนิ 10,040,000 หน่วย  
โดยแบ่งเป็น 2 ชุด ดงัต่อไปนี้ 
ชุดที ่1:   2,650,000  หน่วย 
ชุดที ่2:   7,390,000 หน่วย  

มูลค่ำหุ้นกู้ท่ีเสนอขำย มลูค่าการเสนอขายรวมไม่เกนิ 10,040,000,000 บาท  
โดยแบ่งเป็น 2 ชุด ดงัต่อไปนี้ 
ชุดที ่1: 2,650,000,000  บาท 
ชุดที ่2: 7,390,000,000  บาท 

มูลค่ำท่ีตรำไว้หน่วยละ 1,000 บาท  

รำคำเสนอขำยหน่วยละ 1,000 บาท 

อำยุหุ้นกู้ หุน้กูชุ้ดที ่1:  3 ปี  
หุน้กูชุ้ดที ่2:  10 ปี 

วนัออกหุ้นกู้ 17 สงิหาคม 2561 

วนัครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ หุน้กูชุ้ดที ่1: 17 สงิหาคม 2564 
หุน้กูชุ้ดที ่2: 17 สงิหาคม 2571 

อตัรำดอกเบี้ย หุน้กูชุ้ดที ่1: มอีตัราดอกเบีย้คงทีร่อ้ยละ 2.70 ต่อปี 
หุน้กูชุ้ดที ่2: มอีตัราดอกเบีย้คงทีร่อ้ยละ 3.80 ต่อปี 
โดยจ านวนดอกเบีย้ส าหรบัหุน้กูท้ีต่อ้งช าระในแต่ละงวดดอกเบีย้ ใหค้ านวณจากเงนิตน้
คงคา้งของหุน้กูใ้นอตัราดอกเบีย้หุน้กู ้ โดยอาศยัหลกัเกณฑ ์ 1 ปี ม ี 365 วนั และโดย
การนบัจ านวนวนัทีผ่่านไปจรงิในแต่ละงวดดอกเบีย้ทีเ่กีย่วขอ้ง 

วนัก ำหนดช ำระดอกเบี้ย ช าระดอกเบี้ยหุน้กู้ทุก ๆ 6 เดอืน โดยผู้ออกหุน้กู้จะช าระดอกเบี้ยทุก ๆ วนัที ่ 17 
กุมภาพนัธ ์ และวนัที ่ 17 สงิหาคม ของทุกปี ตลอดอายุหุน้กูแ้ต่ละชุด โดยมวีนัจ่าย
ดอกเบีย้งวดแรกในวนัที ่17 กุมภาพนัธ ์2562 

กำรช ำระคืนเงินต้น ช าระคนืเงนิตน้ทัง้จ านวน ในวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กู ้

กำรไถ่ถอนก่อนก ำหนด ไม่ม ี

กำรซ้ือคืนหุ้นกู้ ผูอ้อกหุน้กูม้สีทิธซิือ้คนืหุน้กูจ้ากผูถ้อืหุน้กูร้ายใด ๆ จากตลาดรองหรอืแหล่งอื่น ๆ ไดไ้ม่
ว่าในเวลาใด ๆ โดยไม่เลอืกปฏบิตัแิละไม่ว่าเป็นจ านวนเท่าใดกต็าม แต่หากผูอ้อกหุน้กู้
ท าค าเสนอซือ้หุน้กูเ้ป็นการทัว่ไป ผูอ้อกหุน้กูจ้ะต้องท าค าเสนอซื้อคนืหุน้กูต่้อผูถ้อืหุน้กู้
ทุกราย และจะต้องท าการซื้อคนืหุ้นกู้จากผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งประสงค์จะขายคนืหุ้นกู้ทุกราย
อย่างเท่าเทยีมกนัตามสดัสว่นทีเ่สนอขาย 

สถำนะของหุ้นกู้ หุน้กูเ้ป็นหนี้โดยตรงและทัว่ไปของผูอ้อกหุน้กูท้ี่ปราศจากเงื่อนไข ไม่มปีระกนั และเป็น
หนี้ไม่ดอ้ยสทิธ ิโดยหนี้หุน้กูม้สีถานะทางกฎหมายเท่าเทยีมกนัทุกหน่วย ทัง้นี้ ผูถ้อืหุน้
กูแ้ต่ละรายจะมสีทิธไิดร้บัช าระหนี้หุน้กูข้องตนไม่ดอ้ยกว่าสทิธใินการไดร้บัช าระหนี้ของ
เจ้าหนี้สามญัที่ไม่มหีลกัประกนัและไม่ดอ้ยสทิธทิัง้ในปจัจุบนัและในอนาคตของผูอ้อก
หุน้กู ้เวน้แต่บรรดาหนี้ทีม่กีฎหมายคุม้ครองใหไ้ดร้บัช าระหนี้ก่อน 
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กำรจดทะเบียนหุ้นกู้ ผูอ้อกหุน้กูจ้ะน าหุน้กูไ้ปขึน้ทะเบยีนกบัสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) ภายในวนั
ออกหุน้กูแ้ต่ละชุด และจะคงใหหุ้น้กูเ้ป็นหลกัทรพัยข์ึ้นทะเบยีนกบัสมาคมตลาดตราสารหนี้
ไทยหรอืศูนย์ซื้อขายอื่นใดที่ได้รบัใบอนุญาตและจดทะเบยีนกบัส านักงานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยต์ลอดอายุหุน้กู ้

เมื่อวนัที ่8 กุมภาพนัธ์ 2562 CPNREIT ไดด้ าเนินการออกหุน้กูต้ามมตทิีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหน่วยทรสัต์ของ 
CPNREIT ประจ าปี 2561 จ านวน 4,495 ลา้นบาท โดยมสีรุปสาระส าคญัของหุน้กูด้งันี้ 

ช่ือเฉพำะของหุ้นกู้ หุน้กูท้ีอ่อกแบ่งออกเป็น 2 ชุดดงันี้ 
1. หุน้กูข้องทรสัตเ์พื่อการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์CPN รเีทล โกรท ครัง้

ที ่1/2562 ชุดที ่1 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 
2. หุน้กูข้องทรสัตเ์พื่อการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์CPN รเีทล โกรท ครัง้

ที ่1/2562 ชุดที ่2 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 
ช่ือผูอ้อกหุ้นกู้ ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์CPN รเีทล โกรท 
ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยหุ้นกู้ ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 

ธนาคารออมสนิ 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) และ 
บรษิทัหลกัทรพัย ์ภทัร จ ากดั (มหาชน)  

นำยทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

ผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกู้ ธนาคารกรุงศรอียุธยา จ ากดั (มหาชน) 
ประเภทของหุ้นกู้ หุน้กูช้นิดระบชุื่อผูถ้อื ประเภทไม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั และมผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้
จ ำนวนหน่วยท่ีเสนอขำย จ านวนหน่วยทีเ่สนอขายรวมไมเ่กนิ 4,495,000 หน่วย  

โดยแบ่งเป็น 2 ชุด ดงัต่อไปนี้ 
ชุดที ่1:   2,700,000  หน่วย 
ชุดที ่2:   1,795,000 หน่วย  

มูลค่ำหุ้นกู้ท่ีเสนอขำย มลูค่าการเสนอขายรวมไม่เกนิ 4,495,000,000 บาท  
โดยแบ่งเป็น 2 ชุด ดงัต่อไปนี้ 
ชุดที ่1: 2,700,000,000  บาท 
ชุดที ่2: 1,795,000,000  บาท 

มูลค่ำท่ีตรำไว้หน่วยละ 1,000 บาท  

รำคำเสนอขำยหน่วยละ 1,000 บาท 

อำยุหุ้นกู้ หุน้กูชุ้ดที ่1:  2 ปี  
หุน้กูชุ้ดที ่2:  4 ปี 

วนัออกหุ้นกู้ 8 กุมภาพนัธ ์2562 

วนัครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ หุน้กูชุ้ดที ่1: 8 กุมภาพนัธ ์2564 
หุน้กูชุ้ดที ่2: 8 กุมภาพนัธ ์2566 

อตัรำดอกเบี้ย หุน้กูชุ้ดที ่1: มอีตัราดอกเบีย้คงทีร่อ้ยละ 2.54 ต่อปี 
หุน้กูชุ้ดที ่2: มอีตัราดอกเบีย้คงทีร่อ้ยละ 3.30 ต่อปี 
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โดยจ านวนดอกเบีย้ส าหรบัหุน้กูท้ีต่อ้งช าระในแต่ละงวดดอกเบีย้ ใหค้ านวณจากเงนิตน้
คงคา้งของหุน้กูใ้นอตัราดอกเบีย้หุน้กู ้ โดยอาศยัหลกัเกณฑ ์ 1 ปี ม ี 365 วนั และโดย
การนบัจ านวนวนัทีผ่่านไปจรงิในแต่ละงวดดอกเบีย้ทีเ่กีย่วขอ้ง 

วนัก ำหนดช ำระดอกเบี้ย ช าระดอกเบี้ยหุ้นกู้ทุก ๆ 6 เดอืน โดยผูอ้อกหุ้นกู้จะช าระดอกเบี้ยทุก ๆ วนัที่ 8 
กุมภาพนัธ ์ และวนัที ่ 8 สงิหาคม ของทุกปี ตลอดอายุหุน้กูแ้ต่ละชุด โดยมวีนัจ่าย
ดอกเบีย้งวดแรกในวนัที ่8 สงิหาคม 2562 

กำรช ำระคืนเงินต้น ช าระคนืเงนิตน้ทัง้จ านวน ในวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กู ้

กำรไถ่ถอนก่อนก ำหนด ไม่ม ี

กำรซ้ือคืนหุ้นกู้ ผูอ้อกหุน้กูม้สีทิธซิือ้คนืหุน้กูจ้ากผูถ้อืหุน้กูร้ายใด ๆ จากตลาดรองหรอืแหล่งอื่น ๆ ไดไ้ม่
ว่าในเวลาใด ๆ โดยไม่เลอืกปฏบิตัแิละไม่ว่าเป็นจ านวนเท่าใดกต็าม แต่หากผูอ้อกหุน้กู้
ท าค าเสนอซือ้หุน้กูเ้ป็นการทัว่ไป ผูอ้อกหุน้กูจ้ะต้องท าค าเสนอซื้อคนืหุน้กูต่้อผูถ้อืหุน้กู้
ทุกราย และจะต้องท าการซื้อคนืหุ้นกู้จากผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งประสงค์จะขายคนืหุ้นกู้ทุกราย
อย่างเท่าเทยีมกนัตามสดัสว่นทีเ่สนอขาย 

สถำนะของหุ้นกู้ หุน้กูเ้ป็นหนี้โดยตรงและทัว่ไปของผูอ้อกหุน้กูท้ี่ปราศจากเงื่อนไข ไม่มปีระกนั และเป็น
หนี้ไม่ดอ้ยสทิธ ิโดยหนี้หุน้กูม้สีถานะทางกฎหมายเท่าเทยีมกนัทุกหน่วย ทัง้นี้ ผูถ้อืหุน้
กูแ้ต่ละรายจะมสีทิธไิดร้บัช าระหนี้หุน้กูข้องตนไม่ดอ้ยกว่าสทิธใินการไดร้บัช าระหนี้ของ
เจ้าหนี้สามญัที่ไม่มหีลกัประกนัและไม่ดอ้ยสทิธทิัง้ในปจัจุบนัและในอนาคตของผูอ้อก
หุน้กู ้เวน้แต่บรรดาหนี้ทีม่กีฎหมายคุม้ครองใหไ้ดร้บัช าระหนี้ก่อน 

กำรจดทะเบียนหุ้นกู้ ผูอ้อกหุน้กูจ้ะน าหุน้กูไ้ปขึน้ทะเบยีนกบัสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) ภายในวนั
ออกหุน้กูแ้ต่ละชุด และจะคงใหหุ้น้กูเ้ป็นหลกัทรพัยข์ึ้นทะเบยีนกบัสมาคมตลาดตราสารหนี้
ไทยหรอืศูนย์ซื้อขายอื่นใดที่ได้รบัใบอนุญาตและจดทะเบยีนกบัส านักงานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยต์ลอดอายุหุน้กู ้

โดยเมื่อวนัที่ 25 มถุินายน 2562 TRIS ได้คงอนัดบัเครดติองค์กร และหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนัของ 
ของ CPNREIT ทีร่ะดบั “AA” และแนวโน้มอนัดบัเครดติ “Stable” หรอื “คงที”่ 
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9.3 โครงสรำ้งผูถื้อหน่วยทรสัต ์

ณ วนัที ่22 พฤศจกิายน 2562 CPNREIT มผีูถ้อืหน่วยทรสัตต์ามสมุดทะเบยีนดงันี้ 

ล ำดบั ช่ือผูถื้อหน่วยทรสัต ์ จ ำนวนหน่วยทรสัต ์
สดัส่วนกำรถือ
หน่วยทรสัต ์ 

(ประมำณรอ้ยละ) 
1 บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) 590,521,686 26.69 
2 กองทุนเปิด ทหารไทย พรอ็พเพอรต์ี ้อนิคมั พลสั 76,556,600 3.46 
3 ธนาคาร ออมสนิ 68,004,833 3.07 
4 กองทุนเปิด เค พรอ็พเพอรต์ี ้เซคเตอร ์ 48,262,700 2.18 
5 AIA COMPANY LIMITED-EQDP-D FUND 1 39,378,802 1.78 
6 PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND 36,999,575 1.67 
7 MRS.ARUNEE CHAN 34,740,200 1.57 

8 
HSBC BANK PLC-HSBC INSTITUTIONAL TST 
SVS(IRE) LTD FIRST STATE GLOBAL UMBRELLA 
FUND PLC - FIRST STATE ASIAN EQU  

33,261,756 1.50 

9 กองทุนเปิด เอม็เอฟซ ีพรอ็พเพอรต์ี ้ดวิเิดนด ์ฟนัด ์ 30,195,569 1.36 
10 บรษิทั กรุงเทพประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน) 24,938,552 1.13 
 รวมผูถื้อหน่วยทรสัตส์ูงสุด 10 รำยแรก 982,860,273 44.42 
 ผูถ้อืหน่วยทรสัตร์ายย่อยอื่น 1,229,616,427 55.58 

 รวม 2,212,476,700 100.00 
ท่ีมำ : ตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

9.4 นโยบำยกำรจ่ำยผลประโยชน์และข้อจ ำกดั 

การจ่ายประโยชน์ตอบแทนของ CPNREIT จะถูกพจิารณาจากผลการด าเนินงานของกองทรสัต์ซึ่งขึน้อยู่กบั
ปจัจยัหลายประการ ดงันัน้ จงึมคีวามเสีย่งทีน่ักลงทุนจะไม่ไดร้บัประโยชน์ตอบแทนตามทีไ่ดป้ระมาณการเอาไว ้หรอื 
CPNREIT อาจไม่สามารถรกัษาระดบัการจ่ายประโยชน์ตอบแทน หรอืเพิม่การจ่ายประโยชน์ตอบแทนได ้โดยนโยบาย
การจ่ายผลประโยชน์และขอ้จ ากดัของ CPNREIT มดีงันี้ 

9.4.1 ผู้จดัการกองทรสัต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของก าไรสุทธิที่
ปรบัปรุงแลว้ของรอบปีบญัชี โดยจะจ่ายไม่น้อยกว่าปีละ 2 ครัง้ และจะจ่ายภายใน 90 วนันับแต่วนัสิน้รอบปี
บญัชหีรอืรอบระยะเวลาบญัชทีีม่กีารจ่ายประโยชน์ตอบแทนนัน้ แลว้แต่กรณี 

ก าไรสทุธทิีป่รบัปรุงแลว้ตามขอ้น้ีใหห้มายถงึก าไรทีป่รบัปรุงดว้ยรายการดงัต่อไปนี้ 

(ก) การหกัก าไรที่ยงัไม่เกดิขึน้ (Unrealized Gain) จากการประเมนิค่าหรอืการสอบทานการประเมนิค่า
ทรพัยส์นิของ CPNREIT รวมทัง้การปรบัปรุงดว้ยรายการอื่นตามแนวทางของส านักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัสถานะเงนิสดของ CPNREIT 
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(ข) การหกัดว้ยรายการเงนิส ารองเพื่อการช าระหนี้เงนิกูย้มืหรอืภาระผูกพนัจากการกูย้มืเงนิของ CPNREIT 
ตามวงเงนิทีไ่ดร้ะบุไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูและหนงัสอืชีช้วน หรอืแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 
แลว้แต่กรณี 

9.4.2 ในกรณีที ่CPNREIT มกี าไรสะสมในรอบระยะเวลาบญัชใีด ผูจ้ดัการกองทรสัต์อาจจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหผู้้
ถอืหน่วยทรสัต ์จากก าไรสะสมดงักล่าวดว้ยกไ็ด ้

9.4.3 ในกรณีที่ผู้จดัการกองทรสัต์ไม่สามารถจ่ายประโยชน์ตอบแทนได้ในระยะเวลาดงักล่าว ผู้จดัการกองทรสัต์
จะแจง้ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ทราบผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

9.4.4 ในกรณีที่ CPNREIT ยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ผู้จ ัดการกองทรสัต์จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือ
หน่วยทรสัต ์

9.4.5 ในการพจิารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทน ถ้าประโยชน์ตอบแทนทีจ่ะประกาศจ่ายต่อหน่วยทรสัต์ระหว่างปีบญัชี
หรอืรอบปีบญัชใีดมมีลูค่าต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 0.10 บาท ผูจ้ดัการกองทรสัต์สงวนสทิธทิีจ่ะไม่จ่ายประโยชน์ตอบ
แทนในครัง้นัน้ และใหย้กไปจ่ายประโยชน์ตอบแทนพรอ้มกนัในงวดถดัไปตามวธิกีารจ่ายประโยชน์ตอบแทนที่
ก าหนดไว ้

9.4.6 ส าหรบัหลกัเกณฑใ์นการจ่ายประโยชน์ตอบแทน ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามทีร่ะบุไว ้เวน้แต่
กรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ส านักงาน ก.ล.ต. และ/หรอืหน่วยงานอื่นใดที่มอี านาจตามกฎหมาย ได้แก้ไข
เปลีย่นแปลง เพิม่เตมิ ประกาศ ก าหนด สัง่การ เหน็ชอบ และ/หรอืผ่อนผนัเป็นอย่างอื่น ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะ
ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามนัน้ 

9.4.7 ผู้จ ัดการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามสัดส่วนการถือหน่วยของผู้ถือ
หน่วยทรสัต์แต่ละราย ทัง้นี้ ผู้จดัการกองทรสัต์ขอสงวนสทิธใินการที่จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผู้ถือ
หน่วยทรสัต์ที่ถอืหน่วยทรสัต์เกนิกว่าอตัราหรอืไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนดในประกาศที่ ทจ.49/2555  
เฉพาะในสว่นทีเ่กนิหรอืไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑด์งักล่าว และใหป้ระโยชน์ตอบแทนในสว่นทีไ่ม่อาจจ่ายใหแ้ก่ผู้
ถอืหน่วยทรสัตด์งักล่าวตกเป็นของผูถ้อืหน่วยทรสัตร์ายอื่นตามสดัสว่นการถอืหน่วยทรสัต์ 

9.4.8 ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะประกาศการจ่ายประโยชน์ตอบแทน วนัปิดสมุดทะเบยีนและอตัราประโยชน์ตอบแทน โดย
การแจง้ผูถ้อืหน่วยทรสัตท์ีม่ชีือ่อยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยทรสัต ์ณ วนัปิดสมุดทะเบยีน ผ่านระบบสารสนเทศของ
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ และจะแจง้ใหท้รสัตทีราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

9.4.9 ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะจ่ายประโยชน์ตอบแทน เป็นเงนิโอนเขา้บญัชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยทรสัต์ หรอืเป็นเชค็ขดี
คร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามผูถ้อืหน่วยทรสัตต์ามชื่อและทีอ่ยู่ทีป่รากฏในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 

9.4.10 ในกรณีทีผู่้ถอืหน่วยทรสัต์ไม่ใช้สทิธขิอรบัประโยชน์ตอบแทนจ านวนใดภายในอายุความใชส้ทิธเิรยีกรอ้งตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะไม่น าประโยชน์ตอบแทนจ านวนดงักล่าวไปใชเ้พื่อการ
อื่นใดนอกจากเพื่อประโยชน์ของกองทรสัต ์
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กำรจ่ำยประโยชน์ตอบแทนย้อนหลงั 3 ปี 

CPNREIT ไดม้กีารจ่ายประโยชน์ตอบแทนจากผลการด าเนินงาน ดงันี้ 

รอบผลประกอบกำร จ่ำยประโยชน์ตอบแทน 
/ เงินให้ผูถื้อหน่วยในรปู

ของกำรลดทุน 

วนัปิดสมุด
ทะเบียน /  

วนัก ำหนดรำยช่ือ 

วนัจ่ำยประโยชน์
ตอบแทน / เงินให้ผู้
ถือหน่วยในรปูของ

กำรลดทุน 

อตัรำเงินประโยชน์
ตอบแทน / เงินให้ผู้
ถือหน่วยในรปูของ

กำรลดทุนต่อ
หน่วยทรสัต ์(บำท) 

- จ่ายเงนิใหผู้ถ้อืหน่วยใน
รปูของการลดทุน 

9 มนีาคม 2561 22 มนีาคม 2561 0.2879/1 

1 มกราคม 2561 ถงึ 
31 มนีาคม 2561 

จ่ายประโยชน์ตอบแทน 24 พฤษภาคม 2561 6 มถุินายน 2561 0.3795 

1 เมษายน 2561 ถงึ 
30 มถุินายน 2561 

จ่ายประโยชน์ตอบแทน 23 สงิหาคม 2561 6 กนัยายน 2561 0.4055 

1 กรกฎาคม 2561 ถงึ 
30 กนัยายน 2561 

จ่ายประโยชน์ตอบแทน 21 พฤศจกิายน 
2561 

4 ธนัวาคม 2561 0.4157 

1 ตุลาคม 2561 ถงึ 
31 ธนัวาคม 2561 

จ่ายประโยชน์ตอบแทน 12 มนีาคม 2562 25 มนีาคม 2562 0.4163 

1 มกราคม 2562 ถงึ 
31 มนีาคม 2562 

จ่ายประโยชน์ตอบแทน 28 พฤษภาคม 2562 11 มถุินายน 2562 0.4055 

1 เมษายน 2562 ถงึ 
30 มถุินายน 2562 

จ่ายประโยชน์ตอบแทน 23 สงิหาคม 2562 6 กนัยายน 2562 0.4055 

1 กรกฎาคม 2562 ถงึ 
30 กนัยายน 2562 

จ่ายประโยชน์ตอบแทน 22 พฤศจกิายน 
2562 

6 ธนัวาคม 2562 0.4060 

1 ตุลาคม 2562 ถงึ 
31 ธนัวาคม 2562 

จ่ายประโยชน์ตอบแทน 6 มนีาคม 2563 20 มนีาคม 2563 0.4060 

หมำยเหตุ  
1. มาจากผลการด าเนินงานในช่วงระยะเวลาตัง้แต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2560 ถงึ 30 พฤศจกิายน 2560 ของ CPNRF ก่อนการแปลงสภาพ และผลการด าเนินงานของ 

CPNREIT ตัง้แต่วนัที ่29 พฤศจกิายน 2560 ถงึ 31 ธนัวาคม 2560 
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10. โครงสรา้งและการด าเนินงานของกองทรสัต ์

10.1 การจดัตัง้กองทรสัต ์

10.1.1 ข้อมูลทัว่ไปของกองทรสัต ์

ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์CPN รเีทล โกรท (CPN Retail Growth Leasehold REIT: 
CPNREIT) เป็นกองทรสัต์ตาม พ.ร.บ. ทรสัต์ ทีก่่อตัง้ขึน้ดว้ยผลของสญัญาก่อตัง้ทรสัต์และมผีลสมบูรณ์เมื่อผูก้่อตัง้ท
รสัตโ์อนเงนิทีไ่ดจ้ากการจ าหน่ายหน่วยทรสัตด์ว้ยความไวว้างใจใหแ้ก่ทรสัตเีพื่อจดัการทรพัยส์นิเพื่อประโยชน์ของผูถ้อื
หน่วยทรสัต ์CPNREIT  

CPNREIT จดัตัง้ขึ้นจากการแปลงสภาพจากกองทุนรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์ CPN รีเทล โกรท 
(CPNRF) เมื่อวนัที ่1 ธนัวาคม 2560 และหน่วยทรสัต ์CPNREIT ไดเ้ขา้ซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย์ฯ เป็นครัง้แรกเมื่อ
วนัที ่14 ธนัวาคม 2560 เป็นต้นมา ปจัจุบนั CPNREIT มกีารลงทุนในสทิธกิารเช่าศูนยก์ารคา้ 5 แห่ง ไดแ้ก่ เซน็ทรลั
พลาซา พระราม 2 เซน็ทรลัพลาซา ป่ินเกลา้ เซน็ทรลัพลาซา พระราม 3 เซน็ทรลัพลาซา เชยีงใหม่ แอรพ์อรต์ และ
เซน็ทรลัเฟสตวิลั พทัยา บชี มพีืน้ทีใ่หเ้ช่ารวม 214,291 ตารางเมตร อาคารส านักงาน 2 แห่ง คอื เซน็ทรลัพลาซา ป่ิน
เกลา้ ทาวเวอร ์เอ และทาวเวอร ์บ ีมพีืน้ทีใ่หเ้ช่ารวม 34,307 ตารางเมตร และโรงแรมฮลิตนั พทัยา 

10.1.2 วตัถปุระสงคข์องกองทรสัต ์

CPNREIT มวีตัถุประสงคท์ีจ่ะลงทุนในทรพัยส์นิหลกัโดยการซือ้ และ/หรอืเช่า และ/หรอืเช่าช่วง และ/หรอืรบั
โอนสทิธกิารเช่า และ/หรอืสทิธกิารเช่าช่วงทรพัยส์นิหลกั โดยจะน าทรพัยส์นิหลกัดงักล่าวไปจดัหาประโยชน์ในรูปของ
รายไดค้่าเช่าและค่าบรกิาร หรอืรายไดอ้ื่นใดในท านองเดยีวกนั ตลอดจนท าการปรบัปรุง เปลีย่นแปลง พฒันาศกัยภาพ  
พฒันา และ/หรอืจ าหน่ายทรพัยส์นิต่าง ๆ เพื่อมุ่งก่อใหเ้กดิรายไดแ้ละผลตอบแทนแก่ CPNREIT เพื่อประโยชน์ของผู้
ถอืหน่วยทรสัตอ์ย่างต่อเนื่องในระยะยาว อกีทัง้ CPNREIT มจีุดมุ่งหมายทีจ่ะลงทุนในทรพัยส์นิเพิม่เตมิเพื่อการเตบิโต
อย่างต่อเนื่องของฐานรายไดข้อง CPNREIT รวมถงึการลงทุนในทรพัยส์นิอื่น และ/หรอืหลกัทรพัยอ์ื่น และ/หรอืการหา
ดอกผลอื่นโดยวธิอีื่นใด ตามทีก่ฎหมายหลกัทรพัย ์และ/หรอืกฎหมายอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด 

นอกจากนี้ กองทรสัตย์งัไดก้ าหนดวตัถุประสงคท์ีส่ าคญัไวด้งัต่อไปนี้ 

1. เพื่อรองรบัการแปลงสภาพจากกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยเ์ป็นกองทรสัต์ 

1.1. กองทรัสต์จัดตัง้ขึ้นตาม พ.ร.บ. ทรัสต์ เพื่อรองรับการแปลงสภาพจากกองทุนรวม
อสงัหารมิทรพัยเ์ป็นกองทรสัตโ์ดยมวีตัถุประสงคใ์นการออกและเสนอขายหน่วยทรสัตท์ีอ่อกใหม่ 
เพื่อแลกกบัทรพัยส์นิและภาระของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ และน าหน่วยทรสัต์ที่ออกใหม่
ดงักล่าวเขา้จดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

1.2. ในการออกและเสนอขายหน่วยทรสัต์ที่ออกใหม่ ผู้ก่อตัง้ทรสัต์จะด าเนินการตามหลกัเกณฑ ์
วธิกีาร และเงื่อนไขทีก่ าหนดไวใ้นกฎหมายหลกัทรพัยแ์ละตามทีร่ะบุในแบบแสดงรายการขอ้มูล
การเสนอขายหน่วยทรสัต์ และหลงัจากทีก่องทรสัต์ไดก้่อตัง้ขึน้อย่างสมบูรณ์ตาม พ.ร.บ.ทรสัต์  
แลว้ ผูก้่อตัง้ทรสัต์จะเขา้เป็นผู้จดัการกองทรสัต์ซึ่งจะด าเนินการยื่นค าขอต่อตลาดหลกัทรพัย์ฯ 
เพื่อขอใหพ้จิารณารบัหน่วยทรสัตท์ีอ่อกใหม่เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนภายใน 15 วนัท าการนับ
แต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยทรสัตท์ีอ่อกใหม่ 
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2. เพื่อลงทุนในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ ครัง้ที ่1 ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะพจิารณาลงทุนในทรพัยส์นิทีจ่ะ
ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 โดยการกู้ยืมเงิน ซึ่งเงินที่ได้รับจากการกู้ยืมเงินดังกล่าวจะโอนเข้าบัญชี
กองทรสัตซ์ึง่อยู่ในนามของทรสัตเีพื่อเกบ็รกัษาไวแ้ละน าไปลงทุนในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิครัง้ที่ 1 
โดยผู้จดัการกองทรสัต์จะด าเนินการตามหลกัเกณฑว์ธิกีาร และเงื่อนไขทีร่ะบุเพิม่เตมิในสญัญาก่อตัง้ 
ทรสัต ์และตามกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

3. เพื่อลงทุนในทรพัยส์นิหลกัในอนาคตภายหลงัการลงทุนในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ ครัง้ที ่1 

3.1. ผู้จดัการกองทรสัต์อาจพิจารณาลงทุนในทรพัย์สนิหลกัในอนาคตโดยการออกและเสนอขาย
หน่วยทรสัต์ที่ออกใหม่ และ/หรือโดยการกู้ยืมเงิน รวมถึงการออกและเสนอขายตราสารที่มี
ความหมายหรือเนื้อหาสาระที่แท้จริงเข้าลักษณะเป็นการกู้ยืมเงิน ซึ่งเงินที่ได้รับจากการ
ด าเนินการดงักล่าวจะโอนเขา้บญัชขีองกองทรสัต์ซึง่อยู่ในนามของทรสัตเีพื่อเกบ็รกัษาไวแ้ละจะ
น าไปลงทุนในทรพัย์สนิหลกัในอนาคต ทัง้นี้ ในกรณีของการออกและเสนอขายหน่วยทรสัต์ที่
ออกใหม่นัน้ ผู้จ ัดการกองทรัสต์จะน าหน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่ดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

3.2. ในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่ หรือการออกและเสนอขายตราสารที่มี
ความหมายหรือเนื้อหาสาระที่แท้จริงเข้าลักษณะเป็นการกู้ยืมเงิน ผู้จ ัดการกองทรัสต์จะ
ด าเนินการตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไขทีก่ าหนดไวใ้นกฎหมายหลกัทรพัย ์และตามทีร่ะบุ
ในแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหน่วยทรสัต ์หรอืแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย
ตราสารดงักล่าว(ถ้ามี) ในแต่ละครัง้ อนึ่ง ผู้จดัการกองทรสัต์จะด าเนินการยื่นค าขอต่อตลาด
หลกัทรพัยฯ์ เพื่อขอใหพ้จิารณารบัหน่วยทรสัต์ทีอ่อกใหม่เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนภายใน 45 
วนันบัแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยทรสัตท์ีอ่อกใหม่ 

โครงสร้างของ CPNREIT ในการลงทุนในทรพัย์สนิหลกัที่จะลงทุนเพิม่เติม สามารถแสดงเป็นแผนภาพได้
ดงัต่อไปนี้ 
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โดยภายหลงัจากที่ CPNREIT เขา้ลงทุนในทรพัย์สนิที่จะลงทุนเพิม่เติม โครงสร้างของ CPNREIT จะเป็นไป

ตามแผนภาพทีป่รากฏในหน้าถดัไป ดงันี้ 
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ในการนี้ ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะแต่งตัง้ CPN GLAND และสเตอรล์งิ เป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยใ์นทรพัยส์นิที่

จะลงทุนเพิม่เตมิ ทัง้นี้ โปรดพจิารณารายละเอยีดในสว่นที ่2.4 “การจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหารมิทรพัย”์ 

10.2 สรปุสาระส าคญัของสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์(และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม) 

คู่สญัญา 1. บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จ ากัด ในฐานะผู้ก่อตัง้ทรัสต์และผู้จ ัดการ
กองทรสัต ์

2. บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จ ากดั ในฐานะทรสัตี 

ลกัษณะของกองทรสัต ์
และกลไกการบริหาร 

1. ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์CPN รเีทล โกรท (CPN Retail 
Growth Leasehold REIT หรอื CPNREIT) เป็นทรสัต์เพื่อการลงทุนในสทิธกิาร
เช่าอสงัหารมิทรพัยต์าม พ.ร.บ. ทรสัต ์ซึง่เกดิจากการแปลงสภาพจากกองทุนรวม
สทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์CPN รเีทล โกรท (CPN Retail Growth Leasehold 
Property Fund หรอื CPNRF) และก่อตัง้ขึน้ดว้ยผลของสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ ทัง้นี้ 
การก่อตัง้กองทรสัต์มีผลสมบูรณ์เมื่อผู้ก่อตัง้ทรสัต์ได้ก่อสทิธิและหน้าที่ในทาง
ทรัพย์สินให้แก่ทรัสตีด้วยการเข้าท าสัญญาที่มีข้อผูกพันว่าผู้ก่อตัง้ทรัสต์ จะ
ด าเนินการเพื่อให้กองทรัสต์ได้มาซึ่งทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวม
อสงัหาริมทรัพย์ที่แปลงสภาพ โดยแลกกับการที่กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์
ดงักล่าวจะไดร้บัหน่วยทรสัตท์ีอ่อกใหม่ของกองทรสัต์ 
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2. กองทรสัต์ไม่มสีถานะเป็นนิติบุคคล โดยเป็นกองทรพัย์สนิที่อยู่ในชื่อและอ านาจ
การจดัการของทรสัต ี

3. การจดัการกองทรสัต์จะกระท าโดยทรสัตแีละผูจ้ดัการกองทรสัต์ทีไ่ดร้บัมอบหมาย
จากทรสัตซีึง่ไดร้บัการแต่งตัง้ตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ โดยมขีอบเขตอ านาจหน้าที่
และความรบัผดิชอบตามทีป่รากฏในรายการเกี่ยวกบัอ านาจหน้าทีข่องทรสัตีและ
ผู้จ ัดการกองทรัสต์ ในการนี้  ผู้จ ัดการกองทรัสต์มีอ านาจ หน้าที่ และความ
รบัผดิชอบหลกัที่เกี่ยวข้องกบัการดูแลจดัการกองทรสัต์ ซึ่งรวมถึงการลงทุนใน
ทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต ์และทรสัตมีอี านาจ หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบหลกัใน
การก ากบัดแูลการปฏบิตัหิน้าทีข่องผูจ้ดัการกองทรสัต์ และผูร้บัมอบหมายรายอื่น 
(ถา้ม)ี ใหเ้ป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัตแ์ละตามกฎหมายหลกัทรพัย ์ตลอดจนการ
เก็บรกัษาทรพัย์สินของกองทรสัต์ ทัง้นี้ การจดัการลงทุนในทรพัย์สนิอื่นที่มิใช่
ทรพัย์สนิหลกัจะด าเนินการโดยทรสัตี โดยจะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในสญัญาก่อตัง้  
ทรสัตแ์ละสญัญาอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้ง 

4. ผู้จดัการกองทรสัต์และทรสัตีจะปฏิบตัิหน้าที่ในฐานะที่เป็นผู้ที่มีวชิาชพีซึ่งได้รบั
ความไวว้างใจ ดว้ยความระมดัระวงั ซื่อสตัยส์ุจรติ เพื่อประโยชน์ทีด่ทีีสุ่ดของผูถ้อื
หน่วยทรสัต์โดยรวม และเป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต์และกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง 
ตลอดจนขอ้ผกูพนัทีไ่ดใ้ห้ไวเ้พิม่เตมิในเอกสารทีเ่ปิดเผยเพื่อประโยชน์ในการออก
และเสนอขายหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้ลงทุน (ถ้ามี) และ/หรือมติที่ประชุมของผู้ถือ
หน่วยทรสัต ์

ช่ือ อายุ ประเภท ชื่อกองทรสัต ์ 
(ภาษาไทย) 

: ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์
CPN รเีทล โกรท  

ชื่อกองทรสัต ์ 
(ภาษาองักฤษ) 

: CPN Retail Growth Leasehold REIT  

ชื่อย่อ : CPNREIT 

อาย ุ : ไม่มกี าหนดอายุ 

ประเภท : ไม่รบัไถ่ถอนหน่วยทรสัต ์
 

วัน ท่ี ก่อตั ้งกองทรัสต ์
และสญัญาก่อตัง้ทรสัตมี์
ผลสมบูรณ์ 

การก่อตัง้กองทรสัต์มผีลสมบูรณ์เมื่อผูก้่อตัง้ทรสัต์ไดก้่อสทิธแิละหน้าทีใ่นทางทรพัยส์นิ
ให้แก่ทรสัตีด้วยการเข้าท าสญัญาที่มีข้อผูกพันว่าผู้ก่อตัง้ทรัสต์จะด าเนินการเพื่อให้
กองทรสัตไ์ดม้าซึง่ทรพัยส์นิและภาระของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยท์ีแ่ปลงสภาพ โดย
แลกกบัการที่กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย์ดงักล่าวจะได้รบัหน่วยทรสัต์ที่ออกใหม่ของ
กองทรสัต ์

ผูถื้อหน่วยทรสัต ์ 1. การเป็นผู้ถือหน่วยทรสัต์มไิดก้่อให้เกดินิตสิมัพนัธใ์นลกัษณะของตวัการตวัแทน
ระหว่างผูถ้อืหน่วยทรสัตก์บัทรสัต ีและมไิดก้่อใหเ้กดินิตสิมัพนัธใ์นลกัษณะของการ
เป็นหุน้สว่นหรอืลกัษณะอื่น ๆ ระหว่างผูถ้อืหน่วยทรสัตด์ว้ยกนั  
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2. การเป็นผูถ้อืหน่วยทรสัต์มไิดท้ าใหบุ้คคลดงักล่าวมคีวามรบัผดิในกรณีทีท่รพัยส์นิ
ของกองทรสัต์ไม่เพียงพอต่อการช าระหนี้ให้แก่ทรสัตี ผู้จดัการกองทรสัต์ หรือ
เจา้หนี้ของกองทรสัต์ โดยทรสัตี ผู้จดัการกองทรสัต์ และเจ้าหนี้ของกองทรสัต์จะ
บงัคบัช าระหนี้ไดจ้ากทรพัยส์นิของกองทรสัตเ์ท่านัน้  

3. ผูถ้อืหน่วยทรสัตม์สีทิธเิรยีกใหก้องทรสัตช์ าระประโยชน์ตอบแทนไดไ้ม่เกนิไปกว่า
เงินก าไรหลังหักค่าส ารองต่าง ๆ และสิทธิเรียกให้คืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่า
จ านวนทุนของกองทรสัตท์ีป่รบัปรุงดว้ยสว่นเกนิหรอืส่วนต ่ากว่ามูลค่าหน่วยทรสัต ์
ทัง้นี้ ในกรณีที่มกีารแบ่งชนิดของหน่วยทรสัต์ สทิธใินการรบัประโยชน์ตอบแทน
หรอืรบัคนืเงนิทุนของผู้ถือหน่วยทรสัต์แต่ละชนิดต้องเป็นไปตามขอ้ก าหนดของ
หน่วยทรสัตช์นิดนัน้ ๆ ดว้ย 

4. ไม่ว่าในกรณีใด มใิหต้คีวามสญัญาก่อตัง้ทรสัตไ์ปในทางทีก่่อใหเ้กดิผลขดัหรอืแยง้
กบัขอ้ก าหนดในขอ้ 1 ขอ้ 2 และขอ้ 3 ขา้งตน้ 

5. การเป็นผู้ถอืหน่วยทรสัต์ไม่ท าให้ผู้ถือหน่วยทรสัต์มกีรรมสทิธิห์รอืสทิธเิรยีกร้อง
เหนือทรพัย์สนิของกองทรสัต์โดยเดด็ขาดแต่เพยีงผู้เดยีว ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใด 
และผู้ถอืหน่วยทรสัต์ไม่มสีทิธเิรียกรอ้งให้โอนทรพัย์สนิของกองทรสัต์ใหแ้ก่ผู้ถือ
หน่วยทรสัต ์โดยผูถ้อืหน่วยทรสัตอ์าจมสีทิธติดิตามเอาทรพัยส์นิของกองทรสัต์คนื
จากบุคคลภายนอกไดห้ากทรสัต ีและ/หรอืผูจ้ดัการกองทรสัต์จดัการกองทรสัต์ไม่
เป็นไปตามที่ก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ หรอืตาม พ.ร.บ. ทรสัต์ อนัเป็นผลให้
ทรัพย์สินของกองทรัสต์ถูกจ าหน่ายจ่ายโอนไปยังบุคคลภายนอก ทัง้นี้  ตาม
หลกัเกณฑท์ี ่พ.ร.บ. ทรสัต ์ก าหนด 

6. ผูถ้อืหน่วยทรสัตม์สีทิธไิดร้บัเงนิคนืทุน ประโยชน์ตอบแทน หรอืทรพัยส์นิอื่น ๆ ใน
การคนืทุนเมื่อเลกิกองทรสัต์ตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีร่ะบุไว้ในสญัญาก่อตัง้ท
รสัต ์โดยทรสัตหีรอืผูท้ าหน้าทีแ่ทนทรสัต ีหรอืผูท้ีร่บัมอบหมายจากทรสัตหีรอืผูท้ า
หน้าที่แทนทรสัต ี(แล้วแต่กรณี) จะด าเนินการแจกจ่ายเงนิคนืทุน ประโยชน์ตอบ
แทน หรอืทรพัย์สนิอื่น ๆ ในการคนืทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์เมื่อเลกิกองทรสัต ์
ทัง้นี้ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ผูถ้อืหน่วยทรสัต์มสีทิธเิรยีกใหค้นืเงนิทุนไดไ้ม่เกนิไปกว่า
จ านวนทุนของกองทรสัตท์ีป่รบัปรุงดว้ยสว่นเกนิหรอืสว่นต ่ากว่ามลูค่าหน่วยทรสัต ์

7. ผูถ้ือหน่วยทรสัต์มสีทิธทิี่จะได้รบัเงนิคนืเมื่อมกีารลดทุนช าระแล้วของกองทรสัต์
ตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในขอ้ 5 ของสญัญา 

8. ผูถ้อืหน่วยทรสัต์สามารถน าหน่วยทรสัต์ไปจ าน าไดต้ามกฎหมาย และด าเนินการ
ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีท่รสัต ีและ/หรอืนายทะเบยีนหน่วยทรสัตก์ าหนด 

9. ผูถ้อืหน่วยทรสัตม์สีทิธโิอนหน่วยทรสัต์ได ้แต่ทัง้นี้จะต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่
ไดก้ าหนดไวใ้นสญัญา 

10. ผูถ้อืหน่วยทรสัตม์สีทิธใินการเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนในการประชุม
ผูถ้อืหน่วยทรสัต ์ตามหลกัเกณฑท์ีไ่ดก้ าหนดไวใ้นสญัญา 
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11. ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ไม่ต้องรบัผดิต่อผู้จดัการกองทรสัต์หรอืทรสัตใีนการช าระเงนิอื่น
ใดเพิม่เตมิใหแ้ก่กองทรสัต ์หลงัจากทีไ่ดช้ าระเงนิค่าหน่วยทรสัตค์รบถว้นแลว้ และ
ผูถ้อืหน่วยทรสัตไ์ม่มคีวามรบัผดิอื่นใดเพิม่เตมิอกีส าหรบัหน่วยทรสัตท์ีถ่อืนัน้ 

การลงทุนของกองทรสัต์
และนโยบายการลงทุน
ของกองทรสัต ์

การลงทุนของกองทรสัต์ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในประกาศที่ ทจ. 49/2555 
และประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม รวมทัง้ตามที่ก าหนดใน
สญัญาก่อตัง้ทรสัต ์โดยกองทรสัตจ์ะมุ่งเน้นการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่า
อสงัหารมิทรพัย ์รวมทัง้สทิธกิารเช่าช่วงอสงัหารมิทรพัยท์ีม่คีุณภาพสงู โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่อสงัหารมิทรพัยป์ระเภทศูนยก์ารคา้ รวมทัง้การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยป์ระเภทอื่น 
ๆ ทีม่คีวามเกีย่วขอ้งหรอืสง่เสรมิประโยชน์กบัอสงัหารมิทรพัยป์ระเภทศูนยก์ารคา้ อาท ิ
ทรพัยส์นิเพื่อการพาณิชย ์อาคารส านักงาน โรงแรม และเซอรว์สิอะพารต์เมนต์ เป็นต้น 
เพื่อเป็นทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต์ โดยการซื้อ และ/หรอืเช่า และ/หรอืเช่าช่วง และ/
หรือรบัโอนสทิธิการเช่า และ/หรอืสทิธกิารเช่าช่วงทรพัย์สนิหลกั และโดยมุ่งเน้นการ
จดัหาผลประโยชน์ในรูปของรายได้ค่าเช่าและค่าบริการ หรือรายได้อื่นใดในท านอง
เดียวกนั ตลอดจนท าการปรบัปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนาศกัยภาพ พัฒนา และ/หรือ
จ าหน่ายทรพัย์สนิต่าง ๆ เพื่อมุ่งก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทรสัต์เพื่อ
ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยทรสัตอ์ย่างต่อเนื่องในระยะยาว อกีทัง้กองทรสัตม์จีุดมุ่งหมายที่
จะลงทุนในทรพัยส์นิเพิม่เตมิเพื่อการเตบิโตอย่างต่อเนื่องของฐานรายไดข้องกองทรสัต ์
และเป็นการกระจายความเสี่ยงผ่านการลงทุนในอสงัหาริมทรพัย์หลายแห่งในท าเลที่
แตกต่างกนั  รวมถงึการลงทุนในทรพัย์สนิอื่น และ/หรอืหลกัทรพัยอ์ื่น และ/หรอืการหา
ดอกผลอื่นโดยวธิอีื่นใดตามที่กฎหมายหลกัทรพัย์ และ/หรอืกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวขอ้ง
ก าหนด 

การได้มาซ่ึงทรัพย์สิน
หลกัและอปุกรณ์ (ถ้ามี) 

กองทรสัต์จะมีการลงทุนโดยทางตรงและโดยทางอ้อม  โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ดงัต่อไปนี้ 

1. การลงทุนโดยทางตรง ซึง่เป็นการลงทุนในทรพัยส์นิหลกัจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ดงัต่อไปนี้ 

1.1 กองทรัสต์จะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อได้มาซึ่งกรรมสิทธิห์รือสิทธิ
ครอบครอง ทัง้นี้ ในกรณีทีเ่ป็นการไดม้าซึง่สทิธคิรอบครองต้องเป็นกรณีใด
กรณีหนึ่งดงัต่อไปนี้ 

1.1.1 เป็นการไดม้าซึง่อสงัหารมิทรพัยท์ีม่กีารออก น.ส. 3 ก. 

1.1.2 เป็นการได้มาซึ่งสิทธิการเช่า   และ/หรือสิทธิการเช่าช่วงใน
อสงัหาริมทรัพย์ที่มีการออกตราสารแสดงกรรมสิทธิห์รือสิทธิ
ครอบครองประเภท น.ส. 3 ก. อนึ่ง ในกรณีทีก่องทรสัต์ลงทุนใน
สทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยท์ีม่ ีลกัษณะเป็นการเช่าช่วง ผูจ้ดัการ
กองทรัสต์จะต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความเสี่ยงหรือการ
เยียวยาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการผิดสัญญาเช่า  



ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์CPN รเีทล โกรท 
CPN RETAIL GROWTH LEASEHOLD REIT 

 

 

ส่วนที ่2.10 หน้า 8 
 

หรอืการไม่สามารถบงัคบัตามสทิธใินสญัญาเช่า 

1.2 อสงัหารมิทรพัยท์ีไ่ดม้าตอ้งไม่อยู่ในบงัคบัแห่งทรพัยสทิธหิรอืมขีอ้พพิาทใด 
ๆ เวน้แต่ผูจ้ดัการกองทรสัต์และทรสัตไีดพ้จิารณาโดยมคีวามเหน็เป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรว่า การอยู่ภายใตบ้งัคบัแห่งทรพัยสทิธหิรอืการมขีอ้พพิาทนัน้
ไม่กระทบต่อการหาประโยชน์จากอสงัหารมิทรพัยด์งักล่าวอย่างมนีัยส าคญั 
และเงื่อนไขการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์นัน้ยังเป็นประโยชน์แก่ผู้ถือ
หน่วยทรสัตโ์ดยรวม  

1.3 การท าสญัญาเพื่อให้ได้มาซึ่งอสงัหาริมทรพัย์ต้องไม่มีข้อตกลงหรือข้อ
ผกูพนัใด ๆ ทีอ่าจมผีลใหก้องทรสัต์ไม่สามารถจ าหน่ายอสงัหารมิทรพัยใ์น
ราคายุตธิรรม (ในขณะทีม่กีารจ าหน่าย) เช่น ขอ้ตกลงทีใ่หส้ทิธแิก่คู่สญัญา
ในการซือ้อสงัหารมิทรพัยข์องกองทรสัตไ์ดก้่อนบุคคลอื่น โดยมกีารก าหนด
ราคาไวแ้น่นอนล่วงหน้า เป็นตน้ หรอือาจมผีลใหก้องทรสัตม์หีน้าทีม่ากกว่า
หน้าทีป่กตทิีผู่เ้ช่าพงึมเีมื่อสญัญาเช่าสิน้สดุลง  

1.4 อสงัหาริมทรพัย์ที่ได้มาต้องพร้อมจะน าไปจดัหาประโยชน์คิดเป็นมูลค่า
รวมกนัไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 75 ของมูลค่าหน่วยทรสัต์ทีข่ออนุญาตเสนอขาย
รวมทัง้จ านวนเงนิกูย้มื (ถา้ม)ี 

ทัง้นี้ กองทรสัต์อาจลงทุนในโครงการที่ยงัก่อสร้างไม่แล้วเสร็จได้ โดย
มูลค่าของเงินลงทุนที่จะท าให้ได้มาและใช้พฒันาอสงัหารมิทรพัย์ให้แล้ว
เสรจ็เพื่อน าไปจดัหาประโยชน์ ต้องไม่เกนิรอ้ยละ 10 ของมูลค่าทรพัยส์นิ
รวมของกองทรสัต์ (ภายหลงัการเสนอขายหน่วยทรสัต์) และต้องแสดงไดว้่า
จะมเีงนิทุนหมุนเวยีนเพยีงพอเพื่อการพฒันาดงักล่าว โดยไม่กระทบกบั
ความอยู่รอดของกองทรสัต์ด้วย 

1.5 ผูจ้ดัการกองทรสัต์ต้องด าเนินการใหม้กีารประเมนิมูลค่าอสงัหารมิทรพัยท์ี่
ประสงคจ์ะลงทุน โดยจะตอ้งเป็นการประเมนิมลูค่าอย่างเตม็รปูแบบทีม่กีาร
ตรวจสอบเอกสารสทิธแิละเป็นไปเพื่อวตัถุประสงคส์าธารณะในการเปิดเผย
ขอ้มูลต่อผู้ลงทุน เป็นเวลาไม่เกนิ 6 เดอืนก่อนวนัยื่นค าขออนุญาตเสนอ
ขายหน่วยทรสัต์ โดยผูป้ระเมนิมูลค่าทรพัยส์นิอย่างน้อย 2 รายทีผู่จ้ดัการ
กองทรสัต์และที่ปรึกษาทางการเงินที่ร่วมจดัท าค าขออนุญาตเสนอขาย
หน่วยทรสัต ์(ถา้ม)ี พจิารณาว่ามคีวามเหมาะสมและสามารถประเมนิมูลค่า
ทรพัยส์นิใหส้ะทอ้นมลูค่าทีแ่ทจ้รงิไดอ้ย่างน่าเชื่อถือเพยีงพอ และมลีกัษณะ
ดงัต่อไปนี้ 

1.5.1 ต้องเป็นผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบจาก
ส านกังาน ก.ล.ต. 

1.5.2 ในกรณีทีอ่สงัหารมิทรพัยท์ีจ่ะลงทุนอยู่ในต่างประเทศ ผูป้ระเมนิ
มูลค่าทรพัย์สนิอาจเป็นบุคคลที่อยู่ในบญัชีรายชื่อของบุคคลซึ่ง
ทางการหรือหน่วยงานก ากบัดูแลของประเทศอนัเป็นที่ตัง้ของ
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อสังหาริมทรัพย์ก าหนดให้สามารถท าหน้าที่ประเมินมูลค่า
อสงัหารมิทรพัย์นัน้ ๆ ได้ ทัง้นี้ ในกรณีทีไ่ม่ปรากฏบญัชรีายชื่อ
ดงักล่าว ผูท้ี่ท าหน้าทีป่ระเมนิมูลค่าทรพัยส์นิต้องเขา้ลกัษณะใด
ลกัษณะหนึ่งดงัต่อไปนี้ 

(ก) เป็นผู ป้ ระกอบวชิาชพีเกีย่ วกบัการประเม นิม ูลค ่า
ทรพัยส์นิ ซึง่มผีลงานเป็นทีย่อมรบัอย่างแพร่หลายใน
ประเทศอนัเป็นทีต่ัง้ของอสงัหารมิทรพัยน์ัน้ 

(ข) เป็นบุคคลทีม่มีาตรฐานการปฏบิตังิานและระบบงานใน
การประเมนิมูลค่าทรพัยส์นิทีเ่ป็นสากล 

(ค) เป็นผูป้ระเมนิมูลค่าทรพัยส์นิทีม่เีครอืข่ายกวา้งขวางใน
ระดบัสากล (International Firm) 

ทัง้นี้ หลกัเกณฑใ์นขอ้ 1.5 นี้ไม่ใชก้บักรณีทีเ่ป็นอสงัหารมิทรพัยท์ีร่บัโอน
มาจากกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยท์ีแ่ปลงสภาพ และอสงัหารมิทรพัยน์ัน้
ไดผ้่านการประเมนิมูลค่าโดยชอบตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในประกาศที่  
ทจ. 34/2559 แลว้ดว้ย 

1.6 อสงัหารมิทรพัยท์ี่ไดม้าต้องมมีูลค่ารวมกนัไม่น้อยกว่า 500,000,000 บาท 
ทัง้นี้ ในกรณีทีจ่ านวนเงนิทีไ่ดจ้ากการระดมทุนผ่านการออกและเสนอขาย
หน่วยทรสัต์น้อยกว่ามูลค่าอสงัหาริมทรพัย์ที่ประสงค์จะลงทุน ผู้จดัการ
กองทรัสต์ต้องแสดงได้ว่ามีแหล่งเงินทุนอื่นเพียงพอที่จะท าให้ได้มาซึ่ง
อสงัหารมิทรพัยด์งักล่าว 

นอกจากนี้ ในการได้มาซึ่งทรพัย์สนิหลกัและอุปกรณ์ดงักล่าว กองทรสัต์จะ
ด าเนินการตามวธิกีารทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์

2. การลงทุนโดยทางออ้ม ซึง่เป็นการลงทุนในทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต์ผ่านการ
ถอืหุน้ในบรษิทัทีจ่ดัตัง้ขึน้โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อด าเนินการในลกัษณะเดยีวกนักบั
กองทรัสต์ตามประกาศที่ ทจ. 49/2555 โดยการลงทุนดังกล่าวเป็นไปตาม
หลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้  

2.1 กองทรสัต์ต้องถือหุ้นในบรษิัทดงักล่าวไม่น้อยกว่าร้อยละ 99 ของจ านวน
หุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด และไม่น้อยกว่าร้อยละ 99 ของจ านวนสทิธิ
ออกเสยีงทัง้หมดของบรษิัทนัน้ 

2.2 กองทรสัต์อาจให้กู้ยมืเงนิแก่บรษิัทตามขอ้ 2.1 ผ่านการถือตราสารหนี้ 
หรอืการเขา้ท าสญัญาที่มลีกัษณะเป็นการให้กู้ยมืเงนิ โดยให้ถือว่าการ
ให้บรษิัทดงักล่าวกู้ยมืเงนิเป็นการลงทุนในทรพัย์สนิหลกัโดยทางอ้อม
ด้วย 

2.3 ต้องมกีารประเมนิมูลค่าอสงัหารมิทรพัย์ที่กองทรสัต์ลงทุนโดยทางอ้อม  
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ทัง้ในชัน้ของกองทรสัต์และในชัน้ของบรษิ ัทที่กองทรสัต์เป็นผู ้ถ ือหุ ้น 
ดงันี้ 

2.3.1 การประ เม นิม ูลค ่า ในชัน้ของกองทรสัต ์ ให ้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ตามที่ก าหนดไว้ในขอ้ 1.5 ขา้งต้น โดยให้ค านึง
ภาระภาษีของบรษิัทที่กองทรสัต์เป็นผู ้ถือหุ ้น และปจัจยัอื่นที่
อาจมผีลกระทบต่อราคาอสงัหารมิทรพัย์ที่กองทรสัต์ลงทุนโดย
ทางอ้อมด้วย 

2.3.2 การประเมนิมูลค่าในชัน้ของบรษิัทที่กองทรสัต์เป็นผู้ถือหุ้น  ให้
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในขอ้ 1.5 ขา้งต้น 

2.3.3 มกีารประเมนิมูลค่าทรพัย์สนิอื่นที่บรษิัทที่กองทรสัต์เป็นผู้ถือ
หุ้นได้ลงทุนไว้ตามหลกัเกณฑ์ดงันี้ 

(ก) ใชม้ ูลค่ายุตธิรรมตามหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการก าหนด
มูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนทีอ่อกโดยสมาคมบรษิทั
จดัการลงทุนโดยอนุโลม 

(ข) ในกรณีทีห่ลกัเกณฑต์าม (ก) ไม่รองรบัการก าหนดมูลค่า
ยุตธิรรมของทรพัยส์นิใด ใหใ้ชมู้ลค่าทีเ่ป็นไปตามหลกั
วชิาการอนัเป็นทีย่อมรบัหรอืมาตรฐานสากล 

2.3.4 ในกรณีที่กองทรสัต์มกีารลงทุนในตราสารหนี้หรอืสญัญาที่ถือ
เป็นการลงทุนโดยทางอ้อม ต้องมกีารประเมนิมูลค่าตราสาร
หรอืสญัญาดงักล่าวตามหลกัเกณฑ์ในขอ้นี้ด้วย 

2.3.5 ผู ้จดัการกองทรสัต์แสดงได้ว่ามมีาตรการหรอืกลไกที่จะท า
ให ้ทรสัตีและผู ้จดัการกองทรสัต์สามารถดูแลและควบคุมให้
บร ษิ ัทด งักล ่าวด า เน ินการให ้เป็นไปในท านอง เด ยีวก บั
หลกัเกณฑ์ที ่ก าหนดไว ้ส าหรบักองทรสัต ์ที ่ม กีารลงทุนใน
ทรพัย์สนิหลกัโดยตรง เว้นแต่ในกรณีของหลกัเกณฑ์เกี่ยวกบั
อตัราส่วนการกู้ยมืเงนิตามที่ก าหนดไว้ในสญัญา จะพจิารณา
เฉพาะในชัน้ของกองทรสัต์กไ็ด้  

3. กองทรสัต์อาจได้มาซึ่งทรพัย์สนิอื่นนอกจากทรพัย์สนิหลกั โดยการลงทุนใน
ทรพัยส์นิอื่นทีก่องทรสัตส์ามารถลงทุนในหรอืมไีวไ้ดต้ามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดไวใ้น
สญัญา 

4. กองทรสัต์ต้องไม่เข้าท าสญัญาการลงทุนในทรพัย์สนิหลกักบับุคคลที่มีลกัษณะ
ดงัต่อไปนี้ หากบุคคลนัน้เองหรือบุคคลอื่นที่บุคคลดังกล่าวควบคุมได้จะมีส่วน
เกีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการกองทรสัต์ เวน้แต่บุคคลดงักล่าวเป็นบรษิัทที่มหีุ้น
เป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ให้พจิารณาการมลีกัษณะตามที่
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ก าหนดในขอ้ 4.1.1  

4.1 ภายในระยะเวลา 5 ปี ก่อนวนัยื่นค าขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรสัต์ 
บุคคลดงักล่าวต้องไม่มลีกัษณะดงัต่อไปนี้ 

4.1.1 เคยมปีระวตัิฝ่าฝืนหลกัเกณฑ์หรอืเงื่อนไขเกี่ยวกบัการเสนอ
ขายหลกัทรพัย์ในเรื่องที่มนีัยส าคญั 

4.1.2 เคยถูกส านักงาน ก.ล.ต. ปฏเิสธค าขออนุญาตเสนอขายหุ ้นที่
ออกเนื่องจากมเีหตุที่มนีัยส าคญัอนัควรสงสยัเกี่ยวกบักลไกการ 
บรหิารจดัการในลกัษณะดงัต่อไปนี้ 

(ก) อาจไม่สามารถปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุน้ไดอ้ย่างเป็นธรรม โดย
อาจมกีารเอือ้ประโยชน์ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ซึง่
จะท าใหไ้ดเ้ปรยีบผูถ้ อืหุ น้รายอื ่นหรอืไดป้ระโยชน์
มากกว่าผูถ้อืหุน้รายอื่นโดยไม่สมควร 

(ข) อาจไม่สามารถรกัษาสทิธขิองผูถ้อืหุน้ไดโ้ดยท าใหบุ้คคล
ใดบุคคลหนึ่งไดร้บัประโยชน์ทางการเงนินอกเหนือจากที่
พงึไดต้ามปกต ิหรอืโดยท าใหบ้รษิทัเสยีประโยชน์ทีพ่งึ
ไดร้บั 

4.1.3 เคยถูกส านักงาน ก .ล.ต. ปฏเิสธค าขออนุญาตเสนอขาย
หลกัทรพัย์ที่ออกใหม่ เนื่องจากมเีหตุที่ท าให้สงสยัเกี่ยวกบัการ
เปิดเผยขอ้มูลต่อประชาชนที่ไม่ครบถ้วน ไม่เพยีงพอต่อการ
ตดัสนิใจลงทุน หรอืท าให้ผู ้ลงทุนส าคญัผดิ ซึ่งมลีกัษณะเป็น
การปกปิดหรอือ าพราง หรอืสร้างขอ้มูลที่อาจไม่มอียู ่จรงิใน
รายการหรอืการด าเนินการที่มนีัยส าคญั 

4.1.4 เคยถอนค าขออนุญาตเสนอขายหลกัทรพัย์ที่ออกใหม่ โดยไม่มี
การชี้แจงเหตุสงสยัตามขอ้  4.1.2 หรอืขอ้  4.1.3  ต่อส านักงาน 
ก.ล.ต.  หรอืโดยมกีารชี ้แจงแต่ไม ่ได ้แสดงขอ้เทจ็จรงิหรอื
เหตุผลอย่างสมเหตุสมผลที่จะหกัล้างขอ้สงสยัในเหตุตามขอ้ 
4.1.2 หรอืขอ้ 4.1.3 นัน้ 

4.2 ภายในระยะเวลา 10 ปี ก่อนวนัยื่นค าขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรสัต์
บุคคลดงักล่าวเคยต้องค าพพิากษาถึงที่สุดให้ลงโทษในความผดิเกี่ยวกบั
ทรพัย์ เฉพาะในมูลเหตุเนื่องจากการด าเนินการที่มลีกัษณะหลอกลวง 
ฉ้อโกง หรอืทุจรติ อนัเป็นเหตุที่ท าให้เกดิความเสยีหายในวงกว้าง ทัง้นี้ 
ไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ 

4.3 อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรอืถูกด าเนินคดใีนความผดิเกี่ยวกบัทรพัย์โดย
หน่วยงานที่เกี ่ยวขอ้ง เฉพาะในมูลเหตุเนื่องจากการด าเนินงานที ่มี
ลกัษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรอืทุจรติ อนัเป็นเหตุที ่ท าให ้เกดิความ
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เสยีหายในวงกว้าง  ทัง้นี้ ไม่ว ่าตามกฎหมายไทยหรอืกฎหมาย
ต่างประเทศ 

4.4 เป็นบุคคลที่มเีหตุอนัควรสงสยัว่าเป็นการจดัรูปแบบเพื่อให้บุคคลที่มี
ลกัษณะตามขอ้  4.1 ขอ้ 4.2 หรอืขอ้ 4.3  หลกีเลี่ยงมใิห้ส านักงาน 
ก.ล.ต. ใช้หลกัเกณฑ์การพจิารณาตามขอ้  4.1 ขอ้ 4.2 หรอืขอ้ 4.3  กบั
บุคคลที่มลีกัษณะดงักล่าวนัน้ 

วิธีการได้มาซ่ึงทรพัยสิ์น
หลกัและอปุกรณ์ (ถ้ามี) 

ก่อนการไดม้าซึง่ทรพัยส์นิหลกัแต่ละครัง้ ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

1. ตรวจสอบหรอืสอบทาน (Due Diligence) ขอ้มูลและสญัญาต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ทรพัยส์นิหลกัและอุปกรณ์ (ถ้าม)ี เช่น ขอ้มูลดา้นการเงนิและกฎหมาย เป็นต้น 
เพื่อประกอบการตัดสนิใจลงทุนและการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง โดยในกรณีที่
เจา้ของ ผูใ้หเ้ช่า ผูโ้อนสทิธกิารเช่าหรอืผูโ้อนสทิธกิารเช่าช่วงอสงัหารมิทรพัย์เป็น
บุคคลที่เกีย่วโยงกนักบัผู้จดัการกองทรสัต์ ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะจดัใหม้ทีี่ปรกึษา
ทางการเงนิใหค้วามเหน็เกีย่วกบัการวเิคราะหข์อ้มลูดงักล่าวดว้ย 

1.1  ประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิหลกัอย่างน้อยตามทีก่ าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ 

1.2 ในกรณีทีก่องทรสัตจ์ะลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยใ์นลกัษณะทีเ่ป็น
การเช่าช่วง จะต้องจดัให้มมีาตรการป้องกนัความเสี่ยงหรือการเยียวยา
ความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้จากการผดิสญัญาเช่า หรอืการไม่สามารถบงัคบั
ตามสทิธใินสญัญาเช่า  

2. การไดม้าซึง่ทรพัยส์นิหลกัเพิม่เตมิ ตอ้งมเีงื่อนไขต่อไปนี้ 

2.1 ในดา้นสาระของรายการ เป็นธุรกรรมทีเ่ขา้ลกัษณะดงัต่อไปนี้ 

2.1.1 เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ฉบบันี้และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

2.1.2 เป็นไปเพื่อประโยชน์ทีด่ทีีส่ดุของกองทรสัต ์

2.1.3 สมเหตุสมผลและใชร้าคาทีเ่ป็นธรรม 

2.1.4 ค่าใช้จ่ายในการเขา้ท าธุรกรรมที่เรยีกเกบ็จากกองทรสัต์ (ถ้ามี) 
อยู่ในอตัราทีเ่ป็นธรรมและเหมาะสม 

2.1.5 ผูท้ีม่สี่วนไดเ้สยีเป็นพเิศษในการเขา้ท าธุรกรรม ไม่มสี่วนร่วมใน
การตดัสนิใจเขา้ท าธุรกรรมนัน้ 

2.2 ในดา้นระบบในการอนุมตั ิผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

2.2.1 ขอความเหน็ชอบจากทรสัตีว่าเป็นธุรกรรมที่เป็นไปตามสญัญา
ก่อตัง้ ทรสัตแ์ละกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งแลว้ 

2.2.2 ในกรณีทีเ่ป็นการไดม้าซึง่ทรพัยส์นิหลกัทีม่มีูลค่าตัง้แต่รอ้ยละ 10 
ของมลูค่าทรพัยส์นิรวมของกองทรสัต์ขึน้ไป ต้องไดร้บัอนุมตัจิาก
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คณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรสัตด์ว้ย 

2.2.3 ในกรณีทีเ่ป็นการไดม้าซึง่ทรพัยส์นิหลกัทีม่มีูลค่าตัง้แต่รอ้ยละ 30 
ของมลูค่าทรพัยส์นิรวมของกองทรสัต์ ต้องไดร้บัมตขิองทีป่ระชุม
ผู้ถือหน่วยทรสัต์ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3/4 ของจ านวน
เสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยทรสัตท์ีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 

การค านวณมลูค่าของทรพัยส์นิหลกัในขอ้นี้ ใหค้ านวณตามมูลค่าการไดม้า
ซึง่ทรพัยส์นิทัง้หมดของแต่ละโครงการทีท่ าใหก้องทรสัต์พรอ้มจะหารายได ้
ซึง่รวมถงึทรพัยส์นิทีเ่กีย่วเน่ืองกบัโครงการนัน้ดว้ย 

2.3 กระบวนการขอความเห็นชอบจากทรัสตี หรือการขอมติที่ประชุมผู้ถือ
หน่วยทรสัต ์ผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละทรสัตมีหีน้าทีด่งัต่อไปนี้ 

2.3.1 ผู้จ ัดการกองทรัสต์มีหน้าที่ในการจัดเตรียมเอกสารขอความ
เหน็ชอบหรอืหนังสอืเชญิประชุม แล้วแต่กรณี โดยจะต้องแสดง
ความเหน็ของตนเกี่ยวกบัลักษณะธุรกรรมที่เป็นไปตามขอ้  2.1 
พรอ้มทัง้เหตุผลและขอ้มลูประกอบทีช่ดัเจน 

2.3.2 ทรัสตีมีหน้าที่ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อให้
ความเหน็เกี่ยวกบัลกัษณะของธุรกรรมในประเดน็ว่าเป็นไปตาม
สญัญาก่อตัง้ทรสัตแ์ละกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งหรอืไม่ 

ก า ร จ า ห น่ า ย ไ ป ซ่ึ ง
ท รั พ ย์ สิ น ห ลั ก แ ล ะ
อปุกรณ์ (ถ้ามี) 

1. กองทรสัตอ์าจจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิหลกัและอุปกรณ์ โดยการขาย และ/หรอืโอน
สทิธกิารเช่า และ/หรอืสทิธกิารเช่าช่วงอสงัหารมิทรพัย์ ทัง้นี้ ในการจ าหน่ายไปซึ่ง
ทรพัยส์นิหลกัและอุปกรณ์ดงักล่าว กองทรสัตจ์ะด าเนินการตามวธิกีารที่ก าหนดไว้
ในสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ 

2. กองทรสัตอ์าจจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิอื่นนอกจากทรพัยส์นิหลกัที่กองทรสัต์ลงทุน
ในหรอืมไีวไ้ด ้

วิธีในการจ าหน่ายไปซ่ึง
ท รั พ ย์ สิ น ห ลั ก แ ล ะ
อปุกรณ์ (ถ้ามี) 

1. ก่อนการจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยส์นิหลกั ผู้จดัการกองทรสัต์จะจดัให้มกีารประเมนิ
มลูค่าทรพัยส์นิหลกัอย่างน้อยตามทีก่ าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ 

2. การจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหลัก ต้องมีสาระส าคัญเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ดงัต่อไปนี้ 

2.1 การจ าหน่ายไปจะกระท าโดยเปิดเผย และมสีาระของรายการ มรีะบบในการ
อนุมตัิ และมีกระบวนการขอความเห็นชอบจากทรสัตีหรอืการขอมติที่
ประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัตต์ามทีก่ าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์

2.2 การจ าหน่ายทรพัยส์นิหลกัที่เขา้ลกัษณะดงัต่อไปนี้ นอกจากจะต้องเป็นไป
ตามทีก่ าหนดในขอ้ 2.1 แลว้ จะต้องเป็นกรณีที่เป็นเหตุจ าเป็นและสมควร 
โดยไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการ (Board of Directors) ของผูจ้ดัการ
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กองทรสัตด์ว้ย 

(ก)   การจ าหน่ายทรพัยส์นิหลกัก่อนครบ 1 ปีนบัแต่วนัทกีองทรสัต์ไดม้า
ซึง่ทรพัยส์นิหลกันัน้ 

(ข)    การจ าหน่ายทรพัยส์นิหลกัทีก่องทรสัต์ไดม้าซึง่กรรมสทิธิ ์ใหแ้ก่เจา้
ของเดมิ 

นโยบายการลงทุนใน
ทรพัยสิ์นอ่ืน 

1. กองทรัสต์อาจมีการลงทุนในทรัพย์สินอื่น โดยจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ดงัต่อไปนี้ 

1.1 ประเภทของทรพัยส์นิอื่นทีก่องทรสัตจ์ะลงทุน จะต้องเป็นไปตามขอ้ 2 และ
ขอ้ 3 ดา้นล่างนี้ 

1.2 อตัราสว่นการลงทุนในทรพัยส์นิอื่นจะต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนด
ไว้ในประกาศที่เกี่ยวขอ้งกบัอตัราส่วนการลงทุนในทรพัย์สนิของกองทุน
รวมทัว่ไปซึง่ออกตาม พ.ร.บ. หลกัทรพัย ์โดยอนุโลม  

1.3 ในกรณีที่ลูกหนี้ตามตราสารที่กองทรัสต์ลงทุนผิดนัดช าระหนี้  หรือมี
พฤติการณ์ว่าจะไม่สามารถช าระหนี้ได้ ผู้จดัการกองทรสัต์จะด าเนินการ
ตามหลกัเกณฑใ์นเรื่องเดยีวกนัทีก่ าหนดไวส้ าหรบักองทุนรวมทัว่ไปทีอ่อก
ตาม พ.ร.บ. หลกัทรพัย ์โดยอนุโลม  

2. ขอบเขตประเภททรพัยส์นิอื่นทีก่องทรสัตจ์ะลงทุน 

2.1 พนัธบตัรรฐับาล 

2.2 ตัว๋เงนิคลงั 

2.3 พนัธบตัรหรอืหุน้กูท้ีร่ฐัวสิาหกจิ หรอืนิตบิุคคลทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้
เป็นผูอ้อก และมกีระทรวงการคลงัเป็นผูค้ ้าประกนัต้นเงนิและดอกเบีย้เตม็
จ านวนแบบไม่มเีงื่อนไข 

2.4 เงนิฝากในธนาคาร หรอืบรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั 

2.5 บตัรเงนิฝากทีธ่นาคารหรอืบรษิทัเงนิทุนเป็นผูอ้อก โดยไม่มลีกัษณะของ
สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง 

2.6 ตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใช้เงินที่ธนาคาร บริษัทเงนิทุน หรือบริษัท
เครดติฟองซเิอร์ เป็นผูอ้อก ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั หรอืผูค้ ้าประกนั โดยไม่มี
ลกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง ทัง้นี้ การรบัรอง รบัอาวลั หรอืค ้า
ประกนั แลว้แต่กรณี ตามขอ้นี้ ต้องเป็นการรบัรองตลอดไป รบัอาวลัทัง้
จ านวน หรอืค ้าประกนัตน้เงนิและดอกเบีย้เตม็จ านวนอย่างไม่มเีงื่อนไข 

2.7 หน่วยลงทุนหรอืใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตรา
สารแห่งหนี้ หรอืกองทุนรวมอื่นที่มนีโยบายการลงทุนในตราสารแห่งหนี้
หรอืเงนิฝาก ทัง้นี้ ในกรณีทีเ่ป็นหน่วยลงทุนของต่างประเทศ ต้องเป็นไป
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ตามเงื่อนไขดงัต่อไปนี้ 

2.7.1 เป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่อยู่ภายใต้การ
ก ากบัดูแลของหน่วยงานก ากบัดูแลด้านหลกัทรพัย์และตลาดซื้อ
ข า ย ห ลัก ท รัพ ย์ ที่ เ ป็ น ส ม า ชิ ก ส า มัญ ข อ ง  International 
Organization of Securities Commissions (IOSCO) หรอืเป็น
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มกีารซื้อขายในตลาด
ซื้อขายหลักทรพัย์ที่เป็นสมาชิกของ World Federation of 
Exchanges (WFE) 

2.7.2 กองทุนรวมต่างประเทศนัน้มีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สิน
ประเภทและชนิดเดยีวกบัทรพัยส์นิทีก่องทรสัตส์ามารถลงทุนหรอื
มไีวไ้ด ้และ 

2.7.3 กองทุนรวมต่างประเทศนัน้จดัตัง้ขึน้เพื่อผูล้งทุนทัว่ไป 

2.8 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หรือหน่วยทรัสต์ของ
กองทรสัตอ์ื่น ทัง้นี้ เฉพาะทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย 

2.9 ตราสารของ Real Estate Investment Trust ที่จดัตัง้ตามกฎหมาย
ต่างประเทศ ไม่ว่ากองทรัสต์นัน้จะจัดตัง้ในรูปบริษัท กองทรัสต์ หรือ
รปูแบบอื่นใด ทัง้นี้ ตอ้งมลีกัษณะดงัต่อไปนี้ 

2.9.1 Real Estate Investment Trust นัน้จดัตัง้ขึน้ส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไป 
และอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของหน่วยงานที่ก ากับดูแลด้าน
หลกัทรพัย์และตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์ที่เป็นสมาชกิสามญัของ 
International Organization of Securities Commissions 
(IOSCO) 

2.9.2 มวีตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์  หุน้สามญัของ
บรษิัทที่มรีายชื่ออยู่ในหมวดพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ในตลาดซื้อ
ขายหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกของ World Federation of 
Exchanges (WFE)  หรอืหุ้นสามญัของบรษิัทที่มีลกัษณะธุรกิจ
เทยีบเคยีงไดก้บัหมวดพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ 

2.9.3 มกีารซือ้ขายในตลาดซื้อขายหลกัทรพัยท์ี่เป็นสมาชกิของ  World 
Federation of Exchanges (WFE) หรอืมกีารรบัซือ้คนืโดยผูอ้อก
ตราสาร 

2.10 สญัญาซื้อขายล่วงหน้า เฉพาะกรณีที่ท าสญัญาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ป้องกนัความเสีย่งของกองทรสัต ์

2.11 ทรัพย์สิน  หลักทรัพย์  หรือตราสารอื่ นตามที่ ส านักงาน  ก .ล .ต . 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด   



ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์CPN รเีทล โกรท 
CPN RETAIL GROWTH LEASEHOLD REIT 

 

 

ส่วนที ่2.10 หน้า 16 
 

3. การลงทุนในหุน้ของนิติบุคคลซึง่เป็นผูเ้ช่า และ/หรอืผูเ้ช่าช่วงทรพัยส์นิหลกัของ
กองทรสัต ์

กองทรสัต์สามารถลงทุนในหุ้นของนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เช่า  และ/หรือผู้เช่าช่วง
ทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัตไ์ด ้เมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขดงัต่อไปนี้ 

3.1 สญัญาเช่าก าหนดค่าเช่าโดยอ้างองิกบัผลประกอบการของทรพัยส์นิหลกั
ของกองทรสัต ์และ 

3.2 เป็นการลงทุนในหุ้นที่ให้สิทธิพิเศษเพื่อประโยชน์ในการอนุมัติการ
ด าเนินงานบางประการของนิตบิุคคล (Golden Share) ตามทีไ่ดก้ าหนดไว้
ในขอ้บงัคบัของนิตบิุคคลนัน้ ไม่เกนิ 1 หุน้ 

การจัดหาผลประโยชน์
ของกองทรสัต ์

1. กองทรสัต์สามารถจดัหาผลประโยชน์จากทรพัยส์นิหลกัได้โดยการให้เช่า การให้
เช่าช่วง  หรือการให้ใช้  หรือการให้บริการในท านองเดียวกับการให้เช่ า
อสงัหารมิทรพัย ์รวมถงึการใหบ้รกิารทีเ่กีย่วเนื่องกบัการดงักล่าวดว้ย และหา้มมิ
ใหด้ าเนินการในลกัษณะใดทีเ่ป็นการใชก้องทรสัตเ์พื่อประกอบธุรกจิอื่นทีก่องทรสัต์
ไม่สามารถด าเนินการได้เองโดยตรง เช่น ธุรกจิโรงแรม หรอืธุรกิจโรงพยาบาล 
เป็นตน้   

2. กองทรสัต์สามารถให้เช่า และ/หรือให้เช่าช่วงอสงัหาริมทรพัย์แก่บุคคลที่จะน า
อสงัหารมิทรพัยน์ัน้ไปประกอบธุรกจิทีก่องทรสัต์ไม่สามารถด าเนินการไดเ้อง เช่น 
ธุรกจิโรงแรม หรอืธุรกจิโรงพยาบาล เป็นต้น โดยจะต้องมขีอ้ตกลงทีใ่หก้ าหนดค่า
เช่าส่วนใหญ่เป็นจ านวนที่แน่นอนไว้ล่วงหน้า และหากจะมีส่วนที่อ้างอิงกบัผล
ประกอบการของผู้เช่า และ/หรอืผูเ้ช่าช่วง จ านวนเงนิค่าเช่าสูงสุดทีอ่้างองิกบัผล
ประกอบการนัน้จะไม่เกนิกว่ารอ้ยละ 50 ของจ านวนเงนิค่าเช่าทีก่ าหนดไวแ้น่นอน
ล่วงหน้า 

3. กองทรสัตจ์ะไม่ใหเ้ช่า และ/หรอืใหเ้ช่าช่วงอสงัหารมิทรพัยแ์ก่บุคคลทีม่เีหตุอนัควร
สงสยัว่าจะน าอสงัหารมิทรพัยน์ัน้ไปใชป้ระกอบธุรกจิทีข่ดัต่อศลีธรรมหรอืไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย โดยการให้เช่าในแต่ละครัง้จะจัดให้มีข้อตกลงเพื่ อให้กองทรสัต์
สามารถเลกิสญัญาเช่า และ/หรอืเช่าช่วงไดห้ากปรากฏว่าผูเ้ช่า และ/หรอืผูเ้ช่าช่วง
น าอสงัหารมิทรพัยไ์ปใชใ้นการประกอบธุรกจิดงักล่าว 

4. ผูจ้ดัการกองทรสัตม์หีน้าทีใ่นการดแูลรกัษาทรพัยส์นิหลกัใหอ้ยู่ในสภาพดพีรอ้มต่อ
การจดัหารายได ้ซึง่รวมถงึการจดัใหม้กีารประกนัภยัทีเ่พยีงพอตลอดระยะเวลาที่
กองทรสัตล์งทุนในทรพัยส์นิหลกัดว้ย ซึง่การประกนัภยันี้อย่างน้อยต้องครอบคลุม
ถงึการประกนัวนิาศภยัที่อาจเกดิขึน้กบัอสงัหารมิทรพัย ์และการประกนัภยัความ
รบัผดิต่อบุคคลภายนอกทีอ่าจไดร้บัความเสยีหายจากอสงัหารมิทรพัยห์รอืจากการ
ด าเนินการในอสงัหารมิทรพัย ์ 

5. การจดัการกองทรสัตจ์ะกระท าโดยทรสัตแีละผูจ้ดัการกองทรสัต์ทีไ่ดร้บัมอบหมาย
จากทรสัตซีึง่ไดร้บัการแต่งตัง้ตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ โดยมขีอบเขตอ านาจหน้าที่
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และความรบัผดิชอบตามทีป่รากฏในรายการเกีย่วกบัอ านาจหน้าทีข่องทรสัตแีละ
ผูจ้ดัการกองทรสัตต์ามทีร่ะบุไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์ในการนี้ ผูจ้ดัการกองทรสัตม์ี
อ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบหลกัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดูแลจดัการกองทรสัต์ ซึง่
รวมถึงการลงทุนในทรพัย์สนิหลกัของกองทรสัต์ และทรสัตีมีอ านาจหน้าที่และ
ความรบัผดิชอบหลกัในการก ากบัดแูลการปฏบิตัหิน้าทีข่องผู้จดัการกองทรสัต ์และ
ผูร้บัมอบหมายรายอื่น (ถ้าม)ี ใหเ้ป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ และตามกฎหมาย
หลกัทรพัย ์ตลอดจนการเกบ็รกัษาทรพัยส์นิของกองทรสัต ์และในกรณีทีก่องทรสัต์
ลงทุนในทรพัยส์นิอื่นทีม่ใิช่ทรพัยส์นิหลกั การจดัการลงทุนในทรพัยส์นิอื่นดงักล่าว
จะด าเนินการโดยทรสัตี โดยจะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ และ
สญัญาอื่นใดที่เกี่ยวขอ้ง ทัง้นี้ ในกรณีที่ทรสัตีมคีวามประสงค์จะแกไ้ขขอ้ก าหนด
สทิธแิละเงื่อนไขใด ๆ ในสญัญาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัหาผลประโยชน์จากทรพัยส์นิ
หลกั ทรสัตจีะกระท าไดเ้มื่อไดต้กลงร่วมกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัตก์่อน และในกรณี
ทีคู่่สญัญาไม่สามารถหาขอ้ยุตร่ิวมกนัได ้คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายขอสงวนสทิธทิีจ่ะจดั
ประชุมผู้ถือหน่วยทรสัต์เพื่อหาข้อยุติ โดยให้ผู้จดัการกองทรสัต์ด าเนินการจัด
ประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัตต์ามวธิกีารขอมตแิละการประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ทีร่ะบุไว้
ในสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์ 

การกู้ยืมเงินและก่อภาระ
ผกูพนัใดๆ แก่ทรพัยสิ์น
ของกองทรสัต ์

1. กองทรสัต์สามารถกูย้มืเงนิหรอืก่อภาระผูกพนัไดโ้ดยจะต้องเป็นการกูย้มืเงนิหรอื
ก่อภาระผูกพนัเพื่อการบริหารจดัการกองทรสัต์และทรพัย์สนิของกองทรสัต์ ซึ่ง
รวมถงึเพื่อวตัถุประสงคด์งัต่อไปนี้ 

1.1 ลงทุนในอสงัหารมิทรพัยห์รอืสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์ 

1.2 ลงทุนในอสงัหารมิทรพัยห์รอืสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยเ์พิม่เตมิ 

1.3 ลงทุนในทรพัย์สนิอื่นใด ตามที่ส านักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และ/หรอืคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนจะประกาศก าหนดใหเ้ป็นทรพัยส์นิ
หลกั 

1.4 บรหิารจดัการทรพัยส์นิของกองทรสัต์ 

1.5 ปรบัปรุงหรอืซ่อมแซมอสงัหารมิทรพัยข์องกองทรสัตห์รอือสงัหารมิทรพัยท์ี่
กองทรสัต์มีสทิธกิารเช่าหรือสทิธิครอบครองให้อยู่ในสภาพดีและมีความ
พร้อมที่จะใช้หาผลประโยชน์ รวมถึงการปรับปรุงภาพลักษณ์ของ
อสงัหารมิทรพัยด์งักล่าว 

1.6 ปรับปรุง ซ่อมแซม หรือหามาทดแทนซึ่งสงัหาริมทรัพย์หรืออุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์หรืออสังหาริมทรัพย์ที่
กองทรสัต์มีสทิธกิารเช่าหรือสทิธิครอบครองให้อยู่ในสภาพดีและมีความ
พรอ้มทีจ่ะใชห้าผลประโยชน์ 

1.7 ต่อเตมิหรอืก่อสรา้งอาคารเพิม่เตมิบนทีด่นิทีม่อียู่แลว้ซึง่เป็นของกองทรสัต ์
หรือที่กองทรสัต์มีสทิธกิารเช่าหรือสทิธิครอบครองเพื่อประโยชน์ในการ
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จดัหาผลประโยชน์ของกองทรสัต ์ 

1.8 เป็นเงนิทุนหมุนเวยีนของกองทรสัต ์ 

1.9 ช าระหนี้เงนิกูย้มืหรอืภาระผกูพนัของกองทรสัต์ 

1.10 ปรบัโครงสรา้งเงนิกูย้มืเพื่อน าไปช าระหนี้เงนิกูย้มืหรอืภาระผกูพนัฉบบัเดมิ 
(Refinance) 

1.11 ปรบัโครงสรา้งเงนิทุนของกองทรสัต ์

1.12 ป้องกนัความเสีย่งทางดา้นอตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา และ/หรอืป้องกนัความ
เสีย่งทางดา้นอตัราดอกเบีย้อนัเนื่องมาจากการกูย้มืเงนิหรอืออกตราสารหนี้ 

1.13 เหตุจ าเป็นอื่นใดที่ผูจ้ดัการกองทรสัต์เหน็สมควรส าหรบัการบรหิารจดัการ
กองทรสัต ์

ทัง้นี้ ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะกู้ยมืเงนิโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของกองทรสัต์และผู้
ถอืหน่วยทรสัตเ์ป็นส าคญั ทัง้นี้ ในกรณีทีก่องทรสัตล์งทุนในสทิธกิารเช่า และ/หรอื
สทิธกิารเช่าช่วงอสงัหารมิทรพัยห์รอืสงัหารมิทรพัย ์การกูย้มืเงนิเพื่อวตัถุประสงค์
ตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 1.5 ขอ้ 1.6 หรอืขอ้ 1.7 ขา้งต้น ผู้จดัการกองทรสัต์ต้อง
ค านึงถงึก าหนดเวลาเช่าทีเ่หลอือยู่ตามสญัญาเช่าดว้ย 

2. กองทรสัต์สามารถกู้ยมืเงนิหรอืก่อภาระผูกพนัแก่ทรพัย์สนิของกองทรสัต์ได้โดย
วธิกีารดงัต่อไปนี้ 

2.1 การกูย้มืเงนิ ขอสนิเชื่อ เบกิเงนิเกนิบญัชจีากนิตบิุคคล หรอืสถาบนัการเงนิ 
ทัง้ในประเทศ และ/หรอืต่างประเทศ ซึง่รวมถงึบรษิทัประกนัภยัซึง่จดัตัง้ขึน้
ตามกฎหมายเกี่ยวข้องกบัประกนัภัย และกองทรสัต์อาจพิจารณาให้
หลกัประกนัในการช าระเงนิกูย้มืดงักล่าวดว้ย นอกจากนี้ กองทรสัต์อาจท า
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือซื้อขายตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน 
(Derivative Product) เพื่อป้องกนัความเสี่ยงของกองทรสัต์จากอตัรา
แลกเปลี่ยน และ/หรอือตัราดอกเบี้ยที่เกิดขึน้จากการกู้ยืมเงินไม่ว่าทัง้
จ านวนหรอืบางส่วน เช่น สญัญาแลกเปลีย่นอตัราแลกเปลี่ยน (Cross 
Currency Swap) หรอืสญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบี้ย (Interest Rate 
Swap) เป็นตน้  

2.2 กองทรัสต์สามารถกู้ยืมเงินหรือก่อภาระผูกพันใด ๆ แก่ทรัพย์สินของ
กองทรสัตไ์ด ้โดยวธิใีดวธิหีนึ่งหรอืหลายวธิรี่วมกนัในขณะใดขณะหนึ่ง ซึง่
หมายความรวมถงึการออกตราสารหรอืการเขา้ท าสญัญาไม่ว่าในรปูแบบใด
ทีม่คีวามหมายหรอืเนื้อหาสาระทีแ่ทจ้รงิเขา้ลกัษณะเป็นการกูย้มืเงนิ ดงันี้ 

2.2.1 การกู้ยมืเงนิ ขอสนิเชื่อ เบกิเงนิเกนิบญัชจีากนิตบิุคคล หรอื
สถาบนัการเงนิ ทัง้ในประเทศ และ/หรอืต่างประเทศ ซึง่รวมถงึ
บรษิทัประกนัภยัซึง่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายเกีย่วขอ้งกบัประกนัภยั 



ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์CPN รเีทล โกรท 
CPN RETAIL GROWTH LEASEHOLD REIT 

 

 

ส่วนที ่2.10 หน้า 19 
 

และกองทรสัต์อาจพจิารณาให้หลกัประกนัในการช าระเงนิกู้ยืม
ดงักล่าวดว้ย นอกจากนี้ กองทรสัต์อาจท าสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 
หรอืซื้อขายตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ (Derivative Product) 
เพื่อป้องกนัความเสีย่งของกองทรสัต์จากอตัราแลกเปลีย่น และ/
หรอือตัราดอกเบี้ยที่เกดิขึน้จากการกูย้มืเงนิไม่ว่าทัง้จ านวนหรอื
บางส่วน เช่น สญัญาแลกเปลี่ยนอตัราแลกเปลี่ยน (Cross 
Currency Swap) หรอืสญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ (Interest 
Rate Swap) เป็นตน้ หรอื 

2.2.2 การออกตราสาร การออกตราสารหนี้ ไม่ว่าระยะสัน้และระยะยาว 
เพื่อจ าหน่ายให้แก่ผู้ลงทุนทัง้ประเภทบุคคลและสถาบันตาม
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส านักงาน ก.ล.ต. ที่
เกีย่วขอ้ง และกองทรสัต์อาจพจิารณาใหห้ลกัประกนัทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการออกตราสารดงักล่าวดว้ย  

 ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะพจิารณาถงึความจ าเป็นและความเหมาะสมในการกูย้มืเงนิ 
เปลีย่นแปลง หรอืก่อภาระผูกพนัเหนือทรพัยส์นิของกองทรสัต์เพื่อประโยชน์ของ
กองทรสัต์และผู้ถือหน่วยทรสัต์ โดยใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการ
กูย้มืเงนิหรอืก่อภาระผูกพนัตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ และกฎหมายที่
เกี่ยวขอ้ง โดยไม่ต้องขอมติอนุมตัิจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรสัต์เท่าที่ไม่ขดักบั
กฎหมายและสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ อย่างไรกด็ ีในกรณีทีก่องทรสัต์น าทรพัยส์นิหลัก
ของกองทรสัต์ไปเป็นหลกัประกนัการช าระเงินกู้ยมื  ซึ่งรวมถึงการเพิ่มวงเงิน
หลกัประกนัใหแ้ก่ผูใ้หกู้ร้ายเดมิจากหลกัประกนัทีม่อียู่แลว้ตามวธิกีารในขอ้ 9.2 นี้ 
ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

 ทัง้นี้ ทรสัตีจะเป็นผู้ลงนามผูกพนักองทรสัต์ในการเข้าท าสญัญาเพื่อกู้ยืมเงิน 
เปลี่ยนแปลง หรอืก่อภาระผูกพนัเหนือทรพัย์สนิของกองทรสัต์ หรอือาจมอบ
อ านาจให้ผู้จดัการกองทรสัต์ลงนามผูกพนักองทรสัต์ตามสญัญาดงักล่าวแทนได้ 
ทัง้นี้ ในกรณีทีท่รสัตมีคีวามประสงคจ์ะแก้ไขขอ้ก าหนดสทิธแิละเงื่อนไขใด ๆ ที่
เกี่ยวข้องกบัการกู้ยมืเงิน เปลี่ยนแปลง หรือก่อภาระผูกพนัเหนือทรพัย์สนิของ
กองทรสัต์ดงักล่าว ทรสัตีจะกระท าได้เมื่อได้ตกลงร่วมกนักบัผู้จดัการกองทรสัต์
ก่อน และในกรณีทีคู่่สญัญาไม่สามารถหาขอ้ยุตร่ิวมกนัได้ คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายขอ
สงวนสทิธทิี่จะจดัประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์เพื่อหาขอ้ยุต ิโดยใหผู้จ้ดัการกองทรสัต์
ด าเนินการจัดประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามวิธีการขอมติและการประชุมผู้ถือ
หน่วยทรสัตท์ีร่ะบุไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ 

3. การกูย้มืเงนิของกองทรสัตไ์ม่ว่ากระท าดว้ยวธิกีารใด ตอ้งไม่มลีกัษณะ ดงันี้ 

3.1 มขีอ้ตกลงและเงื่อนไขท านองเดยีวกบัขอ้ก าหนดของหุน้กูท้ีใ่หไ้ถ่ถอนหุน้กู้
เมื่อมกีารเลกิบรษิทั (perpetual bond) 

3.2 ใหส้ทิธแิปลงสภาพเป็นหุน้ 
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3.3 มลีกัษณะของอนุพนัธแ์ฝง เวน้แต่เป็นกรณีทีเ่ขา้ลกัษณะทีค่รบถว้นดงันี้ 

3.3.1  ใหส้ทิธลิกูหนี้ในการช าระหนี้คนืก่อนก าหนด (callable) หรอืใหส้ทิธิ
กองทรสัตใ์นการเรยีกใหล้กูหนี้ช าระหนี้คนืก่อนก าหนด (puttable) 

3.3.2 ก าหนดดอกเบีย้หรอืผลตอบแทนไวอ้ย่างแน่นอนหรอืเป็นอตัราทีผ่นั
แปรตามอตัราดอกเบีย้ของสถาบนัการเงนิหรอือตัราดอกเบีย้อื่น 

3.3.3 ไม่มกีารก าหนดเงื่อนไขการจ่ายดอกเบีย้หรอืผลตอบแทนที่อา้งองิ
กบัปจัจยัอา้งองิอื่นเพิม่เตมิ 

3.4 มลีกัษณะเป็นการแปลงสนิทรพัยเ์ป็นหลกัทรพัย ์

4. ในกรณีทีก่องทรสัตม์กีารกูย้มืเงนิ ใหมู้ลค่าการกูย้มืไม่เกนิอตัราส่วนอย่างใดอย่าง
หนึ่งดังต่อไปนี้ เว้นแต่การเกินอัตราส่วนดังกล่าวไม่ได้เกิดจากการกู้ยืมเงิน
เพิม่เตมิ 

4.1 รอ้ยละ 35 ของมลูค่าทรพัยส์นิรวมของกองทรสัต์ 

4.2 ร้อยละ 60 ของมูลค่าทรพัย์สนิรวมของกองทรสัต์ ในกรณีที่กองทรสัต์มี
อนัดบัความน่าเชื่อถอือยู่ในอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(Investment Grade) 
ซึง่เป็นอนัดบัความน่าเชื่อถอืครัง้ล่าสดุทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัโดยสถาบนัการ
จดัอนัดบัความน่าเชื่อถือที่ได้รบัความเหน็ชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. ไม่
เกนิ 1 ปีก่อนวนักูย้มืเงนิ 

การกูย้มืเงนิของกองทรสัตใ์หห้มายความรวมถงึการออกตราสารหรอืเขา้ท าสญัญา
ไม่ว่าในรูปแบบใดทีม่คีวามมุ่งหมายหรอืเนื้อหาสาระที่แทจ้รงิเขา้ลกัษณะเป็นการ
กูย้มืเงนิ 

5. การก่อภาระผูกพนัของกองทรสัต์ ใหก้ระท าไดเ้ฉพาะกรณีที่จ าเป็นและเกี่ยวขอ้ง
กบัการบรหิารจดัการทรพัยส์นิของกองทรสัตด์งัต่อไปนี้ 

5.1 การก่อภาระผูกพันซึ่งเกี่ยวเนื่ องกับการท าข้อตกลงหลักที่กองทรัสต์
สามารถกระท าไดต้ามขอ้ก าหนดในประกาศที ่ทจ. 49/2555 และกฎหมาย
อื่นใดที่เกี่ยวขอ้ง เช่น การน าทรพัย์สนิของกองทรสัต์ไปเป็นหลกัประกนั
การช าระเงนิกูย้มืตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ 

5.2 การก่อภาระผกูพนัทีเ่ป็นเรื่องปกตใินทางพาณิชยห์รอืเป็นเรื่องปกตใินการ
ท าธุรกรรมประเภทนัน้ 

การท าธุรกรรมระหว่าง
กองทรัสต์กับผู้จ ัดการ
กองทรสัต์หรือบุคคลท่ี
เก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการ
กองทรสัต ์

1. ในดา้นสาระของรายการ เป็นธุรกรรมทีเ่ขา้ลกัษณะตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ 

2. ในดา้นระบบในการอนุมตั ิผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

2.1 ขอความเหน็ชอบจากทรสัตวี่าเป็นธุรกรรมที่เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต์
ฉบบันี้และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งแลว้ 

2.2 ในกรณีทีเ่ป็นธุรกรรมที่มมีูลค่าเกนิกว่า 1,000,000 บาท หรอืตัง้แต่รอ้ยละ 
0.03 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทรสัตข์ึน้ไป แลว้แต่มลูค่าใดจะสงูกวา่ 
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ต้องไดร้บัอนุมตัิจากคณะกรรมการ (Board of Directors) ของผูจ้ดัการ
กองทรสัตด์ว้ย 

2.3 ในกรณีทีเ่ป็นธุรกรรมที่มมีูลค่าตัง้แต่ 20,000,000 บาทขึน้ไป หรอืเกนิรอ้ย
ละ 3 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทรสัต์ แลว้แต่มูลค่าใดจะสงูกว่า ต้อง
ไดร้บัมตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัตด์ว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี่
ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหน่วยทรสัต์ที่มาประชุมและมสีทิธิออก
เสยีง 

ในกรณีทีธุ่รกรรมตามขอ้ 2 นี้ เป็นการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยส์นิหลกั การ
ค านวณมูลค่าจะค านวณตามมูลค่าการได้มาหรอืจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยส์นิทัง้หมด
ของแต่ละโครงการทีท่ าใหโ้ครงการนัน้ ๆ พรอ้มจะหารายได้ ซึง่รวมถงึทรพัยส์นิที่
เกีย่วเน่ืองกบัโครงการนัน้ดว้ย 

3. กระบวนการขอความเหน็ชอบจากทรสัตหีรอืการขอมตทิี่ประชุมผู้ถอืหน่วยทรสัต์ 
ตอ้งเป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต์โดยอนุโลม และในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีป่ระชุม
ผู้ถือหน่วยทรสัต์ หนังสอืเชญิประชุมต้องมคีวามเหน็ของที่ปรึกษาทางการเงิน 
และ/หรอืทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ (แลว้แต่กรณี) เพื่อประกอบการขอมตทิีป่ระชุม
ผูถ้อืหน่วยทรสัตด์ว้ย 

การอนุมตัติามขอ้ 2 และกระบวนการขอความเหน็ชอบจากทรสัตหีรอืการขอมตทิี่ประชุม
ผูถ้อืหน่วยทรสัตต์ามขอ้ 3 จะก าหนดขอ้ยกเวน้ส าหรบัการท าธุรกรรมระหว่างกองทรสัต์
กบัผูจ้ดัการกองทรสัต์หรอืบุคคลที่เกีย่วโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต์ที่ไดแ้สดงขอ้มูลไว้
อย่างชดัเจนแลว้ในแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหน่วยทรสัตแ์ละหนงัสอืชีช้วนก็
ได ้ซึง่รวมถงึแต่ไม่จ ากดัเพยีง การจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายจากกองทรสัต์ใหแ้ก่
ผู้จดัการกองทรสัต์ ไม่เกนิอตัราที่ได้ระบุไว้ในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย
หน่วยทรสัต์ และ/หรือการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่บุคคลที่ เกี่ยวโยงกันกับผู้จดัการ
กองทรสัต์เนื่องจากการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยส์นิหลกัเพิม่เตมิไม่เกนิอตัราหรอื
มูลค่าทีไ่ดร้ะบุไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหน่วยทรสัต์ และ/หรอืการให้
เช่าหรอืใหเ้ช่าช่วงทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัตใ์นโรงแรมฮลิตนั พทัยา แก่ผูเ้ช่าหรอืผูเ้ช่า
ช่วงทรพัยส์นิรายใหม่ซึง่เป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต์ โดยมขีอ้ตกลงใน
สญัญาที่เกี่ยวข้องฉบบัใหม่ตามเดมิหรอืไม่แย่ไปกว่าเดิม ซึ่งเป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ 
สทิธแิละการกระท าการฉบบัที่กองทรสัต์ไดเ้ขา้ท าและลงนามกบับรษิทั เซน็ทรลัพฒันา 
จ ากดั (มหาชน) ครัง้ทีไ่ดม้กีารลงทุนในโรงแรมฮลิตนั พทัยา 

การท าธุรกรรมท่ีเป็น
ก า ร ขั ด แ ย้ ง ท า ง
ผลประโยชน์ระหว่ า ง
กองทรสัตก์บัทรสัตี 

1. ในการจดัการกองทรัสต์ ห้ามมิให้ทรสัตีกระท าการใดอนัเป็นการขดัแย้งกับ
ประโยชน์ของกองทรสัต์ ไม่ว่าการกระท านัน้ จะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของ 
ทรสัตเีองหรอืประโยชน์ของผูอ้ื่น เวน้แต่เป็นการเรยีกค่าตอบแทนในการท าหน้าที่
เป็นทรสัต ีหรอืทรสัตแีสดงใหเ้หน็ไดว้่าไดจ้ดัการกองทรสัต์ในลกัษณะที่เป็นธรรม
และได้เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ผู้รบัประโยชน์ทราบก่อนอย่างเพียงพอแล้ว
ตามทีก่ าหนดในขอ้ 3 โดยผูร้บัประโยชน์ที่ไดท้ราบขอ้มูลดงักล่าวมไิดแ้สดงการ
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คดัคา้นตามที่ก าหนดในขอ้ 4 ทัง้นี้ การเปิดเผยขอ้มูลและการคดัคา้นดงักล่าวให้
เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่ านกังาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

2. ทรสัตจีะกระท าการใดที่เป็นการขดัแย้งกบัประโยชน์ของกองทรสัต์ หรอือาจท า
ให้ทรสัตีขาดความเป็นอิสระมไิด้ เว้นแต่เป็นธุรกรรมที่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ดงัต่อไปนี้ 

2.1 เป็นธุรกรรมที่มมีาตรการหรอืกลไกตรวจสอบและถ่วงดุลความเป็นธรรม
ของธุรกรรมดงักล่าว 

2.2 ในกรณีทีเ่ป็นการท าธุรกรรมที่เป็นการขดัแยง้กบัประโยชน์ของกองทรสัต์
ต้องมีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ผู้ถือหน่วยทรสัต์ทราบก่อนอย่าง
เพยีงพอแลว้ โดยบุคคลดงักล่าวไม่คดัคา้นหรอืคดัคา้นในจ านวนที่น้อยกว่า
หลกัเกณฑต์ามทีก่ าหนดในขอ้ 4 

3. การเปิดเผยขอ้มูลในลกัษณะดงัต่อไปนี้ใหถ้อืเป็นการเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพยีงพอ
ต่อผู้ถือหน่วยทรสัต์หรือผู้ลงทุน ก่อนการเข้าท าธุรกรรมที่เป็นการขดัแย้งกบั
ประโยชน์ของกองทรสัต ์

3.1 เป็นการเปิดเผยผ่านตลาดหลกัทรพัยฯ์ ตามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
ทีเ่กีย่วกบัเรื่องดงักล่าว หรอืช่องทางอื่นใดทีผู่ถ้อืหน่วยทรสัตส์ามารถเขา้ถงึ
ขอ้มลูการจะเขา้ท าธุรกรรมไดอ้ย่างทัว่ถงึ 

3.2 มรีะยะเวลาในการเปิดเผยขอ้มูลที่สมเหตุสมผล ซึ่งต้องไม่น้อยกว่า 14 
 วนั 

3.3 มกีารเปิดเผยช่องทาง วธิกีาร และระยะเวลาในการแสดงการคดัค้านที่
ชดัเจน โดยระยะเวลาดงักล่าวต้องไม่น้อยกว่า 14 วนั เวน้แต่ในกรณีที่มี
การขอมติผู้ถือหน่วยทรสัต์เพื่อเข้าท าธุรกรรมดงักล่าว ให้การคดัค้าน
กระท าในการขอมตผิูถ้อืหน่วยทรสัตน์ัน้ 

4. ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยทรสัตแ์สดงการคดัคา้นอย่างชดัเจนตามวธิกีารที่มกีารเปิดเผย
ตามขอ้ 3.3 ในจ านวนเกนิกว่าหนึ่งในสีข่องจ านวนหน่วยทรสัต์ที่จ าหน่ายไดแ้ลว้
ทัง้หมด ทรสัตีจะกระท าหรือยินยอมให้มีการท าธุรกรรมที่ เป็นการขดัแย้งกบั
ประโยชน์ของกองทรสัตไ์ม่ได ้

5. ในกรณีการท าธุรกรรมที่เป็นการขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรสัต์กบั 
ทรสัต ีหากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ส านักงาน ก.ล.ต. และ/หรอืหน่วยงานอื่นใดทีม่ี
อ านาจตามกฎหมาย ไดแ้กไ้ขเปลี่ยนแปลง เพิม่เติม ประกาศ ก าหนด สัง่การ 
เหน็ชอบ และ/หรอืผ่อนผนัเป็นอย่างอื่น กองทรสัตจ์ะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามนัน้ 

การเปิดเผยข้อมูลของ
กองทรสัต ์

ผู้จ ัดการกองทรัสต์มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดท าและเปิดเผยข้อมูลของ
กองทรสัตต่์อส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทรสัต ีและผูถ้อืหน่วยทรสัต ์ซึง่รวมถงึ
การจดัส่งรายงานประจ าปี ของกองทรสัต์ใหแ้ก่ทรสัตแีละผู้ถอืหน่วยทรสัต์ พรอ้มกบั
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หนงัสอืนดัประชุมสามญัประจ าปี 

ทัง้นี้ การเปิดเผยขอ้มูลของกองทรสัต์ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทุน ที ่ ทจ. 51/2555 เรื่องหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิกีารรายงานการเปิดเผยขอ้มูล
เกีย่วกบัฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ 
และทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ และกฎหมายอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้ง 

การจ่ายประโยชน์ตอบ
แทนแก่ผูถื้อหน่วยทรสัต ์

1. ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตไ์ม่น้อยกว่ารอ้ย
ละ 90 ของก าไรสุทธทิีป่รบัปรุงแล้วของรอบปีบญัช ีโดยจะจ่ายไม่น้อยกว่าปีละ 2 
ครัง้ และจะจ่ายภายใน 90 วนันับแต่วนัสิน้รอบปีบญัชหีรอืรอบระยะเวลาบญัชทีีม่ ี
การจ่ายประโยชน์ตอบแทนนัน้ แลว้แต่กรณี ยกเวน้ในปี 2560 ผูจ้ดัการกองทรสัต์
จะไม่มกีารจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผู้ถอืหน่วยทรสัต์ โดยผู้จดัการกองทรสัต์
อาจพจิารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามเงื่อนไขในขอ้น้ีในปี 2561  

ก าไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วตามข้อนี้  ให้หมายถึงก าไรที่ปรับปรุงด้วยรายการ
ดงัต่อไปนี้ 

(1) การหกัก าไรทีย่งัไม่เกดิขึน้ (Unrealized Gain) จากการประเมนิค่าหรอืการ
สอบทานการประเมนิค่าทรพัย์สนิของกองทรสัต์ รวมทัง้การปรบัปรุงด้วย
รายการอื่นตามแนวทางของส านักงาน ก.ล.ต. เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถานะ
เงนิสดของกองทรสัต ์

(2) การหกัดว้ยรายการเงนิส ารองเพื่อการช าระหนี้เงนิกูย้มืหรอืภาระผกูพนัจาก
การกูย้มืเงนิของกองทรสัตต์ามวงเงนิทีไ่ดร้ะบุไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูล
และหนงัสอืชีช้วน หรอืแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี แลว้แต่กรณี 

2. ในกรณีที่กองทรสัต์มกี าไรสะสมในรอบระยะเวลาบญัชใีด ผู้จดัการกองทรสัต์อาจ
จ่ายประโยชน์ตอบแทนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนจากก าไรสะสมดงักล่าวดว้ยกไ็ด ้

3. ในกรณีที่ผู้จดัการกองทรสัต์ไม่สามารถจ่ายประโยชน์ตอบแทนได้ในระยะเวลา
ดงักล่าว ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะแจง้ใหผู้้ถอืหน่วยทรสัต์ทราบผ่านระบบสารสนเทศ
ของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

4. ในกรณีที่กองทรัสต์ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่  ผู้จ ัดการกองทรัสต์จะไม่ จ่าย
ประโยชน์ตอบแทนแก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 

5. ในการพจิารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทน ถา้ประโยชน์ตอบแทนทีจ่ะประกาศจ่ายต่อ
หน่วยทรสัตร์ะหว่างปีบญัชหีรอืรอบปีบญัชใีดมมีูลค่าต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 0.10 บาท 
ผูจ้ดัการกองทรสัตส์งวนสทิธทิีจ่ะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนในครัง้นัน้และใหย้กไป
จ่ายประโยชน์ตอบแทนพรอ้มกนัในงวดถดัไปตามวธิกีารจ่ายประโยชน์ตอบแทนที่
ก าหนดไว ้

6. ส าหรบัหลกัเกณฑใ์นการจ่ายประโยชน์ตอบแทน ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะด าเนินการ
ใหเ้ป็นไปตามทีร่ะบุไว ้เวน้แต่กรณีทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ส านักงาน ก.ล.ต. และ/
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หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอ านาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม 
ประกาศ ก าหนด สัง่การ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื่น ผู้จ ัดการ
กองทรสัตจ์ะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามนัน้  

7. ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตต์ามสดัสว่นการ
ถอืหน่วยของผูถ้อืหน่วยทรสัตแ์ต่ละราย ทัง้นี้ ผู้จดัการกองทรสัต์ขอสงวนสทิธทิีจ่ะ
ไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์ที่ถือหน่วยทรสัต์เกินกว่าอตัรา
หรอืไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในประกาศที ่ทจ. 49/2555 เฉพาะในส่วนที่
เกนิหรอืไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าวและให้ประโยชน์ตอบแทนในส่วนที่ไม่
อาจจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์ดงักล่าวตกเป็นของผู้ถือหน่วยทรสัต์รายอื่นตาม
สดัสว่นการถอืหน่วยทรสัต ์

8. ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะประกาศการจ่ายประโยชน์ตอบแทน วนัปิดสมุดทะเบยีน และ
อตัราประโยชน์ตอบแทน โดยการแจ้งผูถ้ือหน่วยทรสัต์ที่มชีื่ออยู่ในทะเบยีนผู้ถือ
หน่วยทรสัต์ ณ วนัปิดสมุดทะเบยีนผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลกัทรพัย์ฯ 
และแจง้ใหท้รสัตทีราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

9. ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทน เป็นเงนิโอนเขา้บญัชเีงนิฝากของผู้
ถอืหน่วยทรสัต ์หรอืเป็นเชค็ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามผูถ้อืหน่วยทรสัต์ตามชื่อ
และทีอ่ยู่ทีป่รากฏในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยทรสัต ์ 

10. ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยทรสัตไ์ม่ใชส้ทิธขิอรบัประโยชน์ตอบแทนจ านวนใดภายในอายุ
ความใชส้ทิธเิรยีกรอ้งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะ
ไม่น าประโยชน์ตอบแทนจ านวนดงักล่าวไปใชเ้พื่อการอื่นใดนอกจากเพื่อประโยชน์
ของกองทรสัต ์

การจ ากดัสิทธิในการรบั
ประโยชน์ตอบแทน การ
จดัการกบัประโยชน์ตอบ
แทน และสิทธิออกเสียง
ล ง ค ะ แ นนข อ ง ผู้ ถื อ
หน่วยทรสัต ์

1. การจดัสรรหน่วยทรสัต์ใหแ้ก่บุคคลใด กลุ่มบุคคลเดยีวกนัใด ผูก้่อตัง้ทรสัต์ ทรสัต ี
ผู้จดัการกองทรสัต์ หรือผู้ลงทุนต่างด้าวต้องเป็นไปตามอตัราหรือหลกัเกณฑ์ที่
ก าหนดไวใ้นประกาศที ่ทจ. 49/2555 หรอืประกาศอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้ง และทีไ่ดม้กีาร
แกไ้ขเพิม่เตมิ 

2. ในกรณีทีก่องทรสัต์ลงทุนในอสงัหารมิทรพัยท์ีต่ ัง้อยู่ในประเทศไทย หากกฎหมาย 
กฎ หรอืขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัยน์ัน้ก าหนดสดัส่วนการลงทุนของ 
ผูล้งทุนต่างดา้วไว ้ใหผู้้จดัการกองทรสัต์จดัสรรหน่วยทรสัต์แก่ผู้ลงทุนต่างดา้วให้
เป็นไปตามกฎหมาย กฎ หรือข้อก าหนดนัน้ด้วย ในกรณีที่กองทรสัต์ลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์หลายโครงการ และบรรดากฎหมาย กฎ หรือข้อก าหนดที่
เกีย่วขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัยน์ัน้มกีารก าหนดสดัสว่นการลงทุนของผูล้งทุนต่างดา้ว
ไว้แตกต่างกนั ให้ผู้จดัการกองทรสัต์จดัสรรหน่วยทรสัต์ตามสดัส่วนที่ก าหนดไว้
ต ่าสดุของบรรดากฎหมาย กฎ หรอืขอ้ก าหนดนัน้ 

3. ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยทรสัต์ถือหน่วยทรสัต์เกนิกว่าอตัราหรอืไม่เป็นไปตามขอ้ 1. 
หรอืขอ้ 2. ใหผู้จ้ดัการกองทรสัตด์ าเนินการแจง้ใหบุ้คคลดงักล่าวทราบโดยไมช่กัชา้
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ถงึขอ้จ ากดัสทิธเิกีย่วกบัการออกเสยีงลงคะแนน และการรบัผลประโยชน์ตอบแทน
ตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ และรายงานต่อส านักงาน ก.ล.ต. ภายใน 5 
วนัท าการนบัแต่วนัทีผู่จ้ดัการกองทรสัตร์ูห้รอืควรรูถ้งึเหตุดงักล่าว 

4. ผู้ถือหน่วยทรสัต์รายใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัที่ถือหน่วยทรสัต์เกินกว่าอตัรา
หรอืไม่เป็นไปตามขอ้ 1. หรอืขอ้ 2. จะมขีอ้จ ากดัสทิธใินการรบัผลตอบแทน โดยจะ
ไม่มสีทิธใินการไดร้บัประโยชน์ตอบแทนจากหน่วยทรสัต ์ทัง้นี้ เฉพาะในส่วนทีเ่กนิ
กว่าอตัราหรอืไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑด์งักล่าว และใหป้ระโยชน์ตอบแทนในส่วน
ทีไ่ม่อาจจ่ายแก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ดงักล่าวตกเป็นของผูถ้ือหน่วยทรสัต์รายอื่นตาม
สดัสว่นการถอืหน่วยทรสัต ์ 

5. ผูถ้อืหน่วยทรสัตด์งัต่อไปนี้มขีอ้จ ากดัสทิธใินการใชส้ทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

5.1 ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่ถือหน่วยทรัสต์เกินกว่าอัตราหรือไม่เป็นไปตาม
หลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในตามขอ้ 1. หรอืขอ้ 2. เฉพาะในส่วนทีเ่กนิกว่าอตัรา
หรอืไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑด์งักล่าว 

5.2 ผูถ้อืหน่วยทรสัตท์ีม่สีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษในเรื่องทีข่อมติ 

สิท ธิหน้า ท่ีและความ
รบัผิดชอบของทรสัตี 

1. ทรสัตตี้องเป็นผู้มคีุณสมบตัิและไม่มลีกัษณะต้องห้ามและเป็นผูไ้ดร้บัอนุญาตจาก
ส านักงาน ก.ล.ต. ให้ประกอบธุรกิจเป็นทรัสตี ทัง้นี้ ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่
เป็นทรสัตขีองกองทรสัต ์หากปรากฏขอ้เทจ็จรงิในภายหลงัว่าทรสัตขีาดความเป็น
อสิระตามกฎหมายหลกัทรพัยแ์ละกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง ใหท้รสัตแีจง้กรณีดงักล่าว
ต่อส านกังาน ก.ล.ต. พรอ้มทัง้แสดงมาตรการทีส่มเหตุสมผลและน่าเชื่อไดว้่าจะท า
ใหท้รสัตสีามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ดอ้ย่างเป็นอสิระภายใน 15 วนันับแต่วนัทีป่รากฏ
ขอ้เทจ็จรงิดงักล่าว และใหด้ าเนินการตามมาตรการทีแ่สดงไวน้ัน้ เวน้แต่ส านักงาน 
ก.ล.ต. จะมคี าสัง่เป็นอย่างอื่น 

2. ทรสัตีต้องปฏบิตัิหน้าที่ด้วยความระมดัระวงั ซื่อสตัย์สุจรติเพื่อประโยชน์ที่ดทีี่สุด
ของผู้ถือหน่วยทรสัต์โดยรวม และเป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต์และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อผูกพนัที่ได้ให้ไว้เพิ่มเติมในเอกสารที่เปิดเผยแก่ผู้ลงทุน  
(ถ้ามี) และต้องไม่มีข้อจ ากัดความรับผิดของทรัสตีในกรณีที่ไม่ปฏิบัติหน้าที่
ดงักล่าว 

3. ทรสัตมีหีน้าทีต่ดิตามดูแลใหผู้จ้ดัการกองทรสัต์ หรอืผูร้บัมอบหมายรายอื่น (ถ้าม)ี 
ปฏบิตัหิน้าทีใ่หเ้ป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์และสญัญาอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง  

4. ทรสัตีต้องเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหน่วยทรสัต์ด้วยทุกครัง้ และให้ความเห็น
เกี่ยวกบัเรื่องที่ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรสัต์ลงมติว่า เป็นกรณีที่เป็นไปตาม
สญัญาก่อตัง้ทรสัตแ์ละกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งหรอืไม่ และหากมกีารขอมตทิีป่ระชุมผู้
ถอืหน่วยทรสัต์เพื่อด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ทรสัตตี้องตอบขอ้ซกัถามและให้
ความเห็นเกี่ยวกบัการด าเนินการดงักล่าวว่าเป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต์หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งหรอืไม่ หรอืทกัท้วงและแจง้ให้ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ทราบว่าการ
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ด าเนินการดงักล่าวไม่สามารถกระท าได ้ในกรณีทีก่ารด าเนินการนัน้ไม่เป็นไปตาม
สญัญาก่อตัง้ทรสัตห์รอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

5. ทรสัตมีหีน้าทีบ่งัคบัช าระหนี้หรอืดูแลใหม้กีารบงัคบัช าระหนี้เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้
สญัญาระหว่างกองทรสัตก์บับุคคลอื่น  

6. ทรสัตมีหีน้าทีเ่ขา้จดัการกองทรสัตใ์นกรณีทีไ่ม่มผีูจ้ดัการกองทรสัต์ หรอืมเีหตุทีท่ า
ใหผู้จ้ดัการกองทรสัตไ์ม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้ ทัง้นี้ ภายใต้หลกัเกณฑท์ีก่ าหนด
ไวใ้นประกาศที ่กร. 14/2555 และกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

7. ทรสัตีมสีทิธิ หน้าที่ และความรบัผดิชอบอื่นตามที่ก าหนดไว้ในประกาศที่ กร. 
14/2555 และกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

8. ทรสัตีมีหน้าที่บริหารและจดัหาผลประโยชน์จากทรพัย์สนิอื่น ๆ ของกองทรสัต์
นอกจากทรพัยส์นิหลกั รวมทัง้ด าเนินการอื่นใดทีจ่ าเป็นเพื่อใหก้ารบรหิารทรพัยส์นิ
อื่น ๆ ของกองทรสัต์นอกจากทรพัย์สินหลกัเป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต์และ
กฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง รวมถงึอาจพจิารณามอบหมายใหผู้้จดัการกองทรสัต์จดัการ
กองทรสัตใ์นสว่นทีเ่กีย่วกบัการลงทุนในทรพัย์สนิอื่นทีม่ใิช่ทรพัยส์นิหลกัแทนทรสั
ต ี

9. ทรสัตมีหีน้าทีใ่นการแกไ้ขสญัญาก่อตัง้ทรสัตต์ามค าสัง่ของส านกังาน ก.ล.ต. 

10. หา้มทรสัตีน าหนี้ทีต่นเป็นลูกหนี้บุคคลภายนอกอนัมไิด้เกดิจากการปฏบิตัิหน้าที่
เป็นทรัสตีไปหักกลบลบหนี้กับหนี้ที่บุคคลภายนอกเป็นลูกหนี้ทรัสตีอันสืบ
เนื่องมาจากการจดัการกองทรสัต์ ในกรณีที่มกีารฝ่าฝืนขอ้ก าหนดในขอ้น้ี ให้การ
กระท าเช่นนัน้เป็นโมฆะ 

11. ในกรณีทีท่รสัตีเขา้ท านิติกรรมหรอืท าธุรกรรมต่าง ๆ กบับุคคลภายนอกให้ทรสัตี
แจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรให้บุคคลภายนอกทราบว่าเป็นการกระท าในฐานะทรสัต ี
และต้องระบุในเอกสารหลกัฐานของนิตกิรรมหรอืธุรกรรมนัน้ใหช้ดัแจง้ว่าเป็นการ
กระท าในฐานะทรสัต ี

12. ใหท้รสัตจีดัท าบญัชทีรพัยส์นิของกองทรสัตแ์ยกต่างหากจากบญัชอีื่น ๆ ของทรสัต ี
ในกรณีที่ทรสัตีจดัการกองทรสัต์หลายกอง ทรสัตีต้องจดัท าบญัชทีรพัย์สนิของ
กองทรสัตแ์ต่ละกองแยกต่างหากออกจากกนั ทัง้นี้ โดยต้องบนัทกึบญัชใีหถู้กต้อง
ครบถว้นและเป็นปจัจุบนัดว้ย และในการจดัการกองทรสัต ์ทรสัตตีอ้งแยกทรพัยส์นิ
ของกองทรสัต์ไว้ต่างหากจากทรพัย์สนิที่เป็นส่วนตัวของทรสัตีและทรพัย์สนิอื่น
ทีท่รสัตคีรอบครองอยู่ และในกรณีที่ทรสัตีจดัการกองทรสัต์หลายกอง ทรสัตตี้อง
แยกทรพัยส์นิของกองทรสัตแ์ต่ละกองออกจากกนัดว้ย 

13. ในกรณีที่ทรสัตีมไิด้ด าเนินการให้เป็นไปตามขอ้ 12. จนเป็นเหตุให้ทรพัย์สนิของ
กองทรัสต์ปะปนอยู่กับทรัพย์สินที่เป็นส่วนตัวของทรัสตีจนมิอาจแยกได้ว่า
ทรพัยส์นิใดเป็นของกองทรสัต์และทรพัยส์นิใดเป็นทรพัยส์นิทีเ่ป็นส่วนตวัของทรสั
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ตเีอง ใหส้นันิษฐานดงันี้  

13.1 ทรพัยส์นิทีป่ะปนกนัอยู่นัน้เป็นของกองทรสัต ์ 

13.2 ความเสยีหายและหนี้ที่เกดิจากการจดัการทรพัย์สนิทีป่ะปนกนัอยู่นัน้เป็น
ความเสยีหายและหนี้ทีเ่ป็นสว่นตวัของทรสัต ี

13.3 ผลประโยชน์ที่เกิดจากการจัดการทรัพย์สินที่ปะปนกันอยู่นัน้เป็นของ
กองทรสัต์ ทรพัย์สนิที่ปะปนกนัอยู่ ให้หมายความรวมถึงทรพัย์สนิที่ถูก
เปลีย่นรปูหรอืถูกเปลีย่นสภาพไปจากทรพัยส์นิทีป่ะปนกนัอยู่นัน้ดว้ย 

14. ในกรณีทีท่รสัตมีไิดด้ าเนินการใหเ้ป็นไปตามขอ้ 12. จนเป็นเหตุใหก้องทรสัต์แต่ละ
กองปะปนกนัจนมอิาจแยกไดว้่าทรพัยส์นิใดเป็นของกองทรสัต์ใด ใหส้นันิษฐานว่า
ทรพัยส์นินัน้ รวมทัง้ทรพัยส์นิทีถู่กเปลีย่นรูปหรอืถูกเปลีย่นสภาพไปจากทรพัยส์นิ
นัน้และประโยชน์ใด ๆ หรอืหนี้สนิที่เกดิขึน้จากการจดัการทรพัย์สนิดงักล่าวเป็น
ของกองทรสัตแ์ต่ละกองตามสดัสว่นของทรพัยส์นิทีน่ ามาเป็นตน้ทุนทีป่ะปนกนั 

15. การจัดการกองทรัสต์เป็นเรื่องเฉพาะตัวของทรสัตี ทรัสตีจะมอบหมายให้ผู้อื่น
จดัการกองทรสัตม์ไิด ้เวน้แต่กรณีดงัต่อไปนี้ 

15.1 สญัญาก่อตัง้ทรสัตก์ าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่น  

15.2 การท าธุรกรรมที่มิใช่เรื่องที่ต้องท าเฉพาะตวัและไม่จ าเป็นต้องใช้วชิาชีพ
เยีย่งทรสัต ี 

15.3 การท าธุรกรรมที่โดยทัว่ไปผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินซึ่งมีทรัพย์สินและ
วตัถุประสงคข์องการจดัการในลกัษณะท านองเดยีวกนักบักองทรสัต์ จะพงึ
กระท าในการมอบหมายใหบุ้คคลอื่นจดัการแทน  

15.4 การเกบ็รกัษาทรพัย์สนิ การจดัท าสมุดทะเบยีนผู้ถอืหน่วยทรสัต์ หรอืการ
ปฏบิตังิานดา้นการสนบัสนุนใหบ้รษิทัในเครอืของทรสัตหีรอืผูอ้ื่นด าเนินการ
ได ้

15.5 กรณีอื่นใดที่ผู้จ ัดการกองทรัสต์เป็นผู้ร ับผิดชอบและด าเนินการตามที่
ก าหนดไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์หรอืหลกัเกณฑใ์นประกาศที ่ทจ. 49/2555 
ประกาศที่ กร. 14/2555 และประกาศที่ สช. 29/2555 ซึ่งรวมถึงกรณีที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดให้มอบหมายให้บุคคลอื่นจดัการ
แทน หรอืมขีอ้ก าหนดอื่นใดที่เกี่ยวขอ้งก าหนดเรื่องดงักล่าวไว้ ในกรณี
ที่ทรสัตีฝ่าฝืนบทบญัญัติข้างต้น ให้การที่ท าไปนัน้ผูกพันทรัสตีเป็นการ
สว่นตวัไม่ผกูพนักองทรสัต์ 

16. ในกรณีทีท่รสัตมีอบหมายใหผู้อ้ื่นจดัการกองทรสัต์โดยชอบตามขอ้ 15. ทรสัตตี้อง
เลอืกผูร้บัมอบหมายดว้ยความรอบคอบและระมดัระวงั รวมทัง้ต้องก ากบัดูแลและ
ตรวจสอบการจดัการแทนอย่างเพียงพอด้วยความระมดัระวงัและความเอาใจใส ่
โดยต้องก าหนดมาตรการในการด าเนินงานเกี่ยวกับการมอบหมายงานตาม
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หลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กข. 1/2553 เรื่อง 
ระบบงาน การตดิต่อผูล้งทุน และการประกอบธุรกจิโดยทัว่ไปของทรสัต ีดงันี้ 

16.1 การคดัเลอืกผูท้ีส่มควรได้รบัมอบหมาย โดยพจิารณาถึงความพรอ้มดา้น
ระบบงานและบุคลากรของผู้ที่ได้รบัมอบหมาย ตลอดจนการขดักนัทาง
ผลประโยชน์ของผูร้บัมอบหมายงานและกองทรสัต์  

16.2 การควบคุมและประเมนิผลการปฏบิตัขิองผูไ้ดร้บัมอบหมายงาน 

16.3 การด าเนินการของทรสัตเีมื่อปรากฏว่าผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายไม่เหมาะสมทีจ่ะ
ไดร้บัมอบหมายงานอกีต่อไป  

ทัง้นี้ คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศก าหนดรายละเอยีดในการปฏบิตัขิองทรสั
ตใีนกรณีดงักล่าวได ้

17. ในกรณีที่มกีารเปลี่ยนแปลงทรสัต ีหากทรสัตีรายใหม่พบว่าก่อนที่ทรสัตีรายใหม่
เขา้รบัหน้าที ่มกีารจดัการกองทรสัต์ทีไ่ม่เป็นไปตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาก่อตัง้ท
รัสต์หรือ พ.ร.บ. ทรัสต์ จนเป็นเหตุให้กองทรัสต์เสียหาย ให้ทรัสตีรายใหม่
ด าเนินการเรยีกรอ้งค่าเสยีหายจากทรสัตรีายทีต่อ้งรบัผดิ และตดิตามเอาทรพัยส์นิ
คนืจากบุคคลภายนอก ไม่ว่าบุคคลนัน้จะไดท้รพัยส์นิมาโดยตรงจากทรสัตรีายเดมิ
หรอืไม่ และไม่ว่าทรพัยส์นิในกองทรสัตจ์ะถูกเปลีย่นรปูหรอืถูกเปลีย่นสภาพไปเป็น
ทรพัยส์นิอย่างอื่นก็ตาม เวน้แต่บุคคลดงักล่าวจะไดม้าโดยสุจรติ เสยีค่าตอบแทน
และไม่รูห้รอืไม่มเีหตุอนัควรรูว้่าทรพัยส์นินัน้ไดม้าจากการจดัการกองทรสัต์โดยมิ
ชอบ 

18. ในการจดัการกองทรสัต์และการมอบหมายให้ผูอ้ื่นจดัการกองทรสัต์โดยชอบตาม
ข้อ 15. หากมีค่าใช้จ่ายหรือทรัสตีต้องช าระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้กับ
บุคคลภายนอกดว้ยเงนิหรอืทรพัยส์นิทีเ่ป็นสว่นตวัของทรสัตเีองโดยชอบตามความ
จ าเป็นอนัสมควร ให้ทรสัตมีสีทิธไิดร้บัเงนิหรอืทรพัยส์นิคนืจากกองทรสัต์ได ้เว้น
แต่สญัญาก่อตัง้ทรสัต์ก าหนดไว้ให้การช าระเงินหรือทรพัย์สนิอื่นนัน้เป็นภาระ
ของทรสัต ี

สทิธทิี่จะไดร้บัเงนิหรอืทรพัยส์นิคนืตามวรรคหนึ่ง ย่อมเป็นบุรมิสทิธทิี่ทรสัตมีอียู่
ก่อนผู้ร ับประโยชน์และบุคคลภายนอกที่มีทรัพยสิทธิหรือสิทธิใด ๆ เหนือ
กองทรสัต์ และเป็นสทิธทิีอ่าจบงัคบัได้ในทนัทโีดยไม่จ าต้องรอให้มกีารเลกิทรสัต ์
และในกรณีทีม่คีวามจ าเป็นต้องเปลีย่นรูปหรือเปลีย่นสภาพทรพัยส์นิในกองทรสัต์
เพื่อใหม้เีงนิหรอืทรพัยส์นิคนืแก่ทรสัต ีใหท้รสัตมีอี านาจด าเนินการดงักล่าวไดแ้ต่
ตอ้งกระท าโดยสจุรติ 

เพื่อประโยชน์ในการคุม้ครองทรพัย์สนิในกองทรสัต์ คณะกรรมการ ก .ล.ต. อาจ
ประกาศก าหนดหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารใหท้รสัตีปฏบิตัเิกีย่วกบัการช าระ
เงนิหรอืทรพัย์สนิอื่นที่เป็นส่วนตวัของทรสัตีให้กบับุคคลภายนอกตามวรรคหนึ่ง 
หรอืการใชส้ทิธขิองทรสัตตีามวรรคสองกไ็ด ้
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19. หา้มมใิหท้รสัตใีช้สทิธติามขอ้ 18. จนกว่าทรสัตีจะได้ช าระหนี้ที่มอียู่ต่อกองทรสัต์
จนครบถ้วนแล้ว เว้นแต่เป็นหนี้ทีอ่าจหกักลบลบหนี้กนัได้ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย ์

20. ในกรณีทีท่รสัตจีดัการกองทรสัตไ์ม่เป็นไปตามทีก่ าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ หรอื
พ.ร.บ. ทรสัต์ ทรสัตตี้องรบัผดิต่อความเสยีหายที่เกดิขึน้แก่กองทรสัต์ อย่างไรก็
ตามในกรณีที่มคีวามจ าเป็นและมเีหตุผลอนัสมควรเพื่อประโยชน์ของกองทรสัต ์
ทรสัตีอาจขอความเหน็ชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. ก่อนทีจ่ะจดัการกองทรสัต์เป็น
อย่างอื่นให้ต่างไปจากที่ก าหนดไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ก็ได้ และหากทรสัตีได้
จดัการตามทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบนัน้ดว้ยความสจุรติและเพื่อประโยชน์ทีด่ทีีสุ่ดของ
กองทรสัตแ์ลว้ ทรสัตไีม่จ าตอ้งรบัผดิ 

21. ทรสัตตี้องดูแลใหส้ญัญาก่อตัง้ทรสัต์มสีาระส าคญัเป็นไปตามกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง 
โดยในกรณีทีม่กีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ ใหท้รสัตดี าเนินการตาม
หลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ 

21.1 ดูแลใหก้ารแก้ไขเปลีย่นแปลงสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ให้เป็นไปตามวธิกีารและ
เงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่
ก าหนดไวใ้นกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

21.2 ในกรณีทีก่ารแกไ้ขเปลีย่นแปลงสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ฉบบันี้ไม่เป็นไปตามขอ้ 
21.1 ให้ทรสัตีด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ที่ระบุไว้ในสญัญา
ก่อตัง้ทรสัต์ฉบบันี้ และตาม พ.ร.บ. ทรสัต์ เพื่อดูแลรกัษาสทิธปิระโยชน์
ของผูถ้อืหน่วยทรสัตโ์ดยรวม 

21.3 ในกรณีที่หลกัเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยทรสัต์หรือการจดัการ
กองทรสัต์ที่ออกตาม พ.ร.บ. หลกัทรพัย์ และพ.ร.บ. ทรสัต์ มกีารแก้ไข
เปลีย่นแปลงในภายหลงั และสญัญาก่อตัง้ทรสัตท์ี่ไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ดงักล่าว ใหท้รสัตีด าเนินการเพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ให้
เป็นไปตามหลกัเกณฑน์ัน้ ตามวธิกีารทีก่ าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัตฉ์บบันี้ 
หรอืตามทีส่ านกังาน ก.ล.ต. มคี าสัง่  

22. ทรสัตตีอ้งตดิตาม ดแูล และตรวจสอบใหผู้จ้ดัการกองทรสัตห์รอืผู้รบัมอบหมายราย
อื่น (ถ้าม)ี ด าเนินการในงานที่ได้รบัมอบหมายให้เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต์
ฉบบันี้และกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง การติดตาม ดูแล และตรวจสอบ ให้หมายความ
รวมถงึการท าหน้าทีด่งัต่อไปนี้ดว้ย 

22.1  การดูแลให้การบริหารจัดการกองทรสัต์กระท าโดยผู้จดัการกองทรสัต์ที่
ได้รบัความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. ตลอดระยะเวลาที่กองทรสัต์
ตัง้อยู่ เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 24  

22.2  การติดตามดูแลและด าเนินการตามที่จ าเป็นเพื่อให้ผู้ร ับมอบหมายมี
ลกัษณะและปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัต์
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และกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง ซึ่งรวมถึงการถอดถอนผู้รบัมอบหมายรายเดิม 
และการแต่งตัง้ผูร้บัมอบหมายรายใหม่  

22.3  การควบคุมดูแลให้การลงทุนของกองทรสัต์เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต์
และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

22.4  การควบคุมดแูลใหม้กีารเปิดเผยขอ้มูลของกองทรสัต์อย่างถูกต้องครบถ้วน
ตามทีก่ าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัตแ์ละกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

22.5  การแสดงความเห็นเกี่ยวกับการด าเนินการหรือการท าธุรกรรมเพื่อ
กองทรสัต์ของผู้จดัการกองทรสัต์ และผู้รบัมอบหมายรายอื่น (ถ้าม)ี เพื่อ
ประกอบการขอมติที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ การเปิดเผยข้อมูลของ
กองทรสัตต่์อผูล้งทุน หรอืเมื่อส านกังาน ก.ล.ต. รอ้งขอ 

23. ในกรณีทีผู่จ้ดัการกองทรสัต์กระท าการ หรอืงดเวน้กระท าการ จนก่อใหเ้กดิความ
เสยีหายแก่กองทรสัต์ หรอืไม่ปฏบิตัหิน้าทีต่ามสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ หรอืกฎหมายที่
เกีย่วขอ้ง ใหท้รสัตจีดัท ารายงานเสนอต่อส านกังาน ก.ล.ต. ภายใน 5 วนัท าการนับ
แต่รู้หรอืพงึรูถ้ึงเหตุการณ์ดงักล่าว และด าเนินการเพื่อแก้ไข ยบัยัง้ หรอืเยยีวยา
ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้แก่กองทรสัตต์ามทีเ่หน็สมควร  

24. ในกรณีที่ผู้จ ัดการกองทรัสต์ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ใ ห้ทรัสตีเข้าจัดการ
กองทรสัต์ตามความจ าเป็นเพื่อป้องกนั ยบัยัง้ หรือจ ากดัมใิห้เกดิความเสยีหาย
อย่างร้ายแรงต่อประโยชน์ของกองทรัสต์หรือผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม และ
ด าเนินการตามอ านาจหน้าทีท่ีร่ะบุไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ และ พ.ร.บ. ทรสัต์ ใน
การจดัใหม้ผีู้จดัการกองทรสัต์รายใหม่ ทรสัตทีีเ่ขา้จดัการกองทรสัต์จะมอบหมาย
ใหบุ้คคลอื่นจดัการกองทรสัตแ์ทนในระหว่างนัน้กไ็ด ้ทัง้นี้ บุคคลทีไ่ดร้บัมอบหมาย
ดงักล่าวจะต้องปฏิบตัิตามขอบเขต หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสญัญา
ก่อตัง้ทรสัต ์

25. ในกรณีทีท่รสัตเีป็นผูถ้อืหน่วยทรสัตใ์นกองทรสัต์ทีต่นท าหน้าทีเ่ป็นทรสัต ีหากต้อง
มกีารออกเสยีงหรอืด าเนินการใด ๆ ในฐานะผูถ้อืหน่วยทรสัต ์ใหท้รสัตคี านึงถงึและ
รกัษาผลประโยชน์สงูสุดของผูถ้อืหน่วยทรสัต์โดยรวมและตัง้อยู่บนหลกัแห่งความ
ซื่อสตัยส์ุจรติและความรอบคอบระมดัระวงั รวมถึงไม่ก่อใหเ้กดิความขดัแย้งหรอื
กระทบต่อการปฏบิตัหิน้าทีใ่นฐานะทรสัตขีองกองทรสัตด์งักล่าว 

26. ทรสัตีต้องจดัใหม้กีารจดัท าทะเบยีนผู้ถอืหน่วยทรสัต์ โดยอาจมอบหมายใหน้าย
ทะเบยีนหลกัทรพัยด์ าเนินการแทนได้ การจดัท าทะเบยีนผู้ถอืหน่วยทรสัต์ต้องมี
รายการอย่างน้อยดงัต่อไปนี้ 

26.1  รายละเอยีดทัว่ไป ประกอบดว้ย 

26.1.1  ชื่อผูจ้ดัการกองทรสัต ์และทรสัต ี

26.1.2  จ านวนหน่วยทรสัต ์มลูค่าทีต่ราไว ้ทุนช าระแลว้ และวนั เดอืน ปี ที่
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ออกหน่วยทรสัต ์

26.1.3  ขอ้จ ากดัในเรื่องการโอน (ถา้ม)ี 

26.2 รายละเอยีดของผูถ้อืหน่วยทรสัตแ์ต่ละราย ประกอบดว้ย 

26.2.1 ชื่อ นามสกุล สญัชาต ิและทีอ่ยู่ของผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 

26.2.2 เลขทีห่น่วยทรสัต ์(ถา้ม)ี และจ านวนหน่วยทรสัตท์ีถ่อื 

26.2.3 วัน  เดือน ปี  ที่ลงทะเบียนเ ป็นหรือขาดจากการเป็นผู้ถือ
หน่วยทรสัต ์

26.2.4 วนั เดอืน ปี ที่ยกเลกิใบหน่วยทรสัต์และออกใบหน่วยทรสัต์แทน 
(ถา้ม)ี 

26.2.5 เลขทีค่ ารอ้งขอใหเ้ปลีย่นแปลงหรอืจดแจง้รายการในทะเบยีน  

 (ถา้ม)ี 

26.2.6 การจ าน า/ เพกิถอนจ านอง/ การอายดั/ ปลดอายดัหน่วยทรสัต์ 

 (ถา้ม)ี 

27. ทรสัตตี้องจดัท าหลกัฐานแสดงสทิธใินหน่วยทรสัต์มอบใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ ซึ่ง
อย่างน้อยต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี้ เว้นแต่การจดัท าหลกัฐานตาม
ระบบของศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย์ ใหเ้ป็นไปตามเงื่อนไขทีก่ าหนดโดยศูนยร์บัฝาก
หลกัทรพัย ์

27.1 มีข้อมูลที่จ าเป็นและเพียงพอเพื่อให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์สามารถใช้เป็น
หลกัฐานแสดงสทิธขิองผูถ้ือหน่วยทรสัต์ และใช้อา้งองิต่อทรสัตี ผู้จดัการ
กองทรสัต ์และบุคคลอื่นได ้ 

27.2 มขีอ้มูลของบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการจดัการกองทรสัต์ เช่น ทรสัต ี
ผู้จ ัดการกองทรัสต์  นายทะเบียนหลักทรัพย์ เ ป็นต้น เพื่อให้ผู้ถือ
หน่วยทรสัตส์ามารถตดิต่อกบับุคคลเหล่านัน้ได ้

27.3 มีข้อมูลที่แสดงว่า ผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่สามารถขายคืนหรือไถ่ถอน
หน่วยทรสัต์ได ้และในกรณีทีม่ขีอ้จ ากดัสทิธขิองผูถ้อืหน่วยทรสัต์ ต้องระบุ
ขอ้จ ากดัสทิธเิช่นว่านัน้ไวใ้หช้ดัเจน 

28. ภายใต้บงัคบัของขอ้ 27. ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยทรสัต์ขอใหท้รสัตหีรอืนายทะเบยีน
หลกัทรพัยอ์อกหลกัฐานแสดงสทิธใินหน่วยทรสัต์ใหม่แทนหลกัฐานเก่าทีส่ญูหาย 
ลบเลือน หรือช ารุดในสาระส าคัญ ทรัสตีต้องออกหรือด าเนินการให้มีการออก
หลกัฐานแสดงสทิธใินหน่วยทรสัตใ์หแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตภ์ายในเวลาอนัควร 

ผู้จดัการกองทรสัต์และ
ห น้ า ท่ี ข อ ง ผู้ จ ั ด ก า ร

1. ผูจ้ดัการกองทรสัต์ต้องเป็นผูม้คีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องหา้มและเป็นผูไ้ดร้บั
ความเหน็ชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. ใหเ้ป็นผูจ้ดัการกองทรสัต ์ตามประกาศที ่สช. 
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กองทรสัต ์ 29/2555 ก าหนด 

2. ผู้จดัการกองทรสัต์มีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากทรสัตีในการดูแลจัดการ
กองทรสัตใ์นสว่นทีเ่ป็นการด าเนินงานทางธุรกจิ ซึง่รวมถงึการลงทุน การกูย้มืเงนิ 
เปลีย่นแปลงและก่อภาระผกูพนัแก่ทรพัยส์นิของกองทรสัต์ การเขา้ท าสญัญา และ
การด าเนินกจิการต่าง ๆ เพื่อกองทรสัต์ รวมทัง้การจดัท าและเปิดเผยขอ้มูลของ
กองทรสัต ์และการน าส่งขอ้มูลใหแ้ก่ทรสัตซีึง่รวมถงึขอ้มูลตามที่ก าหนดในมาตรา 
56 และมาตรา 57 แห่ง พ.ร.บ.หลกัทรพัย์ และภายในขอบเขต หลกัเกณฑ์ และ
เงื่อนไขเท่าทีส่ญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดร้ะบุไว ้ 

3. ผู้จดัการกองทรสัต์อาจมอบหมายให้บุคคลอื่นรบัด าเนินการในงานที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของตนแทนตนได้ โดยต้องแสดงขอบเขตอ านาจหน้าที่ของผู้ร ับ
ด าเนินการดงักล่าวในสญัญาที่เกี่ยวขอ้ง ทัง้นี้ ผู้จดัการกองทรสัต์จะต้องคดัเลอืก
ผู้รบัด าเนินการด้วยความรอบคอบระมดัระวงั รวมทัง้ก ากบัและตรวจสอบการ
ด าเนินการของผูร้บัด าเนินการดว้ย โดยการมอบหมายใหบุ้คคลอื่นด าเนินการแทน
นัน้จะตอ้งไม่ขดัหรอืแยง้กบักฎหมายหลกัทรพัยห์รอืกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้งอย่างมี
นยัส าคญั  

4. ผูจ้ดัการกองทรสัต์สามารถเบกิจ่ายทรพัย์สนิของกองทรสัต์ได ้เฉพาะกรณีทีเ่ป็น
การเบิกจ่ายจากบญัชีด าเนินงานของกองทรสัต์ภายใต้วงเงินที่ได้รบัการอนุมตัิ
จากทรสัต ีและใหผู้จ้ดัการกองทรสัตจ์ดัท าและจดัสง่รายงานการเบกิจ่ายใหแ้ก่ทรสั
ตเีพื่อใหท้รสัตสีามารถตรวจสอบรายการดงักล่าวและสัง่จ่ายไดภ้ายในระยะเวลา 5 
วนัท าการ นบัจากวนัทีผู่จ้ดัการกองทรสัตจ์ดัสง่รายงานดงักล่าวใหแ้ก่ทรสัตี 

5. เมื่อมกีารขอมติของผู้ถอืหน่วยทรสัต์ ผู้จดัการกองทรสัต์ทีถ่ือหน่วยทรสัต์ต้องใช้
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในลกัษณะทีเ่ชื่อว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดทีีสุ่ดของผูถ้ือ
หน่วยทรสัตโ์ดยรวม   

6. ในการด าเนินธุรกจิเป็นผูจ้ดัการกองทรสัต ์ผูจ้ดัการกองทรสัต์ต้องปฏบิตัใิหเ้ป็นไป
ตามหลกัการด าเนินธุรกจิดงัต่อไปนี้ 

6.1 ปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยใชค้วามรูค้วามสามารถเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพี ดว้ยความ
รบัผดิชอบ ความระมดัระวงั และความซื่อสตัยส์จุรติ โดยตอ้งปฏบิตัต่ิอผูถ้อื
หน่วยทรสัต์อย่างเป็นธรรม เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยทรสัต์
โดยรวม รวมทัง้ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย สญัญาก่อตัง้ทรัสต ์
สญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัต์ วตัถุประสงคใ์นการจดัตัง้กองทรสัต์ และ
มตขิองผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 

6.2 ด ารงเงินทุนให้เพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจและความรบัผิดชอบอนัอาจ
เกดิขึน้จากการปฏบิตัหิน้าทีใ่นฐานะผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดอ้ย่างต่อเนื่อง 

6.3 เปิดเผย ให้ความเห็น หรือให้ข้อมูลที่มีความส าคัญและเกี่ยวข้องอย่าง
เพยีงพอในการตดัสนิใจลงทุนของผูล้งทุน โดยขอ้มูลดงักล่าวต้องสื่อสารได้
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อย่างชดัเจน ไม่บดิเบอืน และไม่ท าใหส้ าคญัผดิ 

6.4 ไม่น าขอ้มลูจากการปฏบิตัหิน้าทีผู่จ้ดัการกองทรสัต์ไปใชป้ระโยชน์อย่างไม่
เหมาะสมเพื่อตนเอง หรือท าให้เกิดความเสียหาย หรือกระทบต่อ
ผลประโยชน์โดยรวมของกองทรสัต์ 

6.5 ปฏบิตังิานดว้ยความระมดัระวงัไมใ่หเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และ
ในกรณีทีม่คีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์เกดิขึน้ ตอ้งด าเนินการใหม้ัน่ใจได้
ว่าผูล้งทุนไดร้บัการปฏบิตัทิีเ่ป็นธรรมและเหมาะสม 

6.6 ปฏบิตัติาม พ.ร.บ. หลกัทรพัย์ พ.ร.บ. ทรสัต์ และกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการด าเนินการของกองทรสัต์ ตลอดจนจรรยาบรรณและมาตรฐานใน
การประกอบวชิาชพีทีก่ าหนดโดยสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกบัธุรกจิหลกัทรพัย ์
หรอืองคก์รทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิหลกัทรพัยท์ีส่ านักงาน ก.ล.ต. ยอมรบั โดย
อนุโลม และไม่สนับสนุน สัง่การ หรอืให้ความร่วมมือแก่บุคคลใดในการ
ปฏบิตัฝิา่ฝืนกฎหมายหรอืขอ้ก าหนดดงักล่าว 

6.7 ให้ความร่วมมือในการปฏบิตัิหน้าที่ของทรสัตี หรือส านักงาน ก.ล.ต. ซึ่ง
รวมถงึการเปิดเผยขอ้มลูทีอ่าจสง่ผลกระทบต่อการบรหิารจดัการกองทรสัต์
อย่างมนียัส าคญั หรอืขอ้มลูอื่นทีค่วรแจง้ใหท้ราบ 

7. ในการท าธุรกรรมเกีย่วกบัอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อกองทรสัต์ ผูจ้ดัการกองทรสัต์ต้อง
ปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ดว้ย 

7.1  ด าเนินการเพื่อให้มัน่ใจไดว้่าการจ าหน่าย จ่าย โอนอสงัหารมิทรพัย ์หรอื
การเขา้ท าสญัญาทีเ่กีย่วเน่ืองกบัอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อกองทรสัตเ์ป็นไปอย่าง
ถูกตอ้งและมผีลใชบ้งัคบัไดต้ามกฎหมาย 

7.2 ด าเนินการเพื่อให้มัน่ใจได้ว่าการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ของกองทรสัต์
เป็นไปอย่างเหมาะสม โดยอย่างน้อยตอ้งมกีารด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

7.2.1 การประเมินความพร้อมของตนเองในการบริหารการลงทุนใน
อสงัหารมิทรพัยน์ัน้ ๆ ก่อนรบัเป็นผูจ้ดัการกองทรสัต์ หรอืก่อน
ลงทุนเพิม่เตมิในอสงัหารมิทรพัยด์งักล่าวเพื่อกองทรสัต์ แลว้แต่
กรณี 

7.2.2 การวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ และการตรวจสอบและ
สอบทาน (การท า Due Diligence) อสงัหารมิทรพัย์ ตลอดจนการ
ประเมินความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดจากการลงทุนใน
อสงัหารมิทรพัยน์ัน้ ๆ พรอ้มทัง้จดัใหม้แีนวทางการบรหิารความ
เสีย่งด้วย ทัง้นี้ ความเสีย่งดงักล่าว ให้หมายความรวมถึงความ
เสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาหรอืก่อสรา้งอสงัหารมิทรพัย ์(ถ้าม)ี 
เช่น ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการก่อสร้างล่าช้า และการไม่
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สามารถจดัหาประโยชน์จากอสงัหารมิทรพัยไ์ด ้เป็นตน้ 

8. ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ตามทีก่ าหนดในสญัญา
ก่อตัง้ทรสัต ์

9. ในกรณีทีม่กีารแต่งตัง้ทีป่รกึษาเพื่อใหค้ าปรกึษาหรอืค าแนะน าเกีย่วกบัการลงทุน
ในอสงัหารมิทรพัยแ์ละการจดัการอสงัหารมิทรพัย ์ผูจ้ดัการกองทรสัต์ต้องแต่งตัง้ที่
ปรกึษาทีไ่ม่มสี่วนไดเ้สยีในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นทีป่รกึษา  แต่
เมื่อปรากฏว่าที่ปรกึษาดงักล่าวเป็นผูม้สี่วนได้เสยีให้ผูจ้ดัการกองทรสัต์ปฏบิตัใิห้
เป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ 

9.1  ด าเนินการใหท้ีป่รกึษาแจง้การมสีว่นไดเ้สยีในเรื่องทีพ่จิารณา  

9.2 มิให้ที่ปรึกษาผู้ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางออ้มเขา้ร่วมพจิารณาในเรื่องนัน้ 

10. ให้ผู้จดัการกองทรสัต์เป็นผู้จดัท าและรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัฐานะ
การเงนิและผลการด าเนินงานของกองทรสัต ์ตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในประกาศที ่
ทจ. 51/2555 และประกาศอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้ง และทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ และส่ง
รายงานดงักล่าวต่อส านกังาน ก.ล.ต. หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ภายในระยะเวลา
ทีก่ าหนด ดงันี้  

10.1 แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีของกองทรสัต์ โดยใหเ้ป็นไปตามแบบ  
56-REIT 

10.2 งบการเงนิของกองทรสัต์ โดยใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานบญัชทีีก่ าหนดตาม
กฎหมายว่าดว้ยวชิาชพีบญัช ี 

10.3 รายงานประจ าปี โดยมีข้อมูลอย่างน้อยตามที่ได้ก าหนดไว้ในประกาศที ่ 
ทจ .51/2555 

10.4 รายงานขอ้มูลเกี่ยวกบักองทรสัต์ ได้แก่ รายงานมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิอง
กองทรสัต์และมูลค่าหน่วยทรสัต์ รายงานการได้มาหรอืจ าหน่ายไปซึ่ง
อสงัหารมิทรพัย์ หรอืสทิธิการเช่า หรอืสทิธิการเช่าช่วงอสงัหาริมทรพัย ์
และในกรณีทีก่องทรสัต์มกีารลงทุนในอสงัหารมิทรพัยท์ี่ยงัก่อสร้างไม่แล้ว
เสรจ็ ใหจ้ดัท าและสง่รายงานความคบืหน้าของการก่อสรา้งอสงัหารมิทรพัย์
ดว้ย รายงานมูลค่าทีต่ราไว้ของหน่วยทรสัต์ภายหลงัจากการลดทุนช าระ
แลว้ 

11. ในกรณีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ส านักงาน ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มี
อ านาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ ก าหนด สัง่การ 
เหน็ชอบ และ/หรอืผ่อนผนัเป็นอย่างอื่น ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะด าเนินการใหเ้ป็นไป
ตามนัน้ 
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ก า ร ข อ ม ติ แ ล ะ ก า ร
ประชุมผูถื้อหน่วยทรสัต ์

1) ผู้จดัการกองทรัสต์สามารถขอมติจากผู้ถือหน่วยทรสัต์ด้วยการจดัประชุมผู้ถือ
หน่วยทรสัตเ์ท่านัน้ 

2) เหตุในการขอมติและการประชุมผู้ถือหน่วยทรสัต์ ต้องเป็นไปตามที่ก าหนดไว้
ดงัต่อไปนี้ และผูจ้ดัการกองทรสัต์ต้องจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ในกรณี
ดงัต่อไปนี้ 

1. การประชุมสามญัประจ าปี ซึง่ตอ้งจดัใหม้ขีึน้ภายใน 4 เดอืนนบัแต่วนัสิน้รอบ
ปีบญัชขีองกองทรสัต์ 

2. การประชุมวสิามญัในกรณีดงัต่อไปนี้ 

(1) เมื่อผู้จดัการกองทรสัต์เหน็สมควรให้เรยีกประชุมผู้ถือหน่วยทรสัต์
เพื่อประโยชน์ในการจดัการกองทรสัต์ 

(2) เมื่อผูถ้อืหน่วยทรสัต์ซึ่งถอืหน่วยทรสัต์รวมกนัไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 
ของจ านวนหน่วยทรสัตท์ีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด เขา้ชื่อกนัท าหนงัสอื
ขอใหผู้จ้ดัการกองทรสัตเ์รยีกประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ โดยระบุเหตุผล
ในการขอเรียกประชุมไว้อย่างชดัเจนในหนังสอืนัน้ ทัง้นี้ ผู้จดัการ
กองทรัสต์จะต้องด าเนินการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
ภายใน 1 เดอืนนบัแต่ไดร้บัหนงัสอืจากผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 

อนึ่ง หากผู้จ ัดการกองทรัสต์ไม่ได้ด าเนินการจัดให้มีการประชุมผุ้ถือ
หน่วยทรสัตภ์ายในระยะเวลาดงักล่าวในวรรคหนึ่ง ทรสัตจีะด าเนินการจดัให้
มกีารประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัตเ์องกไ็ด ้

3. การเรียกประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ให้ผู้จ ัดการกองทรัสต์จดัท าหนังสือนัด
ประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ โดยระบุสถานที ่วนั เวลา ระเบยีบวาระการประชุม 
และเรื่องทีจ่ะเสนอต่อทีป่ระชุมพรอ้มดว้ยรายละเอยีดตามสมควร และระบุให้
ชดัเจนว่าเป็นเรื่องทีจ่ะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิหรอืเพื่อพจิารณา แลว้แต่
กรณี รวมทัง้ความเห็นของผู้จดัการกองทรสัต์ในเรื่องดงักล่าว ซึ่งรวมถึง
ผลกระทบที่ผู้ถือหน่วยทรสัต์อาจได้รบัจากการลงมติในเรื่องนัน้ โดยการ
จดัสง่หนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต ์จะด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

3.1  กรณีทัว่ไป ใหจ้ดัส่งให้ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 
วนัก่อนวนัประชุม 

3.2  กรณีที่มีประกาศก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับระยะเวลาการจัดส่ง
หนังสือนัดประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ไว้เป็นการเฉพาะ ให้จัดส่งให้
เป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นเรื่องนัน้ ๆ 

ทัง้นี้ ให้ประกาศการนัดประชุมในหนังสอืพิมพ์รายวนัแห่งท้องถิ่น
อย่างน้อย 1 ฉบบัไม่น้อยกว่า 3 วนัก่อนวนัประชุมดว้ย 

4. การมอบฉนัทะ 
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4.1 ในการประชุมผู้ถือหน่วยทรสัต์ ผู้ถือหน่วยทรสัต์อาจมอบฉันทะให้
บุคคลอื่นเขา้ประชุม และออกเสยีงแทนตนในการประชุมกไ็ด ้หนังสอื
มอบฉันทะจะต้องลงวนัที่และลายมอืชื่อของผู้ถือหน่วยทรสัต์ทีม่อบ
ฉนัทะ 

4.2 หนังสอืมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ผู้จดัการกองทรสัต์ หรือผู้ที่
ผู้จดัการกองทรสัต์ก าหนด ณ ที่ประชุม ก่อนผู้รบัมอบฉันทะเข้า
ประชุม 

5. องคป์ระชุม 

5.1 การประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ต้องมีผู้ถือหน่วยทรสัต์และผู้ร ับมอบ
ฉันทะจากผู้ถือหน่วยทรสัต์ (ถ้าม)ี มาประชุมไม่น้อยกว่า 25  คน 
หรอืไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนผูถ้อืหน่วยทรสัต์ทัง้หมด และต้อง
มีหน่วยทรัสต์นับรวมกันไม่ น้อยกว่าหนึ่ งในสามของจ านวน
หน่วยทรสัตท์ีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด จงึจะเป็นองคป์ระชุม 

5.2 ในกรณีทีป่รากฏว่าการประชุมผู้ถอืหน่วยทรสัต์ครัง้ใด เมื่อล่วงเวลา
นดัไปแลว้ถงึ 1 ชัว่โมงและจ านวนผูถ้อืหน่วยทรสัต์ซึง่มาเขา้ร่วมการ
ประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 5.1 หากว่าการ
ประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัตน์ัน้ไดเ้รยีกนัดเพราะผูถ้อืหน่วยทรสัต์รอ้งขอ
ตามขอ้ 2) 2. (2) ใหก้ารประชุมเป็นอนัระงบัไป หากการประชุมผูถ้อื
หน่วยทรสัต์นัน้มิได้ถูกเรียกประชุมเพราะผู้ถือหน่วยทรสัต์ร้องขอ
ตามขอ้ 2) 2. (2) ใหผู้จ้ดัการกองทรสัต์เรยีกนัดประชุมใหม่และใหส้่ง
หนงัสอืเชญิประชุมไปยงัผูถ้อืหน่วยทรสัต์ก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่า
ระยะเวลาจดัส่งหนังสอืเชญิประชุมครัง้ก่อน ทัง้นี้ ในการประชุมครัง้
หลงันี้ไม่บงัคบัว่าจะตอ้งครบองคป์ระชุม 

6. ประธานทีป่ระชุม 

ให้ผู้จดัการกองทรสัต์แต่งตัง้กรรมการรายใดรายหนึ่งซึ่งเป็นตัวแทนของ
ผูจ้ดัการกองทรสัต์ท าหน้าทีเ่ป็นประธานในทีป่ระชุม ประธานในทีป่ระชุมมี
อ านาจและหน้าที่ในการด าเนินการประชุมให้เป็นไปโดยเรียบร้อย และ
ถูกตอ้งตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 5 นี้ อย่างไรกด็ ีในกรณีทีผู่จ้ดัการกองทรสัต์มี
ส่วนได้เสยีในเรื่องทีพ่จิารณา ให้ทรสัตีหรอืตวัแทนของทรสัตแีต่งตัง้บุคคล
หนึ่งเพื่อใหท้ าหน้าทีเ่ป็นประธานในทีป่ระชุมส าหรบัวาระนัน้ ๆ แทน 

7. วธิกีารนบัคะแนนเสยีง 

ใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัตม์คีะแนนเสยีงหนึ่งเสยีงต่อหนึ่งหน่วยทรสัต์ทีต่นถอื โดย
ผูถ้อืหน่วยทรสัตท์ีม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนต้องไม่เป็นผูท้ีม่สี่วนไดเ้สยีเป็น
พเิศษในเรื่องทีพ่จิารณา 
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8. มตขิองผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 

8.1 ในกรณีทัว่ไป ให้ถือคะแนนเสยีงขา้งมากของผู้ถือหน่วยทรสัต์ที่มา
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

8.2 ในกรณีดงัต่อไปนี้ ใหถ้อืคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวน
เสยีงทัง้หมดของผู้ถือหน่วยทรสัต์ที่มาประชุมและมสีทิธิออกเสยีง
ลงคะแนน ทัง้นี้ เว้นแต่เป็นการขอมติและการออกเสยีงลงคะแนน
ของผู้ถือหน่วยทรสัต์ในกรณีที่มกีารแบ่งหน่วยทรสัต์ออกเป็นหลาย
ชนิดตามขอ้ 9  

(1) การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัย์สนิหลกัที่มีมูลค่าตัง้แต่
รอ้ยละ 30 ของมลูค่าทรพัยส์นิรวมของกองทรสัต์ 

(2) การเพิม่ทุนหรอืการลดทุนช าระแลว้ของกองทรสัต์ทีม่ไิดร้ะบุ
ไวเ้ป็นการล่วงหน้าในสญัญาก่อตัง้ทรสัตฉ์บบันี้ 

(3) การเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไปของกองทรสัต์ 

(4) การท าธุรกรรมกบัผู้จดัการกองทรสัต์หรือบุคคลที่เกี่ยวโยง
กันกับผู้จ ัดการกองทรัสต์  ซึ่ งมีขนาดรายการตั ้งแ ต่ 
20,000,000 บาท หรอืเกนิกว่ารอ้ยละ 3 ของมูลค่าทรพัยส์นิ
สทุธขิองกองทรสัต ์แลว้แต่มลูค่าใดจะสงูกว่า  

(5) การเปลีย่นแปลงผลประโยชน์ตอบแทนและการคนืเงนิทุนให้
ผูถ้อืหน่วยทรสัต ์

(6) การถอดถอนหรอืการแต่งตัง้ทรสัตตีามขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้ง
กับการเปลี่ยนแปลงทรัสตี ตามที่ได้ก าหนดไว้ในสัญญา
ก่อตัง้ทรสัตฉ์บบันี้ 

(7) การถอดถอนหรือการแต่งตัง้ผู้จ ัดการกองทรัสต์ตาม
ขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเปลีย่นแปลงผูจ้ดัการกองทรสัต ์
ตามที่ได้ก าหนดไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ฉบบันี้ และสญัญา
แต่งตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัต์ 

(8) การแกไ้ขเพิม่เติมสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ฉบบันี้ในเรื่องทีก่ระทบ
สทิธขิองผูถ้อืหน่วยทรสัตอ์ย่างมนียัส าคญั 

(9) การเลกิกองทรสัต ์

8.3 มติของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่จะเป็นผลให้กองทรัสต์หรือการจัดการ
กองทรสัต์มลีกัษณะที่ขดัหรอืแย้งกบัสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ฉบบันี้ หรอื
หลกัเกณฑอ์ื่นตามพ.ร.บ. หลกัทรพัย ์หรอืพ.ร.บ. ทรสัต์ ใหถ้อืว่ามติ
นัน้ไม่มผีลบงัคบั 
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8.4 กรณีที่มีประกาศก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอมติและการ
ประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัตไ์วเ้ป็นการเฉพาะใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑใ์น
เรื่องนัน้ 

9. การขอมติและการออกเสยีงลงคะแนนของผู้ถือหน่วยทรสัต์ในกรณีที่มกีาร
แบ่งหน่วยทรสัตอ์อกเป็นหลายชนิด 

9.1 การขอมตใินเรื่องทีม่ผีลกระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยทรสัต์ทุกชนิด 
เช่น การเลิกกองทรสัต์ เป็นต้น ต้องได้รบัคะแนนเสยีงของผู้ถือ
หน่วยทรสัต์แต่ละชนิดเกนิกึง่หนึ่งของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือ
หน่วยทรสัตแ์ต่ละชนิดทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงดว้ย 

9.2 การขอมตใินเรื่องทีม่ผีลกระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยทรสัตช์นิดหนึ่ง
ชนิดใด เช่น การคดิค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายของหน่วยทรสัตแ์ต่ละ
ชนิดเพิ่มเติมเป็นต้น ให้ผู้จดัการกองทรสัต์ขอมติเฉพาะจากผู้ถือ
หน่วยทรสัตช์นิดนัน้ 

การแก้ไขเพ่ิมเติมสญัญา
ก่อตัง้ทรสัต ์

1. การแก้ไขเพิ่มเติมสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ฉบับนี้ ในเรื่องที่จะกระทบต่อสิทธิที่มิใช่
สาระส าคญัของผูถ้อืหน่วยทรสัตห์รอืเรื่องทีเ่หน็ไดว้่าจะเป็นประโยชน์ต่อกองทรสัต์
หรอืผูถ้อืหน่วยทรสัตโ์ดยชดัแจง้ หรอืในส่วนซึ่งไม่ท าใหส้ทิธขิองผูถ้อืหน่วยทรสัต์
ดอ้ยลง หรอืเพื่อใหเ้ป็นไปตามบทบญัญตัแิห่งพ.ร.บ. หลกัทรพัย์ พ.ร.บ. ทรสัต ์
ตลอดจนประกาศ กฎ หรอืค าสัง่ทีอ่อกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว ไม่
ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยทรัสต์หากได้แจ้งให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยการ
เปิดเผยผ่านตลาดหลกัทรพัย์ฯ หรอืช่องทางอื่นใดที่ผู้ถือหน่วยทรสัต์สามารถ
เขา้ถงึขอ้มลูไดอ้ย่างทัว่ถงึ และส านกังาน ก.ล.ต. ทราบแลว้ 

2. การแก้ไขเพิ่มเติมสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ฉบบันี้ต้องไม่ขดัหรือแย้งกบัเจตนารมณ์ใน
การก่อตัง้กองทรสัต์ และบทบญัญตัิแห่ง พ.ร.บ. หลกัทรพัย์ พ.ร.บ. ทรสัต ์
ตลอดจนประกาศ กฎ หรอืค าสัง่ทีอ่อกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว 

3. การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ฉบับนี้ ในเรื่องที่กระทบสิทธิของผู้ถือ
หน่วยทรสัต์ต้องไดร้บัมตขิองผู้ถอืหน่วยทรสัต์ตามที่ระบุไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ 
เวน้แต่เป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิตามค าสัง่ของส านักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 21 แห่ง
พ.ร.บ. ทรสัต ์หรอืเป็นกรณีทีเ่ขา้เงื่อนไขในขอ้ 1 

การเลิกกองทรสัต ์ 1. เมื่อปรากฏเหตุการณ์ดงัต่อไปนี้ ทรสัตจีะเลกิกองทรสัต์ 

1.1 เมื่อจ านวนผูถ้อืหน่วยทรสัตล์ดลงเหลอืน้อยกว่า 35 ราย 

1.2 เมื่อมีการจ าหน่ายทรัพย์สินหลัก และผู้จ ัดการกองทรสัต์ไม่สามารถ
ด าเนินการเพื่อใหก้องทรสัต์ลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์เป็นมูลค่ารวมกนัไม่
น้อยกว่า 500,000,000 บาท หรอืไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 75 ของมูลค่า
ทรพัยส์นิรวมของกองทรสัต์ ภายใน 1 ปีนบัแต่วนัทีจ่ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิ
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หลกัดงักล่าว 

1.3 เมื่อทีป่ระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์มมีติใหเ้ลกิกองทรสัต์ตามที่ระบุไวใ้นสญัญา
ก่อตัง้ทรสัต ์

1.4 กรณีทีม่เีหตุตอ้งเปลีย่นแปลงผูจ้ดัการกองทรสัต ์แต่ทรสัตไีม่สามารถหาผูท้ี่
มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นผู้จ ัดการกองทรัสต์รายใหม่ได้ภายใน
ระยะเวลาทีส่ านักงาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนดนับแต่วนัที่การปฏบิตัหิน้าที่
ของผู้จดัการกองทรสัต์รายเดมิสิ้นสุด และทรสัตีไดใ้ชค้วามพยายามตาม
สมควรในการขอมติที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อแต่งตัง้ ผู้จ ัดการ
กองทรสัต์รายใหม่แลว้แต่ยงัไม่สามารถแต่งตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัต์รายใหม่
ได ้ ในกรณีดงักล่าวนี้ ใหท้รสัตขีอมตทิี่ประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ในการเลกิ
กองทรสัต ์

1.5 เมื่อศาลมคี าพิพากษาหรอืมคี าสัง่ให้เลกิกองทรสัต์ ในกรณีที่มเีหตุต้อง
เปลี่ยนแปลงทรสัตีแต่มิอาจแต่งตัง้ทรัสตีรายใหม่เพราะมีเหตุอันมิอาจ
หลกีเลีย่งได ้และผูม้สี่วนไดเ้สยีไดร้อ้งขอต่อศาลใหม้กีารแต่งตัง้ทรสัตรีาย
ใหม่แลว้ แต่มอิาจแต่งตัง้ได ้

2. การด าเนินการเมื่อเลกิกองทรสัต ์

เมื่อมกีารเลกิกองทรสัต์ตามที่ระบุไวใ้นขอ้ 1 ใหท้รสัตที าหน้าที่ต่อไปเพื่อรวบรวม 
จ าหน่าย และจดัสรรทรพัยส์นิเพื่อช าระสะสางหนี้สนิและค่าใชจ้่ายของกองทรสัต์ 
เวน้แต่เป็นกรณีที่กองทรสัต์สิน้สุดลงเนื่องจากทรสัตเีลกิกจิการ ช าระบญัช ี หรอื
ลม้ละลาย ใหผู้ช้ าระบญัชหีรอืเจา้พนกังานพทิกัษ์ทรพัย์ แลว้แต่กรณีเป็นผูร้วบรวม 
จ าหน่าย หรอืจดัสรรทรพัยส์นิของกองทรสัต์จนเสรจ็สิ้น โดยใหเ้ป็นไปตามล าดบั
ดงัต่อไปนี้ 

2.1 ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการรวบรวม จ าหน่าย และจดัสรรทรพัยส์นิ 

2.2 ค่าธรรมเนียม ค่าภาษอีากรทีต่อ้งช าระและทีค่า้งช าระ 

2.3 ค่าตอบแทนของบุคคลที่ศาลแต่งตัง้เพื่อเขา้จดัการกองทรสัต์ หรอืผูช้ าระ
บญัช ีหรอืเจา้พนักงานพทิกัษ์ทรพัย์ ตามมาตรา 29 หรอืมาตรา 52 ของ
พ.ร.บ. ทรสัต์ ค่าใชจ้่ายในการด าเนินคดขีองผูถ้อืหน่วยทรสัต์ตามมาตรา 
44 วรรคสาม มาตรา 45 หรอืมาตรา 46 ของพ.ร.บ. ทรสัต์ และค่าใชจ้่ายที่
เกีย่วกบัหรอืเกีย่วเน่ืองกบัการจดัการกองทรสัต์ที่ทรสัตมีสีทิธเิรยีกเอาจาก
กองทรสัตไ์ดโ้ดยชอบ และค่าตอบแทนทรสัต ี

2.4 หนี้อย่างอื่น 

ในกรณีทีก่องทรสัตม์ทีรพัยส์นิไม่เพยีงพอทีจ่ะจดัสรรใหเ้ป็นค่าใชจ้่ายหรอืช าระหนี้
ในล าดบัใด ใหจ้ดัสรรใหเ้ป็นค่าใชจ้่ายหรอืช าระหนี้ในล าดบันัน้ โดยวธิกีารเฉลี่ย
ตามสดัสว่นของมลูหนี้ 
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เมื่อได้หกัค่าใช้จ่ายและช าระหนี้ตามวรรคหนึ่งแล้ว หากกองทรสัต์มทีรพัย์สนิ
คงเหลอื ใหจ้ดัสรรใหแ้ต่ผูถ้อืหน่วยทรสัตต์ามสดัสว่นการถอืหน่วยทรสัต์ 

น า ย ท ะ เ บี ย น
หน่วยทรสัต ์

นายทะเบยีนหน่วยทรสัต ์หมายถงึ ทรสัต ีหรอืผูท้ีร่บัมอบหมายจากทรสัตใีหด้ าเนินการ
ในฐานะนายทะเบียนหน่วยทรัสต์ ซึ่งนายทะเบียนหน่วยทรัสต์จะต้องเป็นผู้ได้รับ
ใบอนุญาตการใหบ้รกิารเป็นนายทะเบยีนหลกัทรพัยจ์ากคณะกรรมการ ก.ล.ต. และเป็น
ผู้ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความเห็นชอบให้ด าเนินการแทนในฐานะนายทะเบียน
หน่วยทรสัต ์ในเบือ้งตน้ ภายหลงัจากทีไ่ดม้กีารก่อตัง้กองทรสัต ์ทรสัตจีะแต่งตัง้ศนูยร์บั
ฝากหลกัทรพัยใ์หเ้ป็นนายทะเบยีนหน่วยทรสัต์ ทัง้นี้ นายทะเบยีนหน่วยทรสัต์มหีน้าที่
ต่าง ๆ ตามทีก่ฎหมายหลกัทรพัยแ์ละหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งก าหนดไว ้ดงันี้  

1. การออกใบทรสัต์หรอืหลกัฐานแสดงสทิธใินหน่วยทรสัต์ โดยทรสัตจีะด าเนินการ
ใหน้ายทะเบยีนหน่วยทรสัตจ์ดัท าใบทรสัต์หรอืหลกัฐานแสดงสทิธใินหน่วยทรสัต์
ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตเ์พือ่ใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัตส์ามารถใชอ้า้งองิต่อทรสัตี ผูจ้ดัการ
กองทรสัต์และบุคคลอื่นได้ โดยในกรณีที่ผู้ถือหน่วยทรสัต์ขอให้นายทะเบยีน
หน่วยทรสัตอ์อกใบทรสัตห์รอืหลกัฐานแสดงสทิธใินหน่วยทรสัต์ใหม่แทนใบทรสัต์
หรอืหลกัฐานแสดงสทิธใินหน่วยทรสัต์เก่าที่สูญหาย  ลบเลอืน หรอืช ารุดใน
สาระส าคัญ นายทะเบียนหน่วยทรสัต์ต้องออกหรือด าเนินการให้มีการออก
ใบทรสัตห์รอืหลกัฐานแสดงสทิธใินหน่วยทรสัตใ์หแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ภายในเวลา
อนัควร ทัง้นี้ นายทะเบียนจะเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ (ถ้ามี) จากการ
ด าเนินการตามค ารอ้งขอของผูถ้อืหน่วยทรสัตด์งักล่าวไดต้ามจรงิ 

2. การจัดท าทะเบียนหน่วยทรัสต์ โดยทรัสตีอาจมอบหมายให้นายทะเบียน
หน่วยทรสัตเ์ป็นผูจ้ดัท าทะเบยีนหน่วยทรสัต์ตามขอบเขตทีก่ าหนดไวใ้นประกาศ
ที ่กร .14/2555 และประกาศอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้ง 

3. การโอนหน่วยทรสัต ์โดยผูถ้อืหน่วยทรสัตท์ีป่ระสงคจ์ะโอนหน่วยทรสัตจ์ะตอ้งแจง้
ความประสงค์การโอนหน่วยทรัสต์ไปนายทะเบียนหน่วยทรสัต์  โดยกรอก
รายละเอยีดให้ครบถ้วนในค ารอ้งขอการโอนหน่วยทรสัต์ทีล่งนามโดยผู้โอนและ
ผูร้บัโอน พรอ้มทัง้แนบเอกสารประกอบการโอนหน่วยทรสัต์ตามทีน่ายทะเบยีน
หน่วยทรสัตจ์ะก าหนด การโอนหน่วยทรสัตใ์หม้ผีลบงัคบัและไดร้บัการรบัรองเมื่อ
นายทะเบยีนหน่วยทรสัต์บนัทกึรายชื่อผูร้บัโอนในทะเบยีนหน่วยทรสัต์เรยีบรอ้ย
แลว้ ทัง้นี้ ผูโ้อนจะตอ้งช าระค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยทรัสต์ (ถ้าม)ี ตามทีน่าย
ทะเบยีนหน่วยทรสัต์ก าหนด กรณีการโอนหน่วยทรสัต์ในระบบไรใ้บทรสัต์ ผูถ้อื
หน่วยทรสัตจ์ะตอ้งปฏบิตัติามหลกัเกณฑท์ีร่ะบุโดยนายทะเบยีนหน่วยทรสัต์ และ/
หรอืตลาดหลกัทรพัยฯ์ และ/หรอืศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ทัง้นี้ ผูโ้อนจะต้องช าระ
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยทรสัต์ (ถ้าม)ี ตามทีน่ายทะเบยีนหน่วยทรสัต์ และ/
หรอืตลาดหลกัทรพัยฯ์ และ/หรอืศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยก์ าหนด 

ทัง้นี้  ในกรณีที่การโอนหน่วยทรัสต์จะท าให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์รายใดถือ
หน่วยทรัสต์เกินข้อจ ากัดในการถือหน่วยทรัสต์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ นาย
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ทะเบยีนหลกัทรพัยม์สีทิธปิฏเิสธการแสดงชื่อในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยทรสัต์ในกรณี
ที่การถือหน่วยทรัสต์ไม่ เป็นไปตามอัตราที่ก าหนดในข้อจ ากัดในการถือ
หน่วยทรสัตข์องผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 

ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม แ ล ะ
ค่าใช้จ่าย 

การเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียม เงนิตอบแทนอื่นใด หรอืค่าใชจ้่ายจากกองทรสัตห์รอืจากผูถ้อื
หน่วยทรสัต์จะต้องเป็นไปตามที่ระบุไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ ทัง้นี้ ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายดงักล่าว ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกจิเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในท านอง
เดยีวกนั 

10.3 ช่องทางท่ีผูถื้อหน่วยทรสัตจ์ะสามารถขอดสู าเนาสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์

การบรหิารจดัการกองทรสัต์จะอยู่ภายใต้ขอ้ก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ โดยผู้ถือหน่วยทรสัต์สามารถขอดู
ส าเนาสญัญาก่อตัง้ทรสัตไ์ดท้ีผู่จ้ดัการกองทรสัตแ์ละทรสัต ีไดใ้นช่วงเวลาท าการของผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละทรสัตี 

10.4 ผูจ้ดัการกองทรสัต ์

การบรหิารจดัการกองทรสัต์จะอยู่ภายใต้ขอ้ก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ โดยผู้ถือหน่วยทรสัต์สามารถขอดู
ส าเนาสญัญาก่อตัง้ทรสัตไ์ดท้ีผู่จ้ดัการกองทรสัตแ์ละทรสัต ีไดใ้นช่วงเวลาท าการของผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละทรสัตี 

10.4.1 ข้อมูลทัว่ไป 

บรษิทั ซพีเีอน็ รที แมเนจเมนท ์จ ากดั ซึง่จะท าหน้าทีเ่ป็นผูจ้ดัการกองทรสัต์ของ CPNREIT เป็นบรษิทัจ ากดั
ซึง่จดทะเบยีนจดัตัง้ขึน้ในประเทศไทย เมื่อวนัที ่27 มถุินายน 2560 โดยมทีุนจดทะเบยีนซึ่งเรยีกช าระแลว้ 10 ล้าน
บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 1,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 10 บาท มวีตัถุประสงคห์ลกัเพื่อปฏบิตัหิน้าที่
บริหารจัดการทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะ และมี  CPN เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในผู้จ ัดการ
กองทรสัต์ เป็นจ านวนร้อยละ 99.9997 ของหุน้ที่จ าหน่ายแล้วทัง้หมด โดยมสีรุปขอ้มูลส าคญัของผูจ้ดัการกองทรสัต ์
ปรากฏตามตารางดงัต่อไปนี้ 

ช่ือผูจ้ดัการกองทรสัต ์ บรษิทั ซพีเีอน็ รที แมเนจเมนท ์จ ากดั  

ท่ีตัง้ส านักงานใหญ่ เ ล ข ที่  999/ 9 ถ นนพ ร ะ ร า ม  1 แ ข ว ง ปทุ ม วัน  เ ข ตปทุ ม วั น 
กรุงเทพมหานคร 

เลขทะเบียนบริษทั 0105560104638 

โทรศพัท ์ 02-667-5555 ต่อ 1660 

ทุนจดทะเบียน 10 ลา้นบาท 

ทุนช าระแลว้ 10 ลา้นบาท 

จ านวนหุ้นท่ีออกและเรียกช าระแล้ว 1,000,000 หุน้ 

มูลค่าท่ีตราไว ้ 10 บาท 

ลกัษณะและขอบเขตการด าเนินธรุกิจ ท าหน้าที่ เ ป็นผู้จ ัดการกองทรัสต์ของทรัสต์ เพื่ อการลงทุนใน
อสงัหารมิทรพัย ์ 
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ผูถื้อหุ้นใหญ่  
(สดัส่วนการถือหุ้น) 

CPN  
(รอ้ยละ 99.9997) 

รายช่ือกรรมการ  1. นางอวยพร ฟูตระกลู/1 
2. นายพงศกร เทีย่งธรรม/2 
3. นางสาววลัยา จริาธวิฒัน์ 
4. นางสาวนภารตัน์ ศรวีรรณวทิย ์

กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม นางสาววลัยา จริาธวิฒัน์ และนางสาวนภารตัน์ ศรวีรรณวทิย ์สองคนลง
ลายมอืชื่อร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบรษิทั 

รอบระยะเวลาบญัชี 1 มกราคม – 31 ธนัวาคม  
หมายเหตุ 
1. นางอวยพร ฟูตระกลู เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่1 กนัยายน 2562 
2. นายพงศกร เทีย่งธรรม เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทน นายชาล ีมาดาน กรรมการทีล่าออก โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่1 กนัยายน 2562 

10.4.2 ผูถ้ือหุ้นของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

(ก) ผูถ้อืหุน้ของผูจ้ดัการกองทรสัต ์ณ วนัที ่25 เมษายน 2562 มดีงันี้ 

รายช่ือ จ านวนหุ้นท่ีถือ (หุ้น) สดัส่วน (รอ้ยละ) 

1. CPN 999,997 99.9997 

2. นายกอบชยั จริาธวิฒัน์ 1 0.0001 

3. นางสาววลัยา จริาธวิฒัน์ 1 0.0001 

4. นายชนวฒัน์ เอือ้วฒันะสกุล 1 0.0001 

รวม 1,000,000 100.0000 

(ข) กลุ่มผูถ้อืหุน้รายใหญ่ทีโ่ดยพฤตกิารณ์มอีทิธพิลต่อการก าหนดนโยบายการจดัการหรอืการด าเนินงาน
ของผูจ้ดัการกองทรสัตอ์ย่างมนียัส าคญั 

ผูถ้อืหุน้รายใหญ่และผูม้อี านาจควบคุมของผูจ้ดัการกองทรสัต ์คอื CPN ซึง่ถอืหุน้ของผูจ้ดัการกองทรสัต ์
คดิเป็นร้อยละ 99.9997 ของจ านวนหุ้นที่ช าระแล้วทัง้หมด โดย CPN ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยฯ์ ในหมวดธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ประกอบธุรกจิหลกัในการพฒันา บรหิาร และให้เช่าพื้นที่
ศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่ และประกอบธุรกจิอื่นทีเ่กีย่วเนื่องเพื่อส่งเสรมิการประกอบธุรกจิศูนยก์ารคา้ในลกัษณะ
พืน้ทีแ่บบผสม (Mixed-Used) ได้แก่ อาคารที่พกัอาศยั อาคารส านักงาน และโรงแรม พร้อมกนันี้ยงัประกอบ
ธุรกจิทีเ่กีย่วเน่ืองและส่งเสรมิกนั อาท ิศูนยอ์าหาร ศูนยป์ระชุมอเนกประสงค ์สวนน ้า  และสวนพกัผ่อนภายใน
ศูนย์การค้าในบางโครงการ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกบับริษัทย่อย กองทุนรวม บริษัทร่วม และกิจการอื่นที่
เกีย่วขอ้งกนัของ CPN ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ปรากฏดงัตารางต่อไปนี้  
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ช่ือกิจการ 
ลกัษณะ 
ธรุกิจ 

ประเทศ 
ท่ีกิจการจดัตัง้ 

CPN ถือหุ้นร้อยละ 

31 ธนัวาคม
2562 

31 ธนัวาคม
2561 

บริษทัย่อยทางตรง     

บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา พระราม 2 จ ากดั (1) (4) ไทย 99.9 99.9 

บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา เชยีงใหม ่จ ากดั (1) (2) (4) ไทย 99.9 99.9 

บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา เรยีลตี้ จ ากดั (2) (6) ไทย 44.0 44.0 

บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา รตันาธเิบศร ์จ ากดั (1) (2) (4) ไทย 99.9 99.9 

บรษิทั เซน็ทรลั ฟู้ดอเวนิว จ ากดั (4) ไทย 99.9 99.9 

บรษิทั เซน็ทรลัเวลิด ์จ ากดั (1) (2) (4) (7) ไทย 99.9 99.9 

บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา พระราม 3 จ ากดั (1) (4) ไทย 99.9 99.9 

บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา ชลบุร ีจ ากดั (1) (2) (4) ไทย 99.9 99.9 

บรษิทั ซพีเีอน็ เรซซเิดน้ซ์ จ ากดั (10) ไทย 99.9 99.9 

บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (1) (2) (4) ไทย 99.9 99.9 

บรษิทั ซพีเีอน็ โกบอล จ ากดั (6) ไทย 99.9 99.9 

บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา ไนน์ สแควร ์จ ากดั (1) (2) ไทย 93.3 93.3 

บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา ขอนแก่น จ ากดั (1) (2) (4) (10) ไทย 78.1 78.1 

บรษิทั ซพีเีอน็ พทัยา จ ากดั (1) (2) (4) (7) ไทย 99.9 99.9 

บรษิทั ซพีเีอน็ เลริน์นิ่ง เซน็เตอร ์จ ากดั (9) ไทย 99.9 99.9 

บรษิทั ซพีเีอน็ ระยอง จ ากดั (1) (2) (4) ไทย 99.9 99.9 

บรษิทั ซพีเีอน็ โคราช จ ากดั (1) (2) (4) ไทย 99.9 99.9 

บรษิทั ซพีเีอน็ เอสเตท จ ากดั (6) ไทย 99.9 99.9 

บรษิทั ซพีเีอน็ เรซซเิดน้ซ์ ขอนแก่น จ ากดั (6) ไทย 99.9 99.9 

บรษิทั สวนลุม พร๊อพเพอรต์ี้ จ ากดั (1) ไทย 78.0 63.0 

บรษิทั พระราม 4 เดเวลอปเมน้ท ์จ ากดั (6) ไทย 90.0 90.0 

บรษิทั ศาลาแดง พร๊อพเพอรต์ี้ แมนเมจเมน้ท ์จ ากดั (1) ไทย 99.9 86.0 

บริษทั ซีพีเอน็ รีท แมเนจเม้นท์ จ ากดั (11) ไทย 99.9 99.9 

บรษิทั ดาราฮารเ์บอร ์จ ากดั (6) ไทย 65.0 65.0 

บรษิทั ซพีเีอน็ พทัยา โฮเทล จ ากดั (7) ไทย 99.9 99.9 

บรษิทั ชนะคุณ ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (1) ไทย 99.9 99.9 

บรษิทั ซพีเีอน็ วลิเลจ จ ากดั (1) ไทย 70.0 99.9 

บริษทัย่อยทางอ้อม     

บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา เรยีลตี้ จ ากดั (2) (6) ไทย 56.0 56.0 

บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา ไนน์ สแควร ์จ ากดั (1) (2) ไทย 4.4 4.4 

บรษิทั บางนา เซน็ทรลั พรอ็พเพอรต์ี้ จ ากดั (1) ถงึ (5) ไทย 99.9 99.9 

บริษัท โกบอล รเีทล ดเีวลล็อปเม้นท์ แอนด ์ (6) ฮ่องกง 99.9 99.9 
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ช่ือกิจการ 
ลกัษณะ 
ธรุกิจ 

ประเทศ 
ท่ีกิจการจดัตัง้ 

CPN ถือหุ้นร้อยละ 

31 ธนัวาคม
2562 

31 ธนัวาคม
2561 

อนิเวสเมน้ท ์ลมิเิตด็ 

บรษิทั โกบอล คอมเมอลเ์ชยีล พรอ็พเพอรต์ี้ ลมิเิตด็ (6) ฮ่องกง 99.9 99.9 

บรษิทั ซพีเีอน็ คอมเพลก็ซ์ จ ากดั (6) ฮ่องกง 99.9 99.9 

บรษิทั ซพีเีอน็ ซติี้ จ ากดั (6) ไทย 99.9 99.9 

บรษิทั ซ.ีเอส.ซติี้ จ ากดั (1) ไทย 99.9 99.9 

บรษิทั ซพีเีอน็ เรซซเิดน้ซ์ แมเนจเมนท ์จ ากดั (12) ไทย 99.9 99.9 

CPN Ventures Sdn. Bhd. (8) มาเลเซยี 99.9 99.9 

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

บรษิทั แกรนด ์คาแนล แลนด ์จ ากดั (มหาชน) (1) (2) (3) (4) (8) ไทย 67.5 67.5 

บรษิทั เบล็ ดเีวลลอปเมนท ์จ ากดั (1) (10) ไทย 79.6 79.6 

บรษิทั เบล็ แอสเซทส ์จ ากดั (6) ไทย 99.9 99.9 

บรษิทั สเตอรล์งิ อคีวติี้ จ ากดั (1) ไทย 99.9 99.9 

บรษิทั จ ีแลนด ์พรอ็พเพอรต์ี้ แมเนจเมน้ท ์จ ากดั (1) ไทย 99.9 99.9 

บรษิทั พระราม 9 สแควร ์จ ากดั (1) ไทย 93.1 93.1 

บรษิทั พระราม 9 สแควร ์โฮเตล็ จ ากดั (7) ไทย 99.9 99.9 

บรษิทั จแีลนด ์รที แมเนจเมน้ท ์จ ากดั (11) ไทย 99.9 99.9 

บรษิทั รชัดา แอสเซทส ์โฮลดิง้ จ ากดั (6) ไทย 99.9 99.9 

Chipper Global Limited (6) บรติชิเวอรจ์นิ 99.9 - 

กองทุนรวม     

กองทุนรวมธุรกจิไทย 4 (6) ไทย 100.0 100.0 

บริษทัร่วม     

บรษิทั วมิานสุรยิา จ ากดั (1) (3) (4) (7) ไทย 35.0 35.0 

กองทุนรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์ CPN คอม
เมอรเ์ชยีล โกรท 

(6) ไทย 25.0 25.0 

ทรสัต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์
CPN รเีทล โกรท 

(6) ไทย 26.7 26.7 

ทรสัต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์
อาคารส านกังานจแีลนด ์

(6) ไทย 15.0 15.0 

การร่วมค้า     

บรษิทั ฟีโนมนิอน ครเีอชัน่ จ ากดั (5) ไทย 51.0 51.0 

บรษิทั ซนิเนอร์จสิตกิ พรอ็พเพอร์ตี้ ดเีวลลอปเมนท์ 
จ ากดั 

(1) (2) ไทย 50.0 50.0 

บรษิทั เบยว์อเตอร ์จ ากดั (1) (2) ไทย 50.0 50.0 

บรษิทั คอมมอน กราวน์ (ประเทศไทย) จ ากดั (2) ไทย 51.0 99.9 
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ช่ือกิจการ 
ลกัษณะ 
ธรุกิจ 

ประเทศ 
ท่ีกิจการจดัตัง้ 

CPN ถือหุ้นร้อยละ 

31 ธนัวาคม
2562 

31 ธนัวาคม
2561 

Porto Worldwide Limited (13) (ฮ่องกง) 33.0 - 

บรษิทั ซพีเีอน็ แอนด ์เอชเคแอล จ ากดั  (1) (2) (ไทย) 51.0 - 
ท่ีมา: งบการเงนิของ CPN ประจ าปี 2562 สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 

ลกัษณะธรุกิจ 
(1) ก่อสรา้งอาคารศนูยก์ารคา้และอาคารส านกังานเพื่อใหเ้ช่า 
(2) ใหบ้รกิารดา้นสาธารณูปโภคภายในศนูยก์ารคา้ 
(3) ก่อสรา้งหอ้งชุดพกัอาศยัและอาคารรา้นคา้เพื่อใหเ้ช่า 
(4) ขายอาหารและเครื่องดื่ม 
(5) ใหบ้รกิารสวนสนุกและสวนน ้าบนศนูยก์ารคา้ 
(6) ลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์
(7) ธุรกจิโรงแรม 
(8) ใหค้ าปรกึษาดา้นการบรหิารและการจดัการอสงัหารมิทรพัย์ 
(9) ใหบ้รกิารดา้นการฝึกอบรมและพฒันาบุคลากร 
(10) ธุรกจิอสงัหารมิทรพัยส์ าหรบัการขายบา้นพรอ้มทีด่นิและหน่วยในอาคารชุดพกัอาศยั 
(11) ใหบ้รกิารจดัการกองทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์ 
(12) บรหิารงานนิตบิุคคลอาคารชุด และนิตบิุคคลบา้นจดัสรร 
(13) บรษิทัทีม่กีารประกอบธุรกจิหลกัโดยการถอืหุน้ 

ณ วนัที ่15 มนีาคม 2562 ซึง่เป็นวนัปิดสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้ครัง้ล่าสดุ CPN มรีายชื่อผูถ้อืหุน้ 10 ราย
แรก ดงันี้ 

ล าดบั รายช่ือ จ านวนหุ้นท่ีถือ (หุ้น) สดัส่วน (ร้อยละ) 

1 บรษิทั เซน็ทรลัโฮลดิง้ จ ากดั/1 1,176,343,960 26.21 

2 บรษิทั ไทยเอน็วดีอีาร ์จ ากดั 272,728,788 6.08 

3 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 144,153,781 3.21 

4 STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 135,862,915 3.03 

5 ส านกังานประกนัสงัคม 96,145,200 2.14 

6 BBHISL NOMINEES LIMITED 94,089,000 2.10 

7 BANK OF SINGAPORE LIMITED-SEG 79,490,020 1.77 

8 CREDIT SUISSE AG, HONG KONG BRANCH 74,906,560 1.67 

9 UBS AG SINGAPORE BRANCH 65,893,600 1.47 

10 BANK OF SINGAPORE LIMITED-THB SEG AC 57,850,648 1.29 
ท่ีมา: ตลาดหลกัทรพัยฯ์  
หมายเหตุ  
1.  ผูถ้อืหุน้ทีแ่ทจ้รงิ (Ultimate Shareholder) ของ CPN และบรษิทั เซน็ทรลัโฮลดิง้ จ ากดั คอื บุคคลในตระกลูจริาธวิฒัน์  
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10.4.3 โครงสรา้งการจดัการ 

10.4.3.1 โครงสรา้งบริหารจดัการของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

 

การจดัโครงสรา้งองคก์รของผูจ้ดัการกองทรสัตย์ดึหลกัการในการแบ่งหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของแต่
ละหน่วยงานอย่างชดัเจน โดยแต่ละฝา่ยงานมคีวามเป็นอสิระ เป็นระบบ รวมทัง้ค านึงถงึการควบคุมความเสีย่ง
และความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ทีจ่ะเกดิขึน้ เพื่อใหผู้้จดัการกองทรสัต์สามารถจดัการลงทุนให้ผู้ลงทุนด้วย
ความซื่อสตัย ์สจุรติ ระมดัระวงั และค านึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนก่อนประโยชน์ของผูจ้ดัการกองทรสัต ์ 

ผู้จ ัดการกองทรัสต์มีโครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท ประธาน
เจา้หน้าที่บรหิาร และฝ่ายงานต่าง ๆ ไดแ้ก่ ฝ่ายพฒันาธุรกจิ ฝ่ายสนับสนุนการปฏบิตังิาน ฝ่ายบรหิารความ
เสีย่งและก ากบัควบคุม (ซึง่ทัง้หมดเป็นฝ่ายงานภายในบรษิทัเอง) และฝ่ายตรวจสอบภายใน (ซึง่จะมอบหมาย
ใหบุ้คคลอื่นด าเนินการ) ตามโครงสรา้งทีแ่สดงไวก้่อนหน้านี้ 

ผูจ้ดัการกองทรสัต์มหีน้าที่และความรบัผดิชอบในการดูแลจดัการ CPNREIT และควบคุมการปฏบิตัิ
หน้าที่ของผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัยแ์ละผูเ้ช่าช่วงทรพัย์สนิหลกัของ  CPNREIT ในส่วนทีเ่ป็นโรงแรมฮลิตนั 
พทัยา และด าเนินการใหเ้ป็นไปตามนโยบายของผูจ้ดัการกองทรสัต์ สญัญาก่อตัง้ทรสัต์ สญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัการ
กองทรสัต ์แบบแสดงรายการขอ้มลู หนงัสอืชีช้วน ระเบยีบและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

10.4.3.2 รายช่ือคณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบรษิทั ประกอบดว้ย กรรมการจ านวน 4 ท่าน ดงันี้ 

1 นางอวยพร ฟตูระกลู 
กรรมการอสิระ 
คณุวฒิุทางการศึกษา 
- ปรญิญาโท สาขา Management and Human Relations, Abilene Christian University, USA 
- ปรญิญาตร ีคณะบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
- ปรญิญาตร ีคณะบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย์ 

ประสบการณ์ท างาน 
- ปี 2559 – 2561    สรรพากรพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 7 กรมสรรพากร 
- ปี 2558 – 2559    สรรพากรพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 14 กรมสรรพากร 
- ปี 2557 – 2558    สรรพากรพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 6 กรมสรรพากร 
- ปี 2556 – 2557   สรรพากรพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 28 กรมสรรพากร 
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- ปี 2556        นักวิชาการสรรพากรเชี่ยวชาญ ส านักบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์  
กรมสรรพากร 

2 นายพงศกร เท่ียงธรรม 
กรรมการอสิระ 
คณุวฒิุทางการศึกษา 
- ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกจิ สถาบนับณัฑติบรหิารธุรกจิศศนิทรแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- ปรญิญาตร ีสาขาวศิวกรรมไฟฟ้า New Jersey Institute of Technology, USA 

ประสบการณ์ท างาน 
- ปี 2560 - ปจัจุบนั   Partner, บรษิทั คาสเซลิพารท์เนอร ์จ ากดั 
- ปี 2555 - ปจัจุบนั  Partner, PPK Partners Limited 
- ปี 2560 - 2562     ทีป่รกึษาคณะกรรมการ CPN REIT Management Company Limited 
- ปี 2547 - 2551     กรรมการผู้จดัการฝ่ายตลาดทุน (Corporate Finance & Capital Market, Syrus 

Securities PCL) 
- ปี 2544 - 2547      กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ซกิโกแ้อดไวเซอรี ่จ ากดั 
- ปี 2539 - 2543       Chief Representative, HSBC Investment Bank Asia, Bangkok 

3 นางสาววลัยา จิราธิวฒัน์ 
กรรมการ 
คณุวฒิุทางการศึกษา 
- ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกจิ University of Hartford, USA  
- ปรญิญาตร ีสาขาบรหิารธุรกจิ University of California, Los Angeles, USA 

ประสบการณ์ท างาน 
- ปี 2561 – ปจัจุบนั รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) 
- ปี 2554 – 2561  รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานพฒันาธุรกิจและบริหารโครงการก่อสร้าง บริษัท 

เซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) 
- ปี 2548 – 2554  ผูช้่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานพฒันาธุรกจิและบรหิารโครงการก่อสร้าง บรษิัท 

เซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) 
4 นางสาวนภารตัน์ ศรีวรรณวิทย ์

กรรมการ 
คณุวฒิุทางการศึกษา 
- ปรญิญาโท คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 
- ปรญิญาตร ีคณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ประสบการณ์ท างาน 
- ปี 2557 – ปจัจุบนั รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานการเงนิ บญัช ีและบรหิารความเสีย่ง บรษิทั เซ็นทรลั

พฒันา จ ากดั (มหาชน) 
- ปี 2556 – 2557  ผู้ช่วยกรรมการผู้จ ัดการใหญ่ สายงานการเงิน บัญชี และบริหารความเสี่ยง บริษัท 

เซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) 

10.4.3.3 บทบาท หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั 

ผู้จดัการกองทรสัต์มคีณะกรรมการจ านวน 1 ชุด ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒ ิจ านวนไม่น้อยกว่า 3 
ท่าน โดยมกีรรมการอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมดของบรษิทั ด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระ 
โดยกรรมการอสิระดงักล่าวมคีุณสมบตัเิป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ย
การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ นอกจากนี้ กรรมการและบุคคลผู้มีอ านาจในการ
จดัการตอ้งไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยลกัษณะตอ้งหา้มของบุคลากร

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2


ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์CPN รเีทล โกรท 
CPN RETAIL GROWTH LEASEHOLD REIT 

 

 

ส่วนที ่2.10 หน้า 48 
 

ในธุรกจิตลาดทุนโดยอนุโลม ตามขอ้ 12(4) ของประกาศส านักงาน ก.ล.ต. ที ่สช. 29/2555 เรื่อง หลกัเกณฑ ์
เงื่อนไข และวธิกีารในการใหค้วามเหน็ชอบผูจ้ดัการกองทรสัต ์และมาตรฐานการปฏบิตังิาน และทีจ่ะมกีารแกไ้ข
เพิม่เตมิ หรอืตามกฎเกณฑอ์ื่น ๆ ทีส่ านกังาน ก.ล.ต. อาจเปลีย่นแปลงในอนาคต  

กรรมการผูม้อี านาจลงลายมอืชื่อแทนผู้จดัการกองทรสัต์ ต้องมกีรรมการ 2 ท่าน (โดยไม่ใช่กรรมการ
อิสระ) ลงนามร่วมกันและประทับตราส าคัญของบริษัท  โดยคณะกรรมการของผู้จ ัดการกองทรัสต์อาจ
มอบหมายใหก้รรมการคนหนึ่งหรอืหลายคนหรอืบุคคลอื่นใดปฏบิตักิารอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการก็
ได ้ทัง้นี้ การมอบอ านาจดงักล่าวจะไม่รวมถงึการมอบอ านาจหรอืการมอบอ านาจช่วงทีท่ าใหก้รรมการหรอืผูร้บั
มอบอ านาจจากกรรมการสามารถอนุมตัิรายการที่ตนเองหรอืบุคคลที่อาจมคีวามขดัแย้ง มสี่วนได้เสยีหรอืมี
ผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดขดัแยง้กบัผลประโยชน์ของ CPNREIT 

บรษิัทฯ ได้ก าหนดให้กรรมการอสิระเป็นประธานกรรมการ เพื่อดูแลให้มัน่ใจว่าองค์ประกอบและการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการบรษิทัเอือ้ต่อการใชดุ้ลยพนิิจในการในการตดัสนิใจ โดยประธานกรรมการมหีน้าที่ 

1) ก ากบั ตดิตาม และดูแลใหม้ัน่ใจได้ว่า การปฏบิตัิหน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิัทเป็นไปอย่างมี
ประสทิธภิาพ และบรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย 

2) ร่วมก าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบรษิทัโดยหารอืร่วมกบัประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และ
มมีาตรการทีด่แูลใหเ้รื่องส าคญัไดถู้กบรรจุเป็นวาระการประชุม 

3) ดูแลการจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและเพียงพอที่กรรมการจะ
อภิปรายประเดน็ส าคญักนัอย่างรอบคอบ ส่งเสรมิให้กรรมการมกีารใช้ดุลยพนิิจที่รอบคอบ ให้
ความเหน็ไดอ้ย่างอสิระ 

1. หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัต่อบริษทัฯ  

(1) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติ
คณะกรรมการของบรษิัทฯ และมติที่ประชุมของผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสตัย์ สุจรติ ระมดัระวงั 
รกัษาผลประโยชน์และเป็นธรรมต่อผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ และผูถ้อืหน่วยทรสัต์ โดยในการปฏบิตัิ
หน้าทีจ่ะไม่ขดัต่อหน้าทีข่องบรษิทัฯ ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต์ 

(2) ก าหนดนโยบายการด าเนินงานของบรษิทัฯ และก ากบัควบคุมดูแลให้ฝ่ายบรหิารด าเนินการให้
เป็นไปตามนโยบายและกฎระเบยีบ ภายใตก้ารก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี 

(3) อนุมตัิงบการเงนิของผู้จดัการกองทรสัต์ และรายงานผลประกอบการของบรษิัทฯ ให้ผู้ถือหุ้น
ทราบ 

(4) ควบคุม ดแูลใหฝ้า่ยงานต่าง ๆ ของบรษิทัฯ มกีารปฏบิตัต่ิอผูม้สี่วนไดเ้สยีอย่างเป็นธรรม และมี
ความเท่าเทยีมกนั 

(5) พจิารณาเสนอวาระการประชุม กรณีทีเ่หน็ว่ามเีรื่องทีส่ าคญัทีค่ณะกรรมการควรพจิารณา และยงั
มไิดม้กีารบรรจุไวใ้นวาระการประชุมคณะกรรมการของบรษิทัฯ 

(6) พจิารณาคดัเลอืกและแต่งตัง้กรรมการของบรษิทัฯ แทนกรรมการเดมิทีพ่น้จากต าแหน่ง รวมทัง้
คดัเลอืกและเสนอแต่งตัง้กรรมการเพิม่เตมิต่อผูถ้อืหุน้ของบรษิัทฯ 
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(7) พจิารณาและอนุมตัเิรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินงานทีส่ าคญัของบรษิทัฯ เช่น การจ่ายเงนิปนั
ผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ การจดัประชุมผูถ้อืหุน้ ตามทีก่ฎหมายก าหนด แผนการตรวจสอบประจ าปี การ
คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้ และเสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ เป็นตน้ 

(8) ให้ความรู้เกี่ยวกบัการประกอบธุรกจิของบรษิัทฯ รวมถึงกฎหมาย ประกาศ หลกัเกณฑ์ และ
ขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง ใหก้รรมการใหม่ไดร้บัทราบ 

(9) ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 4 ครัง้ ซึ่งในการประชุม
คณะกรรมการบริษัทแต่ละครัง้ จะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมในจ านวนเกินกึ่งหนึ่งของ
จ านวนกรรมการทัง้หมด จงึจะครบเป็นองคป์ระชุม โดยมตขิองทีป่ระชุมคณะกรรมการใหถ้อืตาม
เสยีงขา้งมากของกรรมการทีม่าประชุม ทัง้นี้ กรรมการผูม้สี่วนไดเ้สยีในเรื่องนัน้ ๆ จะไม่มสีทิธิ
ออกเสยีง 

(10) จดัใหม้ตี าแหน่งเลขานุการคณะกรรมการบรษิทั เพื่อน าเสนอวาระในการประชุมตามทีแ่ต่ละฝ่าย
งานน าเสนอและจดัท ารายงานการประชุมคณะกรรมการของบรษิทัฯ และเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การประชุมดงักล่าว 

(11) ประเมนิผลการปฏบิตังิานของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร โดยในกรณีทีป่ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร
ด ารงต าแหน่งกรรมการ  กรรมการทีด่ ารงต าแหน่งประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารท่านนัน้จะไม่เขา้ร่วม
ในการพจิารณา และไม่มสีว่นร่วมในการตดัสนิใจ  

2. บทบาท หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัต่อ CPNREIT 

(1) พจิารณาอนุมตันิโยบายทีส่ าคญัในการจดัการ CPNREIT ไดแ้ก่ นโยบายในการจดัการกองทรสัต์ 
นโยบายการจดัโครงสร้างเงินทุนของกองทรัสต์ นโยบายการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ และ
นโยบายการจดัหาประโยชน์จากอสงัหารมิทรพัย ์เป็นตน้ เพื่อใหฝ้า่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งน าไปปฏบิตั ิ

(2) พจิารณาอนุมตัิการลงทุนหรอืไดม้าซึ่งอสงัหารมิทรพัยห์รอืสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยใ์นครัง้
แรกและการลงทุนเพิ่มเติม เพื่อการจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรพัย์หรือสทิธิการเช่า
อสงัหารมิทรพัย์ดงักล่าว รวมทัง้ก ากบัดูแลเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของผู้จดัการกองทรสัต ์
สญัญาก่อตัง้ทรสัต์ สญัญาแต่งตัง้ผู้จดัการกองทรสัต์ แบบแสดงรายการขอ้มูล หนังสอืชี้ชวน 
ระเบยีบ กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง และประกาศทีจ่ะแกไ้ขเพิม่เตมิ รวมทัง้พจิารณาอนุมตัเิกีย่วกบัการ
เพิม่ทุนของกองทรสัต ์รวมถงึการขออนุญาตต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

(3) พจิารณาอนุมตัเิกีย่วกบัการจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิหลกัและอุปกรณ์ของกองทรสัตเ์พื่อใหเ้ป็นไป
ตามนโยบายของผูจ้ดัการกองทรสัต์ สญัญาก่อตัง้ทรสัต์ สญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัต์ แบบ
แสดงรายการขอ้มลู หนงัสอืชีช้วน ระเบยีบ กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง และประกาศทีจ่ะแกไ้ขเพิม่เตมิ 

(4) พิจารณาอนุมัตินโยบายการบริหารและจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดูแลจัดการ  
CPNREIT เพื่อใหฝ้า่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งน าไปปฏบิตั ิ

(5) พจิารณาอนุมตันิโยบาย ระเบยีบปฏบิตั ิและกระบวนการต่าง ๆ ในการจดัการความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยเฉพาะอย่างยิง่ระหว่าง CPNREIT กบัผูจ้ดัการกองทรสัต์และบุคคล
ที่เกี่ยวโยงกนักับผู้จ ัดการกองทรสัต์ ซึ่งรวมถึงมาตรการหรือแนวทางด าเนินการเพื่อรักษา
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ประโยชน์ที่ดทีี่สุดของ CPNREIT หรอืผู้ถือหน่วยทรสัต์โดยรวมเมื่อเกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ขึน้  

(6) พจิารณาอนุมติการเขา้ท ารายการระหว่าง CPNREIT กบับุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑท์ีป่ระกาศทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด รวมถงึประกาศทีจ่ะแกไ้ขเพิม่เตมิ 

(7) พจิารณาคดัเลอืกประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร เพื่อบรหิารจดัการ CPNREIT 

(8) พจิารณาอนุมตักิารแต่งตัง้ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์เพื่อสง่ไปใหท้รสัตเีหน็ชอบ 

(9) พจิารณาอนุมตักิารประเมนิผลการปฏบิตังิานของผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์ เพื่อส่งไปใหท้รสัตี
รบัทราบ 

(10) พจิารณาคดัเลอืก อนุมตัิการให้เช่าทรพัยส์นิแก่ผูเ้ช่าช่วงทรพัย์สนิหลกั และน าส่งใหท้รสัตีเพื่อ
เหน็ชอบ 

(11) พิจารณาอนุมัติระบบงานที่จะมอบหมายให้ผู้ให้บริการภายนอกเป็นผู้ร ับด าเนินการ ตาม
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงพิจารณาคดัเลือกผู้ให้บริการภายนอกดังกล่าวเพื่อส่งให้ทรสัตี
รบัทราบ 

(12) พจิารณาอนุมตักิารว่าจา้งทีป่รกึษาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการ CPNREIT และส่งใหท้รสัตี
เพื่อรบัทราบ 

(13) ตดิตาม ดแูลจดัการใหม้กีารก ากบัดแูลการปฏบิตังิานของผูจ้ดัการกองทรสัต ์และผูร้บัมอบหมาย 
ให้เป็นไปตามนโยบายของผู้จ ัดการกองทรัสต์ สญัญาก่อตัง้ทรัสต์ สญัญาแต่งตั ้งผู้จ ัดการ
กองทรสัต ์แบบแสดงรายการขอ้มลู หนงัสอืชีช้วน ระเบยีบ กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งและประกาศทีจ่ะ
แกไ้ขเพิม่เตมิ รวมทัง้การรายงานเรื่องทีส่ าคญัต่อคณะกรรมการในทุก ๆ ไตรมาส หรอืเมื่อมเีหตุ
อนัควรทีต่อ้งรายงาน และประเมนิผลงานของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

(14) พจิารณาอนุมตังิบประมาณประจ าปี  

(15) พจิารณาอนุมตัริายจ่ายพเิศษ และ/หรอืงบประมาณการลงทุนทีอ่ยู่นอกงบประมาณประจ าปี 

(16) ก ากบัดแูลใหม้กีารรายงานผลการตรวจสอบภายใน (ถา้ม)ี ตามแผนการและหลกัเกณฑท์ีก่ าหนด  

(17) พจิารณาอนุมตัผิลการด าเนินงานและการจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต ์

(18) พจิารณาอนุมตักิารจดัประชุมสามญัประจ าปีของผูถ้อืหน่วยทรสัต์ หรอืเมื่อเหน็สมควรใหม้กีาร
ประชุมเพื่อประโยชน์ในการจดัการ CPNREIT หรอืเมื่อผู้ถือหน่วยทรสัต์ซึ่งถือหน่วยทรสัต์
รวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนหน่วยทรสัต์ที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด เขา้ชื่อกันท า
หนงัสอืขอใหเ้รยีกประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ โดยระบุเหตุผลในการขอเรยีกประชุมไวอ้ย่างชดัเจน
ในหนงัสอืนัน้ 

(19) พจิารณาอนุมตัแินวทางในการด าเนินการแกไ้ขขอ้พพิาทและขอ้รอ้งเรยีนทีส่ าคญัอนัเกีย่วกบัการ
ด าเนินงานของ CPNREIT ตามที่เห็นว่าจ าเป็นและเหมาะสม เพื่อให้ด าเนินการแก้ไขข้อ
รอ้งเรยีนและขอ้พพิาทเกี่ยวกบัการด าเนินงานของ CPNREIT จากบุคคลภายนอกหรอืผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ ด าเนินการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามข้อกฎหมาย ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือ
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หน่วยทรสัต์ สญัญาก่อตัง้ทรสัต์ สญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัต์ แบบแสดงรายการขอ้มูลและ
หนงัสอืชีช้วน 

(20) คณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรสัตอ์าจมอบหมายใหก้รรมการคนหนึ่งหรอืหลายคนหรอืบุคคล
อื่นใดปฏบิตักิารอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการกไ็ด ้ทัง้นี้ การมอบอ านาจดงักล่าวจะไม่
รวมถึงการมอบอ านาจหรือการมอบอ านาจช่วงที่ท าให้กรรมการหรือผู้ร ับมอบอ านาจจาก
กรรมการดงักล่าว สามารถอนุมตัิรายการทีต่นเองหรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ มสี่วนไดเ้สยี
หรอืมผีลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดขดัแยง้กบัผลประโยชน์ของ CPNREIT 

(21) พจิารณาอนุมตัวิธิกีารด าเนินการทางกฎหมายส าหรบัขอ้พพิาททีเ่กดิขึน้ 

3. หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของกรรมการอิสระ 

ผูจ้ดัการกองทรสัตก์ าหนดใหม้กีรรมการอสิระเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการบรษิทั ซึง่กรรมการอสิระ
จะต้องเป็นผู้ที่มคีวามรู้ความเชี่ยวชาญอนัเป็นประโยชน์ต่อธุรกจิ ในการท าหน้าที่ติดตามดูแลตรวจสอบการ
ท างานของผู้บริหารและฝ่ายงานของผู้จ ัดการกองทรัสต์ เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ด ี
พจิารณาให้ความเห็นสนับสนุนต่อนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อ CPNREIT และ/หรอืผู้ถือหน่วยทรสัต์ หรือ
คดัค้านเมื่อเหน็ว่าผู้จดัการกองทรสัต์อาจตดัสนิใจที่ส่งผลกระทบกบั  CPNREIT และ/หรอืผู้ถือหน่วยทรสัต ์
ในทางลบ โดยกรรมการอสิระตอ้งมคีวามเป็นอสิระจากการควบคุมของผู้บรหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ และไม่มสี่วน
เกี่ยวขอ้งหรอืมสี่วนไดเ้สยีกบัการตดัสนิใจในการด าเนินงานของผู้จดัการกองทรสัต์ และ  CPNREIT โดยมี
บทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบของกรรมการอสิระดงันี้ 

(1) พจิารณาใหค้วามเหน็หรอืใหข้อ้สงัเกตเกีย่วกบัรายการกบับุคคลทีเ่กีย่วโยงของ CPNREIT หรอื
รายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รวมทัง้การไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิที่มี
นยัส าคญั เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 

(2) ให้ค าแนะน าหรือให้ความเห็นในเรื่องที่ส าคัญ เช่น โครงสร้างเงินทุน นโยบายของผู้จดัการ
กองทรสัต ์นโยบายการควบคุมการปฏบิตังิาน เป็นตน้ 

(3) ใหค้วามเหน็เกีย่วกบันโยบายในการบรหิารและจดัการความเสีย่งทีเ่กดิขึน้และหลกัเกณฑว์ธิกีาร
ควบคุมหรอืลดความเสีย่ง 

(4) เสนอแนะหรอืแนะน าในที่ประชุมคณะกรรมการของผู้จดัการกองทรสัต์ ในเรื่องที่ส าคญัที่ควร
พจิารณา เช่น การลงทุนในทรพัย์สนิหลกั การพจิารณาขอ้รอ้งเรยีน การพจิารณาขอ้พพิาททาง
กฎหมาย การเปลีย่นตวัผูเ้ช่าทรพัยส์นิหลกัของ CPNREIT หรอืผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์(ถ้าม)ี 
รวมทัง้ใหค้ าแนะน าหรอืใหค้วามเหน็ในเรื่องทีก่รรมการอสิระมคีวามช านาญหรอืมปีระสบการณ์
เป็นพเิศษทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการ CPNREIT 

(5) พจิารณา ก ากบัดแูล และใหค้ าแนะน าแก่ผูจ้ดัการกองทรสัต ์ในการจดัท างบการเงนิของผูจ้ดัการ
กองทรสัตแ์ละ CPNREIT ใหม้คีวามถูกตอ้งครบถว้น  

(6) เสนอแนะเรื่องทีส่ าคญัทีค่วรพจิารณาในทีป่ระชุมคณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรสัต์ 

(7) แต่งตัง้ ดูแลติดตามการด าเนินงาน ตรวจสอบ ให้ค าแนะน าหรอืให้ความเหน็เกี่ยวกบัแผนการ
ด าเนินงาน ประเมนิผลงาน และใหค้ าแนะน าหรอืใหค้วามเหน็เกีย่วกบัผลการประเมนิผลงานของ
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ผูต้รวจสอบภายใน (ถ้าม)ี รวมถึงการน าเสนอและให้ความเหน็เกี่ยวกบัรายงานการตรวจสอบ
ภายในต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรสัต์ 

(8) พจิารณาใหม้กีารตรวจสอบภายในเมื่อเหน็สมควร 

(9) ดูแลให้ที่ปรึกษาของคณะกรรมการของผู้จดัการกองทรสัต์ไม่เข้าร่วมประชุม ในกรณีที่มกีาร
พจิารณาประเดน็ซึง่ทีป่รกึษาอาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

(10) ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของผู้จดัการกองทรสัต์มอบหมายและเป็นประโยชน์ต่อ  
CPNREIT 

จากบทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบของกรรมการอสิระทีไ่ดก้ าหนดไวข้า้งต้น ฝ่ายงานทีเ่กีย่วขอ้ง
จะต้องมกีารรายงานใหก้รรมการอสิระพจิารณาและรบัทราบอย่างสม ่าเสมอ รวมถงึการใหค้ าแนะน าทีจ่ าเป็น
เกีย่วกบัรายการเกีย่วโยงกนัหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบั CPNREIT และจุดอ่อนดา้น
การควบคุมภายในและจุดทีต่้องมกีารปรบัปรุงแกไ้ขเกีย่วกบัระบบการควบคุมภายใน ในการท าหน้าทีใ่นฐานะ
ผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละความคบืหน้าในการแกไ้ข 

ทัง้นี้ ในการคดัเลอืกกรรมการอสิระ ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดก้ าหนดใหก้รรมการอสิระตอ้งมคีุณสมบตัอิย่าง
น้อยดงัต่อไปนี้ 

(1) ถอืหุ้นไม่เกนิร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของผู้จดัการกองทรสัต์ บรษิัท
ใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของผู้จดัการกองทรสัต ์หรอื
บุคคลที่เกี่ยวโยงกนั ทัง้นี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวขอ้งตามมาตรา 258 ของ พ.ร.บ.
หลกัทรพัย ์ของกรรมการอสิระรายนัน้ ๆ ดว้ย 

(2) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการที่มสี่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรกึษาที่ไดเ้งนิเดอืน
ประจ า หรอืผูม้อี านาจควบคุมของผูจ้ดัการกองทรสัต์ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทั
ย่อยล าดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อี านาจควบคุมของผูจ้ดัการกองทรสัต์ หรอืเป็นบุคคลที่
เกี่ยวโยงกนั เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเขา้ด ารง
ต าแหน่ง 

(3) ไม่เป็นบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่
เป็นบดิา มารดา คู่สมรส พีน้่อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้รหิาร 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มอี านาจควบคุม หรอืบุคคลที่จะได้รบัการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บรหิาร 
หรอืผูม้อี านาจควบคุมของผูจ้ดัการกองทรสัตห์รอืบรษิทัย่อย 

(4) ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธรุกจิกบัผูจ้ดัการกองทรสัต ์บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผู้
ถอืหุน้รายใหญ่ ผูม้อี านาจควบคุมของผูจ้ดัการกองทรสัต ์หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจเป็นบุคคลทีม่คีวาม
เกีย่วโยง ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทัง้ไม่เป็น
หรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั กรรมการทีไ่ม่ใช่กรรมการอสิระ หรอืผูบ้รหิารของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธ์
ทางธุรกจิกบัผู้จดัการกองทรสัต์ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืนิติ
บุคคลทีอ่าจเป็นบุคคลที่มคีวามเกี่ยวโยง เว้นแต่จะได้พน้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่
น้อยกว่า 2 ปีก่อนเขา้ด ารงต าแหน่ง 
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(5) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองผูจ้ดัการกองทรสัต์ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้ือ
หุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของผูจ้ดัการกองทรสัต์ หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามเกีย่วโยง 
และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือ
หุ้นส่วนผู้จดัการของส านักงานสอบบญัชี ซึ่งมผีู้สอบบญัชีของผู้จดัการกองทรสัต์ บรษิัทใหญ่ 
บรษิทัย่อย บรษิัทร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผู้มอี านาจควบคุมของผูจ้ดัการกองทรสัต์ หรอืนิติ
บุคคลทีอ่าจมคีวามเกีย่วโยง สงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อย
กว่า 2 ปี ก่อนเขา้ด ารงต าแหน่ง 

(6) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้ใหบ้รกิารทางวชิาชพีใด ๆ ซึง่รวมถงึการใหบ้รกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมาย
หรือที่ปรึกษาทางการเงนิซึ่งได้รบัค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากผู้จดัการกองทรสัต ์
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้จ ัดการ
กองทรสัต์ หรือนิติบุคคลที่อาจมคีวามเกี่ยวโยง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มนีัย ผู้มีอ านาจควบคุม 
กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอสิระ ผู้บรหิาร หรอืหุ้นส่วนผู้จดัการของผู้ให้บรกิารทางวชิาชพีนัน้
ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเขา้ด ารงต าแหน่ง  

(7) ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของผูจ้ดัการกองทรสัต์ ผูถ้อื
หุน้รายใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วโยงกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนัยกบักิจการของผู้จดัการ
กองทรสัต์ หรอืบรษิทัย่อย หรอืไม่เป็นหุ้นส่วนทีม่นีัยในหา้งหุน้ส่วน หรอืเป็นกรรมการที่มสี่วน
ร่วมบรหิารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรกึษาที่รบัเงนิเดอืนประจ า หรอืถือหุน้เกนิรอ้ยละ 1 ของ
จ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอื่น ซึง่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและ
เป็นการแขง่ขนัทีม่นียักบักจิการของผูจ้ดัการกองทรสัตห์รอืบรษิทัย่อย 

(9) ไม่เป็นบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เห็นว่าไม่สมควรเป็นผู้บริหารตามข้อบังคับของตลาด
หลกัทรพัย์ฯ และ/หรอืบุคคลที่มลีกัษณะต้องหา้มตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่า
ด้วยลกัษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนโดยอนุโลม ตามข้อ 12(4) ของประกาศ
ส านกังาน ก.ล.ต. ที ่สช. 29/2555 เรื่อง หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารในการใหค้วามเหน็ชอบ
ผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละมาตรฐานการปฏบิตังิาน และทีจ่ะมแีกไ้ขเพิม่เตมิหรอืตามกฎเกณฑอ์ื่น ๆ 
ทีส่ านกังาน ก.ล.ต. อาจเปลีย่นแปลงในอนาคต 

(10) ไม่เคยต้องค าพพิากษาว่าด้วยกระท าความผดิตามกฎหมายหลกัทรพัย์ กฎหมายว่าด้วยการ
ประกอบธุรกจิเงนิทุน ธุรกจิหลกัทรพัย์และธุรกจิเครดติฟองซเิอร ์กฎหมายว่าดว้ยการธนาคาร
พาณิชย์ กฎหมายว่าดว้ยการประกนัวนิาศภยั กฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการ
ฟอกเงนิ หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วกบัธุรกจิการเงนิในท านองเดยีวกนั ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรอื
กฎหมายต่างประเทศ โดยหน่วยงานทีม่อี านาจตามกฎหมายนัน้ ทัง้นี้ ในความผดิเกีย่วกบัการ
กระท าอนัไม่เป็นธรรมทีเ่กีย่วกบัการซือ้ขายหลกัทรพัย ์หรอืการบรหิารงานทีม่ลีกัษณะเป็นการ
หลอกลวงฉ้อฉลหรอืทุจรติ  

(11) ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเหน็อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกบัการด าเนินงานของ
ผูจ้ดัการกองทรสัต ์
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ทัง้นี้ ในสว่นนี้ ค าว่า “บรษิทัใหญ่” “บรษิทัย่อย” “บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั” “บรษิทัร่วม” “ผูท้ีเ่กีย่วโยง” 
“ผูบ้รหิาร” “ผูถ้อืหุน้รายใหญ่” “ผูม้อี านาจควบคุม” “บุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้” ใหม้คีวามหมายเช่นเดยีวกบับท
นิยามของค าดงักล่าวที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการ
อนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ 

คณะกรรมการของผู้จดัการกองทรสัต์และกรรมการอสิระมหีน้าที่ในการก ากบัดูแลและให้ค าแนะน าที่
จ าเป็นแก่ผู้จดัการกองทรสัต์ ในขณะที่ประธานเจ้าหน้าที่บรหิารมอี านาจ หน้าที่ และความรบัผดิชอบในการ
ควบคุม ติดตามและดูแลการด าเนินงานของผู้จดัการกองทรสัต์ เพื่อให้การปฏิบตัิหน้าที่ในการเป็นผู้จดัการ
กองทรสัตเ์ป็นไปตามนโยบายทีก่ าหนด สญัญาก่อตัง้ทรสัต ์สญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัต ์แบบแสดงรายการ
ขอ้มลู หนงัสอืชีช้วน ระเบยีบ และกฎหมายที่เกีย่วขอ้งกบัการดูแลจดัการกองทรสัต์ โดยผูจ้ดัการกองทรสัต์ได้
ก าหนดหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ดงันี้ 

4. หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอ านาจ หน้าที่ และความรบัผิดชอบในการควบคุม ติดตามและดูแลการ
ด าเนินงานของผูจ้ดัการกองทรสัต ์โดยก าหนดหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารดงันี้ 

(1) ก าหนดแผนการด าเนินงานในการจดัการ CPNREIT การจดัโครงสรา้งเงนิทุน การตดัสนิใจลงทุน 
การวางกลยุทธ์และนโยบายในการคดัเลอืกและจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหารมิทรพัย์ ภายใต้
นโยบายของผูจ้ดัการกองทรสัต ์ 

(2) พจิารณาอนุมตัแิผนการตรวจสอบและสอบทานการปฏบิตังิานประจ าปี 

(3) พจิารณาคดัเลอืก อนุมตักิารว่าจา้ง และอนุมตักิารเลกิจา้ง รวมถงึเรื่องอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
ว่าจา้งบุคลากรของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

(4) ดแูลบรหิารการด าเนินงาน และ/หรอืการบรหิารงานประจ าวนัในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต์ รวมถงึ
การก ากบัดูแลการปฏบิตังิานโดยรวมของผูจ้ดัการกองทรสัต์ และประเมนิผลงานบุคลากรของ
ผู้จดัการกองทรสัต์ ให้เป็นไปตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการของผู้จดัการกองทรสัต์ มติ
คณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรสัต ์สญัญาก่อตัง้ทรสัต ์สญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัต์ แบบ
แสดงรายการข้อมูล หนังสือชี้ชวน ระเบียบ มติที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ และกฎหมายที่
เกีย่วขอ้งกบัการปฏบิตังิานของผูจ้ดัการกองทรสัต์ 

(5) พิจารณาอนุมตัิการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกบัผู้จ ัดการกองทรัสต์และการด าเนินงานของ  
CPNREIT 

(6) พิจารณาอนุมัติวิธีการด าเนินการทางกฎหมายส าหรับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นที่มีระดับความมี
นยัส าคญัอยู่ภายในขอบเขตอ านาจการอนุมตัขิองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

(7) เป็นตวัแทนผูจ้ดัการกองทรสัต ์ตลอดจนมอี านาจมอบหมายใหบุ้คคลด าเนินการในการตดิต่อกบั
หน่วยงานราชการและหน่วยงานก ากบัดแูลทีเ่กีย่วขอ้ง 

(8) มอี านาจในการออก แก้ไข เพิ่มเติม หรอืปรบัปรุงระเบียบ ค าสัง่ และขอ้บงัคบัที่เกี่ยวกบัการ
ท างานของผูจ้ดัการกองทรสัต ์ภายในกรอบนโยบายทีไ่ดร้บัจากคณะกรรมการ 
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(9) มีอ านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบใด ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายหรือตามนโยบายที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรสัต์ 

(10) มอี านาจในการมอบอ านาจช่วง และ/หรอืมอบหมายใหบุ้คคลอื่นปฏบิตังิานเฉพาะอย่างแทนได ้
โดยการมอบอ านาจช่วง และ/หรอืการมอบหมายดงักล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบ
อ านาจตามหนังสอืมอบอ านาจที่ให้ไว้ และ/หรอืใหเ้ป็นไปตามระเบยีบ ขอ้ก าหนด หรอืค าสัง่ที่
คณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรสัต์ไดก้ าหนดไว ้ทัง้นี้ การมอบหมายอ านาจหน้าทีแ่ละความ
รบัผดิชอบของประธานเจ้าหน้าที่บรหิารนัน้จะต้องไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจ หรอืมอบ
อ านาจช่วงทีท่ าใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร หรอืผูร้บัมอบอ านาจจากประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร
สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง อาจมีส่วนได้เสียหรืออาจได้รับ
ประโยชน์ในลกัษณะใด ๆ หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์อื่นใดกบั CPNREIT 

5. หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของผูใ้ห้บริการภายนอกท่ีได้รบัมอบหมายให้เป็นผูด้ าเนินการ  

ผูจ้ดัการกองทรสัตอ์าจมอบหมายใหบุ้คคลอื่นจากภายนอกเป็นผูร้บัด าเนินการในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
ประกอบธุรกจิในบางส่วนงาน ซึ่งผู้จดัการกองทรสัต์จะก ากบัดูแลการปฏบิตัิงานของผู้ให้บรกิารภายนอกให้
เป็นไปตามนโยบายของผูจ้ดัการกองทรสัต ์สญัญาก่อตัง้กองทรสัต ์สญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัต์ แบบแสดง
รายการขอ้มูล หนังสอืชีช้วน ระเบยีบ และกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง ซึง่หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของผูใ้หบ้รกิาร
ภายนอกทีไ่ดร้บัมอบหมายใหเ้ป็นผูด้ าเนินการ มดีงันี้     

(1) ผูจ้ดัการกองทรสัต์อาจมอบหมายใหบุ้คคลอื่นเป็นผูร้บัด าเนินการงานดา้นการตรวจสอบภายใน
ซึง่ขึน้ตรงต่อกรรมการอสิระ โดยเป็นผู้ที่มคีวามเป็นอสิระและถูกแยกออกจากฝ่ายงานต่าง ๆ  
โดยมหีน้าทีห่ลกัในการตรวจสอบและประเมนิระบบการปฏบิตังิานภายในของผูจ้ดัการกองทรสัต ์ 
และรายงานผลการตรวจสอบต่อกรรมการอิสระเพื่อให้มีระบบควบคุมภายในที่ดี โดยมีการ
ตรวจสอบในเรื่องดงัต่อไปนี้ 

(1.1) ประสทิธิภาพ ประสิทธิผลของการควบคุมภายใน การก ากับดูแลกิจการที่ดีและการ
บรหิารความเสีย่ง 

(1.2) ความถูกต้องเชื่อถือได้ของขอ้มูลทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินที่เกี่ยวข้องกบัการ
จดัการ CPNREIT 

(1.3) การตรวจสอบระบบการควบคุมภายในเพื่อป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์และ
รายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

(1.4) ความเพยีงพอและประสทิธผิลของการบรหิารความเสีย่ง 

(2) ผู้จดัการกองทรสัต์อาจมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้รบัด าเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกบัการ
ประกอบธุรกจิเป็นผูจ้ดัการกองทรสัต ์ในสว่นงานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ กฎหมาย ทรพัยากร
บุคคล (ไม่รวมถงึหน้าทีข่องการคดัเลอืกบุคลากรของผูจ้ดัการกองทรสัต์) โดยใหถ้อืปฏบิตัติาม
กฎเกณฑ์เช่นเดยีวกนักบัพนักงานภายในของผู้จดัการกองทรสัต์ อาทเิช่น ในเรื่องการเขา้ถึง
ขอ้มูลภายในของ CPNREIT รวมทัง้ใหร้บัทราบถึงนโยบายของผูจ้ดัการกองทรสัต์ กฎเกณฑ์
และประกาศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตังิาน 
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10.4.4 หน้าท่ีของผูจ้ดัการกองทรสัต ์ 

ผู้จดัการกองทรสัต์มีหน้าที่และความรบัผิดชอบหลกัในการดูแลจดัการ  CPNREIT ซึ่งรวมถึงการลงทุนใน
ทรพัยส์นิของ CPNREIT โดยผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะปฏบิตัหิน้าทีภ่ายใตก้ารก ากบัดแูลของทรสัต ีโดยมหีน้าทีแ่ละความ
รบัผดิชอบของผูจ้ดัการกองทรสัต ์ดงันี้ 

10.4.4.1 หน้าท่ีต่อ CPNREIT 

1. ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามหลกัการด าเนินธุรกจิดงัต่อไปนี้ 

(1) ปฏบิตัิหน้าที่โดยใช้ความรู้ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชพี ด้วยความรบัผดิชอบ ความ
ระมดัระวัง และความซื่อสตัย์สุจริต โดยต้องปฏิบัติต่อผู้ถือหน่วยทรสัต์อย่างเป็นธรรม เพื่อ
ประโยชน์ทีด่ทีีสุ่ดของผูถ้อืหน่วยทรสัต์โดยรวม รวมทัง้ต้องปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ท
รสัต์ สญัญาแต่งตัง้ผู้จ ัดการกองทรัสต์ วัตถุประสงค์ในการก่อตัง้ CPNREIT มติของผู้ถือ
หน่วยทรสัต ์และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

(2) ด ารงเงนิทุนให้เพยีงพอต่อการด าเนินธุรกจิและความรบัผดิชอบอนัอาจเกดิขึน้จากการปฏบิตัิ
หน้าทีใ่นฐานะผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดอ้ย่างต่อเนื่อง 

(3) เปิดเผย ให้ความเหน็ หรอืให้ขอ้มูลที่มคีวามส าคญัและเกีย่วขอ้งอย่างเพยีงพอในการตดัสนิใจ
ลงทุนของผูล้งทุน โดยขอ้มลูดงักล่าวต้องสื่อสารไดอ้ย่างชดัเจน ไม่บดิเบอืน และไม่ท าใหส้ าคญั
ผดิ 

(4) ไม่น าขอ้มลูจากการปฏบิตัหิน้าทีผู่จ้ดัการกองทรสัต์ไปใชป้ระโยชน์อย่างไม่เหมาะสมเพื่อตนเอง 
หรอืท าใหเ้กดิความเสยีหาย หรอืกระทบต่อผลประโยชน์โดยรวมของ CPNREIT 

(5) ปฏบิตัิงานด้วยความระมดัระวงัไม่ให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และในกรณีที่มคีวาม
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์เกดิขึน้ ตอ้งด าเนินการใหม้ัน่ใจไดว้่าผูล้งทุนไดร้บัการปฏบิตัทิีเ่ป็นธรรม
และเหมาะสม 

(6) ปฏบิตัิตามกฎหมายหลกัทรพัย์และกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินการของ  CPNREIT 
ตลอดจนจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวชิาชพีทีก่ าหนดโดยสมาคมทีเ่กีย่วเนื่องกบั
ธุรกิจหลกัทรพัย์ หรอืองค์กรที่เกี่ยวข้องกบัธุรกจิหลกัทรพัย์ที่ส านักงาน ก.ล.ต. ยอมรบัโดย
อนุโลม และไม่สนับสนุน สัง่การ หรอืให้ความร่วมมอืแก่บุคคลใดในการปฏบิตัิฝ่าฝืนกฎหมาย
หรอืขอ้ก าหนดดงักล่าว 

(7) ใหค้วามร่วมมอืในการปฏบิตัหิน้าทีข่องทรสัต ีหรอืส านกังาน ก.ล.ต. ซึง่รวมถงึการเปิดเผยขอ้มูล
ทีอ่าจสง่ผลกระทบต่อการบรหิารจดัการ CPNREIT อย่างมนีัยส าคญั หรอืขอ้มูลอื่นทีค่วรแจง้ให้
ทราบ 

2. ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องจดัให้มีระบบงานที่มีคุณภาพ มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการปฏิบตัิงานที่มี
ประสทิธภิาพ และสามารถรองรบังานในความรบัผดิชอบไดอ้ย่างครบถว้น โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุม
เรื่องดงัต่อไปนี้ เพื่อให้การดูแลจดัการ CPNREIT ตามที่ได้รบัมอบหมายจากทรสัตีให้เป็นไปอย่าง
เหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ  
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(1) การก าหนดนโยบายในการจดัการ CPNREIT การจดัโครงสร้างเงนิทุนของ CPNREIT การ
ตดัสนิใจลงทุนในทรพัยส์นิหลกั และการก าหนดนโยบายและกลยุทธใ์นการจดัหาประโยชน์จาก
ทรัพย์สินหลัก เพื่อให้การจัดการลงทุนตามที่ได้รับมอบหมายเป็นไปด้วยความรอบคอบ 
ระมดัระวงั สอดคล้องกบันโยบายการลงทุนตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ และเป็นไปตามทีก่ฎหมาย
หลกัทรพัยแ์ละกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินการของ CPNREIT ก าหนด ตลอดจนเพื่อ
รกัษาประโยชน์ของ CPNREIT และผูถ้อืหน่วยทรสัตโ์ดยรวม 

(2) การบริหารและจดัการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกบัการดูแลจดัการ CPNREIT ตามที่ได้รับ
มอบหมาย เพื่อใหส้ามารถป้องกนัและจดัการความเสีย่งไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

(3) การจดัการความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยเฉพาะอย่างยิง่ระหว่าง CPNREIT กบั
ผู้จ ัดการกองทรัสต์และบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จ ัดการกองทรัสต์ ซึ่งรวมถึงมาตรการหรือ
แนวทางด าเนินการเพื่อรกัษาประโยชน์ทีด่ทีีสุ่ดของ CPNREIT หรอืผูถ้อืหน่วยทรสัต์โดยรวม 
เมื่อเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ขึน้ 

(4) การคัดเลือกบุคลากรของผู้จ ัดการกองทรัสต์และผู้ร ับมอบหมายในงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินการของ CPNREIT (ถา้ม)ี เพื่อใหม้ผีูท้ีม่คีวามรูค้วามสามารถและมคีุณสมบตัทิีเ่หมาะสม
กบังานทีจ่ะปฏบิตั ิ

(5) การก ากบัดแูลการปฏบิตังิานของผูจ้ดัการกองทรสัต์และบุคลากรของผูจ้ดัการกองทรสัต์ รวมทัง้
การตรวจสอบดูแลผูร้บัมอบหมายในงานทีเ่กีย่วกบัการจดัการ CPNREIT เพื่อใหเ้ป็นไปตามที่
กฎหมายหลกัทรพัย ์กฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง และสญัญาก่อตัง้ทรสัตก์ าหนด  

(6) การเปิดเผยขอ้มลูของ CPNREIT ทีค่รบถว้นถูกต้องและเพยีงพอเพื่อใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนดใน
สญัญาก่อตัง้ทรสัตแ์ละกฎหมายหลกัทรพัย ์  

(7) การปฏบิตักิารดา้นงานสนบัสนุน (Back Office) 

(8) การตรวจสอบและควบคุมภายใน 

(9) การตดิต่อสือ่สารกบัผูล้งทุนและการจดัการกบัขอ้รอ้งเรยีนของผูล้งทุน  

(10) การจดัการกบัขอ้พพิาททางกฎหมาย  

ทัง้นี้ ผู้จ ัดการกองทรัสต์อาจมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้ร ับด าเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการ
ประกอบธุรกจิเป็นผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ด ้โดยตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในขอ้ 8.4.1.3 

3. ผู้จดัการกองทรสัต์อาจมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้รบัด าเนินการในเรื่องที่เกี่ยวขอ้งกบัการประกอบ
ธุรกจิเป็นผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดเ้ท่าทีจ่ าเป็น เพื่อสง่เสรมิใหก้ารประกอบธุรกจิเป็นไปอย่างคล่องตวัและมี
ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ ทัง้นี้ ภายใตห้ลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ 

(1) การมอบหมายต้องไม่มลีกัษณะที่อาจส่งผลกระทบต่อประสทิธิภาพของการปฏบิตัิหน้าที่ของ
ผูจ้ดัการกองทรสัต ์

(2) มมีาตรการรองรบัใหส้ามารถประกอบธุรกจิไดอ้ย่างต่อเนื่อง ในกรณีทีผู่ร้บัด าเนินการไม่สามารถ
ด าเนินการต่อไปได ้
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(3) ในกรณีทีม่กีารมอบหมายงานเกีย่วกบัการลงทุนในทรพัยส์นิอื่นของ CPNREIT ต้องมอบหมาย
ใหก้บัผูท้ีส่ามารถด าเนินการไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย  

ทัง้นี้ การมอบหมายใหบุ้คคลอื่นเป็นผูร้บัด าเนินการตามขอ้น้ี ต้องมใิช่การมอบหมายระบบและงานตาม
ขอ้ 2. (1) (2) (3) (4) และ (9)  

4. ให้ผู้จดัการกองทรสัต์จดัท างบการเงนิของตนให้เป็นไปตามมาตรฐานบญัชทีี่ก าหนดตามกฎหมายว่า
ด้วยวชิาชีพบญัชี และส่งงบการเงินดงักล่าวต่อส านักงาน ก.ล.ต. ภายในสามเดือนนับแต่วนัสิน้รอบ
ระยะเวลาบญัช ี

5. ไม่ด าเนินการใด ๆ ที่จะส่งผลให้ทรสัตีไม่สามารถปฏบิตัิหน้าที่ได้อย่างเป็นอสิระ เช่น การลงทุนใน
อสงัหารมิทรพัยท์ีม่บีุคคลทีเ่กีย่วโยงกนักบัทรสัตเีป็นผูท้รงกรรมสทิธิห์รอืสทิธคิรอบครอง 

6. ผู้จดัการกองทรสัต์ต้องจดัให้มีการประกนัภยัความรบัผิดที่อาจเกิดขึ้นจากการด าเนินธุรกจิหรอืการ
ปฏบิตังิานของตนในฐานะเป็นผูจ้ดัการกองทรสัต์ ตลอดจนการปฏบิตัิงานของกรรมการ ผูบ้รหิาร และ
พนักงานของตน ตลอดระยะเวลาแห่งสญัญาแต่งตัง้ผู้จดัการกองทรสัต์ ซึ่งเป็นไปตามระบบงานของ
ผูจ้ดัการกองทรสัต ์

7. ผู้จดัการกองทรสัต์ต้องจดัให้มีการประชุมผู้ถือหน่วยทรสัต์เพื่อพิจารณาลงมติในกรณีต่าง ๆ ตามที่
ก าหนดไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ เช่น การแก้ไขเพิม่เตมิสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ การเพิม่ทุนของกองทรสัต ์
การเปลีย่นแปลงทรสัต ีเป็นตน้ 

8. ในกรณีทีม่กีารแต่งตัง้ทีป่รกึษาเพื่อใหค้ าปรกึษาหรอืค าแนะน าเกีย่วกบัการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละ
การจดัการอสงัหารมิทรพัย ์ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ 

(1) ด าเนินการใหท้ีป่รกึษาแจง้การมสีว่นไดเ้สยีในเรื่องทีพ่จิารณา 

(2) มใิหท้ีป่รกึษาผูท้ีม่สีว่นไดเ้สยีในเรื่องทีพ่จิารณาไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม เขา้ร่วมพจิารณา
ในเรื่องนัน้ 

9. ในการท าธุรกรรมเกีย่วกบัอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อ CPNREIT ผูจ้ดัการกองทรสัต์ต้องปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตาม
หลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ดว้ย 

(1) ด าเนินการเพื่อให้มัน่ใจได้ว่าการจ าหน่าย จ่าย โอนอสงัหารมิทรพัย์ หรือการเข้าท าสญัญาที่
เกี่ยวเนื่องกบัอสงัหาริมทรพัย์เพื่อ CPNREIT เป็นไปอย่างถูกต้องและมผีลใช้บงัคบัได้ตาม
กฎหมาย 

(2) ด าเนินการเพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่าการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยข์อง CPNREIT เป็นไปอย่างเหมาะสม 
โดยอย่างน้อยตอ้งมกีารด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

(ก) การประเมนิความพรอ้มของตนเองในการบรหิารการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยน์ัน้ ๆ ก่อน
รับเป็นผู้จ ัดการกองทรัสต์ หรือก่อนลงทุนเพิ่มเติมในอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวเพื่อ  
CPNREIT แลว้แต่กรณี 

(ข) การวเิคราะหแ์ละศกึษาความเป็นไปได ้และการตรวจสอบและสอบทาน (Due Diligence) 
อสงัหารมิทรพัย ์ตลอดจนการประเมนิความเสีย่งดา้นต่าง ๆ ทีอ่าจเกดิจากการลงทุนใน
อสงัหารมิทรพัยน์ัน้ ๆ พรอ้มทัง้จดัให้มแีนวทางการบรหิารความเสีย่งดว้ย ทัง้นี้ ความ
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เสี่ยงดังกล่าวให้หมายความรวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการพฒันาหรือก่อสร้าง
อสงัหาริมทรพัย์ (ถ้ามี) เช่น ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการก่อสร้างล่าช้า และการไม่
สามารถจดัหาประโยชน์จากอสงัหารมิทรพัยไ์ด ้เป็นตน้ 

10. จดัใหม้กีารประเมนิมูลค่าทรพัยส์นิหลกัที่ CPNREIT ลงทุน โดยบรษิทัประเมนิมูลค่าทรพัยส์นิทีไ่ดร้บั
ความเหน็ชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. ตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง ภายใต้หลกัเกณฑท์ีก่ าหนดไวใ้นสญัญา
ก่อตัง้ทรัสต์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น ก่อนการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหลักของ  
CPNREIT การสอบทานการประเมนิมูลค่าทรพัยส์นิหลกัของ CPNREIT การประเมนิมูลค่าทรพัยส์นิ
หลกัของ CPNREIT ตามระยะเวลาทีก่ฎหมายก าหนด เป็นตน้ 

11. อสงัหารมิทรพัย์ที่ CPNREIT จะลงทุน นอกจากต้องจดัให้มกีารประเมนิมูลค่าตามหลกัเกณฑ์ที่
กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งก าหนด และจดัให้มีการตรวจสอบและสอบทานแล้ว ผู้จดัการกองทรสัต์ยงัต้อง
ด าเนินการต่าง ๆ ในการตรวจสอบอสงัหารมิทรพัยท์ี่จะลงทุนเยี่ยงผูป้ระกอบวชิาชพี เช่น สภาพของ
อสงัหารมิทรพัย ์ความสามารถของคู่สญัญา ขอ้มูลดา้นการเงนิและกฎหมาย ความเหมาะสมดา้นอื่น ๆ 
เป็นตน้ เพื่อประกอบการตดัสนิใจลงทุนและการเปิดเผยขอ้มูล ไม่ว่ากรณีใด ๆ หากผูจ้ดัการกองทรสัต์
ไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหท้รสัตจีดัการ CPNREIT ตามความจ าเป็นเพื่อป้องกนั ยบัยัง้ หรอืจ ากดัมิ
ใหเ้กดิความเสยีหายอย่างรา้ยแรงต่อประโยชน์ของ CPNREIT หรอืผูถ้อืหน่วยทรสัต์ทัง้ปวง โดยทรสัตี
อาจมอบหมายใหบุ้คคลอื่นจดัการ CPNREIT แทนในระหว่างนี้ได ้

12. ด าเนินการใด ๆ เพื่อใหไ้ดม้าซึง่ทรพัยส์นิหลกัหรอือสงัหารมิทรพัยท์ี่ CPNREIT จะลงทุนเพิม่เตมิ ใน
กรณีการเพิม่ทุนของ CPNREIT เพื่อลงทุนในอสงัหารมิทรพัยเ์พิม่เตมิ ภายใน 60 วนันับแต่วนัทีก่่อตัง้ 
CPNREIT แล้วเสร็จ ส าหรบัการเสนอขายหน่วยทรสัต์ครัง้แรก หรือนับแต่วนัที่ปิดการเสนอขาย
หน่วยทรสัตใ์นกรณีการเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พื่อการเพิม่ทุนของ CPNREIT 

13. ในการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยต์้องเป็นการไดม้าซึง่กรรมสทิธิห์รอืสทิธคิรอบครองในอสงัหารมิทรพัย์
เท่านัน้ เฉพาะกรณีการได้มาซึ่งสทิธคิรอบครองต้องเป็นกรณีการได้มาซึ่งเอกสารสทิธเิป็น น.ส.3 ก. 
หรือสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย์ที่มีเอกสารแสดงกรรมสทิธิห์รือสทิธิครอบครองประเภท น.ส.3 ก. 
เท่านัน้ 

14. อสงัหารมิทรพัยท์ีไ่ดม้าตอ้งไม่อยูใ่นบงัคบัแหง่ทรพัยสทิธหิรอืมขีอ้พพิาทใด ๆ เวน้แต่ผูจ้ดัการกองทรสัต์
และทรสัตไีดพ้จิารณาโดยมคีวามเหน็เป็นลายลกัษณ์อกัษรว่าการอยู่ภายใต้บังคบัแห่งทรพัยสทิธหิรอื
การมีข้อพิพาทนัน้ไม่กระทบต่อการหาประโยชน์จากอสงัหาริมทรพัย์ดงักล่าวอย่างมีนัยส าคญั และ
เงื่อนไขการไดม้าซึง่อสงัหารมิทรพัยน์ัน้ยงัเป็นประโยชน์แก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตโ์ดยรวม 

15. การท าสญัญาเพื่อให้ได้มาซึ่งอสงัหาริมทรัพย์ต้องไม่มีข้อตกลงหรือข้อผู กพันใด ๆ ที่อาจมีผลให้ 
CPNREIT ไม่สามารถจ าหน่ายอสงัหารมิทรพัยใ์นราคายุตธิรรม (ในขณะทีม่กีารจ าหน่าย) เช่น ขอ้ตกลง
ทีใ่หส้ทิธแิก่คู่สญัญาในการซือ้อสงัหารมิทรพัยข์อง CPNREIT ไดก้่อนบุคคลอื่น โดยมกีารก าหนดราคา
ไวแ้น่นอนล่วงหน้า เป็นต้น หรอือาจมผีลให้ CPNREIT มหีน้าที่มากกว่าหน้าที่ปกติทีผู่้เช่าพงึมเีมื่อ
สญัญาเช่าสิน้สดุลง 

16. จดัใหม้กีารประกนัวนิาศภยัหรอืการประกนัภยัทีม่ลีกัษณะความคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยทรสัต์
เสมอืนหรอืทดแทนการประกนัวนิาศภยัทีอ่าจเกดิขึน้กบัทรพัยส์นิหลกัตามทีคู่่สญัญาตกลงร่วมกนัและ
ไม่ขดักบักฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง การประกนัภยัความรบัผดิต่อบุคคลภายนอกทีอ่าจได้รบัความเสยีหาย
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จากทรพัย์สนิหลกัหรอืจากการด าเนินการในทรพัย์สนิหลกั กบัผูร้บัประกนัภยัทีเ่ป็นทีย่อมรบัในวงเงนิ
คุม้ครองความเสยีหายทีเ่พยีงพอและเหมาะสมกบัการจดัหาผลประโยชน์ในทรพัยส์นิหลกัเป็นอย่างน้อย  

17. ด าเนินการใหค้วามเหน็เกีย่วกบัลกัษณะธุรกรรม พรอ้มทัง้เหตุผลและขอ้มลูประกอบทีช่ดัเจนทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการไดม้าซึง่ทรพัย์สนิหลกัเพิม่เตมิของ CPNREIT ในเอกสารขอความเหน็ชอบหรอืหนังสอืเชญิ
ประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต ์เพื่อพจิารณาการเพิม่ทุนเพื่อลงทุนในทรพัยส์นิหลกัเพิม่เตมิของ CPNREIT 

18. การจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหลัก ต้องจัดให้มีการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน การขออนุมัติจากผู้ถือ
หน่วยทรสัต์ การขอความเหน็ชอบจากทรสัตี และมกีารเปิดเผยข้อมูลตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ใน
สญัญาก่อตัง้ทรสัตแ์ละกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

19. ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงผูจ้ดัการกองทรสัต์ ต้องด าเนินการใหผู้จ้ดัการกองทรสัต์รายใหม่ตกลงทีจ่ะ
ปฏบิตัหิน้าทีใ่หเ้ป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต์และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง เวน้แต่เป็นกรณีทีท่ีป่ระชุมผูถ้อื
หน่วยทรสัต์มีมติอนุมตัิการแต่งตัง้ผู้จดัการกองทรัสต์รายใหม่ตามการเสนอชื่อของทรัสตี เนื่องจาก
ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ม่สามารถสรรหาบุคคลใด ๆ มาท าหน้าทีแ่ทนตนไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนด ทัง้นี้ 
ผูจ้ดัการกองทรสัต์รายเดมิต้องด าเนินการและให้ความร่วมมอืตามทีจ่ าเป็น เพื่อให้การส่งมอบงานแก่
บุคคลทีจ่ะเขา้มาปฏบิตัหิน้าทีแ่ทนตนเองส าเรจ็ลุล่วงไป 

20. ในกรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ ต้องดูแลให้การแก้ไขเพิ่มเติมดงักล่าวเป็นไปตาม
เงื่อนไขและวธิกีารตามทีก่ าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัตแ์ละกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง เมื่อด าเนินการแกไ้ขแลว้
เสร็จ ให้ด าเนินการจดัส่งส าเนาสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ฉบบัที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมแล้วให้ส านั กงาน ก.ล.ต. 
ภายใน 15 วนันบัแต่วนัทีล่งนามหรอืวนัทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ (แลว้แต่กรณี) 

21. ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงทรสัต ีใหด้ าเนินการแจง้การเปลีย่นแปลงดงักล่าวให้ผูถ้อืหน่วยทรสัต์และ
ส านกังาน ก.ล.ต. ทราบ ภายในระยะเวลาตามทีก่ าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์ 

22. ยื่นค าขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรสัต์พร้อมทัง้เอกสารหลกัฐานใด ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง ในกรณีทีม่กีารเพิม่
ทุนของ CPNREIT พรอ้มทัง้ลงนามรบัรองความถูกต้องครบถ้วนของขอ้มูลในส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการ
ปฏบิตัหิน้าทีข่องตน 

23. ให้ความเหน็เกี่ยวกบัความสามารถของผู้รบัประกนัรายได้ในการปฏบิตัิตามสญัญารบัประกนัรายได้ 
(ถา้ม)ี 

24. ด าเนินการให้หน่วยทรสัต์ที่เสนอขายแล้วหรือที่ออกใหม่ (กรณีเพิ่มทุนกองทรสัต์) สามารถเขา้เป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ไดภ้ายใน 45 วนันบัแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยทรสัต์ 

25. ด าเนินการใด ๆ เพื่อใหก้ารจดัสรรหน่วยทรสัต์ใหแ้ก่บุคคลใด ๆ หรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใหเ้ป็นไปตาม
อตัราและหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดโดยกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

10.4.4.2 หน้าท่ีในการบริหารจดัการกองทรสัตแ์ละทรพัยสิ์นของกองทรสัต ์

1. ใหค้วามเหน็ต่อเจา้พนกังานทีเ่กีย่วขอ้งเกีย่วกบัคุณสมบตัหิรอืลกัษณะของอสงัหารมิทรพัยท์ี่ CPNREIT 
ลงทุนตามทีไ่ดร้บัการรอ้งขอจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
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2. ควบคุมและดูแลการบรหิารจดัการทรพัย์สนิหลกั และการจดัหาผลประโยชน์จากทรพัย์สนิหลกั รวม
ตลอดถงึการบรหิารจดัการในกรณีเกดิเหตุฉุกเฉิน การซ่อมแซมอสงัหารมิทรพัยต์ามทีจ่ าเป็น กรณีการ
ซ่อมแซมใหญ่จะตอ้งแจง้ใหท้รสัตทีราบก่อน  

3. จดัใหม้กีารเปลีย่นแปลง ฟ้ืนฟู และดดัแปลงทรพัยส์นิหลกั ตามความจ าเป็นและสมควรเท่าทีไ่ม่ขดัหรอื
แยง้กบัสญัญาก่อตัง้ทรสัต์และกฎหมายที่เกีย่วขอ้ง รวมทัง้สญัญาเช่าทีด่นิกบัเจา้ของทีด่นิอนัเป็นทีต่ัง้
ของทรัพย์สนิหลกั และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม และสญัญาเช่าช่วงอสงัหาริมทรพัย์และสญัญาเช่า
สงัหารมิทรพัยท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูเ้ช่าช่วงทรพัยส์นิหลกั โดยจะตอ้งแจง้ใหท้รสัตทีราบก่อน 

4. ควบคุม ดแูล และตดิตามใหผู้เ้ช่าช่วงทรพัยส์นิหลกับรหิารจดัการทรพัยส์นิหลกั ซ่อมแซม ปรบัปรุง และ
บ ารุงรกัษาใหท้รพัยส์นิหลกั อยู่ในสภาพทีด่แีละพรอ้มทีจ่ะใชห้าผลประโยชน์ไดต้ลอดเวลาตามทีก่ าหนด
ในแผนการด าเนินงานประจ าปี สญัญาก่อตัง้ทรสัต ์และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง  

5. บรหิารและจดัหาผลประโยชน์จากทรพัย์สนิอื่น ๆ ของ CPNREIT นอกจากทรพัย์สนิหลกั รวมทัง้
ด าเนินการอื่นใดที่จ าเป็นเพื่อใหก้ารบรหิารทรพัยส์นิอื่น ๆ ของ  CPNREIT นอกจากทรพัย์สนิหลกั
เป็นไปตามแผนการด าเนินงานประจ าปี สญัญาก่อตัง้ทรสัตแ์ละกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

6. อ านวยความสะดวกใหก้บั CPNREIT หรอืบุคคลทีไ่ดร้บัมอบหมายจากทรสัตใีนการตรวจตราทรพัยส์นิ
หลกั ภายในวนัและเวลาท าการของผูจ้ดัการกองทรสัต ์รวมทัง้ใหข้อ้มลู ถอ้ยค า และ/หรอืสง่มอบเอกสาร
ใด ๆ (ยกเว้นข้อมูล ถ้อยค า และ/หรือเอกสารอื่นใดอันเกี่ยวกบัทรัพย์สินทางปญัญาของผู้จ ัดการ
กองทรสัต์ หรอืของบรษิัทในเครอืของผูจ้ดัการกองทรสัต์) ตามทีท่รสัตีร้องขอในกรณีทีม่คีวามจ าเป็น
และเหมาะสม 

7. อ านวยความสะดวกใหก้บับรษิทัประเมนิมูลค่าทรพัยส์นิของ CPNREIT หรอืบุคคลที่ไดร้บัมอบหมาย
จากบริษัทประเมนิมูลค่าทรพัย์สนิดงักล่าวในการส ารวจทรพัย์สนิหลกัเพื่อการประเมนิค่า รวมทัง้ให้
ขอ้มลู ถอ้ยค า และ/หรอืส่งมอบเอกสารใด ๆ (ยกเวน้ขอ้มูล ถ้อยค า และ/หรอืเอกสารอื่นใดอนัเกีย่วกบั
ทรพัยส์นิทางปญัญาของผูจ้ดัการกองทรสัต ์หรอืของบรษิทัในเครอืของผูจ้ดัการกองทรสัต)์ ตามทีบ่รษิทั
ประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิรอ้งขอในกรณีทีม่คีวามจ าเป็นและเหมาะสม 

8. จัดเตรียมเอกสารหลักฐานใด ๆ ที่อยู่ในความครอบครองของผู้จ ัดการกองทรัสต์อันเกี่ยวกับหรือ
เกีย่วเนื่องกบัทรพัยส์นิหลกั และ/หรอืไดค้รอบครองไวใ้นนามของ CPNREIT รวมทัง้เอกสารหลกัฐาน
ทางการบญัชทีีเ่กีย่วกบัหรอืเกีย่วเน่ืองกบั CPNREIT เพื่อใหท้รสัตหีรอืบุคคลทีไ่ดร้บัมอบหมายจากทรสั
ต ีและ/หรอืผูส้อบบญัชสีามารถตรวจสอบไดภ้ายในวนัและเวลาท าการของผูจ้ดัการกองทรสัต์ และหาก
ได้รับการร้องขอจากทรสัตี หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากทรัสตี และ/หรือผู้สอบบญัชี ผู้จ ัดการ
กองทรสัต์ต้องด าเนินการส่งมอบบรรดาเอกสารใด ๆ ที่เกีย่วกบัหรอืเกีย่วเนื่องกบั  CPNREIT ตามที่
ได้รบัการร้องขอให้แก่ทรสัตี และ/หรอืผูส้อบบญัช ี(แล้วแต่กรณี) ภายใน 15 วนัท าการนับแต่วนัที่ได้
ทราบถงึหรอืควรทราบถงึการรอ้งขอดงักล่าว เวน้แต่จะมเีหตุอนัสมควรหรอืคู่สญัญาตกลงเป็นอย่างอื่น 

9. ควบคุม ดแูล และตดิตามผูเ้ช่าช่วงทรพัยส์นิหลกั รวมทัง้ด าเนินการใด ๆ ร่วมกบัทรสัต ีและ/หรอืผูเ้ช่า
ช่วงทรพัยส์นิหลกั เพื่อใหท้รสัต ีและ/หรอืผูเ้ช่าช่วงทรพัยส์นิหลกัน าส่งค่าธรรมเนียมและภาษีโรงเรอืน
และทีด่นิ (หรอืภาษีอื่นใดในท านองเดยีวกัน) อนัเกดิจากทรพัยส์นิหลกั รวมถงึการตดิต่อ ประสานงาน 
ให้ขอ้มูล ยื่นเอกสาร และน าส่งภาษีหกั ณ ที่จ่ายทีท่รสัตีมหีน้าที่หกั ณ ทีจ่่าย และ/หรอืภาษีอื่นใดอนั
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เนื่องจากการบริหารจดัการทรพัย์สินของผู้จ ัดการกองทรสัต์ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ราชการทีเ่กีย่วขอ้ง  

10. ควบคุม ดูแล และติดตามผู้เช่าช่วงทรพัย์สนิหลกั ให้ปฏิบตัิหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาเช่าช่วง
อสงัหารมิทรพัย ์สญัญาเช่าสงัหารมิทรพัยท์ีเ่กีย่วขอ้ง สญัญาก่อตัง้ทรสัตแ์ละกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

11. แจ้งให้ทรสัตีทราบภายในระยะเวลาอนัสมควรถึง (ก) ความช ารุดบกพร่องของทรพัย์สนิหลกั รวมถึง
อุปกรณ์และสิง่อ านวยความสะดวกต่าง ๆ หรอืเมื่อเกดิเหตุการณ์ใด ๆ ที่จะท าใหมู้ลค่าของทรพัย์สนิ
หลกัลดลงอย่างมนียัส าคญั และ (ข) กรณีทีม่กีารผดิสญัญาใด ๆ ในสาระส าคญั โดยผูเ้ช่าช่วงทรพัยส์นิ
หลกั 

12. ด าเนินการอื่นใดตามที่ CPNREIT จะพจิารณาเหน็ว่าจ าเป็นและสมควร เพื่อใหท้รพัยส์นิหลกัอยู่ใน
สภาพทีด่แีละพรอ้มในการใชเ้พื่อการจดัหาผลประโยชน์ หรอืเป็นไปตามเจตนารมณ์ของสญัญาแต่งตัง้
ผูจ้ดัการกองทรสัตท์ุกประการ รวมทัง้ใหค้ าแนะน าเกีย่วกบัสภาวะตลาดในกรณีที่ CPNREIT ประสงคจ์ะ
ขาย หรอืโอนสทิธกิารเช่าหรอืเช่าช่วงทรพัยส์นิหลกั 

10.4.4.3 การจดัท าบญัชีและรายงาน เอกสารการจดัการและการตรวจสอบภายใน 

1. จดัท าและเปิดเผยขอ้มูลของ CPNREIT ตามทีส่ญัญาก่อตัง้ทรสัต์และกฎหมายหลกัทรพัยก์ าหนดต่อ
ส านักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ทรสัต ีและผูถ้อืหน่วยทรสัต์ ซึ่งรวมถงึการจดัส่งรายงานประจ าปี
ของ CPNREIT ใหแ้ก่ทรสัตแีละผูถ้อืหน่วยทรสัต ์พรอ้มกบัหนงัสอืนดัประชุมสามญัประจ าปี 

2. จดัใหม้บีญัชแีละรายงานต่าง ๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากทรสัตหีรอืตามทีเ่หน็ว่าจ าเป็นและสมควรใน
การบรหิารจดัการ CPNREIT และทรพัย์สนิหลกั เพื่อจดัส่งบญัชรีายงาน และเอกสารดงักล่าวใหแ้ก่
ส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทรสัต ีและผูถ้อืหน่วยทรสัต์ ภายในระยะเวลาตามทีท่รสัตกี าหนด 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายหลกัทรพัยแ์ละกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึค าสัง่ของเจา้หน้าทีข่องทาง
ราชการใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

ทัง้นี้ ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะจดัท าบญัชดีงักล่าวตามหลกัการบญัชทีีเ่ป็นทีร่บัรองโดยทัว่ไป โดยจะ
แบ่งแยกทรพัยส์นิ และ/หรอืดอกผลใด ๆ ทีเ่กดิจากทรพัยส์นิที่ CPNREIT ลงทุน และ/หรอืทรพัยส์นิใด 
ๆ ที่ผู้จดัการกองทรสัต์ได้รบัไว้ และ/หรอืพงึรบัไว้ในนาม CPNREIT ออกจากทรพัยส์นิของตน และ
ผู้จดัการกองทรสัต์จะด าเนินการจดัเก็บเอกสารหลกัฐานประกอบการบญัชีและการบนัทึกบญัชีเป็น
ระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี ใหอ้ยู่ในสภาพสมบรูณ์ ครบถว้น และพรอ้มใหท้รสัตเีขา้ตรวจสอบ 

3. สง่มอบเอกสารดงัต่อไปนี้ใหแ้ก่ทรสัต ีภายในระยะเวลาทีไ่ดร้บัมอบหมายจากทรสัตเีพื่อใหส้อดคลอ้งกบั
กฎหมายหลกัทรพัย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวขอ้ง รวมถึงค าสัง่ของเจ้าหน้าที่ของทางราชการใด ๆ ที่
เกีย่วขอ้ง 

(1) รายงานประเมนิมลูค่าอสงัหารมิทรพัยฉ์บบัเตม็ โดยจดัสง่ใหแ้ก่ทรสัตไีม่น้อยกว่า 7 วนั ล่วงหน้า
ก่อนวนัครบก าหนดวนัประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิอง CPNREIT ต่อผูถ้อืหน่วยทรสัต ์

(2) รายงานมูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิอง CPNREIT และมูลค่าหน่วยทรสัต์ ณ วนัท าการสุดทา้ยของแต่
ละไตรมาสโดยจดัสง่ใหแ้ก่ทรสัตเีพื่อพจิารณารบัรอง แลว้น าส่งส านักงาน ก.ล.ต. ภายใน 45 วนั
นับแต่วันสุดท้ายของแต่ละไตรมาสนัน้ ซึ่งรวมถึงท าการค านวณมูลค่ าทรัพย์สินสุทธิของ
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ทรพัยส์นิหลกั ณ วนัท าการสดุทา้ยของแต่ละไตรมาสใหแ้ก่ทรสัตเีพื่อประกอบการค านวณมูลค่า
ทรพัยส์นิสทุธขิอง CPNREIT และมลูค่าหน่วยทรสัตด์งักล่าว 

(3) ขอ้มลูปจัจุบนัเกีย่วกบัรายชื่อบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต์ และสาระของรายการที่
เป็นธุรกรรมระหว่าง CPNREIT กบัผู้จดัการกองทรสัต์หรอืบุคคลที่เกี่ยวโยงกนักบัผู้จดัการ
กองทรสัต ์โดยจดัสง่ใหแ้ก่ทรสัตภีายใน 30 วนันับจากวนัที ่30 มถุินายน และวนัที ่31 ธนัวาคม 
และจดัสง่ใหท้รสัตเีพื่อพจิารณาก่อนวนัเขา้ท าธุรกรรม 

(4) ขอ้มูลเกี่ยวกบัธุรกรรมระหว่าง CPNREIT กบัผู้จดัการกองทรสัต์หรอืบุคคลที่เกี่ยวโยงกนักบั
ผู้จ ัดการกองทรัสต์ในรอบระยะเวลาบัญชีบัญชีก่อนและรอบระยะเวลาบัญชีปจัจุบัน โดย
ด าเนินการเปิดเผยในรายงานประจ าปีและงบการเงนิของ CPNREIT 

(5) ขอ้มูลเกีย่วกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่างเจา้ของทรพัยส์นิที่ CPNREIT ลงทุนและ 
CPNREIT ตลอดจนมาตรการที่ใช้ในการป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ดงักล่าว โดย
ด าเนินการเปิดเผยขอ้มูลใหผู้้ลงทุนทราบโดยชดัแจ้งตัง้แต่วนัเริม่การเสนอขายหน่วยทรสัต์ต่อ
ประชาชนเป็นครัง้แรกและทุกครัง้เมื่อเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

(6) ขอ้มลูเกีย่วกบัสว่นไดเ้สยีหรอืการไดร้บัประโยชน์ของผูจ้ดัการกองทรสัตห์รอืบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั
กบัผูจ้ดัการกองทรสัต์ จากบรษิทัหรอืบุคคลทีเ่ป็นคู่คา้กบั  CPNREIT โดยด าเนินการเปิดเผย
ขอ้มลูในแบบแสดงรายการขอ้มลู สญัญาก่อตัง้ทรสัต ์หรอืในหนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์
เพื่อขออนุมตัิท ารายการต่าง ๆ และรายงานประจ าปีของ CPNREIT เพื่อผู้ถือหน่วยทรสัต์
และทรสัตจีะใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบการพจิารณาความเป็นอสิระของผูจ้ดัการกองทรสัต์ในการเขา้
ท าธุรกรรมต่าง ๆ เพื่อ CPNREIT และความสมเหตุสมผลของธุรกรรมนัน้ 

(7) ส่วนไดเ้สยีหรอืการไดร้บัประโยชน์ทีต่้องพจิารณาเปิดเผย เช่น เจา้หนี้ ลูกหนี้ ผูค้ ้าประกนัหรอื
ไดร้บัการค ้าประกนั การถอืหุน้ระหว่างกนั หรอืมผีูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูบ้รหิารเป็นกลุ่มเดยีวกนั 
การใหห้รอืรบับรกิาร การซือ้ขายระหว่างกนั และการออกค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ใหแ้ก่กนั เป็นตน้ 

(8) ขอ้มูลปจัจุบนัเกี่ยวกบัรายการที่เป็นธุรกรรมการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัย์สนิหลกัของ 
CPNREIT   โดยด าเนินการจดัส่งให้แก่ทรสัตีและผู้ถือหน่วยทรสัต์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั
ก่อนวนัเขา้ท าธุรกรรม และด าเนินการเปิดเผยต่อประชาชนและส านกังาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วนั
นบัแต่วนัทีไ่ดม้าหรอืจ าหน่ายไปของทรพัยส์นิหลกั 

(9) ขอ้มลูเกีย่วกบัธุรกรรมการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิหลกัและอุปกรณ์ของ CPNREIT ใน
รอบระยะเวลาบญัชีก่อนและรอบระยะเวลาบญัชีปจัจุบนั โดยด าเนินการเปิดเผยในรายงาน
ประจ าปีและงบการเงนิของ CPNREIT 

(10) ข้อมูลปจัจุบันเกี่ยวกบัรายการที่เป็นการกู้ยืมเงินและก่อภาระผูกพันของ CPNREIT โดย
ด าเนินการจดัสง่ใหแ้ก่ทรสัตเีพื่อรบัทราบ ก่อนวนัเขา้ท าธุรกรรมพรอ้มกบัสญัญากูย้มื 

(11) ขอ้มูลเกีย่วกบัธุรกรรมการกู้ยมืเงนิและก่อภาระผูกพนัของ CPNREIT ในรอบระยะเวลาบญัชี
ก่อนและรอบระยะเวลาบญัชปีจัจุบนั โดยด าเนินการเปิดเผยในรายงานประจ าปีและงบการเงนิ
ของ CPNREIT 
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(12) ขอ้มูลเกีย่วกบัธุรกรรมทีท่รสัตเีหน็ว่ามผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อทรพัย์สนิของ  CPNREIT 
โดยได้รบัการรอ้งขอจากทรสัต ีโดยด าเนินการจดัส่งให้แก่ทรสัตีเพื่อพจิารณาล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 14 วนัก่อนวนัเขา้ท าธุรกรรม 

(13) งบการเงนิของผู้จดัการกองทรสัต์และขอ้มูลทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการจดัท างบการเงนิ โดยด าเนินการ
จดัส่งใหแ้ก่ทรสัตีล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัก่อนวนัครบก าหนดการส่งงบการเงนิต่อส านักงาน 
ก.ล.ต. 

อนึ่ง รายงานดงักล่าวข้างต้นเป็นเพียงรูปแบบและตัวอย่างของรายงานที่ต้องใช้ในเบื้องต้น 
คู่สญัญาอาจจะปรบัปรุง เพิม่หรอืลด จ านวนและชนิดของรายงาน หรอืเปลีย่นแปลงรูปแบบของรายงาน
ไดต้ามที่คู่สญัญาร่วมกนัก าหนด เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายหลกัทรพัยแ์ละกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 
รวมถงึค าสัง่ของเจา้หน้าทีข่องทางราชการใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

10.4.4.4 หน้าท่ีในการท าสญัญาในการจดัหาผลประโยชน์ในอสงัหาริมทรพัยข์อง CPNREIT 

1. ควบคุม ดูแล รวมทัง้สรา้งมาตรการในการควบคุมดูแล และด าเนินการใด ๆ ทีจ่ าเป็นและเหมาะสมใน
ฐานะผู้จดัการกองทรสัต์ เพื่อให้ผู้เช่าช่วง และ/หรอืบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกบัการบรหิารจดัการ
ทรพัย์สนิหลกั ปฏิบตัิตามหน้าที่ เงื่อนไข และ/หรอืขอ้ตกลงที่ก าหนดไว้ในสญัญาเช่าช่วง และ/หรือ
สญัญาอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัทรพัยส์นิหลกั รวมถงึระเบยีบ กฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบัหรอืขอ้ก าหนดอื่นใดของ
ทรพัยส์นิหลกั หรอืนโยบายทีเ่กีย่วกบัทรพัยส์นิหลกั  

2. จดัท าสญัญาเช่าพื้นที่ สญัญาบริการ สญัญาให้บริการสาธารณูปโภค สญัญาว่าจ้างกบัผู้ให้บริการ
ภายนอก และสญัญาอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัทรพัยส์นิหลกั (ถา้ม)ี  

3. ด าเนินการ และ/หรอืจดัใหม้กีารส ารองเงนิสดจากเงนิประกนัการเช่าทีเ่รยีกเกบ็จากผูเ้ช่าพืน้ทีภ่ายใน
ศูนยก์ารคา้ซึง่เป็นทรพัยส์นิหลกัของ CPNREIT โดยจะต้องคงระดบัเงนิส ารองดงักล่าวใหเ้พยีงพอต่อ
ประมาณการสญัญาทีห่มดอายุและเงนิมดัจ าทีต่อ้งจ่ายคนืในแต่ละงวด 

10.4.5 การบริหารจดัการ 

ผูจ้ดัการกองทรสัต์ไดแ้บ่งฝ่ายงานภายในบรษิทัออกเป็น 3 ฝ่าย เพื่อใหก้ารปฏบิตัิหน้าที่เป็นไปตามนโยบาย
ของบรษิทัฯ สญัญาก่อตัง้ทรสัต ์สญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัต ์แบบแสดงรายการขอ้มลู หนังสอืชีช้วน ระเบยีบ และ
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดแูลจดัการกองทรสัต ์โดยหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของแต่ละฝา่ยงานสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

1. ฝ่ายพฒันาธรุกิจ  

ฝ่ายพฒันาธุรกจิมหีน้าที่หลกัในการจดัท าแผนงานและกลยุทธใ์นการจดัหาผลประโยชน์จากทรพัยส์นิ
หลกัของ CPNREIT วางแผนการตลาด การสง่เสรมิการขาย การประชาสมัพนัธแ์ละกลยุทธก์ารแข่งขนั เพื่อให้
ทรัพย์สินหลักของ CPNREIT สามารถสร้างผลตอบแทนได้ตามเป้าหมาย ตรวจสอบและสอบทาน
อสงัหารมิทรพัยท์ี ่CPNREIT จะเขา้ลงทุน จดัท าแผนและน าเสนอโครงสรา้งและแหล่งเงนิทุนทีเ่หมาะสมในการ
เข้าลงทุนในทรพัย์สนิหลกัโดย CPNREIT จดัให้มกีารสรรหาและคดัเลอืกเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้บรหิาร
อสงัหารมิทรพัย์ และ/หรอืผู้เช่าช่วงทรพัยส์นิหลกั รวมถงึตดิตามและประเมนิผลการด าเนินงานของผูบ้รหิาร
อสงัหารมิทรพัยแ์ละผูเ้ช่าช่วงทรพัยส์นิหลกั รวมทัง้การบรหิารจดัการและดแูลทรพัยส์นิหลกัของ CPNREIT ให้
อยู่ในสภาพทีเ่หมาะสมและพรอ้มส าหรบัการจดัหาผลประโยชน์  
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2. ฝ่ายสนับสนุนการปฏิบติังาน 

ฝ่ายสนับสนุนการปฏบิตัิงานมหีน้าที่หลกัในการจดัท างบประมาณของ CPNREIT จดัท าและเปิดเผย
ขอ้มูลทีส่ าคญัของ CPNREIT ซึง่รวมถงึแต่ไม่จ ากดัแค่เพยีงงบการเงนิรายไตรมาสและรายปี มูลค่าทรพัยส์นิ
สุทธิ และข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินหลัก ให้เป็นไปตามข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง ติดตามและดูแลการจัดท า
ประกนัภยัทีเ่กีย่วกบัการด าเนินงานของทรพัย์สนิหลกัของ CPNREIT ให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดที่เกี่ยวขอ้ง 
เสนอพิจารณาเพื่ออนุมัติการว่าจ้างให้ผู้ให้บริการภายนอกให้เป็นผู้ร ับด าเนินการ (Outsource) ทัง้ของ 
CPNREIT และของผูจ้ดัการกองทรสัต ์เพื่อเสนอไปยงัประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  

3. ฝ่ายบริหารความเส่ียงและการก ากบัควบคมุ 

ฝา่ยบรหิารความเสีย่งและก ากบัควบคุมมหีน้าทีห่ลกัในการตรวจสอบและตดิตามความเสีย่งทีเ่กีย่วกบั
การด าเนินงานและการลงทุนของ CPNREIT รวมถงึการก าหนดมาตรการทีเ่หมาะสมในการจดัการความเสีย่ง
ดงักล่าว ดูแลและติดตามการด าเนินงานของ CPNREIT ให้เป็นไปตามกฏเกณฑ์ที่เกี่ยวขอ้งและคู่มอืการ
ปฏบิตังิาน ดูแลและติดตามใหบุ้คลากรที่เกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินการของ  CPNREIT ใหเ้ป็นผู้ทีม่คีุณสมบตัิ
เหมาะสมตามลักษณะงานที่ปฏิบัติและข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง ดูแลและป้องกันมิให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ระหว่าง CPNREIT กบับุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั รวมถึงก าหนดมาตรการที่เหมาะสมในการบรหิาร
จดัการความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และตรวจสอบการจดัท ารายงานและการเปิดเผยขอ้มูลของ CPNREIT ให้
เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

ทัง้นี้ รายละเอยีดบุคลากรและผูร้บัผดิชอบหลกัของหน่วยงานต่าง ๆ ของผูจ้ ัดการกองทรสัต์ ณ วนัทีม่ี
การก่อตัง้ CPNREIT คาดว่าจะเป็นดงัต่อไปนี้ 

หน่วยงาน 
จ านวน
บุคลากร 

ผูร้บัผิดชอบหลกั ประสบการณ์ท างาน 

ฝา่ยพฒันาธุรกจิ  2 นางสาวพรินิี พริง้ศุลกะ 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
และหวัหน้างานฝา่ย 

- ผู้อ านวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารการเงิน บริษัท 
เซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) (ปี 2549 – 2560) 

- ผู้จ ัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ-ตราสารทุน บริษัท
หลกัทรพัย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
(ปี 2548 – 2549) 

นางสาวณฐัญิา พลวารนิทร ์
ผูอ้ านวยการ 

- ผูช้่วยผูจ้ดัการ ฝา่ยบรหิารการเงนิ บรษิทั เซน็ทรลั
พฒันา จ ากดั (มหาชน) (ปี 2554 – 2560) 

ฝา่ยสนบัสนุนการ
ปฏบิตังิาน 

2 นางสาวปทัมกิา พงศส์รูย์
มาส 
รองประธานเจา้หน้าที่
บรหิารและรกัษาการ
หวัหน้างานฝา่ย 
 

- ผู้อ านวยการ ฝ่ายบริหารการเงิน และนักลงทุน
สมัพนัธ ์ บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) 
(ปี 2558 – 2562) 
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หน่วยงาน 
จ านวน
บุคลากร 

ผูร้บัผิดชอบหลกั ประสบการณ์ท างาน 

นางสาวอนัธกิา โกดารต์ 
ผูช้่วยผูอ้ านวยการ 

- ผู้ช่วยผู้จดัการฝ่ายบัญชีกองทุน บริษัท ไทคอน 
อินดัสเทรียล คอนเน็คชัน่  จ ากัด (มหาชน)  
(ปี 2556 – 2560)  

- เจา้หน้าทีบ่ญัชอีาวุโส  บรษิทั แผ่นดนิทอง พรอ็พ
เพอร์ตี้  ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) (ปี  
2549 - 2556) 

ฝา่ยบรหิารความ
เสีย่งและก ากบั
ควบคุม 

1 นางสาวประไพรตัน์ ทฆีพฒุ ิ
ผูอ้ านวยการ 

- ผู้จ ัดการอาวุโสฝ่ายบริหารความเสี่ยง บริษัท 
เซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) (ปี 2551 – 2560) 

- ผูจ้ดัการ ฝ่ายบญัช ีบรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จ ากดั 
(มหาชน) (ปี 2539 – 2550) 

4. ระบบงานของผูจ้ดัการกองทรสัต ์ 

เพื่อให้ผู้จดัการกองทรสัต์สามารถปฏบิตัิหน้าที่ได้อย่างมปีระสทิธิภาพ และเป็นไปตามข้อก าหนดที่
เกีย่วขอ้ง ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์งึไดจ้ดัใหม้รีะบบงานหลกัทีเ่กีย่วขอ้ง 10 ระบบงาน โดยในแต่ละระบบงานหลกัจะ
ประกอบดว้ยระบบงานย่อยดงันี้ 

ระบบงานหลกัและ 
ระบบงานย่อย 

หน่วยงาน 
ท่ีรบัผิดชอบ 

หน่วยงาน 
ท่ีอนุมติั 

หน่วยงาน 
ท่ีก ากบัดแูล 

1)  ระบบการก าหนดนโยบายในการจดัการกองทรสัต ์

1.1)  การก าหนดนโยบายในการจดัการ
กองทรสัต ์

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
ฝา่ยพฒันาธุรกจิ 

คณะกรรมการบรษิทั ฝา่ยบรหิารความ
เสีย่งและก ากบั
ควบคุม 1.2)  ระบบและขัน้ตอนการจดัโครงสรา้ง

เงนิทุนของกองทรสัต ์
ฝา่ยพฒันาธุรกจิ -  ประธานเจา้หน้าที่

บรหิาร 
-  คณะกรรมการ
บรษิทั 

-  ผูถ้อืหน่วยทรสัต ์
(ผูอ้นุมตัเิป็นไปตาม
ขนาด หรอืประเภท
ของรายการ) 

1.3)  ระบบและขัน้ตอนการคดัเลอืก 
พจิารณา และตดัสนิใจลงทุนใน
อสงัหารมิทรพัย ์

1.4)  ระบบการก าหนดกลยุทธใ์นการ
จดัหาประโยชน์จาก
อสงัหารมิทรพัย ์

1.5)  ระบบการลงทุนในทรพัยส์นิอื่น 
นอกเหนือจากทรพัยส์นิหลกั 

 

ฝา่ยพฒันาธุรกจิร่วมกบั 
ทรสัต ี
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ระบบงานหลกัและ 
ระบบงานย่อย 

หน่วยงาน 
ท่ีรบัผิดชอบ 

หน่วยงาน 
ท่ีอนุมติั 

หน่วยงาน 
ท่ีก ากบัดแูล 

2)  ระบบการบริหารและจดัการความเส่ียง 

2.)  ระบบการบรหิารและจดัการความ
เสีย่ง 

ฝา่ยบรหิารความเสีย่งและ
ก ากบัควบคมุ 

คณะกรรมการบรษิทั กรรมการอสิระ 

3)  ระบบการจดัการความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

3.1)  การเปิดเผยขอ้มลูการมสีว่นไดเ้สยี
ของกรรมการและผูบ้รหิาร 

ฝา่ยบรหิารความเสีย่งและ
ก ากบัควบคมุ 

- 
 
กรรมการอสิระ 
 
 
 

3.2)  การท าธุรกรรมระหว่างกองทรสัต์
กบับุคคลทีเ่กีย่วโยงกบักองทรสัต์ 

ทุกฝา่ยงาน ผูอ้นุมตัใิหเ้ป็นไปตาม
หลกัเกณฑท์ีป่ระกาศ
ก าหนด 

3.3)  แนวทางการป้องกนัการล่วงรูแ้ละ
การใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูภายใน 

ฝา่ยบรหิารความเสีย่งและ
ก ากบัควบคมุ 

คณะกรรมการของ
ผูจ้ดัการกองทรสัตโ์ดย
ผ่านกรรมการอสิระ
ก่อน 

3.4)  การตดิตามประเดน็เกีย่วกบั
กระบวนการดา้นการขายพืน้ที ่

ฝา่ยพฒันาธุรกจิ 

3.5)  การตดิตามประเดน็เกีย่วกบัความ
เป็นอสิระในการท าหน้าทีข่อง
ผูจ้ดัการกองทรสัต ์

ฝา่ยบรหิารความเสีย่งและ
ก ากบัควบคมุ 

4)  ระบบการคดัเลือกบุคคลากรของผูจ้ดัการกองทรสัต ์และผูร้บัมอบหมายงานท่ีเก่ียวข้องกบัการ
ด าเนินการของกองทรสัต ์

4.1)  ระบบและขัน้ตอนการพจิารณาและ
คดัเลอืกบุคคลากรของบรษิทั 

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร คณะกรรมการบรษิทั ฝา่ยบรหิารความ
เสีย่งและก ากบั
ควบคุม ตรวจสอบ
ว่าการคดัเลอืกท าไป
ตามกระบวนการ
และหลกัเกณฑท์ี่
ก าหนดไวก้่อน
ว่าจา้ง 

4.2)  ระบบและขัน้ตอนการพจิารณาและ
คดัเลอืกผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์
และ/หรอืผูเ้ช่าช่วงทรพัยส์นิหลกั 

ฝา่ยพฒันาธุรกจิ คณะกรรมการบรษิทั 

4.3)  ระบบและขัน้ตอนการพจิารณาและ
คดัเลอืกผูร้บัมอบหมายในงานที่
เกีย่วขอ้งกบัการด าเนินงานของ
กองทรสัต ์(Outsource) อื่นทีไ่มเ่ขา้
ตามขอ้ 4.2) 

ฝา่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ประธานเจา้หน้าที่
บรหิาร หรอื 
คณะกรรมการบรษิทั 
แลว้แต่กรณี 

4.4)  ระบบและขัน้ตอนการพจิารณาและ
คดัเลอืกทีป่รกึษาดา้นต่าง ๆ ที่
เกีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการ
กองทรสัต ์

ฝา่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
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ระบบงานหลกัและ 
ระบบงานย่อย 

หน่วยงาน 
ท่ีรบัผิดชอบ 

หน่วยงาน 
ท่ีอนุมติั 

หน่วยงาน 
ท่ีก ากบัดแูล 

5)  ระบบการก ากบัดแูลการปฏิบติังานของผูจ้ดัการกองทรสัต ์และบุคคลากรของผูจ้ดัการกองทรสัต ์และ
การตรวจสอบ ดแูลผูร้บัมอบหมายงานท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการกองทรสัต ์

5.1)  การก ากบัดแูลการปฏบิตังิานของ
ผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละบุคคลากร
ของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

ฝา่ยบรหิารความเสีย่งและ
ก ากบัควบคมุ 

คณะกรรมการบรษิทั กรรมการอสิระ 

5.2)  ระบบการควบคมุ ก ากบั และ
ประเมนิผลการปฏบิตังิานของ
ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์และ/หรอื
ผูเ้ช่าชว่งทรพัยส์นิหลกัในเรื่องที่
เกีย่วกบัการจดัการทรพัยส์นิของ
กองทรสัต ์

ฝา่ยพฒันาธุรกจิ ประธานเจา้หน้าที่
บรหิาร 

ฝา่ยบรหิารความ
เสีย่งและก ากบั
ควบคุม 5.3)  การก ากบัดแูลการปฏบิตังิานของ

บุคคลภายนอกผูไ้ดร้บัมอบหมาย 
(Outsource) ในเรื่องทีเ่กีย่วกบัการ
ด าเนินงานทัว่ไปของผูจ้ดัการ
กองทรสัต ์

ฝา่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

6)  ระบบการเปิดเผยขอ้มูลของกองทรสัต ์

6.1)  ระบบการเปิดเผยขอ้มลูของ
กองทรสัต ์

นกัลงทุนสมัพนัธ ์(อยูใ่น
ฝา่ยพฒันาธุรกจิ) 
ฝา่ยสนบัสนุนการ
ปฏบิตังิานส าหรบังบ
การเงนิ หรอืมลูค่า
ทรพัยส์นิสทุธ ิ

ประธานเจา้หน้าที่
บรหิาร 

ฝา่ยบรหิารความ
เสีย่งและก ากบั
ควบคุม 

7)  ระบบการปฏิบติัการด้านงานสนับสนุน 

7.1)  การปฏบิตักิารดา้นงานสนบัสนุนที่
เกีย่วขอ้งกบับญัชแีละการเงนิ 

ฝา่ยสนบัสนุนการ
ปฏบิตังิาน 

คณะกรรมการของ
ผูจ้ดัการกองทรสัต์
อนุมตังิบการเงนิ 
และประธานเจา้หน้าที่
บรหิารอนุมตั ิNAV 

ฝา่ยบรหิารความ
เสีย่งและก ากบั
ควบคุม 
 
 
 
 

7.2)  การปฏบิตักิารดา้นงานสนบัสนุนที่
เกีย่วขอ้งกบัการจดัการทรพัยส์นิ
ของกองทรสัต ์

ฝา่ยพฒันาธุรกจิ คณะกรรมการบรษิทั 
หรอืทรสัต ีแลว้แต่
กรณี 
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ระบบงานหลกัและ 
ระบบงานย่อย 

หน่วยงาน 
ท่ีรบัผิดชอบ 

หน่วยงาน 
ท่ีอนุมติั 

หน่วยงาน 
ท่ีก ากบัดแูล 

7.3)  การปฏบิตักิารดา้นงานสนบัสนุนที่
เกีย่วขอ้งกบัการจ่ายประโยชน์ตอบ
แทนของกองทรสัต ์

ฝา่ยพฒันาธุรกจิ ทรสัตตีรวจสอบว่าการ
จ่ายเป็นไปตามเกณฑ์
ในแต่ละปี 

7.4)  การปฏบิตักิารดา้นงานสนบัสนุน
อื่นๆทีไ่ดม้กีารมอบหมายให้
ด าเนินการโดยผูร้บัมอบหมายใน
งานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินงาน
ของกองทรสัต ์(Outsource) และ
การใหค้ าปรกึษาดา้นต่าง ๆ ที่
เกีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการ
กองทรสัต ์

ฝา่ยสนบัสนุนการ
ปฏบิตังิาน 

ประธานเจา้หน้าที่
บรหิาร 

7.5)  ระบบและขัน้ตอนการสอบทาน
รายงานประเมนิมลูค่า
อสงัหารมิทรพัย ์

ฝา่ยพฒันาธุรกจิ ประธานเจา้หน้าที่
บรหิารรบัทราบ 

8)  ระบบการตรวจสอบและควบคมุภายใน 

8.1)  ระบบการจดัท างบประมาณ
ประจ าปีของกองทรสัต ์

ฝา่ยสนบัสนุนการ
ปฏบิตังิาน 

คณะกรรมการบรษิทั 
และทรสัตอีนุมตั ิเวน้
แต่ทรพัยส์นิประเภท
โรงแรม 

ฝา่ยบรหิารความ
เสีย่งและก ากบั
ควบคุม 

8.2)  ระบบการพจิารณาและเสนออนุมตัิ
รายจ่ายพเิศษ รายการทีเ่กนิ
งบประมาณ และ/หรอืงบประมาณ
การลงทุนทีอ่ยู่นอกงบประมาณ
ประจ าปี 

ฝา่ยพฒันาธุรกจิ คณะกรรมการบรษิทั
และทรสัต ี

8.3)  ระบบการตดิตามการจดัเกบ็ค่าเช่า ฝา่ยพฒันาธุรกจิ ตามวธิกีารทีป่ระธาน
เจา้หน้าทีบ่รหิาร
ก าหนดหรอืเหน็ชอบ 

8.4)  ระบบการจดัซือ้จดัจา้งของ
กองทรสัต ์

ฝา่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ตามอ านาจการอนุมตัิ
รายการ 

8.5)  ระบบการควบคมุการช าระ
ค่าใชจ้่าย 

ฝา่ยสนบัสนุนการ
ปฏบิตังิาน 

ตามวธิกีารทีป่ระธาน
เจา้หน้าทีบ่รหิาร
ก าหนดหรอืเหน็ชอบ 
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ระบบงานหลกัและ 
ระบบงานย่อย 

หน่วยงาน 
ท่ีรบัผิดชอบ 

หน่วยงาน 
ท่ีอนุมติั 

หน่วยงาน 
ท่ีก ากบัดแูล 

8.6)  ระบบการตดิตามและประเมนิ
ค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทรสัต ์
โดยผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์

ฝา่ยสนบัสนุนการ
ปฏบิตังิาน 

ตามวธิกีารทีป่ระธาน
เจา้หน้าทีบ่รหิาร
ก าหนดหรอืเหน็ชอบ 

ฝา่ยพฒันาธุรกจิ 

8.7)  ระบบการจดัเกบ็ขอ้มลูเอกสารและ
หลกัฐานเกีย่วกบักองทรสัต ์

ทุกหน่วยงาน ไม่เกีย่วขอ้ง ฝา่ยบรหิารความ
เสีย่งและก ากบั
ควบคุม 

8.8)  ระบบการตรวจสอบภายใน Outsource ไปยงัผู้
ใหบ้รกิารภายนอก 

กรรมการอสิระ ไม่เกีย่วขอ้ง 

9)  ระบบการติดต่อส่ือสารกบัผูถื้อหน่วยทรสัตแ์ละการจดัการกบัข้อรอ้งเรียน 

9.1)  ช่องทางการตดิต่อสือ่สารกบัผู้
ลงทุน 

 

ฝา่ยพฒันาธุรกจิ ประธานเจา้หน้าที่
บรหิาร หรอื 
คณะกรรมการบรษิทั 
แลว้แต่ความมี
นยัส าคญั 

ฝา่ยบรหิารความ
เสีย่งและก ากบั
ควบคุม 

9.2)  การจดัการกบัขอ้รอ้งเรยีน ฝา่ยบรหิารความเสีย่งและ
ก ากบัควบคมุ 

กรรมการอสิระ 

10)  ระบบการจดัการกบัข้อพิพาททางกฎหมาย 

10.1) ขัน้ตอนการด าเนินการและการ
พจิารณา 

ฝา่ยพฒันาธุรกจิ คณะกรรมการบรษิทั ฝา่ยบรหิารความ
เสีย่งและก ากบั
ควบคุม 

10.2)  การรายงานความคบืหน้าของขอ้
พพิาททางกฎหมาย 

ฝา่ยพฒันาธุรกจิ คณะกรรมการบรษิทั ฝา่ยบรหิารความ
เสีย่งและก ากบั
ควบคุม 

10.4.6 กระบวนการและปัจจยัท่ีใช้พิจารณาตดัสินใจลงทุนรวมทัง้การบริหารจดัการกองทรสัต ์

ในการตัดสินใจลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ใด ๆ ผู้จ ัดการกองทรัสต์จะมีการคัดเลือกและตรวจสอบ (Due 
Diligence) อสงัหารมิทรพัยท์ี่ CPNREIT จะเขา้ลงทุน ดว้ยความรอบคอบและระมดัระวงั สอดคลอ้งกบันโยบายการ
ลงทุนตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ แบบแสดงรายการขอ้มูล หนังสอืชีช้วน วตัถุประสงคใ์นการจดัตัง้  CPNREIT รวมถึง
ระเบยีบและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง โดยจะมกีารบนัทกึและจดัเกบ็ขอ้มลูรวมทัง้เอกสารหลกัฐานเกีย่วกบัการคดัเลอืก การ
ตรวจสอบและการตดัสนิใจทีจ่ะลงทุนหรอืไม่ลงทุนในทรพัยส์นิใดทรพัยส์นิหนึ่งไวเ้ป็นหลกัฐานอา้งองิ โดยมขีัน้ตอนใน
การด าเนินงานดงันี้  
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(ก) ขัน้ตอนการด าเนินงาน 

1. ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะท าการคดัเลอืกทรพัยส์นิหลกัทีจ่ะลงทุน โดยพจิารณาถงึโอกาสและความเป็นไปไดใ้นการ
ลงทุนและการด าเนินธุรกจิ ความเสีย่งในการลงทุนหรอืไดม้าซึง่ทรพัยส์นิหลกันัน้ รวมทัง้รายละเอยีดในเบือ้งตน้
เกีย่วกบัทีต่ัง้และประเภทของทรพัยส์นิ และการจดัโครงสรา้งเงนิทุนของ CPNREIT ในการลงทุนในทรพัยส์นิ
นัน้ โดยใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละขัน้ตอนดงัต่อไปนี้ 

(1) เป็นการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อใหไ้ดม้าซึง่กรรมสทิธิห์รอืสทิธคิรอบครอง ทัง้น้ี ในกรณีทีเ่ป็นการ
ไดม้าซึง่สทิธคิรอบครอง ตอ้งเป็นกรณีใดกรณีหนึ่งดงัต่อไปนี้ 

(ก) เป็นการไดม้าซึง่อสงัหารมิทรพัยท์ีม่กีารออก น.ส. 3 ก. 

(ข) เป็นการได้มาซึ่งสทิธิการเช่าในอสงัหารมิทรพัย์ที่มกีารออกตราสารแสดงกรรมสทิธิห์รอืสทิธิ
ครอบครองประเภท น.ส. 3 ก. อนึ่ง ในกรณีที่ CPNREIT จะลงทุนในสิทธิการเช่า
อสงัหารมิทรพัย์ที่มีลกัษณะเป็นการเช่าช่วง ผู้จดัการกองทรสัต์ต้องจดัให้มมีาตรการป้องกนั
ความเสีย่งหรอืการเยยีวยาความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้จากการผดิสญัญาเช่าหรอืการไม่สามารถ
บงัคบัตามสทิธใินสญัญาเช่า 

(2) อสงัหารมิทรพัยท์ีไ่ดม้าตอ้งไม่อยูใ่นบงัคบัแหง่ทรพัยสทิธหิรอืมขีอ้พพิาทใด ๆ เวน้แต่ผูจ้ดัการกองทรสัต์
และทรสัตไีดพ้จิารณาโดยมคีวามเหน็เป็นลายลกัษณ์อกัษรว่าการอยู่ภายใต้บงัคบัแห่งทรพัยสทิธหิรอื
การมีข้อพิพาทนัน้ไม่กระทบต่อการหาประโยชน์จากอสงัหาริมทรพัย์ดงักล่าวอย่างมีนัยส าคญั และ
เงื่อนไขการไดม้าซึง่อสงัหารมิทรพัยน์ัน้ยงัเป็นประโยชน์แก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตโ์ดยรวม 

(3) การท าสญัญาเพื่อให้ได้มาซึ่งอสงัหาริมทรัพย์ต้องไม่มีข้อตกลงหรือข้อผูกพันใด ๆ ที่อาจส่งผลให้  
CPNREIT ไม่สามารถจ าหน่ายอสงัหารมิทรพัยใ์นราคายุตธิรรม (ในขณะทีม่กีารจ าหน่าย) เช่น ขอ้ตกลง
ทีใ่หส้ทิธแิก่คู่สญัญาในการซือ้อสงัหารมิทรพัยข์อง CPNREIT ไดก้่อนบุคคลอื่น โดยมกีารก าหนดราคา
ไวแ้น่นอนล่วงหน้าแลว้ เป็นตน้ หรอือาจมผีลให้ CPNREIT มหีน้าทีม่ากกว่าปกตทิีผู่เ้ช่าพงึมเีมื่อสญัญา
เช่าสิน้สดุลง 

(4) อสงัหารมิทรพัยท์ีไ่ดม้า เมื่อรวมกบัอสงัหารมิทรพัยท์ี่ CPNREIT เป็นเจา้ของอยู่แลว้ ตอ้งพรอ้มจะน าไป
จดัหาประโยชน์ โดยคดิเป็นมลูค่ารวมกนัไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 75 ของมลูค่าหน่วยทรสัตท์ีข่ออนุญาตเสนอ
ขายรวมทัง้จ านวนเงนิกูย้มื (ถ้าม)ี ทัง้นี้  CPNREIT อาจลงทุนในโครงการทีย่งัก่อสรา้งไม่แลว้เสรจ็ได ้
โดยมูลค่าของเงินลงทุนที่จะท าให้ได้มาและใช้พัฒนาอสงัหาริมทรัพย์ให้แล้วเสร็จเพื่อน าไปจัดหา
ประโยชน์ต้องไม่เกนิร้อยละ 10 ของมูลค่าทรพัย์สนิรวมของ CPNREIT (ภายหลงัการเสนอขาย
หน่วยทรสัต์) และต้องแสดงได้ว่าจะมเีงนิทุนหมุนเวยีนเพยีงพอเพื่อการพฒันาดงักล่าว โดยไม่ส่งผล
กระทบกบัความอยู่รอดของ CPNREIT 

2. ผูจ้ดัการกองทรสัต์อาจมกีารว่าจ้างที่ปรกึษาทีม่คีวามเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เช่น ทีป่รกึษาทางการเงนิ ผูส้อบ
บญัช ีที่ปรกึษากฎหมาย หรอืที่ปรกึษาทางวศิวกรรม เป็นต้น เพื่อมาด าเนินการศกึษาในประเดน็ต่าง ๆ ที่มี
ความเกีย่วขอ้งกบัการพจิารณาตดัสนิใจลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์และตรวจสอบหรอืสอบทาน (Due Diligence) 
อสงัหารมิทรพัย์ที่ CPNREIT จะลงทุน ตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในขอ้ 10.6.2 และผู้จดัการกองทรสัต์จะ
ประเมนิความเสีย่งดา้นต่าง ๆ ทีอ่าจเกดิจากการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์นัน้ ๆ พรอ้มทัง้จดัใหม้แีนวทางการ
บรหิารความเสีย่งดว้ย ทัง้นี้ ความเสีย่งดงักล่าวใหห้มายความรวมถงึความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาหรอื
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ก่อสร้างอสงัหาริมทรพัย์ (ถ้าม)ี เพื่อให้มัน่ใจได้ว่าผู้จดัการกองทรสัต์ได้มกีารศกึษาและพิจารณาข้อมูลและ
ปจัจยัต่าง ๆ ทีส่ าคญัเกีย่วกบัการตดัสนิใจลงทุนในอสงัหารมิทรพัยอ์ย่างครบถว้น ถูกตอ้งและเพยีงพอ 

3. เมื่อพจิารณาไดข้อ้มลูผลการศกึษาตามขอ้ 10.6.1.2 แลว้ และผูจ้ดัการกองทรสัตพ์จิารณาว่าอสงัหารมิทรพัยน์ัน้
ผ่านเกณฑท์ีก่ าหนด ผูจ้ดัการกองทรสัต์ด าเนินการตามกระบวนการการไดม้าซึง่ทรพัยส์นิหลกัเพิม่เตมิตามขอ้ 
10.6.3 ซึง่รวมถึงการด าเนินการขอความเหน็ชอบจากทรสัตวี่าการลงทุน และ/หรอืไดม้าในทรพัยส์นิดงักล่าว
เป็นไปตามขอ้ก าหนดของสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์สญัญาทีเ่กีย่วขอ้ง และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง และการด าเนินการขอ
อนุมตัติามเกณฑท์ีก่ าหนดตามสญัญาก่อตัง้ทรสัตแ์ละกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง  

4. ในกรณีที่เป็นการพิจารณาจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหลัก ผู้จ ัดการกองทรัสต์ จะประเมินทรัพย์สินหลักที่จะ
จ าหน่ายไป โดยพจิารณาถงึขอ้ด ีขอ้เสยีและโอกาสในการสรา้งก าไร รวมถึงความเสีย่งในการจ าหน่ายไปซึ่ง
ทรพัย์สนิหลกันัน้ โดยผู้จดัการกองทรสัต์จะด าเนินการตามกระบวนการจ าหน่ายไปซึ่งทรพัย์สนิหลกัตามขอ้ 
10.6.4 ซึง่รวมถงึการด าเนินการขอความเหน็ชอบจากทรสัตวี่าการจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิหลกัดงักล่าวเป็นไป
ตามขอ้ก าหนดของสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์สญัญาทีเ่กีย่วขอ้ง และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง และการด าเนินการขออนุมตัิ
ตามเกณฑท์ีก่ าหนดตามสญัญาก่อตัง้ทรสัตแ์ละกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

(ข) การตรวจสอบและสอบทาน (Due Diligence) อสงัหาริมทรพัยท่ี์ CPNREIT จะลงทุน  

เมื่อผูจ้ดัการกองทรสัต์พจิารณาคดัเลอืกทรพัยส์นิหลกัทีจ่ะลงทุนตามขัน้ตอนที่ก าหนดแลว้ ก่อนการไดม้าซึ่ง
ทรัพย์สินหลักและอุปกรณ์ (ถ้ามี) ในแต่ละครัง้ ผู้จ ัดการกองทรัสต์จะด าเนินการตรวจสอบหรือสอบทาน (Due 
Diligence) ข้อมูลและสญัญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกบัทรพัย์สินหลกัและอุปกรณ์ (ถ้ามี) เช่น ข้อมูลด้านการเงินและ
กฎหมาย เป็นตน้ เพื่อประกอบการตดัสนิใจลงทุนและการเปิดเผยขอ้มลูทีถู่กตอ้ง ทัง้นี้ ในการด าเนินการตรวจสอบและ
สอบทาน (Due Diligence) ดงักล่าว ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะจดัใหม้กีารตรวจสอบและสอบทานในเรื่องต่าง ๆ ดงัต่อไปนี้ 

1. การตรวจสอบเกีย่วกบัอสงัหารมิทรพัยแ์ละคู่สญัญา 

(1) ศกึษาความสามารถของคู่สญัญาในการเขา้ท านิติกรรม ตลอดจนความครบถ้วน ถูกต้องและบงัคบัได้
ตามกฎหมายของเอกสารสทิธหิรอืเอกสารสญัญาทีเ่กีย่วขอ้ง ในกรณีทีอ่สงัหารมิทรพัยท์ีจ่ะลงทุนอยู่ใน
ต่างประเทศ ต้องตรวจสอบและสอบทานความสามารถของ CPNREIT ในการได้มาและถือครอง
อสงัหารมิทรพัยต์ามกฎหมายของประเทศดงักล่าว โดยตอ้งจดัใหม้คีวามเหน็ของทีป่รกึษาทางกฎหมาย
ทีเ่ชีย่วชาญในกฎหมายของประเทศนัน้ ๆ ประกอบการตรวจสอบและสอบทานดว้ย ทัง้นี้ เพื่อใหม้ัน่ใจ
ไดว้่าการจ าหน่าย จ่าย โอนอสงัหารมิทรพัย ์หรอืการเขา้ท าสญัญาทีเ่กีย่วเนื่องกบัอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อ  
CPNREIT เป็นไปอย่างถูกตอ้งและมผีลใชบ้งัคบัไดต้ามกฎหมาย 

(2) ศกึษาสภาพของอสงัหารมิทรพัยท์ี่ CPNREIT จะลงทุน โดยอย่างน้อยต้องมกีารศกึษารายละเอยีดใน
ประเดน็ดงันี้ 

(2.1) พจิารณาท าเลที่ตัง้ สภาพเศรษฐกจิ และสภาวการณ์แข่งขนัของตลาดอสงัหารมิทรพัย์ประเภท
นัน้ในช่วงที่ผ่านมา รวมทัง้แนวโน้ม ความต่อเนื่ องและความสม ่ าเสมอของรายได้จาก
อสงัหารมิทรพัยป์ระเภทนัน้ในอนาคต เช่น 

(ก) พจิารณาอตัราพื้นทีท่ี่ปล่อยเช่าได้ย้อนหลงัอย่างน้อย 3 ปี (กรณีเป็นอสงัหารมิทรพัย์ที่
เริ่มเปิดด าเนินการมาแล้วน้อยกว่า 3 ปี ให้ใช้ข้อมูลตัง้แต่เริ่มเปิดด าเนินการ) เพื่อ
ประเมนิความสามารถในการแขง่ขนัเปรยีบเทยีบกบัคู่แขง่ 
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(ข) พจิารณาอตัราหรอืราคาเช่าของอสงัหารมิทรพัยน์ัน้ในช่วงทีผ่่านมาเปรยีบเทยีบกบัคู่แข่ง 
เพื่อประเมนิโอกาสในการสรา้งรายไดแ้ละเพิม่ผลตอบแทนในอนาคต 

(ค) วเิคราะห์ขอ้มูลอื่น ๆ ที่มคีวามเกี่ยวข้องกบัสภาพตลาดอสงัหาริมทรพัย์นัน้ เช่น การ
ขยายตวัทางเศรษฐกจิซึง่จะมผีลต่ออุปสงค ์(Demand) และอุปทาน (Supply) ในตลาด 

(2.2) พจิารณามลูค่าของอสงัหารมิทรพัย ์ซึง่ตอ้งมขีนาดใหญ่เพยีงพอทีจ่ะท าใหเ้กดิการประหยดัขนาด
การลงทุน (Economy of Scale) ในการบรหิารจดัการ CPNREIT 

(2.3) วเิคราะหฐ์านะการเงนิ ผลการด าเนินงาน และความสามารถในการก่อใหเ้กดิประโยชน์สุทธขิอง
อสงัหารมิทรพัยน์ัน้ ๆ ในอดตี (Track Record) อย่างน้อยในช่วง 3 ปีทีผ่่านมา  และในช่วง 2 ปี
ล่าสุด ต้องพจิารณาผลการด าเนินงานในแต่ละเดอืน เพื่อประเมนิความผนัผวนของรายได้ตาม
ฤดูกาล (Seasonal Effect) (กรณีเป็นอสงัหารมิทรพัยท์ีเ่ริม่เปิดด าเนินการมาแลว้น้อยกว่า 3 ปี 
ใหใ้ชข้อ้มลูตัง้แต่เริม่เปิดด าเนินการ) เช่น 

(ก) วเิคราะหค์่าใชจ้่ายและก าไรจากการปล่อยเช่าในอดตีว่าอยู่ในระดบัสงูกว่าหรอืต ่ากว่าหรอื
ใกลเ้คยีงกบัอสงัหารมิทรพัยป์ระเภทเดยีวกนัหรอืใกลเ้คยีงกนั เพื่อพจิารณาแนวทางใน
การควบคุมและปรบัปรุงค่าใชจ้่ายเพื่อสรา้งผลตอบแทนทีด่ใีหแ้ก่ CPNREIT 

(ข) กรณีเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่สร้างขึ้นใหม่และไม่มีผลการด าเนินงานในอดีต (Track 
Record) หรอืเป็นอสงัหารมิทรพัยท์ีเ่ริม่เปิดด าเนินการมาแลว้น้อยกว่า 3 ปี การศกึษาจะ
พจิารณาผลประกอบการของอสงัหารมิทรพัยป์ระเภทใกลเ้คยีงทีอ่ยู่ในท าเลทีต่ัง้ใกลเ้คยีง
กัน รวมถึงวิเคราะห์อุปสงค์ (Demand) และอุปทาน (Supply) ของอสงัหาริมทรัพย์
ประเภทนัน้ เพื่อประเมนิความเสีย่งและความผนัผวนของรายไดแ้ละความเหมาะสมใน
การลงทุนระยะยาว 

(ค) กรณีอสงัหารมิทรพัยอ์ยู่ในท าเลทีต่ัง้ซึง่มศีกัยภาพทีจ่ะเพิม่รายไดค้า่เช่าใหม้ากขึน้กว่าผล
การด าเนินงานในอดตี (Track Record) ทีผ่่านมา ประกอบกบัอาคารยงัอยู่ในสภาพดแีละ
สามารถใช้จัดหาประโยชน์ได้โดยไม่จ าเป็นต้องลงทุนเพิ่มเติมเป็นจ านวนมาก หาก 
CPNREIT จะลงทุนในอสงัหารมิทรพัยน์ัน้ ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะมกีารก าหนดแผนงานที่
ชัดเจนเกี่ยวกับการปรับปรุงการบริหารจัดการหรือแผนการตลาดที่จ ะท าให้
อสงัหารมิทรพัยน์ัน้จดัหาผลประโยชน์ไดม้ากขึน้ในอนาคต 

(2.4) วเิคราะหแ์ละประเมนิผูเ้ช่าในช่วงทีผ่่านมา เช่น ประวตักิารจ่ายช าระค่าเช่า ขอ้มูลการต่อสญัญา
เช่าของผูเ้ช่ารายเดมิ การปรบัเพิม่ค่าเช่า ประเภทธุรกจิและสญัชาตขิองผูเ้ช่า สดัส่วนผูเ้ช่าราย
ใหญ่ เป็นตน้ เพื่อระบุความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากการปล่อยเช่า และวางแผนป้องกนัความเสีย่ง 
รวมทัง้เปิดเผยเป็นปจัจัยความเสี่ยงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวนของ 
CPNREIT ใหผู้ล้งทุนไดท้ราบโดยชดัเจน 

(2.5) จดัใหม้กีารตรวจสอบความแขง็แรงของอาคารสิง่ปลกูสรา้งและสภาพของทรพัยส์นิภายในอาคาร
สิง่ปลกูสรา้ง เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่าอยู่ในสภาพดพีรอ้มจดัหาผลประโยชน์ไดท้นัท ีตรวจสอบประวตัิ
การซ่อมแซมหรือต่อเติมอาคารสิ่งปลูกสร้างว่ากระท าได้โดยถูกต้องตามหลักวิศวกรรม 
ตรวจสอบประวตัิการตรวจเช็คและซ่อมบ ารุงของสาธารณูปโภคและอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายใน
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อาคารว่ามีการด าเนินการโดยครบถ้วนตามรอบระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถใช้
ประโยชน์ไดเ้ป็นระยะเวลานาน   

(2.6) ตรวจสอบการปฏบิตัติามกฎหมายเกีย่วกบัการควบคุมอาคารสิง่ปลกูสรา้ง ดงันี้ 

(ก) ตรวจสอบว่ามีเอกสารหลักฐานซึ่งบ่งชี้ว่ามีการก่อสร้างถูกต้องตามมาตรฐานความ
ปลอดภยัทีย่อมรบักนัทัว่ไป 

(ข) ตรวจสอบการซ่อมแซมหรอืต่อเตมิดดัแปลงสิง่ปลูกสรา้งทีผ่่านมาว่ามกีารปฏบิตัเิป็นไป
ตามมาตรฐานความปลอดภยัทีห่น่วยงานทางการก าหนดหรอืไม่ 

(ค) กรณีมเีหตุแผ่นดินไหวในพื้นที่บริเวณนัน้ หรอือาคารสิง่ปลูกสร้างเคยมเีหตุเพลงิไหม ้
ตอ้งตรวจสอบเป็นพเิศษในเรื่องความแขง็แรงของโครงสรา้งอาคาร ระบบสาธารณูปโภค
ภายในอาคาร (เช่น ระบบป้องกนัอคัคภียั ทางหนีไฟ ลฟิท ์บนัไดเลื่อน ระบบปรบัอากาศ
ภายในอาคาร เป็นต้น) ว่าได้รับการตรวจเช็คและซ่อมบ ารุงตามรอบระยะเวลาที่
เหมาะสมหรอืไม่ 

ทัง้นี้ ภายหลงัการซื้ออสงัหารมิทรพัย์ ผู้จดัการกองทรสัต์จะจดัให้มกีารตรวจสอบเป็น
ประจ าทุกปี เพื่อให้มัน่ใจว่าอสงัหารมิทรพัย์ที่ CPNREIT ได้ลงทุน มกีารปฏบิตัโิดยถูกต้อง
ครบถว้นตามขอ้ก าหนดต่าง ๆ ในกฎหมายควบคุมอาคารสิง่ปลกูสรา้งดว้ย 

(2.7) ตรวจสอบการปฏบิตัติามกฎหมายสิง่แวดลอ้ม เช่น ตรวจสอบว่าอาคารสิง่ปลกูสรา้งประเภททีจ่ะ
ไปลงทุนนัน้ กฎหมายก าหนดใหต้อ้งมกีารจดัท ารายงานวเิคราะหผ์ลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มเสนอ
ต่อหน่วยงานทางการก่อนทีจ่ะก่อสรา้งหรอืไม่ และปจัจุบนัไดม้กีารปฏบิตัแิลว้หรอืไม่  

(2.8) ตรวจสอบกรรมสทิธิ ์และ/หรอืสทิธคิรอบครองในอสงัหารมิทรพัย ์สิง่ปลูกสรา้ง หรอืทรพัยส์นิใด 
ๆ บนอสงัหารมิทรพัยน์ัน้ว่าผูจ้ าหน่ายอสงัหารมิทรพัยใ์ห้ CPNREIT เป็นผูถ้อืกรรมสทิธิ ์โดย
ถูกตอ้งตามกฎหมาย และเอกสารต่าง ๆ ทีใ่ชใ้นการจดทะเบยีนการโอนและรบัโอน หรอืเอกสาร
ให้ความยินยอมในการซื้อขายอสงัหาริมทรัพย์นัน้มีการจัดท าโดยถูกต้องตามกฎหมายที่
เกีย่วขอ้ง 

(2.9) ตรวจสอบขอบเขตของที่ดินที่จะซื้อหรือเช่าว่ามีการรงัวดัที่ดนิเพื่อท าหมุดแบ่งเขตที่ดินโดย
ชดัเจน เพื่อป้องกนัปญัหาการรุกล ้าพืน้ที ่หรอืปญัหาไดร้บัมอบทีด่นิไม่ครบถ้วนตามโฉนดทีด่นิ 
กรณีการลงทุนในกรรมสทิธิ ์และ/หรอืสทิธคิรอบครองในอสงัหารมิทรพัย ์

(2.10) ตรวจสอบว่าอสงัหารมิทรพัยไ์ม่ไดต้ดิภาระผกูพนัตามกฎหมายหรอืสญัญา หรอืมขีอ้พพิาท    ใด 
ๆ ทีจ่ะเป็นขอ้จ ากดัในการจดัหาผลประโยชน์ในระยะต่อไป เช่น 

(ก) หากหน่วยงานรฐัไม่ต่อสญัญาเช่าที่ดินให้แก่เจ้าของสทิธิการเช่ าอสงัหาริมทรพัย์ที่จะ
จ าหน่ายใหแ้ก่ CPNREIT จะท าใหก้ารจดัหาผลประโยชน์บนสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์
นัน้ตอ้งสิน้สดุ หรอืตอ้งเปลีย่นแปลงรปูแบบการจดัหาผลประโยชน์ใหม่เป็นแบบอื่น  

(ข) มขีอ้ร้องเรยีนจากผู้เช่าหรอืผู้พกัอาศยัในบรเิวณใกล้เคียง อนัจะมผีลต่อการปล่อยเช่า
พืน้ทีข่อง CPNREIT ในระยะต่อไป เป็นตน้ 
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(2.11) ตรวจสอบว่าอสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ะซือ้นัน้มทีางเขา้ออกหรอืไม่ หากไม่มแีละต้องใชท้างเขา้ออกซึง่
เป็นของบุคคลอื่น ผูจ้ดัการกองทรสัต์ต้องจดัใหม้กีารจดทะเบยีนภาระจ ายอม ภาระตดิพนั หรอื
สทิธอิื่นใดทีท่ าใหอ้สงัหารมิทรพัยน์ัน้ใชท้างเขา้ออกของบุคคลอื่นได ้ใหแ้ก่ CPNREIT ในกรณีที่
ผูจ้ดัการกองทรสัต์ได้รบัขอ้มูลว่าทางเขา้ออกเป็นทีส่าธารณะ ต้องตรวจสอบว่าทางเขา้ออกนัน้
เป็นทีส่าธารณะจรงิตามทีไ่ดร้บัแจง้ดว้ย 

(2.12) พจิารณาความเหมาะสมของราคาซือ้อสงัหารมิทรพัย ์หรอืราคาสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์โดย
ต้องเป็นราคาที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่ากบัการลงทุนในระยะยาว และสอดคล้องกบัเงื่อนไขการ
จดัหาผลประโยชน์ที่ตกลงกนัไว้กบัผู้สนับสนุน (Sponsor) รวมทัง้ต้องค านึงถึงภาระค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ ที ่CPNREIT จะตอ้งรบัผดิชอบภายหลงัการซือ้ (เช่น ค่าใชจ้่ายในการซ่อมแซมปรบัปรุง
อาคารเนื่องจากทรุดโทรมมากจนกระทบต่อการจัดหาประโยชน์ภายหลังจากที่ซื้อมา หรือ
ค่าใชจ้่ายในการรือ้ถอนสิง่ปลูกสรา้งเมื่อครบอายุสญัญาเช่า) และก าหนดอตัราคดิลด (Discount 
Rate) ในการคดิลดมลูค่าปจัจุบนัของกระแสรายไดส้ทุธใินอนาคต ใหเ้หมาะสมกบัความเสีย่งของ
ความผนัผวนของรายไดค้่าเช่าในอนาคต 

(2.13) ตรวจสอบข้อมูลการช าระภาษีหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ บนอสงัหาริมทรพัย์ว่าได้มีการช าระต่อ
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งอย่างถูกตอ้งครบถว้น 

(3) ในกรณี CPNREIT ใหเ้ช่าทรพัยส์นิแก่ผูเ้ช่าช่วงทรพัยส์นิหลกั ต้องมกีารวเิคราะหส์ถานะของผูเ้ช่ าช่วง
ทรพัยส์นิหลกั และความพรอ้มในการบรหิารจดัการอสงัหารมิทรพัยข์อง CPNREIT อาท ิความสามารถ
ของคู่สญัญาในการเข้าท านิติกรรม ความพร้อมในด้านระบบงาน ความพร้อมในด้านบุคลากรและ
ประสบการณ์ทีเ่กีย่วขอ้ง เป็นตน้ 

2. การตรวจสอบเกีย่วกบัขอ้พจิารณาในการท าสญัญา 

(1) กรณีที ่CPNREIT มกีารลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์(Leasehold) ต้องพจิารณาเกีย่วกบัการ
ก าหนดเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อรกัษาประโยชน์ของ CPNREIT เช่น  

(ก) สญัญาเช่าไม่มเีงื่อนไขทีท่ าให ้CPNREIT มหีน้าทีม่ากกว่าหน้าทีอ่นัเป็นปกตทิีผู่เ้ช่าตอ้งกระท า  

(ข) ไม่มกีารก าหนดเงื่อนไขทีผู่ใ้หเ้ช่าสามารถยกเลกิสญัญาเช่าแก่  CPNREIT ไดโ้ดยทนัท ีแมว้่า 
CPNREIT จะมไิดก้ระท าผดิเงื่อนไขใด ๆ ในสญัญา 

(ค) มเีงื่อนไขทีใ่หส้ทิธแิก่ CPNREIT ในการบอกเลกิสญัญาเช่ากบัผูใ้หเ้ช่าไดท้นัท ีในกรณีทีผู่ใ้หเ้ช่า
กระท าผดิเงื่อนไขของสญัญาเช่า  

(ง) มกีารก าหนดรายละเอยีด เงื่อนไข และสทิธขิอง CPNREIT ในการต่ออายุสญัญาเช่า  

(จ) มกีารก าหนดเงื่อนไขและสทิธขิอง CPNREIT ทีจ่ะซือ้อสงัหารมิทรพัยท์ีเ่ช่านัน้ไดก้่อนบุคคลอื่น 
ในราคาไม่สงูไปกว่าราคาทีม่บีุคคลอื่นเสนอซือ้ หากผูใ้หเ้ช่าประสงคจ์ะจ าหน่ายอสงัหารมิทรพัย์
นัน้ 

(ฉ) มกีารก าหนดเงื่อนไขและสทิธขิอง CPNREIT ในการจ าหน่ายสทิธกิารเช่า (เช่น หากในระยะ
ต่อมา อสงัหารมิทรพัยน์ัน้มรีาคาเพิม่ขึน้ และ CPNREIT จะไดก้ าไรจากการจ าหน่ายทรพัยส์นิ
สงูกว่าก าไรจากการปล่อยเช่า  CPNREIT กม็ทีางเลอืกในการจ าหน่ายทรพัยส์นิได ้เป็นตน้) 
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(2) ตรวจสอบภาระภาษีหรอืค่าใชจ้่ายต่าง ๆ บนอสงัหารมิทรพัยน์ัน้ โดยจะก าหนดใหช้ดัเจนว่าเป็นความ
รบัผดิชอบของ CPNREIT หรอืผูส้นบัสนุน (Sponsor) 

(3) พิจารณาก าหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น เช่น ผู้สนับสนุน 
(Sponsor) มธีุรกจิทีแ่ขง่ขนักบั CPNREIT ในบรเิวณพืน้ทีใ่กลเ้คยีงกนั เป็นตน้ 

(4) กรณีที่ CPNREIT จะลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์ในลกัษณะที่เป็นการเช่าช่วง จะจดัให้มี
มาตรการป้องกนัความเสีย่งหรอืการเยยีวยาความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้จากการผดิสญัญาเช่าหรอืการไม่
สามารถบงัคบัตามสทิธใินสญัญาเช่า  

(5) ก่อน CPNREIT จะจ่ายเงนิเพื่อซือ้หรอืเช่าอสงัหารมิทรพัย ์ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะตรวจสอบใหม้ัน่ใจว่า  
CPNREIT ได้รบัโอนกรรมสทิธิใ์นอสงัหาริมทรพัย์ (กรณีการลงทุนในกรรมสทิธิใ์นอสงัหาริมทรพัย ์
(Freehold)) หรือได้จดทะเบียนสิทธิการเช่า (กรณีการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์
(Leasehold)) และ/หรอืไดม้าซึง่ทรพัยสทิธอิื่นใดในอสงัหารมิทรพัยท์ีล่งทุน รวมทัง้ไดร้บัมอบทรพัยส์นิที่
วางเป็นหลกัประกนัแก่ CPNREIT หนังสอืค ้าประกนั และ/หรอืสญัญาค ้าประกนั ตลอดจนการจด
ทะเบยีนภาระจ ายอมต่าง ๆ บนอสงัหารมิทรพัย ์เพื่อประโยชน์ในการจดัหาผลประโยชน์ของ CPNREIT 
โดยครบถ้วนถูกต้องตามกฎหมาย และตรงตามข้อมูลที่เปิดเผยต่อผู้ลงทุนแล้ว และในกรณีที่
อสงัหารมิทรพัย์ที่ CPNREIT ไดร้บัมอบนัน้ มสี่วนที่เป็นอาคารสิง่ปลูกสร้าง เฟอร์นิเจอร์ และ/หรอื
อุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ผู้จดัการกองทรสัต์ต้องจดัให้มกีารจดัท าทะเบยีนทรพัย์สนิโดยละเอียด เพื่อ
ประโยชน์ในการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนและความมีอยู่จริงของทรัพย์สินแต่ละรายการที่ 
CPNREIT จะไดร้บัมอบ รวมทัง้จดัสง่ทะเบยีนทรพัยส์นิดงักล่าวใหแ้ก่ทรสัต ีเพื่อใชใ้นการสอบทานการ
ปฏบิตังิานของผูจ้ดัการกองทรสัต์ 

ทัง้นี้ ผู้จดัการกองทรสัต์จะบันทกึและจดัเกบ็ขอ้มูล รวมทัง้เอกสารหลกัฐานเกี่ยวกบัการคดัเลอืก การ
ตรวจสอบและการตดัสนิใจทีจ่ะลงทุนหรอืไม่ลงทุนในทรพัยส์นิใดทรพัยส์นิหนึ่งของ CPNREIT ไวด้ว้ย 

(ค) การได้มาซ่ึงทรพัยสิ์นหลกั  

เมื่อผู้จดัการกองทรสัต์พจิารณาคดัเลอืกทรพัย์สนิหลกัทีจ่ะลงทุน รวมถึงการตรวจสอบทรพัย์สนิเสรจ็สิน้แล้ว 
และเหน็สมควรใหด้ าเนินการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยน์ัน้ ในการด าเนินการเพื่อใหไ้ดม้าซึง่ทรพัยส์นิหลกัจะต้องเป็นไป
ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ 

1. การลงทุนหรือได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการจัดหาปร ะโยชน์จาก
อสงัหารมิทรพัยห์รอืสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยด์งักล่าว ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะมกีารด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

(1) จดัให้มีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินโดยผู้ประเมินมูลค่าทรพัย์สิน รวมทัง้ด าเนินการให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์การลงทุนในทรพัย์สนิตามประกาศส านักงาน ก.ล.ต. โดยผู้จดัการกองทรสัต์จะส่งรายการ
อสงัหารมิทรพัยท์ีไ่ดร้บัการคดัเลอืกในเบือ้งต้นใหผู้ป้ระเมนิมูลค่าทรพัยส์นิ เพื่อประเมนิมูลค่าทรพัยส์นิ
ที ่CPNREIT จะลงทุน โดยมหีลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ 

(1.1) ผูป้ระเมนิมลูค่าทรพัยส์นิตอ้งเป็นบุคคลทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. ตามประกาศ
ส านกังาน ก.ล.ต. เกีย่วกบัการใหค้วามเหน็ชอบบรษิทัประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิและผูป้ระเมนิหลกั 
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(1.2) เป็นการประเมินมูลค่าอย่างเต็มรูปแบบที่มีการตรวจสอบเอกสารสิทธิและเป็นไปเพื่อ
วตัถุประสงคส์าธารณะในการเปิดเผยขอ้มลูต่อผูล้งทุน โดยผูป้ระเมนิมลูค่าทรพัยส์นิอย่างน้อย 2 
ราย 

(2) พจิารณาโครงสรา้งเงนิทุน (Capital Structure) ในการลงทุนหรอืไดม้าซึง่อสงัหารมิทรพัยห์รอืสทิธกิาร
เช่าอสงัหารมิทรพัย ์

(3) พจิารณาในดา้นสาระส าคญัของรายการดงัต่อไปนี้ 

(ก) เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัตแ์ละกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

(ข) เป็นไปเพื่อประโยชน์ทีด่ทีีส่ดุของ CPNREIT 

(ค) มคีวามสมเหตุสมผลและใชร้าคาทีเ่ป็นธรรม 

(ง) ผูท้ีม่สีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษในการเขา้ท าธุรกรรมจะไม่มสีว่นร่วมในการตดัสนิใจเขา้ท าธุรกรรมนัน้ 

(จ) ค่าใชจ้่ายในการเขา้ท าธุรกรรมทีเ่รยีกเกบ็จาก CPNREIT (ถ้าม)ี อยู่ในอตัราทีเ่ป็นธรรมและมี
ความเหมาะสม 

(4) ด าเนินการอื่นใดให้เป็นไปตามที่มกีารประกาศไว้ตามหลกัเกณฑ์การลงทุนในทรพัย์สนิตามประกาศ
ส านกังาน ก.ล.ต. และทีจ่ะไดแ้กไ้ขเพิม่เตมิ 

2. ในการลงทุนหรือได้มาซึ่งอสงัหาริมทรพัย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์เพิ่มเติม (Ongoing) ผู้จ ัดการ
กองทรสัตจ์ะมกีารด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

(1) ในดา้นสาระของรายการ พจิารณาว่าเป็นธุรกรรมทีเ่ขา้ลกัษณะดงัต่อไปนี้ 

(ก) เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัตแ์ละกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

(ข) เป็นไปเพื่อประโยชน์ทีด่ทีีส่ดุของ CPNREIT 

(ค) มคีวามสมเหตุสมผลและใชร้าคาทีเ่ป็นธรรม 

(ง) ค่าใช้จ่ายในการเขา้ท าธุรกรรมที่เรยีกเกบ็จาก CPNREIT (ถ้าม)ี อยู่ในอตัราที่เป็นธรรมและ
เหมาะสม 

(จ) ผูท้ีม่สีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษในการเขา้ท าธุรกรรมจะไม่มสีว่นร่วมในการตดัสนิใจเขา้ท าธุรกรรมนัน้ 

(2) ในดา้นระบบในการอนุมตักิารท ารายการ ตอ้งด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

(ก) กรณีเจา้ของ ผูใ้หเ้ช่า หรอืผูโ้อนสทิธกิารเช่ามไิดเ้ป็นผูจ้ดัการกองทรสัต ์หรอืบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั
กบัผูจ้ดัการกองทรสัต ์

 ได้รับความเห็นชอบจากทรัสตีว่าเป็นธุรกรรมที่เป็นไปตามสัญญาก่อตัง้ทรัสต์และ
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งแลว้ 

 ในกรณีที่เป็นการได้มาซึ่งทรพัย์สนิหลกัที่เป็นรายการที่มีนัยส าคญั จะต้องปฏิบตัิให้
เป็นไปตามหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการท ารายการทีม่นียัส าคญัดว้ย 
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(ข) กรณีเจา้ของ ผูใ้หเ้ช่า หรอืผูโ้อนสทิธกิารเช่าเป็นผูจ้ดัการกองทรสัต์ หรอืบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนักบั
ผู้จ ัดการกองทรัสต์ ทางผู้จ ัดการกองทรัสต์จะด าเนินการให้การเข้าท าธุรกรรมได้รับความ
เหน็ชอบจากทรสัตวี่าเป็นธุรกรรมทีเ่ป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต์และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง โดย
กระบวนการและขัน้ตอนการพจิารณาและอนุมตัิการท ารายการใหม้กีารด าเนินการให้เป็นตาม
หลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

 ได้รับความเห็นชอบจากทรัสตีว่าเป็นธุรกรรมที่เป็นไปตามสัญญาก่อตัง้ทรัสต์และ
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งแลว้  

 ในกรณีที่เป็นธุรกรรมที่มมีูลค่าเกนิกว่า 1 ล้านบาท หรอืตัง้แต่ร้อยละ 0.03  ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ขึ้นไป แล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า หรือ ตามเกณฑ์ของ
ประกาศทีจ่ะแกไ้ขในอนาคต  ต้องไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัฯ หรอืใหเ้ป็นไป
ตามอ านาจอนุมตัทิีป่ระกาศทีเ่กีย่วขอ้งก าหนดดว้ย 

 ในกรณีที่เป็นธุรกรรมที่มีมูลค่าตัง้แต่ 20 ล้านบาทขึน้ไป หรอืเกนิร้อยละ 3 ของมูลค่า
ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทรสัต ์แลว้แต่มลูค่าใดจะสงูกว่า หรอื ตามเกณฑข์องประกาศทีจ่ะ
แกไ้ขในอนาคต ตอ้งไดร้บัมตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า
สามในสี่ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหน่วยทรสัต์ที่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 
หรือให้เป็นไปตามอ านาจอนุมัติที่ประกาศที่เกี่ยวข้องก าหนด นอกจากนี้ ผู้จ ัดการ
กองทรสัต์จะต้องจดัให้มทีี่ปรกึษาทางการเงนิให้ความเหน็เกี่ยวกบัการวเิคราะห์ขอ้มูล
เกีย่วกบัทรพัยส์นิดงักล่าวขา้งต้น เพื่อประกอบการตดัสนิใจลงทุนและการเปิดเผยขอ้มูล
ทีถู่กตอ้ง 

3. ในกรณีทีต่อ้งขอมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต ์หนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัตต์อ้งมคีวามเหน็ของทีป่รกึษา
ทางการเงนิเพื่อประกอบการขอมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ดว้ย โดยจะน าส่งหนังสอืเชญิประชุมล่วงหน้าตาม
ส่วนที่ว่าดว้ยการเปิดเผยขอ้มูลตามประกาศที่ บจ/ร 29-00 เรื่องการรบั การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพกิ
ถอนหน่วยทรสัต์ของทรสัต์เพื่อการลงทุน พ.ศ. 2558 และประกาศส านักงาน ก.ล.ต. ที่ สร. 26/2555 เรื่อง
ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัรายการและขอ้ความในสญัญาก่อตัง้ทรสัตข์องทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์และที่
จะมกีารแกไ้ขเพิม่เตมิ 

(ง) การจ าหน่ายไปซ่ึงทรพัยสิ์นหลกั  

เมื่อผู้จ ัดการกองทรัสต์พิจารณาคัดเลือกทรัพย์สินหลักที่จะจ าหน่ายไปเสร็จสิ้นแล้ว และเห็นสมควรให้
ด าเนินการจ าหน่ายไปซึ่งทรพัย์สนิหลกันัน้ ในการด าเนินการเพื่อจ าหน่ายไปซึ่งทรพัย์สนิหลกั จะต้องเป็นไปตาม
หลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ 

1. ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะจดัใหม้กีารประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิหลกัตามหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

2. ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะมกีารด าเนินการจ าหน่ายไปโดยเปิดเผย และมสีาระของรายการตามขอ้ 10.6.3.2 (1) การ
ไดม้าซึง่ทรพัยส์นิหลกัเพิม่เตมิ และมรีะบบการอนุมตัติามขอ้ 10.6.3.2 (2) การไดม้าซึง่ทรพัยส์นิหลกัเพิม่เตมิ
โดยอนุโลม 

3. การจ าหน่ายทรพัยส์นิหลกัทีเ่ขา้ลกัษณะดงัต่อไปนี้ นอกจากจะต้องเป็นไปตามขอ้ก าหนดในขอ้ 10.6.4.2 แลว้ 
จะตอ้งเป็นกรณีทีเ่ป็นเหตุจ าเป็นและสมควร โดยไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรสัตด์ว้ย 
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(1) การจ าหน่ายทรพัยส์นิหลกัก่อนครบ 1 ปีนบัแต่วนัที ่CPNREIT ไดม้าซึง่ทรพัยส์นิหลกันัน้ 

(2) การจ าหน่ายทรพัยส์นิหลกัที ่CPNREIT ไดม้าซึง่กรรมสทิธิใ์หแ้ก่เจา้ของเดมิ    

10.4.7 การคดัเลือกผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัย ์และ/หรอืผูเ้ช่าช่วงทรพัยสิ์นหลกั 

ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะด าเนินการพจิารณาและคดัเลอืกผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ และ/หรอืผูเ้ช่าช่วงทรพัยส์นิหลกั 
โดยในการพจิารณาท าสญัญากบัผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ และ/หรอืผูเ้ช่าช่วงทรพัยส์นิหลกันัน้ บรษิทัฯ มขีัน้ตอนใน
การด าเนินงานดงันี้ 

1. ประเมนิและวเิคราะหค์ุณสมบตัขิองผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ และ/หรอืผูเ้ช่าช่วงทรพัยส์นิหลกั แต่ละราย ซึง่มี
หลกัเกณฑก์ารพจิารณาเป็นไปตามระบบงานของผูจ้ดัการกองทรสัตก์ าหนด 

2. ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะพจิารณาคดัเลอืกผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์และ /หรอืผูเ้ช่าช่วงทรพัยส์นิหลกั ทีไ่ดค้ะแนน
รวมถ่วงน ้าหนกัสงูสดุ และสรุปผลการคดัเลอืกพรอ้มทัง้เหตุผลในการเลอืกผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ และ/หรอืผู้
เช่าช่วงทรพัยส์นิหลกัเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่ออนุมตั ิหากผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยท์ีไ่ดค้ะแนนรวมถ่วง
น ้าหนกัสงูสุดมคีะแนนไม่ถงึเกณฑ์ หรอืไดค้ะแนนในดา้นความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในอดตี และ
ดา้นระบบการควบคุมภายในทีม่ปีระสทิธภิาพ/การรกัษาทรพัยส์นิ น้อยกว่าครึง่หนึ่งจะถอืว่าไม่ผ่าน และจะต้อง
จดักระบวนการสรรหาผูบ้รหิารอสงัหา-รมิทรพัยใ์หม่ ส าหรบัผูเ้ช่าช่วงทรพัยส์นิหลกั ถ้ามคีะแนนรวมน้อยกว่า
ครึง่หนึ่งถอืว่าไม่ผ่าน 

อย่างไรกด็ ีกระบวนการคดัเลอืกผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยต์ามทีก่ล่าวมาดา้นบนนัน้  ไม่ใชส้ าหรบัการลงทุนใน
ทรพัยส์นิหลกัครัง้แรก 

3. ในการเขา้ท าสญัญากบัผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ และ/หรอืผูเ้ช่าช่วงทรพัยส์นิหลกั ผูจ้ดัการกองทรสัต ์จะจดัใหม้ี
เงื่อนไขในสญัญาแต่งตัง้ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ และ/หรอืผูเ้ช่าช่วงทรพัยส์นิหลกั อย่างน้อยดงัต่อไปนี้ 

3.1 ก าหนดให้กองทรสัต์สามารถเลกิสญัญาและปรบัเปลี่ยนผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์ และ/หรอืผูเ้ช่าช่วง
ทรพัย์สนิหลกั ในกรณีที่ผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์ และ/หรอืผู้เช่าช่วงทรพัยส์นิหลกั ไม่ปฏบิตัติาม
เงื่อนไข หรอืมกีารกระท าการหรอืละเว้นกระท าการอนัเป็นเหตุให้ขาดความน่าเชื่ อถือในการปฏบิตัิ
หน้าทีต่ามสญัญา หรอืไม่บ ารุงรกัษาทรพัยส์นิใหอ้ยู่ในสภาพดี หรอืผูเ้ช่าทรพัยส์นิหลกัท าทรพัยส์นิของ
กองทรสัตเ์สยีหาย หรอืไม่บ ารุงรกัษาใหอ้ยู่ในสภาพทีด่แีละเหมาะสมแก่การใชง้านตามวตัถุประสงคด์งัที่
ระบุไวใ้นสญัญา 

3.2  ก าหนดให้ผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์ และ/หรอืผู้เช่าช่วงทรพัย์สนิหลกัมหีน้าที่ในการดูแลและซ่อม
บ ารุงรกัษาทรพัยส์นิของกองทรสัตเ์พื่อใหส้ามารถใชจ้ดัหาประโยชน์ไดอ้ย่างต่อเนื่องในระยะยาว 

3.3  ก าหนดว่าหากบรษิทัฯ พบว่าผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ และ/หรอืผูเ้ช่าช่วงทรพัยส์นิหลกั มกีารกระท า
หรือการละเว้นการกระท าการอันเป็นเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาแต่งตัง้ผู้บริหาร
อสงัหาริมทรพัย์ และ/หรอืสญัญาเช่าช่วงทรพัย์สนิหลกั หรือผู้เช่าช่วงทรพัย์สนิหลกัไม่ดูแลรกัษา
ทรพัยส์นิทีเ่ช่าช่วงใหอ้ยู่ในสภาพทีด่แีละเหมาะสมแก่การใชง้านตามวตัถุประสงคด์งัทีร่ะบุไวใ้นสญัญา 
บรษิทัฯ ตอ้งด าเนินการใหม้กีารบอกเลกิสญัญาแต่งตัง้ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ และ/หรอืสญัญาเช่าช่วง
ทรพัยส์นิหลกั (แลว้แต่กรณี) เพื่อทีบ่รษิทัฯ จะสามารถเขา้ไปด าเนินงานแทน หรอืคดัเลอืกผูบ้รหิาร
อสงัหารมิทรพัย ์และ/หรอืผูเ้ช่าช่วงทรพัยส์นิหลกั รายใหม่เพื่อทดแทนรายเดมิ 
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3.4  ก าหนดใหผู้บ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ และ/หรอืผูเ้ช่าช่วงทรพัยส์นิหลกัต้องแสดงใหบ้รษิทัฯ มัน่ใจว่าได้
ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์และ/หรอืผูเ้ช่าช่วงทรพัยส์นิหลกัมรีะบบควบคุมภายในอย่างน้อย ดงัต่อไปนี้ 

1)  มกีารจดัท าคู่มอืและขัน้ตอนการปฏบิตัิงาน รวมทัง้จดัฝึกอบรมพนักงานให้เขา้ใจและปฏบิตัิ
หน้าทีไ่ดอ้ย่างเหมาะสม 

2)  มกีารแบ่งแยกหน่วยงานและบุคลากรทีม่หีน้าทีใ่นการบรหิารจดัการทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์ลงทุน
เช่น ฝา่ยขาย เป็นต้น แยกต่างหากจากหน่วยงานและบุคลากรอื่นของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์
และ/หรอืผูเ้ช่าช่วงทรพัยส์นิหลกั และ/หรอืผูบ้รหิารโรงแรม (ถ้าม)ี ทีดู่แลทรพัยส์นิทีม่ปีระเภท
ธุรกจิเดยีวกนักบักองทรสัต์อย่างชดัเจน หรอืมมีาตรการและระบบการท างานอื่นใดที่สามารถ
ป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ป้องกนัการล่วงรู้และการใช้ประโยชน์จากขอ้มูลของ
กองทรสัต ์

3) มกีารแบ่งแยกหน้าทีง่านโดยไม่ใหบุ้คคลเดยีวท างานส าคญัตัง้แต่ต้นจนจบ โดยงานส าคญัทีต่้อง
มกีารแบ่งแยกหน้าที ่เช่น งานจดัซือ้ งานรบัมอบสนิคา้หรอืบรกิาร งานบญัช ีงานควบคุมจดัเกบ็
ทรพัยส์นิ และงานตรวจนบัทรพัยส์นิ เป็นตน้โดยตอ้งมอบหมายใหบุ้คคลหนึ่งเป็นผูจ้ดัท าและอกี
บุคคลเป็นผูส้อบทาน นอกจากนี้ ต้องมบีุคคลอื่นเป็นผูสุ้่มตรวจสอบการท างานของผูจ้ดัท าและ
ผู้สอบทานด้วย เพื่อให้เป็นระบบที่มีการตรวจสอบและถ่วงดุลซึ่งจะช่วยป้องกนัมิให้เกิด
ขอ้ผดิพลาดหรอืทุจรติไดร้ะดบัหนึ่ง 

4) มีการติดตามควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเพื่อป้องกันการปฏิบัติงาน
ผดิพลาดหรอืไม่เป็นไปตามระบบการควบคุมทีว่างไว ้

5) มกีารบนัทกึรายการและธุรกรรมต่าง ๆ รวมทัง้จดัเกบ็เอกสารประกอบการท ารายการไวโ้ดย
ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบภายหลงัและป้องกนัขอ้ผดิพลาดหรอืการทุจรติที่อาจ
เกดิขึน้ 

6) มรีะบบในการควบคุมดูแลการรบัจ่ายเงนิทีร่อบคอบรดักุม สามารถป้องกนัการรัว่ไหล หรอืการ
กระท าทุจรติไดอ้ย่างมปีระสทิธผิล 

7) ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์มรีะบบการจดัเกบ็รายไดจ้ากผูเ้ช่าของกองทรสัต์ให้ครบถ้วน  และมี
ระบบการควบคุมเพื่อป้องกนัการเบกิค่าใชจ้่ายซ ้าซอ้นและการเบกิจ่ายในลกัษณะทุจรติ รวมทัง้
พจิารณาเอกสารหลกัฐานและความสมเหตุสมผลในการเบกิจ่ายค่าใชจ้่ายใหเ้ป็นไปตามทีส่ญัญา
ก่อตัง้ทรสัตแ์บบแสดงรายการขอ้มลู หนงัสอืชีช้วน และสญัญาต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งก าหนดรายงาน
ประจ าปี 2561 

8) มรีะบบการออกเลขทีล่่วงหน้า (Pre-Number Document) ส าหรบัการท ารายการต่าง ๆที่
เกีย่วกบัทรพัยส์นิหรอืรายรบัรายจ่าย เช่นใบสัง่ซือ้ ใบเสรจ็รบัเงนิ ใบแจง้หนี้ ใบรบัสนิคา้หรอื
บรกิาร เป็นต้น เพื่อป้องกนัการท ารายการทีเ่ลีย่งขัน้ตอนการตรวจสอบและควบคุมทีก่ าหนดไว ้
(เช่น รบัเงนิแต่ไม่ออกใบเสรจ็รบัเงนิ หรอืออกใบเสรจ็รบัเงนิปลอมใหล้กูคา้ เป็นตน้) 

9) มรีะบบควบคุมและรกัษาความปลอดภยัของขอ้มูลในระบบคอมพวิเตอร์ที่จดัเกบ็ขอ้มูลรายได้
และรายจ่ายของกองทรสัต ์โดยสามารถตรวจสอบยอ้นหลงัไดว้่ามบีุคคลใดเขา้ถงึขอ้มลูดงักล่าว 
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10) ทรพัยส์นิทีม่มีูลค่าสงู ต้องจดัเกบ็ในพืน้ทีป่ลอดภยัและจ ากดัผูเ้ขา้ไปในพืน้ทีน่ัน้ โดยการเขา้ไป
ในพื้นที่นัน้ต้องได้รบัอนุญาตจากผู้บริหาร และอาจใช้ระบบกล้องวงจรปิดในการเฝ้าระวัง
ทรพัยส์นิ 

11) มกีารควบคุมดแูลทรพัยส์นิ โดยมกีารจดัท าทะเบยีนทรพัยส์นิ ปรบัปรุงทะเบยีนทรพัยส์นิใหเ้ป็น
ปจัจุบนัเมื่อมีการซื้อทรพัย์สินใหม่ส่งทะเบียนทรพัย์สนิที่ปรบัปรุงให้ผู้จดัการกองทรสัต์เพื่อ
ตรวจสอบกบัเงนิสดจ่าย ตรวจนบัทรพัยส์นิอย่างสม ่าเสมอ รวมถงึจดัท าบนัทกึการตรวจนับ โดย
ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะเกบ็รกัษาทะเบยีนทรพัยส์นิไวอ้กีหนึ่งชุด 

ทัง้นี้ ผูจ้ดัการกองทรสัต ์อาจพจิารณาก าหนดใหผู้บ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ และ/หรอืผูเ้ช่าช่วงทรพัยส์นิหลกัต้อง
รบัผดิชอบในความเสยีหายที่เกดิขึน้กบัผลประโยชน์ของกองทรสัต์อนัเนื่องจากความประมาทเลนิเล่อของผู้บรหิาร
อสงัหารมิทรพัย ์และ/หรอืผูเ้ช่าช่วงทรพัยส์นิหลกัในระบบการควบคุมทีท่ าใหเ้กดิการทุจรติไดง้่าย 

3.5 ในการเขา้ท าสญัญากบัผูเ้ช่าช่วงทรพัยส์นิหลกั ผูจ้ดัการกองทรสัต์ และทรสัตอีาจพจิารณาก าหนดใหม้ี
เงื่อนไขเพิม่เตมิเบือ้งตน้ (แลว้แต่กรณี) เพื่อบรรเทาหรอืป้องกนัความเสีย่งแก่กองทรสัต ์ดงัต่อไปนี้ 

1) ก าหนดใหก้องทรสัตส์ามารถบอกเลกิสญัญาเช่ากบัผูเ้ช่าช่วงทรพัยส์นิหลกัได้ ในกรณีทีผู่เ้ช่าช่วง
ทรพัยส์นิหลกัไม่ปฏบิตัิตามเงื่อนไขของสญัญาเช่าทรพัย์สนิหลกัโดยเคร่งครดั  โดยเฉพาะการ
ช าระค่าเช่าใหเ้ป็นไปตามสญัญาเช่าทรพัยส์นิหลกั 

2) ก าหนดหน้าทีท่ีผู่เ้ช่าช่วงตอ้งปฏบิตั ิอาท ิเรื่องการก่อภาระผกูพนั การเปลีย่นวตัถุประสงคบ์รษิทั 
เป็นตน้ 

3.6. ก าหนดใหบ้รษิทัฯ มสีทิธใินการตรวจสอบการท างานของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ และ/หรอืผูเ้ช่าช่วง
ทรพัยส์นิหลกัว่าเป็นไปตามคู่มอืฉบบันี้ สญัญาแต่งตัง้ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ สญัญาเช่าช่วงทรพัยส์นิ
หลกัสญัญาตกลงกระท าการ และสญัญาอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้ง 

3.7. ก าหนดให้ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ และ/หรอืผู้เช่าช่วงทรพัย์สนิหลกั มรีะบบในการติดตามควบคุม 
รวมทัง้มกีารสุม่ตรวจสอบเพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่าผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ และ/หรอืผูเ้ช่าช่วงทรพัยส์นิหลกัมี
การจดัเกบ็รายไดแ้ละน าสง่กองทรสัตโ์ดยครบถว้นและไม่มกีารเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายจากกองทรสัตม์ากเกนิ
ความจ าเป็นและตอ้งอยู่ภายใตก้รอบทีเ่ป็นไปตามทีส่ญัญาก่อตัง้ทรสัต์ แบบแสดงรายการขอ้มูลหนังสอื
ชีช้วน และสญัญาต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งก าหนดใหเ้รยีกเกบ็ได ้

4. ในการแต่งตัง้ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์และ/หรอืผูเ้ช่าช่วงทรพัยส์นิหลกั ผูจ้ดัการกองทรสัต์ จะจดัใหม้รีะบบใน
การควบคุม ก ากบั ตรวจสอบ และประเมนิผลการด าเนินงานของบุคคลดงักล่าวตามทีก่ าหนดในระบบงานของ
ผูจ้ดัการกองทรสัต์ เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่าผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ และ/หรอืผูเ้ช่าช่วงทรพัยส์นิหลกั มกีารจดัเกบ็
รายได้และน าส่งค่าเช่าให้แก่กองทรัสต์โดยครบถ้วนและถูกต้องตามข้อตกลงในสัญญาแต่งตัง้ผู้บริหาร
อสงัหารมิทรพัย ์สญัญาเช่าช่วงทรพัยส์นิหลกั และเพื่อใหม้ัน่ใจว่าระบบควบคุมภายในยงัคงมปีระสทิธภิาพและ
สามารถป้องกนัการทุจรติหรอืท าใหต้รวจพบการทุจรติหรอืการปฏบิตัทิีไ่ม่เป็นไปตามระบบไดโ้ดยง่าย  
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10.4.8 การติดตามดแูลและประเมินผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัย ์

1. การติดตามดแูลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัย ์

บรษิทัฯ ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต ์มวีตัถุประสงคห์ลกัทีจ่ะใหผู้ถ้อืหน่วยของกองทรสัต์ ไดร้บัผลประโยชน์จาก
การลงทุนอย่างสม ่าเสมอโดยจะค านึงถงึผลประโยชน์ทีไ่ดร้บัของอสงัหารมิทรพัยท์ีก่องทรสัตเ์ขา้ไปลงทุน ซึง่บรษิทัฯ มี
ระบบการควบคุม ก ากบั และประเมนิผลการปฏบิตังิานของผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์ โดยบรษิัทฯ และผูบ้รหิาร
อสงัหารมิทรพัยจ์ะท างานร่วมกนัอย่างใกลช้ดิเพื่อเพิม่ศกัยภาพใหก้บัอสงัหารมิทรพัยท์ีก่องทรสัต์เขา้ลงทุน  โดยฝ่าย
พฒันาธุรกจิ จะเป็นผูค้วบคุม ก ากบัและประเมนิผลการปฏบิตังิานของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ ว่าไดด้ าเนินงานตาม
สญัญาแต่งตัง้ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์โดยด าเนินการดงันี้ 

1)  ฝ่ายพฒันาธุรกจิร่วมกบัผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ จดัท าแผนงบประมาณประจ าปีของกองทรสัต์ฯ ที่
แสดงรายละเอยีดของรายรบัและรายจ่าย โดยท าการก าหนดเป้าหมายในการจดัหารายได ้และตดิตาม
ควบคุมดแูลใหร้ายรบัและรายจ่ายของกองทรสัตฯ์ เป็นไปตามเป้าหมายหรอืทีค่าดการณ์ไว ้

2)  ฝ่ายพฒันาธุรกจิร่วมกบัผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ จะท าการพจิารณาหรอืทบทวนการวางแผนกลยุทธ์
ของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ เพื่อใหส้ามารถเพิม่รายไดแ้ละลดความเสีย่งจากความผนัผวนของรายได้
ค่าเช่าใหแ้ก่ CPNREIT รวมทัง้ท าการตดิตามผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยด์ าเนินการใหเ้ป็นไปตามแผนและ
กลยุทธท์ีว่างไว ้

3) บรษิทัฯ ด าเนินการตรวจสอบทรพัยส์นิร่วมกบัผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยแ์ละทรสัตี เพื่อใหเ้กดิความมัน่ใจ
ว่าทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัตม์อียู่ครบถว้น อยู่ในสภาพปกตพิรอ้มใชง้าน ไม่มกีารต่อเตมิหรอืสญูหาย 
เกนิไปกว่าทีไ่ดร้บัอนุญาตจากผูจ้ดัการกองทรสัต์ 

4) ฝ่ายพฒันาธุรกจิร่วมกบัผู้บริหารอสงัหารมิทรพัย์ ด าเนินการติดตามให้มีการดูแลและรกัษาสภาพ
อสงัหารมิทรพัยข์องกองทรสัตฯ์ ระบบงานและอุปกรณ์ทีส่ าคญัในทรพัยส์นิดงักล่าวใหอ้ยู่ในสภาพดแีละ
ใช้จดัหาประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่อง รวมถงึให้มลีกัษณะหรอืคุณสมบตัิเป็นไปตามทีก่ฎหมายก าหนด 
อาทเิช่น ระบบการรกัษาความปลอดภยั การรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้ม การอนุรกัษ์พลงังาน ตลอดจน
สญัญาที่เกี่ยวข้องโดยครบถ้วน ภายในงบประมาณที่ก าหนดและพจิารณาร่วมกนัระหว่างผู้จดัการ
กองทรสัต ์ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยแ์ละไดร้บัความเหน็ชอบจากทรสัต ี

5) ทุกฝา่ยงานของผูจ้ดัการกองทรสัต ์จดัใหม้กีารประชุมร่วมกนักบัผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยอ์ย่างสม ่าเสมอ 
เพื่อร่วมกนัประเมนิผลการด าเนินงานของกองทรสัต์ฯ และร่วมกนัหาแนวทางทีเ่หมาะสมในการป้องกนั
การเกดิปญัหาจากการด าเนินงานของ CPNREIT 

6) ฝา่ยพฒันาธุรกจิ ด าเนินการจดัท าแบบประเมนิผลการปฏบิตังิานของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ โดยมกีาร
ก าหนดเกณฑก์ารประเมนิผล แบ่งเป็นสองสว่น คอื 

1. สว่นทีเ่ป็นหน้าทีข่องผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยต์ามสญัญาแต่งตัง้ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ 

2. สว่นทีเ่ป็นผลการด าเนินงานดา้นการบรหิาอสงัหารมิทรพัยข์องผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ 

7) ฝา่ยพฒันาธุรกจิ จะด าเนินการควบคุมและก ากบัการท างาน ดงันี้ 

1.  สอบทานความสมัพนัธร์ายไดแ้ละค่าใชจ้่ายในแต่ละเดอืนว่าผดิปกตไิปจากเดมิหรอืไม่ 



ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์CPN รเีทล โกรท 
CPN RETAIL GROWTH LEASEHOLD REIT 

 

 

ส่วนที ่2.10 หน้า 83 
 

2.  ด าเนินการสุ่มตวัอย่างเพื่อตรวจสอบหลกัฐานประกอบรายการ เพื่อยนืยนัความมอียู่จรงิ ความ
ถูกตอ้งครบถว้นของรายการ ในการบนัทกึขอ้มลูการรบัช าระเขา้บญัชขีองกองทรสัต์ กบัรายงาน
ค่าเช่าทีล่กูคา้ตอ้งช าระในแต่ละเดอืน 

3.  สอบทานอายุลกูหนี้ทีค่า้งช าระว่าอยู่ในเกณฑป์กตไิม่เพิม่ขึน้อย่างเป็นสาระส าคญั 

4. สุม่ตรวจสอบว่าผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยม์กีารปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างเป็นกลางและโปร่งใส ไม่มกีาร
เอือ้ประโยชน์ต่อผูเ้ช่ารายใดรายหนึ่งเป็นกรณีพเิศษ 

5. สอบทานการเพิม่ขึน้หรอืลดลงของทรพัยส์นิถาวร ว่ามกีารขออนุมตัติามขัน้ตอนทีถู่กตอ้ง 

6. สอบทานธุรกรรมทีเ่ป็นรายการพเิศษ เกดิไม่บ่อย หรอืรายการทีมู่ลค่าสงูอื่น ๆ เพื่อใหม้ัน่ใจว่า
การท าธุรกรรมนัน้เป็นไปเพื่อประโยชน์ทีด่ทีีส่ดุของผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 

7. สอบทานรายการค่าใชจ้่ายทีผู่บ้รหิารอสงัหารมิทรพัยเ์รยีกเกบ็จากกองทรสัตว์่าไม่มกีารเรยีกเกบ็
ค่าใช้จ่ายจากกองทรสัต์มากเกินความจ าเป็นหรือมีความซ ้าซ้อนและอยู่ในขอบเขตที่ตกลง
ร่วมกนั 

8. จดัใหม้รีะบบการประเมนิระบบการควบคุมภายในของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์อย่างสม ่าเสมอ 
โดยบริษัทฯ อาจก าหนดให้ผู้สอบบญัชขีองผู้บรหิารอสงัหาริมทรพัย์หรอืบริษัทที่ปรกึษาจาก
ภายนอกรายงานจุดอ่อนหรอืขอ้บกพร่องในระบบการควบคุมภายในให้บรษิัทฯ  ทราบอย่าง
สม ่าเสมอ พรอ้มแนวทางในการแกไ้ขและปรบัปรุง 

2. การประเมินผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัย ์

บรษิทัฯ ไดม้กีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยใ์นรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สุดวนัที่  31 
ธนัวาคม 2561 โดยผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย์ได้ปฏิบตัิหน้าที่ถูกต้องและครบถ้วนตามสญัญาแต่งตัง้ผู้บริหาร
สงัหารมิทรพัยท์ีไ่ดร้บัมอบหมาย และไม่พบขอ้ผดิพลาดทีก่ระทบต่อผลการด าเนินการของกองทรสัตอ์ย่างมนียัส าคญั 

10.4.9 ระบบในการติดตามดแูลผลประโยชน์ของ CPNREIT 

ผูจ้ดัการกองทรสัตม์วีตัถุประสงคห์ลกัทีจ่ะท าใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัตไ์ดร้บัผลประโยชน์จากการลงทุนใน CPNREIT 
อย่างสม ่าเสมอและต่อเนื่องในระยะยาว โดยค านึงถงึประโยชน์ที่ได้รบัจากการพฒันาและเพิม่คุณภาพของทรพัย์สนิ
หลกัอย่างต่อเนื่อง โดยผูจ้ดัการกองทรสัต์มแีนวทางและระบบในการตดิตามและดูแลผลประโยชน์จากทรพัยส์นิหลกั
ของ CPNREIT ดงัต่อไปนี้ 

(ก) ส าหรบัทรพัย์สนิหลกัส่วนที่เป็นศูนย์การค้าและอาคารส านักงาน CPNREIT มนีโยบายจดัหาประโยชน์จาก
ทรพัยส์นิหลกัประเภทนี้ โดยการน าพืน้ทีข่องทรพัยส์นิออกใหเ้ช่า รวมถงึการใหบ้รกิารทีเ่กีย่วเนื่องกบัการเช่า
พื้นที่ แก่ผู้เช่าซึ่งเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจประเภทต่าง ๆ และส าหรับทรพัย์สินหลักส่วนที่เป็นโรงแรม 
CPNREIT จะมกีารจดัหาประโยชน์โดยการน าอสงัหารมิทรพัยด์งักล่าวออกใหเ้ช่าช่วงและน าสงัหารมิทรพัยท์ี่
เกีย่วขอ้งออกใหเ้ช่าแก่ผูเ้ช่าช่วงทรพัยส์นิ 

(ข) ผูจ้ดัการกองทรสัต์และทรสัตจีะตดิตามผลการด าเนินงานของ CPNREIT ในแต่ละปี โดยการเปรยีบเทยีบกบั
งบประมาณประจ าปีของ CPNREIT รวมถงึพจิารณาผลประกอบการของ CPNREIT ในปีปจัจุบนัเมื่อเทยีบกบัปี
ทีผ่่านมา และในกรณีที่ผลประกอบการของอสงัหารมิทรพัยท์ี่ CPNREIT เขา้ลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
ผู้จดัการกองทรสัต์ ทรสัตี และผู้บริหารอสงัหารมิทรพัย์ (ส าหรบัทรพัย์สนิส่วนที่เป็นศูนย์การค้าและอาคาร
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ส านักงาน) หรอืผู้เช่าช่วงทรพัยส์นิ (ส าหรบัทรพัย์สนิส่วนทีเ่ป็นโรงแรมฮลิตนั พทัยา) จะด าเนินการวเิคราะห์
เพื่อหาสาเหตุ โดยผู้จดัการกองทรสัต์ จะด าเนินการร่วมกบัผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์หรอืผูเ้ช่าช่วงทรพัย์สนิ 
(แล้วแต่กรณี) อย่างใกล้ชิด ในการพัฒนาแผนการด าเนินงานเพื่อปรับปรุงผ ลการด าเนินงานของ
อสงัหารมิทรพัยท์ี ่CPNREIT เขา้ลงทุน ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายทีก่ าหนด 

(ค) ผู้จ ัดการกองทรัสต์และผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จะร่วมกันสร้างความเจริญเติบโตทางธุรกิจและพัฒนา
ความสมัพนัธท์ีด่กีบัลกูคา้ผูเ้ช่าพืน้ที ่พรอ้มทัง้บรหิารจดัการใหอ้ตัราการเช่าพื้นทีแ่ละอตัราค่าเช่าพืน้ทีใ่หอ้ยู่ใน
ระดับที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ CPNREIT ในขณะเดียวกัน ผู้จ ัดการกองทรัสต์และผู้บริหาร
อสงัหารมิทรพัยจ์ะร่วมกนัควบคุมและบรหิารตน้ทนุการด าเนินงาน รวมถงึความเสีย่งและปจัจยัลบทีอ่าจมผีลต่อ
การด าเนินการศนูยก์ารคา้และอาคารส านักงานของ CPNREIT 

(ง) ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะร่วมมอืและประสานงานกบัผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยใ์นการเพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิาร
จดัการและจดัหาประโยชน์จากทรพัยส์นิที่ CPNREIT เขา้ลงทุน ในส่วนทีเ่ป็นศูนยก์ารคา้และอาคารส านักงาน 
โดยการก าหนดกลุ่มลกูคา้เป้าหมายของอสงัหารมิทรพัย ์การใหเ้ช่าพืน้ทีแ่ละใหบ้รกิารทีเ่หมาะสม การก าหนด
ราคาค่าเช่าพื้นที่และค่าบรกิารให้มคีวามเหมาะสมกบัความต้องการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย พร้อมทัง้มกีาร
ควบคุมและบรหิารค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน โดยจะไม่ก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อคุณภาพของการใหเ้ช่าพืน้ทีแ่ละ
การให้บรกิาร นอกจากนี้ จะมกีารดูแลและบ ารุงรกัษาพื้นที่ของทรพัยส์นิที่ CPNREIT เขา้ลงทุน เช่น การ
ปรับปรุงพื้นที่ส่วนกลางและพื้นที่เฉพาะส่วนให้มีความเหมาะสมกับการใช้งาน รวมถึงจะมีการปรับปรุง
ภาพลกัษณ์ของทรพัยส์นิและการบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิดงักล่าวใหไ้ด้มาตรฐานและมคีวามเหมาะสมกบัการใช้
งาน เพื่อสรา้งความพงึพอใจใหแ้ก่ลกูคา้ 

(จ) ผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละผูเ้ช่าช่วงทรพัยส์นิจะร่วมกนัสรา้งความเจรญิเตบิโตทางธรุกจิและพฒันาความสมัพนัธท์ีด่ี
กบัลกูคา้ทีม่าใชบ้รกิารของโรงแรม รวมถงึบรหิารจดัการใหอ้ตัราการเขา้พกัและอตัราค่าหอ้งพกัของทรพัยส์นิ
หลกัสว่นทีเ่ป็นโรงแรมฮลิตนั พทัยา ใหอ้ยู่ในระดบัทีก่่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุแก่ CPNREIT 

(ฉ) ผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละผูเ้ช่าช่วงทรพัยส์นิจะท างานร่วมกนัอย่างใกลช้ดิ เพื่อเพิม่ศกัยภาพทรพัยส์นิหลกัในส่วน
ทีเ่ป็นโรงแรมฮลิตนั พทัยา โดยการด าเนินการดงักล่าวจะรวมถงึการดูแลและบ ารุงรกัษาทรพัยส์นิหลกัให้ได้
มาตรฐานและมคีวามเหมาะสมกบัการใชง้าน รวมถงึการปรบัปรุงภาพลกัษณ์ของทรพัยส์นิหลกัเพื่อสรา้งความ
พงึพอใจใหแ้ก่ลกูคา้ 

(ช) ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะจดัใหม้กีารประกนัภยัส าหรบัทรพัยส์นิของ CPNREIT ใหเ้ป็นไปตามแนวปฏบิตัทิางธุรกจิ
และขอ้ก าหนดของกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง ตามหลกัการดงัต่อไปนี้ 

(1) การจดัใหม้ปีระกนัภยัอย่างเพยีงพอและเหมาะสมกบัส่วนไดเ้สยีของ CPNREIT ทีม่ต่ีอทรพัยส์นิทีเ่ขา้
ลงทุน เพื่อคุ้มครองความเสยีหายที่จะเกดิขึน้กบั CPNREIT โดยก าหนดให้ CPNREIT เป็นผู้รบั
ผลประโยชน์หรอืผูร้บัผลประโยชน์ร่วม ทัง้นี้ โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากทรสัตี 

(2) การประกนัภัยความรบัผดิต่อบุคคลภายนอกที่อาจได้รบัความเสยีหายจากความช ารุดบกพร่องของ
อาคาร โรงเรอืน หรอืสิง่ปลกูสรา้ง ทัง้นี้ ในกรณีทีผู่ใ้หเ้ช่าหรอืผู้ใหส้ทิธใินอสงัหารมิทรพัยแ์ก่ CPNREIT 
หรอืผูเ้ช่าช่วงทรพัยส์นิไดท้ าประกนัภยันัน้ไวแ้ลว้ ให้ CPNREIT ท าประกนัภยัความรบัผดิเฉพาะกรณีที่ 
CPNREIT อาจถูกไล่เบีย้ใหต้อ้งรบัผดิ 
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(3) การท าประกนัภยัประเภทต่าง ๆ ของ CPNREIT ใหม้กีารเอาประกนัภยัตลอดระยะเวลาที่ CPNREIT มี
การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยน์ัน้ ๆ  

(ซ) การท าธรุกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั จะมีการด าเนินการให้เป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1) ในการท าธุรกรรมกับผู้จ ัดการกองทรัสต์ และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จ ัดการกองทรัสต์ จะ
ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต์และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง และเป็นไปเพื่อประโยชน์ทีด่ทีีสุ่ด
ของ CPNREIT 

(2) ธุรกรรมกบับุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัจะตอ้งเป็นธุรกรรมทีม่คีวามสมเหตุสมผลและเป็นธรรม 

(3) บุคคลที่มีส่วนได้เสยีในการท าธุรกรรมไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อม จะต้องไม่เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ตดัสนิใจเขา้ท าธุรกรรม 

(4) การคดิค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการเขา้ท าธุรกรรมกบับุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั ต้องใชร้าคาและอตัราทีเ่ป็นธรรม
และมคีวามสมเหตุสมผล 

10.4.10 การดแูลเรือ่งการใช้ข้อมูลภายใน 

1. นโยบายก ากบัดแูลกิจการ 

บรษิทัฯ มนีโยบายปฏบิตัติามกฎหมาย ประกาศ กฎเกณฑ ์ค าสัง่ หรอืหนงัสอืเวยีนตามทีไ่ดแ้กไ้ขหรอืออกโดย
ส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัย์ฯ อย่างเคร่งครดั โดยบรษิทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายใหก้รรมการและผูบ้รหิาร 
จดัท ารายงานความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รวมถงึรายงานการซือ้ขายหน่วยทรสัต์มายงัฝ่ายบรหิารความเสีย่งและ
ก ากบัควบคุม เพื่อน าสง่รายงานการถอืหลกัทรพัยใ์หก้บัส านกังาน ก.ล.ต. 

2. การดแูลเรือ่งการใช้ข้อมูลภายใน 

ฝ่ายบรหิารความเสีย่งและก ากบัควบคุม จะด าเนินการจดัใหม้มีาตรการและแนวทางด าเนินการในการป้องกนั
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรสัต์กบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้  ทัง้นี้ เพื่อรกัษาประโยชน์ทีด่ทีีสุ่ดของ
กองทรสัต ์และผูถ้อืหน่วยทรสัตโ์ดยรวม ซึง่จะมกีารด าเนินการในดา้นต่าง ๆ ดงันี้ 

1) การเปิดเผยขอ้มลูการมสีว่นไดเ้สยีของกรรมการและผูบ้รหิาร 

1. ฝา่ยบรหิารความเสีย่งและก ากบัควบคุมมหีน้าทีจ่ดัส่งแบบแสดงขอ้มูลการเปิดเผยส่วนไดเ้สยีให้
กรรมการและผูบ้รหิารเพื่อเปิดเผยส่วนไดเ้สยีของตนก่อนเขา้รบัต าแหน่ง  และในทุก ๆ ครัง้ทีม่ ี
การเปลีย่นกรรมการหรอืผูบ้รหิาร เพื่อใหท้ราบถึงบุคคลทีอ่าจเกีย่วโยงกบักองทรสัต์ทัง้หมด 
รวมถงึรายงานการถอืหลกัทรพัยข์องตนและของคู่สมรส รวมทัง้บุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ ซึง่ถอื
หน่วยทรสัต์ที่บรษิทัฯ เป็นผู้จดัการกองทรสัต์อยู่ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือ
หลกัทรพัยด์งักล่าว 

2. กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ มหีน้าทีร่ายงานใหฝ้่ายบรหิารความเสีย่งและก ากบัควบคุม
ทราบถึงการมีส่วนได้เสยีของตนและของผู้ที่เกี่ยวข้อง อนัเนื่องมาจากการบริหารจัดการ
กองทรสัตโ์ดยไม่ชกัชา้ เมื่อไดร้บัแบบแสดงรายการหรอืเมื่อตนเองไดท้ราบถงึการมสี่วนไดส้่วน
เสยีนัน้ ฝา่ยบรหิารความเสีย่งและก ากบัควบคุมก าหนดใหก้รรมการและผูบ้รหิารรายงานการซือ้



ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์CPN รเีทล โกรท 
CPN RETAIL GROWTH LEASEHOLD REIT 

 

 

ส่วนที ่2.10 หน้า 86 
 

ขายหน่วยทรสัตต่์อฝา่ยบรหิารความเสีย่งและก ากบัควบคุม ภายใน 3 วนัท าการภายหลงัการซือ้ 
ขาย โอนหน่วยทรสัต ์

3. เมื่อไดร้บัขอ้มลู ฝา่ยบรหิารความเสีย่งและก ากบัควบคุมมหีน้าทีต่รวจสอบขอ้มูลทีก่รรมการและ
ผูบ้รหิารเปิดเผย และตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสยี ซึ่งการตรวจสอบรวมถึงการ
สอบถามและตรวจสอบกบัเวบ็ไซต์ของหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งหรอืแหล่งขอ้มูลสาธารณะทีเ่ชื่อถอื
ไดเ้พื่อยนืยนัความครบถว้นถูกตอ้งของขอ้มลูทีก่รรมการและผูบ้รหิารเปิดเผยในแบบแสดงขอ้มูล
การเปิดเผยสว่นไดเ้สยี 

4. เมื่อตรวจสอบกบัแหล่งขอ้มูลสาธารณะทีเ่ชื่อถอืไดแ้ลว้ฝ่ายบรหิารความเสีย่งและก ากบัควบคุม
จะบนัทึกหรือพิมพ์ผลการตรวจสอบออกมาจดัเก็บไว้เป็นหลกัฐานคู่กบัแบบแสดงข้อมูลการ
เปิดเผยสว่นไดเ้สยีทีก่รรมการและผูบ้รหิารเปิดเผยดว้ยตนเอง เพื่อประกอบการตรวจสอบ 

2) ระบบแนวทางการป้องกนัการล่วงรูแ้ละการใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูภายใน 

บรษิทัฯ ก าหนดแนวทางการป้องกนัการล่วงรูแ้ละการใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูภายในดงัต่อไปน้ี 

1. มกีารก าหนดนโยบายจรรยาบรรณ และหลกัปฏิบตัิของพนักงานโดยเฉพาะในเรื่องการใช้
ประโยชน์จากขอ้มูลภายในไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร มกีารสื่อสารให้แก่บุคลากรทีเ่ขา้ใหม่ของ
บรษิทัฯ ไดอ้่าน รบัทราบและลงนามในวนัแรกทีเ่ริม่ปฏบิตังิาน และลงนามใหม่ทุกครัง้เมื่อมกีาร
เปลีย่นแปลง 

2. จ ากดัการล่วงรูแ้ละใชข้อ้มูลภายใน โดยบรษิทัฯ มนีโยบายใหบุ้คลากรของบรษิัทฯ รบัทราบ
ขอ้มลูเฉพาะทีจ่ าเป็นต่อการปฏบิตังิาน (Need to Know Basis) โดยก าหนดใหข้อ้มูลทีบุ่คลากร
หรอืหน่วยงานล่วงรูม้า เป็นขอ้มูลทีเ่ป็นความลบัซึง่ต้องไม่น าไปเปิดเผยต่อบุคคลอื่นใดทีไ่ม่มี
สว่นเกีย่วขอ้ง 

3.  จดัให้มีระบบการควบคุมที่มปีระสทิธภิาพในการป้องกนัมิให้บุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องล่วงรู้
ขอ้มลูภายในโดย 

ก.  ขอ้มูลในระบบอเิลก็ทรอนิกส์ จดัใหม้กีารใชร้หสัผ่านในการเขา้ถงึขอ้มูลในคอมพวิเตอร์
และใหม้กีารเปลีย่นรหสัผ่านเป็นประจ า 

ข. ก าหนดระดบัขัน้การเขา้ถึงข้อมูลอิเลก็ทรอนิกสข์องแต่ละบุคคล  (Access Control 
Matrix) ว่าพนักงานคนใดสามารถเขา้ถงึขอ้มูลในแฟ้มใดได้บา้ง โดยฝ่ายบรหิารความ
เสีย่งและก ากบัควบคุมจะต้องท าการสอบทานและปรบัปรุงสทิธกิารเขา้ให้เป็นปจัจุบนั
เสมอในกรณีทีพ่นกังานลาออก หรอืเปลีย่นหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 

ค. ขอ้มลูทีเ่ป็นเอกสาร ใหม้กีารจดัเกบ็สถานทีป่ลอดภยัในตูห้รอืหอ้งทีล่อ็กกุญแจ และมกีาร
ท าลายเอกสารทีไ่ม่ใชง้านแลว้ 

ง. สถานที่ท างานมรีะบบรกัษาความปลอดภยัเพื่อป้องกนัมใิห้บุคคลภายนอกเขา้ได ้ เช่น 
เป็นหอ้งทีล่อ็คกุญแจหรอืตอ้งมบีตัรพนกังานหรอืสแกนลายนิ้วมอื 

4.  ใหบุ้คลากรของบรษิทัฯ ทีส่ามารถล่วงรูข้อ้มูลภายใน รวมถงึกรรมการและผูบ้รหิาร รายงานการ
ซือ้/ขายหน่วยทรสัต์ต่อฝ่ายบรหิารความเสีย่งและก ากบัควบคุมทุกครัง้ทีม่กีารเปลีย่นแปลงการ
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ถอืครองภายใน 3 วนัท าการ โดยฝ่ายบรหิารความเสีย่งและก ากบัควบคุม อาจท าการสุ่ม
ตรวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นของการรายงานกบัแหล่งขอ้มลูสาธารณะทีเ่ชื่อถอืได้ 

5.  ฝ่ายบรหิารความเสีย่งและก ากบัควบคุมจะมกีารด าเนินการดงัต่อไปนี้ เพื่อใหแ้น่ใจว่าผูบ้รหิาร
และบุคลากรที่ทราบขอ้มูลภายในไม่มโีอกาสใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในในกรณีที่มกีารท า
ธุรกรรมทีอ่าจสง่ผลต่อราคาหน่วยทรสัต์ หรอืราคาหลกัทรพัยอ์ื่น เช่น การซือ้ขายทรพัยส์นิของ
กองทรสัต ์

ก.  ขึน้บญัชรีายชื่อหลกัทรพัยท์ีต่อ้งตดิตามการท าธุรกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัหลกัทรพัยใ์นบญัชี
ดงักล่าว (Watch List) 

ข.  สง่อเีมลลแ์จง้ผูบ้รหิารและพนกังานทีเ่กีย่วขอ้งถงึรายชื่อหลกัทรพัยด์งักล่าว 

ค.  เมื่อรายการดงักล่าวไดม้กีารเปิดเผยต่อสาธารณชนแลว้ฝ่ายบรหิารความเสีย่งและก ากบั
ควบคุม จะยา้ยรายชื่อหลกัทรพัยเ์หล่านัน้ไปอยู่ในบญัชทีีบ่รษิทัตอ้งจ ากดัการท าธุรกรรม 
(Restricted List) และส่งอเีมลลแ์จง้ผูบ้รหิารและพนักงานทีเ่กีย่วขอ้งตามขอ้ ข รวมถงึ
พนกังานรายอื่นทีม่โีอกาสใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูภายใน (ถา้ม)ี 

ง.  เมื่อบุคลากรทีร่บัรูข้อ้มูลภายในของบรษิทัฯ ไม่มโีอกาสใชข้อ้มูลภายในเพื่อประโยชน์ใน
การซือ้ขายหลกัทรพัยฝ์า่ยบรหิารความเสีย่งและก ากบัควบคุมแจง้ผูบ้รหิารและพนักงาน
ตามขอ้ ค. ถงึการเพกิถอนรายชื่อหลกัทรพัยอ์อกจากบญัช ีRestricted List 

10.4.11 ค่าตอบแทนผูจ้ดัการกองทรสัต ์

ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะไดร้บัค่าธรรมเนียมส าหรบัการปฏบิตัหิน้าทีใ่นการเป็นผูจ้ดัการกองทรสัต์ ในอตัราไม่เกนิ
รอ้ยละ 1.00 ต่อปีของมลูค่าทรพัยส์นิรวม แต่ทัง้นี้จะไม่น้อยกว่า 15 ลา้นบาทต่อปีส าหรบัปี 2561 โดยมอีตัราการเพิม่
รอ้ยละ 3 ต่อปี (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกจิเฉพาะ หรอืภาษีอื่นใดในท านองเดยีวกนั) ตามรายละเอยีดในส่วนที ่
2.11 “ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทรสัต์” 

10.4.12 การเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศต่อผูถื้อหน่วยทรสัต ์

ผู้จ ัดการกองทรสัต์ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์อย่าง
เพยีงพอ ถูกตอ้ง ครบถว้นชดัเจน รวดเรว็ และโปร่งใส ซึง่ผูถ้อืหน่วยทรสัตท์ุกรายมสีทิธทิีเ่ท่าเทยีมกนัในการรบัรูข้อ้มลู
สารสนเทศ โดยการเปิดเผยขอ้มูลของกองทรสัต์จะต้องสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการเปิดเผย
ขอ้มลูของส านกัคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ฯ 

เปิดเผยทนัที - ขอ้มลูทีก่ระทบต่อราคา การตดัสนิใจลงทุน สทิธปิระโยชน์ของผูถ้อืหน่วย 

- ขอ้มลูเกีย่วกบัการด าเนินงาน เช่น การจ่ายเงนิประโยชน์ตอบแทน 

- รายงานเมื่อเกดิเหตุการณ์ทีอ่าจสง่ผลกระทบใหต้อ้งเลกิกองทรสัต์ 

- รายงานเมื่อเกดิเหตุการณ์ที่สญัญาก่อตัง้กองทรสัต์ก าหนดให้เป็นเหตุแห่งการเลิก
กองทรสัตห์รอืเหตุการณ์อื่นทีท่ าใหท้ราบก าหนดการเลกิกองทรสัตล่์วงหน้า 

- รายงานเมื่อเกิดเหตุการณ์การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งอสังหาริมทรพัย์หรือผู้ถือ
หน่วยลงทุนเกนิสดัสว่นทีก่ าหนด 
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ภายใน 3 วนัท าการ - ขอ้มลูทีไ่ม่สง่ผลกระทบโดยตรงแต่ควรเผยแพร่ใหผู้ล้งทุนรบัทราบ เช่น การแจง้การ
เปลีย่นแปลงกรรมการ การเปลีย่นแปลงผูส้อบบญัช ี

ภายใน 14 วนั - ขอ้มูลทีต่ลาดหลกัทรพัยฯ์ ต้องรวบรวมเป็นหลกัฐานอา้งองิ เช่น ส าเนารายงานการ
ประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต ์รายงานการจดัสรรหน่วยทรสัตเ์พิม่ทุน 

ภายใน 15 วนั - รายงานการลดทุนช าระแลว้ของทรสัต ์

- รายงานการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่อสงัหารมิทรพัย ์

ภายใน 30 วนั - รายงานความคบืหน้าการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยท์ีก่่อสรา้งไม่เสรจ็ 

 

เ ปิ ด เ ผ ย ต า ม ร อ บ
ระยะเวลา 

- งบการเงนิรายไตรมาส 45 วนัหลงัสิน้รอบบญัช ี

- งบการเงนิประจ าปี 2 เดอืนหลงัวนัสิน้รอบบญัช ี(ในกรณีไม่ท างบไตรมาส 4) 

- การวเิคราะหแ์ละค าอธบิายของฝา่ยจดัการ 

- แบบส าเนารายงานขอ้มลูประจ าปี ภายใน 3 เดอืนหลงัสิน้รอบบญัช ี

- รายงานประจ าปี พรอ้มหนังสอืเชญิประชุมสามญัประจ าปี ภายใน 4 เดอืน นับแต่วนั
สิน้สดุรอบระยะเวลาบญัช ี

- ตวัเลข NAV ภายใน 45 วนัหลงัสิน้รอบบญัช ี

10.4.13 การจดัประชุมผูถื้อหน่วยทรสัต ์

ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัตต์ามทีก่ าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ 

10.4.14 วิธีการและเง่ือนไขในการเปล่ียนตวัผูจ้ดัการกองทรสัต ์

(ก) เหตใุนการเปล่ียนแปลงผูจ้ดัการกองทรสัต ์

(1) ผูจ้ดัการกองทรสัต์ไดแ้จง้ต่อส านักงาน ก.ล.ต. เป็นหนังสอืถงึความประสงคท์ีจ่ะยุตกิารปฏบิตังิานเป็น
ผูจ้ดัการกองทรสัตท์ีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. และส านกังาน ก.ล.ต. อนุญาตแลว้   

(2) ส านักงาน ก.ล.ต. สัง่เพกิถอนการใหค้วามเหน็ชอบเป็นผู้จดัการกองทรสัต์หรอืสัง่พกัการปฏบิตัิหน้าที่
ของผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ป็นเวลาเกนิ 90 วนั 

(3) กรณีการใหค้วามเหน็ชอบเป็นผูจ้ดัการกองทรสัต์สิน้อายุ และผูจ้ดัการกองทรสัต์ไม่ยื่นค าขอต่ออายุการ
ใหค้วามเหน็ชอบต่อส านกังาน ก.ล.ต. 

(4) ผู้จดัการกองทรสัต์ถูกศาลสัง่พิทกัษ์ทรัพย์ ศาลมีค าสัง่ให้ฟ้ืนฟูกิจการของผู้จดัการกองทรสัต์ หรือ
ผูจ้ดัการกองทรสัตส์ิน้สภาพความเป็นนิตบิุคคล   

(5) ทีป่ระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัตม์มีตใิหถ้อดถอนผูจ้ดัการกองทรสัต ์เน่ืองจากผูจ้ดัการกองทรสัต์ฝ่าฝืนหรอืไม่
ปฏบิตัิหน้าที่ หรอืมลีกัษณะไม่เป็นไปตามกฎหมายที่เกีย่วขอ้งตามที่ระบุไว้ในสญัญาแต่งตั ้งผู้จดัการ
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กองทรัสต์ และทรัสตีได้ท าหนังสือแจ้งการบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ผู้จ ัดการกองทรัสต์แก่ผู้จ ัดการ
กองทรสัตแ์ลว้ 

(6) ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดใ้ชส้ทิธบิอกเลกิสญัญาตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัต์ ในกรณี
ที่ทรสัตีจงใจฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามหน้าที่ ขอ้ตกลงที่เป็นสาระส าคญัใด ๆ หรอืผดิค ารบัรองที่เป็น
สาระส าคญัใด ๆ ตามทีใ่หไ้วใ้นสญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัต ์ 

(ข) การลาออกจากการเป็นผูจ้ดัการกองทรสัต ์

หากผูจ้ดัการกองทรสัตป์ระสงคท์ีจ่ะลาออก ใหแ้จง้การลาออกเป็นหนังสอืใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัต์ โดยการเผยแพร่
ขา่วผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และท าหนังสอืแจง้ต่อทรสัตใีหท้ราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 90 วนั ก่อน
วนัทีก่ าหนดใหก้ารลาออกมผีลใชบ้งัคบั ทัง้นี้ ตอ้งไม่ก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่ผูร้บัประโยชน์และทรสัต ีโดยในระหว่าง
ที่ทรสัตียงัไม่สามารถแต่งตัง้ผู้จดัการกองทรสัต์รายใหม่ได้นัน้ ให้ผู้จดัการกองทรสัต์รายเดมิท าหน้าที่ต่อไปจนกว่า
ผูจ้ดัการกองทรสัต์รายใหม่จะสามารถเขา้มาปฏบิตัิหน้าทีแ่ทนผูจ้ดัการกองทรสัต์ได้อย่างสมบูรณ์ตามสญัญาแต่งตัง้
ผูจ้ดัการกองทรสัต ์ทัง้นี้ ระยะเวลาการปฏบิตัหิน้าทีด่งักล่าวจะไม่เกนิกว่า 90 วนั นับจากวนัทีม่ผีลเป็นการเลกิสญัญา
แต่งตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัต์ 

(ค) การด าเนินการกรณีท่ีผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้ 

ไม่ว่ากรณีใด ๆ หากผูจ้ดัการกองทรสัต์ไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหท้รสัตจีดัการกองทรสัต์ตามความจ าเป็น
เพื่อป้องกนั ยบัยัง้ หรอืจ ากดัมใิหเ้กดิความเสยีหายอย่างรา้ยแรงต่อประโยชน์ของกองทรสัต์หรอืผูถ้อืหน่วยทรสัต์ทัง้
ปวง โดยทรสัตีอาจมอบหมายให้บุคคลอื่นจดัการกองทรสัต์แทนในระหว่างนี้ได้ ทัง้นี้ ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่
ก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ 

(ง) หน้าท่ีของผูจ้ดัการกองทรสัตภ์ายหลงัการลาออก 

ภายหลงัผูจ้ดัการกองทรสัตล์าออกจากการท าหน้าที ่ใหผู้จ้ดัการกองทรสัตย์งัคงมหีน้าทีด่งัต่อไปนี้ 

(1) ส่งมอบงาน ระบบงาน รายชื่อลูกค้า บญัชี เอกสาร และขอ้มูลใด ๆ ที่เกี่ยวกบัการปฏบิตัิหน้าที่เป็น
ผูจ้ดัการกองทรสัต์ ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลความลบัทางการค้าหรอืไม่กต็ามให้แก่ทรสัต ีและ/หรอืผูจ้ดัการ
กองทรสัต์รายใหม่ ตลอดจนด าเนินการใด ๆ ตามทีท่รสัตรีอ้งขอตามสมควร เพื่อใหผู้จ้ดัการกองทรสัต์
รายใหม่สามารถเข้าปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จ ัดการกองทรสัต์ได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์สูงสุดของ  
CPNREIT และผูถ้อืหน่วยทรสัตโ์ดยรวม 

(2) เกบ็รกัษาความลบัทางการคา้ของ CPNREIT โดยไม่เผยแพร่ขอ้มูล แบบร่าง รายชื่อลูกคา้และเอกสาร
อื่นทีม่สีาระส าคญัเป็นความลบัทางการคา้ของ CPNREIT ต่อบุคคลภายนอก โดยไม่ไดร้บัความยนิยอม
เป็นลายลกัษณ์อกัษรจากทรสัตกี่อน เวน้แต่เป็นการเปิดเผยขอ้มูลต่อหน่วยงานราชการตามขอ้ก าหนด
ของกฎหมาย หรอืการเปิดเผยขอ้มลูทีเ่ป็นสาธารณะอยู่ในขณะทีม่กีารเปิดเผยหรอืเผยแพร่ 

(3) ด าเนินการอื่นใดตามสมควรเพื่อใหผู้จ้ดัการกองทรสัตร์ายใหม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ดอ้ย่างต่อเนื่องตาม
สญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัต ์ซึง่การด าเนินการดงักล่าวรวมถงึการลงลายมอืชื่อในหนงัสอืเพื่อรบัรอง
ความถูกตอ้งครบถว้นของสิง่ทีส่ง่มอบใหท้รสัตหีรอืผูจ้ดัการกองทรสัตร์ายใหม่ดว้ย 
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(จ) วิธีการแต่งตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัตร์ายใหม่ 

ใหท้รสัตขีอมตผิูถ้อืหน่วยทรสัตเ์พื่อแต่งตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัตร์ายใหม่ภายใน 60 วนันบัแต่วนัทีป่รากฏเหตุแห่ง
การเปลีย่นแปลงผูจ้ดัการกองทรสัต ์และด าเนินการแต่งตัง้บุคคลทีผู่ถ้อืหน่วยทรสัต์มมีตเิหน็ชอบภายใน 30 วนันับแต่
วนัทีไ่ดร้บัมตหิรอืระยะเวลาอื่นใดตามทีส่ านกังาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ทัง้นี้ ในกรณีทีม่กีารขอมตแิลว้ แต่ไม่ไดร้บั
มต ิให้ทรสัตีด าเนินการแต่งตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัต์รายใหม่ไดเ้อง โดยค านึงถงึประโยชน์ทีด่ทีีสุ่ดของผูถ้ือหน่วยทรสัต์
โดยรวม 

ทัง้นี้ ในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการแต่งตัง้ผู้จดัการกองทรสัต์รายใหม่ เพราะไม่มีผู้มีคุณสมบตัิเหมาะสม
หรอืไม่มผีูส้นใจเป็นผูจ้ดัการกองทรสัต ์ทรสัตมีหีน้าทีป่ฏบิตัหิน้าทีแ่ทนผูจ้ดัการกองทรสัตต์ามทีร่ะบุไวใ้นสญัญาก่อตัง้ท
รสัตแ์ละภายใตก้ฏเกณฑต์ามทีก่ าหนดไวใ้นกฎหมายหลกัทรพัยแ์ละกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

10.4.15 การบริหารจดัการกองทรสัตอ่ื์น 

ปจัจุบนั ซพีเีอน็ รที แมเนจเมนท ์(ซึง่จะเขา้เป็นผูจ้ดัการกองทรสัต์ของ CPNREIT เมื่อมกีารก่อตัง้ CPNREIT 
ขึน้แลว้) ไม่ไดม้กีารบรหิารจดัการกองทรสัต์อื่นแต่อย่างใด โดยในการปฏบิตัหิน้าทีข่องทรสัตีและผูจ้ดัการกองทรสัต์
ตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต์และสญัญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง ทรสัตีและผู้จดัการกองทรสัต์มหีน้าที่ใช้ความระมดัระวงัตาม
สมควรในการด าเนินการเพื่อป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่าง CPNREIT กบัทรสัตหีรอืผูจ้ดัการกองทรสัต ์
โดยใหม้กีารด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

(ก) ทรสัตีและผู้จ ัดการกองทรสัต์ต้องไม่มีผลประโยชน์อื่นใดที่อาจขดัแย้งกบัผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของ  
CPNREIT และหากมกีรณีทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ตอ้งสามารถแสดงไดว้่ามกีลไก
ทีจ่ะท าใหเ้ชื่อมัน่ไดว้่าการบรหิารจดัการกองทรสัตจ์ะเป็นไปเพื่อประโยชน์ทีด่ทีีส่ดุของ CPNREIT และผู้
ถอืหน่วยทรสัตโ์ดยรวม 

(ข) ในกรณีทีผู่จ้ดัการกองทรสัต์มกีารบรหิารจดัการกองทรสัต์อื่นอยู่ดว้ย ทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต์ทีข่อ
อนุญาตเสนอขายหน่วยทรสัตต์อ้งไม่เป็นประเภทเดยีวกบัทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัตอ์ื่นนัน้ 

(ค) CPNREIT จะไม่เขา้ท ารายการใดทีอ่าจส่งผลใหท้รสัตไีม่สามารถท าหน้าทีไ่ดอ้ย่างเป็นอสิระ เช่น การ
ซือ้อสงัหารมิทรพัยจ์ากบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนักบัทรสัต ีซึง่อาจท าใหท้รสัตไีม่สามารถใหค้วามเหน็เกีย่วกบั
การท าหน้าทีข่องผูจ้ดัการกองทรสัต์ไดอ้ย่างเป็นอสิระ  
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10.5 ทรสัตี 

10.5.1 ข้อมูลทัว่ไป 

ชื่อทรสัต ี : บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จ ากดั 

ทีต่ัง้ส านกังานใหญ่ : เลขที ่18 อาคาร 1 ไทยพาณิชย ์ปารค์ พลาซ่า ชัน้ 7-8 ถนนรชัดาภเิษก 
แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

เลขทะเบยีนบรษิทั : 0105535048398 

โทรศพัท ์ : 02-949-1500 

โทรสาร : 02-949-1501 

Website  : www.scbam.com 

ทุนจดทะเบยีน : 200,000,000 บาท 

ทุนช าระแลว้ : 100,000,000 บาท 

10.5.2 โครงสรา้งการถือหุ้น 

ผูถ้อืหุน้ของทรสัต ีณ วนัที ่19 เมษายน 2562 มดีงันี้ 

รายช่ือ จ านวนหุ้นท่ีถือ (หุ้น) สดัส่วน (รอ้ยละ) 

1. บรษิทั ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 19,999,998 99.999990 

2. นางสาวชนกานต ์อนนัตคุณากร 1 0.000005 

3. นางสาวอจัฉรา ศสัตรศาสตร ์ 1 0.000005 

รวม 1,000,000 100.000000 

10.5.3 ใบอนุญาตท่ีเก่ียวข้อง 

ทรสัตไีดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกจิทรสัตจีากส านกังาน ก.ล.ต.  ในวนัที ่18 กนัยายน 2556 

10.5.4 หน้าท่ีและความรบัผิดชอบในการเป็นทรสัตี 

(1) ทรสัตมีหีน้าทีจ่ดัการกองทรสัตด์ว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ และระมดัระวงัเยีย่งผูม้วีชิาชพี รวมทัง้ดว้ยความ
ช านาญ โดยปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหน่วยทรสัตอ์ย่างเป็นธรรม เพื่อประโยชน์สงูสุดของผูถ้อืหน่วยทรสัต์โดยรวม 
รวมทัง้ต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สญัญาก่อตัง้ทรสัต์ วัตถุประสงค์ในการจดัตัง้
กองทรสัต ์มตขิองผูถ้อืหน่วยทรสัต ์และขอ้ผกูพนัทีไ่ดใ้หไ้วเ้พิม่เตมิแก่ผู้ถอืหน่วยทรสัต ์(ถา้ม)ี 

(2) ทรสัตีมหีน้าทีเ่ขา้ร่วมในการประชุมผูถ้ือหน่วยทรสัต์ทุกครัง้ โดยหากมกีารขอมติจากผู้ถอืหน่วยทรสัต์
เพื่อด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ทรสัตตีอ้งปฏบิตัดิงัต่อไปนี้ 

(2.1) ตอบขอ้ซกัถามและใหค้วามเหน็เกีย่วกบัการด าเนินการดงักล่าวหรอืเรื่องที่ขอมตวิ่า เป็นไปตาม
สญัญาก่อตัง้ทรสัตห์รอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งหรอืไม่ 
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(2.2) ทกัทว้งและแจง้ใหผู้้ถอืหน่วยทรสัต์ทราบว่าการด าเนินการดงักล่าวหรอืเรื่องทีข่อมตไิม่สามารถ
กระท าได ้หากไม่เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัตห์รอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

(3) ทรัสตีมีหน้าที่บังคับช าระหนี้หรือดูแลให้มีการบังคับช าระหนี้เพื่อให้เป็นไปตามข้อสญัญาระหว่าง
กองทรสัตก์บับุคคลอื่น  

(4) ในกรณีทีไ่ม่มผีูจ้ดัการกองทรสัต ์หรอืมเีหตุทีท่ าใหผู้จ้ดัการกองทรสัตไ์ม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ดใ้หท้รสัตี
เข้าจัดการกองทรสัต์ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตัง้ผู้จ ัดการกองทรัสต์รายใหม่ ทัง้นี้  ภายใต้
หลกัเกณฑต์ามทีก่ าหนดไวใ้นประกาศที ่กร. 14/2555 โดยใหท้รสัตมีหีน้าทีจ่ดัการกองทรสัต์ตามความ
จ าเป็นเพื่อป้องกนั ยบัยัง้ หรอืจ ากดัมใิหเ้กดิความเสยีหายรา้ยแรงต่อประโยชน์ของกองทรสัต์หรอืผูถ้อื
หน่วยทรสัตโ์ดยรวมและด าเนินการตามอ านาจหน้าทีท่ีร่ะบุไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต์และ พ.ร.บ. ทรสัต์ฯ 
ในการด าเนินการดงักล่าว ทรสัตีอาจมอบหมายให้บุคคลอื่นจดัการกองทรสัต์แทนในระหว่างนัน้กไ็ด ้
ทัง้นี้ ภายในขอบเขต หลกัเกณฑ ์และเงื่อนไขทีส่ญัญาก่อตัง้ทรสัตไ์ดร้ะบุไว ้รวมทัง้มอี านาจในการจดัให้
มผีู้จดัการกองทรสัต์รายใหม่ตามอ านาจหน้าที่ในสญัญาก่อตัง้ทรสัต์และ พ.ร.บ. ทรสัต์ฯ หรอืประกาศ
หรอืขอ้ก าหนดอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้ง และทีไ่ดแ้กไ้ขเพิม่เตมิ 

(5) ทรสัตมีสีทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบในการจดัการกองทรสัตต์ามขอ้ก าหนดและเงื่อนไขของกฎหมาย
หลกัทรพัยแ์ละกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

(6) ในกรณีทีก่องทรสัตม์นีโยบายการลงทุนในทรพัยส์นิอื่นทีม่ใิช่ทรพัยส์นิหลกั การจดัการลงทุนในทรพัยส์นิ
อื่นดงักล่าวอาจด าเนินการโดยทรสัต ีผูจ้ดัการกองทรสัต์ หรอืบุคคลอื่นทีท่รสัตีหรอืผู้จดัการกองทรสัต์
มอบหมายโดยจะเป็นไปตามที่ระบุไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ โดยในกรณีที่มอบหมายใหบุ้คคลอื่นที่มใิช่
ผู้จ ัดการกองทรัสต์เป็นผู้ร ับด าเนินการ ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าด้วยการให้บุคคลอื่นเป็นผู้ร ับด าเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกบัการ
ประกอบธุรกิจ ในส่วนที่เกี่ยวกบัการให้บุคคลอื่นเป็นผู้รบัด าเนินการในงานที่เกี่ยวกบัการลงทุนของ
กองทุนโดยอนุโลม  

(7) ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงาน ก.ล.ต. หรอืหน่วยงานอื่นใดทีม่อี านาจตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ออกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ค าสัง่ หนังสือเวียน ค าผ่อนผัน ยกเลิก หรือ
เปลีย่นแปลง แกไ้ข หรอืเพิม่เตมิกฎหมาย ระเบยีบ ประกาศ ขอ้บงัคบั ค าสัง่ทีใ่ชอ้ยู่ในปจัจุบนั อนัท าให้
ตอ้งมกีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์ทรสัตจีะตอ้งด าเนินการตามทีส่ญัญาก่อตัง้ทรสัต์ก าหนด
เพื่อแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิม่เติมสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ได้เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ 
ขอ้บงัคบั ค าสัง่ทีเ่ปลีย่นแปลงหรอืแกไ้ขเพิม่เตมิดงักล่าวโดยไม่ตอ้งขอมตจิากผูถ้อืหน่วยทรสัต ์ 

(8) หา้มมใิห้ทรสัตีน าหนี้ที่ตนเป็นลูกหนี้บุคคลภายนอกอนัมไิด้เกดิจากการปฏบิตัิหน้าที่เป็นทรสัตีไปหกั
กลบลบหนี้กบัหนี้ที่บุคคลภายนอกเป็นลูกหนี้ทรสัตอีนัสบืเนื่องมาจากการจดัการกองทรสัต์ ทัง้นี้  การ
กระท าทีฝ่า่ฝืนขอ้หา้มน้ี ใหก้ารกระท าเช่นนัน้ตกเป็นโมฆะ 

(9) ในกรณีที่ทรสัตีเขา้ท านิติกรรมหรอืท าธุรกรรมต่าง ๆ กบับุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ของกองทรสัต ์
ให้ทรัสตีแจ้งต่อบุคคลภายนอกทราบเป็นลายลักษณ์อักษรเมื่อเข้าท านิติกรรมหรือธุรกรรมกับ
บุคคลภายนอกว่าเป็นการกระท าในฐานะทรสัต ี 
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(10) ให้ทรสัตีจดัท าบญัชีทรพัย์สนิของกองทรสัต์แยกต่างหากจากทรพัย์สนิและบญัชอีื่น ๆ ของทรสัตี ใน
กรณีทรสัตีจดัการกองทรสัต์หลายกอง ต้องจดัท าบญัชทีรพัย์สนิของกองทรสัต์แต่ละกองแยกต่างหาก
ออกจากกนั และบนัทกึบญัชใีหถู้กต้องครบถ้วนและเป็นปจัจุบนั รวมทัง้แยกกองทรสัต์ไวต่้างหากจาก
ทรพัยส์นิสว่นตวัของทรสัตแีละทรพัยส์นิอื่นทีท่รสัตคีรอบครองอยู่   

(11) ในกรณีที่ทรสัตีมิได้ด าเนินการให้เป็นไปตามข้อ 11.3 (10) จนเป็นเหตุให้กองทรสัต์ปะปนอยู่กับ
ทรพัยส์นิทีเ่ป็นส่วนตวัของทรสัตจีนมอิาจแยกได้ว่าทรพัยส์นิใดเป็นของกองทรสัต์และทรัพยส์นิใดเป็น
ทรพัยส์นิทีเ่ป็นสว่นตวัของทรสัตเีอง ใหส้นันิษฐานว่า 

(11.1) ทรพัยส์นิทีป่ะปนกนัอยู่นัน้เป็นของกองทรสัต์ 

(11.2) ความเสยีหายและหนี้ทีเ่กดิจากการจดัการทรพัยส์นิทีป่ะปนกนัอยู่นัน้เป็นความเสยีหายและหนี้ที่
เป็นสว่นตวัของทรสัต ี

(11.3) ผลประโยชน์ทีเ่กดิจากการจดัการทรพัยส์นิทีป่ะปนกนัอยู่นัน้เป็นของกองทรสัต์ 

ทรพัย์สนิที่ปะปนกนัอยู่ตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึงทรพัย์สนิที่ถูกเปลี่ยนรูปหรือถูก
เปลีย่นสภาพไปจากทรพัยส์นิทีป่ะปนกนัอยู่นัน้ดว้ย 

(12) ในกรณีทีท่รสัตมีไิดด้ าเนินการใหเ้ป็นไปตามขอ้ 11.3 (10) จนเป็นเหตุใหก้องทรสัต์แต่ละกองปะปนกนั
จนมอิาจแยกไดว้่าทรพัยส์นิใดเป็นของกองทรสัต์ใด ใหส้นันิษฐานว่าทรพัยส์นินัน้ รวมทัง้ทรพัยส์นิทีถู่ก
เปลี่ยนรูปหรือถูกเปลี่ยนสภาพไปจากทรพัย์สนินัน้และประโยชน์ใด ๆ หรือหนี้สนิที่เกิดขึ้นจากการ
จดัการทรพัย์สนิดงักล่าว เป็นของกองทรสัต์แต่ละกองตามสดัส่วนของทรพัย์สนิที่น ามาเป็นต้นทุนที่
ปะปนกนั 

(13) การใชอ้ านาจและการปฏบิตัหิน้าทีข่องทรสัตใีนการจดัการกองทรสัต์เป็นเรื่องเฉพาะตวัของทรสัต ีทรสัตี
จะมอบหมายใหผู้อ้ื่นจดัการกองทรสัตม์ไิด ้เวน้แต่ 

(13.1) สญัญาก่อตัง้ทรสัตก์ าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่น 

(13.2) การท าธุรกรรมทีม่ใิช่เรื่องทีต่อ้งท าเฉพาะตวัและไม่จ าเป็นตอ้งใชว้ชิาชพีเยีย่งทรสัตี 

(13.3) การท าธุรกรรมทีโ่ดยทัว่ไปผูเ้ป็นเจา้ของทรพัยส์นิซึง่มทีรพัยส์นิและวตัถุประสงคข์องการจดัการ
ในลกัษณะท านองเดยีวกนักบักองทรสัตจ์ะพงึกระท าในการมอบหมายใหบุ้คคลอื่นจดัการแทน 

(13.4) การเกบ็รกัษาทรพัยส์นิ การจดัท าสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยทรสัต์ รวมถงึการตดิตามการจ่ายเงนิ
ปนัผล หรอืการปฏบิตังิานดา้นการสนับสนุนใหบ้รษิทัในเครอืของทรสัต ีหรอืผูจ้ดัการกองทรสัต ์
หรอืนายทะเบยีนรายอื่นทีไ่ดร้บัอนุญาตจากตลาดหลกัทรพัยฯ์ ด าเนินการได ้ 

(13.5) เรื่องอื่นใดทีผู่้จดัการกองทรสัต์เป็นผูร้บัผดิชอบและด าเนินการตามทีก่ าหนดไว้ในสญัญาก่อตัง้ 
ทรสัต์ หรอืหลกัเกณฑใ์นประกาศที ่ทจ. 49/2555 ประกาศที ่กร. 14/2555 และประกาศที ่สช. 
29/2555 หรอืประกาศหรอืขอ้ก าหนดอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้ง และทีไ่ดแ้กไ้ขเพิม่เตมิ 

ในกรณีทีท่รสัตฝีา่ฝืนบทบญัญตัติามวรรคหนึ่ง ใหก้ารทีท่ าไปนัน้ผูกพนัทรสัตเีป็นการส่วนตวัไม่
ผกูพนักองทรสัต ์
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(14) ในกรณีที่ทรสัตีมอบหมายให้ผู้อื่นจดัการกองทรัสต์โดยชอบตามข้อ 11.3 (13) ทรสัตีต้องเลือกผู้ร ับ
มอบหมายด้วยความรอบคอบและระมดัระวงั รวมทัง้ต้องก ากบัและตรวจสอบการจดัการแทนอย่าง
เพยีงพอ และต้องก ากบัดูแล โดยจะก าหนดมาตรการในการด าเนินงานเกีย่วกบัการมอบหมายงานตาม
หลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที ่กข. 1/2553 เรื่อง ระบบงาน การตดิต่อผูล้งทุน 
และการประกอบธุรกจิโดยทัว่ไปของทรสัต ีหรอืประกาศหรอืขอ้ก าหนดอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้ง และทีไ่ดแ้กไ้ข
เพิม่เตมิ ดงันี้ 

(14.1) การคดัเลอืกผูท้ี่สมควรได้รบัมอบหมายโดยพจิารณาถึงความพรอ้มด้านระบบงานและบุคลากร
ของผู้ที่ได้รับมอบหมายตลอดจนการขัดกันทางผลประโยชน์ของผู้ร ับมอบหมายงานและ
กองทรสัต ์

(14.2) การควบคุมและประเมนิผลการปฏบิตัขิองผูไ้ดร้บัมอบหมายงาน 

(14.3) การด าเนินการของทรสัตเีมื่อปรากฏว่าผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายไม่เหมาะสมทีจ่ะไดร้บัมอบหมายงาน
อกีต่อไป 

ทัง้นี้ คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศก าหนดรายละเอียดในการปฏิบตัิของทรสัตีในกรณี
ดงักล่าวได ้

(15) ในกรณีที่มกีารเปลี่ยนแปลงทรสัตี หากทรสัตีรายใหม่พบว่าก่อนที่ทรสัตีรายใหม่เข้ารบัหน้าที่  มกีาร
จดัการกองทรสัต์ที่ไม่เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรสัต์หรอื พ.ร.บ. ทรสัต์ฯ จนเป็นเหตุให้
กองทรสัตเ์สยีหาย ใหท้รสัตรีายใหม่ด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

(15.1) เรยีกรอ้งค่าเสยีหายจากทรสัตรีายทีต่อ้งรบัผดิ 

(15.2) ตดิตามเอาทรพัยส์นิคนืจากบุคคลภายนอก ไม่ว่าบุคคลนัน้จะได้ทรพัยส์นิมาโดยตรงจากทรสัตี
รายเดิมหรือไม่ และไม่ว่าทรพัย์สนิในกองทรัสต์จะถูกเปลี่ยนรูปหรือถูกเปลี่ยนสภาพไปเป็น
ทรพัยส์นิอย่างอื่นกต็าม เวน้แต่บุคคลดงักล่าวจะไดม้าโดยสุจรติ เสยีค่าตอบแทนและไม่รูห้รอืไม่
มเีหตุอนัควรรูว้่าทรพัยส์นินัน้ไดม้าจากการจดัการกองทรสัต์โดยมชิอบ 

(16) ในการจดัการกองทรสัต์และการมอบหมายใหผู้้อื่นจดัการกองทรสัต์โดยชอบตามขอ้ 11.3 (13) หากมี
ค่าใช้จ่ายหรอืทรสัตีต้องช าระเงินหรอืทรพัย์สนิอื่นให้กบับุคคลภายนอกด้วยเงินหรือทรพัย์สนิที่เป็น
สว่นตวัของทรสัตเีองโดยชอบตามความจ าเป็นอนัสมควร ใหท้รสัตมีสีทิธไิดร้บัเงนิหรอืทรพัยส์นิคนืจาก
กองทรสัตไ์ด ้เวน้แต่สญัญาก่อตัง้ทรสัตจ์ะก าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่น 

สทิธิที่จะได้รบัเงินหรือทรพัย์สนิคืนตามวรรคหนึ่ง ย่อมเป็นบุริมสทิธิที่ทรสัตีมีอยู่ก่อนผู้ถือ
หน่วยทรสัตแ์ละบุคคลภายนอกทีม่ทีรพัยสทิธหิรอืสทิธใิด ๆ เหนือกองทรสัต์ และเป็นสทิธทิีอ่าจบงัคบั
ไดใ้นทนัทโีดยไม่จ าต้องรอใหม้กีารเลกิทรสัต์ และในกรณีที่มคีวามจ าเป็นต้องเปลีย่นรูป หรอืเปลีย่น
สภาพทรัพย์สนิในกองทรัสต์เพื่อให้มีเงินหรือทรัพย์สนิคืนแก่ทรสัตี ให้ทรสัตีมีอ านาจด าเนินการ
ดงักล่าวได้แต่ต้องกระท าโดยสุจรติ และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ เงื่อนไขและวธิกีารที่ คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรอืส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด 

(17) หา้มมใิหท้รสัตใีชส้ทิธติามขอ้ 11.3 (16) จนกว่าทรสัตจีะไดช้ าระหนี้ทีม่อียู่ต่อกองทรสัต์จนครบถ้วนแลว้ 
เวน้แต่เป็นหนี้ทีอ่าจหกักลบลบหนี้กนัไดต้ามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
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(18) ในกรณีทีท่รสัตจีดัการกองทรสัตไ์ม่เป็นไปตามทีก่ าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัตห์รอื พ.ร.บ. ทรสัต์ฯ ทรสัตี
ตอ้งรบัผดิต่อความเสยีหายทีเ่กดิขึน้แก่กองทรสัต์ 

ในกรณีทีม่คีวามจ าเป็นและมเีหตุผลอนัสมควรเพื่อประโยชน์ของกองทรสัต์ ทรสัตอีาจขอความ
เห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. ก่อนที่จะจดัการกองทรสัต์เป็นอย่างอื่นให้ต่างไปจากที่ก าหนดไว้ใน
สญัญาก่อตัง้ ทรสัต์ได้ และหากทรสัตไีด้จดัการตามทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบนัน้ดว้ยความสุจรติและเพื่อ
ประโยชน์ทีด่ทีีส่ดุของกองทรสัตแ์ลว้ ทรสัตไีม่จ าตอ้งรบัผดิตามวรรคหนึ่ง 

(19) ทรสัตมีหีน้าทีด่แูลใหส้ญัญาก่อตัง้ทรสัตม์สีาระส าคญัเป็นไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง โดยในกรณีทีม่กีาร
แกไ้ขเปลีย่นแปลงสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์ใหท้รสัตดี าเนินการตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ 

(19.1) ดูแลให้การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสญัญาก่อตัง้ทรสัต์เป็นไปตามวธิกีารและเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ใน
สญัญาก่อตัง้ทรสัต ์และเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดไวใ้นกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง   

(19.2) ในกรณีทีก่ารแกไ้ขเปลีย่นแปลงสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ไม่เป็นไปตามขอ้ 11.3 (19) (19.1) ใหท้รสัตี
ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามอ านาจหน้าทีท่ีร่ะบุไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ และตาม พ.ร.บ. ทรสัต์เพื่อ
ดแูลรกัษาสทิธปิระโยชน์ของผูถ้อืหน่วยทรสัตโ์ดยรวม 

(19.3) ในกรณีที่หลกัเกณฑ์เกี่ยวกบัการเสนอขายหน่วยทรสัต์หรือการจดัการกองทรสัต์ที่ออกตาม 
พ.ร.บ. หลกัทรพัยฯ์ และ พ.ร.บ. ทรสัต์ฯ มกีารแก้ไขเปลีย่นแปลงในภายหลงั และสญัญาก่อตัง้ 
ทรสัตม์ขีอ้ก าหนดทีไ่ม่เป็นไปตามหลกัเกณฑด์งักล่าว ใหท้รสัตดี าเนินการเพื่อแก้ไขเปลีย่นแปลง
สญัญาก่อตัง้ทรสัต์ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑน์ัน้ ตามวธิกีารทีก่ าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ หรอื
ตามทีส่ านกังาน ก.ล.ต. มคี าสัง่ตามมาตรา 21 แห่ง พ.ร.บ. ทรสัตฯ์ 

(20) ทรสัตีมหีน้าที่ติดตาม ดูแล และตรวจสอบให้ผู้จดัการกองทรสัต์หรือผู้ได้รบัมอบหมายรายอื่น (ถ้ามี) 
ด าเนินการในงานทีไ่ดร้บัมอบหมายใหเ้ป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ สญัญาอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง และประกาศ
อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด การติดตาม ดูแล และ
ตรวจสอบขา้งตน้ ใหห้มายความรวมถงึการท าหน้าทีด่งัต่อไปนี้ดว้ย 

(20.1) ดูแลให้การบริหารจัดการกองทรสัต์กระท าโดยผู้จดัการกองทรสัต์ที่ได้รบัความเห็นชอบจาก
ส านกังาน ก.ล.ต. ตลอดระยะเวลาทีก่องทรสัตต์ัง้อยู่ 

(20.2) ตดิตามดแูลและด าเนินการตามทีจ่ าเป็นเพื่อใหผู้ร้บัมอบหมายมลีกัษณะและปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตาม
หลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัต์และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่รวมถงึการถอดถอนผูร้บั
มอบหมายรายเดมิ และการแต่งตัง้ผูร้บัมอบหมายรายใหม่  

(20.3) ควบคุมดูแลให้การลงทุนของกองทรสัต์เป็นไปตามที่ระบุไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ กฎหมายที่
เกีย่วขอ้ง รวมถงึหนงัสอืชีช้วน 

(20.4) ควบคุมดูแลใหม้กีารเปิดเผยขอ้มูลของกองทรสัต์อย่างถูกต้องครบถ้วนตามที่ก าหนดในสญัญา
ก่อตัง้ทรสัตแ์ละกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

(20.5) แสดงความเหน็เกีย่วกบัการด าเนินการหรอืการท าธุรกรรมเพื่อกองทรสัต์ของผูจ้ดัการกองทรสัต ์
และผูร้บัมอบหมายรายอื่น (ถา้ม)ี เพื่อประกอบการขอมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ การเปิดเผย
ขอ้มลูของกองทรสัตต่์อผูถ้อืหน่วยทรสัต ์หรอืเมื่อส านกังาน ก.ล.ต. รอ้งขอ  
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(21) ในกรณีทีป่รากฏว่าผูจ้ดัการกองทรสัต์กระท าการ หรอืงดเวน้กระท าการ จนก่อให้เกดิความเสยีหายแก่
กองทรสัต ์หรอืไม่ปฏบิตัหิน้าทีต่ามสญัญาก่อตัง้ทรสัตห์รอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง ใหท้รสัตมีหีน้าที ่ดงันี้ 

(21.1) รายงานต่อส านกังาน ก.ล.ต. ภายใน 5 วนัท าการนบัแต่รูห้รอืพงึรูถ้งึเหตุการณ์ดงักล่าว 

(21.2) ด าเนินการแกไ้ข ยบัยัง้ หรอืเยยีวยาความเสยีหายทีเ่กดิขึน้แก่กองทรสัต ์ตามทีเ่หน็สมควร  

(22) ในกรณีทีท่รสัตเีป็นผูถ้อืหน่วยทรสัตใ์นกองทรสัต ์หากตอ้งมกีารออกเสยีงหรอืด าเนินการใด ๆ ในฐานะผู้
ถอืหน่วยทรสัต ์ใหท้รสัตคี านึงถงึและรกัษาผลประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหน่วยทรสัตโ์ดยรวม และตัง้อยู่บน
หลกัแห่งความซื่อสตัยส์จุรติ และความรอบคอบระมดัระวงั รวมถงึไม่ก่อใหเ้กดิความขดัแยง้หรอืกระทบ
ต่อการปฏบิตัหิน้าทีใ่นฐานะทรสัตขีองกองทรสัต์ 

(23) ทรสัตมีหีน้าทีจ่ดัท าสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยทรสัต์โดยทรสัตอีาจมอบหมายให้ตลาดหลกัทรพัยฯ์ หรอืผู้
ไดร้บัใบอนุญาตใหบ้รกิารเป็นนายทะเบยีนหลกัทรพัยต์ามพ.ร.บ. หลกัทรพัยฯ์ ด าเนินการแทนได ้โดย
เมื่อมกีารมอบหมายผูอ้ื่นเป็นนายทะเบยีนหน่วยทรสัต์ ทรสัตีมหีน้าทีก่ ากบัดูแลใหผู้้ทีไ่ดร้บัมอบหมาย
ดังกล่าวปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ และกฎหมายหลักทรัพย์ เว้นแต่มีการจัดท า
หลกัฐานตามระบบและระเบยีบขอ้บงัคบัของศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยใ์นส่วนที่เกีย่วขอ้งกบันายทะเบยีน
หลกัทรพัย ์

(24) ทรสัตีต้องจดัท าหลกัฐานแสดงสทิธใินหน่วยทรสัต์ หรอืใบหน่วยทรสัต์มอบให้แก่ผู้ถอืหน่วยทรสัต์ตาม
หลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์และกฎหมายหลกัทรพัย์ 

(25) ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยทรสัตข์อใหท้รสัตหีรอืนายทะเบยีนหลกัทรพัยอ์อกหลกัฐานสทิธใินหน่วยทรสัต์ใหม่
หรอืใบหน่วยทรสัต์ใหม่แทนหลกัฐานเก่าที่สญูหายลบเลอืน หรอืช ารุดในสาระส าคญั ให้ทรสัตมีหีน้าที่
ออกหรอืด าเนินการให้มกีารออกหลกัฐานแสดงสทิธใินหน่วยทรสัต์หรอืใบหน่วยทรสัต์ใหม่ให้แก่ผู้ถือ
หน่วยทรสัตภ์ายในเวลาอนัควร  

ทัง้นี้ ผู้ถือหน่วยทรสัต์สามารถดูรายละเอยีดเกีย่วกบัขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของทรสัตีใน
สญัญาก่อตัง้ทรสัต ์

10.5.5 ค่าธรรมเนียมท่ีได้รบัจากการท าหน้าท่ีเป็นทรสัตี 

เป็นไปตามทีก่ าหนดในสว่นที ่2.11 “ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทรสัต์” 

10.6 ข้อมูลของบุคคลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบักองทรสัต ์

10.6.1 ผูส้อบบญัชีของกองทรสัต ์

ชื่อ : บรษิทั เคพเีอม็จ ีภมูไิชย สอบบญัช ีจ ากดั  

ทีอ่ยู ่ : เลขที ่1 อาคารเอม็ไพร ์ทาวเวอร ์ชัน้ 50-51 ถนนสาทรใต ้

   แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ  

โทรศพัท ์ : 02-677-2000 
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ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัช ี

ในรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 กองทรสัต์ตกลงช าระค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 
รายละเอยีดดงันี้ 

(ก) ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชจี านวน 0.76 ลา้นบาท 

(ข) ค่าบรกิารอื่นจ านวน 0.05 ลา้นบาท 

ในรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 กองทรสัต์ตกลงช าระค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 
รายละเอยีดดงันี้ 

(ก) ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชจี านวน 0.76 ลา้นบาท 

(ข) ค่าบรกิารอื่นจ านวน 0.05 ลา้นบาท 

10.6.2 นายทะเบียนหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์

ชื่อ : บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั  

ทีอ่ยู ่ : เลขที ่93 ชัน้ 14 ถนนรชัดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 

โทรศพัท ์ : 02-009-9992 

10.6.3 ผูป้ระเมินมูลค่าทรพัยสิ์นของกองทรสัต ์

(1) ชื่อ : บรษิทั จสัตสิ พรอ็พเพอรต์ี ้แอนด ์แอพไพรซลั จ ากดั 

ทีอ่ยู่ : เลขที ่69/4 หมู่บา้นบา้นฟ้านนัทวนั ถนนหทยัราษฎร ์แขวงมนีบุร ีเขตมนีบุร ีกรุงเทพฯ 

โทรศพัท ์ : 02-002-6305  

(2) ชื่อ : บรษิทั เอส.แอล. สแตนดารด์ แอพไพรซลั จ ากดั 

ทีอ่ยู่ : เลขที ่114  ถนนรตันอุทศิ ซอย 19  ต าบลหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่  จงัหวดัสงขลา  

โทรศพัท ์ : 07-435-9130 

10.6.4 ท่ีปรกึษาของกองทรสัต ์

ทีป่รกึษาทางการเงนิของกองทรสัต์ 

(1) ชื่อ : ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

ทีอ่ยู ่ : เลขที ่9 ถนนรชัดาภเิษก เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 

โทรศพัท ์ : 02-777-77777 

(2) ชื่อ : บรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

ทีอ่ยู ่ : เลขที ่999/9 อาคาร ด ิออฟฟิศเศส แอท เซน็ทรลัเวลิด ์ชัน้ 20-21 และ 25 ถนนพระราม 1 

   แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 

โทรศพัท ์ : 02-658-6300 
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ทีป่รกึษากฎหมายของกองทรสัต์ 

ชื่อ : บรษิทั แอลเอส ฮอไรซนั จ ากดั 

ทีอ่ยู ่ : เลขที ่93/1 ถนนวทิย ุแขวงลุมพนิี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 

โทรศพัท ์ : 02-627-3443 
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11. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทรสัต ์

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จาก CPNREIT มรีายละเอยีด ดงันี้ 

ล าดบั 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ย 
ท่ีเรียกเกบ็จากกองทรสัต ์

เพดานรอ้ยละต่อปี หรอืภายหลงั 
การท าธรุกรรมในแต่ละครัง้ 

รอบและ
ระยะเวลาท่ี
เรียกเกบ็ 

1. ค่าธรรมเนียมของผูจ้ดัการกองทรสัต์ ไม่เกนิรอ้ยละ 1.00 ต่อปีของมลูค่าทรพัยส์นิ
รวม แต่ทัง้นี้จะไม่น้อยกว่า 15 ลา้นบาทต่อ
ปี ในปี 2561 โดยมอีตัราการเพิม่รอ้ยละ 3 
ต่อปี (ไม่รวมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีุรกจิ
เฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนั) 

รายเดอืน 

2. ค่าธรรมเนียมทรสัตแีละผูเ้กบ็รกัษาทรพัยส์นิ ไม่เกนิรอ้ยละ 1.00 ต่อปีของมลูค่าทรพัยส์นิ
รวม แต่ทัง้นี้จะไม่น้อยกว่า 20 ลา้นบาทต่อ
ปี ทัง้นี้ ไม่รวมค่าธรรมเนียมการจดัการ

กองทุนรวมหรอืค่าธรรมเนียมตราสารอื่นใด
ทีก่องทรสัต ์CPNREIT สามารถเขา้ลงทุน
และไดพ้จิารณาเขา้ลงทุน เน่ืองจากการรบั
หน้าทีเ่ป็นผูจ้ดัการกองทุนรวมหรอืผูอ้อก

ตราสารดงักล่าวโดยทรสัต ี
(ไม่รวมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีุรกจิเฉพาะ

หรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนั) 

รายเดอืน 

3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยทรสัต ์ ตามทีน่ายทะเบยีนหน่วยทรสัตก์ าหนด รายเดอืน 

4. ค่าธรรมเนียมในการจดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์
และค่านายหน้า: ส าหรบัการออกและเสนอขาย
หน่วยทรสัต์ครัง้แรก และส าหรบัการเสนอขาย
เพิม่เตมิ เพื่อเพิม่เงนิทุนของกองทรสัต์ในคราว
ต่อ ๆ ไป 

คราวละไม่เกนิรอ้ยละ 3.00 ของมลูค่าที่
รบัประกนัการจดัจ าหน่าย 

เมื่อเกดิรายการ 

5. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และ
สง่เสรมิการขาย 

ตามทีจ่่ายจรงิ แต่ไม่เกนิรอ้ยละ 0.50 ต่อปี
ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิณ วนัสิน้ปีบญัชี

ก่อนหน้า 

เมื่อเกดิรายการ 

6. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายของผูส้อบบญัช ี ตามทีจ่่ายจรงิ รายไตรมาส 

7. ค่าธรรมเนียมผู้ให้บริการอื่น ๆ  รวมทัง้ที่
ปรึกษาอื่น ๆ  เช่น ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่า
ทนายความ 

ตามทีจ่่ายจรงิ เมื่อเกดิรายการ 
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ล าดบั 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ย 
ท่ีเรียกเกบ็จากกองทรสัต ์

เพดานรอ้ยละต่อปี หรอืภายหลงั 
การท าธรุกรรมในแต่ละครัง้ 

รอบและ
ระยะเวลาท่ี
เรียกเกบ็ 

8. ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื
ของกองทรสัต ์

ตามทีจ่่ายจรงิ เมื่อเกดิรายการ 

9. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ
ภายใน 

ตามทีจ่่ายจรงิ เมื่อเกดิรายการ 

10. ค่านายหน้า (Commission) ในการหาผู้เช่า
พืน้ทีศ่นูยก์ารคา้ 

1)  ในกรณีผูเ้ช่ารายเดมิต่อสญัญา 

2)  ในกรณีท าสัญญากับผู้เช่ารายใหม่ มี 4 
อตัราขึน้อยู่กบัอายุสญัญาเช่า 
-  ผูเ้ช่าทีท่ าสญัญาเช่าอายุไม่ถงึ 1 ปี 
-  ผูเ้ช่าที่ท าสญัญาเช่าอายุ ตัง้แต่ 1 ปีขึน้
ไปแต่ไม่ถงึ 3 ปี 

-  ผู้เช่าที่ท าสญัญาเช่าอายุตัง้แต่ 3 ปีขึ้น
ไป 

-  ผู้เช่าที่ท าสญัญาเช่าอายุมากกว่า 3 ปี
และผู้ เ ช่ า ได้ช า ร ะค่ า สิทธิการ เช่ า
ล่วงหน้า (ค่าเซง้) 

ค านวณจากอตัราค่าเช่ารายเดอืน 
ของผูเ้ช่ารายนัน้ ๆ  

ไม่เกนิ 0.5 เดอืน 
 

 

ไม่เกนิ 0.5 เดอืน 
ไม่เกนิ 1.0 เดอืน 

 
ไม่เกนิ 1.5 เดอืน 

 
ไม่เกนิรอ้ยละ 3.00 ของค่าสทิธกิารเช่า 

ล่วงหน้าทีไ่ดร้บัจากผูเ้ช่า 
 

ทัง้นี้ ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยจ์ะคดิค่า
นายหน้าส าหรบัสญัญาทีม่อีายุตัง้แต่ 1 
เดอืนขึน้ไป แต่จะไม่คดิค่าคอมมชิชัน่

ส าหรบัสญัญาบรกิารพืน้ทีส่ง่เสรมิการขาย 
(Promotion Area) และสญัญาทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัสือ่โฆษณาต่าง ๆ เช่น วดีโีอวอลล ์
(Video Wall) ไลทบ์อกซ ์(Light Box)  

เป็นตน้ 
(ไม่รวมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีุรกจิเฉพาะ 

หรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนั) 

เมื่อเกดิรายการ 

11. ค่านายหน้า (Commission) ในการจดัหาผู้เช่า
พืน้ทีอ่าคารส านกังาน 

1)  ในกรณีผูเ้ช่ารายเดมิต่อสญัญา 

2)  ในกรณีท าสัญญากับผู้เช่ารายใหม่ มี 3 
อตัราขึน้อยู่กบัอายุสญัญาเช่า 

ค านวณจากอตัราค่าเช่ารายเดอืน 
ของผูเ้ช่ารายนัน้ ๆ  

ไม่เกนิ 0.5 เดอืน 
 
 

เมื่อเกดิรายการ 



ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์CPN รเีทล โกรท 
CPN RETAIL GROWTH LEASEHOLD REIT 

 

 

ส่วนที ่2.11 หน้า 3 

 

ล าดบั 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ย 
ท่ีเรียกเกบ็จากกองทรสัต ์

เพดานรอ้ยละต่อปี หรอืภายหลงั 
การท าธรุกรรมในแต่ละครัง้ 

รอบและ
ระยะเวลาท่ี
เรียกเกบ็ 

- ผูเ้ช่าทีท่ าสญัญาเช่าอายุไม่ถงึ 3 ปี 
- ผู้เช่าที่ท าสัญญาเช่าอายุตัง้แต่ 3 ปี 
ขึน้ไป 

- ผู้เช่าที่ท าสญัญาเช่าอายุมากกว่า 3 ปี
และผู้ เ ช่ า ได้ช า ร ะค่ า สิทธิการ เช่ า
ล่วงหน้า (ค่าเซง้) 

ไม่เกนิ 0.5 เดอืน 
ไม่เกนิ 1.0 เดอืน 

 
ไม่เกนิรอ้ยละ 3.00 ของค่าสทิธกิารเช่า 

ล่วงหน้าทีไ่ดร้บัจากผูเ้ช่า 
 

ทัง้นี้ ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยจ์ะคดิค่า
นายหน้าส าหรบัสญัญาทีม่อีายุตัง้แต่ 1 

เดอืนขึน้ไป แต่จะไม่คดิค่านายหน้าส าหรบั
สญัญาบรกิารพืน้ทีส่ง่เสรมิการขายและ

สญัญาทีเ่กีย่วขอ้งกบัสือ่โฆษณาต่าง ๆ เช่น 
Video Wall และ Light Box เป็นตน้ 

(ไม่รวมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีุรกจิเฉพาะ 
หรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนั) 

12. ค่าธรรมเนียมการเก็บค่าเช่าในนามของ
กองทรัสต์  โดยไม่ รวมโครงการอาคาร
ส านักงานเดอะไนน์ ทาวเวอร์สและโครงการ
อาคารส านกังานยนูิลเีวอร ์เฮา้ส ์

อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 3.00 ของรายไดค้่าเช่า
สทุธขิองกองทรสัต ์โดยรายไดค้า่เช่าสทุธ ิ
หมายถงึ รายไดท้ัง้หมดก่อนหกัค่าใชจ้่ายใด 
ๆ ทีก่องทรสัตไ์ดร้บัตามสญัญาเช่าและ
สญัญาบรกิาร รวมถงึรายไดท้ีไ่ดร้บัจาก
พืน้ทีส่ง่เสรมิการขาย (Promotion Area) 
ผลตอบแทน หรอืผลประโยชน์ใด ๆ ที่

เกีย่วขอ้งกบัการประกอบกจิการศนูยก์ารคา้
ของกองทรสัต ์ไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้ม 
(ทัง้นี้ รายไดท้ีม่าจากค่าเช่าจะปรบัปรุงดว้ย
สว่นต่างระหว่างรายไดต้ามมาตรฐานการ
บญัช ีฉบบัที ่17 หรอืมาตรฐานทางบญัชี
ฉบบัอื่นทีเ่พิม่เตมิหรอืใชแ้ทน กบัรายได้
ตามสญัญาเช่า) โดยไม่รวมเงนิชดเชย เงนิ
ทดรองจ่าย (Reimbursement) เช่น เงนิ

เฉลีย่ค่าภาษโีรงเรอืน (ภาษอีื่นใดในท านอง
เดยีวกนั) สว่นเฉลีย่ค่าเบีย้ประกนัทีไ่ดร้บั
จากผูเ้ช่าหรอืผูเ้ช่าช่วง แลว้หกัดว้ยอตัรา

สว่นลดค่าเช่า 
(ไม่รวมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีุรกจิเฉพาะ 

รายเดอืน 
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ล าดบั 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ย 
ท่ีเรียกเกบ็จากกองทรสัต ์

เพดานรอ้ยละต่อปี หรอืภายหลงั 
การท าธรุกรรมในแต่ละครัง้ 

รอบและ
ระยะเวลาท่ี
เรียกเกบ็ 

หรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนั) 

12.1 ค่าธรรมเนียมการเก็บค่าเช่าในนามของ
กองทรสัต์ ส าหรับโครงการอาคารส านักงาน
เดอะไนน์ ทาวเวอร์สและโครงการอาคาร
ส านกังานยนูิลเีวอร ์เฮา้ส ์

อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 5 ของรายไดจ้ากการ
ด าเนินงานต่อปี โดยรายไดจ้ากการ

ด าเนินงาน (Gross Property Operating 
Revenue) หมายถงึ รายไดท้ีม่าจากค่าเช่า 
ค่าบรกิาร และรายไดอ้ื่น ๆ ทีไ่ดร้บัจากการ
จดัหาผลประโยชน์จากทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์
ลงทุนทีผ่่านการรบัรองมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิ
โดยผูจ้ดัการกองทรสัต ์และทรสัต ี(ทัง้นี้ 
รายไดท้ีม่าจากค่าเช่าจะปรบัปรงุดว้ยสว่น
ต่างระหว่างรายไดต้ามมาตรฐานการบญัช ี
ฉบบัที ่17 หรอืมาตรฐานทางบญัชฉีบบัอื่น

ทีเ่พิม่เตมิหรอืใชแ้ทน กบัรายไดต้าม 
สญัญาเช่า) 

(ไม่รวมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีุรกจิเฉพาะ 
หรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนั) 

รายเดอืน 

13. ค่าธรรมเนียมการบริหารอสังหาริมทรัพย ์
(ส าหรับทรัพย์สินส่วนที่เป็นศูนย์การค้าและ
อาคารส านกังาน) 

อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.28 ต่อปีของมลูค่า
อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน  
(Investment Properties)  

จากรายงานมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิอง
กองทรสัตท์ีร่บัรองโดยทรสัตขีองกองทรสัต ์

ในแต่ละเดอืน ซึง่ค านวณ ณ  
วนัท าการสดุทา้ยของเดอืน ทัง้นี้  
ไม่รวมมลูค่าอสงัหารมิทรพัย ์
เพื่อการลงทุนประเภทโรงแรม 

(ไม่รวมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีุรกจิเฉพาะ 
หรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนั) 

รายเดอืน 

14. ค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อสร้างแรงจูงใจในการ
บรหิาร (Incentive Fee) (ส าหรบัทรพัยส์นิส่วน
ทีเ่ป็นศนูยก์ารคา้และอาคารส านักงาน) โดยไม่
รวมโครงการอาคารส านักงานเดอะไนน์ ทาว
เวอร์สและโครงการอาคารส านักงานยูนิลเีวอร ์

อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.35 ของรายไดส้ทุธิ
จากอสงัหารมิทรพัย ์โดยรายไดส้ทุธจิาก
อสงัหารมิทรพัย ์(Net Property Income) 
หมายถงึ รายไดท้ัง้หมดทีก่องทรสัตไ์ดร้บั
จากอสงัหารมิทรพัยห์กัดว้ยตน้ทุนและ

รายเดอืน 
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ล าดบั 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ย 
ท่ีเรียกเกบ็จากกองทรสัต ์

เพดานรอ้ยละต่อปี หรอืภายหลงั 
การท าธรุกรรมในแต่ละครัง้ 

รอบและ
ระยะเวลาท่ี
เรียกเกบ็ 

เฮา้ส ์ ค่าใชจ้่ายทัง้หมดทีเ่กดิขึน้จากการจดัหา
ผลประโยชน์จากอสงัหารมิทรพัย ์ทัง้นี้ ไม่

รวมค่าตอบแทนและค่าใชจ้่ายของ
กองทรสัต ์เช่น ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร

อสงัหารมิทรพัย ์เป็นตน้ (ทัง้นี้ ตน้ทุนและ
ค่าใชจ้่ายทีเ่ป็นค่าเช่าจะปรบัปรงุดว้ยสว่น
ต่างระหว่างตน้ทุนและค่าใชจ้่ายทีเ่ป็นค่า
เช่าตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่17 หรอื
มาตรฐานทางบญัชฉีบบัอื่นทีเ่พิม่เตมิหรอื
ใชแ้ทน กบัตน้ทุนและค่าใชจ้่ายทีเ่ป็นค่าเช่า

ตามสญัญาเช่า) 
(ไม่รวมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีุรกจิเฉพาะ 

หรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนั) 

14.1 ค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อสร้างแรงจูงใจในการ
บริหาร (Incentive Fee) (ส าหรบัโครงการ
อาคารส านักงานเดอะไนน์ ทาวเวอร์สและ
โครงการอาคารส านกังานยนูิลเีวอร ์เฮา้ส)์ 

อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 4 ของรายไดส้ทุธจิาก
การด าเนินงานต่อปี โดยรายไดส้ทุธจิากการ
ด าเนินงาน (Property EBITDA) หมายถงึ 
รายไดจ้ากการด าเนินงานหกัดว้ยตน้ทุน

และค่าใชจ้่ายทัง้หมดทีเ่กดิขึน้จากการจดัหา
ผลประโยชน์จากทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์

ลงทุน (ทัง้นี้ ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายทีเ่ป็นค่า
เช่าจะปรบัปรุงดว้ยสว่นต่างระหว่างตน้ทุน
และค่าใชจ้่ายทีเ่ป็นค่าเช่าตามมาตรฐานการ
บญัช ีฉบบัที ่17 หรอืมาตรฐานทางบญัชี
ฉบบัอื่นทีเ่พิม่เตมิหรอืใชแ้ทน กบัตน้ทุน
และค่าใชจ้่ายทีเ่ป็นค่าเช่าตามสญัญาเช่า) 
(ไม่รวมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีุรกจิเฉพาะ 

หรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนั) 

รายเดอืน 

15. ค่าธรรมเนียมการซื้อและขายอสงัหารมิทรพัย์
ของกองทรสัต ์

ไม่เกนิรอ้ยละ 1.50 ของมลูค่า
อสงัหารมิทรพัยท์ีก่องทรสัต์มกีารลงทุนเพิม่ 
และไม่เกนิรอ้ยละ 0.75 ของมลูค่าการขาย

อสงัหารมิทรพัยอ์อกจากกองทรสัต์ 
(ไม่รวมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีุรกจิเฉพาะ 

หรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนั) 

เมื่อเกดิรายการ 
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ล าดบั 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ย 
ท่ีเรียกเกบ็จากกองทรสัต ์

เพดานรอ้ยละต่อปี หรอืภายหลงั 
การท าธรุกรรมในแต่ละครัง้ 

รอบและ
ระยะเวลาท่ี
เรียกเกบ็ 

16. ค่าธรรมเนียมในการควบคุมงานด้านการ
ปรบัปรุง และ/หรอืพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ของ
กองทรสัต ์

ไม่เกนิรอ้ยละ 2.00 ของมลูค่าตน้ทุนในการ
ปรบัปรุง และ/หรอืพฒันาทัง้หมดของ

อสงัหารมิทรพัยข์องกองทรสัต ์
ทีม่กีารปรบั ปรงุ และ/หรอืพฒันา 

โดยตน้ทุนในการปรบัปรุง และ/หรอืพฒันา
ดงักล่าวรวมถงึตน้ทุนในการซือ้พืน้ทีซ่ึง่จะ
ไดท้ าการปรบัปรุง และ/หรอืพฒันา คนืจาก
ผูเ้ช่าเดมิดว้ย แต่ไม่รวมค่าใชจ้่ายในการ
ออกแบบ ค่าทีป่รกึษา ค่าธรรมเนียม
วชิาชพีอื่น ๆ ตามรายละเอยีดทีร่ะบุ 

ในสญัญา 
(ไม่รวมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีุรกจิเฉพาะ 

หรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนั) 

 เมื่อเกดิ
รายการ 

17. ค่าธรรมเนียมบรษิทัประเมนิค่าทรพัยส์นิ และ/
หรอืสอบทานการประเมนิค่าทรพัยส์นิ 

ตามอตัราทีก่ าหนดโดยผูจ้ดัการกองทรสัต์
ร่วมกบับคุคลดงักล่าว 

 เมื่อเกดิ
รายการ 

18. ภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าอากรแสตมป์ และค่า
นายหน้าที่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์
อสังหาริมทรัพย์ หรือการเช่าหรือให้เช่ า
อสงัหารมิทรพัย ์

ตามทีจ่่ายจรงิ เมื่อเกดิรายการ 

19. ค่าเบีย้ประกนั ตามทีจ่่ายจรงิ รายปี 

20. ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูล
การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ (ถ้ามี) 
ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนหน่วยทรสัต์
เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์
(ถ้ามี)  รวมถึงค่าธรรมเนียมวิชาชีพทาง
กฎหมายในการด าเนินการดงักล่าว 

ตามอตัราทีห่น่วยงานและประกาศที่
เกีย่วขอ้งไดก้ าหนดไว ้

เมื่อเกดิรายการ 

21. ค่าธรรมเนียมรายปี และค่าใช้จ่ายในการด ารง
สถานะเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ตามอตัราทีต่ลาดหลกัทรพัย ์
แห่งประเทศไทยก าหนด 

รายปี 

22. ค่าใช้จ่ายในการจดัท าใบจองซื้อหน่วยทรสัต ์
ใบยนืยนัรายการ ใบเสรจ็รบัเงนิ ใบก ากบัภาษ ี
แ ล ะ แบบฟอร์ม อื่ น  ๆ   ที่ เ กี่ ย ว ข้อ ง กับ 

ตามทีจ่่ายจรงิ เมื่อเกดิรายการ 
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ล าดบั 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ย 
ท่ีเรียกเกบ็จากกองทรสัต ์

เพดานรอ้ยละต่อปี หรอืภายหลงั 
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รอบและ
ระยะเวลาท่ี
เรียกเกบ็ 

กองทรัสต์ รวมทัง้ค่าจดัท า ค่าพิมพ์ ค่าแปล
หนังสอืชี้ชวน ค าขอจดัตัง้ เพิ่มทุนกองทรสัต์ 
เอกสารต่าง ๆ  ที่เกี่ยวขอ้งกบักองทรสัต์และ
ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมและจัดส่งเอกสาร
ดงักล่าว 

23. ค่าใชจ้่ายในการจดัท า ค่าพมิพ ์และการออกใบ
หน่วยทรสัต ์

ตามทีจ่่ายจรงิ เมื่อเกดิรายการ 

24. ค่าเอกสารทะเบยีนหน่วยทรสัต์ ค่าเอกสารการ
ลงบญัชกีองทรสัต ์ตลอดจนค่าใชจ้่ายอื่น ๆ  ที่
เกีย่วขอ้งกบัการจดัท าทะเบยีนผูถ้อืหน่วยของ
กองทรสัต ์

ตามทีจ่่ายจรงิ เมื่อเกดิรายการ 

25. ค่าใช้จ่ายในการจดัเตรยีมและจดัพมิพห์นังสอื
บอกกล่าว โฆษณาหรอืประกาศต่าง ๆ  ตามที่
ก าหนดโดยส านกังาน ก.ล.ต. 

ตามทีจ่่ายจรงิ เมื่อเกดิรายการ 

26. ค่าใช้จ่ายในการจัดท า ค่าแปล และจัดส่ง
รายงานและจดหมายต่าง ๆ  เช่น รายงาน
ประจ าปี รายงานผู้ถือหน่วยทรัสต์ เป็นต้น 
ส าหรบัผูถ้อืหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต์ 

ตามทีจ่่ายจรงิ เมื่อเกดิรายการ 

27. ค่าธรรมเนียมในการวเิคราะห์และศกึษาความ
เป็นไปได้และความเหมาะสมในการซื้อ เช่า 
หรอืจ าหน่ายอสงัหารมิทรพัย์ โอนหรอืรบัโอน
สทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์

ตามทีจ่่ายจรงิ เมื่อเกดิรายการ 

28. ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดหา 
ไดม้า จ าหน่าย จ่าย โอนสนิทรพัย/์ หลกัทรพัย์
ของกองทรสัต์ เช่น โอนหรือรบัโอนสทิธิการ
เช่ าอสังหาริมทรัพย์และหลักทรัพย์ของ
กองทรสัต ์

ตามทีจ่่ายจรงิ เมื่อเกดิรายการ 

29. ค่าใช้จ่ ายในการก่อสร้าง เพิ่ม เติม เพื่ อให้
โ ค ร ง ก า ร แ ล้ ว เ ส ร็ จ  ( ใ น ก ร ณี เ ป็ น
อสงัหารมิทรพัยท์ีอ่ยู่ระหว่างการก่อสรา้ง) 

ตามทีจ่่ายจรงิ เมื่อเกดิรายการ 
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ย 
ท่ีเรียกเกบ็จากกองทรสัต ์
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รอบและ
ระยะเวลาท่ี
เรียกเกบ็ 

30. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการด าเนินการจัดการ
อสงัหารมิทรพัย์ของกองทรสัต์ เช่น ค่าใช้จ่าย
ทีเ่กีย่วกบัพนกังาน (ทีด่แูลรบัผดิชอบพืน้ทีข่อง
ทรพัยส์นิเฉพาะในส่วนทีก่องทรสัต์ CPNREIT 
เข้าลงทุน) ค่าใช้จ่ายส านักงาน ค่าอุปกรณ์
ส านักงาน ค่าจัดเตรียมระบบในการจัดการ
อสงัหารมิทรพัย ์ค่าด าเนินการ ค่าบ ารุงรกัษา 
ค่าซ่อมแซม ค่าปรับปรุ ง  ค่ า ต่อ เติม  ค่ า
สาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายทางการตลาดและ
ประชาสมัพนัธ ์และค่าใชจ้่ายอื่น ๆ  ในท านอง
เดยีวกนั 

ตามทีจ่่ายจรงิ เมื่อเกดิรายการ 

31. ค่ า ใช้จ่ ายในการด า เนินคดี  (ถ้ ามี )  อาท ิ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการติดตามทวงถาม 
การบอกกล่าว หรอืด าเนินคดใีด ๆ  เพื่อบงัคบั
ช าระหนี้หรือคืนทรัพย์สินให้แก่กองทรัสต ์
ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมทนายความ 
ค่าเสยีหายหรอืค่าใชจ้่าย 

ตามทีจ่่ายจรงิ เมื่อเกดิรายการ 

32. ค่าใชจ้่ายและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ  ทีก่่อขึน้โดย
ชอบ โดยผู้จดัการกองทรัสต์หรือทรัสตี ตาม
หน้าที ่เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยทรสัต์ของ
กองทรัสต์ เมื่อได้รับค าสัง่จากส านักงาน 
ก.ล.ต. 

ตามทีจ่่ายจรงิ เมื่อเกดิรายการ 

33. ค่าใชจ้่ายในการตรวจตราอสงัหารมิทรพัยข์อง
กองทรสัต ์

ตามทีจ่่ายจรงิ เมื่อเกดิรายการ 

34. ค่าใชจ้่ายในการรบัช าระเงนิค่าซือ้ หน่วยทรสัต์ 
ค่าใชจ้่ายในการตดิตามการจ่ายสทิธปิระโยชน์ 
และ/หรอืเงินลดทุน ค่าใช้จ่ายในการช าระเงิน
ในกรณีที่มกีารลดทุน และ/หรอืจ่ายประโยชน์
ตอบแทน เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าอากร
แสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่า
โทรสาร เป็นตน้ 

ตามทีจ่่ายจรงิ เมื่อเกดิรายการ 
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ล าดบั 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ย 
ท่ีเรียกเกบ็จากกองทรสัต ์
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รอบและ
ระยะเวลาท่ี
เรียกเกบ็ 

35. ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ หรือค่าธรรมเนียม ที่เกิดขึ้น
เกีย่วเน่ืองกบักองทรสัต์ เช่น ค่าธรรมเนียมจด
ทะเบียนนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย ์
ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีโรงเรือน ค่าอากร
แสตมป์ หรือภาษีอื่นใดในท านองเดียวกัน 
ค่าใชจ้่ายในการจดัประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ ค่า
พิมพ์แบบพิมพ์ ค่าไปรษณียากร ส าหรับ
ห นั ง สื อ โ ต้ ต อ บ กั บ ผู้ ถื อ ห น่ ว ย ท รั ส ต ์
ค่าธรรมเนียมในการท าเช็คคืนเงินค่าจองซื้อ
ห น่ ว ยท รัสต์  ค่ า โ ฆษณาห รื อป ร ะก า ศ
หนงัสอืพมิพ ์(ถา้ม)ี รวมทัง้ค่าใชจ้่ายต่าง  ๆ ที่
เกดิขึน้เนื่องจากการปฏบิตัิตามกฎหมายหรือ
ตามทีส่ านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด เป็นตน้ 

ตามทีจ่่ายจรงิ เมื่อเกดิรายการ 

36. ค่าตอบแทนผู้ช าระบญัชแีละผู้สอบบญัชี รวม
ถึงทรัสตี ในร ะหว่ า งการช า ระบัญชีของ
กองทรสัต์ รวมถึงค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นและ
เกี่ยวเนื่องกับการจดทะเบียนเลิกกองทรัสต ์
(ถา้ม)ี  

ตามทีจ่่ายจรงิ เมื่อเกดิรายการ 

37. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงผู้จ ัดการ
กองทรสัตแ์ละทรสัต ี

ตามทีจ่่ายจรงิ เมื่อเกดิรายการ 

38. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกบัการจดัหาเงนิกู้ยืมหรือ
การออกตราสารที่มีลกัษณะเดียวกัน รวมถึง
ค่าธรรมเนียมในการช าระคนืเงนิกู ้

ตามทีจ่่ายจรงิ เมื่อเกดิรายการ 

39. ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมจากการกู้ยืมเงิน
ธนาคาร 

ตามทีจ่่ายจรงิ เมื่อเกดิรายการ 

40. ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายในการ
ประเมินระบบวิศวกรรม ค่าตรวจสอบอาคาร 
ค่าใชจ้่ายในการท างานหรอืบทวจิยั 

ตามทีจ่่ายจรงิ เมื่อเกดิรายการ 

41. ค่าควบคุมงานซ่อมแซม ปรบัปรุง ก่อสรา้ง ต่อ
เติม และพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์ (ในกรณีที่
ผู้จ ัดการกองทรัสต์มอบหมายให้บุคคลอื่น
ด าเนินการ) 

ตามทีจ่่ายจรงิ เมื่อเกดิรายการ 
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42. ค่าใช้จ่ายในการประชุมผู้ถือหน่วยทรสัต์ และ
การจดัท า จดัพมิพ ์ค่าแปลและค่าจดัสง่หนงัสอื
เชิญประชุม เอกสารประกอบการประชุม 
รายงานการประชุม หนังสอืบอกกล่าว หนังสอื
ตอบโต้ เอกสาร ข่าวสาร ประกาศ และขอ้มูล
หรือเอกสารใดที่เกี่ยวข้องที่ต้องจัดท าขึ้นให้
เป็นไปตามประกาศของส านักงาน ก.ล.ต. หรอื
ตลาดหลกัทรพัย์ที่เกี่ยวขอ้ง ผ่านช่องทางต่าง 
ๆ ถงึผูถ้อืหน่วยทรสัต ์รวมถงึสือ่อเิลก็ทรอนิกส์
และการลงประกาศหนงัสอืพมิพ ์

ตามทีจ่่ายจรงิ เมื่อเกดิรายการ 

43. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแก้ไข
เพิ่มเติมสัญญาก่อตัง้ทรัสต์  และ/หรือแบบ
แสดงรายการข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติ
ตามประกาศของคณะกรรมการ ก .ล.ต . 
ประกาศส านักงาน ก.ล.ต. และ/หรอืกฎหมาย
อื่นทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้นี้ ไม่รวมค่าทีป่รกึษาในการ
ด าเนินการดงักล่าว 

ตามทีจ่่ายจรงิ เมื่อเกดิรายการ 

44. ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จากการตดิตามทวงหนี้ หรอื
การด าเนินการตามกฎหมาย เพื่อการรบัช าระ
หนี้ใด ๆ หรือค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายในการ
ด าเนินคดีในศาล เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ ผู้จ ัดการกองทรสัต์หรือทรัสตีที่
เกีย่วขอ้งกบักองทรสัต ์ 

ตามทีจ่่ายจรงิ เมื่อเกดิรายการ 

45. ค่ า ใ ช้ จ่ า ยทา งกฎหมายที่ เ กี่ ย วกับก า ร
ด าเนินงานของกองทรัสต์และการบริหาร
จัดการกองทรัสต์ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินคดีทางศาล เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
ด า เนินคดี ค่ าใช้จ่ ายในการยึดทรัพย์สิน 
ค่าธรรมเนียมศาล ค่าสินไหมทดแทนความ
เสยีหายแก่บุคคลภายนอก เป็นตน้ 

ตามทีจ่่ายจรงิ เมื่อเกดิรายการ 
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46. ค่าทีป่รกึษากฎหมายทีเ่กีย่วกบัการด าเนินงาน
ของกองทรสัต์ การให้ค าแนะน ากฎหมายแก่
กองทรัสต์  ในกรณีต่าง ๆ การจัดเตรียม
เ อ ก ส า ร แ ล ะ ร า ย ง าน ก า ร ป ร ะ ชุ ม ผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์ ในกรณีต่าง ๆ การจัดเตรียม
เอกสารเผยแพร่ข่าวของกองทรสัต์ ใหแ้ก่ผูถ้ือ
หน่วยทรัสต์ ผ่านช่องทางต่าง ๆ และระบบ
เผยแพร่ ข่ าวของตลาดหลักทรัพย์  การ
จัดเตรียมหนังสือบอกกล่าวทวงถามและ
เอกสารทางกฎหมายต่าง ๆ การจัดเตรียม 
แก้ไข เพิ่มเติมเอกสารและสัญญาต่าง ๆ 
รวมถึงสญัญาก่อตัง้ทรัสต์และสญัญาแต่งตัง้
ผูจ้ดัการกองทรสัต ์เป็นตน้ 

ตามทีจ่่ายจรงิ เมื่อเกดิรายการ 

47. ค่าใชจ้่ายในการด าเนินคดขีองทรสัตทีีฟ้่องรอ้ง
ให้ผู้จดัการกองทรัสต์ปฏิบตัิตามหน้าที่ หรือ
เรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจาก
ผู้จ ัดการกองทรัสต์ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยทรสัต์ทัง้ปวงรวมถึงการด าเนินการให้
เป็นไปตามค าสัง่  และ /หรือข้อก าหนดของ
หน่วยงานก ากบัดแูลทีเ่กีย่วขอ้ง 

ตามทีจ่่ายจรงิ เมื่อเกดิรายการ 

48. ค่าภาษี ค่าเบี้ยปรบั เงินเพิ่ม (เฉพาะค่าเบี้ย
ปรบัและเงนิเพิม่ทีไ่ม่ไดเ้กดิจากความประมาท
เลินเล่อของกองทรัสต์ ไม่ว่าจะเป็นผู้จ ัดการ
กองทรสัต์หรอืทรสัตี) ค่าธรรมเนียม และ/หรอื
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกบัทรพัย์สนิของ
กองทรสัต์ การด าเนินงานของกองทรสัต์ รวม
ตลอดถึงการบรหิารจดัการทรพัย์สนิอื่นที่มใิช่
ทรพัยส์นิหลกั  

ตามทีจ่่ายจรงิ เมื่อเกดิรายการ 

49. ค่าธรรมเนียมผูใ้หบ้รกิารอื่น ๆ  ตามอตัราทีก่ าหนดโดยผูจ้ดัการกองทรสัต์
ร่วมกบับคุคลดงักล่าว 

เมื่อเกดิรายการ 
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12. รายการระหว่างกองทรัสต์กับผู้จ ัดการกองทรัสต์และบุคคลท่ีเก่ียวโยงกับผู้จ ัดการกองทรัสต ์ 
และระหว่างกองทรสัตก์บัทรสัตีและบุคคลท่ีเก่ียวโยงกบัทรสัตี 

ผูจ้ดัการกองทรสัต์มหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบหลกัในการดูแลและจดัการ CPNREIT ซึ่งรวมถึงการลงทุนใน
ทรพัยส์นิของ CPNREIT และดแูลผลประโยชน์ของ CPNREIT แมว้่า CPNREIT จะมนีโยบายหลกีเลีย่งการท ารายการ
เกีย่วโยงกนัซึง่อาจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ แต่ CPNREIT จะยงัมกีารท ารายการกบับุคคลทีเ่กีย่วโยง
กนั ทัง้นี้ ในกรณีที ่CPNREIT มกีารท าธุรกรรมกบับุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะพจิารณาเหตุผลและความ
จ าเป็นในการที่ CPNREIT จะเข้าท าธุรกรรมดงักล่าว รวมทัง้ปฏิบตัิให้เป็นไปตามนโยบายของผู้จดัการกองทรสัต ์
สญัญาก่อตัง้ทรสัต์ สญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัต์ แบบแสดงรายการขอ้มูล หนังสอืชีช้วน ระเบยีบ และกฎหมายที่
เกีย่วขอ้งกบัการดแูลจดัการ CPNREIT   

ทัง้นี้ ส าหรบัการลงทุนในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ จะมรีายการระหว่าง CPNREIT และ CPN รวมทัง้บรษิทั
ย่อยของ CPN ซึง่เป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต์ จากการที ่CPN เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่และผูม้อี านาจ
ควบคุมของผู้จดัการกองทรสัต์และบรษิัทย่อยดงักล่าว รายการระหว่าง CPNREIT และผู้จดัการกองทรสัต์ รวมถึง
บุคคลทีเ่กีย่วโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต์ รวมทัง้รายการระหว่าง CPNREIT และ ทรสัต ีรวมถงึบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั
กบัทรสัต ีมรีายละเอยีดของการท าธุรกรรมดงักล่าวดงัต่อไปนี้ 
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12.1 นิติบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบักองทรสัต ์CPNREIT 

นิติบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบั CPNREIT ความสมัพนัธก์บั CPNREIT 
1. CPN - เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของผูจ้ดัการกองทรสัต์ โดย CPN ถอืหุน้คดิเป็นรอ้ยละ 99.99 ของจ านวนหุน้ทีอ่อกและเรยีก

ช าระแลว้ทัง้หมดของผูจ้ดัการกองทรสัต์ 

- เป็นผูม้อี านาจควบคุมของผูจ้ดัการกองทรสัต์ 

- เป็นผู้ถือหน่วยทรสัต์รายใหญ่ของ CPNREIT โดย CPN ถือหน่วยทรสัต์คดิเป็นร้อยละ 26.69/1 ของจ านวน
หน่วยทรสัตท์ัง้หมดของ CPNREIT 

- เป็นเจา้ของกรรมสทิธิแ์ละมสีทิธกิารเช่าในพืน้ทีอ่าคารบางส่วนในโครงการเซน็ทรลัมารนีา และจะเป็นผูใ้หเ้ช่าและ
เช่าช่วงอสงัหารมิทรพัยแ์ละงานระบบ และผูข้ายสงัหารมิทรพัย์ใหแ้ก่ CPNREIT  

- CPN จะไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยข์องทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ ส าหรบัโครงการเซน็ทรลั
มารีนา โครงการเซ็นทรัลพลาซา ล าปาง โครงการเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี โครงการเซ็นทรัลพลาซา 
อุบลราชธานี และโครงการเซน็ทรลัพลาซา พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) 

2. ซพีเีอน็ รที แมเนจเมนท ์ - เป็นผูจ้ดัการกองทรสัตข์อง CPNREIT  

- เป็นบรษิทัย่อยของ CPN  โดย CPN ถอืหุ้นคดิเป็นรอ้ยละ 99.99 ของจ านวนหุ้นทีอ่อกและเรยีกช าระแลว้ทัง้หมด
ของซพีเีอน็ รที แมเนจเมนท ์

3. เซน็ทรลัพฒันา พระราม 2 - เป็นบรษิทัย่อยของ CPN โดย CPN ถอืหุน้คดิเป็นรอ้ยละ 99.99 ของจ านวนหุน้ทีอ่อกและเรยีกช าระแลว้ทัง้หมด
ของเซน็ทรลัพฒันา พระราม 2 

- เป็นเจา้ของกรรมสทิธิใ์นโครงการเซน็ทรลัพลาซา พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) และจะเป็นผูใ้หเ้ช่าอสงัหารมิทรพัยแ์ละ
งานระบบแก่ CPNREIT 
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นิติบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบั CPNREIT ความสมัพนัธก์บั CPNREIT 
4. เซน็ทรลัพฒันา พระราม 3 - เป็นบรษิทัย่อยของ CPN โดย CPN ถอืหุน้คดิเป็นรอ้ยละ 99.99 ของจ านวนหุน้ทีอ่อกและเรยีกช าระแลว้ทัง้หมด

ของเซน็ทรลัพฒันา พระราม 3 

5. เซน็ทรลัพฒันา เชยีงใหม่ - เป็นบรษิทัย่อยของ CPN โดย CPN ถอืหุน้คดิเป็นรอ้ยละ 99.99 ของจ านวนหุน้ทีอ่อกและเรยีกช าระแลว้ทัง้หมด
ของเซน็ทรลัพฒันา เชยีงใหม่ 

6. ซพีเีอน็พทัยา - เป็นบรษิทัย่อยของ CPN  โดย CPN ถอืหุน้คดิเป็นรอ้ยละ 99.99 ของจ านวนหุน้ทีอ่อกและเรยีกช าระแลว้ทัง้หมด
ของซพีเีอน็พทัยา 

7. ซพีเีอน็ พทัยา โฮเทล  - เป็นบรษิทัย่อยของ CPN  โดย CPN ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 ของจ านวนหุน้ทีอ่อกและเรยีกช าระแลว้ทัง้หมดของซพีี
เอน็ พทัยา โฮเทล  

8. กลุ่มบรษิทัเซน็ทรลั   - เป็นนิตบิุคคลทีม่กีรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูม้อี านาจควบคุมบางท่านร่วมกบั CPN โดยนิตบิุคคลดงักล่าวเป็นผูเ้ช่า
พืน้ทีใ่นทรพัยส์นิทีก่องทรสัต ์CPNREIT เขา้ลงทุน เพื่อด าเนินธุรกจิ ไดแ้ก่ กลุ่มบรษิทั Central Department Store 
Group (CDG) , กลุ่มบรษิทั Central Marketing Group (CMG), กลุ่มบรษิทั Central Food Retail Group (CFG) , 
กลุ่มบรษิทั Central Hardlines Group (CHG), กลุ่มบรษิทั Central Online Group (COL), กลุ่มบรษิทั Central 
Hotels & Resorts (CHR) และกลุ่มบริษัท Central Restaurants Group (CRG) (ดูรายละเอยีดได้ที ่
www.centralgroup.com) 

9. เซน็ทรลัพฒันา ดเีวลลอปเมน้ท ์ - เป็นบรษิทัย่อยของ CPN  โดย CPN ถอืหุน้คดิเป็นรอ้ยละ 99.99 ของจ านวนหุน้ทีอ่อกและเรยีกช าระแลว้ทัง้หมด
ของเซน็ทรลัพฒันา ดเีวลลอปเมน้ท ์

- เป็นเจา้ของกรรมสทิธิใ์นโครงการเซน็ทรลัพลาซา ล าปาง และโครงการเซน็ทรลัพลาซา สุราษฎรธ์านี และจะเป็น
ผูใ้หเ้ช่าอสงัหารมิทรพัยแ์ละงานระบบ และผูข้ายสงัหารมิทรพัย์ใหแ้ก่ CPNREIT 

10. เซน็ทรลัเวลิด ์ - เป็นบรษิทัย่อยของกลุ่ม CPN  โดยกลุ่ม CPN ถอืหุน้คดิเป็นรอ้ยละ 99.99 ของจ านวนหุน้ทีอ่อกและเรยีกช าระแลว้
ทัง้หมดของเซน็ทรลัเวลิด ์
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นิติบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบั CPNREIT ความสมัพนัธก์บั CPNREIT 
- เป็นเจ้าของกรรมสทิธิใ์นโครงการเซน็ทรลัพลาซา อุบลราชธานี และจะเป็นผู้ใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัยแ์ละงานระบบ 

และผูข้ายสงัหารมิทรพัยใ์หแ้ก่ CPNREIT 

11. GLAND - เป็นบรษิทัย่อยของกลุ่ม CPN โดยกลุ่ม CPN ถอืหุน้คดิเป็นรอ้ยละ 67.53/2 ของจ านวนหุน้ทีอ่อกและเรยีกช าระแลว้
ทัง้หมดของ GLAND 

- เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของผูจ้ดัการกองทรสัตข์อง GLANDRT โดย GLAND ถอืหุน้คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 99.99 ของ
จ านวนหุน้ทีอ่อกและเรยีกช าระแลว้ทัง้หมดของผูจ้ดัการกองทรสัตข์อง GLANDRT 

- เป็นผูม้อี านาจควบคุมของผูจ้ดัการกองทรสัตข์อง GLANDRT 

- เป็นผูถ้อืหน่วยทรสัต์รายใหญ่ของ GLANDRT โดย GLAND ถอืหน่วยทรสัต์คดิเป็นร้อยละ 15.00/1 ของจ านวน
หน่วยทรสัตท์ัง้หมดของ GLANDRT  

- เป็นเจา้ของกรรมสทิธิใ์นโครงการอาคารส านกังานเดอะไนน์ ทาวเวอรส์ และจะเป็นผูใ้หเ้ช่าอสงัหารมิทรพัยแ์ละงาน
ระบบ ใหแ้ก่ CPNREIT 

- จะได้รบัการแต่งตัง้ให้เป็นผู้บรหิารอสงัหาริมทรพัย์ของทรพัย์สนิที่จะลงทุนเพิ่มเติม  ส าหรบัโครงการอาคาร
ส านกังานเดอะไนน์ ทาวเวอรส์ 

12. จแีลนด ์รที แมเนจเมน้ท ์ - เป็นผูจ้ดัการกองทรสัตข์อง GLANDRT 

- เป็นบรษิทัย่อยของกลุ่ม CPN โดยกลุ่ม CPN (โดย GLAND) ถอืหุน้คดิเป็นรอ้ยละ 99.99 ของจ านวนหุน้ทีอ่อกและ
เรยีกช าระแลว้ทัง้หมดของจแีลนด ์รที แมเนจเมน้ท ์

13. สเตอรล์งิ - เป็นบรษิทัย่อยของกลุ่ม CPN โดยกลุ่ม CPN (โดย GLAND) ถอืหุน้คดิเป็นรอ้ยละ 99.99 ของจ านวนหุน้ทีอ่อกและ
เรยีกช าระแลว้ทัง้หมดของสเตอรล์งิ 
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นิติบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบั CPNREIT ความสมัพนัธก์บั CPNREIT 
- เป็นเจา้ของกรรมสทิธิใ์นโครงการอาคารส านกังานยนูิลเีวอร ์เฮา้ส ์และจะเป็นผูใ้หเ้ช่าอสงัหารมิทรพัยแ์ละงานระบบ 

ใหแ้ก่ CPNREIT 

- สเตอรล์งิจะไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยข์องทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ ส าหรบัโครงการอาคาร
ส านกังานยนูิลเีวอร ์เฮา้ส ์

14. SCB - เป็นผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของทรสัตี โดย SCB ถอืหุ้นคดิเป็นรอ้ยละ 99.99 ของจ านวนหุ้นที่ออกและเรยีกช าระแล้ว
ทัง้หมดของทรสัต ี

15. SCBAM - เป็นทรสัตขีอง CPNREIT 

- เป็นบรษิทัย่อยของ SCB โดย SCB ถอืหุน้คดิเป็นรอ้ยละ 99.99 ของจ านวนหุน้ทีอ่อกและเรยีกช าระแลว้ทัง้หมด
ของ SCBAM 

หมายเหตุ 
1. ขอ้มลูจากตลาดหลกัทรพัยฯ์ ณ วนัที ่15 พฤศจกิายน 2562 
2. ขอ้มลูจากตลาดหลกัทรพัยฯ์ ณ วนัที ่1 มนีาคม 2562 
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12.2 รายการระหว่าง CPNREIT กบัผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต์ 

12.2.1 รายการระหว่าง CPNREIT กบัผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัตส์ าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 

นิติบุคคลท่ีเก่ียวโยง
กนักบั CPNREIT 

ลกัษณะของรายการระหวา่งกนั ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 
ความเหน็ของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

และท่ีปรกึษาทางการเงิน 
CPN และบริษัทย่อย 
ไ ด้ แ ก่  ซีพี เ อ็น  รี ท 
แมเนจเมนท์ เซน็ทรลั
พัฒนา  พ ระ ร าม  2 
เ ซ็ น ท รั ล พั ฒ น า 
พระราม 3 เซ็นทรลั
พฒันา เชยีงใหม่ และ
ซพีเีอน็ พทัยา 

CPN และบริษัทย่อยดังกล่าวได้เช่าพื้นที่และ
บริการจาก CPNREIT โดยค่าเช่าพื้นที่และ
บรกิารเป็นไปตามราคาตลาดซึง่ขึน้อยู่กบัท าเล 
จ านวนพื้นที่ รูปแบบของการเช่า ระยะเวลาที่
เช่า และประเภทของการเช่า 

เป็นการด าเนินการเพื่อจดัหาประโยชน์จากทรพัย์สนิ
ของ CPNREIT โดยมีการก าหนดอตัราค่าเช่าและ
ค่าบริการเป็นไปตามราคาตลาดซึ่งขึ้นอยู่กับท าเล 
จ านวนพืน้ที ่รูปแบบของการเช่า ระยะเวลาทีเ่ช่า และ
ประเภทของการเช่า 

ในการเช่าพืน้ทีบ่นทรพัยส์นิของ CPNREIT เพื่อ
ประกอบธุรกิจและด าเนินงานของ CPN และ
บรษิัทย่อยดงักล่าว นัน้ อตัราค่าเช่าและบริการ
ของ CPN และบรษิัทย่อยดงักล่าว เป็นเงื่อนไข
ภายใต้สัญญาเช่า / บริการพื้นที่ที่เป็นไปตาม
ราคาตลาดซึ่งขึ้นอยู่กับท า เล จ านวนพื้นที ่
รปูแบบของการเช่า ระยะเวลาทีเ่ช่า และประเภท
ของการเช่า 

ซพีเีอน็ พทัยา โฮเทล CPNREIT จดัหาประโยชน์จากโรงแรมฮลิตนั 
พัทยา โดยการให้เช่าช่วงทรัพย์สินดังกล่าว 
(โดยมลีกัษณะเป็นการเช่าช่วงอาคาร งานระบบ 
และเช่าสังหาริมทรัพย์ ) แก่ซีพีเอ็น พัทยา  
โฮเทล โดย CPNREIT ไดร้บัประโยชน์จากการ
ปล่อยเช่าช่วงทรัพย์สินในรูปของค่าเช่าคงที่ 
(fixed rent) และค่าเช่าแปรผนั (variable rent) 
จากซพีเีอน็ พทัยา โฮเทล ตามเงื่อนไขทีร่ะบุไว้
ในสญัญา โดยมรีายละเอยีดเกีย่วกบัค่าเช่าคงที่
และค่าเช่าแปรผนัตามที่ปรากฏในส่วนที่ 2.4  

เนื่องจาก CPNREIT ไม่สามารถด าเนินการบรหิาร
ทรัพย์สินประเภทโรงแรมได้ตามประกาศที่ ทจ. 
49/2555 CPNREIT จงึจ าเป็นต้องใหเ้ช่าช่วงโรงแรม
ฮลิตนั พทัยา แก่ซพีเีอ็น พทัยา โฮเทล อนัก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ CPNREIT จากการที ่CPNREIT มแีหล่ง
รายได้เพิ่มเติม (นอกเหนือไปจากรายได้ค่าเช่า  / 
ค่าบริการจากการให้เช่าพื้นที่ของทรัพย์สนิประเภท
ศนูยก์ารคา้และอาคารส านักงาน) ในรูปของค่าเช่าคงที่
และค่าเช่าแปรผันจากทรพัย์สินประเภทโรงแรมที่มี
ท าเลที่ตัง้ในเขตเมืองพัทยาซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวที่

การน าโรงแรมฮลิตนั พทัยา ออกใหเ้ช่าช่วงแก่ซี
พีเอ็น พัทยา โฮเทล มีความสมเหตุสมผลและ
เป็นไปตามข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง โดยซีพีเอ็น 
พทัยา โฮเทล มผีู้ถอืหุ้นรายใหญ่คอื CPN ซึง่มี
ความเขา้ใจเกี่ยวกบัทรพัย์สนิหลกัในส่วนที่เป็น
โรงแรมฮลิตนั พทัยา เป็นอย่างด ีโดย CPNREIT 
ไดแ้ต่งตัง้กลุ่มฮลิตนั ใหท้ าหน้าทีผู่บ้รหิารโรงแรม
ดงักล่าว โดยเงื่อนไขค่าเช่าจะประกอบไปด้วย
ส่วนคงทีไ่ม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของค่าเช่าทัง้หมด 
อนัเป็นการป้องกนัความเสีย่งบางสว่นจากผลการ
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นิติบุคคลท่ีเก่ียวโยง
กนักบั CPNREIT 

ลกัษณะของรายการระหวา่งกนั ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 
ความเหน็ของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

และท่ีปรกึษาทางการเงิน 
ขอ้ 4.1.2 “การจดัหาประโยชน์จากทรพัย์สนิ
ประเภทโรงแรม” 

ส าคญัของประเทศไทย  ด าเนินงานของโรงแรมและเป็นไปตามเกณฑข์อง
ส านกังาน ก.ล.ต. โดยที ่CPN ผูจ้ดัการกองทรสัต์
และซพีเีอน็ พทัยา โฮเทล สามารถประสานงาน
กบักลุ่มฮลิตนัในการด าเนินการทีจ่ าเป็น เพื่อให้
การด าเนินธุ รกิจของโรงแรมฮิลตัน พัทยา 
ประสบความส าเรจ็ในระยะยาว  

ทัง้นี้ ค่าเช่าที่ CPNREIT ได้รบัจากการให้เช่า
ช่วงทรพัย์สนิในส่วนที่เป็นโรงแรมฮลิตนั พทัยา 
อยู่ในรูปแบบค่าเช่าคงที่และค่าเช่าแปรผนั โดย
โครงสร้างค่าเช่าที่ CPNREIT ได้รบั ได้รบัการ
อา้งองิจากอตัราการเขา้พกัเฉลีย่ อตัราค่าหอ้งพกั
เฉลีย่ และผลประกอบการทีค่าดว่าจะเกดิขึน้จาก
ทรัพย์ สินที่ ส า ม า รถ เทียบ เ คีย ง ได้ กับ ผล
ประกอบการในอดีตของโรงแรมฮิลตัน พัทยา 
ประกอบกับท า เลที่ตั ้งและศักยภาพในเชิง
พ า ณิ ช ย์ ข อ ง ท รั พ ย์ สิ น อั น จ ะ ส่ ง ผ ล ถึ ง
ความสามารถในการเตบิโตของผลการด าเนินงาน
ในอนาคต ผู้จ ัดการกองทรัสต์เห็นว่าค่าเช่ามี
ความเหมาะสมในส่วนของผลตอบแทนจากการ
ลงทุนและความสามารถในการจ่ายช าระค่าเช่า
ใหแ้ก่ CPNREIT 
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นิติบุคคลท่ีเก่ียวโยง
กนักบั CPNREIT 

ลกัษณะของรายการระหวา่งกนั ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 
ความเหน็ของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

และท่ีปรกึษาทางการเงิน 
กลุ่มบรษิทัเซน็ทรลั กลุ่มบรษิทัเซน็ทรลั ไดเ้ช่าพืน้ทีแ่ละบรกิารจาก 

CPNREIT โดยค่าเช่าพื้นทีแ่ละบรกิารเป็นไป
ตามราคาตลาดซึ่งขึน้อยู่กบัท าเล จ านวนพื้นที ่
รูปแบบของการเช่า ระยะเวลาที่เช่า และ
ประเภทของการเช่า 

เป็นการด าเนินการเพื่อจดัหาประโยชน์จากทรพัย์สนิ
ของ CPNREIT โดยมีการก าหนดอตัราค่าเช่าและ
ค่าบริการเป็นไปตามราคาตลาดซึ่งขึ้นอยู่กับท าเล 
จ านวนพืน้ที ่รูปแบบของการเช่า ระยะเวลาทีเ่ช่า และ
ประเภทของการเช่า 

ในการเช่าพืน้ทีบ่นทรพัยส์นิของ CPNREIT เพื่อ
ประกอบธุรกิจและด าเนินงานของกลุ่มบริษัท
เซ็นทรัล นัน้ อัตราค่าเช่าและบริการของกลุ่ม
บริษัทเซ็นทรัล ดังกล่าว เป็นเงื่อนไขภายใต้
สญัญาเช่า / บรกิารพืน้ทีท่ีเ่ป็นไปตามราคาตลาด
ซึ่งขึน้อยู่กบัท าเล จ านวนพื้นที่ รูปแบบของการ
เช่า ระยะเวลาทีเ่ช่า และประเภทของการเช่า 

ทัง้นี้  การที่ก ลุ่มบริษัทเซ็นทรัล  เช่าพื้นที่ใน
ทรพัยส์นิประเภทศูนย์การค้าที่ CPNREIT เขา้
ล งทุ น  เ ป็ นปร ะ โ ยช น์ ต่ อก ารด า เ นิ นก า ร
ศนูยก์ารคา้ดงักล่าว เนื่องจากผูเ้ช่าพืน้ทีด่งักล่าว
มีการเช่าพื้นที่เพื่อด าเนินธุรกิจร้านอาหารและ
รา้น Specialty Store ประเภทต่าง ๆ (เช่น รา้น
เครื่องใช้ไฟฟ้า ร้านเครื่องมืออุปกรณ์กีฬา ร้าน
หนงัสอื รา้นเสือ้ผา้และสนิคา้แฟชัน่ ฯลฯ) ซึง่ช่วย
เพิม่ความน่าสนใจใหแ้ก่ศูนยก์ารคา้ที ่CPNREIT 
เข้าลงทุน อันจะช่วยดึงดูดให้มีผู้มาจับจ่ายซื้อ
สนิค้าและใช้บรกิารภายในศูนย์การค้าเพิ่มมาก
ขึ้น และเป็นปจัจัยที่ส าคัญประการหน่ึงในการ
ดงึดดูใหม้ผีูเ้ช่ารายใหม่อื่น ๆ มาเช่าพืน้ทีภ่ายใน
ศนูยก์ารคา้ รวมถงึท าใหผู้เ้ช่าอื่น ๆ ทีม่อียู่เดมิ มี
การต่อสญัญาเช่า 
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นิติบุคคลท่ีเก่ียวโยง
กนักบั CPNREIT 

ลกัษณะของรายการระหวา่งกนั ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 
ความเหน็ของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

และท่ีปรกึษาทางการเงิน 
เ ซ็ น ท รั ล พั ฒ น า 
พระราม 2 

เซน็ทรลัพฒันา พระราม 2 ให้เช่าระบบบ าบดั
น ้าเสียแก่ CPNREIT ซึ่งการเช่าดังกล่าวเป็น
สว่นหนึ่งของการเช่าอาคารศนูยก์ารคา้เซน็ทรลั
พลาซา พระราม 2 โดยมรีะยะเวลาการเช่า 20 
ปี ตัง้แต่วนัที่ 15 สงิหาคม 2548 ถึงวนัที่ 15 
สงิหาคม 2568 

เป็นการด าเนินการเพื่อสนับสนุนการใช้และจัดหา
ประโยชน์จากทรพัยส์นิของ CPNREIT 

อตัราค่าเช่าทีเ่รยีกเกบ็เป็นไปตามอตัราทีก่ าหนด
ไว้ในสัญญาเช่าอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัล
พลาซา พระราม 2 ที่กองทุนรวม CPNRF ได้
จดัท าเมื่อปี 2548  

ซีพีเอ็น  รีท  แมเนจ
เมนท ์

ซีพี เ อ็น  รีท  แม เนจ เมนท์  เ ป็นผู้ จ ัดกา ร
กองทรสัตข์อง CPNREIT 

กรรมการและผู้บริหารของซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท ์
เป็นผู้ทีม่ปีระสบการณ์ในการบรหิารจดัการลงทุนและ
จดัหาประโยชน์จากอสงัหารมิทรพัย ์และมคีวามรูค้วาม
เข้าใจในทรัพย์สินหลักของ CPNREIT เป็นอย่างด ี
ดงันัน้ ซพีเีอน็ รที แมเนจเมนท์ จงึมคีวามเหมาะสมที่
จะท าหน้าทีผู่จ้ดัการกองทรสัตข์อง CPNREIT 

ซพีเีอน็ รที แมเนจเมนท ์เป็นบรษิทัย่อยรอ้ยละ 99.99 
ของ CPN โดย CPN มีประสบการณ์และความ
เชีย่วชาญในการพฒันาและบรหิารโครงการศนูยก์ารคา้
และอาคารส านักงาน มานานกว่า 30 ปี ซึ่งจะช่วย
สนบัสนุนการท าหน้าทีข่องซพีเีอน็ รที แมเนจเมนท ์ใน
ฐานะผูจ้ดัการกองทรสัตข์อง CPNREIT ไดเ้ป็นอย่างด ี

ค่าธรรมเนียมและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องสอดคล้อง
กบัหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของผูจ้ดัการกองทรสัต ์
และเทียบเคียงได้กับค่าธรรมเนียมผู้จ ัดการ
กองทรัสต์ในตลาด  โดยมีรายละเอียด
ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรสัตต์ามทีเ่ปิดเผยใน
ส่วนที่ 2.11 “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่รยีก
เกบ็จากกองทรสัต”์ 

CPN CPN เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของ 
CPNREIT ส าหรับทรัพย์สิน ในส่วนที่ เ ป็น
ศูนย์การค้าและอาคารส านักงานทัง้หมดของ 

CPN มปีระสบการณ์และความเชีย่วชาญในการพฒันา
และบรหิารโครงการศนูยก์ารคา้และอาคารส านกังานใน
ประเทศไทย มานานกว่า 30 ปี รวมถงึ CPN ท าหน้าที่

ก ารแ ต่ งตั ้งผู้บ ริห ารอสังหาริมทรัพย์จ ะมี
คุณสมบตัเิป็นไปตามเกณฑก์ารคดัเลอืกผูบ้รหิาร
อสงัหารมิทรพัยต์ามคู่มอืปฏบิตังิานของผูจ้ดัการ
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นิติบุคคลท่ีเก่ียวโยง
กนักบั CPNREIT 

ลกัษณะของรายการระหวา่งกนั ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 
ความเหน็ของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

และท่ีปรกึษาทางการเงิน 
CPNREIT ในปจัจุบนั โดย CPN เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการบรหิารอสงัหารมิทรพัย์ จาก 
CPNREIT ตามอตัราและเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
สญัญาแต่งตัง้ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ 

 

เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของทรัพย์สิน ของ 
CPNREIT ในส่วนที่เป็นศูนย์การค้าและอาคาร
ส านกังาน ซึง่ CPN ไดบ้รหิารจดัการทรพัยส์นิดงักล่าว
มาตัง้แต่การจดัตัง้กองทุนรวม CPNRF ในปี 2548 
นอกจากนี้ CPN ยงัมบีทบาทส าคญัในการพฒันาและ
บริหารทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม  ในส่วนของ
โครงการศูนย์การค้ามาตัง้แต่เริ่มการพัฒนาแต่ละ
โครงการ ท าให้ CPN มคีวามรู้ความเข้าใจ รวมถึง
ประสบการณ์ในการบรหิารแต่ละทรพัยส์นิดงักล่าวเป็น
อย่างด ี

กองทรสัต ์ซึง่ปจัจยัในเรื่องของค่าธรรมเนียมเป็น
หน่ึงในปจัจัยที่ใช้ในการพิจารณาด้วย โดย
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จะ
ก าหนดให้สอดคล้องกับหน้าที่ร ับผิดชอบตาม
สัญญาแต่งตัง้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์และ
เทียบ เคีย ง ไ ด้กับค่ า ธ ร รม เนี ยมผู้ บ ริห า ร
อสังหาริมทรัพย์ในตลาด โดยมีรายละเอียด
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ตามที่
เปิดเผยในส่วนที่ 2.11 “ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทรสัต”์ 
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12.2.2 รายการระหว่าง CPNREIT กบัผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต์ท่ีจะมีเพ่ิมเติมจากการลงทุนในทรพัยสิ์นท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติม 

นิติบุคคลท่ีเก่ียวโยง
กนักบั CPNREIT 

ลกัษณะของรายการระหวา่งกนั ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 
ความเหน็ของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

ท่ีปรกึษาทางการเงินและกรรมการอิสระ 
CPN CPNREIT จะน าเงินที่ได้รบัจากการเพิม่ทุน 

และ/หรือการกู้ยืมเงิน และ/หรือการออกหุ้นกู ้
และ/หรอืเงนิสดภายใน (Internal Cash) ไป
ลงทุนในทรพัย์สนิทีจ่ะลงทุนเพิม่เติมและช าระ
ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง  โ ด ย ก า ร เ ช่ า
อสังห า ริมทรัพย์แ ละง านระบบ และซื้ อ
สงัหารมิทรพัยใ์นโครงการเซน็ทรลัมารนีา โดย
มูลค่าการลงทุนที่ CPNREIT จะลงทุนใน
โครงการเซ็นทรัลมารีนาจะมีจ านวนไม่เกิน 
2,768 ล้านบาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมการจด
ทะเบยีน ภาษมีลูค่าเพิม่ และอากรแสตมป์ รวม
ตลอดจนค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
เกีย่วขอ้ง)  

 

การด าเนินการดงักล่าวมคีวามสมเหตุสมผลเน่ืองจาก 

1) ท าให ้CPNREIT ไดม้าซึ่งทรพัย์สนิหลกัประเภท
ศูนย์การค้าทีม่ที าเลที่ตัง้ที่ดแีละมศีกัยภาพในเชงิ
พา ณิชย์  อันจ ะช่ ว ยส ร้ า ง มู ล ค่ า เพิ่ม ให้ แ ก่ 
CPNREIT และผูถ้อืหน่วยทรสัต ์ 

2) ช่วยกระจายความเสี่ยงในการด าเนินงานของ 
CPNREIT โดยท าให้รายได้ของ CPNREIT ใน
ระยะยาว มีความมัน่คงเพิม่ขึน้ ผ่านการกระจาย
ค ว าม เ สี่ ย ง ข อ ง ก า ร จัด ห าป ร ะ โ ย ช น์ จ า ก
อสงัหารมิทรพัย ์และช่วยลดการพึง่พาแหล่งรายได ้
(Asset Diversification) เนื่องจากทรัพย์สินใน
ป ัจ จุ บันของ  CPNREIT โ ดยส่ ว น ให ญ่  แล ะ
โครงการเซน็ทรลัมารนีา มที าเลทีต่ัง้ทีแ่ตกต่างกนั  

3) การลงทุนในโครงการเซ็นทรลัมารีนา จะช่วยลด
ผลกระทบจากความผนัผวนของกระแสรายไดข้อง 
CPNREIT ในกรณีที่สทิธิการเช่า / เช่าช่วงของ
ทรพัยส์นิบางแห่งสิน้สดุลง 

เงื่อนไขในการเขา้ท ารายการซือ้ทรพัยส์นิทีส่ าคญัโปรด
พิจารณารายละเอียดในส่วนที่  2.3 ข้อ 3.8 “สรุป

ส าหรบัมูลค่าการเข้าลงทุนในโครงการเซ็นทรลั 
มารีนามีการพิจารณาก าหนดขึ้นโดยพิจารณา
ปจัจยัต่าง ๆ ทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ (1) ราคา
ประเมนิของทรพัยส์นิที่จดัท าโดยบรษิัทประเมนิ
มูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบจาก
ส านักงาน ก.ล.ต. (2) ภาวะตลาดเงนิและตลาด
ทุนในช่วงทีค่าดว่าจะลงทนุในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุน
เพิ่มเติม (3) อัตราผลตอบแทนในระดับที่
เหมาะสมทีน่กัลงทุนจะไดร้บั (4) ศกัยภาพในเชงิ
พาณิชย์ของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม (5) 
อตัราดอกเบีย้ทัง้ในประเทศและภายนอกประเทศ 
(6) อัตราผลตอบแทนที่จะได้จากการลงทุนใน
หลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน ตราสารหนี้ 
รวมถึงการลงทุนทางเลือกอื่น ๆ (7) ผลการ
ส ารวจความต้องการของนักลงทุนสถาบัน 
(Bookbuilding) และ (8) มลูค่าทีผู่เ้ช่าและผูใ้หเ้ชา่
ตกลงร่วมกนั 

(โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิในส่วนที ่2.3 
ขอ้ 3.5 “ราคาทีจ่ะลงทุนในทรพัย์สนิทีจ่ะลงทุน
เพิม่เตมิ” ) 



ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์CPN รเีทล โกรท 
CPN RETAIL GROWTH LEASEHOLD REIT 

 

 

ส่วนที ่2.12 หน้า 12 
  

นิติบุคคลท่ีเก่ียวโยง
กนักบั CPNREIT 

ลกัษณะของรายการระหวา่งกนั ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 
ความเหน็ของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

ท่ีปรกึษาทางการเงินและกรรมการอิสระ 
สาระส าคัญของสัญญาทีเ่กีย่วข้องกับการลงทุนใน
ทรัพย์สินทีจ่ะลงทุนเพิม่เติม ” โดยเงื่อนไขดังกล่าว
เป็นไปตามปกตกิารคา้โดยทัว่ไป 

ทัง้นี้ กรรมการอสิระไดพ้จิารณาจากขอ้มลูทีไ่ดร้บั
จากฝ่ายจดัการของผู้จดัการกองทรสัต์ และไม่มี
ความเหน็ทีข่ดัแยง้และเหน็ว่าการเขา้ท ารายการ
มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อ 
CPNREIT และผูถ้อืหน่วยทรสัต ์

CPN จะได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ของทรัพย์สินที่จะลงทุน
เพิ่มเติม ส าหรับโครงการเซ็นทรัลมารีนา 
โครงการเซ็นทรัลพลาซา ล าปาง โครงการ
เซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี  โครงการ
เซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี และโครงการ
เซน็ทรลัพลาซา พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) โดย 
CPN จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการบริหาร
อสงัหารมิทรพัย ์จาก CPNREIT ตามอตัราและ
เงื่ อนไขที่ ร ะบุ ในสัญญาแ ต่ งตั ้งผู้บ ริห าร
อสงัหารมิทรพัย ์

CPN มปีระสบการณ์และความเชีย่วชาญในการพฒันา
และบรหิารโครงการศนูยก์ารคา้และอาคารส านกังานใน
ประเทศไทย มานานกว่า 30 ปี รวมถงึ CPN ท าหน้าที่
เ ป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของทรัพย์สิน ของ 
CPNREIT ในส่วนที่เป็นศูนย์การค้าและอาคาร
ส านกังาน ซึง่ CPN ไดบ้รหิารจดัการทรพัยส์นิดงักล่าว
มาตัง้แต่การจดัตัง้กองทุนรวม CPNRF ในปี 2548 
นอกจากนี้ CPN ยงัมบีทบาทส าคญัในการพฒันาและ
บริหารทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ในส่วนของ
โครงการศูนย์การค้ามาตัง้แต่เริ่มการพัฒนาแต่ละ
โครงการ ท าให้ CPN มคีวามรู้ความเข้าใจ รวมถึง
ประสบการณ์ในการบรหิารแต่ละทรพัยส์นิดงักล่าวเป็น
อย่างด ี

การแ ต่ งตั ้งผู้บ ริห ารอสังหาริมทรัพย์จ ะมี
คุณสมบตัเิป็นไปตามเกณฑก์ารคดัเลอืกผูบ้รหิาร
อสงัหารมิทรพัยต์ามคู่มอืปฏบิตังิานของผูจ้ดัการ
กองทรสัต ์ซึง่ปจัจยัในเรื่องของค่าธรรมเนียมเป็น
หน่ึงในปจัจัยที่ใช้ในการพิจารณาด้วย โดย
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จะ
ก าหนดให้สอดคล้องกับหน้าที่ร ับผิดชอบตาม
สัญญาแต่งตัง้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์และ
เทียบ เคีย ง ไ ด้กับค่ า ธ ร รม เนี ยมผู้ บ ริห า ร
อสังหาริมทรัพย์ในตลาด โดยมีรายละเอียด
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ตามที่
เปิดเผยในส่วนที่ 2.11 “ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทรสัต”์ 

ทัง้นี้ กรรมการอสิระไดพ้จิารณาจากขอ้มลูทีไ่ดร้บั
จากฝ่ายจดัการของผู้จดัการกองทรสัต์ และไม่มี
ความเหน็ทีข่ดัแยง้และเหน็ว่าการเขา้ท ารายการ
มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อ 
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นิติบุคคลท่ีเก่ียวโยง
กนักบั CPNREIT 

ลกัษณะของรายการระหวา่งกนั ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 
ความเหน็ของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

ท่ีปรกึษาทางการเงินและกรรมการอิสระ 
CPNREIT และผูถ้อืหน่วยทรสัต ์

เซ็นทรลัพัฒนา ดีเวล 
ลอปเมน้ท ์

CPNREIT จะน าเงินที่ได้รบัจากการเพิม่ทุน 
และ/หรือการกู้ยืมเงิน และ/หรือการออกหุ้นกู ้
และ/หรอืเงนิสดภายใน (Internal Cash) ไป
ลงทุนในทรพัย์สนิทีจ่ะลงทุนเพิม่เติมและช าระ
ค่าใช้จ่ ายที่ เกี่ยวข้อง  โดยการเช่ า
อสังห า ริมทรัพย์แ ละง านระบบ และซื้ อ
สังหาริมทรัพย์ในโครงการเซ็นทรัลพลาซา 
ล าปาง และโครงการเซน็ทรลัพลาซา สุราษฎร์
ธาน ีโดยมลูค่าการลงทุนที ่CPNREIT จะลงทุน
ในโครงการเซ็นทรัลพลาซา ล าปาง และ
โครงการเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี จะมี
จ านวนไม่เกิน 3,098 และ 9,039 ล้านบาท 
ตามล าดับ  (ไม่ รวมค่าธรรมเนียมการจด
ทะเบยีน ภาษมีลูค่าเพิม่ และอากรแสตมป์ รวม
ตลอดจนค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
เกีย่วขอ้ง)  

 

 

การด าเนินการดงักล่าวมคีวามสมเหตุสมผลเน่ืองจาก 

1) ท าให ้CPNREIT ไดม้าซึ่งทรพัย์สนิหลกัประเภท
ศูนย์การค้าทีม่ที าเลที่ตัง้ที่ดแีละมศีกัยภาพในเชงิ
พา ณิชย์  อันจ ะช่ ว ยส ร้ า ง มู ล ค่ า เพิ่ม ให้ แ ก่ 
CPNREIT และผูถ้อืหน่วยทรสัต ์ 

2) ช่วยกระจายความเสี่ยงในการด าเนินงานของ 
CPNREIT โดยท าให้รายได้ของ CPNREIT ใน
ระยะยาว มีความมัน่คงเพิม่ขึน้ ผ่านการกระจาย
ค ว าม เ สี่ ย ง ข อ ง ก า ร จัด ห าป ร ะ โ ย ช น์ จ า ก
อสงัหารมิทรพัย ์และช่วยลดการพึง่พาแหล่งรายได ้
(Asset Diversification) เนื่องจากทรัพย์สินใน
ปจัจุบนัของ CPNREIT โครงการเซน็ทรลัพลาซา 
ล าปาง และโครงการเซน็ทรลัพลาซา สุราษฎรธ์านี 
มที าเลทีต่ัง้ทีแ่ตกต่างกนั  

3) การลงทุนในทรพัย์สนิที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 
จะช่วยลดผลกระทบจากความผนัผวนของกระแส
รายไดข้อง CPNREIT ในกรณีทีส่ทิธกิารเช่า / เช่า
ช่วงของทรพัยส์นิบางแห่งสิน้สดุลง 

เงื่อนไขในการเขา้ท ารายการซือ้ทรพัยส์นิทีส่ าคญัโปรด

ส าหรบัมูลค่าการเข้าลงทุนในโครงการเซ็นทรลั
พลาซา ล าปาง และโครงการเซน็ทรลัพลาซา สุ
ราษฎร์ธานี จะมีการพิจารณาก าหนดขึ้นโดย
พจิารณาปจัจยัต่าง ๆ ทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ 
(1) ราคาประเมนิของทรพัยส์นิทีจ่ดัท าโดยบรษิทั
ประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจาก
ส านักงาน ก.ล.ต. (2) ภาวะตลาดเงนิและตลาด
ทุนในช่วงทีค่าดว่าจะลงทนุในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุน
เพิ่มเติม (3) อัตราผลตอบแทนในระดับที่
เหมาะสมทีน่กัลงทุนจะไดร้บั (4) ศกัยภาพในเชงิ
พาณิชย์ของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม (5) 
อตัราดอกเบีย้ทัง้ในประเทศและภายนอกประเทศ 
(6) อัตราผลตอบแทนที่จะได้จากการลงทุนใน
หลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน ตราสารหนี้ 
รวมถึงการลงทุนทางเลือกอื่น  ๆ (7) ผลการ
ส ารวจความต้องการของนักลงทุนสถาบัน 
(Bookbuilding) และ (8) มลูค่าทีผู่เ้ช่าและผูใ้หเ้ชา่
ตกลงร่วมกนั 

(โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมใน ส่วนที ่ 
2.3 ขอ้ 3.5 “ราคาทีจ่ะลงทุนในทรพัย์สนิทีจ่ะ
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นิติบุคคลท่ีเก่ียวโยง
กนักบั CPNREIT 

ลกัษณะของรายการระหวา่งกนั ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 
ความเหน็ของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

ท่ีปรกึษาทางการเงินและกรรมการอิสระ 
พิจารณารายละเอียดในส่วนที่  2.3 ข้อ 3.8 “สรุป
สาระส าคัญของสัญญาทีเ่กีย่วข้องกับการลงทุนใน
ทรัพย์สินทีจ่ะลงทุนเพิม่เติม ” โดยเงื่อนไขดังกล่าว
เป็นไปตามปกตกิารคา้โดยทัว่ไป 

ลงทุนเพิม่เตมิ” ) 

ทัง้นี้ กรรมการอสิระไดพ้จิารณาจากขอ้มลูทีไ่ดร้บั
จากฝ่ายจดัการของผู้จดัการกองทรสัต์ และไม่มี
ความเหน็ทีข่ดัแยง้และเหน็ว่าการเขา้ท ารายการ
มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อ
CPNREIT และผูถ้อืหน่วยทรสัต ์

เซน็ทรลัเวลิด ์ CPNREIT จะน าเงินที่ได้รบัจากการเพิม่ทุน 
และ/หรือการกู้ยืมเงิน และ/หรือการออกหุ้นกู ้
และ/หรอืเงนิสดภายใน (Internal Cash) ไป
ลงทุนในทรพัย์สนิทีจ่ะลงทุนเพิม่เติมและช าระ
ค่าใช้จ่ ายที่ เกี่ยวข้อง  โดยการเช่ า
อสังห า ริมทรัพย์แ ละง านระบบ และซื้ อ
สังหาริมทรัพย์ในโครงการเซ็นทรัลพลาซา 
อุบลราชธานี โดยมูลค่าการลงทุนที ่CPNREIT 
จ ะ ล งทุ น ใ น โ ค ร ง ก า ร เ ซ็ น ท รั ล พ ล า ซ า 
อุบลราชธานี จะมีจ านวนไม่เกิน 8,261 ล้าน
บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน 
ภาษมีลูค่าเพิม่ และอากรแสตมป์ รวมตลอดจน
ค่าธรรมเนียม และค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง) 

 

การด าเนินการดงักล่าวมคีวามสมเหตุสมผลเน่ืองจาก 

1) ท าให ้CPNREIT ไดม้าซึ่งทรพัย์สนิหลกัประเภท
ศูนย์การค้าทีม่ที าเลที่ตัง้ที่ดแีละมศีกัยภาพในเชงิ
พา ณิชย์  อันจ ะช่ ว ยส ร้ า ง มู ล ค่ า เพิ่ม ให้ แ ก่ 
CPNREIT และผูถ้อืหน่วยทรสัต ์ 

2) ช่วยกระจายความเสี่ยงในการด าเนินงานของ 
CPNREIT โดยท าให้รายได้ของ CPNREIT ใน
ระยะยาว มีความมัน่คงเพิม่ขึน้ ผ่านการกระจาย
ค ว าม เ สี่ ย ง ข อ ง ก า ร จัด ห าป ร ะ โ ย ช น์ จ า ก
อสงัหารมิทรพัย ์และช่วยลดการพึง่พาแหล่งรายได ้
(Asset Diversification) เนื่องจากทรัพย์สินใน
ปจัจุบันของ CPNREIT และโครงการเซ็นทรัล
พลาซา อุบลราชธาน ีมที าเลทีต่ัง้ทีแ่ตกต่างกนั  

3) ก า ร ล ง ทุ น ใ น โ ค ร ง ก า ร เ ซ็ น ท รั ล พ ล า ซ า 

ส าหรบัมูลค่าการเข้าลงทุนในโครงการเซ็นทรลั
พลาซา อุบลราชธานี จะมีการพิจารณาก าหนด
ขึน้โดยพจิารณาปจัจยัต่าง ๆ ทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง 
ไดแ้ก่ (1) ราคาประเมนิของทรพัยส์นิทีจ่ดัท าโดย
บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับความ
เหน็ชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. (2) ภาวะตลาด
เงินและตลาดทุนในช่วงที่คาดว่าจะลงทุนใน
ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม  (3) อัตรา
ผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสมที่นักลงทุนจะ
ไดร้บั (4) ศกัยภาพในเชงิพาณิชยข์องทรพัยส์นิที่
จะลงทุนเพิม่เตมิ (5) อตัราดอกเบีย้ทัง้ในประเทศ
และภายนอกประเทศ (6) อตัราผลตอบแทนทีจ่ะ
ได้จากการลงทุนในหลกัทรพัย์ประเภทตราสาร
ทุน ตราสารหนี้ รวมถงึการลงทุนทางเลอืกอื่น ๆ 
(7) ผลการส ารวจความต้องการของนักลงทุน
สถาบัน (Bookbuilding) และ (8) มูลค่าที่ผู้เช่า
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นิติบุคคลท่ีเก่ียวโยง
กนักบั CPNREIT 

ลกัษณะของรายการระหวา่งกนั ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 
ความเหน็ของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

ท่ีปรกึษาทางการเงินและกรรมการอิสระ 
 อุบลราชธานจีะช่วยลดผลกระทบจากความผนัผวน

ของกระแสรายได้ของ CPNREIT ในกรณีที่สทิธิ
การเช่า / เช่าช่วงของทรพัยส์นิบางแห่งสิน้สดุลง 

เงื่อนไขในการเขา้ท ารายการซือ้ทรพัยส์นิทีส่ าคญัโปรด
พิจารณารายละเอียดในส่วนที่  2.3 ข้อ 3.8 “สรุป
สาระส าคัญของสัญญาทีเ่กีย่วข้องกับการลงทุนใน
ทรัพย์สินทีจ่ะลงทุนเพิม่เติม ” โดยเงื่อนไขดังกล่าว
เป็นไปตามปกตกิารคา้โดยทัว่ไป 

และผูใ้หเ้ช่าตกลงร่วมกนั 

(โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิใน ส่วนที ่2.3 
ขอ้ 3.5 “ราคาทีจ่ะลงทุนในทรพัย์สนิทีจ่ะลงทุน
เพิม่เตมิ”) 

ทัง้นี้ กรรมการอสิระไดพ้จิารณาจากขอ้มลูทีไ่ดร้บั
จากฝ่ายจดัการของผู้จดัการกองทรสัต์ และไม่มี
ความเหน็ทีข่ดัแยง้และเหน็ว่าการเขา้ท ารายการ
มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อ 
CPNREIT และผูถ้อืหน่วยทรสัต ์

เ ซ็ น ท รั ล พั ฒ น า 
พระราม 2 

CPNREIT จะน าเงินที่ได้รบัจากการเพิม่ทุน 
และ/หรือการกู้ยืมเงิน และ/หรือการออกหุ้นกู ้
และ/หรอืเงนิสดภายใน (Internal Cash) ไป
ลงทุนในทรพัย์สนิทีจ่ะลงทุนเพิม่เติมและช าระ
ค่าใช้จ่ ายที่ เกี่ยวข้อง  โดยการเช่ า
อสังหาริมทรัพย์และงานระบบในโครงการ
เซน็ทรลัพลาซา พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) โดย
มูลค่าการลงทุนที่ CPNREIT จะลงทุนใน
โครงการเซน็ทรลัพลาซา พระราม 2 (ช่วงต่อ
อายุ) จะมจี านวนไม่เกนิ 25,394 ลา้นบาท (ค่า
เช่าที่ต้องช าระเมื่อเริ่มระยะเวลาการเช่าในปี 
2568) (ไม่รวมค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน 

การด าเนินการดงักล่าวมคีวามสมเหตุสมผลเน่ืองจาก 

1) ท าให ้CPNREIT ไดม้าซึ่งทรพัย์สนิหลกัประเภท
ศูนย์การค้าทีม่ที าเลที่ตัง้ที่ดแีละมศีกัยภาพในเชงิ
พา ณิชย์  อันจ ะช่ ว ยส ร้ า ง มู ล ค่ า เพิ่ม ให้ แ ก่ 
CPNREIT และผูถ้อืหน่วยทรสัต ์ 

2) ช่วยกระจายความเสี่ยงในการด าเนินงานของ 
CPNREIT โดยท าให้รายได้ของ CPNREIT ใน
ระยะยาว มีความมัน่คงเพิม่ขึน้ ผ่านการกระจาย
ค ว าม เ สี่ ย ง ข อ ง ก า ร จัด ห าป ร ะ โ ย ช น์ จ า ก
อสงัหารมิทรพัย ์และช่วยลดการพึง่พาแหล่งรายได ้
(Asset Diversification) เนื่องจากทรัพย์สินใน
ปจัจุบันของ CPNREIT และโครงการเซ็นทรัล

ส าหรบัมูลค่าการเข้าลงทุนในโครงการเซ็นทรลั
พลาซา พระราม 2 (ช่วง ต่ออายุ ) จะมีการ
พจิารณาก าหนดขึน้โดยพจิารณาปจัจยัต่าง ๆ ที่
มีความเกี่ยวข้อง ได้แก่ (1) ราคาประเมินของ
ทรัพย์สินที่จ ัดท าโดยบริษัทประเมินมูลค่ า
ทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน 
ก.ล.ต. (2) ภาวะตลาดเงนิและตลาดทุนในช่วงที่
คาดว่าจะลงทุนในทรัพย์สนิที่จะลงทุนเพิ่มเติม 
(3) อตัราผลตอบแทนในระดบัที่เหมาะสมที่นัก
ลงทุนจะได้รบั (4) ศกัยภาพในเชงิพาณิชย์ของ
ทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ (5) อตัราดอกเบีย้ทัง้
ในประเทศและภายนอกประเทศ (6) อัตรา
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นิติบุคคลท่ีเก่ียวโยง
กนักบั CPNREIT 

ลกัษณะของรายการระหวา่งกนั ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 
ความเหน็ของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

ท่ีปรกึษาทางการเงินและกรรมการอิสระ 
ภาษมีลูค่าเพิม่ และอากรแสตมป์ รวมตลอดจน
ค่าธรรมเนียม และค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง) 

 

 

พลาซา พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ)  มีท าเลที่ตัง้ที่
แตกต่างกนั  

3) การลงทุนในโครงการเซน็ทรลัพลาซา พระราม 2 
(ช่วงต่ออายุ) จะช่วยลดผลกระทบจากความผัน
ผวนของกระแสรายได้ของ CPNREIT ในกรณีที่
สิทธิการเช่า / เช่าช่วงของทรัพย์สินบางแห่ง 
สิน้สดุลง 

เงื่อนไขในการเขา้ท ารายการซือ้ทรพัยส์นิทีส่ าคญัโปรด
พิจารณารายละเอียดใน  ส่วนที่ 2.3 ข้อ 3.8 “สรุป
สาระส าคัญของสัญญาทีเ่กีย่วข้องกับการลงทุนใน
ทรัพย์สินทีจ่ะลงทุนเพิม่เติม ” โดยเงื่อนไขดังกล่าว
เป็นไปตามปกตกิารคา้โดยทัว่ไป 

ผลตอบแทนที่จะได้จากการลงทุนในหลกัทรพัย์
ประเภทตราสารทุน ตราสารหนี้ รวมถงึการลงทุน
ทางเลอืกอื่น ๆ (7) ผลการส ารวจความต้องการ
ของนักลงทุนสถาบัน (Bookbuilding) และ (8) 
มลูค่าทีผู่เ้ช่าและผูใ้หเ้ช่าตกลงร่วมกนั 

(โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมใน  ส่วนที ่ 
2.3 ขอ้ 3.5.6 “ราคาทีจ่ะลงทุนในทรพัย์สนิทีจ่ะ
ลงทุนเพิม่เตมิ”) 

ทัง้นี้ กรรมการอสิระไดพ้จิารณาจากขอ้มลูทีไ่ดร้บั
จากฝ่ายจดัการของผู้จดัการกองทรสัต์ และไม่มี
ความเหน็ทีข่ดัแยง้และเหน็ว่าการเขา้ท ารายการ
มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อ 
CPNREIT และผูถ้อืหน่วยทรสัต ์

GLAND GLAND จะได้รบัการแต่งตัง้ให้เป็นผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ของทรัพย์สินที่จะลงทุน
เพิม่เตมิ ส าหรบัโครงการอาคารส านักงานเดอะ
ไนน์ ทาวเวอร์ส โดย GLAND จะเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการบรหิารอสงัหารมิทรพัย์ จาก 
CPNREIT ตามอัตราและเงื่อนไขที่ระบุใน
สญัญาแต่งตัง้ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ 

GLAND เป็นผู้พัฒนาและบริหารโครงการอาคาร
ส านักงานเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส จงึท าให้ GLAND มี
ความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพย์สินดังกล่าวเป็นอย่างดี 
ร ว ม ถึ ง  GLAND ยั ง ท า ห น้ า ที่ เ ป็ น ผู้ บ ริ ห า ร
อสงัหารมิทรพัย์ให้แก่ GLANDRT ส าหรบัโครงการ
อาคารส านักงานเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส ผู้จ ัดการ
กองทรสัตจ์งึพจิารณาว่า GLAND มคีวามเหมาะสมใน
การท าหน้าที่เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ส าหรับ

การแ ต่ งตั ้งผู้บ ริห ารอสังหาริมทรัพย์จ ะมี
คุณสมบตัเิป็นไปตามเกณฑก์ารคดัเลอืกผูบ้รหิาร
อสงัหารมิทรพัยต์ามคู่มอืปฏบิตังิานของผูจ้ดัการ
กองทรสัต ์ซึง่ปจัจยัในเรื่องของค่าธรรมเนียมเป็น
หน่ึงในปจัจัยที่ใช้ในการพิจารณาด้วย โดย
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จะ
ก าหนดให้สอดคล้องกับหน้าที่ร ับผิดชอบตาม
สัญญาแต่งตัง้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์และ
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นิติบุคคลท่ีเก่ียวโยง
กนักบั CPNREIT 

ลกัษณะของรายการระหวา่งกนั ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 
ความเหน็ของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

ท่ีปรกึษาทางการเงินและกรรมการอิสระ 
ทรพัยส์นิดงักล่าว ส าหรบั CPNREIT เทียบ เคีย ง ไ ด้กับค่ า ธ ร รม เนี ยม ผู้ บ ริห า ร

อสังหาริมทรัพย์ในตลาด โดยมีรายละเอียด
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ตามที่
เปิดเผยในส่วนที่ 2.11 “ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จาก กองทรสัต”์ 

ทัง้นี้ กรรมการอสิระไดพ้จิารณาจากขอ้มลูทีไ่ดร้บั
จากฝ่ายจดัการของผู้จดัการกองทรสัต์ และไม่มี
ความเหน็ทีข่ดัแยง้และเหน็ว่าการเขา้ท ารายการ
มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อ 
CPNREIT และผูถ้อืหน่วยทรสัต ์

สเตอรล์งิ สเตอร์ลิงจะได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ของทรัพย์สินที่จะลงทุน
เพิม่เตมิ ส าหรบัโครงการอาคารส านักงานยูนิลี
เ วอร์  เฮ้ าส์  โดย  ส เตอร์ลิ ง จ ะ เ รียก เก็บ
ค่าธรรมเนียมการบรหิารอสงัหารมิทรพัย์ จาก 
CPNREIT ตามอัตราและเงื่อนไขที่ระบุใน
สญัญาแต่งตัง้ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ 

สเตอร์ลงิท าหน้าที่เป็นผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัยใ์หแ้ก่ 
GLANDRT ส าหรบัโครงการอาคารส านกังานยนูิลเีวอร ์
เฮ้าส์ ท าให้ สเตอร์ลิงมีความรู้ความเข้าใจและ
ประสบการณ์ในการบรหิารโครงการอาคารส านักงานยู
นิลีเวอร์ เฮ้าส์ เป็นอย่างดี ผู้จ ัดการกองทรัสต์จึง
พจิารณาว่า สเตอรล์งิมคีวามเหมาะสมในการท าหน้าที่
เป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยส์ าหรบัทรพัยส์นิดงักล่าว 
ส าหรบั CPNREIT 

การแ ต่ งตั ้งผู้บ ริห ารอสังหาริมทรัพย์จ ะมี
คุณสมบตัเิป็นไปตามเกณฑก์ารคดัเลอืกผูบ้รหิาร
อสงัหารมิทรพัยต์ามคู่มอืปฏบิตังิานของผูจ้ดัการ
กองทรสัต ์ซึง่ปจัจยัในเรื่องของค่าธรรมเนียมเป็น
หน่ึงในปจัจัยที่ใช้ในการพิจารณาด้วย โดย
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จะ
ก าหนดให้สอดคล้องกับหน้าที่ร ับผิดชอบตาม
สัญญาแต่งตัง้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์และ
เทียบ เคีย ง ไ ด้กับค่ า ธ ร รม เนี ยมผู้ บ ริห า ร
อสังหาริมทรัพย์ในตลาด โดยมีรายละเอียด
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ตามที่
เปิดเผยในส่วนที่ 2.11 “ค่าธรรมเนียมและ
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นิติบุคคลท่ีเก่ียวโยง
กนักบั CPNREIT 

ลกัษณะของรายการระหวา่งกนั ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 
ความเหน็ของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

ท่ีปรกึษาทางการเงินและกรรมการอิสระ 
ค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จาก กองทรสัต”์ 

ทัง้นี้ กรรมการอสิระไดพ้จิารณาจากขอ้มลูทีไ่ดร้บั
จากฝ่ายจดัการของผู้จดัการกองทรสัต์ และไม่มี
ความเหน็ทีข่ดัแยง้และเหน็ว่าการเขา้ท ารายการ
มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อ 
CPNREIT และผูถ้อืหน่วยทรสัต ์
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12.2.3 มูลค่าของรายการระหว่างกนั ระหว่าง CPNREIT กบัผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัตใ์นช่วงท่ีผา่นมา 

รายการ (หน่วย:  พนับาท) ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

รายได้   
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ   
CPN และบรษิทัย่อย 394,052 456,431 
กลุ่มบรษิทัเซน็ทรลั 539,635 615,155 
รายได้อ่ืน   
CPN และบรษิทัย่อย 159 - 
กลุ่มบรษิทัเซน็ทรลั 803 253 
ค่าใช้จ่าย   
ต้นทุนเช่าและบริการ   
CPN และบรษิทัย่อย 16,962 12,441 
กลุ่มบรษิทัเซน็ทรลั 3,142 3,589 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ   
ซพีเีอน็ รที แมเนจเมนท ์ 133,964 134,656 
ค่าธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรพัย ์   
CPN  512,980 471,722 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร   
CPN และบรษิทัย่อย 32,882 14,502 
กลุ่มบรษิทัเซน็ทรลั 1,981 1,937 
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12.2.4 ยอดคงค้างระหว่าง CPNREIT และผูจ้ดัการกองทรสัตห์รอืบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต์ 

รายการ (หน่วย:  พนับาท) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

ลูกหน้ีค่าเช่าและบริการ   
CPN และบรษิทัย่อย 44,682 31,034 
กลุ่มบรษิทัเซน็ทรลั 17,175 37,936 
เจ้าหน้ีการค้า   
CPN และบรษิทัย่อย 96,246 107,331 
ซพีเีอน็ รที แมเนจเมนท ์ 23,191 23,159 
กลุ่มบรษิทัเซน็ทรลั 384 563 
เจ้าหน้ีอืน่   
CPN และบรษิทัย่อย 11 11 
กลุ่มบรษิทัเซน็ทรลั 2,439 5,716 
เงินมดัจ ารบัล่วงหน้า   
CPN และบรษิทัย่อย 18,263 18,263 
กลุ่มบรษิทัเซน็ทรลั 150,423 151,280 
หน้ีสินอืน่   
CPN และบรษิทัย่อย 838 1,261 
กลุ่มบรษิทัเซน็ทรลั 11,503 14,137 
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12.3 รายการระหว่าง CPNREIT กบัทรสัตีและบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัทรสัตี 

12.3.1 รายการระหว่าง CPNREIT กบัทรสัตีและบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัทรสัตีส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

นิติบุคคลท่ีเก่ียวโยง
กนักบั CPNREIT 

ลกัษณะของรายการระหวา่งกนั ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 
ความเหน็ของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

และท่ีปรกึษาทางการเงิน 
SCB และบรษิทัย่อย SCB และบรษิทัย่อยไดเ้ช่าพืน้ทีแ่ละบรกิารจาก 

CPNREIT โดยค่าเช่าพื้นทีแ่ละบรกิารเป็นไป
ตามราคาตลาดซึ่งขึน้อยู่กบัท าเล จ านวนพื้นที ่
รูปแบบของการเช่า ระยะเวลาที่เช่า และ
ประเภทของการเช่า 

เป็นการด าเนินการเพื่อจดัหาประโยชน์จากทรพัยส์นิ
ของ CPNREIT โดยมกีารก าหนดอตัราค่าเช่าและ
ค่าบริการเป็นไปตามราคาตลาดซึ่งขึ้นอยู่กับท าเล 
จ านวนพื้นที่ รูปแบบของการเช่า ระยะเวลาที่เช่า 
และประเภทของการเช่า 

ในการเช่าพื้นที่บนทรพัย์สนิของ CPNREIT เพื่อ
ประกอบธุรกจิและด าเนินงานของ SCB และบรษิทั
ย่อย นัน้ อตัราค่าเช่าและบริการของ SCB และ
บรษิทัย่อย เป็นเงื่อนไขภายใต้สญัญาเช่า / บรกิาร
พื้นที่ที่เป็นไปตามราคาตลาดซึ่งขึ้นอยู่กับท าเล 
จ านวนพื้นที่ รูปแบบของการเช่า ระยะเวลาที่เช่า 
และประเภทของการเช่า 

SCBAM SCBAM เป็นทรสัตขีอง CPNREIT SCBAM มีเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการเป็นทรสัตี
ของทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ รวมถึง
การบริหารจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ใน
หลายประเภทธุรกจิ จงึมคีวามรู ้ความเขา้ใจในธุรกจิ
การจัดการกองทุนรวมและทรสัต์เพื่อการลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์ รวมถึงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเป็น
อย่างด ีSCBAM จงึมคีวามเหมาะสมเป็นทรสัต ี

โครงสร้างของค่าธรรมเนียมทรสัตีนัน้เป็นไปตาม
ธุรกจิโดยปกติ ซึ่งเทยีบเคยีงได้กบัค่าธรรมเนียม
ประเภทเดยีวกนัของทรสัตขีองทรสัตเ์พื่อการลงทุน
ในอสงัหารมิทรพัยอ์ื่น ๆ 

โดยมรีายละเอยีดค่าธรรมเนียมทรสัตตีามทีเ่ปิดเผย
ในส่วนที่ 2.11 “ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีก
เกบ็จากกองทรสัต”์ 

SCB CPNREIT ไดกู้ย้มืเงนิจาก SCB และน าเงนิที่
ได้รับจากการกู้ยืมเงินดังกล่าวมาลงทุนใน
โครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช และ
โรงแรมฮิลตัน พัทยา โดยอาจมีการเบิกเงิน

การกูย้มืเงนิเพื่อน าไปลงทุนในโครงการเซ็นทรลัเฟส
ติวัล พัทยา บีช และโรงแรมฮิลตัน พัทยา  เป็น
ประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยทรสัต์ เนื่องจากการกูย้มืเงนิ
มตี้นทุนทางการเงนิ (Cost of Debt) ต ่ากว่าต้นทุน

เงื่อนไขในการกู้ยืมเงิน ซึ่งรวมถึงอตัราดอกเบี้ย 
การช าระดอกเบี้ย  และการให้หลักประกันที่
เกี่ยวขอ้ง เป็นไปอย่างสมเหตุสมผลและไม่ท าให ้
CPNREIT เสยีประโยชน์ โดยมกีารก าหนดเงื่อนไข
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นิติบุคคลท่ีเก่ียวโยง
กนักบั CPNREIT 

ลกัษณะของรายการระหวา่งกนั ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 
ความเหน็ของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

และท่ีปรกึษาทางการเงิน 
กูย้มืก่อนบางสว่นและช าระคนืเงนิกูย้มืดงักล่าว
แล้วจึงเบิกเงนิกู้ยมืก้อนใหม่ โดยเงื่อนไขและ
รายละเอียดที่ส าคัญซึ่งรวมถึงอัตราดอกเบี้ย 
การช าระดอกเบี้ย และการให้หลกัประกนัที่
เกีย่วขอ้งจะเป็นไปตามที ่CPNREIT ไดต้กลง
กบั SCB 

ทางการเงนิของเงนิทุน (Cost of Equity) และยงัไม่
เป็นภาระในส่วนของการลงทุนเพิม่เติมส าหรบัผู้ถือ
หน่วยเดมิอกีดว้ย ซึ่งในกรณีที ่CPNREIT ใชแ้หล่ง
เงนิทุนจากการกูย้มืเงนิรวมถงึการออกและเสนอขาย
หน่วยทรสัตใ์หม่เพื่อการลงทุนในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุน
เพิม่เตมิ จะท าใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัต์ไดร้บัผลกระทบใน
เรื่องการลดลงของสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต ์
(Control Dilution) และผลกระทบในเรื่องการลดลง
ของผลตอบแทน (Return Dilution) ที่น้อยกว่าเมื่อ
เทียบกบัการใช้แหล่งเงนิทุนโดยการออกและเสนอ
ขายหน่วยทรสัตใ์หม่แต่เพยีงอย่างเดยีว 

ในสัญญาที่เกี่ยวข้องที่เป็นเงื่อนไขทางการค้า
ตามปกต ิ (Arm’s Length Basis) ค่าใชจ้่ายในการ
เขา้ท าธุรกรรมทีเ่รยีกเกบ็จาก CPNREIT อยู่ใน
อตัราทีเ่ป็นธรรมและเหมาะสม โดยมปีจัจยัในการ
พิจารณา เช่น ระยะเวลาของเงินกู้ หลักประกัน 
การจดัล าดบัชัน้ของเจ้าหนี้ (Seniority) อันดับ
ความน่าเชื่อถอื (Credit Rating) อตัราดอกเบีย้ของ
แหล่งเงนิกูอ้ื่นที ่CPNREIT สามารถจดัหาได้ โดย
การด าเนินธุรกรรมดงักล่าวค านึงถึงผลประโยชน์
ของ CPNREIT และผูถ้อืหน่วยทรสัตเ์ป็นส าคญั 

CPNREIT มบีญัชเีงนิฝากกบั SCB เป็นการด าเนินการตามธุรกจิปกตขิองกองทรสัต ์ อตัราดอกเบีย้เงนิฝากทีไ่ด้รบัมคีวามสมเหตุสมผล
เนื่องจากเป็นอตัราดอกเบี้ยเงนิฝากที่เป็นไปตาม
ภาวะตลาด ซึ่งเทยีบเคยีงได้กบัอตัราดอกเบีย้เงนิ
ฝากประเภทเดยีวกนัของธนาคารอื่น ๆ 
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12.3.2 รายการระหว่าง CPNREIT กบัทรสัตีและบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัทรสัตีท่ีจะมีเพ่ิมเติมจากการลงทุนในทรพัยสิ์นท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติม 

นิติบุคคลท่ีเก่ียวโยง
กนักบั CPNREIT 

ลกัษณะของรายการระหวา่งกนั ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 
ความเหน็ของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

ท่ีปรกึษาทางการเงินและกรรมการอิสระ 
SCB CPNREIT อาจกูย้มืเงนิจาก SCB และน าเงนิที่

ได้รับจากการกู้ยืมเงินดังกล่าวมาลงทุนใน
ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่ม เติมรวมถึงช าระ
ค่าใช้จ่ ายที่ เกี่ยวข้อง และ/หรือใช้ในการ
ปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สินของ CPNREIT 
และ/หรอืใชใ้นการช าระเงนิกูย้มื (Refinance) ที่
ใช้ในการลงทุนในทรพัย์สนิที่จะลงทุนเพิม่เติม
โดยอาจมีการเบิกเงินกู้ยืมก่อนบางส่วนและ
ช าระคืนเงินกู้ยืมดังกล่าวแล้วจึงเบิกเงินกู้ยืม
กอ้นใหม่ โดยเงื่อนไขและรายละเอยีดที่ส าคญั
ซึง่รวมถงึอตัราดอกเบีย้ การช าระดอกเบีย้ และ
การให้หลกัประกนัที่เกี่ยวขอ้งจะเป็นไปตามที ่
CPNREIT จะไดต้กลงกบั SCB 

ท าให้โครงสร้างเงินทุ นที่จะใช้ในการลงทุนใน
ทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ มปีระสทิธภิาพมากกว่า
การใช้แหล่งเงินทุนที่จะมาจากการเสนอขาย
หน่วยทรสัต์ทีอ่อกใหม่ของ CPNREIT เพยีงอย่าง
เดยีว  

การกู้ยมืเงนิเพื่อใชส้ าหรบัการลงทุนในทรพัยส์นิที่
จะลงทุนเพิม่เตมิครัง้นี้นัน้ จะเป็นประโยชน์ต่อผูถ้อื
หน่วยทรสัต์ เนื่องจากจะช่วยให้ CPNREIT มี
โครงสรา้งเงนิทุนทีจ่ะใชใ้นการลงทุนในทรพัยส์นิที่
จะลงทุนเพิ่มเติมที่มปีระสทิธภิาพมากกว่าการใช้
แหล่งเงนิทุนทีจ่ะมาจากการเสนอขายหน่วยทรสัต์
ทีอ่อกใหม่ของ CPNREIT เพยีงอย่างเดยีว  ซึ่ง
คาดว่าจะช่วยส่งผลให้ผลตอบแทนของผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ดีขึ้น ทัง้นี้ ผู้จ ัดการกองทรัสต์ได้
ค านึงถงึการบรหิารความเสีย่งดา้นสภาพคล่องของ 
CPNREIT ดว้ย เพื่อใหร้ะยะเวลาการคนืเงนิกูย้มืมี
ความเหมาะสมกับสภาพคล่องของ CPNREIT 
นอกจากนี้ ผู้ จ ัดการกองทรัสต์ เห็นว่ าการที ่
CPNREIT อาจจะมกีารกูย้มืเงนิจากบุคคลทีเ่กีย่ว
โยงกนักบัทรสัตีไม่ได้ก่อให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์และท าให้ CPNREIT เสยีประโยชน์ 
เนื่ องจากเงื่อนไขส าหรับการกู้ยืมเงินจะมีการ
ก าหนดเงื่อนไขในสญัญาที่เกี่ยวขอ้งที่เป็นเงื่อนไข
ทางการคา้ตามปกติ (Arm’s Length Basis)ทัง้นี้ 
กรรมการอิสระได้พิจารณาจากข้อมูลที่ได้รบัจาก
ฝ่ายจัดการของผู้จ ัดการกองทรัสต์ และไม่มี
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นิติบุคคลท่ีเก่ียวโยง
กนักบั CPNREIT 

ลกัษณะของรายการระหวา่งกนั ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 
ความเหน็ของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

ท่ีปรกึษาทางการเงินและกรรมการอิสระ 
ความเหน็ที่ขดัแยง้และเหน็ว่าการเขา้ท ารายการมี
ค ว ามสม เ ห ตุ สมผลแ ละ เ ป็ นป ร ะ โ ยช น์ ต่ อ 
CPNREIT และผูถ้อืหน่วยทรสัต ์

12.3.3 มูลค่าของรายการระหว่างกนั ระหว่าง CPNREIT กบัทรสัตีและบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัทรสัตีในช่วงท่ีผา่นมา 

รายการ (หน่วย:  พนับาท) ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

รายได้   
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ   
SCB และบรษิทัย่อย 48,793 55,017 
ดอกเบี้ยรบั   
SCB 1,376 1,318 
ค่าใช้จ่าย   
ค่าธรรมเนียมทรสัตี   
SCBAM 34,100 36,725 
ต้นทุนทางการเงิน   
SCB 36,330 2,368 
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12.3.4 ยอดคงค้างระหว่าง CPNREIT และทรสัตีและบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัทรสัตี 

รายการ (หน่วย:  พนับาท) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

เงินฝากธนาคาร   
SCB 178,921 88,466 
ลูกหน้ีค่าเช่าและบริการ   
SCB 81 69 
ดอกเบ้ียค้างรบั   
SCB 11 5 
เจ้าหน้ีอืน่   
SCBAM 5.903 6,316 
SCB 4 62 
เงินมดัจ ารบัล่วงหน้า   
SCB 26,866 26,866 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย   
SCB 1,648 - 
เงินกู้ยืม   
SCB 729,232 - 
หน้ีสินอืน่   
SCB และบรษิทัย่อย 1,924 1,924 
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12.4 นโยบายการท าธรุกรรมระหว่าง CPNREIT กบัผู้จดัการกองทรสัตห์รือบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการ
กองทรสัต ์ 

ในกรณีทีจ่ะมกีารท าธุรกรรมระหว่าง CPNREIT กบัผู้จดัการกองทรสัต์หรอืบุคคลที่เกี่ยวโยงกนักบัผู้จดัการ
กองทรสัต ์(นอกเหนือจากทีไ่ดเ้ปิดเผยขา้งตน้) ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะมกีารด าเนินการตามกฎหมายหลกัทรพัยด์งันี้ 

1) บุคคลทีเ่กีย่วโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต์ 

บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จ ัดการกองทรัสต์ ให้หมายความตามที่ก าหนดในประกาศที่เกี่ยวข้องกับ
หลกัเกณฑก์ารท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

2) เงื่อนไขและขอ้ก าหนดทัว่ไปของ CPNREIT ในการเขา้ท าธุรกรรมกบัผูจ้ดัการกองทรสัต์หรอืบุคคลทีเ่กีย่ว
โยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต ์มดีงัต่อไปนี้ 

- ในการท าธุรกรรมของ CPNREIT กบัผู้จดัการกองทรสัต์หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกนักบัผู้จดัการ
กองทรสัต์ จะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต์และกฎหมายที่เกีย่วขอ้ง และเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ทีด่ทีีส่ดุของ CPNREIT  

- ธุรกรรมที่ CPNREIT ท ากบัผู้จดัการกองทรสัต์หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรสัต ์
จะต้องเป็นธุรกรรมที่มคีวามสมเหตุสมผลและใช้ราคาที่เป็นธรรม รวมทัง้ค่าใช้จ่ายในการเข้าท า
ธุรกรรมทีเ่รยีกเกบ็จาก CPNREIT (ถา้ม)ี อยู่ในอตัราทีเ่ป็นธรรมและเหมาะสม 

- บุคคลทีม่สีว่นไดเ้สยีกบัการท าธุรกรรมไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้ม จะต้องไม่เขา้ไปมสี่วนร่วมในการ
ตดัสนิใจ 

- ในกรณีที่กฎหมายก าหนดให้การเขา้ท ารายการโดย CPNREIT ไม่ว่ารายการใด ต้องได้รบัอนุมตัิ
จากทีป่ระชุมคณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรสัต ์และ/หรอื ทีป่ระชุมผูถ้อืหน่วยทรัสต์ก่อนการเขา้
ท ารายการ ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะด าเนินการใหก้รรมการอสิระใหค้วามเหน็เกีย่วกบัรายการดงักล่าว 
และความเหน็ของกรรมการอสิระจะถูกน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการของผู้จดัการกองทรสัต ์
และ/หรอืผูห้น่วยทรสัต ์เพื่อใหม้ัน่ใจว่าการเขา้ท ารายการตามทีเ่สนอนัน้เป็นไปเพื่อประโยชน์สงูสุด
ของ CPNREIT และผูถ้อืหน่วยทรสัต ์หากกรรมการอสิระไม่มคีวามช านาญในการพจิารณารายการ
ระหว่างกนัทีเ่กดิขึน้ ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะจดัใหม้ผีูเ้ชีย่วชาญอสิระ เช่น ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ ผู้
ประเมินราคาทรพัย์สนิ ผู้สอบบญัช ีเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกบัรายการระหว่างกนัดงักล่าว เพื่อ
น าไปใช้ประกอบการพิจารณาและตัดสนิใจของคณะกรรมการของผู้จดัการกองทรสัต์ หรือผู้ถือ
หน่วยทรสัต ์ตามแต่กรณี โดยผูม้สีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษจะไม่มสีทิธอิอกเสยีงในรายการทีต่นมสี่วนได้
เสยี โดยการพจิารณาและอนุมตักิารท ารายการของ CPNREIT ไม่ว่าจะโดยทีป่ระชุมคณะกรรมการ
ของผู้จดัการกองทรสัต์ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรสัต์ จะมีการด าเนินการให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง อกีทัง้จะมกีารเปิดเผยรายการระหว่างกนัในหมายเหตุประกอบงบการเงนิที่
ตรวจสอบหรอืสอบทานโดยผูส้อบบญัชขีอง CPNREIT ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง   

3) การอนุมตักิารท าธุรกรรมระหว่าง CPNREIT กบัผูจ้ดัการกองทรสัต์หรอืบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนักบัผูจ้ดัการ
กองทรสัต ์ตอ้งผ่านการด าเนินการตามขัน้ตอนดงัต่อไปนี้ 

- ขอความเหน็ชอบจากทรสัตวี่าเป็นธุรกรรมที่เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต์และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง
แลว้ 
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- ในกรณีทีเ่ป็นธุรกรรมทีม่มีลูค่าเกนิกว่า 1,000,000 บาท หรอืตัง้แต่รอ้ยละ 0.03 ของมูลค่าทรพัยส์นิ
สุทธขิองกองทรสัต์ขึน้ไป แลว้แต่มูลค่าใดจะสงูกว่า ต้องไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการ (Board of 
Directors) ของผูจ้ดัการกองทรสัตด์ว้ย 

- ในกรณีทีเ่ป็นธุรกรรมทีม่มีลูค่าตัง้แต่ 20,000,000 บาทขึน้ไป หรอืเกนิรอ้ยละ 3 ของมูลค่าทรพัยส์นิ
สทุธขิองกองทรสัต์ แลว้แต่มลูค่าใดจะสงูกว่า ตอ้งไดร้บัมตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัตด์ว้ยคะแนน
เสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหน่วยทรสัต์ที่มาประชุมและมสีทิธอิอก
เสยีง 

12.5 นโยบายการท าธรุกรรมระหว่าง CPNREIT กบัทรสัตีหรอืบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัทรสัตี 

ในกรณีที่ CPNREIT มีความจ าเป็นต้องท ารายการกบัทรสัตีหรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกนักบัทรสัตี ผู้จดัการ
กองทรสัต์จะพิจารณาถึงความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลในการเขา้ท ารายการ โดยกรรมการอสิระจะเป็นผู้ให้
ความเหน็เกีย่วกบัความจ าเป็นและประโยชน์ที ่CPNREIT จะไดจ้ากการเขา้ท ารายการ โดยขัน้ตอนการเปิดเผยขอ้มูล
ในลกัษณะดงัต่อไปนี้ ให้ถือเป็นการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพยีงพอต่อผู้ถือหน่วยทรสัต์หรอืผู้ลงทุน  ก่อนการเขา้ท า
ธุรกรรมทีเ่ป็นการขดัแยง้กบัประโยชน์ของกองทรสัต์ 

1) เป็นการเปิดเผยผ่านตลาดหลกัทรพัย์ตามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัย์ที่ เกี่ยวกบัเรื่องดงักล่าว หรอื
ช่องทางอื่นใดทีผู่ถ้อืหน่วยทรสัตส์ามารถเขา้ถงึขอ้มลูการจะเขา้ท าธุรกรรมไดอ้ย่างทัว่ถงึ 

2) มรีะยะเวลาในการเปิดเผยขอ้มลูทีส่มเหตุสมผล ซึง่ตอ้งไม่น้อยกว่า 14 วนั 

3) มกีารเปิดเผยช่องทาง วธิกีาร และระยะเวลาในการแสดงการคดัคา้นที่ชดัเจน โดยระยะเวลาดงักล่าวต้อง
ไม่น้อยกว่า 14 วนั เวน้แต่ในกรณีที่มกีารขอมตผิู้ถอืหน่วยทรสัต์เพื่อเขา้ท าธุรกรรมดงักล่าว ใหก้าร
คดัคา้นกระท าในการขอมตผิูถ้อืหน่วยทรสัตน์ัน้ 

การพจิารณาและอนุมตักิารท ารายการ จะมกีารด าเนินการใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง โดยผูท้ีม่สีว่นได้
เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดจะไม่สามารถออกเสียงเพื่ออนุมัติการท ารายการที่ตนมีส่วนได้เสีย โดยในกรณีที่ผู้ถือ
หน่วยทรสัตแ์สดงการคดัคา้นอย่างชดัเจนตามวธิกีารที่มกีารเปิดเผยตามขอ้ 3) ในจ านวนเกนิกว่าหนึ่งในสีข่องจ านวน
หน่วยทรสัตท์ีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด ทรสัตจีะกระท าหรอืยนิยอมใหม้กีารท าธุรกรรมทีเ่ป็นการขดัแยง้กบัประโยชน์ของ
กองทรสัตไ์ม่ได ้

ทัง้นี้ ในกรณีการท าธุรกรรมทีเ่ป็นการขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรสัต์กบัทรสัตี หากคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ส านักงาน ก.ล.ต. และ/หรอืหน่วยงานอื่นใดทีม่อี านาจตามกฎหมาย ไดแ้กไ้ขเปลี่ยนแปลง เพิม่เตมิ ประกาศ 
ก าหนด สัง่การ เหน็ชอบ และ/หรอืผ่อนผนัเป็นอย่างอื่น กองทรสัตจ์ะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามนัน้ 
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13. ข้อมูลทางการเงินท่ีส าคญั การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

13.1 ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของ CPNREIT 

ข้อมูลทางการเงินตามงบการเงินของ CPNREIT ที่ผ่านการตรวจสอบและสอบทานจากบริษัท เคพีเอ็มจ ี 
ภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั ส าหรบัปีสิน้สดุ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 2561 และ 2562 มรีายละเอยีดโดยสรุปดงันี้ 

13.1.1 งบดลุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 2561 และ 2562 

งบแสดงฐานะการเงิน 
(หน่วย: ล้านบาท) 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2560 

(ตรวจสอบแล้ว) 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2561 

(ตรวจสอบแล้ว) 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2562 

(ตรวจสอบแล้ว) 
สินทรพัย ์    
เงนิลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยต์ามมลูค่ายุตธิรรม 44,310.00 44,750.00 44,472.00 
เงนิลงทุนในหลกัทรพัยต์ามมลูค่ายุตธิรรม 989.99 999.42 901.64 
เงนิสดและเงนิฝากธนาคาร 1,052.36 341.67 509.94  
ลกูหนี้ค่าเช่าและบรกิาร 188.62 130.92 143.71  
ดอกเบีย้คา้งรบั 0.08 0.01 3.79  
ภาษมีลูค่าเพิม่ขอคนื 392.81 392.81 392.81  
สนิทรพัยอ์ืน่ 121.70 234.96 263.14 
รวมสินทรพัย ์ 47,055.55 46,849.78 46,687.03 
หน้ีสิน    
เจา้หนี้การคา้ 107.05 139.29 150.75 
เจา้หนี้อื่น 57.24 32.16 34.25 
เจา้หนี้ภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 597.95 76.02 69.62 
เงนิมดัจ ารบัล่วงหน้า 1,424.07 1,543.59 1,583.59 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 703.56 280.88 333.39 
รายไดค้่าเช่าและค่าบรกิารรบัล่วงหน้า 51.48 52.95 51.77 
เงนิกูย้มื 14,453.70 4,468.70 - 
หุน้กู ้ - 10,030.36 14,524.07 
หนี้สนิอื่น 198.36 230.63 238.40 
รวมหน้ีสิน 17,593.41 16,854.57 16,985.84 
สินทรพัยส์ทุธิ 29,462.15 29,995.21 29,701.19 
ทุนทีไ่ดร้บัจากผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 29,653.38 29,016.41 29,016.41  
บญัชปีรบัสมดุล 216.09 216.09 216.09  
ก าไร (ขาดทุน) สะสม (407.33) 762.71 468.69 
สินทรพัยส์ทุธิ 29,462.15 29,995.21 29,701.19 
สนิทรพัยส์ุทธต่ิอหน่วย (บาท) 13.3164 13.5573 13.4244 
จ านวนหน่วยทรสัต์ทีจ่ าหน่ายแลว้ทัง้หมด ณ วนัสิน้ปี/งวด 
(ลา้นหน่วย) 

2,212.48 2,212.48 2,212.48 
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13.1.2 งบก าไรขาดทุน ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 2561 และ 2562 

งบก าไรขาดทุน 
(หน่วย: ล้านบาท) 

CPNRF  
ส าหรบังวดตัง้แต่

วนัท่ี  
1 มกราคม 2560 ถึง  
วนัท่ี 4 ธนัวาคม 

2560 
(ตรวจสอบแล้ว)/1 

CPNREIT  
ส าหรบังวดตัง้แต่

วนัท่ี  
29 พฤศจิกายน 2560 
ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2560 
(ตรวจสอบแล้ว)/2 

ส าหรบัปีส้ินสดุ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2560/3 

ส าหรบัปีส้ินสดุ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2561 
(ตรวจสอบแล้ว) 

ส าหรบัปีส้ินสดุ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2562 
(ตรวจสอบแล้ว)/4 

รายได้จากการลงทุน      
รายไดค้่าเช่าและค่าบรกิาร 3,040.67 369.46   3,410.13  4,739.07 5,111.24 
ดอกเบีย้รบั 3.58 0.53           4.11  3.89 10.61 
รายไดอ้ื่น 103.33 8.36       111.69  184.39 19.74 
รวมรายได้ 3,147.58 378.35   3,525.93  4,927.35 5,141.59 
ค่าใช้จ่าย      
ตน้ทุนเช่าและบรกิาร 125.28 16.54       141.82  141.47 121.75 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ 31.41 12.11         43.52  133.96 134.66 
ค่าธรรมเนียมทรสัต ี 0.00 3.08           3.08  34.10 36.72 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน 2.85 0.47           3.32  8.44 5.17 
ค่าธรรมเนียมบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์ 358.01 68.90       426.91  512.98 471.72 
ค่าธรรมเนียมวชิาชพี 0.84 0.28           1.12  0.81 0.81 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 59.78 23.12         82.90  117.15 112.24 
ตน้ทุนทางการเงนิ 64.77 30.11         94.88  400.74 502.41 
ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ 4.36 -           4.36  - - 
ค่าใชจ้่ายอื่น 0.05 -           0.05  - - 
รวมค่าใช้จ่าย 647.35 154.61       801.96  1,349.65 1,385.48 
รายได้จากการลงทุนสทุธิ 2,500.23 223.74   2,723.97  3,577.70 3,756.11 
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งบก าไรขาดทุน 
(หน่วย: ล้านบาท) 

CPNRF  
ส าหรบังวดตัง้แต่

วนัท่ี  
1 มกราคม 2560 ถึง  
วนัท่ี 4 ธนัวาคม 

2560 
(ตรวจสอบแล้ว)/1 

CPNREIT  
ส าหรบังวดตัง้แต่

วนัท่ี  
29 พฤศจิกายน 2560 
ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2560 
(ตรวจสอบแล้ว)/2 

ส าหรบัปีส้ินสดุ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2560/3 

ส าหรบัปีส้ินสดุ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2561 
(ตรวจสอบแล้ว) 

ส าหรบัปีส้ินสดุ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2562 
(ตรวจสอบแล้ว)/4 

รายการก าไร (ขาดทุน) สทุธิจากเงินลงทุน      
รายการขาดทุนสุทธทิีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทุน/5 3,787.50 (25.27)   3,762.23  (3.33) (0.81) 

เงนิลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์ - - - (1.69) (8.81) 
เงนิลงทุนในหลกัทรพัย ์ - - - (1.64) 8.00 

รายการก าไร (ขาดทุน) สุทธทิีย่งัไมเ่กดิขึน้จาก (3,883.78) (605.80) (4,489.58) 252.19 (435.69) 
เงนิลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์ - (605.79) (4,489.57)  242.76 (436.98) 
เงนิลงทุนในหลกัทรพัย ์ - (0.01) (0.01)  9.43 1.29 

รวมรายการก าไร (ขาดทุน) สทุธิจากเงินลงทุน (96.28) (631.07) (727.35) 248.86 (436.49) 
การเพ่ิมขึน้ (ลดลง) ในสินทรพัยส์ุทธิจากการ
ด าเนินงาน 

2,403.95 (407.33) 1,996.62 3,826.56 3,319.62 

หมายเหตุ 
1. งบการเงนิส าหรบังวดตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2560 ถงึวนัที ่4 ธนัวาคม 2560 ของ CPNRF  
2. งบการเงนิส าหรบังวดตัง้แต่วนัที ่29 พฤศจกิายน 2560 (วนัจดัตัง้กองทรสัต)์ ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 ของ CPNREIT 
3. งบก าไรขาดทุนส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 เกดิจากการรวมกนัของงบการเงนิส าหรบังวดตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2560 ถงึวนัที่ 4 ธนัวาคม 2560 ของ CPNRF และงบการเงนิส าหรบังวดตัง้แต่วนัที่ 29 พฤศจกิายน 2560 ถงึวนัที่ 31 ธนัวาคม 

2560 ของ CPNREIT  
4.    งบก าไรขาดทุนส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ไดม้กีารจดัประเภทรายการใหม่ใหเ้หมาะสมกบัธุรกจิของกองทรสัต ์โดยรายไดค้่าเชา่และบรกิารได้รวมรายได้ภาษีโรงเรอืนและรายได้ค่าเบี้ยประกนัซึ่งเดมิบนัทกึ

เป็นรายไดอ้ื่น  
5.    ในปี 2560 ไม่มกีารแยกประเภทรายการขาดทุนสุทธทิีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทุน  
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13.1.3 งบกระแสเงินสด ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 2561 และ 2562 

งบกระแสเงินสด 
(หน่วย: ล้านบาท) 

ส าหรบังวดตัง้แต่
วนัท่ี 29 พฤศจิกายน 

2560 ถึงวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2560 

(ตรวจสอบแล้ว) 

ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2561 
(ตรวจสอบแล้ว) 

ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2562 
(ตรวจสอบแล้ว) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน    
การเพิม่ขึน้ (ลดลง) ในสนิทรพัยส์ุทธจิากการด าเนินงาน (407.33) 3,826.56 3,319.62 
ปรบักระทบรายการเพ่ิมขึน้ (ลดลง) ในสินทรพัยส์ทุธิ
จากการด าเนินงานให้เป็นเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป
ใน) กิจกรรมด าเนินงาน 

   

การซื้อเงนิลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์ (12,539.46) (200.68) (168.22 
เงนิรบัจากการขายเงนิลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์ 0.39 0.11 0.43 
การซื้อเงนิลงทุนในหลกัทรพัย ์ (990.00) - (1,849.04) 
การจ าหน่ายเงนิลงทุนในหลกัทรพัย ์ - - 1,957.07 
การ (เพิม่ขึน้) ลดลงในลกูหนี้ค่าเช่าและบรกิาร (75.55) 57.71 (12.79) 
การเพิม่ขึน้ในภาษมีลูค่าเพิม่รอขอคนื (392.81) - - 
การเพิม่ขึน้ในสนิทรพัยอ์ื่น (53.56) (113.26) (28.18) 
การเพิม่ขึน้ในเจา้หนี้การคา้ 85.85 32.24 11.46 
การเพิม่ขึน้ (ลดลง) ในเจา้หนี้อื่น 126.09 (25.08) 2.09 
การเพิม่ขึน้ (ลดลง) ในเจา้หนี้ภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 597.95 (521.93) (6.40) 
การเพิม่ขึน้ในเงนิมดัจ ารบัล่วงหน้า 226.72 119.52 40.00 
การเพิม่ขึน้ (ลดลง) ในค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 360.44 (527.67) 3.31 
การเพิม่ขึน้ (ลดลง) ในรายไดค้่าเช่าและค่าบรกิารรบั
ล่วงหน้า 

(42.72) 1.47 (1.18) 

การเพิม่ขึน้ในหนี้สนิอืน่ 5.13 32.27 7.77  
ดอกเบีย้รบั (0.53) (3.89) (10.61) 
รบัดอกเบีย้ 0.45 3.95 5.87 
ตน้ทุนทางการเงนิ 30.11 400.74 502.41 
รายการ (ก าไร) ขาดทุนสุทธทิีเ่กดิขึน้จาก    

เงนิลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์ 25.27 3.33 8.81 
เงนิลงทุนในหลกัทรพัย ์ - - (8.00) 

รายการ (ก าไร) ขาดทุนสุทธทิีย่งัไมเ่กดิขึน้จาก    
เงนิลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์ 605.79 (242.76) 436.98 
เงนิลงทุนในหลกัทรพัย ์ 0.01 (9.43) (1.29) 

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน (12,437.74) 2,833.20 4,210.11 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน    
เงนิสดรบัจากการกูย้มื 14,474.17 - 726.24 
การจ่ายค่าธรรมเนียมการใหส้นิเชือ่ (21.38) - - 
จ่ายคนืเงนิกูย้มื (1,917.81) (9,995.69) (5,204.72) 
เงนิสดรบัจากการจ าหน่ายหุน้กู ้ - 10,040.00 4,495.00 
ค่าใชจ้่ายในการจ าหน่ายหุน้กู ้ - (10.26) (4.59) 
จ่ายดอกเบีย้ - (284.45) (440.13) 
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งบกระแสเงินสด 
(หน่วย: ล้านบาท) 

ส าหรบังวดตัง้แต่
วนัท่ี 29 พฤศจิกายน 

2560 ถึงวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2560 

(ตรวจสอบแล้ว) 

ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2561 
(ตรวจสอบแล้ว) 

ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2562 
(ตรวจสอบแล้ว) 

เงนิสดรบัจากการแปลงสภาพกองทุนรวมเป็นกองทรสัต์ 955.12 - - 
ลดทุนช าระแลว้ของกองทรสัต์โดยจ่ายคนืใหแ้ก่ผูถ้อื
หน่วยทรสัต ์

- (636.97) - 

การจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยทรสัต์ - (2,656.52) (3,613.64) 
เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 13,490.10 (3,543.89) (4,041.84) 
เงินสดและเงินฝากธนาคารเพ่ิมขึ้น (ลดลง) - สทุธิ 1,052.36 (710.69) 168.27 
เงนิสดและเงนิฝากธนาคารตน้ปี / งวด - 1,052.36 341.67 
เงินสดและเงินฝากธนาคารปลายปี / งวด 1,052.36 341.67 509.94 

13.1.4 อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญัส าหรบัรอบระยะเวลางวดปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 
2562 

อตัราส่วนทางการเงิน 
(หน่วย: ร้อยละ)/1 

ส าหรบัปีส้ินสดุ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2560/2 

ส าหรบัปีส้ินสดุ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2561 

ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2562 

อตัราสว่นรายไดจ้ากอสงัหารมิทรพัยส์ุทธ ิ 81.5 84.3 86.2 

อตัราสว่นรายไดจ้ากการลงทุนสุทธ ิ 77.3 72.7 73.2 

อตัราสว่นหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อ
สนิทรพัยร์วม 

30.7 30.9 31.1 

อตัราสว่น Funded Interest-Bearing Debt 
to EBITDA (เท่า) 

5.1 3.6 3.4 

หมายเหตุ 
1. อตัราส่วนรายไดจ้ากอสงัหารมิทรพัยส์ุทธ ิ= (รายไดจ้ากอสงัหารมิทรพัยส์ุทธ ิ– ค่าใชจ้่ายจากอสงัหารมิทรพัยส์ุทธ)ิ / รายไดจ้ากอสงัหารมิทรพัยส์ุทธ ิ
 อตัราส่วนรายไดจ้ากการลงทุนสุทธ ิ= รายไดจ้ากการลงทุนสุทธ ิ/ รวมรายได ้
 อตัราส่วนหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบี้ยต่อสนิทรพัยร์วม = (เงนิกูย้มื + หุน้กู)้ / รวมสนิทรพัย ์
 อตัราส่วนหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบี้ยต่อสนิทรพัยร์วมต่อรายไดจ้ากการลงทุนสุทธกิ่อนตน้ทุนทางการเงนิ = (เงนิกู้ยมื + หุ้นกู้) / (รายได้จากการลงทุนสุทธ ิ+ ต้นทุน

ทางการเงนิ) 
 เงนิสดสุทธไิดม้าจากกจิกรรมด าเนินงานต่อดอกเบี้ยจ่าย = เงนิสดสุทธไิดม้าในกจิกรรมด าเนินงาน / ดอกเบี้ยจ่าย 
2. อา้งองิงบก าไรขาดทุนส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 จากการรวมกนัของงบการเงนิส าหรบังวดตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2560 ถงึวนัที่ 4 ธนัวาคม 2560 

ของ CPNRF และงบการเงนิส าหรบังวดตัง้แต่วนัที ่29 พฤศจกิายน 2560 ถงึ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 ของ CPNREIT  
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13.2 การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

รายได ้

ส าหรบัปี 2561 CPNREIT มรีายไดร้วมจ านวน 4,927.35 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 1,401.42 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 
39.8 จากปีก่อน ประกอบดว้ยรายไดค่้าเช่าและบรกิารจ านวน 4,739.07 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 39.0 เป็นผลจากการ
ลงทุนเพิม่เติมในโครงการเซน็ทรลั เฟสติวลั พทัยา บชี และโรงแรมฮลิตนั พทัยา และรายได้รวมจากทรพัย์สนิเดมิ
เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 17.7 โดยส่วนใหญ่มาจากโครงการเซ็นทรลัพลาซา พระราม 3 ที่เปิดให้บริการอย่างเต็ม
รูปแบบภายหลงัการปรบัปรุงครัง้ใหญ่แลว้เสรจ็ และรายได้อื่นเพิม่ขึน้ 72.70 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 65.1 จากรายได้
ภาษโีรงเรอืนและรายไดค่้าเบีย้ประกนัภยัอื่นๆ ขณะทีด่อกเบีย้รบัลดลง 0.22 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 5.3 

ส าหรบัปี 2562 CPNREIT มรีายไดร้วม 5,141.6 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 214.2 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 4.3 จากปีก่อน 
โดยรายไดค้่าเช่าและค่าบรกิารมจี านวน 5,111.2 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 4.1 จากปีก่อน เป็นผลจากผลการด าเนินงาน
ทีด่ขีองเซน็ทรลัพลาซา พระราม 3 เซน็ทรลัพลาซา ป่ินเกลา้ และเซน็ทรลัพลาซา พระราม 2 ทีม่อีตัราการเช่าพืน้ทีใ่น
ระดบัสงูต่อเนื่อง และการปรบัขึน้ค่าเช่าไดต้ามสญัญาและรายไดจ้ากการใชพ้ืน้ทีส่ว่นกลางจดักจิกรรม 

รายไดค้่าเช่าในสว่นของโรงแรมฮลิตนั พทัยา เพิม่ขึน้ ทัง้รายไดค้่าเช่าคงทีท่ีเ่พิม่ขึน้ตามสญัญา และรายไดค้่า
เช่าผนัแปรเพิม่ขึน้ตามเน่ืองจากผลการด าเนินงานทีด่ต่ีอเนื่องของโรงแรม อกีทัง้การเปลีย่นแปลงนโยบายบญัชใีนการ
รบัรูร้ายไดค้่าเช่าแบบคงทีข่องโรงแรม ท าใหร้ายไดค้่าเช่าเพิม่จ านวน 57 ลา้นบาท ซึง่เป็นรายการปรบัปรุงทีไ่ม่ใช่เงนิ
สดส าหรบัปี 2561 และปี 2562 นอกจากนี้ ดอกเบีย้รบัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 172.7 จากการน าเงนิสดและเงนิฝากธนาคารมา
ลงทุนในหลกัทรพัยท์ีใ่หผ้ลตอบแทนสงูกว่าเงนิฝากธนาคาร 

ค่าใชจ้่าย 

ส าหรบัปี 2561 CPNREIT มคี่าใชจ้่ายรวมจ านวน 1,349.65 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 547.69 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 
68.3 จากปี 2560 มสีาเหตุหลกัมาจาก 

1)  การเพิม่ขึน้ของดอกเบีย้จ่าย 305.86 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 322.4 เนื่องจาก CPNREIT ไดกู้ย้มืเงนิเพื่อ
ลงทุนในโครงการเซน็ทรลัเฟสตวิลั พทัยา บชี และโรงแรมฮลิตนั พทัยา รวมถงึการออกหุน้กูเ้พื่อช าระ
หนี้บางสว่นตามสญัญาเงนิกู ้

2)  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทรัสต์เพิ่มขึ้น 121.86 ล้านบาท หรือร้อยละ 220.1 
เน่ืองจากการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งค่าธรรมเนียมต่างๆ จากการแปลงสภาพกองทุนรวม CPNRF เป็น 
CPNREIT 

3)  ค่าธรรมเนียมบรหิารอสงัหาริมทรพัย์เพิ่มขึน้ 86.07 ล้านบาท เพิม่ขึน้ร้อยละ 20.2 จากการลงทุนใน
ทรพัยส์นิเพิม่ และค่านายหน้าในการจดัหาผูเ้ช่าใหม่และการต่อสญัญา 

4)  ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น 34.25 ล้านบาท โดยเป็นผลจากการลงทุนเพิ่มในโครงการเซ็นทรัล 
เฟสติวลั พทัยา บีช และค่าใช้จ่ายในการจดังาน Grand Opening ของโครงการเซน็ทรลัพลาซา  
พระราม 3 ภายหลงัการปรบัปรุงครัง้ใหญ่แลว้เสรจ็ รวมถงึการเพิม่ขึน้ของค่าใชจ้่ายในการโฆษณาและ
ประชาสมัพนัธ ์ในขณะที่ต้นทุนเช่าและบรกิารลดลง 0.3 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 0.3 จากการลดลงของ
ภาษโีรงเรอืนเมื่อเทยีบกบัปี 2560 
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ส าหรบัปี 2562 CPNREIT มคี่าใชจ้่ายรวม 1,385.5 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 2.7 โดยค่าใชจ้่ายในการบรหิาร
อสงัหาริมทรพัย์จ านวน 705.7 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8.9 เมื่อเทียบกบัปีก่อน ซึ่งเป็นการลดลงของค่าใช้จ่ายทุก
ประเภท ประกอบดว้ย 

1)  ตน้ทุนเช่าและบรกิาร 121.7 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 13.9 โดยหลกัมาจากค่าใชจ้่ายในการซ่อมแซมและ
บ ารุงรกัษาทีล่ดลง 

2)  ค่าใชจ้่ายในการบรหิารจ านวน 112.2 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 6.8 จากค่าใชจ้่ายโฆษณาประชาสมัพนัธ์
และการตลาดทีล่ดลงเนื่องจากในปี 2561 มกีารจดังาน Grand Opening ของเซน็ทรลัพลาซา พระราม 3 

3)  ค่าธรรมเนียมบรหิารอสงัหารมิทรพัยจ์ านวน 471.7 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 8.0 เป็นผลจากค่านายหน้า
การจดัหาผูเ้ช่าและบรกิารทีล่ดลงตามปรมิาณการต่อสญัญาเช่าและสญัญาเช่าใหม่ทีล่ดลงในปี 2562 

4)  ขณะทีด่อกเบีย้จ่ายมจี านวน 502.4 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 25.4 จากการออกหุน้กูร้ะยะยาวทีม่อีตัรา
ดอกเบีย้สงูขึน้เพื่อจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้ทีม่อีตัราดอกเบีย้ต ่ากว่า 

รายไดจ้ากการลงทุนสทุธ ิ

ส าหรบัปี 2561 CPNREIT มรีายไดจ้ากการลงทุนสทุธทิัง้สิน้ 3,577.70 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 853.72 ลา้นบาท หรอื
รอ้ยละ 31.3 จาก 2,723.98 ลา้นบาท ในปี 2560 ซึง่เป็นผลจากการลงทุนเพิม่เตมิในโครงการเซน็ทรลัเฟสตวิลั พทัยา 
บชี และโรงแรมฮลิตนั พทัยา และการปรบัปรุงโครงการเซน็ทรลัพลาซา พระราม 3 แลว้เสรจ็ 

ปี 2562 กองทรสัตม์รีายไดจ้ากการลงทุนสทุธทิัง้สิน้ 3,756.1 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 178.4 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 5.0 
จาก 3,577.7 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2561 เป็นผลจากผลการด าเนินงานทีด่ขีองเซน็ทรลัพลาซา พระราม 3 ภายหลงัการ
ปรบัปรุงแล้วเสร็จ เซ็นทรลัพลาซา พระราม 2 และเซ็นทรลัพลาซา ป่ินเกล้า รวมทัง้การบรหิารจดัการต้นทุนและ
ค่าใชจ้่ายอย่างมปีระสทิธภิาพ 

ความสามารถในการท าก าไร 

อตัราสว่นรายไดจ้ากอสงัหารมิทรพัยส์ุทธขิองปี 2561 อยู่ทีร่อ้ยละ 84.3 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 2.8 จากปีก่อน เป็นผล
มาจากการเพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากอสงัหารมิทรพัย ์1,401.63 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 39.8 จากการลงทุนเพิม่เตมิใน
เซน็ทรลัเฟสตวิลั พทัยา บชี และโรงแรมฮลิตนั พทัยา ในขณะทีค่่าใชจ้่ายในการบรหิารอสงัหารมิทรพัยเ์พิม่ขึน้ 547.69 
ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 68.3 จากปี 2560 จากเงนิกูย้มืและการออกหุน้กูเ้พื่อช าระคนืเงนิกูบ้างส่วนส่งผลใหด้อกเบีย้จ่าย
เพิม่ขึน้ รวมถงึการเพิม่ขึน้ของค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในการบรหิารกองทรสัต์จากการเปลีย่นแปลงค่าธรรมเนียม
ต่าง ๆ จากการแปลงสภาพ CPNRF เป็น CPNREIT สง่ผลใหอ้ตัราส่วนรายไดจ้ากการลงทุนสุทธลิดลงรอ้ยละ 4.6 มา
อยู่ทีร่อ้ยละ 72.7 จากรอ้ยละ 77.3 ในปี 2560 

อตัราสว่นรายไดจ้ากอสงัหารมิทรพัยส์ทุธปีิ 2562 อยู่ทีร่อ้ยละ 86.2 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.9 จากปี 2561 เป็นผลมา
จากการเพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากอสงัหารมิทรพัยร์อ้ยละ 4.2 ขณะทีค่่าใชจ้่ายในการบรหิารอสงัหารมิทรพัยล์ดลงรอ้ยละ 
8.9 ส าหรบัอตัราสว่นรายไดจ้ากการลงทุนสุทธอิยู่ทีร่้อยละ 73.2 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.5 จากปี 2561 เนื่องจากรายไดจ้าก
การลงทุนสทุธเิพิม่ขึน้รอ้ยละ 5.0 ขณะทีร่ายไดจ้ากอสงัหารมิทรพัยเ์พิม่ขึน้รอ้ยละ 4.2 
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การเปลีย่นแปลงในงบดุล 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 CPNREIT มสีนิทรพัย์รวม 46,849.78 ล้านบาท ลดลง 205.77 ล้านบาท จาก
สนิทรพัยร์วม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 โดยหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของเงนิสดและเงนิฝากธนาคาร ขณะทีเ่งนิลงทุน
ในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยต์ามมลูค่ายุตธิรรมปรบัเพิม่ขึน้เป็น 44,750.0 ลา้นบาท สว่นใหญ่เป็นผลมาจากโครงการ
เซน็ทรลัพลาซา พระราม 2 และโครงการเซน็ทรลัพลาซา พระราม 3 

สนิทรพัย์สุทธิ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 เท่ากบั 29,995.21 ล้านบาท หรอืคิดเป็นสนิทรพัย์สุทธต่ิอหน่วย 
13.5573 บาท ลดลงจาก 13.3164 บาทต่อหน่วย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 จากการลดลงของสนิทรพัย์รวมและ
หนี้สนิรวม 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 CPNREIT มีสนิทรพัย์รวม 46,687.0 ล้านบาท ลดลง 162.8 ล้านบาท จาก
สนิทรพัยร์วม ณ สิ้นปี 2561 โดยเงนิลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์ลดลงจ านวน 278.0 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 
0.6 เป็นผลจากสทิธกิารเช่าในเซน็ทรลัพลาซา ป่ินเกลา้ และเซน็ทรลัพลาซา พระราม 2 จะครบระยะเวลาการเช่าในปี 
2567 และปี 2568 ตามล าดบั และเงนิลงทุนในหลกัทรพัยแ์ละเงนิสดและเงนิฝากธนาคารมจี านวนรวม 1,411.6 ลา้น
บาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 5.3 จากเงนิสดจากการด าเนินงาน 

หนี้สนิรวมจ านวน 16,985.8 ลา้นบาท เพิม่ขึน้เลก็น้อยรอ้ยละ 0.8 ประกอบดว้ยหุน้กูจ้ านวน 14,524.1 ลา้นบาท 
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 44.8 จากสิน้ปีก่อนหน้า โดยกองทรสัต์ไดอ้อกหุน้กู้เพิม่เตมิในปี 2562 จ านวน 4,495.0 ลา้นบาท เพื่อ
ช าระหนี้ตามสญัญาเงนิกู ้โดย ณ สิน้ปี 2562 หุน้กูท้ีอ่อกโดยกองทรสัต ์มรีายละเอยีดดงันี้ 

หุ้นกู้ มูลค่า  
(ล้านบาท) 

วนัออกหุ้นกู้ วนัครบก าหนด
หุ้นกู้ 

อายุ (ปี) อตัราดอกเบี้ย 
(รอ้ยละ) 

CPNREIT218A 2,650 17 ส.ค. 2561 17 ส.ค. 2564 3 2.70 
CPNREIT288A 7,390 17 ส.ค. 2561 17 ส.ค. 2571 10 3.80 
CPNREIT212A 2,700 8 ก.พ. 2562 8 ก.พ. 2564 2 2.54 
CPNREIT232A 1,795 8 ก.พ. 2562 8 ก.พ. 2566 4 3.30 

รวม 14,535     

สนิทรพัยส์ุทธ ิณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 เท่ากบั 29,701.2 ลา้นบาท คดิเป็นสนิทรพัยส์ุทธ ิ13.4244 บาทต่อ
หน่วย ลดลงจาก 13.5573 บาทต่อหน่วย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 จากการลดลงของสนิทรพัยร์วม 

13.3 การวิเคราะหเ์ปรียบเทียบประมาณการงบการเงินและผลการด าเนินงานท่ีเกิดขึน้จริง 

ในปี 2560 CPNREIT ไดจ้ดัท างบก าไรขาดทุนและการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามสถานการณ์สมมตสิ าหรบัปี
ตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต ์
โดยประมาณการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงนิลดทุนต่อหน่วยภายหลงัการลงทุนเพิม่เตมิภายใต้ CPNREIT เท่ากบั 
1.6750 บาทต่อหน่วย โดยในปี 2561 CPNREIT ไดด้ าเนินการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงนิลดทุนส าหรบัรอบผล
ประกอบการวนัที ่1 มกราคม 2561 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 เป็นจ านวนรวมทัง้สิน้ 1.6170 บาทต่อหน่วย 
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13.4 ปัจจยัหรอืเหตกุารณ์ท่ีอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินหรอืการด าเนินงานในอนาคต  

ในปี 2563 CPNREIT มแีผนที่จะลงทุนในทรพัย์สนิที่จะลงทุนเพิม่เติม ซึ่งเป็นทรพัย์สนิที่มีท าเลที่ตัง้ที่ด ีมี
ศกัยภาพในเชิงพาณิชย์ ช่วยกระจายความเสีย่งในการด าเนินงาน และคาดว่าจะก่อให้เกิดรายได้อย่างต่อเนื่องใน
อนาคต 

CPNREIT อยู่ระหว่างการศกึษาและพจิารณาแผนการปรบัปรุงทรพัยส์นิครัง้ใหญ่ (Major Renovation) ส าหรบั
โครงการโรงแรมฮลิตนั พทัยา และหากการลงทุนในโครงการเซน็ทรลัพลาซา พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) ไดร้บัการอนุมตัิ
จากทีป่ระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัตแ์ละด าเนินการเขา้ท าสญัญาแลว้เสรจ็ CPNREIT จะพจิารณาแผนการปรบัปรุงทรพัยส์นิ
ครัง้ใหญ่ (Major Renovation) ของทรพัยส์นิดงักล่าว 
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ส่วนท่ี 3 
ข้อมูลเก่ียวกบัการเสนอขายหน่วยทรสัต ์

1. รายละเอียดของหน่วยทรสัตท่ี์เสนอขาย 

ห้ามมิให้แจกจ่ายในประเทศสหรฐัอเมริกา  

กฎหมายอาจจ ากดัมิให้มีการแจกจ่ายหรอืเผยแพรเ่อกสารน้ีสู่ประเทศอ่ืนใดนอกจากประเทศไทย บุคคลใดก็
ตามท่ีครอบครองเอกสารน้ีควรรบัทราบและปฏิบติัตามข้อจ ากดัดงักล่าว การไม่ปฏิบติัตามข้อจ ากดัอาจเป็น
การกระท าท่ีขดัต่อกฎหมายหลกัทรพัยข์องประเทศนัน้ ๆ โดยท่ี CPNREIT หรอืผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะไม่รบัผิด
ใด ๆ ทัง้น้ี ห้ามมิให้เอกสารน้ีมีการเผยแพร่ ตีพิมพ ์หรือแจกจ่าย ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ในประเทศ
สหรฐัอเมริกา หรือต่อบุคคลอเมริกนั (ตามนิยามภายใต้ Regulation S ของพระราชบญัญติัหลกัทรพัยข์อง
สหรฐัอเมริกา ค.ศ. 1933 รวมถึงท่ีได้แก้ไขเพ่ิมเติม (“Regulation S”)) หรือประเทศอ่ืนใดท่ีอาจอยู่ภายใต้
ข้อจ ากดัทางกฎหมาย  

ห้ามมิให้มีการซ้ือขายหลกัทรพัยใ์นประเทศใด ๆ ท่ีการเสนอขาย การชกัชวน หรือการขายไม่ชอบด้วย
กฎหมาย ซ่ึงหลกัทรพัย์ในท่ีน้ีหมายถึงหลกัทรพัย์ท่ีไม่ได้จดทะเบียนตามพระราชบญัญัติหลกัทรพัย์ของ
สหรฐัอเมริกา ค.ศ. 1933 รวมถึงท่ีได้แก้ไขเพ่ิมเติม (“พ.ร.บ. หลกัทรพัยข์องสหรฐัฯ”) หรือตามกฎหมายในรฐั 
ใด ๆ ในสหรฐัอเมริกา และหลกัทรพัยท่ี์ไม่สามารถออกและเสนอขายได้ภายในสหรฐัอเมริกา หรือต่อบุคคล
อเมริกนั (ตามนิยามภายใต้ Regulation S) หรือท่ีไม่มีการจดทะเบียนหรือได้รบัการยกเว้นจากการจด
ทะเบียนตามกฎระเบียบของพ.ร.บ. หลกัทรพัยข์องสหรฐัฯ และกฎหมายของแต่ละรฐัท่ีเก่ียวข้อง บริษัท ซีพี
เอน็ รีท แมเนจเมนท์ จ ากดั ในฐานะผู้จดัการกองทรสัต์ของ CPNREIT ไม่มีความประสงคท่ี์จะจดทะเบียน
หลกัทรพัย ์ไม่ว่าจะบางส่วนหรอืทัง้หมด ตามท่ีระบุไว้ในเอกสารน้ี ในสหรฐัอเมริกา รวมทัง้ไม่มีความประสงค์
ท่ีจะออกและเสนอขายหลกัทรพัยต่์อประชาชนทัว่ไปในสหรฐัอเมริกา 

การออกและเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พ่ิมเติมของ CPNREIT ไม่มีและจะไม่มีการจดทะเบียนต่อคณะกรรมการ
ก ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์สหรฐัอเมริกา หรือหน่วยงานอ่ืนท่ีมีอ านาจในด้านหลกัทรพัย์ใน
ประเทศอ่ืน ๆ หรือตามกฎหมายหลกัทรพัยข์องสหรฐัอเมริกาหรือกฎหมายในประเทศอ่ืน ทัง้น้ี เพื่อปฏิบติั
ตามและไม่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหลกัทรพัยข์องสหรฐัอเมริกาหรือกฎหมายของประเทศอ่ืน ๆ บริษทั ซีพี
เอ็น รีท แมเนจเมนท์ จ ากัด ในฐานะผู้จดัการผู้จดัการกองทรสัต์ของ CPNREIT จะไม่ออกและเสนอขาย
หน่วยทรสัต์เพ่ิมเติมในสหรฐัอเมริกาและในประเทศอ่ืนใดหากการเสนอขายหลกัทรพัย์ดงักล่าวไม่ได้รบั
อนุญาตตามกฎหมายในประเทศนัน้ ๆ  

ผู้จดัการกองทรสัต์และผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายอาจจดัสรรหน่วยทรสัต์เพ่ิมเติม
ให้แก่ผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิมของ CPNREIT และ/หรือผู้ถือหน่วยทรสัตเ์ดิมของ GLANDRT (ตามล าดบั) ท่ีไม่ใช่
บุคคลอเมริกนั (ตามนิยามภายใต้ Regulation S) โดยอาจด าเนินการดงักล่าวเฉพาะในกรณีดงัต่อไปน้ี  

(1) ผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิมของ CPNREIT และ/หรอืผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิมของ GLANDRT (ตามล าดบั) ท่ีมีท่ีอยู่ใน
การจดัส่งเอกสารในประเทศไทยตามท่ีปรากฏในบญัชีหลกัทรพัยข์องบุคคลดงักล่าว ณ วนัปิดสมุดทะเบียน 
หรอื 
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(2) ผู้ถือหน่วยทรสัตเ์ดิมของ CPNREIT และ/หรือผู้ถือหน่วยทรสัตเ์ดิมของ GLANDRT (ตามล าดบั) บางราย 
ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีมีสิทธิได้รบัการจดัสรร และ (2.1) มีท่ีอยู่ในการจดัส่งเอกสารในประเทศดงัต่อไปน้ี ตามท่ี
ปรากฏในบญัชีหลกัทรพัยข์องบุคคลดงักล่าว ณ วนัปิดสมุดทะเบียน (ก) ประเทศสิงคโปร ์และเป็นผู้ลงทุนท่ี
อยู่ภายใต้นิยาม “institutional investor” ตามท่ีก าหนดใน Securities and Futures Act (บทท่ี 289) ของ
ประเทศสิงคโปร ์หรือ (ข) ประเทศฮ่องกง และเป็นผู้ลงทุนท่ีอยู่ภายใต้นิยาม “professional investor” ตาม
นิยามท่ีก าหนดใน Securities and Futures Ordinance (บทท่ี 571 ของกฎหมายฮ่องกง) และ Securities and 
Futures (Professional Investor) Rules (บทท่ี 571D ของกฎหมายฮ่องกง) และ (2.2) ท่ีจะไม่เป็นการกระท าท่ี
ขดัต่อกฎหมายหรือระเบียบข้อบงัคบัของประเทศนัน้ ๆ หรือเป็นผลให้ CPNREIT ต้องมีหน้าท่ีในการ
ด าเนินการเพ่ิมเติมจากท่ีต้องด าเนินการภายใต้กฎหมายไทย 

ผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายอาจขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการ
จองซ้ือหน่วยทรสัต์ในบางกรณีตามท่ีผู้จดัการกองทรสัต์และผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการ
จ าหน่ายเหน็สมควร เช่น ในกรณีท่ีผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย
เหน็ว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทรสัต์ หรือผู้ถือหน่วยทรสัต์ หรือกรณีท่ีการจองซ้ือหน่วยทรสัต์อาจก่อให้เกิด
ปัญหาในการบริหารกองทรสัต ์หรอืก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทรสัต ์หรือในกรณีท่ีการจองซ้ือหน่วยทรสัต์
อาจส่งผลเป็นการกระท าท่ีขดัต่อกฎหมาย หรือระเบียบข้อบงัคบัของต่างประเทศซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง 
(1) ออสเตรเลีย (2) ออสเตรีย (3) เบลเยียม (4) บราซิล (5) แคนาดา (6) ฝรัง่เศส (7) เยอรมนั (8) อินเดีย (9) 
อิตาลี (10) ญ่ีปุ่ น (11) จอรแ์ดน (12) ลกัเซมเบิรก์ (13) มาเลเชีย (14) พม่า (15) นอรเ์วย ์(16) รสัเซีย (17) สวีเดน 
(18) สวิสเซอรแ์ลนด ์ (19) ไต้หวนั (20) เนเธอรแ์ลนด ์ (21) จีน (22) ฟิลิปปินส ์ (23) เกาหลีใต้ (24) สหราช
อาณาจกัร และ (25) สหรฐัอเมริกา (อ้างอิงตามข้อมูลจากการปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหน่วยทรสัตข์อง CPNREIT 
และ GLANDRT ครัง้ล่าสุดเมื่อวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2562 และ 30 ธนัวาคม 2562 ตามล าดบั ซ่ึงผู้จดัการ
กองทรสัตข์อสงวนสิทธิท่ีจะใช้ดลุพินิจในการประกาศเปล่ียนแปลง และ/หรอืเพ่ิมเติมรายช่ือประเทศของผู้ถือ
หน่วยทรสัตท่ี์ถกูจ ากดัสิทธิในการจองซ้ือหน่วยทรสัตเ์พ่ิมเติมของ CPNREIT โดยจะประกาศผ่านทางเวบ็ไซต์
ของผู้จดัการกองทรสัต์ (www.cpnreit.com) และ/หรือตลาดหลกัทรพัยฯ์ (www.set.or.th) ให้ทราบอีกครัง้
ภายในระยะเวลาก่อนวนัจองซ้ือหน่วยทรสัตเ์พ่ิมเติม) หรือจะเป็นผลให้ CPNREIT ต้องมีภาระหน้าท่ีในการ
ด าเนินการใด ๆ เพ่ิมเติมไปจากท่ีต้องด าเนินการภายใต้กฎหมายไทย เป็นต้น ทัง้น้ี เพื่อเป็นการรกัษา
ผลประโยชน์ของกองทรสัต ์ผู้ถือหน่วยทรสัต ์และช่ือเสียงหรือความรบัผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของ
ผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายเป็นหลกั  

อน่ึง ประชาชนทัว่ไป ซ่ึงเป็นผู้ถือหน่วยทรสัต์เดิมท่ีมีสิทธิของ CPNREIT หมายถึง ผู้ถือหน่วยทรสัต์เดมิของ 
CPNREIT ทีม่รีายชื่อปรากฎอยู่ในสมุดทะเบยีนผูถ้ือหน่วยทรสัต์ของ CPNREIT ในวนัปิดสมุดทะเบยีนเพื่อก าหนด
รายชื่อผูถ้อืหน่วยทรสัต์เดมิของ CPNREIT ทีม่สีทิธกิารจองซือ้หน่วยทรสัต์เพิม่เตมิ ในวนัที ่27 กุมภาพนัธ ์2563 
(Book Closure Date) ซึง่ไม่ใช่ผูถ้อืหน่วยทรสัตท์ีเ่ป็นบุคคลอเมรกินั (ตามนิยามภายใต ้Regulation S) และ/หรอืบุคคล
ทีอ่าจสง่ผลเป็นการกระท าทีข่ดัต่อกฎหมาย หรอืระเบยีบขอ้บงัคบัของต่างประเทศ หรอืจะเป็นผลให ้CPNREIT ต้องมี
ภาระหน้าทีใ่นการด าเนินการใด ๆ เพิม่เตมิไปจากทีต่อ้งด าเนินการภายใตก้ฎหมายไทย (“ผูถ้อืหน่วยทรสัตเ์ดมิทีม่สีทิธิ
ของ CPNREIT”) ซึง่จดัท าโดย บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั (“ฐานขอ้มูลผูถ้อืหน่วยทรสัต์เดมิที่
มสีทิธขิอง CPNREIT”) โดยมอีตัราส่วนการเสนอขายหน่วยทรสัต์เดมิของ CPNREIT ต่อหน่วยทรสัต์เพิม่เติม คอื 
4.4319 หน่วยทรสัตเ์ดมิของ CPNREIT ต่อ 1 หน่วยทรสัตเ์พิม่เตมิ 
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ประชาชนทัว่ไป ซ่ึงเป็นผู้ถือหน่วยทรสัต์เดิมท่ีมีสิทธิของ GLANDRT หมายถึง ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมของ 
GLANDRT ทีม่รีายชื่อปรากฎอยู่ในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยทรสัต์ของ GLANDRT ในวนัปิดสมุดทะเบยีนเพื่อก าหนด
รายชื่อผูถ้อืหน่วยทรสัต์เดมิของ GLANDRT ทีม่สีทิธกิารจองซือ้หน่วยทรสัต์เพิม่เตมิ ในวนัที ่27 กุมภาพนัธ ์2563 
(Book Closure Date) ซึง่ไม่ใช่ผูถ้อืหน่วยทรสัตท์ีเ่ป็นบุคคลอเมรกินั (ตามนิยามภายใต ้Regulation S) และ/หรอืบุคคล
ทีอ่าจสง่ผลเป็นการกระท าทีข่ดัต่อกฎหมาย หรอืระเบยีบขอ้บงัคบัของต่างประเทศ หรอืจะเป็นผลให ้CPNREIT ต้องมี
ภาระหน้าทีใ่นการด าเนินการใด ๆ เพิม่เตมิไปจากทีต่อ้งด าเนินการภายใตก้ฎหมายไทย (“ผูถ้อืหน่วยทรสัตเ์ดมิทีม่สีทิธิ
ของ GLANDRT”) ซึง่จดัท าโดย บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั (“ฐานขอ้มลูผูถ้อืหน่วยทรสัต์เดมิที่
มสีทิธขิอง GLANDRT”) โดยมอีตัราส่วนการเสนอขายหน่วยทรสัต์เดมิของ GLANDRT ต่อหน่วยทรสัต์เพิม่เตมิ คอื 
3.0034 หน่วยทรสัตเ์ดมิของ GLANDRT ต่อ 1 หน่วยทรสัตเ์พิม่เตมิ 

1.1 ลกัษณะส าคญัของหน่วยทรสัตท่ี์เสนอขาย 

ชื่อผูเ้สนอขายหน่วยทรสัต ์ : บรษิทั ซพีเีอน็ รที แมเนจเมนท ์จ ากดั 

ประเภทหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขาย : ใบทรัสต์ที่แสดงสิทธิของผู้ถือในฐานะผู้ร ับประโยชน์ใน
กองทรสัต ์(หน่วยทรสัต)์ 

ประเภทการลงทุน  : ทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนไดแ้ก่ 

1) สทิธิการเช่า/เช่าช่วงในอสงัหาริมทรพัย์ และงานระบบ 
และกรรมสทิธิใ์นสงัหารมิทรพัย์ที่เกีย่วขอ้งกบัโครงการ
เซน็ทรลัมารนีา 

2) สิทธิการเช่าในอสังหาริมทรัพย์ และงานระบบ และ
กรรมสิทธิใ์นสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
เซน็ทรลัพลาซา ล าปาง 

3) สิทธิการเช่าในอสังหาริมทรัพย์ และงานระบบ และ
กรรมสิทธิใ์นสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
เซน็ทรลัพลาซา สรุาษฎรธ์านี 

4) สิทธิการเช่าในอสังหาริมทรัพย์ และงานระบบ และ
กรรมสิทธิใ์นสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
เซน็ทรลัพลาซา อุบลราชธานี 

5) สทิธกิารเช่าในอสงัหารมิทรพัย ์และงานระบบทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัโครงการเซน็ทรลัพลาซา พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) 
(ทัง้นี้ เงนิทีไ่ด้รบัจากการเสนอขายหน่วยทรสัต์ในครัง้นี้ 
จะน าไปลงทุนในทรัพย์สินกลุ่มที่ 1 ซึ่งยังไม่รวมการ
ช าระค่าเช่าส าหรบัโครงการเซน็ทรลัพลาซา พระราม 2 
(ช่วงต่ออายุ) ซึง่ CPNREIT จะท าการจดัหาแหล่งเงนิทนุ
เพื่อการช าระค่าเช่าส าหรบัโครงการดงักล่าวอกีครัง้ใน
ภายหลงั โดยจะพจิารณาความเหมาะสมดา้นโครงสรา้ง
เงนิทุนของ CPNREIT และสภาวะตลาดทุนในขณะนัน้ 

https://www.cpn.co.th/th/our-properties/shopping-center/central-plaza/390/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B2-%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
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โดยในเบือ้งต้น แหล่งเงนิทุนส่วนหนึ่งจะมาจากการออก
และเสนอขายหน่วยทรสัต์เพิม่เตมิในปี 2568 จ านวนไม่
เกนิ 630 ลา้นหน่วย) 

6) สิทธิการเช่าในอสังหาริมทรัพย์ และงานระบบ และ
กรรมสิทธิใ์นสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
อาคารส านกังานเดอะไนน์ ทาวเวอรส์  

7) สิทธิการเช่าในอสังหาริมทรัพย์ และงานระบบ และ
กรรมสิทธิใ์นสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
อาคารส านกังานยนูิลเีวอร ์เฮา้ส ์

จ านวนหน่วยทรสัตท์ีอ่อกและเสนอขาย : ไม่เกนิ 665,618,000 หน่วย 

มลูค่าทีต่ราไวข้องหน่วยทรสัต ์ : 13.1149 บาทต่อหน่วย 

ช่วงราคาเสนอขายเบือ้งตน้ : 32.00 - 33.00 บาทต่อหน่วย  

มลูค่ารวมของหน่วยทรสัตท์ีเ่สนอขาย : ไ ม่ เ กิ น  21,965,394,000.00 บ าท  โ ด ย มู ล ค่ า ร ว ม ข อ ง
หน่วยทรสัตท์ีเ่สนอขายสดุทา้ยจะขึน้อยู่กบัจ านวนหน่วยทรสัต์
ทีเ่สนอขายสุดท้าย และราคาเสนอขายสุดทา้ย ซึ่งผูเ้สนอขาย
หน่วยทรสัต์และผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกันการ
จ าหน่ายจะเป็นผูก้ าหนดร่วมกนั 

จ านวนหน่วยจองซือ้ขัน้ต ่า : ส่วนที ่1 จดัสรรหน่วยทรสัต์เพิม่เตมิไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 75 ของ
หน่วยทรสัต์เพิม่เตมิทัง้หมดในคราวนี้ เพื่อออกและเสนอขาย
ใหแ้กป่ระชาชนทัว่ไป ซึง่เป็นผูถ้อืหน่วยทรสัต์เดมิทีม่สีทิธขิอง 
CPNREIT ทีม่ชีื่อปรากฏในฐานขอ้มูลผูถ้อืหน่วยทรสัต์เดมิทีม่ี
สทิธขิอง CPNREIT โดยหน่วยจองซือ้ขัน้ต ่าคอื 1 หน่วย และ
เพิม่ทลีะจ านวน 1 หน่วย 

สว่นที ่2 จดัสรรหน่วยทรสัตเ์พิม่เตมิไม่เกนิกว่ารอ้ยละ 25 ของ
หน่วยทรสัต์เพิม่เตมิทัง้หมดในคราวนี้ เพื่อออกและเสนอขาย
ใหแ้กป่ระชาชนทัว่ไป ซึง่เป็นผูถ้อืหน่วยทรสัต์เดมิทีม่สีทิธขิอง 
GLANDRT ทีม่ชีื่อปรากฏในฐานขอ้มลูผูถ้อืหน่วยทรสัต์เดมิทีม่ี
สทิธขิอง GLANDRT โดยหน่วยจองซือ้ขัน้ต ่าคอื 1 หน่วย และ
เพิม่ทลีะจ านวน 1 หน่วย 

ส่วนที่ 3 จดัสรรหน่วยทรสัต์เพิม่เติมในส่วนที่เหลอืจากการ
เสนอขายส่วนที่ 1 และ/หรอืส่วนที่ 2 โดยเสนอขายให้แก่
ประชาชนทัว่ไป (Public Offering) จ านวนขัน้ต ่าคอื 1,000 
หน่วย และเพิม่เป็นจ านวนทวคีณูของ 100 หน่วย 
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จ านวนเงนิจองซือ้ขัน้ต ่า : สว่นที ่1 33.00 บาท 

สว่นที ่2 33.00 บาท 

สว่นที ่3 33,000.00 บาท 

วนัปิดสมุดทะเบยีนเพื่อก าหนดรายชื่อ
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ เดิมที่มีสิทธิของ 
CPNREIT  

: 27 กุมภาพนัธ ์2563 

อัตราส่วนในการจัดสรรหน่วยทรัสต์
เพิม่เตมิให้แก่ผูถ้ือหน่วยทรสัต์เดมิที่มี
สิทธิของ CPNREIT ตามสดัส่วนการ
ถอืหน่วยทรสัต ์  

: 4.4319 หน่วยทรสัต์เดมิของ CPNREIT ต่อ 1 หน่วยทรสัต์
เพิม่เตมิ ในกรณีทีก่ารจดัสรรหน่วยทรสัตเ์พิม่เตมิขา้งต้นท าให้
ผูถ้อืหน่วยทรสัต์เดมิทีม่สีทิธขิอง CPNREIT ไดร้บัสทิธใินการ
จองซือ้หน่วยทรสัตเ์พิม่เตมิเป็นจ านวนทีม่เีศษของหน่วยทรสัต์
ซึง่ไม่สามารถจดัสรรใหเ้ป็นจ านวนเตม็หน่วยได ้ใหป้ดัเศษลง
เป็นจ านวนเตม็หน่วยทีใ่กลเ้คยีงทีส่ดุ 

วนัปิดสมุดทะเบยีนเพื่อก าหนดรายชื่อ
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ เดิมที่มีสิทธิของ 
GLANDRT 

: 27 กุมภาพนัธ ์2563 

อัตราส่วนในการจัดสรรหน่วยทรัสต์
เพิม่เตมิให้แก่ผูถ้ือหน่วยทรสัต์เดมิที่มี
สทิธขิอง GLANDRT ตามสดัส่วนการ
ถอืหน่วยทรสัต ์  

: 3.0034 หน่วยทรสัต์เดมิของ GLANDRT ต่อ 1 หน่วยทรสัต์
เพิม่เตมิ ในกรณีทีก่ารจดัสรรหน่วยทรสัตเ์พิม่เตมิขา้งต้นท าให้
ผูถ้อืหน่วยทรสัตเ์ดมิทีม่สีทิธขิอง GLANDRT ไดร้บัสทิธใินการ
จองซือ้หน่วยทรสัตเ์พิม่เตมิเป็นจ านวนทีม่เีศษของหน่วยทรสัต์
ซึง่ไม่สามารถจดัสรรใหเ้ป็นจ านวนเตม็หน่วยได ้ใหป้ดัเศษลง
เป็นจ านวนเตม็หน่วยทีใ่กลเ้คยีงทีส่ดุ 

วนัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขาย : วันสุดท้ายของระยะเวลาการจองซื้อทัง้หมด หรือวันที่  27 
มนีาคม 2563 
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1.2 สดัส่วนการเสนอขายหน่วยทรสัต ์

การเสนอขายหน่วยทรสัต์เพิ่มเติม ทัง้หมดจ านวนไม่เกิน 665,618,000 หน่วย โดยมีสดัส่วนการเสนอขาย
หน่วยทรสัตเ์พิม่เตมิเบือ้งตน้ดงันี้ 

1.2.1 ส่วนท่ี 1 เสนอขายต่อประชาชนทัว่ไป ซ่ึงเป็นผูถ้ือหน่วยทรสัตเ์ดิมท่ีมีสิทธิของ CPNREIT ท่ีมีช่ือปรากฏ
ในสมุดทะเบียนผูถื้อหน่วยทรสัต ์ 

จดัสรรหน่วยทรสัตเ์พิม่เตมิไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 75 ของหน่วยทรสัตเ์พิม่เตมิทัง้หมด เพื่อออกและเสนอขายใหแ้ก่ผู้
ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิของ CPNREIT โดยเสนอขายและจัดสรรตามสดัส่วนการถือหน่วยทรัสต์ของผู้ถือ
หน่วยทรสัต์เดิมที่มสีทิธิของ CPNREIT แต่ละรายในอตัราส่วน 4.4319 หน่วยทรสัต์เดิมของ CPNREIT ต่อ 1 
หน่วยทรสัต์เพิ่มเติม ทัง้นี้ ผู้ถือหน่วยทรสัต์เดิมที่มสีทิธขิอง CPNREIT อาจแสดงความจ านงที่จะซื้อหน่วยทรสัต์
เพิม่เตมิตามสทิธทิีไ่ดร้บัจดัสรร หรอืเกนิกว่าสทิธทิีไ่ดร้บัจดัสรร หรอืน้อยกว่าสทิธทิีไ่ดร้บัการจดัสรร หรอืสละสทิธไิม่
จองซือ้หน่วยทรสัตท์ีเ่สนอขายเพิม่เตมิในครัง้นี้กไ็ด้ 

ทัง้นี้ ภายหลงัจากการจดัสรรหน่วยทรสัตเ์พิม่เตมิใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตเ์ดมิทีม่สีทิธขิอง CPNREIT ตามสทิธทิี่
ไดร้บัจดัสรรแลว้ ผูจ้ดัการกองทรสัต์สงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรรหน่วยทรสัต์เพิม่เตมิที่เหลอืดงักล่าวให้แก่ผูถ้ือหน่วยทรสัต์
เดมิที่มสีทิธขิอง CPNREIT ที่แสดงความจ านงที่จะจองซื้อหน่วยทรสัต์เพิม่เติมเกนิกว่าสทิธทิี่ได้รบั โดยผูจ้ดัการ
กองทรสัต์จะจดัสรรหน่วยทรสัต์ให้แก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์เดมิที่มสีทิธขิอง CPNREIT ทีแ่สดงความจ านงทีจ่ะจองซื้อ
หน่วยทรสัตเ์พิม่เตมิเกนิกว่าสทิธทิีไ่ดร้บัอย่างน้อย 1 รอบ  

ในกรณีทีก่ารจดัสรรหน่วยทรสัตเ์พิม่เตมิขา้งตน้ท าใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัตเ์ดมิทีม่สีทิธขิอง CPNREIT ไดร้บัสทิธใิน
การจองซือ้หน่วยทรสัตเ์พิม่เตมิเป็นจ านวนทีม่เีศษของหน่วยทรสัตซ์ึง่ไม่สามารถจดัสรรใหเ้ป็นจ านวนเตม็หน่วยได ้ให้
ปดัเศษลงเป็นจ านวนเตม็หน่วยทีใ่กลเ้คยีงทีส่ดุ 

ทัง้นี้ ผูจ้ดัการกองทรสัต ์และผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต ์ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 2.1.1 ขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่เสนอขาย
ให้แก่ผู้ถอืหน่วยทรสัต์เดมิของ CPNREIT ที่อาจส่งผลเป็นการกระท าทีข่ดัต่อกฎหมาย หรอื ระเบยีบขอ้บงัคบัของ
ต่างประเทศ หรอืจะเป็นผลให ้CPNREIT ต้องมภีาระหน้าทีใ่นการด าเนินการใด ๆ เพิม่เตมิไปจากทีต่้องด าเนินการ
ภายใตก้ฎหมายไทย 

1.2.2 ส่วนท่ี 2 เสนอขายต่อประชาชนทัว่ไป ซ่ึงเป็นผู้ถือหน่วยทรสัต์เดิมท่ีมีสิทธิของ GLANDRT ท่ีมีช่ือ
ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถื้อหน่วยทรสัต ์

จดัสรรหน่วยทรสัตเ์พิม่เตมิไม่เกนิกว่ารอ้ยละ 25 ของหน่วยทรสัตเ์พิม่เตมิทัง้หมด เพื่อออกและเสนอขายใหแ้ก่
ต่อผู้ถือหน่วยทรสัต์เดมิที่มสีทิธขิอง GLANDRT โดยเสนอขายและจดัสรรตามสดัส่วนการถอืหน่วยทรสัต์ของผู้ถือ
หน่วยทรสัต์เดิมที่มสีทิธขิอง GLANDRT แต่ละรายในอตัราส่วน 3.0034 หน่วยทรสัต์เดิมของ GLANDRT ต่อ 1 
หน่วยทรสัต์เพิม่เติม ทัง้นี้ ผู้ถือหน่วยทรสัต์เดมิที่มสีทิธขิอง GLANDRT อาจแสดงความจ านงที่จะซื้อหน่วยทรสัต์
เพิม่เตมิตามสทิธทิีไ่ดร้บัจดัสรร หรอืเกนิกว่าสทิธทิีไ่ดร้บัจดัสรร หรอืน้อยกว่าสทิธทิีไ่ดร้บัการจดัสรร หรอืสละสทิธไิม่
จองซือ้หน่วยทรสัตท์ีเ่สนอขายเพิม่เตมิในครัง้นี้กไ็ด ้

ทัง้นี้ ภายหลงัจากการจดัสรรหน่วยทรสัตเ์พิม่เตมิใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์เดมิทีม่สีทิธขิอง GLANDRT ตามสทิธิ
ทีไ่ดร้บัจดัสรรแลว้ ผูจ้ดัการกองทรสัตส์งวนสทิธทิีจ่ะจดัสรรหน่วยทรสัต์เพิม่เตมิทีเ่หลอืดงักล่าวใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์
เดมิ GLANDRT ทีแ่สดงความจ านงทีจ่ะจองซือ้หน่วยทรสัต์เพิม่เตมิเกนิกว่าสทิธทิีไ่ดร้บั โดยผูจ้ดัการกองทรสัต์จะ
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จดัสรรหน่วยทรสัต์ให้แก่ผูถ้ือหน่วยทรสัต์เดมิที่มสีทิธขิอง GLANDRT ทีแ่สดงความจ านงที่จะจองซื้อหน่วยทรสัต์
เพิม่เตมิเกนิกว่าสทิธทิีไ่ดร้บัอย่างน้อย 1 รอบ  

ในกรณีทีก่ารจดัสรรหน่วยทรสัต์เพิม่เตมิขา้งต้นท าใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัต์เดมิทีม่สีทิธขิอง GLANDRT ไดร้บัสทิธิ
ในการจองซือ้หน่วยทรสัตเ์พิม่เตมิเป็นจ านวนทีม่เีศษของหน่วยทรสัต์ซึง่ไม่สามารถจดัสรรใหเ้ป็นจ านวนเตม็หน่วยได ้
ใหป้ดัเศษลงเป็นจ านวนเตม็หน่วยทีใ่กลเ้คยีงทีส่ดุ 

ทัง้นี้ ผูจ้ดัการกองทรสัต ์และผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต ์ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 2.1.1 ขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่เสนอขาย
ใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยทรสัต์เดมิของ GLANDRT ที่อาจส่งผลเป็นการกระท าทีข่ดัต่อกฎหมาย หรอื ระเบยีบขอ้บงัคบัของ
ต่างประเทศ หรอืจะเป็นผลให ้CPNREIT ต้องมภีาระหน้าทีใ่นการด าเนินการใด ๆ เพิม่เตมิไปจากทีต่้องด าเนินการ
ภายใตก้ฎหมายไทย 

1.2.3 ส่วนท่ี 3 เสนอขายหน่วยทรสัต์เพ่ิมเติมในส่วนท่ีเหลือจากส่วนท่ี 1 และ/หรือส่วนท่ี 2 ข้างต้น ต่อ
ประชาชนทัว่ไป (Public Offering) ตามท่ีเหน็สมควร  

1.2.3.1  เสนอขายต่อผูล้งทุนในประเทศ   

 (1) เสนอขายต่อบุคคลธรรมดา นิตบิุคคล ตามดุลพนิจิของผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต ์ 

 (2)  เสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนั  

1.2.3.2  เสนอขายต่อผูล้งทุนในต่างประเทศผ่านผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ในต่างประเทศ (International Placement 
Agent)  

ทัง้นี้ ผูจ้ดัการกองทรสัต ์และผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 2.1.1.1 ขอ
สงวนสทิธทิี่จะเปลีย่นแปลงจ านวนหน่วยทรสัต์เพิม่เตมิในส่วนที ่3 ทีจ่ดัสรรใหแ้ก่นักลงทุนในแต่ละประเภทดงักล่าว
ขา้งต้น ภายใต้ดุลพนิิจของผู้จดัการกองทรสัต์และผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและผู้รบัประกนัการจ าหน่ายหน่วยทรสัต ์
ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 2.1.1.1 โดยอาจพจิารณาเพิม่หรอืลดสดัสว่นการเสนอขายหน่วยทรสัต ์(Claw Back/Claw Forward) 
แลว้แต่กรณี โดยพจิารณาจากปจัจยัต่าง ๆ เช่น ปรมิาณความต้องการซือ้หน่วยทรสัต์ของนักลงทุนกลุ่มต่าง ๆ และ
สภาวะตลาดหลกัทรพัยฯ์ เป็นตน้ เพื่อใหก้ารเสนอขายหน่วยทรสัต์เพิม่เตมิครัง้นี้ประสบความส าเรจ็ ทัง้นี้ ตราบเท่าที่
ไม่ขดัต่อกฎหมายหลกัทรพัย ์

สดัสว่นการเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พิม่เตมิเบือ้งตน้และวธิกีารจองซือ้ มรีายละเอยีดดงันี้ 

ประเภทการ
เสนอขาย 

สถานท่ียื่นใบจองซ้ือ วนัท่ีจองซ้ือ 

เสนอขายต่อประชาชนทัว่ไป ซ่ึงเป็นผู้ถือหน่วยทรสัต์เดิมท่ีมีสิทธิของ CPNREIT ท่ีมีช่ือปรากฏในสมุด
ทะเบียนผูถื้อหน่วยทรสัต ์
บุคคลธรรมดา 
นิตบิุคคล 
(ยกเวน้ บรษิทั 
เซน็ทรลัพฒันา 
จ ากดั 
(มหาชน))  

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  
ทุกสาขาทัว่ประเทศ 

วนัที ่13 มนีาคม 2563 วนัที ่16 
มนีาคม 2563 ระหว่างเวลาเปิดท า
การ และวนัที ่17 มนีาคม 2563 
ตัง้แต่เวลาเปิดท าการถงึเวลา 15.30 น. 

ส านกังานใหญ่ของบรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์ 
กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ฝา่ยวาณิชธนกจิ 

วนัที ่13 มนีาคม 2563 วนัที ่16 
มนีาคม 2563 และวนัที ่17 มนีาคม 
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ประเภทการ
เสนอขาย 

สถานท่ียื่นใบจองซ้ือ วนัท่ีจองซ้ือ 

ชัน้ 20 อาคารส านกังานดอิอฟฟิศเศส แอท  
เซน็ทรลั เวลิด ์เลขที ่999/9 ถนนพระราม 1  
แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 

2563 ระหวา่งเวลา 9.00 น. ถงึ 
16.00 น. 

ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  
ทุกสาขาทัว่ประเทศ 

วนัที ่13 มนีาคม 2563 วนัที ่16 
มนีาคม 2563 ระหว่างเวลาเปิดท า
การ และวนัที ่17 มนีาคม 2563 
ตัง้แต่เวลาเปิดท าการถงึเวลา 15.30 น. 

ผูล้งทุนสถาบนั
ทีไ่ม่ไดน้ าสง่ใบ 
Bookbuilding 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  
ทมีปฏบิตักิารการลงทุนและช าระราคา เลขที ่9  
G Tower ชัน้ 15 ฝ ัง่ปีกเหนือ ถนนพระราม 9  
แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

วนัที ่13 มนีาคม 2563 วนัที ่16 
มนีาคม 2563 และวนัที ่17 มนีาคม 
2563 ระหวา่งเวลา 9.00 น. ถงึ 
16.00 น. 

ส านกังานใหญ่ของบรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์ 
กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ฝา่ยวาณิชธนกจิ 
ชัน้ 20 อาคารส านกังานดอิอฟฟิศเศส แอท  
เซน็ทรลั เวลิด ์เลขที ่999/9 ถนนพระราม 1  
แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 

ผูล้งทุนสถาบนั
ทีน่ าสง่ใบ 
Bookbuilding 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  
ทมีปฏบิตักิารการลงทุนและช าระราคา เลขที ่9  
G Tower ชัน้ 15 ฝ ัง่ปีกเหนือ ถนนพระราม 9  
แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

วนัที ่25 มนีาคม 2563 วนัที ่26 
มนีาคม 2563 และวนัที ่27 มนีาคม 
2563 ระหวา่งเวลา 9.00 น. ถงึ 
16.00 น. 

ส านกังานใหญ่ของบรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์ 
กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ฝา่ยวาณิชธนกจิ 
ชัน้ 20 อาคารส านกังานดอิอฟฟิศเศส แอท  
เซน็ทรลั เวลิด ์เลขที ่999/9 ถนนพระราม 1  
แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 

บรษิทั เซน็ทรลั
พฒันา จ ากดั 
(มหาชน) 
(CPN) 

ส านกังานใหญ่ของบรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์ 
กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ฝา่ยวาณิชธนกจิ 
ชัน้ 20 อาคารส านกังานดอิอฟฟิศเศส แอท  
เซน็ทรลั เวลิด ์เลขที ่999/9 ถนนพระราม 1  
แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 

วนัที ่25 มนีาคม 2563 วนัที ่26 
มนีาคม 2563 และวนัที ่27 มนีาคม 
2563 ระหวา่งเวลา 9.00 น. ถงึ 
16.00 น. 

เสนอขายต่อประชาชนทัว่ไป ซ่ึงเป็นผู้ถือหน่วยทรสัต์เดิมท่ีมีสิทธิของ GLANDRT ท่ีมีช่ือปรากฏในสมุด
ทะเบียนผูถื้อหน่วยทรสัต ์
บุคคลธรรมดา 
นิตบิุคคล 
(ยกเวน้ บรษิทั 
แกรนด ์คาแนล 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  
ทุกสาขาทัว่ประเทศ 

วนัที ่13 มนีาคม 2563 วนัที ่16 
มนีาคม 2563 ระหว่างเวลาเปิดท า
การ และวนัที ่17 มนีาคม 2563 
ตัง้แต่เวลาเปิดท าการถงึเวลา 15.30 น. 
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ประเภทการ
เสนอขาย 

สถานท่ียื่นใบจองซ้ือ วนัท่ีจองซ้ือ 

แลนด ์จ ากดั 
(มหาชน))  

ส านกังานใหญ่ของบรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์ 
กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ฝา่ยวาณิชธนกจิ 
ชัน้ 20 อาคารส านกังานดอิอฟฟิศเศส แอท  
เซน็ทรลั เวลิด ์เลขที ่999/9 ถนนพระราม 1  
แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 

วนัที ่13 มนีาคม 2563 วนัที ่16 
มนีาคม 2563 และวนัที ่17 มนีาคม 
2563 ระหวา่งเวลา 9.00 น. ถงึ 
16.00 น. 

ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  
ทุกสาขาทัว่ประเทศ 

วนัที ่13 มนีาคม 2563 วนัที ่16 
มนีาคม 2563 ระหว่างเวลาเปิดท า
การ และวนัที ่17 มนีาคม 2563 
ตัง้แต่เวลาเปิดท าการถงึเวลา 15.30 น. 

ผูล้งทุนสถาบนั
ทีไ่ม่ไดน้ าสง่ใบ 
Bookbuilding 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  
ทมีปฏบิตักิารการลงทุนและช าระราคา เลขที ่9  
G Tower ชัน้ 15 ฝ ัง่ปีกเหนือ ถนนพระราม 9  
แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

วนัที ่13 มนีาคม 2563 วนัที ่16 
มนีาคม 2563 และวนัที ่17 มนีาคม 
2563 ระหวา่งเวลา 9.00 น. ถงึ 
16.00 น. 

ส านกังานใหญ่ของบรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์ 
กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ฝา่ยวาณิชธนกจิ 
ชัน้ 20 อาคารส านกังานดอิอฟฟิศเศส แอท  
เซน็ทรลั เวลิด ์เลขที ่999/9 ถนนพระราม 1  
แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 

ผูล้งทุนสถาบนั
ทีน่ าสง่ใบ 
Bookbuilding 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  
ทมีปฏบิตักิารการลงทุนและช าระราคา เลขที ่9  
G Tower ชัน้ 15 ฝ ัง่ปีกเหนือ ถนนพระราม 9  
แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

วนัที ่25 มนีาคม 2563 วนัที ่26 
มนีาคม 2563 และวนัที ่27 มนีาคม 
2563 ระหวา่งเวลา 9.00 น. ถงึ 
16.00 น. 

ส านกังานใหญ่ของบรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์ 
กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ฝา่ยวาณิชธนกจิ 
ชัน้ 20 อาคารส านกังานดอิอฟฟิศเศส แอท  
เซน็ทรลั เวลิด ์เลขที ่999/9 ถนนพระราม 1  
แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 

บรษิทั แกรนด ์
คาแนล แลนด ์
จ ากดั 
(มหาชน) 
(GLAND) 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  
ทมีปฏบิตักิารการลงทุนและช าระราคา เลขที ่9  
G Tower ชัน้ 15 ฝ ัง่ปีกเหนือ ถนนพระราม 9  
แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
 

วนัที ่25 มนีาคม 2563 วนัที ่26 
มนีาคม 2563 และวนัที ่27 มนีาคม 
2563 ระหวา่งเวลา 9.00 น. ถงึ 
16.00 น. 

เสนอขายหน่วยทรสัต์เพ่ิมเติมในส่วนท่ีเหลือจากส่วนท่ี 1 และ/หรือส่วนท่ี 2 ข้างต้น โดยเสนอขายให้แก่
ประชาชนทัว่ไป (Public Offering) 
ผูล้งทุนใน
ประเทศ ซึง่

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  
ทุกสาขาทัว่ประเทศ 

วนัที ่19 มนีาคม 2563 วนัที ่20 
มนีาคม 2563 ระหว่างเวลาเปิด 
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ประเภทการ
เสนอขาย 

สถานท่ียื่นใบจองซ้ือ วนัท่ีจองซ้ือ 

เป็นบุคคล
ธรรมดา นิติ
บุคคล ตาม
ดุลพนิิจของผู้
จดัจ าหน่าย
หน่วยทรสัต ์

ท าการ และวนัที ่23 มนีาคม 2563 
ตัง้แต่เวลาเปิดท าการถงึเวลา 15.30 น. 

ส านกังานใหญ่ของบรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์ 
กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ฝา่ยวาณิชธนกจิ 
ชัน้ 20 อาคารส านกังานดอิอฟฟิศเศส แอท  
เซน็ทรลั เวลิด ์เลขที ่999/9 ถนนพระราม 1  
แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 

วนัที ่19 มนีาคม 2563 วนัที ่20 
มนีาคม 2563 และวนัที ่23 มนีาคม 
2563 ระหวา่งเวลา 9.00 น. ถงึ 
16.00 น. 

ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  
ทุกสาขาทัว่ประเทศ 

วนัที ่19 มนีาคม 2563 วนัที ่20 
มนีาคม 2563 ระหว่างเวลาเปิดท า
การ และวนัที ่23 มนีาคม 2563 
ตัง้แต่เวลาเปิดท าการถงึเวลา 15.30 น. 

บรษิทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จ ากดั เลขที ่19 อาคาร 3 
ไทยพาณิชย ์ปารค์ พลาซ่า ชัน้ 21  
ถนนรชัดาภเิษก แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 

วนัที ่19 มนีาคม 2563 วนัที ่20 
มนีาคม 2563 และวนัที ่23 มนีาคม 
2563 ระหวา่งเวลา 9.00 น. ถงึ 
16.00 น. 

ผูล้งทุนใน
ประเทศ ซึง่
เป็นผูล้งทุน
สถาบนั 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  
ทมีปฏบิตักิารการลงทุนและช าระราคา เลขที ่9  
G Tower ชัน้ 15 ฝ ัง่ปีกเหนือ ถนนพระราม 9  
แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

วนัที ่25 มนีาคม 2563 วนัที ่26 
มนีาคม 2563 และวนัที ่27 มนีาคม 
2563 ระหวา่งเวลา 9.00 น. ถงึ 
16.00 น. 

ส านกังานใหญ่ของบรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์ 
กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ฝา่ยวาณิชธนกจิ 
ชัน้ 20 อาคารส านกังานดอิอฟฟิศเศส แอท  
เซน็ทรลั เวลิด ์เลขที ่999/9 ถนนพระราม 1  
แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 

ผูล้งทุนใน
ต่างประเทศ
ผ่านผูจ้ดั
จ าหน่าย
หน่วยทรสัตใ์น
ต่างประเทศ 
(International 
Placement 
Agent) 

Maybank Kim Eng Securities Pte Ltd  
50 North Canal Road Singapore 059304  

วนัที ่25 มนีาคม 2563 วนัที ่26 
มนีาคม 2563 และวนัที ่27 มนีาคม 
2563 ระหวา่งเวลา 9.00 น. ถงึ 
16.00 น. 
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การจดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์เพิม่เติมในครัง้นี้เป็นลกัษณะการรบัประกนัผลการจ าหน่ายแบบแน่นอน (Firm 
Underwriting) โดยเป็นไปตามขอ้สญัญา เงื่อนไข และวธิกีารทีต่กลงไวใ้นสญัญาทีเ่กีย่วขอ้ง 

ทัง้น้ี การเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พ่ิมเติมในส่วนท่ีเหลือจากส่วนท่ี 1 และ/หรอืส่วนท่ี 2 ในครัง้น้ี มิได้เป็น
การเสนอขายหน่วยทรสัตต่์อนักลงทุนรายยอ่ยท่ีไม่ใช่บคุคลตามดลุพินิจของผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัตภ์ายใต้
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ีเก่ียวข้อง เน่ืองจากคาดว่าความต้องการจากกลุ่มนักลงทุนตามข้อ 
1.2 เพียงพอต่อมูลค่าการเสนอขายรวมในครัง้น้ีแล้ว และสามารถกระจายหน่วยทรสัต์ในวงกว้างได้อย่าง
เพียงพอ 

นิยามทีใ่ชใ้นการพจิารณาประเภทนกัลงทุนมดีงัต่อไปนี้ 

(1) ประชาชนทัว่ไป ซ่ึงเป็นผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิมท่ีมีสิทธิของ CPNREIT หมายถงึ ผูถ้อืหน่วยทรสัตเ์ดมิทีม่สีทิธิ
ของ CPNREIT ทีม่รีายชื่อปรากฎอยู่ในฐานขอ้มลูผูถ้อืหน่วยทรสัต์เดมิทีม่สีทิธขิอง CPNREIT โดยมอีตัราส่วน
การเสนอขายหน่วยทรัสต์เดิมของ CPNREIT ต่อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม คือ 4.4319 หน่วยทรสัต์เดิมของ 
CPNREIT ต่อ 1 หน่วยทรสัต์เพิม่เตมิ ในกรณีทีก่ารจดัสรรหน่วยทรสัต์เพิม่เตมิขา้งต้นท าใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัต์
เดมิทีม่สีทิธขิอง CPNREIT ไดร้บัสทิธใินการจองซือ้หน่วยทรสัตเ์พิม่เตมิเป็นจ านวนทีม่เีศษของหน่วยทรสัต์ซึง่
ไม่สามารถจดัสรรใหเ้ป็นจ านวนเตม็หน่วยได ้ใหป้ดัเศษลงเป็นจ านวนเตม็หน่วยทีใ่กลเ้คยีงทีสุ่ด ทัง้นี้ ผูจ้ดัการ
กองทรสัต ์และผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต ์ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 2.1.1.1 และตวัแทนจ าหน่ายหลกัทรพัย ์ตามทีร่ะบุ
ไวใ้นขอ้ 2.1.1.3 (2) ขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่เสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์เดมิของ CPNREIT ทีอ่าจส่งผลเป็น
การกระท าที่ขดัต่อกฎหมาย หรือระเบียบข้อบงัคับของต่างประเทศ หรือจะเป็นผลให้ CPNREIT ต้องมี
ภาระหน้าทีใ่นการด าเนินการใด ๆ เพิม่เตมิไปจากทีต่อ้งด าเนินการภายใตก้ฎหมายไทย 

ประชาชนทัว่ไป ซึ่งเป็นผู้ถือหน่วยทรสัต์เดมิที่มีสทิธขิอง CPNREIT สามารถจองซื้อหน่วยทรสัต์ผ่านผู้จดั
จ าหน่ายหน่วยทรสัต ์ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 2.1.1.1 และตวัแทนจ าหน่ายหลกัทรพัย ์ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 2.1.1.3 (2) 
โดยประชาชนทัว่ไป ซึง่เป็นผูถ้อืหน่วยทรสัตเ์ดมิทีม่สีทิธขิอง CPNREIT สามารถจองซือ้ไดต้ามวธิกีารทีร่ะบุไว้
ในข้อ 2.3.1 และการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ประชาชนทัว่ไป ซึ่งเป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิของ 
CPNREIT จะเป็นไปตามวธิกีารทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 2.4.1 

(2) ประชาชนทัว่ไป ซ่ึงเป็นผู้ถือหน่วยทรสัต์เดิมท่ีมีสิทธิของ GLANDRT หมายถงึ ผูถ้ือหน่วยทรสัต์เดมิที่มี
สทิธขิอง GLANDRT ทีม่รีายชื่อปรากฎอยู่ในฐานขอ้มูลผูถ้อืหน่วยทรสัต์เดมิทีม่สีทิธขิอง GLANDRT โดยมี
อตัราสว่นการเสนอขายหน่วยทรสัต์เดมิของ GLANDRT ต่อหน่วยทรสัต์เพิม่เตมิ คอื 3.0034 หน่วยทรสัต์เดมิ
ของ GLANDRT ต่อ 1 หน่วยทรสัต์เพิ่มเติม ในกรณีที่การจดัสรรหน่วยทรสัต์เพิ่มเติมข้างต้นท าให้ผู้ถือ
หน่วยทรสัต์เดมิทีม่สีทิธขิอง GLANDRT ไดร้บัสทิธใินการจองซือ้หน่วยทรสัต์เพิม่เตมิเป็นจ านวนทีม่เีศษของ
หน่วยทรสัตซ์ึง่ไม่สามารถจดัสรรใหเ้ป็นจ านวนเตม็หน่วยได ้ใหป้ดัเศษลงเป็นจ านวนเตม็หน่วยทีใ่กลเ้คยีงทีสุ่ด 
ทัง้นี้ ผู้จ ัดการกองทรสัต์ และผู้จ ัดจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 2.1.1.1 และตัวแทนจ าหน่าย
หลกัทรพัย์ ตามที่ระบุไว้ในขอ้ 2.1.1.3 (2) ขอสงวนสทิธิที่จะไม่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์ เดิมของ 
GLANDRT ทีอ่าจสง่ผลเป็นการกระท าทีข่ดัต่อกฎหมาย หรอืระเบยีบขอ้บงัคบัของต่างประเทศ หรอืจะเป็นผล
ให ้CPNREIT ตอ้งมภีาระหน้าทีใ่นการด าเนินการใด ๆ เพิม่เตมิไปจากทีต่อ้งด าเนินการภายใตก้ฎหมายไทย 

ประชาชนทัว่ไป ซึง่เป็นผูถ้ือหน่วยทรสัต์เดมิทีม่สีทิธขิอง GLANDRT สามารถจองซือ้หน่วยทรสัต์ผ่านผู้จดั
จ าหน่ายหน่วยทรสัต ์ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 2.1.1.1 และตวัแทนจ าหน่ายหลกัทรพัย ์ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 2.1.1.3 (2) 
โดยประชาชนทัว่ไป ซึง่เป็นผูถ้อืหน่วยทรสัตเ์ดมิทีม่สีทิธขิอง GLANDRT สามารถจองซือ้ไดต้ามวธิกีารทีร่ะบุไว้
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ในข้อ 2.3.2 และการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ประชาชนทัว่ไป ซึ่งเป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิของ 
GLANDRT จะเป็นไปตามวธิกีารทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 2.4.2 

(3) ประชาชนทัว่ไป หมายถงึ ผูล้งทุนทีเ่ป็นบุคคลธรรมดาสญัชาตไิทย บุคคลธรรมดาสญัชาตต่ิางดา้ว นิตบิุคคลที่
จดทะเบียนในประเทศไทย นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ หรอืบุคคลอื่นใด ตามดุลพินิจของผู้จดั
จ าหน่ายหน่วยทรสัต์ ผู้ลงทุนสถาบนัตามค านิยามข้อ (4) ด้านล่างนี้ และผู้ลงทุนในต่างประเทศผ่านผู้จ ัด
จ าหน่ายหน่วยทรสัตใ์นต่างประเทศ (International Placement Agent) 

ทัง้นี้ บุคคลตามดุลพนิิจของผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ หมายถงึ บุคคลธรรมดา และ/หรอืนิตบิุคคลทีม่ใิช่ผูล้งทุน
สถาบนั ตามค าจ ากดัความทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ซึง่รวมถงึลกูคา้หรอืผูท้ีค่าดว่าจะเป็นลกูคา้ คู่สญัญา บรษิทัคู่คา้ ผูท้ี่
มคีวามส าคญัทางธุรกจิ หรอืผูม้อีุปการคุณ ไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้มของผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ ตามทีร่ะบุ
ไวใ้นขอ้ 2.1.1 ซึง่ไดแ้ก่ ลกูคา้ซือ้ขายหลกัทรพัย ์ลกูคา้ดา้นวาณิชธนกจิ ลูกคา้ธนาคาร ผูแ้นะน าลูกคา้ หรอืผูท้ี่
คาดว่าจะเป็นลกูคา้ไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้มของผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 2.1.1 บรษิทัคู่
ค้า ผู้ให้ค าปรึกษาทางธุรกิจ ผู้ที่ให้การสนับสนุนทางธุรกจิ บริษัทใหญ่ บรษิัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่
เกีย่วขอ้ง ตลอดจนผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูบ้รหิาร และผูม้อี านาจควบคุม หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลต่าง ๆ ขา้งต้น 
ทัง้ทีต่ดิต่อในปจัจุบนั ทีเ่คยตดิต่อ หรอืผูท้ีค่าดว่าจะไดต้ดิต่อของผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 
2.1.1 โดยไม่รวมถงึการจดัสรรใหแ้ก่ผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัตต์ามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 2.1.1 กรรมการ ผูบ้รหิาร ผูถ้อื
หุ้นรายใหญ่ ผู้มอี านาจควบคุม บรษิัทใหญ่ หรอืบรษิัทย่อยของผู้จดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 
2.1.1 และผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้จดัจ าหน่าย
หน่วยทรสัต์ ตามทีร่ะบุไว้ในขอ้ 2.1.1 ตามทีก่ าหนดในประกาศที ่ทธ. 27/2559 ขอ้ 20 (2) เว้นแต่เป็นการ
จดัสรรหลกัทรพัย์ที่เหลือจากการจองซื้อทัง้หมด หรือเป็นการจดัสรรหลกัทรพัย์เฉพาะกรณีตามเงื่อนไขที่
ก าหนดในขอ้ 21 ของประกาศดงักล่าว และประกาศที ่ทจ. 49/2555 

(4) ผู้ลงทุนสถาบนั หมายถึง ผูล้งทุนสถาบนั ตามนิยามในประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัย์ที่ กจ. 4/2560 เรื่อง การก าหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบนั ผู้ลงทุนรายใหญ่พเิศษ และผู้ลงทุนราย
ใหญ่ (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) ทีม่ลีกัษณะใดลกัษณะหนึ่งดงัต่อไปนี้ 

1) ธนาคารแห่งประเทศไทย 

2) ธนาคารพาณิชย ์

3) ธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้  

4) บรษิทัเงนิทุน 

5) บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์

6) บรษิทัหลกัทรพัย ์

7) บรษิทัประกนัวนิาศภยั 

8) บรษิทัประกนัชวีติ 

9) กองทุนรวม  

10) กองทุนสว่นบุคคลซึง่บรษิทัหลกัทรพัยร์บัจดัการเงนิทุนของผูล้งทุนรายใหญ่พเิศษ ผูล้งทุนรายใหญ่ หรอื
ผูล้งทุนตาม (1) ถงึ (9) หรอื (11) ถงึ (24) 
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11) กองทุนส ารองเลีย้งชพี 

12) กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 

13) กองทุนประกนัสงัคม 

14) กองทุนการออมแห่งชาต ิ

15) กองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงนิ 

16) ผูป้ระกอบธุรกจิสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าดว้ยสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 

17) สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศ  

18) สถาบนัคุม้ครองเงนิฝาก 

19) ตลาดหลกัทรพัยฯ์  

20) นิตบิุคคลประเภทบรรษทั 

21) นิตบิุคคลซึง่มผีูล้งทุนตาม (1) ถงึ (20) ถือหุน้รวมกนัเกนิกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอก
เสยีงทัง้หมด 

22) ผูล้งทุนต่างประเทศซึง่มลีกัษณะเดยีวกบัผูล้งทุนตาม (1) ถงึ (21) 

23) ผูจ้ดัการกองทุนหรอืผูจ้ดัการลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน
ว่าดว้ยหลกัเกณฑเ์กีย่วกบับุคลากรในธุรกจิตลาดทุน 

24) ผูล้งทุนอื่นใดตามทีส่ านกังาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

1.3 ตลาดรองของหน่วยทรสัต ์

ผูเ้สนอขายหน่วยทรสัต์จะด าเนินการยื่นค าขอเพื่อน าหน่วยทรสัต์ทีอ่อกและเสนอขายได้แลว้ทัง้หมดในครัง้นี้ 
เข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งเป็นตลาดรองส าหรบัการซื้อขายหน่วยทรสัต ์
อย่างไรกต็าม การเสนอขายหน่วยทรสัต์เพิม่เตมิในครัง้นี้ไดด้ าเนินการก่อนทีจ่ะไดร้บัทราบผลการพจิารณาของตลาด
หลักทรัพย์ฯ ในการรับหน่วยทรัสต์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนัน้ จึงยังมีความเสี่ยงที่
หน่วยทรสัตอ์าจจะไม่ไดร้บัอนุญาตจากตลาดหลกัทรพัยฯ์ ใหเ้ป็นหน่วยทรสัตจ์ดทะเบยีน 

1.4 ท่ีมาของการก าหนดราคาหน่วยทรสัตท่ี์เสนอขาย 

วธิกีารก าหนดราคาหน่วยทรสัต์เพิม่เตมิทีเ่สนอขายในครัง้นี้ จะพจิารณาจากปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งต่าง ๆ ทีม่คีวาม
เกีย่วขอ้งในช่วงทีม่กีารเสนอขายหน่วยทรสัต ์ไดแ้ก่ 

 ราคาประเมนิของทรพัยส์นิทีจ่ดัท าโดยผูป้ระเมนิมลูค่าทรพัยส์นิอสิระทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน 
ก.ล.ต. 

 ภาวะตลาดเงนิตลาดทุนในช่วงทีม่กีารเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พิม่เตมิในครัง้นี้ 
 อตัราผลตอบแทนในระดบัทีเ่หมาะสมทีน่กัลงทุนจะไดร้บั 
 ศกัยภาพในเชงิพาณิชยข์องทรพัยส์นิ 
 อตัราดอกเบีย้ทัง้ในประเทศและในตลาดโลก 
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 อตัราผลตอบแทนทีจ่ะได้จากการลงทุนในหลกัทรพัย์ประเภทตราสารทุน ตราสารหนี้ รวมถึงการลงทุน
ทางเลอืกอื่น ๆ 

 ผลการส ารวจความตอ้งการของผูล้งทุนสถาบนั (Bookbuilding) 

ทัง้นี้ การก าหนดราคาเสนอขายสุดท้ายของหน่วยทรสัต์ และมูลค่าหน่วยทรสัต์ที่เสนอขาย จะก าหนดจาก
กระบวนการส ารวจความตอ้งการซือ้หน่วยทรสัตจ์ากผูล้งทุนสถาบนั (Bookbuilding Process)  
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2. การจอง การจดัจ าหน่าย และการจดัสรร 

2.1 วิธีการเสนอขายหน่วยทรสัต ์

การเสนอขายหน่วยทรสัต์เพิม่เตมิของ CPNREIT ในครัง้นี้ จะเสนอขายผ่านผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ ตามที่
ระบุไวใ้นขอ้ 2.1.1 และเสนอขายต่อผูล้งทุนในต่างประเทศผ่านผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ในต่างประเทศ (International 
Placement Agent) ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 2.1.2 ทัง้นี้ อาจมผีูจ้ดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย หรอืตวัแทนจ าหน่าย
หน่วยทรสัต์อื่น ทีผู่จ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายแต่งตัง้เพิม่เตมิภายหลงั (หากม)ี นอกจากนี้ ผู้
เสนอขายหน่วยทรสัตอ์าจแต่งตัง้ผูจ้ดัการการจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายเพิม่เตมิในภายหลงั ซึง่เป็นนิตบิุคคล
ทีไ่ดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิหลกัทรพัยก์ารจ าหน่ายหลกัทรพัย ์เพื่อท าหน้าทีเ่ป็นผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ โดยผู้
เสนอขายหน่วยทรสัต์จะแจง้การแต่งตัง้ดงักล่าวใหส้ านักงาน ก.ล.ต. ทราบ พรอ้มทัง้ประกาศผ่านทางสื่อต่าง  ๆ ตาม
ความเหมาะสม 

2.1.1 ผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต ์ 

2.1.1.1 ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย 

(1) ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  
  เลขที ่9 ถนนรชัดาภเิษก  

แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศพัท ์ 02-544-6988 
www.scb.co.th 

(2) บริษทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กิมเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
อาคารส านกังาน ด ิออฟฟิศเศส แอท เซน็ทรลั เวลิด ์ชัน้ 20 
เลขที ่999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 
โทรศพัท ์0-2658-6300  
www.maybank-ke.co.th 

2.1.1.2 ผูจ้ดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย 

(1) ธนาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน)  
  ส านกังานใหญ่ เลขที ่35 ถนนสขุมุวทิ  

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท ์0-2111-1111  
www.ktb.co.th 

2.1.1.3 ตวัแทนจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ 

(1) บริษทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จ ากดั  
 เลขที ่19 อาคาร 3 ไทยพาณิชย ์ปารค์ พลาซ่า ชัน้ 2 และ 20 - 21  
ถนนรชัดาภเิษก แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศพัท ์0-2949-1999 
www.scbs.com  
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(2) ธนาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน)  
  ส านกังานใหญ่ เลขที ่35 ถนนสขุมุวทิ  

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท ์0-2111-1111  
www.ktb.co.th 

2.1.2 ผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัตใ์นต่างประเทศ (International Placement Agent) 

(1) Maybank Kim Eng Securities Pte Ltd  
50 North Canal Road #03-01 
Singapore 059304 
โทรศพัท ์+65 6231 5000 
www.maybank-ke.com.sg 

2.1.3 ค่าตอบแทนการจดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต ์

ผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 2.1.1 และผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ในต่างประเทศ (International 
Placement Agent) ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 2.1.2 จะไดร้บัค่าตอบแทนการจดัจ าหน่ายไม่เกนิรอ้ยละ 3.00 ของมลูค่า
หน่วยทรัสต์ที่เสนอขาย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยจะช าระตามจ านวนและวิธีการที่ตกลงไว้ในสญัญาที่
เกีย่วขอ้ง  

2.2 วิธีการขอรบัหนังสือช้ีชวน และใบจองซ้ือหน่วยทรสัต ์

2.2.1 ส าหรบัประชาชนทัว่ไป ซ่ึงเป็นผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิมท่ีมีสิทธิของ CPNREIT 

ผูถ้อืหน่วยทรสัตเ์ดมิทีม่สีทิธขิอง CPNREIT สามารถตดิต่อขอรบัหนงัสอืชีช้วนและใบจองซือ้หน่วยทรสัต์ไดท้ี่ผู้
จดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 2.1.1.1 (1) ขอ้ 2.1.1.1 (2) และขอ้ 2.1.1.3 (2) ภายหลงัจากที่
หนังสอืชี้ชวนมผีลใช้บงัคบัจนถึงสิน้สุดวนัจองซื้อ ภายในวนัและเวลาท าการของผู้จดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์
ดงักล่าวขา้งตน้ 

2.2.2 ส าหรบัประชาชนทัว่ไป ซ่ึงเป็นผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิมท่ีมีสิทธิของ GLANDRT 

ผูถ้อืหน่วยทรสัตเ์ดมิทีม่สีทิธขิอง GLANDRT สามารถตดิต่อขอรบัหนังสอืชีช้วนและใบจองซือ้หน่วยทรสัต์ไดท้ี่
ผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 2.1.1.1 (1) ขอ้ 2.1.1.1 (2) และขอ้ 2.1.1.3 (2) ภายหลงัจากที่
หนังสอืชี้ชวนมผีลใช้บงัคบัจนถึงสิน้สุดวนัจองซื้อ ภายในวนัและเวลาท าการของผู้จดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์
ดงักล่าวขา้งตน้ 

2.2.3 ส าหรบัประชาชนทัว่ไป  

ประชาชนทัว่ไป สามารถติดต่อขอรบัหนังสอืชีช้วนและใบจองซือ้หน่วยทรสัต์ไดท้ี่ส านักงานของผู้จดัจ าหน่าย
หน่วยทรสัต ์ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 2.1.1 ภายหลงัจากทีห่นังสอืชีช้วนมผีลใชบ้งัคบัจนถงึสิน้สุดวนัจองซือ้ ภายใน
วนัและเวลาท าการของผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ดงักล่าวขา้งตน้ 

ทัง้นี้ ผู้ลงทุนสามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสอืชี้ชวนซึ่งมขีอ้มูลไม่แตกต่างจากหนังสอืชีช้วนทีย่ื่นต่อ
ส านักงาน ก.ล.ต. จาก website  ของเวบ็ไซต์ส านักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) และเวบ็ไซต์ของ CPNREIT 
(www.cpnreit.com) 

http://www.sec.or.th/
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2.3 วนัและวิธีการจอง และการช าระเงินค่าจองซ้ือหน่วยทรสัต ์

2.3.1 ส าหรบัประชาชนทัว่ไป ซ่ึงเป็นผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิมท่ีมีสิทธิของ CPNREIT 

2.3.1.1 บุคคลธรรมดาและนิตบิุคคล 

(ก) ผูจ้องซือ้จะต้องจองซือ้หน่วยทรสัต์ผ่านผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 2.1.1.1 (1) ขอ้ 
2.1.1.1 (2) และขอ้ 2.1.1.3 (2) โดยผูจ้องซือ้สามารถท าการจองซือ้ได ้2 วธิ ีคอื 

1. การจองซือ้โดยวธิกีรอกรายละเอยีดในเอกสารใบจองซื้อ (Hard Copy): ผูจ้องซือ้จะต้องกรอก
รายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อและ
ประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถ้าม)ี ทัง้นี้ ผู้จองซื้อจะต้องแนบเอกสารประกอบการจองซื้อ
ดงัต่อไปนี้ (หากผูจ้องซือ้หน่วยทรสัตม์เีลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้มากกวา่ 1 เลขทะเบยีน ผูจ้องซือ้ตอ้ง
แยกใบจองซือ้หน่วยทรสัตแ์ละเอกสารประกอบใบจองซือ้ 1 ชุด ต่อ 1 เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้) 

(1) ใบรบัรองการจองซือ้หุน้ (ถ้าม)ี ซึง่ออกโดยบรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) 
จ ากดั (“ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยฯ์”) 

(2) เอกสารหลกัฐานการช าระเงนิตามขอ้ 2.3.1.1 (ค)  
(3) เอกสารการแสดงตนของผูจ้องซือ้ โดยผูจ้องซือ้แต่ละประเภทจะตอ้งแนบเอกสารดงัต่อไปนี้ 

ผูจ้องซือ้ประเภทบุคคลธรรมดาสญัชาตไิทย 

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ทีย่งัไม่หมดอายุ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง หรอืใน
กรณีที่บัตรประจ าตัวประชาชนหมดอายุให้แนบส าเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจ าตัว
ประชาชน 13 หลกั หรอืส าเนาเอกสารทางราชการอื่นทีม่เีลขประจ าตวัประชาชน 13 หลกั 
พร้อมลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง ในกรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบส าเนาบตัร
ประจ าตัวประชาชนของผู้เยาว์ (ถ้ามี) ค ายินยอมจากผู้ปกครอง ส าเนาบตัรประจ าตัว
ประชาชนของผู้ปกครอง (บดิา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) ที่ยงัไม่หมดอายุ และ
ส าเนาทะเบยีนบา้นทีผู่เ้ยาวอ์าศยัอยู่พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

ผูจ้องซือ้ประเภทบุคคลธรรมดาสญัชาตต่ิางดา้ว  

ส าเนาใบต่างดา้วหรอืหนังสอืเดนิทางที่ยงัไม่หมดอายุ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง 
(กรณีผูจ้องซือ้เป็นผูเ้ยาว ์จะตอ้งแนบหลกัฐานทีแ่สดงว่าสามารถจองซือ้หน่วยทรสัตไ์ดโ้ดย
ถูกตอ้งตามกฎหมาย) 

ผูจ้องซือ้ประเภทนิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทย 

ส าเนาหนงัสอืรบัรองทีอ่อกโดยกระทรวงพาณิชยท์ีอ่อกไม่เกนิ 6 เดอืนก่อนวนัจองซือ้พรอ้ม
ลงนามรบัรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มอี านาจลงนามของนิตบิุคคลนัน้และประทบัตราส าคญั
ของนิตบิุคคล (ถา้ม)ี พรอ้มแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืส าเนาใบต่างดา้ว หรอื
ส าเนาหนังสอืเดนิทางทีย่งัไม่หมดอายุ (แลว้แต่กรณี) ของผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคล
ดงักล่าว พรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 
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ผูจ้องซือ้ประเภทนิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในต่างประเทศ 

ส าเนาหนังสอืส าคญัการจดัตัง้บรษิัท (Certificate of Incorporation) หรอืหนังสอืแสดง
ความเป็นนิตบิุคคล (Affidavit) และรายชื่อผูม้อี านาจลงนามพรอ้มตวัอย่างลายมอืชื่อ ทีอ่อก
ไม่เกนิ 6 เดอืน นบัจนถงึวนัยื่นใบจองซือ้ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกต้องโดยผูม้อี านาจ
ลงนามของนิตบิุคคลนัน้และประทบัตราส าคญัของนิตบิคุคล (ถา้ม)ี พรอ้มแนบส าเนาใบต่าง
ดา้ว หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทาง (แลว้แต่กรณี) ทีย่งัไม่หมดอายุของผูม้อี านาจลงนามของ
นิตบิุคคลดงักล่าว พรอ้มรบัรองส าเนาถูกต้อง ทัง้นี้ ส าเนาเอกสารประกอบทีล่งลายมอืชื่อ
รบัรองส าเนาถูกตอ้งแลว้ตอ้งไดร้บัการรบัรองลายมอืชื่อโดยเจา้หน้าที ่Notary Public หรอื
หน่วยงานอื่นใดที่มอี านาจในประเทศที่เอกสารดงักล่าวไดจ้ดัท าหรอืรบัรองความถูกต้อง 
ท าการรบัรองลายมอืชื่อของผู้จดัท าหรอืผู้ให้ค ารบัรองความถูกต้องของเอกสาร และให้
เจ้าหน้าทีข่องสถานทูตไทยหรอืสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารได้จดัท าหรอืรบัรอง
ความถูกต้อง ท าการรบัรองลายมอืชื่อและตราประทบัของเจา้หน้าที ่Notary Public หรอื
หน่วยงานอื่นใดทีไ่ดด้ าเนินการขา้งต้น ซึง่ต้องมอีายุไม่เกนิ 6 เดอืนนับจนถงึวนัยื่นใบจอง
ซือ้ และแนบส าเนาใบต่างดา้ว หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทาง (แลว้แต่กรณี) ทีย่งัไม่หมดอายุ
ของผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคลดงักล่าว พรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

ส าหรบัผู้ที่จองซื้อผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) หรือธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) ในกรณีมกีารคนืเงนิค่าจองซือ้ดว้ยเหตุผลใด ๆ หากผูจ้องซือ้มคีวามประสงคร์บัเงนิคนื 
โดยวธิโีอนเงนิเขา้บญัชเีงนิฝากธนาคารประเภทบญัชอีอมทรพัย ์หรอืบญัชกีระแสรายวนั ทีเ่ปิด
ไวก้บัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทยของผูจ้องซือ้ ผูจ้องซือ้จะต้องแนบส าเนาบญัชเีงนิฝากออม
ทรพัย์ หรือกระแสรายวนัดังกล่าว ที่ระบุเลขที่บัญชี และชื่อบญัชี โดยชื่อของบัญชีธนาคาร
ดงักล่าวตอ้งตรงกบัชื่อผูจ้องซือ้ พรอ้มทัง้ลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง (โปรดดูรายละเอยีดในขอ้ 
2.8 เกีย่วกบัวธิกีารคนืเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรสัต์) ทัง้นี้ ในกรณีทีผู่จ้องซือ้รายใดมไิดแ้นบส าเนา
สมุดเงินฝากหน้าที่มีชื่อผู้จองซื้อและเลขที่บัญชี หรือในกรณีที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด 
(มหาชน) หรอืธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ไม่สามารถด าเนินการคนืเงินค่าจองซื้อโดย
วธิกีารโอนเงนิเขา้บญัชเีงนิฝากธนาคารประเภทบญัชอีอมทรพัย ์หรอืบญัชกีระแสรายวนัของผู้
จองซื้อได้ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) หรือ
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) จะด าเนินการคนืเงนิค่าจองซือ้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้เป็นเชค็ขดีคร่อม
เฉพาะสัง่จ่ายในนามผูจ้องซือ้ โดยส่งทางไปรษณียล์งทะเบยีนตามทีอ่ยู่ทีป่รากฏในฐานขอ้มูลผู้
ถอืหน่วยทรสัตเ์ดมิทีม่สีทิธขิอง CPNREIT (โปรดดรูายละเอยีดในขอ้ 2.8 เกีย่วกบัวธิกีารคนืเงนิ
ค่าจองซือ้หน่วยทรสัต)์ 

ส าหรบัผูท้ี่จองซือ้ผ่านบรษิัทหลกัทรพัย ์เมย์แบงก์ กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  ใน
กรณีมกีารคนืเงนิค่าจองซือ้ดว้ยเหตุผลใด ๆ บรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) 
จ ากดั (มหาชน) จะด าเนินการคนืเงนิ โดยการโอนเงนิอตัโนมตัเิขา้บญัชใีนชื่อผูจ้องซือ้ กรณีผู้
จองซือ้ช าระเงนิค่าจองซือ้ดว้ยวธิหีกัเงนิอตัโนมตั ิ(Automatic Transfer System หรอื ATS) และ
มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และมีรายละเอียดบัญชีธนาคารที่ให้ไว้กับ บริษัทหลักทรัพย ์ 
เมยแ์บงก์ กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) หรอืโอนเงนิเขา้บญัชซีือ้ขายหลกัทรพัยต์าม
ประเภทบญัชทีีล่กูคา้แจง้ไว ้(ทัง้นี้การคนืเงนิใหเ้ป็นไปตามทีบ่รษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ 
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(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ก าหนดเพิ่มเติมได้) หรือหากผู้จองซื้อไม่มีบัญชีซื้อขาย
หลกัทรพัยก์บับรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) หรอืในกรณีที่
บรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ไม่สามารถด าเนินการคนืเงนิ 
โดยการโอนเงนิอตัโนมตัเิขา้บญัชใีนชือ่ผูจ้องซือ้และหรอืวธิทีีก่ าหนดเพิม่เตมิ ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุ
ใดกต็าม บรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  จะด าเนินการคนื
เงนิค่าจองซือ้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้เป็นเชค็ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามผูจ้องซือ้ โดยส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบยีนตามทีอ่ยู่ทีป่รากฏในฐานขอ้มูลผูถ้อืหน่วยทรสัต์เดมิทีม่สีทิธขิอง CPNREIT (โปรดดู
รายละเอยีดในขอ้ 2.8 เกีย่วกบัวธิกีารคนืเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรสัต)์ 

กรณีผูจ้องเป็นผูท้ีม่บีญัชซีือ้ขายหลกัทรพัยห์รอืเปิดบญัชอีื่น ๆ กบับรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์
กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) หรอืบรษิัทหลกัทรพัยอ์ื่น ๆ ซึง่ไดผ้่านขัน้ตอนการรูจ้กั
ลูกคา้และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัลูกคา้ (Know Your Customer & Customer 
Due Diligence : KYC/CDD) และไดด้ าเนินการจดัท าแบบประเมนิความสามารถในการรบัความ
เสีย่ง (Suitability Test) กบับรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
หรือบริษัทหลกัทรพัย์อื่น ๆ แล้ว ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีนับจนถึงวนัจองซื้อ ผู้จองซื้อ
ดงักล่าวไม่จ าเป็นต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซือ้ ทัง้นี้ 
หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวข้างต้น ผู้จองซื้อจะต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ 
Suitability Test ที่กรอกรายละเอยีดถูกต้อง ครบถ้วนและชดัเจน พรอ้มลงลายมอืชื่อผูจ้องซื้อ
ให้แก่บริษัทหลกัทรพัย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  เพื่อเป็นเอกสาร
ประกอบใบจองซือ้ เว้นแต่ (1) กรณีผูจ้องซือ้ท าการจองซือ้ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั 
(มหาชน) ซึ่งได้ผ่านขัน้ตอนการรู้จกัลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกบัลูกค้า 
(Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และไดด้ าเนินการจดัท า
แบบประเมินความสามารถในการรบัความเสี่ยง (Suitability Test) กบัธนาคารไทยพาณิชย ์
จ ากดั (มหาชน) แล้ว ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีนับจนถึงวนัจองซื้อ ผู้จองซื้อดงักล่าวไม่
จ าเป็นต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซือ้ ทัง้นี้ หากไม่
เป็นไปตามเงื่อนไขทีก่ล่าวขา้งตน้ ผูจ้องซือ้จะต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test 
ทีก่รอกรายละเอยีดถูกต้อง ครบถ้วนและชดัเจน พรอ้มลงลายมอืชื่อผูจ้องซือ้ใหแ้ก่ธนาคารไทย
พาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) เพื่อเป็นเอกสารประกอบใบจองซือ้ หรอื (2) กรณีผูจ้องซือ้ท าการจอง
ซื้อผ่านธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ซึ่งได้ผ่านขัน้ตอนการรู้จกัลูกค้าและตรวจสอบเพื่อ
ทราบขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบัลูกคา้ (Know Your Customer & Customer Due Diligence : 
KYC/CDD) และไดด้ าเนินการจดัท าแบบประเมนิความสามารถในการรบัความเสีย่ง (Suitability 
Test) กบัธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) แลว้ ภายในระยะเวลาไม่เกนิ 2 ปีนบัจนถงึวนัจองซือ้ 
ผูจ้องซือ้ดงักล่าวไม่จ าเป็นต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจอง
ซือ้ ทัง้นี้ หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขทีก่ล่าวขา้งต้น ผูจ้องซือ้จะต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ 
Suitability Test ที่กรอกรายละเอยีดถูกต้อง ครบถ้วนและชดัเจน พรอ้มลงลายมอืชื่อผูจ้องซื้อ
ใหแ้ก่ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) เพื่อเป็นเอกสารประกอบใบจองซือ้ 

นอกจากนี้ ผู้จองซื้อดงักล่าวจะต้องกรอกแบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็นบุคคลสหรฐัฯ 
(บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) และแบบสอบถามส าหรบัตรวจสอบสถานะ FATCA (เฉพาะนิติ
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บุคคล) ตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ในกรณีทีผู่จ้องซือ้ไม่ประสงคจ์ะ
ขอรบัใบทรสัต์ แต่ประสงคท์ี่จะใชบ้รกิารของศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์โดยผูจ้องซื้อประสงค์ทีจ่ะ
ฝากหลกัทรพัย์ในบญัชขีองผูอ้อกหลกัทรพัย์สมาชกิเลขที่ 600 หากผู้จองซื้อดงักล่าวไม่กรอก
แบบสอบถามส าหรบัตรวจสอบสถานะ FATCA ตาม Foreign Account Tax Compliance Act 
(FATCA) ผูเ้สนอขายหน่วยทรสัต์ขอสงวนสทิธใินการออกใบทรสัต์ในนามของผูจ้องซื้อให้แก่ผู้
จองซือ้ 

2. การจองซือ้ผ่านทางโทรศพัท์บนัทกึเทป: ผูจ้องซื้อสามารถจองซื้อผ่านเจา้หน้าที่ผู้แนะน าการ
ลงทุน หรอื Investment Consultant (IC) ของบรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) 
จ ากดั (มหาชน) เท่านัน้ โดยยืนยนัการจองซื้อผ่านโทรศพัท์บนัทึกเทปได้ (หากผู้จองซื้อ
หน่วยทรสัต์มเีลขทะเบยีนผู้ถอืหุน้มากกว่า 1 เลขทะเบยีน ผูจ้องซือ้ต้องด าเนินการจองซือ้ผ่าน
ทางโทรศพัทบ์นัทกึเทป 1 ครัง้ ต่อ 1 เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้) โดยผูจ้องซือ้จะตอ้งเป็นผูท้ีม่บีญัชซีือ้
ขายหลกัทรพัย ์หรอืเปิดบญัชอีื่น ๆ กบัผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัตร์ายดงักล่าว ซึง่ไดผ้่านขัน้ตอน
การรูจ้กัลกูคา้และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัลูกคา้ (Know Your Customer (KYC) 
หรอื Customer Due Diligence (CDD)) และไดด้ าเนินการจดัท าแบบประเมนิความสามารถใน
การรบัความเสีย่ง (Suitability Test) กบัผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์รายดงักล่าว ในช่วงระยะเวลา
ไม่เกนิ 2 ปีก่อนการจองซื้อผ่านทางโทรศพัท์บนัทึกเทป ทัง้นี้ ผู้จดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ราย
ดงักล่าวจะจดัใหม้หีนังสอืชีช้วนและสรุปขอ้มูลส าคญัของกองทรสัต์ (Fact Sheet) ในเวบ็ไซต์
ของผู้จดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์รายดงักล่าว โดยผู้จดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์รายดงักล่าวจะต้องมี
การควบคุมการดูแลการจองซือ้ผ่านทางโทรศพัทบ์นัทกึเทปทีร่ดักุมพอ และผูจ้องซือ้ต้องยนืยนั
ทางวาจาว่าได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนในหนังสอืชี้ชวนของ
หน่วยทรสัต์หรอืสรุปขอ้มูลส าคญัของกองทรสัต์ (Fact Sheet) และยนิยอมผูกพนัตามหนังสอื 
ชีช้วนหรอืสรุปขอ้มูลส าคญัของกองทรสัต์ (Fact Sheet) ของหน่วยทรสัต์ดงักล่าว โดยผูจ้องซือ้
ไม่ต้องกรอกขอ้มูลและลงนามในใบจองซื้อ (Hard Copy) รวมถึงไม่ต้องแนบเอกสารใด ๆ 
ประกอบการจองซือ้ โดยปฏบิตัดิงันี้ 

(ก) ผูแ้นะน าการลงทุนของผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์รายดงักล่าว ต้องแจง้การจดัสรรจ านวน
หน่วยทรสัตจ์องใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ผ่านทางโทรศพัทบ์นัทกึเทป โดยระบุจ านวนหน่วยทรสัต์ที่
จดัสรร ราคาที่จองซื้อ จ านวนเงนิที่ต้องช าระ การฝากหน่วยทรสัต์ วิธกีารและวนัที่ต้อง
ช าระราคา และแจ้งให้ทราบว่าผู้จองซื้อสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ ยวกับการเสนอขาย
หน่วยทรสัตใ์นหนงัสอืชีช้วนของหลกัทรพัยผ์่านเวบ็ไซต์ของผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ราย
ดงักล่าวหรอืจากหนงัสอืชีช้วนผ่าน www.sec.or.th 

(ข) ผูแ้นะน าการลงทุนของผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์รายดงักล่าว ต้องตรวจสอบตวัตนของผู้
จองซือ้ผ่านทางโทรศพัทบ์นัทกึเทป เช่น เลขประจ าตวัประชาชน วนัเดอืนปีเกดิ ธนาคารที่
ใชช้ าระโดยวธิเีงนิโอนอตัโนมตั ิ(หรอืทีเ่รยีกว่า Automatic Transfer System หรอื ATS) 
กบัผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัตร์ายดงักล่าว หรอืชื่อผูแ้นะน าการลงทุน เป็นตน้ 

(ค) ผูจ้องซือ้ตอ้งยนืยนัทางวาจาว่าไดร้บัทราบขอ้มลูเกีย่วกบัการเสนอขายหน่วยทรสัต์เพิม่ทุน
ในหนังสอืชี้ชวนหรอืสรุปข้อมูลส าคญัของกองทรสัต์ (Fact Sheet) ยนิยอมผูกพนัตาม
หนงัสอืชีช้วนหรอืสรุปขอ้มลูส าคญัของกองทรสัต ์(Fact Sheet) ดงักล่าว  



ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์CPN รเีทล โกรท 
CPN RETAIL GROWTH LEASEHOLD REIT 

 

 

ส่วนที ่3 หน้า 21 

     

(ง) ผู้แนะน าการลงทุนของผู้จ ัดจ าหน่ายหน่วยทรัสต์รายดังกล่าว เมื่อรับค ายืนยันพร้อม
รายละเอยีดการจองซือ้ผ่านทางโทรศพัทบ์นัทกึเทป ต้องบนัทกึค าสัง่การจองซือ้ผ่านระบบ
ของผู้จ ัดจ าหน่ายหน่วยทรัสต์รายดังกล่าว โดยระบบจะแสดงข้อมูลการจองผ่านทาง
โทรศพัทบ์นัทกึเทป ชื่อผูแ้นะน าการลงทุน วนัและเวลาบนัทกึการจองซือ้ผ่านระบบ 

กรณีมกีารคนืเงนิค่าจองซือ้ดว้ยเหตุผลใด ๆ บรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) 
จ ากดั (มหาชน) จะด าเนินการคนืเงนิ โดยการโอนเงนิอตัโนมตัเิขา้บญัชใีนชื่อผูจ้องซือ้ กรณีผู้
จองซือ้ช าระเงนิค่าจองซือ้ดว้ยวธิหีกัเงนิอตัโนมตั ิ(Automatic Transfer System หรอื ATS) และ
มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และมีรายละเอียดบัญชีธนาคารที่ให้ไว้กับ บริษัทหลักทรัพย ์ 
เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) หรอืหากผูจ้องซือ้ไม่มบีญัชซีือ้ขายหลกัทรพัย์
กบับรษิัทหลกัทรพัย์ เมย์แบงก์ กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  หรอืในกรณีที่บรษิัท
หลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ไม่สามารถด าเนินการคนืเงนิ โดย
การโอนเงนิอตัโนมตัเิขา้บญัชใีนชื่อผูจ้องซือ้ ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใดกต็าม บรษิทัหลกัทรพัย ์เมย์
แบงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) จะด าเนินการคนืเงนิค่าจองซือ้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้เป็น
เชค็ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามผูจ้องซือ้ โดยส่งทางไปรษณียล์งทะเบยีนตามทีอ่ยู่ทีร่ะบุในใบ
จองซือ้ (โปรดดรูายละเอยีดในขอ้ 2.8 เกีย่วกบัวธิกีารคนืเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรสัต)์  

โดยวธิกีารจองซือ้ขา้งตน้สามารถใชก้บัผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ดงัต่อไปนี้ 

ผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต ์
การจองซ้ือโดยวิธีกรอกรายละเอียดใน

เอกสารใบจองซ้ือ (Hard Copy) 
การจองซ้ือผา่นทาง
โทรศพัทบ์นัทึกเทป 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  - 
บริษทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กิมเอง็ 
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)   

ธนาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน)  - 

(ข) ผูจ้องซือ้สามารถจองซือ้ตามวนัและเวลาดงัต่อไปนี้ 

 ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ทุกสาขาทัว่ประเทศ ในวนัที ่13 มนีาคม 2563 วนัที ่16 
มนีาคม 2563 ระหว่างเวลาเปิดท าการ และวนัที ่17 มนีาคม 2563 ตัง้แต่เวลาเปิดท าการถงึเวลา 
15.30 น. 

 ส านักงานใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  
ฝ่ายวาณิชธนกจิ ชัน้ 20 อาคารส านักงานดอิอฟฟิศเศส แอท เซน็ทรลั เวลิด์ เลขที่ 999/9  
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 ในวนัที ่13 มนีาคม 2563 วนัที ่16 
มนีาคม 2563 และวนัที ่17 มนีาคม 2563 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถงึ 16.00 น. 

 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ทุกสาขาทัว่ประเทศ ในวนัที่ 13 มนีาคม 2563 วนัที่ 16 
มนีาคม 2563 ระหว่างเวลาเปิดท าการ และวนัที ่17 มนีาคม 2563 ตัง้แต่เวลาเปิดท าการถงึเวลา 
15.30 น. 

(ค) ผู้จองซื้อต้องช าระเงนิค่าจองซื้อหน่วยทรสัต์ตามจ านวนที่จองซื้อที่ราคาเสนอขายเบื้องต้นสูงสุดที ่
33.00 บาทต่อหน่วย โดยมวีธิชี าระเงนิค่าจองซือ้ ดงันี้ 
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(1) ส าหรบัผู้ที่จองซื้อผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน)  หรือธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) 

ช าระค่าจองซือ้โดยเงนิสด หรอืการโอนเงนิ  

วนัที่ 13 มนีาคม 2563 วนัที่ 16 มนีาคม 2563 ระหว่างเวลาเปิดท าการ และวนัที่ 17 มนีาคม 
2563 ตัง้แต่เวลาเปิดท าการถงึเวลา 15.30 น. ผูจ้องซือ้จะต้องช าระเงนิค่าจองซือ้ครัง้เดยีวเตม็
ตามจ านวนทีจ่องซือ้โดยช าระเป็นเงนิสด หรอืการโอนเงนิ เขา้บญัชชีื่อ “บญัชจีองซือ้หน่วยทรสัต์ 
CPNREIT – PPO” หรอื “CPNREIT Subscription Account - PPO” 

ช าระค่าจองซือ้โดยเชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอืดร๊าฟท ์ 

วนัที่ 13 มีนาคม 2563 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. หรือเวลาเปิดท าการของสาขาถึง
เวลา 15.30 น. และวนัที ่16 มนีาคม 2563 เวลา 8.30 น. ถงึ 13.00 น. ผูจ้องซือ้ช าระเงนิค่าจอง
ซือ้โดยช าระเป็นเชค็ แคชเชยีร์เชค็ หรอืดร๊าฟท์ และเชค็ แคชเชยีร์เชค็ หรอืดร๊าฟท์ จะต้องลง
วันที่ไม่เกินวันที่ 16 มีนาคม 2563 เท่านัน้ โดยให้ขีดคร่อมสัง่จ่ายบัญชีชื่อ “บัญชีจองซื้อ
หน่วยทรสัต์ CPNREIT - PPO” หรอื “CPNREIT Subscription Account - PPO” ทัง้นี้ เชค็ 
แคชเชยีรเ์ชค็หรอืดร๊าฟท ์ต้องสามารถเรยีกเกบ็เงนิไดจ้ากส านักหกับญัชเีดยีวกนัภายในวนัท า
การถดัไป พร้อมระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศพัทท์ี่สามารถติดต่อได้ไวด้้านหลงั
เชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอืดร๊าฟท ์

(2) ส าหรบัผูท้ีจ่องซือ้ผ่านบรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

กรณีช าระเงินภายในประเทศไทย (เฉพาะสกลุบาท) 

การช าระเงนิต้องน าฝากบญัชธีนาคารโดยใชแ้บบฟอรม์ Bill Payment (ยกเวน้การโอนเงนิผ่าน
ระบบบาทเนต (BAHTNET)) โดยกรอกขอ้มูลใหค้รบถ้วนพรอ้มระบุรหสัลูกคา้ (Ref. 1) เป็นเลข
บตัรประชาชน 13 หลกั และรหสัอ้างองิ (Ref 2.) เป็นเลขทะเบยีนผูถ้ือหุ้น 10 หลกั (ตามที่
ปรากฎในใบรบัรองการจองซื้อหุน้) และต้องช าระเงนิผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคารไทยพาณิชย ์
จ ากัด (มหาชน) เท่านัน้ หรือช าระค่าจองซื้อโดยการหักเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัต ิ
(Automatic Transfer System หรอื ATS) หรอื โดยการหกัเงนิฝากในบญัชซีือ้ขายหลกัทรพัย์
ของผู้จองซื้อที่ฝากอยู่กบับรษิัทหลกัทรพัย์ เมย์แบงก์ กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
หรอืวธิอีื่นใดทีบ่รษิทัหลกัทรพัย์ เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เหน็ชอบ  

ชื่อบญัชภีาษาไทย บรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
เพื่อจองซือ้หุน้ 3 

ชื่อบญัชภีาษาองักฤษ Maybank Kim Eng Securities (Thailand) PCL for subscription 3 
ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั 
ธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 
สาขา วทิยุ 
เลขทีบ่ญัช ี 049-3-12700-5 

ทัง้นี้ ผูจ้องซือ้มวีธิแีละระยะเวลาช าระเงนิค่าจองซือ้ ดงันี้  
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ช าระค่าจองซือ้โดยการฝากเงนิ การโอนเงนิ หรอืการโอนเงนิผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) 

วนัที ่13 มนีาคม 2563 วนัที ่16 มนีาคม 2563 และวนัที ่17 มนีาคม 2563 ระหว่างเวลา 9.00 น. 
ถงึ 16.00 น. ผูจ้องซือ้จะตอ้งช าระเงนิค่าจองซือ้ครัง้เดยีวเตม็ตามจ านวนทีจ่องซือ้โดยช าระเป็น
การฝากเงนิ การโอนเงนิ หรอืการโอนเงนิผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) เขา้บญัชธีนาคารที่
บรษิทัหลกัทรพัย์ เมยแ์บงก์ กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ก าหนดขา้งต้น ทัง้นี้ การ
โอนเงนิผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) ผูจ้องซือ้ตอ้งรบัผดิชอบค่าธรรมเนียมการโอน และ/หรอื
ค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกิดจากการท าธุรกรรมโอนเงนิทัง้หมด (จ านวนเงินที่บริษัทหลกัทรพัย ์ 
เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ไดร้บั ตอ้งเท่ากบัยอดจองซือ้เตม็จ านวน) 

ช าระค่าจองซือ้โดยเชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอืดร๊าฟท ์ 

วนัที ่13 มนีาคม 2563 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. และวนัที่ 16 มนีาคม 2563 เวลา 
9.00 น. ถงึ 13.00 น. ผูจ้องซือ้ช าระเงนิค่าจองซือ้โดยช าระเป็นเชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอืดร๊าฟท ์
และเชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอืดร๊าฟท ์จะต้องลงวนัทีไ่ม่เกนิวนัที ่16 มนีาคม 2563 เท่านัน้ โดยให้
ขดีคร่อมสัง่จ่ายบญัชธีนาคารตามที่บรษิัทหลกัทรพัย์ เมย์แบงก์ กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน) ก าหนดขา้งต้น ทัง้นี้ ผูจ้องซือ้จะต้องน าฝากโดยใช้แบบฟอรม์ Bill Payment และเชค็ 
แคชเชยีรเ์ชค็ หรอืดร๊าฟท ์ตอ้งสามารถเรยีกเกบ็เงนิไดจ้ากส านักหกับญัชเีดยีวกนัภายในวนัท า
การถดัไป พร้อมระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศพัทท์ี่สามารถติดต่อได้ไวด้้านหลงั
เชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอืดร๊าฟท ์

ช าระค่าจองซือ้โดยการหกัเงนิผ่านระบบการโอนอตัโนมตั ิ(Automatic Transfer System หรอื 
ATS) หรือ โดยการหักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อที่ฝากอยู่กับบริษัท
หลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เท่านัน้ 

วนัที ่13 มนีาคม 2563 วนัที ่16 มนีาคม 2563 และวนัที ่17 มนีาคม 2563 ระหว่างเวลา 9.00 น. 
ถงึ 16.00 น. ผูจ้องซือ้จะตอ้งช าระเงนิค่าจองซือ้ครัง้เดยีวเตม็ตามจ านวนทีจ่องซือ้โดยการหกัเงนิ
ผ่านระบบการโอนอตัโนมตั ิ(Automatic Transfer System หรอื ATS) หรอืโดยการหกัเงนิฝาก
ในบญัชซีือ้ขายหลกัทรพัยข์องผูจ้องซือ้ทีฝ่ากอยู่กบับรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศ
ไทย) จ ากดั (มหาชน) โดยจะกระท าไดเ้ฉพาะผูจ้องซือ้ทีไ่ดเ้ปิดบญัชซีือ้ขายหลกัทรพัยก์บับรษิทั
หลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ทีไ่ดด้ าเนินการแจง้ความประสงค์
ใหโ้อนเงนิเพื่อช าระค่าภาระผูกพนัโดยอตัโนมตัแิละระบบการโอนเงนิอตัโนมตัิดงักล่าวมผีลใช้
บงัคบัแลว้ในวนัจองซือ้ 

 กรณีช าระเงินจากต่างประเทศ (เฉพาะสกลุบาท) 

ชื่อบญัชภีาษาไทย บรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
ชื่อบญัชภีาษาองักฤษ Maybank Kim Eng Securities (Thailand) PCL. 
ประเภทบญัช ี ออมทรพัย ์
ธนาคาร ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
สาขา ส านกังานใหญ่ 
ทีอ่ยู่ เลขที ่100 ถนนสาทรเหนือ แขวงสลีม เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500 
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เลขทีบ่ญัช ี 001-0081943-5 
Swiftcode SCBLTHBX 
ค่าธรรมเนียมขารบั ไม่ม ี

วนัที ่13 มนีาคม 2563 วนัที่ 16 มนีาคม 2563 และวนัที่ 17 มนีาคม 2563 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถงึ 
16.00 น. ผูจ้องซือ้จะต้องช าระเงนิค่าจองซือ้ครัง้เดยีวเตม็ตามจ านวนเขา้บญัชธีนาคารที่บรษิัท
หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ก าหนดข้างต้น โดยบริษัท
หลกัทรพัย์ เมย์แบงก์ กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) จะได้ต้องรบัเงนิค่าจองซื้อเต็ม
จ านวนดงักล่าว ภายในวนัที่ 17 มนีาคม 2563 เวลา 16.00 น. ทัง้นี้ ผู้จองซือ้ต้องรบัผดิชอบ
ค่าธรรมเนียมการโอน และ/หรอืค่าธรรมเนียมอื่นใดทีเ่กดิจากการท าธุรกรรมโอนเงนิทัง้หมด 

(ง) ผูจ้องซือ้จะตอ้งน าใบจองซือ้และเอกสารประกอบการจองซือ้ในขอ้ (ก) พรอ้มแนบเอกสารประกอบการ
จองซือ้ตามขอ้ (ก) (1) – (3) ไปจองซือ้ทีธ่นาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) หรอืธนาคารกรุงไทย 
จ ากดั (มหาชน) กรณีผูจ้องซือ้ช าระเงนิค่าจองซื้อหน่วยทรสัต์ตามขอ้ (ค) (1) หรอืบรษิทัหลกัทรพัย ์
เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) กรณีผูจ้องซือ้ช าระเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรสัต์ตามขอ้ 
(ค) (2) ภายในระยะเวลาดงัต่อไปนี้ 

 ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ทุกสาขาทัว่ประเทศ ในวนัที ่13 มนีาคม 2563 วนัที ่16 
มนีาคม 2563 ระหว่างเวลาเปิดท าการ และวนัที ่17 มนีาคม 2563 ตัง้แต่เวลาเปิดท าการถงึเวลา 
15.30 น. 

 ส านักงานใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  
ฝ่ายวาณิชธนกจิ ชัน้ 20 อาคารส านักงานดอิอฟฟิศเศส แอท เซน็ทรลั เวลิด์ เลขที่ 999/9  
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 ในวนัที ่13 มนีาคม 2563 วนัที ่16 
มนีาคม 2563 และวนัที ่17 มนีาคม 2563 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถงึ 16.00 น. 

 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ทุกสาขาทัว่ประเทศ ในวนัที่ 13 มนีาคม 2563 วนัที่ 16 
มนีาคม 2563 ระหว่างเวลาเปิดท าการ และวนัที ่17 มนีาคม 2563 ตัง้แต่เวลาเปิดท าการถงึเวลา 
15.30 น. 

โดยในการจองซือ้เจา้หน้าทีร่บัจองจะลงลายมอืชื่อรบัจองเพื่อเป็นหลกัฐานในการรบัจองซือ้ใหแ้ก่ผูจ้อง
ซือ้ 

(จ) ผูจ้องซือ้ทีย่ื่นความจ านงในการจองซือ้และไดช้ าระค่าจองซือ้หน่วยทรสัต์แลว้ จะขอยกเลกิการจองซือ้
และขอรบัเงนิคนืไม่ได ้ทัง้นี้ ผู้จดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์แต่ละรายมสีทิธปิฏเิสธหรอืยกเลกิการจองซื้อ
ของผูจ้องซือ้ทีด่ าเนินการไม่ครบถว้นตามวธิกีารทีร่ะบุในขอ้ 2.3.1.1 (ก) ถงึ (ง) 

(ฉ) ผูจ้องซือ้ทีม่ถีิน่ทีอ่ยู่ในต่างประเทศ จะต้องเป็นผูร้บัภาระในเรื่องของขอ้ก าหนด กฎระเบยีบ และภาษี
ต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวเนื่องกบัการลงทุนในหน่วยทรสัต์ ตามเงื่อนไขและวธิกีารที่ผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์
ก าหนด 
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เวน้แต่ผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัตแ์ต่ละรายตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 2.1.1.1 (1) ขอ้ 2.1.1.1 (2) และขอ้ 2.1.1.3 (2) 
จะยนิยอมผ่อนผนัใหเ้ป็นแต่ละกรณีไป และผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์แต่ละรายตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 2.1.1.1 
(1) ขอ้ 2.1.1.1 (2) และขอ้ 2.1.1.3 (2) ขอสงวนสทิธใินการพจิารณาเปลีย่นแปลงหรอืเรยีกเอกสารหลกัฐาน
อื่น ๆ เพิม่เตมิตามทีเ่หน็สมควร 

ทัง้นี้ ผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์แต่ละรายตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 2.1.1.1 (1) ขอ้ 2.1.1.1 (2) และขอ้ 2.1.1.3 (2) 
จะด าเนินการสง่มอบเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรสัต์ใหแ้ก่ทรสัต ีตามรายละเอยีดทีก่ าหนดในสญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดั
จ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย (Underwriting Agreement) ต่อไป 

2.3.1.2 ผูล้งทุนสถาบนัทีไ่ม่ไดน้ าส่งใบ Bookbuilding และผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลทีม่อบอ านาจให้ผูดู้แลรกัษา
ผลประโยชน์ (Custodian) เป็นผูด้ าเนินการจองซือ้แทน 

(ก) ผูจ้องซือ้จะตอ้งจองซือ้หน่วยทรสัตผ์่านธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ทมีปฏบิตักิารการลงทุน
และช าระราคา เลขที ่9 G Tower ชัน้ 15 ฝ ัง่ปีกเหนือ ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง 
กรุงเทพฯ 10310 หรอืบรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ตามทีร่ะบุ
ไวใ้นขอ้ 2.1.1.1 โดยผูจ้องซือ้จะตอ้งกรอกรายละเอยีดการจองซือ้ในใบจองซือ้ใหถู้กต้องครบถ้วนและ
ชดัเจน พร้อมลงลายมือชื่อและประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถ้ามี) ทัง้นี้ ผู้จองซื้อจะต้องแนบ
เอกสารประกอบการจองซือ้ดงัต่อไปนี้ (หากผูจ้องซือ้หน่วยทรสัตม์เีลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้มากกว่า 1 เลข
ทะเบยีน ผู้จองซื้อต้องแยกใบจองซือ้หน่วยทรสัต์และเอกสารประกอบใบจองซือ้ 1 ชุด ต่อ 1 เลข
ทะเบยีนผูถ้อืหุน้) 

(1) ใบรบัรองการจองซือ้หุน้ (ถา้ม)ี ซึง่ออกโดยศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยฯ์ 
(2) เอกสารหลกัฐานการช าระเงนิตามขอ้ 2.3.1.2 (ค) 
(3) เอกสารการแสดงตนของผูจ้องซือ้ โดยผูจ้องซือ้แต่ละประเภทจะตอ้งแนบเอกสารดงัต่อไปนี้ 

ผูจ้องซือ้ประเภทนิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทย 

ส าเนาหนังสอืรบัรองทีอ่อกโดยกระทรวงพาณิชยท์ี่ออกไม่เกนิ 6 เดอืนก่อนวนัจองซื้อพรอ้มลง
นามรบัรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มอี านาจลงนามของนิติบุคคลนัน้และประทบัตราส าคญัของนิติ
บุคคล (ถา้ม)ี พรอ้มแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืส าเนาใบต่างดา้ว หรอืส าเนาหนงัสอื
เดินทางที่ยงัไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อม
รบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

ผูจ้องซือ้ประเภทนิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในต่างประเทศ 

ส าเนาหนงัสอืส าคญัการจดัตัง้บรษิทั (Certificate of Incorporation) หรอืหนังสอืแสดงความเป็น
นิตบิุคคล (Affidavit) และรายชื่อผูม้อี านาจลงนามพรอ้มตวัอย่างลายมอืชื่อ ทีอ่อกไม่เกนิ 6 เดอืน 
นบัจนถงึวนัยื่นใบจองซือ้ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกต้องโดยผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคล
นัน้และประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถ้าม)ี พรอ้มแนบส าเนาใบต่างดา้ว หรอืส าเนาหนังสอื
เดินทาง (แล้วแต่กรณี) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อม
รบัรองส าเนาถูกต้อง ทัง้นี้ ส าเนาเอกสารประกอบที่ลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกต้องแล้วต้อง
ได้รบัการรบัรองลายมอืชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มอี านาจใน
ประเทศทีเ่อกสารดงักล่าวไดจ้ดัท าหรอืรบัรองความถูกต้อง ท าการรบัรองลายมอืชื่อของผูจ้ดัท า
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หรอืผูใ้หค้ ารบัรองความถูกต้องของเอกสาร และให้เจา้หน้าที่ของสถานทูตไทยหรอืสถานกงสุล
ไทยในประเทศที่เอกสารได้จดัท าหรือรบัรองความถูกต้อง ท าการรับรองลายมือชื่อและตรา
ประทบัของเจา้หน้าที ่Notary Public หรอืหน่วยงานอื่นใดทีไ่ดด้ าเนินการขา้งตน้ ซึง่ตอ้งมอีายุไม่
เกนิ 6 เดอืนนับจนถึงวนัยื่นใบจองซื้อ และแนบส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนาหนังสอืเดนิทาง 
(แลว้แต่กรณี) ทีย่งัไม่หมดอายุของผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคลดงักล่าว พรอ้มรบัรองส าเนา
ถูกตอ้ง 

ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่มอบอ านาจให้ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็น
ผูด้ าเนินการจองซือ้แทน 

ส าเนาหนงัสอืมอบอ านาจจากผูจ้องซือ้มอบอ านาจใหผู้ดู้แลรกัษาผลประโยชน์ด าเนินการจองซือ้
แทน พรอ้มแนบส าเนาเอกสารของผู้มอบอ านาจ ทัง้นี้ เอกสารดงักล่าวให้เป็นไปตามประเภท
ของผูจ้องซือ้ทีร่ะบุไวข้า้งตน้ (แลว้แต่กรณี) โดยเอกสารดงักล่าวต้องลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง
โดยผูม้อี านาจลงนามแทนผูจ้องซือ้หรอืผูดู้แลรกัษาผลประโยชน์ (แลว้แต่กรณี) และประทบัตรา
ส าคญันิตบิุคคล (ถา้ม)ี 

ส าหรบัผูท้ีจ่องซือ้ผ่านธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ในกรณีมกีารคนืเงนิค่าจองซือ้ดว้ยเหตุผล
ใด ๆ หากผู้จองซื้อมคีวามประสงคร์บัเงนิคนื โดยวธิีโอนเงนิเขา้บญัชเีงนิฝากธนาคารประเภทบญัชี
ออมทรพัย ์หรอืบญัชกีระแสรายวนั ทีเ่ปิดไวก้บัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทยของผูจ้องซือ้ ผูจ้องซือ้
จะตอ้งแนบส าเนาบญัชเีงนิฝากออมทรพัย ์หรอืกระแสรายวนัดงักล่าว ทีร่ะบุเลขทีบ่ญัช ีและชื่อบญัช ี
โดยชื่อของบัญชีธนาคารดังกล่าวต้องตรงกับชื่อผู้จองซื้อ พร้อมทัง้ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง  
(โปรดดูรายละเอยีดในขอ้ 2.8 เกีย่วกบัวธิกีารคนืเงนิค่าจองซื้อหน่วยทรสัต์) ทัง้นี้ ในกรณีที่ผูจ้องซื้อ
รายใดมิได้แนบส าเนาสมุดเงินฝากหน้าที่มีชื่อผู้จองซื้อและเลขที่บญัชี หรือในกรณีที่ธนาคารไทย
พาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ไม่สามารถด าเนินการคนืเงนิค่าจองซือ้โดยวธิกีารโอนเงนิเขา้บญัชเีงนิฝาก
ธนาคารประเภทบญัชอีอมทรพัย ์หรอืบญัชกีระแสรายวนัของผูจ้องซือ้ได ้ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใดกต็าม 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) จะด าเนินการคนืเงนิค่าจองซือ้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้เป็นเชค็ขดีคร่อม
เฉพาะสัง่จ่ายในนามผู้จองซื้อ โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ปรากฏในฐานขอ้มูลผู้ถือ
หน่วยทรสัต์เดมิทีม่สีทิธขิอง CPNREIT (โปรดดูรายละเอยีดในขอ้ 2.8 เกีย่วกบัวธิกีารคนืเงนิค่าจอง
ซือ้หน่วยทรสัต)์ 

ส าหรบัผูท้ีจ่องซื้อผ่านบรษิัทหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในกรณีมี
การคืนเงินค่าจองซื้อด้วยเหตุผลใด ๆ บริษัทหลกัทรพัย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) จะด าเนินการคนืเงนิ โดยการโอนเงนิอตัโนมตัเิขา้บญัชใีนชื่อผูจ้องซือ้ กรณีผูจ้องซือ้ช าระ
เงนิค่าจองซือ้ดว้ยวธิหีกัเงนิอตัโนมตั ิ(Automatic Transfer System หรอื ATS) และมบีญัชซีือ้ขาย
หลักทรัพย์และมีรายละเอียดบัญชีธนาคารที่ให้ไว้กับบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง  
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) หรอืโอนเงนิเขา้บญัชซีือ้ขายหลกัทรพัยต์ามประเภทบญัชทีีลู่กคา้แจง้
ไว ้(ทัง้นี้การคนืเงนิใหเ้ป็นไปตามทีบ่รษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
ก าหนดเพิ่มเติมได้)  หรือหากผู้จองซื้อไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับ บริษัทหลักทรัพย ์ 
เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) หรอืในกรณีทีบ่รษิทัหลกัทรพัย์ เมยแ์บงก ์กมิเอง็ 
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ไม่สามารถด าเนินการคนืเงนิ โดยการโอนเงนิอตัโนมตัเิขา้บญัชใีนชื่อผู้
จองซือ้และหรอืวธิทีีก่ าหนดเพิม่เตมิ ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใดกต็าม บรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ 



ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์CPN รเีทล โกรท 
CPN RETAIL GROWTH LEASEHOLD REIT 

 

 

ส่วนที ่3 หน้า 27 

     

(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) จะด าเนินการคนืเงนิค่าจองซือ้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้เป็นเชค็ขดีคร่อมเฉพาะ
สัง่จ่ายในนามผู้จองซื้อ โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือ
หน่วยทรสัต์เดมิทีม่สีทิธขิอง CPNREIT (โปรดดูรายละเอยีดในขอ้ 2.8 เกีย่วกบัวธิกีารคนืเงนิค่าจอง
ซือ้หน่วยทรสัต)์ 

ทัง้นี้  ผู้ลงทุนสถาบันไม่ต้องด าเนินการจัดท าแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง 
(Suitability Test) ตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ ทธ. 35/2556 เรื่อง 
มาตรฐานการประกอบธุรกจิ โครงสร้างการบรหิารงาน ระบบงาน และการให้บรกิารของผู้ประกอบ
ธุรกจิหลกัทรพัย์ และผูป้ระกอบธุรกจิสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า ลงวนัที่ 6 กนัยายน 2556 (รวมทัง้ที่มี
การแกไ้ขเพิม่เตมิ) 

นอกจากนี้ ผู้จองซื้อดงักล่าวจะต้องกรอกแบบสอบถามเพื่อหาขอ้บ่งชีก้ารเป็นบุคคลสหรฐัฯ (บุคคล
ธรรมดาและนิตบิุคคล) และแบบสอบถามส าหรบัตรวจสอบสถานะ FATCA (เฉพาะนิตบิุคคล) ตาม 
Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ในกรณีทีผู่จ้องซือ้ไม่ประสงคจ์ะขอรบัใบทรสัต์ แต่
ประสงค์ทีจ่ะใช้บรกิารของศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ โดยผูจ้องซื้อประสงค์ที่จะฝากหลกัทรพัย์ในบญัชี
ของผูอ้อกหลกัทรพัยส์มาชกิเลขที ่600 หากผูจ้องซือ้ดงักล่าวไม่กรอกแบบสอบถามส าหรบัตรวจสอบ
สถานะ FATCA ตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ผูเ้สนอขายหน่วยทรสัต์ขอ
สงวนสทิธใินการออกใบทรสัตใ์นนามของผูจ้องซือ้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ 

(ข) ผูจ้องซือ้สามารถจองซือ้ตามวนัและเวลาดงัต่อไปนี้ 

 ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ทมีปฏบิตักิารการลงทุนและช าระราคา เลขที ่9 G Tower 
ชัน้ 15 ฝ ัง่ปีกเหนือ ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ในวนัที ่13 
มีนาคม 2563 วนัที่ 16 มีนาคม 2563 และวนัที่ 17 มีนาคม 2563 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 
16.00 น. 

 ส านักงานใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  
ฝ่ายวาณิชธนกจิ ชัน้ 20 อาคารส านักงานดอิอฟฟิศเศส แอท เซน็ทรลั เวลิด์ เลขที่ 999/9  
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 ในวนัที ่13 มนีาคม 2563 วนัที ่16 
มนีาคม 2563 และวนัที ่17 มนีาคม 2563 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถงึ 16.00 น. 

(ค) ผู้จองซื้อต้องช าระเงนิค่าจองซื้อหน่วยทรสัต์ตามจ านวนที่จองซื้อที่ราคาเสนอขายเบื้องต้นสูงสุดที ่
33.00 บาทต่อหน่วย โดยมวีธิชี าระเงนิค่าจองซือ้ ดงันี้  

ช าระค่าจองซือ้โดยการโอนเงนิ หรอืการโอนเงนิผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) 

 กรณีจองซือ้ผ่านธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) วนัที ่13 มนีาคม 2563 วนัที ่16 มนีาคม 
2563 และวนัที ่17 มนีาคม 2563 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ผู้จองซือ้จะต้องช าระเงนิ
ค่าจองซือ้ครัง้เดยีวเตม็ตามจ านวนทีจ่องซือ้โดยช าระเป็นการโอนเงนิ หรอืการโอนเงนิผ่านระบบ
บาทเนต (BAHTNET) เขา้บญัชธีนาคารตามทีธ่นาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ก าหนด 

 กรณีจองซือ้ผ่านบรษิัทหลกัทรพัย์ เมย์แบงก์ กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) วนัที่ 13 
มีนาคม 2563 วนัที่ 16 มีนาคม 2563 และวันที่ 17 มีนาคม 2563 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 
16.00 น. ผูจ้องซือ้จะตอ้งช าระเงนิค่าจองซือ้ครัง้เดยีวเตม็ตามจ านวนทีจ่องซือ้โดยช าระเป็นการ
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โอนเงิน หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) เข้าบญัชีธนาคารตามที่บริษัท
หลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ก าหนด 

ทัง้นี้ การโอนเงนิผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) ผู้จองซื้อต้องรบัผดิชอบค่าธรรมเนียมการโอน  
และ/หรอืค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกดิจากการท าธุรกรรมโอนเงนิทัง้หมด (จ านวนเงนิที่ผู้จดัการการจดั
จ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายไดร้บั ตอ้งเท่ากบัยอดจองซือ้เตม็จ านวน) 

ช าระค่าจองซือ้โดยเชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอืดร๊าฟท ์ 

 กรณีจองซื้อผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) วนัที่ 13 มนีาคม 2563 ระหว่างเวลา 
9.00 น. ถงึ 16.00 น. และวนัที ่16 มนีาคม 2563 เวลา 9.00 น. ถงึ 13.00 น. ผูจ้องซือ้ช าระเงนิ
ค่าจองซื้อโดยช าระเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรอืดร๊าฟท์ และเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์  
จะตอ้งลงวนัทีไ่ม่เกนิวนัที ่16 มนีาคม 2563 เท่านัน้ โดยใหข้ดีคร่อมสัง่จ่ายบญัชีธนาคารตามที่
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ก าหนด 

 กรณีจองซือ้ผ่านบรษิัทหลกัทรพัย์ เมย์แบงก์ กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) วนัที่ 13 
มนีาคม 2563 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถงึ 16.00 น. และวนัที ่16 มนีาคม 2563 เวลา 9.00 น. ถงึ 
13.00 น. ผู้จองซื้อช าระเงนิค่าจองซื้อโดยช าระเป็นเชค็ แคชเชยีร์เชค็ หรอืดร๊าฟท์ และเช็ค 
แคชเชยีรเ์ชค็ หรอืดร๊าฟท ์จะตอ้งลงวนัทีไ่ม่เกนิวนัที ่16 มนีาคม 2563 เท่านัน้ โดยใหข้ดีคร่อม
สัง่จ่ายบญัชธีนาคารตามที่บรษิัทหลกัทรพัย์ เมยแ์บงก์ กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
ก าหนด 

ทัง้นี้ เชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอืดร๊าฟท ์ตอ้งสามารถเรยีกเกบ็เงนิไดจ้ากส านกัหกับญัชเีดยีวกนัภายในวนั
ท าการถดัไป โดยช่ือเจ้าของเชค็ต้องเป็นช่ือเดียวกบัผู้จองซ้ือ หรือช่ือผู้ดแูลรกัษาผลประโยชน์ 
(Custodian) ส าหรบักรณีผูจ้องซ้ือประเภทนิติบุคคลท่ีมอบอ านาจให้ผู้ดแูลรกัษาผลประโยชน์ 
(Custodian) เป็นผู้ด าเนินการจองซ้ือแทน เท่านัน้ พร้อมระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลข
โทรศพัทท์ีส่ามารถตดิต่อไดไ้วด้า้นหลงัเชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอืดร๊าฟท์ 

(ง) ผูจ้องซือ้จะตอ้งน าใบจองซือ้และเอกสารประกอบการจองซือ้ในขอ้ (ก) พรอ้มแนบเอกสารประกอบการ
จองซือ้ตามขอ้ (ก) (1) – (3) ส่งไปยงัธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ทมีปฏบิตักิารการลงทุน
และช าระราคา เลขที ่9 G Tower ชัน้ 15 ฝ ัง่ปีกเหนือ ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง 
กรุงเทพฯ 10310 หรอืบรษิัทหลกัทรพัย์ เมย์แบงก์ กิมเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ภายใน
ระยะเวลาดงัต่อไปนี้ 

 ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ทมีปฏบิตักิารการลงทุนและช าระราคา เลขที ่9 G Tower 
ชัน้ 15 ฝ ัง่ปีกเหนือ ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ในวนัที ่13 
มีนาคม 2563 วนัที่ 16 มีนาคม 2563 และวนัที่ 17 มีนาคม 2563 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 
16.00 น. 

 ส านักงานใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  
ฝ่ายวาณิชธนกจิ ชัน้ 20 อาคารส านักงานดอิอฟฟิศเศส แอท เซน็ทรลั เวลิด์ เลขที่ 999/9  
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 ในวนัที ่13 มนีาคม 2563 วนัที ่16 
มนีาคม 2563 และวนัที ่17 มนีาคม 2563 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถงึ 16.00 น. 
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(จ) ผูจ้องซือ้ทีย่ื่นความจ านงในการจองซือ้และไดช้ าระค่าจองซือ้หน่วยทรสัต์แลว้ จะขอยกเลกิการจองซือ้
และขอรบัเงนิคนืไม่ได ้ทัง้นี้ ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายแต่ละรายมสีทิธปิฏเิสธ
หรอืยกเลกิการจองซือ้ของผูจ้องซือ้ทีด่ าเนินการไม่ครบถว้นตามวธิกีารที่ระบุในขอ้ 2.3.1.2 (ก) ถงึ (ง) 

(ฉ) ผูจ้องซือ้ทีม่ถีิน่ทีอ่ยู่ในต่างประเทศ จะต้องเป็นผูร้บัภาระในเรื่องของขอ้ก าหนด กฎระเบยีบ และภาษี
ต่าง ๆ ทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการลงทุนในหน่วยทรสัต ์ตามเงื่อนไขและวธิกีารที่ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและ
รบัประกนัการจ าหน่ายก าหนด 

เว้นแต่ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายจะยินยอมผ่อนผนัให้เป็นแต่ละกรณีไป และ
ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายขอสงวนสทิธิในการพจิารณาเปลี่ยนแปลงหรือเรยีก
เอกสารหลกัฐานอื่น ๆ เพิม่เตมิตามทีเ่หน็สมควร 

ทัง้นี้ ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายแต่ละรายตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 2.1.1.1 จะด าเนินการ
ส่งมอบเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรสัต์ใหแ้ก่ทรสัตี ตามรายละเอยีดทีก่ าหนดในสญัญาแต่งตัง้ผู้จดัจ าหน่ายและ
รบัประกนัการจ าหน่าย (Underwriting Agreement) ต่อไป 

2.3.1.3 ผูล้งทุนสถาบนัทีน่ าสง่ใบ Bookbuilding  

(ก) ผูจ้องซือ้จะตอ้งจองซือ้หน่วยทรสัตผ์่านธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ทมีปฏบิตักิารการลงทุน
และช าระราคา เลขที ่9 G Tower ชัน้ 15 ฝ ัง่ปีกเหนือ ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง 
กรุงเทพฯ 10310 หรอืบรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ตามทีร่ะบุ
ไวใ้นขอ้ 2.1.1.1 โดยผูจ้องซือ้จะตอ้งกรอกรายละเอยีดการจองซือ้ในใบจองซือ้ใหถู้กต้องครบถ้วนและ
ชดัเจน พร้อมลงลายมือชื่อและประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถ้ามี) ทัง้นี้ ผู้จองซื้อจะต้องแนบ
เอกสารประกอบการจองซือ้ดงัต่อไปนี้ (หากผูจ้องซือ้หน่วยทรสัตม์เีลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้มากกว่า 1 เลข
ทะเบยีน ผู้จองซื้อต้องแยกใบจองซือ้หน่วยทรสัต์และเอกสารประกอบใบจองซือ้ 1 ชุด ต่อ 1 เลข
ทะเบยีนผูถ้อืหุน้) 

(1) ใบรบัรองการจองซือ้หุน้ (ถา้ม)ี ซึง่ออกโดยศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยฯ์ 
(2) เอกสารหลกัฐานการช าระเงนิตามขอ้ 2.3.1.3 (ค) 
(3) เอกสารการแสดงตนของผูจ้องซือ้ โดยผูจ้องซือ้แต่ละประเภทจะตอ้งแนบเอกสารดงัต่อไปนี้ 

ผูจ้องซือ้ประเภทนิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทย 

ส าเนาหนังสอืรบัรองทีอ่อกโดยกระทรวงพาณิชยท์ี่ออกไม่เกนิ 6 เดอืนก่อนวนัจองซื้อพรอ้มลง
นามรบัรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มอี านาจลงนามของนิติบุคคลนัน้และประทบัตราส าคญัของนิติ
บุคคล (ถา้ม)ี พรอ้มแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืส าเนาใบต่างดา้ว หรอืส าเนาหนงัสอื
เดินทางที่ยงัไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อม
รบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

ผูจ้องซือ้ประเภทนิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในต่างประเทศ 

ส าเนาหนงัสอืส าคญัการจดัตัง้บรษิทั (Certificate of Incorporation) หรอืหนังสอืแสดงความเป็น
นิตบิุคคล (Affidavit) และรายชื่อผูม้อี านาจลงนามพรอ้มตวัอย่างลายมอืชื่อ ทีอ่อกไม่เกนิ 6 เดอืน 
นบัจนถงึวนัยื่นใบจองซือ้ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกต้องโดยผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคล
นัน้และประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถ้าม)ี พรอ้มแนบส าเนาใบต่างดา้ว หรอืส าเนาหนังสอื
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เดินทาง (แล้วแต่กรณี) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อม
รบัรองส าเนาถูกต้อง ทัง้นี้ ส าเนาเอกสารประกอบที่ลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกต้องแล้วต้อง
ได้รบัการรบัรองลายมอืชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มอี านาจใน
ประเทศทีเ่อกสารดงักล่าวไดจ้ดัท าหรอืรบัรองความถูกต้อง ท าการรบัรองลายมอืชื่อของผูจ้ดัท า
หรอืผูใ้หค้ ารบัรองความถูกต้องของเอกสาร และให้เจา้หน้าที่ของสถานทูตไทยหรอืสถานกงสุล
ไทยในประเทศที่เอกสารได้จดัท าหรือรบัรองความถูกต้อง ท าการรับรองลายมือชื่อและตรา
ประทบัของเจา้หน้าที ่Notary Public หรอืหน่วยงานอื่นใดทีไ่ดด้ าเนินการขา้งตน้ ซึง่ตอ้งมอีายุไม่
เกนิ 6 เดอืนนับจนถึงวนัยื่นใบจองซื้อ และแนบส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนาหนังสอืเดนิทาง 
(แลว้แต่กรณี) ทีย่งัไม่หมดอายุของผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคลดงักล่าว พรอ้มรบัรองส าเนา
ถูกตอ้ง 

ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่มอบอ านาจให้ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็น
ผูด้ าเนินการจองซือ้แทน 

ส าเนาหนงัสอืมอบอ านาจจากผูจ้องซือ้มอบอ านาจใหผู้ดู้แลรกัษาผลประโยชน์ด าเนินการจองซือ้
แทน พรอ้มแนบส าเนาเอกสารของผู้มอบอ านาจ ทัง้นี้ เอกสารดงักล่าวให้เป็นไปตามประเภท
ของผูจ้องซือ้ทีร่ะบุไวข้า้งตน้ (แลว้แต่กรณี) โดยเอกสารดงักล่าวต้องลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง
โดยผูม้อี านาจลงนามแทนผูจ้องซือ้หรอืผูดู้แลรกัษาผลประโยชน์ (แลว้แต่กรณี) และประทบัตรา
ส าคญันิตบิุคคล (ถา้ม)ี 

ทัง้นี้  ผู้ลงทุนสถาบันไม่ต้องด าเนินการจัดท าแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง 
(Suitability Test) ตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ ทธ. 35/2556 เรื่อง 
มาตรฐานการประกอบธุรกจิ โครงสร้างการบรหิารงาน ระบบงาน และการให้บรกิารของผู้ประกอบ
ธุรกจิหลกัทรพัย์ และผูป้ระกอบธุรกจิสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า ลงวนัที่ 6 กนัยายน 2556 (รวมทัง้ที่มี
การแกไ้ขเพิม่เตมิ) 

นอกจากนี้ ผู้จองซื้อดงักล่าวจะต้องกรอกแบบสอบถามเพื่อหาขอ้บ่งชีก้ารเป็นบุคคลสหรฐัฯ (บุคคล
ธรรมดาและนิตบิุคคล) และแบบสอบถามส าหรบัตรวจสอบสถานะ FATCA (เฉพาะนิตบิุคคล) ตาม 
Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ในกรณีทผีูจ้องซือ้ไม่ประสงคจ์ะขอรบัใบทรสัต์ แต่
ประสงค์ทีจ่ะใช้บรกิารของศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ โดยผูจ้องซื้อประสงค์ที่จะฝากหลกัทรพัย์ในบญัชี
ของผูอ้อกหลกัทรพัยส์มาชกิเลขที ่600 หากผูจ้องซือ้ดงักล่าวไม่กรอกแบบสอบถามส าหรบัตรวจสอบ
สถานะ FATCA ตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ผูเ้สนอขายหน่วยทรสัต์ขอ
สงวนสทิธใินการออกใบทรสัตใ์นนามของผูจ้องซือ้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ 

(ข) ผูจ้องซือ้สามารถจองซือ้ตามวนัและเวลาดงัต่อไปนี้ 

 ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ทมีปฏบิตักิารการลงทุนและช าระราคา เลขที ่9 G Tower 
ชัน้ 15 ฝ ัง่ปีกเหนือ ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ในวนัที ่25 
มีนาคม 2563 วนัที่ 26 มีนาคม 2563 และวนัที่ 27 มีนาคม 2563 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 
16.00 น. 
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 ส านักงานใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  
ฝ่ายวาณิชธนกจิ ชัน้ 20 อาคารส านักงานดอิอฟฟิศเศส แอท เซน็ทรลั เวลิด์ เลขที่ 999/9  
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 ในวนัที ่25 มนีาคม 2563 วนัที ่26 
มนีาคม 2563 และวนัที ่27 มนีาคม 2563 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถงึ 16.00 น.  

(ค) ผูจ้องซือ้ตอ้งช าระเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรสัต์ตามจ านวนที่ราคาเสนอขายสุดทา้ย โดยมวีธิชี าระเงนิค่า
จองซือ้ ดงันี้  

ช าระค่าจองซือ้โดยการโอนเงนิ หรอืการโอนเงนิผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) 

 กรณีจองซือ้ผ่านธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) วนัที ่25 มนีาคม 2563 วนัที ่26 มนีาคม 
2563 และวนัที ่27 มนีาคม 2563 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ผู้จองซือ้จะต้องช าระเงนิ
ค่าจองซือ้ครัง้เดยีวเตม็ตามจ านวนทีจ่องซือ้โดยช าระเป็นการโอนเงนิ หรอืการโอนเงนิผ่านระบบ
บาทเนต (BAHTNET) เขา้บญัชธีนาคารตามทีธ่นาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ก าหนด 

 กรณีจองซือ้ผ่านบรษิัทหลกัทรพัย์ เมย์แบงก์ กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) วนัที่ 25 
มีนาคม 2563 วนัที่ 26 มีนาคม 2563 และวันที่ 27 มีนาคม 2563 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 
16.00 น. ผูจ้องซือ้จะตอ้งช าระเงนิค่าจองซือ้ครัง้เดยีวเตม็ตามจ านวนทีจ่องซือ้โดยช าระเป็นการ
โอนเงิน หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) เข้าบญัชีธนาคารตามที่บริษัท
หลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ก าหนด 

ทัง้นี้ การโอนเงนิผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) ผู้จองซื้อต้องรบัผดิชอบค่าธรรมเนียมการโอน  
และ/หรอืค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกดิจากการท าธุรกรรมโอนเงนิทัง้หมด (จ านวนเงนิที่ผู้จดัการการจดั
จ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายไดร้บั ตอ้งเท่ากบัยอดจองซือ้เตม็จ านวน) 

ช าระค่าจองซือ้โดยเชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอืดร๊าฟท ์ 

 กรณีจองซื้อผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) วนัที่ 25 มนีาคม 2563 ระหว่างเวลา  
9.00 น. ถงึ 16.00 น. และวนัที ่26 มนีาคม 2563 เวลา 9.00 น. ถงึ 13.00 น. ผูจ้องซือ้ช าระเงนิ
ค่าจองซื้อโดยช าระเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรอืดร๊าฟท์ และเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์  
จะตอ้งลงวนัทีไ่ม่เกนิวนัที ่26 มนีาคม 2563 เท่านัน้ โดยใหข้ดีคร่อมสัง่จ่ายบญัชีธนาคารตามที่
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ก าหนด 

 กรณีจองซือ้ผ่านบรษิัทหลกัทรพัย์ เมย์แบงก์ กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) วนัที่ 25 
มนีาคม 2563 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถงึ 16.00 น. และวนัที ่26 มนีาคม 2563 เวลา 9.00 น. ถงึ 
13.00 น. ผู้จองซื้อช าระเงนิค่าจองซื้อโดยช าระเป็นเชค็ แคชเชยีร์เชค็ หรอืดร๊าฟท์ และเช็ค 
แคชเชยีรเ์ชค็ หรอืดร๊าฟท ์จะตอ้งลงวนัทีไ่ม่เกนิวนัที ่26 มนีาคม 2563 เท่านัน้ โดยใหข้ดีคร่อม
สัง่จ่ายบญัชธีนาคารตามที่บรษิัทหลกัทรพัย์ เมยแ์บงก์ กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
ก าหนด 
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ทัง้นี้ เชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอืดร๊าฟท ์ตอ้งสามารถเรยีกเกบ็เงนิไดจ้ากส านกัหกับญัชเีดยีวกนัภายในวนั
ท าการถดัไป โดยช่ือเจ้าของเชค็ต้องเป็นช่ือเดียวกบัผู้จองซ้ือ หรือช่ือผู้ดแูลรกัษาผลประโยชน์ 
(Custodian) ส าหรบักรณีผูจ้องซ้ือประเภทนิติบุคคลท่ีมอบอ านาจให้ผู้ดแูลรกัษาผลประโยชน์ 
(Custodian) เป็นผู้ด าเนินการจองซ้ือแทน เท่านัน้ พร้อมระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลข
โทรศพัทท์ีส่ามารถตดิต่อไดไ้วด้า้นหลงัเชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอืดร๊าฟท์ 

(ง) ผูจ้องซือ้จะตอ้งน าใบจองซือ้และเอกสารประกอบการจองซือ้ในขอ้ (ก) พรอ้มแนบเอกสารประกอบการ
จองซือ้ตามขอ้ (ก) (1) – (3) ส่งไปยงัธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ทมีปฏบิตักิารการลงทุน
และช าระราคา เลขที ่9 G Tower ชัน้ 15 ฝ ัง่ปีกเหนือ ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง 
กรุงเทพฯ 10310 หรอืบรษิัทหลกัทรพัย์ เมย์แบงก์ กิมเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ภายใน
ระยะเวลาดงัต่อไปนี้ 

 ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ทมีปฏบิตักิารการลงทุนและช าระราคา เลขที ่9 G Tower 
ชัน้ 15 ฝ ัง่ปีกเหนือ ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ในวนัที ่25 
มีนาคม 2563 วนัที่ 26 มีนาคม 2563 และวนัที่ 27 มีนาคม 2563 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 
16.00 น. 

 ส านักงานใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  
ฝ่ายวาณิชธนกจิ ชัน้ 20 อาคารส านักงานดอิอฟฟิศเศส แอท เซน็ทรลั เวลิด์ เลขที่ 999/9  
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 ในวนัที ่25 มนีาคม 2563 วนัที ่26 
มนีาคม 2563 และวนัที ่27 มนีาคม 2563 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถงึ 16.00 น. 

(จ) ผูจ้องซือ้ทีย่ื่นความจ านงในการจองซือ้และไดช้ าระค่าจองซือ้หน่วยทรสัต์แลว้ จะขอยกเลกิการจองซือ้
และขอรบัเงนิคนืไม่ได ้ทัง้นี้ ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายแต่ละรายมสีทิธปิฏเิสธ
หรอืยกเลกิการจองซือ้ของผูจ้องซือ้ทีด่ าเนินการไม่ครบถว้นตามวธิกีารที่ระบุในขอ้ 2.3.1.3 (ก) ถงึ (ง) 

(ฉ) ผูจ้องซือ้ทีม่ถีิน่ทีอ่ยู่ในต่างประเทศ จะต้องเป็นผูร้บัภาระในเรื่องของขอ้ก าหนด กฎระเบยีบ และภาษี
ต่าง ๆ ทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการลงทุนในหน่วยทรสัต ์ตามเงื่อนไขและวธิกีารที่ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและ
รบัประกนัการจ าหน่ายก าหนด 

เว้นแต่ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายจะยินยอมผ่อนผนัให้เป็นแต่ละกรณีไป และ
ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายขอสงวนสทิธิในการพจิารณาเปลี่ยนแปลงหรือเรยีก
เอกสารหลกัฐานอื่น ๆ เพิม่เตมิตามทีเ่หน็สมควร 

ทัง้นี้ ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายแต่ละรายตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 2.1.1.1 จะด าเนินการ
ส่งมอบเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรสัต์ใหแ้ก่ทรสัตี ตามรายละเอยีดทีก่ าหนดในสญัญาแต่งตัง้ผู้จดัจ าหน่ายและ
รบัประกนัการจ าหน่าย (Underwriting Agreement) ต่อไป 

2.3.1.4 บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) (CPN)  

ผูจ้องซือ้จะตอ้งจองซือ้หน่วยทรสัต์และช าระเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรสัต์ตามจ านวนทีร่าคาเสนอขายสุดทา้ย
ในวันที่ 25 มีนาคม 2563 วันที่ 26 มีนาคม 2563 และวันที่ 27 มีนาคม 2563 ตามวิธีการที่ผู้จ ัดการ
กองทรสัตแ์ละผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายก าหนด 
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2.3.2 ส าหรบัประชาชนทัว่ไป ซ่ึงเป็นผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิมท่ีมีสิทธิของ GLANDRT 

2.3.2.1 บุคคลธรรมดาและนิตบิุคคล 

(ก) ผูจ้องซือ้จะต้องจองซือ้หน่วยทรสัต์ผ่านผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 2.1.1.1 (1) ขอ้ 
2.1.1.1 (2) และขอ้ 2.1.1.3 (2) โดยผูจ้องซือ้สามารถท าการจองซือ้ได ้2 วธิ ีคอื 

1. การจองซือ้โดยวธิกีรอกรายละเอยีดในเอกสารใบจองซื้อ (Hard Copy): ผูจ้องซือ้จะต้องกรอก
รายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อและ
ประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถ้าม)ี ทัง้นี้ ผู้จองซื้อจะต้องแนบเอกสารประกอบการจองซื้อ
ดงัต่อไปนี้ (หากผูจ้องซือ้หน่วยทรสัตม์เีลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้มากกวา่ 1 เลขทะเบยีน ผูจ้องซือ้ตอ้ง
แยกใบจองซือ้หน่วยทรสัตแ์ละเอกสารประกอบใบจองซือ้ 1 ชุด ต่อ 1 เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้) 

(1) ใบรบัรองการจองซือ้หุน้ (ถา้ม)ี ซึง่ออกโดยศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยฯ์ 
(2) เอกสารหลกัฐานการช าระเงนิตามขอ้ 2.3.2.1 (ค)  
(3) เอกสารการแสดงตนของผูจ้องซือ้ โดยผูจ้องซือ้แต่ละประเภทจะตอ้งแนบเอกสารดงัต่อไปนี้ 

ผูจ้องซือ้ประเภทบุคคลธรรมดาสญัชาตไิทย 

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ทีย่งัไม่หมดอายุ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง หรอืใน
กรณีที่บัตรประจ าตัวประชาชนหมดอายุให้แนบส าเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจ าตัว
ประชาชน 13 หลกั หรอืส าเนาเอกสารทางราชการอื่นทีม่เีลขประจ าตวัประชาชน 13 หลกั 
พร้อมลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง ในกรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบส าเนาบตัร
ประจ าตัวประชาชนของผู้เยาว์ (ถ้ามี) ค ายินยอมจากผู้ปกครอง ส าเนาบตัรประจ าตัว
ประชาชนของผู้ปกครอง (บดิา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) ที่ยงัไม่หมดอายุ และ
ส าเนาทะเบยีนบา้นทีผู่เ้ยาวอ์าศยัอยู่พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

ผูจ้องซือ้ประเภทบุคคลธรรมดาสญัชาตต่ิางดา้ว  

ส าเนาใบต่างดา้วหรอืหนังสอืเดนิทางที่ยงัไม่หมดอายุ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง 
(กรณีผูจ้องซือ้เป็นผูเ้ยาว ์จะตอ้งแนบหลกัฐานทีแ่สดงว่าสามารถจองซือ้หน่วยทรสัตไ์ดโ้ดย
ถูกตอ้งตามกฎหมาย) 

ผูจ้องซือ้ประเภทนิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทย 

ส าเนาหนงัสอืรบัรองทีอ่อกโดยกระทรวงพาณิชยท์ีอ่อกไม่เกนิ 6 เดอืนก่อนวนัจองซือ้พรอ้ม
ลงนามรบัรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มอี านาจลงนามของนิตบิุคคลนัน้และประทบัตราส าคญั
ของนิตบิุคคล (ถา้ม)ี พรอ้มแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืส าเนาใบต่างดา้ว หรอื
ส าเนาหนังสอืเดนิทางทีย่งัไม่หมดอายุ (แลว้แต่กรณี) ของผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคล
ดงักล่าว พรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

ผูจ้องซือ้ประเภทนิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในต่างประเทศ 

ส าเนาหนังสอืส าคญัการจดัตัง้บรษิัท (Certificate of Incorporation) หรอืหนังสอืแสดง
ความเป็นนิตบิุคคล (Affidavit) และรายชื่อผูม้อี านาจลงนามพรอ้มตวัอย่างลายมอืชื่อ ทีอ่อก
ไม่เกนิ 6 เดอืน นบัจนถงึวนัยื่นใบจองซือ้ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกต้องโดยผูม้อี านาจ
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ลงนามของนิตบิุคคลนัน้และประทบัตราส าคญัของนิตบิคุคล (ถา้ม)ี พรอ้มแนบส าเนาใบต่าง
ดา้ว หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทาง (แลว้แต่กรณี) ทีย่งัไม่หมดอายุของผูม้อี านาจลงนามของ
นิตบิุคคลดงักล่าว พรอ้มรบัรองส าเนาถูกต้อง ทัง้นี้ ส าเนาเอกสารประกอบทีล่งลายมอืชื่อ
รบัรองส าเนาถูกตอ้งแลว้ตอ้งไดร้บัการรบัรองลายมอืชื่อโดยเจา้หน้าที ่Notary Public หรอื
หน่วยงานอื่นใดที่มอี านาจในประเทศที่เอกสารดงักล่าวไดจ้ดัท าหรอืรบัรองความถูกต้อง 
ท าการรบัรองลายมอืชื่อของผู้จดัท าหรอืผู้ให้ค ารบัรองความถูกต้องของเอกสาร และให้
เจ้าหน้าทีข่องสถานทูตไทยหรอืสถานกงสุลไทยในประเทศที่ เอกสารได้จดัท าหรอืรบัรอง
ความถูกต้อง ท าการรบัรองลายมอืชื่อและตราประทบัของเจา้หน้าที ่Notary Public หรอื
หน่วยงานอื่นใดทีไ่ดด้ าเนินการขา้งต้น ซึง่ต้องมอีายุไม่เกนิ 6 เดอืนนับจนถงึวนัยื่นใบจอง
ซือ้ และแนบส าเนาใบต่างดา้ว หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทาง (แลว้แต่กรณี) ที่ยงัไม่หมดอายุ
ของผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคลดงักล่าว พรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

ส าหรับผู้ที่จองซื้อผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)  หรือธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) ในกรณีมกีารคนืเงนิค่าจองซือ้ดว้ยเหตุผลใด ๆ หากผูจ้องซือ้มคีวามประสงคร์บัเงนิคนื 
โดยวธิโีอนเงนิเขา้บญัชเีงนิฝากธนาคารประเภทบญัชอีอมทรพัย ์หรอืบญัชกีระแสรายวนั ทีเ่ปิด
ไวก้บัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทยของผูจ้องซือ้ ผูจ้องซือ้จะต้องแนบส าเนาบญัชเีงนิฝากออม
ทรพัย์ หรือกระแสรายวนัดังกล่าว ที่ระบุเลขที่บัญชี และชื่อบญัชี โดยชื่อของบัญชีธนาคาร
ดงักล่าวตอ้งตรงกบัชื่อผูจ้องซือ้ พรอ้มทัง้ลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง (โปรดดูรายละเอยีดในขอ้ 
2.8 เกีย่วกบัวธิกีารคนืเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรสัต์) ทัง้นี้ ในกรณีทีผู่จ้องซือ้รายใดมไิดแ้นบส าเนา
สมุดเงินฝากหน้าที่มีชื่อผู้จองซื้อและเลขที่บัญชี หรือในกรณีที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด 
(มหาชน) หรอืธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ไม่สามารถด าเนินการคนืเงินค่าจองซื้อโดย
วธิกีารโอนเงนิเขา้บญัชเีงนิฝากธนาคารประเภทบญัชอีอมทรพัย ์หรอืบญัชกีระแสรายวนัของผู้
จองซื้อได้ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) หรือ
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) จะด าเนินการคนืเงนิค่าจองซือ้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้เป็นเชค็ขดีคร่อม
เฉพาะสัง่จ่ายในนามผูจ้องซือ้ โดยส่งทางไปรษณียล์งทะเบยีนตามทีอ่ยู่ทีป่รากฏในฐานขอ้มูลผู้
ถอืหน่วยทรสัต์เดมิที่มสีทิธขิอง GLANDRT (โปรดดูรายละเอยีดในขอ้ 2.8 เกี่ยวกบัวธิกีารคนื
เงนิค่าจองซือ้หน่วยทรสัต)์ 

ส าหรบัผูท้ี่จองซือ้ผ่านบรษิัทหลกัทรพัย ์เมย์แบงก์ กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  ใน
กรณีมกีารคนืเงนิค่าจองซือ้ดว้ยเหตุผลใด ๆ บรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) 
จ ากดั (มหาชน) จะด าเนินการคนืเงนิ โดยการโอนเงนิอตัโนมตัเิขา้บญัชใีนชื่อผูจ้องซือ้ กรณีผู้
จองซือ้ช าระเงนิค่าจองซือ้ดว้ยวธิหีกัเงนิอตัโนมตั ิ(Automatic Transfer System หรอื ATS) และ
มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และมีรายละเอียดบัญชีธนาคารที่ให้ไว้กับ บริษัทหลักทรัพย ์ 
เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) หรอืโอนเงนิเขา้บญัชซีือ้ขายหลกัทรพัยต์าม
ประเภทบญัชทีีล่กูคา้แจง้ไว ้(ทัง้นี้การคนืเงนิใหเ้ป็นไปตามทีบ่รษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ 
(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ก าหนดเพิ่มเติมได้) หรือหากผู้จองซื้อไม่มีบัญชีซื้อขาย
หลกัทรพัยก์บับรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) หรอืในกรณีที่
บรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ไม่สามารถด าเนินการคนืเงนิ 
โดยการโอนเงนิอตัโนมตัเิขา้บญัชใีนชือ่ผูจ้องซือ้และหรอืวธิทีีก่ าหนดเพิม่เตมิ ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุ
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ใดกต็าม บรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  จะด าเนินการคนื
เงนิค่าจองซือ้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้เป็นเชค็ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามผูจ้องซือ้ โดยส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบยีนตามทีอ่ยู่ทีป่รากฏในฐานขอ้มลูผูถ้อืหน่วยทรสัต์เดมิทีม่สีทิธขิอง GLANDRT (โปรดดู
รายละเอยีดในขอ้ 2.8 เกีย่วกบัวธิกีารคนืเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรสัต)์ 

กรณีผูจ้องเป็นผูท้ีม่บีญัชซีือ้ขายหลกัทรพัยห์รอืเปิดบญัชอีื่น ๆ กบับรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์
กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) หรอืบรษิัทหลกัทรพัยอ์ื่น ๆ ซึง่ไดผ้่านขัน้ตอนการรูจ้กั
ลูกคา้และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัลูกคา้ (Know Your Customer & Customer 
Due Diligence : KYC/CDD) และไดด้ าเนินการจดัท าแบบประเมนิความสามารถในการรบัความ
เสีย่ง (Suitability Test) กบับรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
หรือบริษัทหลกัทรพัย์อื่น ๆ แล้ว ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีนับจนถึงวนัจองซื้อ ผู้จองซื้อ
ดงักล่าวไม่จ าเป็นต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซือ้ ทัง้นี้ 
หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวข้างต้น ผู้จองซื้อจะต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ 
Suitability Test ที่กรอกรายละเอยีดถูกต้อง ครบถ้วนและชดัเจน พรอ้มลงลายมอืชื่อผูจ้องซื้อ
ให้แก่บริษัทหลกัทรพัย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  เพื่อเป็นเอกสาร
ประกอบใบจองซือ้ เว้นแต่ (1) กรณีผูจ้องซือ้ท าการจองซือ้ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั 
(มหาชน) ซึ่งได้ผ่านขัน้ตอนการรู้จกัลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกบัลูกค้า 
(Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และไดด้ าเนินการจดัท า
แบบประเมินความสามารถในการรบัความเสี่ยง (Suitability Test) กบัธนาคารไทยพาณิชย ์
จ ากดั (มหาชน) แล้ว ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีนับจนถึงวนัจองซื้อ ผู้จองซื้อดงักล่าวไม่
จ าเป็นต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซือ้ ทัง้นี้ หากไม่
เป็นไปตามเงื่อนไขทีก่ล่าวขา้งตน้ ผูจ้องซือ้จะต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test 
ทีก่รอกรายละเอยีดถูกต้อง ครบถ้วนและชดัเจน พรอ้มลงลายมอืชื่อผูจ้องซือ้ใหแ้ก่ธนาคารไทย
พาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) เพื่อเป็นเอกสารประกอบใบจองซือ้ หรอื (2) กรณีผูจ้องซือ้ท าการจอง
ซื้อผ่านธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ซึ่งได้ผ่านขัน้ตอนการรู้จกัลูกค้าและตรวจสอบเพื่อ
ทราบขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบัลูกคา้ (Know Your Customer & Customer Due Diligence : 
KYC/CDD) และไดด้ าเนินการจดัท าแบบประเมนิความสามารถในการรบัความเสีย่ง (Suitability 
Test) กบัธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) แลว้ ภายในระยะเวลาไม่เกนิ 2 ปีนบัจนถงึวนัจองซือ้ 
ผูจ้องซือ้ดงักล่าวไม่จ าเป็นต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจอง
ซือ้ ทัง้นี้ หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขทีก่ล่าวขา้งต้น ผูจ้องซือ้จะต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ 
Suitability Test ที่กรอกรายละเอยีดถูกต้อง ครบถ้วนและชดัเจน พรอ้มลงลายมอืชื่อผูจ้องซื้อ
ใหแ้ก่ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) เพื่อเป็นเอกสารประกอบใบจองซือ้ 

นอกจากนี้ ผู้จองซื้อดงักล่าวจะต้องกรอกแบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็นบุคคลสหรฐัฯ 
(บุคคลธรรมดาและนิตบิุคคล) และแบบสอบถามส าหรบัตรวจสอบสถานะ FATCA (เฉพาะนิติ
บุคคล) ตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)  ในกรณีทีผู่จ้องซือ้ไม่ประสงค์
จะขอรบัใบทรสัต ์แต่ประสงคท์ีจ่ะใชบ้รกิารของศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์โดยผูจ้องซือ้ประสงคท์ีจ่ะ
ฝากหลกัทรพัย์ในบญัชขีองผูอ้อกหลกัทรพัย์สมาชกิเลขที่ 600 หากผู้จองซื้อดงักล่าวไม่กรอก
แบบสอบถามส าหรบัตรวจสอบสถานะ FATCA ตาม Foreign Account Tax Compliance Act 
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(FATCA) ผูเ้สนอขายหน่วยทรสัต์ขอสงวนสทิธใินการออกใบทรสัต์ในนามของผูจ้องซื้อให้แก่ผู้
จองซือ้ 

2. การจองซื้อผ่านทางโทรศพัทบ์นัทกึเทป: ผูจ้องซือ้สามารถจองซือ้ผ่านเจ้าหน้าที่ผูแ้นะน าการ
ลงทุน หรอื Investment Consultant (IC) ของบรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) 
จ ากัด (มหาชน) เท่านัน้ โดยยืนยันการจองซื้อผ่านโทรศัพท์บันทึกเทปได้ (หากผู้จองซื้อ
หน่วยทรสัต์มเีลขทะเบยีนผูถ้อืหุ้นมากกว่า 1 เลขทะเบยีน ผูจ้องซือ้ต้องด าเนินการจองซือ้ผ่าน
ทางโทรศพัทบ์นัทกึเทป 1 ครัง้ ต่อ 1 เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้) โดยผูจ้องซือ้จะตอ้งเป็นผูท้ีม่บีญัชซีือ้
ขายหลกัทรพัย ์หรอืเปิดบญัชอีื่น ๆ กบัผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์รายดงักล่าว ซึง่ไดผ้่านขัน้ตอน
การรูจ้กัลูกคา้และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัลูกคา้ (Know Your Customer (KYC) 
หรอื Customer Due Diligence (CDD)) และไดด้ าเนินการจดัท าแบบประเมนิความสามารถใน
การรบัความเสีย่ง (Suitability Test) กบัผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์รายดงักล่าว ในช่วงระยะเวลา
ไม่เกนิ 2 ปีก่อนการจองซื้อผ่านทางโทรศพัท์บนัทึกเทป ทัง้นี้ ผู้จดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ราย
ดงักล่าวจะจดัใหม้หีนงัสอืชีช้วนและสรุปขอ้มลูส าคญัของกองทรสัต ์(Fact Sheet) ในเวบ็ไซตข์อง
ผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์รายดงักล่าว โดยผู้จดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์รายดงักล่าวจะต้องมกีาร
ควบคุมการดแูลการจองซือ้ผ่านทางโทรศพัทบ์นัทกึเทปทีร่ดักุมพอ และผูจ้องซือ้ต้องยนืยนัทาง
วาจาว่าได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนในหนังสือชี้ชวนของ
หน่วยทรสัต์หรอืสรุปขอ้มูลส าคญัของกองทรสัต์ (Fact Sheet) และยนิยอมผูกพนัตามหนังสอื 
ชีช้วนหรอืสรุปขอ้มูลส าคญัของกองทรสัต์ (Fact Sheet) ของหน่วยทรสัต์ดงักล่าว โดยผูจ้องซือ้
ไม่ต้องกรอกข้อมูลและลงนามในใบจองซื้อ (Hard Copy) รวมถึงไม่ต้องแนบเอกสารใด ๆ 
ประกอบการจองซือ้ โดยปฏบิตัดิงันี้ 

(ก) ผูแ้นะน าการลงทุนของผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์รายดงักล่าว ต้องแจง้การจดัสรรจ านวน
หน่วยทรสัตจ์องใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ผ่านทางโทรศพัทบ์นัทกึเทป โดยระบุจ านวนหน่วยทรสัต์ที่
จดัสรร ราคาที่จองซื้อ จ านวนเงนิที่ต้องช าระ การฝากหน่วยทรสัต์ วิธกีารและวนัที่ต้อง
ช าระราคา และแจ้งให้ทราบว่าผู้จองซื้อสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ ยวกับการเสนอขาย
หน่วยทรสัตใ์นหนงัสอืชีช้วนของหลกัทรพัยผ์่านเวบ็ไซต์ของผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ราย
ดงักล่าวหรอืจากหนงัสอืชีช้วนผ่าน www.sec.or.th 

(ข) ผูแ้นะน าการลงทุนของผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์รายดงักล่าว ต้องตรวจสอบตวัตนของผู้
จองซือ้ผ่านทางโทรศพัทบ์นัทกึเทป เช่น เลขประจ าตวัประชาชน วนัเดอืนปีเกดิ ธนาคารที่
ใชช้ าระโดยวธิเีงนิโอนอตัโนมตั ิ(หรอืทีเ่รยีกว่า Automatic Transfer System หรอื ATS) 
กบัผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัตร์ายดงักล่าว หรอืชื่อผูแ้นะน าการลงทุน เป็นตน้ 

(ค) ผูจ้องซือ้ตอ้งยนืยนัทางวาจาว่าไดร้บัทราบขอ้มลูเกีย่วกบัการเสนอขายหน่วยทรสัต์เพิม่ทุน
ในหนังสอืชี้ชวนหรอืสรุปข้อมูลส าคญัของกองทรสัต์ (Fact Sheet) ยนิยอมผูกพนัตาม
หนงัสอืชีช้วนหรอืสรุปขอ้มลูส าคญัของกองทรสัต ์(Fact Sheet) ดงักล่าว  

(ง) ผู้แนะน าการลงทุนของผู้จ ัดจ าหน่ายหน่วยทรัสต์รายดังกล่าว เมื่อรับค ายืนยันพร้อม
รายละเอยีดการจองซือ้ผ่านทางโทรศพัทบ์นัทกึเทป ต้องบนัทกึค าสัง่การจองซือ้ผ่านระบบ
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ของผู้จ ัดจ าหน่ายหน่วยทรัสต์รายดังกล่าว โดยระบบจะแสดงข้อมูลการจองผ่านทาง
โทรศพัทบ์นัทกึเทป ชื่อผูแ้นะน าการลงทุน วนัและเวลาบนัทกึการจองซือ้ผ่านระบบ  

กรณีมกีารคนืเงนิค่าจองซือ้ดว้ยเหตุผลใด ๆ บรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) 
จ ากดั (มหาชน) จะด าเนินการคนืเงนิ โดยการโอนเงนิอตัโนมตัเิขา้บญัชใีนชื่อผูจ้องซือ้ กรณีผู้
จองซือ้ช าระเงนิค่าจองซือ้ดว้ยวธิหีกัเงนิอตัโนมตั ิ(Automatic Transfer System หรอื ATS) และ
มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และมีรายละเอียดบัญชีธนาคารที่ให้ไว้กับ บริษัทหลักทรัพย ์ 
เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) หรอืหากผูจ้องซือ้ไม่มบีญัชซีือ้ขายหลกัทรพัย์
กบับรษิัทหลกัทรพัย์ เมย์แบงก์ กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  หรอืในกรณีที่บรษิัท
หลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ไม่สามารถด าเนินการคนืเงนิ โดย
การโอนเงินอตัโนมตัิเข้าบญัชีในชื่อผู้จองซื้อ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม บริษัทหลกัทรพัย ์ 
เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) จะด าเนินการคนืเงนิค่าจองซือ้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้
เป็นเชค็ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามผูจ้องซือ้ โดยสง่ทางไปรษณียล์งทะเบยีนตามทีอ่ยู่ทีร่ะบุใน
ใบจองซือ้ (โปรดดรูายละเอยีดในขอ้ 2.8 เกีย่วกบัวธิกีารคนืเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรสัต)์  

โดยวธิกีารจองซือ้ขา้งตน้สามารถใชก้บัผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัตด์งัต่อไปนี้ 

ผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต ์
การจองซ้ือโดยวิธีกรอกรายละเอียดใน

เอกสารใบจองซ้ือ (Hard Copy) 
การจองซ้ือผา่นทาง
โทรศพัทบ์นัทึกเทป 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  - 
บริษทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กิมเอง็ 
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)   

ธนาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน)  - 

(ข) ผูจ้องซือ้สามารถจองซือ้ตามวนัและเวลาดงัต่อไปนี้ 

 ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ทุกสาขาทัว่ประเทศ ในวนัที ่13 มนีาคม 2563 วนัที ่16 
มนีาคม 2563 ระหว่างเวลาเปิดท าการ และวนัที ่17 มนีาคม 2563 ตัง้แต่เวลาเปิดท าการถงึเวลา 
15.30 น. 

 ส านักงานใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  
ฝ่ายวาณิชธนกจิ ชัน้ 20 อาคารส านักงานดอิอฟฟิศเศส แอท เซน็ทรลั เวลิด์ เลขที่ 999/9  
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 ในวนัที ่13 มนีาคม 2563 วนัที ่16 
มนีาคม 2563 และวนัที ่17 มนีาคม 2563 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถงึ 16.00 น. 

 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ทุกสาขาทัว่ประเทศ ในวนัที่ 13 มนีาคม 2563 วนัที่ 16 
มนีาคม 2563 ระหว่างเวลาเปิดท าการ และวนัที ่17 มนีาคม 2563 ตัง้แต่เวลาเปิดท าการถงึเวลา 
15.30 น. 

(ค) ผู้จองซื้อต้องช าระเงนิค่าจองซื้อหน่วยทรสัต์ตามจ านวนที่จองซื้อที่ราคาเสนอขายเบื้องต้นสูงสุดที ่
33.00 บาทต่อหน่วย โดยช าระเขา้บญัชดีงัต่อไปนี้ 

(1) ส าหรบัผู้ที่จองซื้อผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน)  หรือธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) 
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ช าระค่าจองซือ้โดยเงนิสด หรอืการโอนเงนิ 

วนัที่ 13 มนีาคม 2563 วนัที่ 16 มนีาคม 2563 ระหว่างเวลาเปิดท าการ และวนัที่ 17 มนีาคม 
2563 ตัง้แต่เวลาเปิดท าการถงึเวลา 15.30 น. ผูจ้องซือ้จะต้องช าระเงนิค่าจองซือ้ครัง้เดยีวเตม็
ตามจ านวนทีจ่องซือ้โดยช าระเป็นเงนิสด หรอืการโอนเงนิ เขา้บญัชชีื่อ “บญัชจีองซือ้หน่วยทรสัต์ 
CPNREIT - PPO” หรอื “CPNREIT Subscription Account - PPO” 

ช าระค่าจองซือ้โดยเชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอืดร๊าฟท ์ 

วนัที่ 13 มีนาคม 2563 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. หรือเวลาเปิดท าการของสาขาถึง
เวลา 15.30 น. และวนัที ่16 มนีาคม 2563 เวลา 8.30 น. ถงึ 13.00 น. ผูจ้องซือ้ช าระเงนิค่าจอง
ซือ้โดยช าระเป็นเชค็ แคชเชยีร์เชค็ หรอืดร๊าฟท์ และเชค็ แคชเชยีร์เชค็ หรอืดร๊าฟท์ จะต้องลง
วันที่ไม่เกินวันที่ 16 มีนาคม 2563 เท่านัน้ โดยให้ขีดคร่อมสัง่จ่ายบัญชีชื่อ “บัญชีจองซื้อ
หน่วยทรสัต์ CPNREIT - PPO” หรอื “CPNREIT Subscription Account - PPO” ทัง้นี้ เชค็ 
แคชเชยีรเ์ชค็ หรอืดร๊าฟท ์ตอ้งสามารถเรยีกเกบ็เงนิไดจ้ากส านักหกับญัชเีดยีวกนัภายในวนัท า
การถดัไป พร้อมระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศพัทท์ี่สามารถติดต่อได้ไวด้้านหลงั
เชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอืดร๊าฟท ์

(2) ส าหรบัผูท้ีจ่องซือ้ผ่านบรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

กรณีช าระเงินภายในประเทศไทย (เฉพาะสกลุบาท) 

การช าระเงนิต้องน าฝากบญัชธีนาคารโดยใชแ้บบฟอรม์ Bill Payment (ยกเวน้การโอนเงนิผ่าน
ระบบบาทเนต (BAHTNET)) โดยกรอกขอ้มูลใหค้รบถ้วนพรอ้มระบุรหสัลูกคา้ (Ref. 1) เป็นเลข
บตัรประชาชน 13 หลกั และรหสัอ้างองิ (Ref 2.) เป็นเลขทะเบยีนผูถ้ือหุ้น 10 หลกั (ตามที่
ปรากฎในใบรบัรองการจองซื้อหุน้) และต้องช าระเงนิผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคารไทยพาณิชย ์
จ ากัด (มหาชน) เท่านัน้ หรือช าระค่าจองซื้อโดยการหักเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัต ิ
(Automatic Transfer System หรอื ATS) หรอื โดยการหกัเงนิฝากในบญัชซีือ้ขายหลกัทรพัย์
ของผู้จองซื้อที่ฝากอยู่กบับรษิัทหลกัทรพัย์ เมย์แบงก์ กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
หรอืวธิอีื่นใดทีบ่รษิทัหลกัทรพัย์ เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เหน็ชอบ  

ชื่อบญัชภีาษาไทย บรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
เพื่อจองซือ้หุน้ 2 

ชื่อบญัชภีาษาองักฤษ Maybank Kim Eng Securities (Thailand) PCL for subscription 2 
ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั 
ธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 
สาขา วทิยุ 
เลขทีบ่ญัช ี 049-3-12666-9 

ทัง้นี้ ผูจ้องซือ้มวีธิแีละระยะเวลาช าระเงนิค่าจองซือ้ ดงันี้  
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ช าระค่าจองซือ้โดยการฝากเงนิ การโอนเงนิ หรอืการโอนเงนิผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) 

วนัที ่13 มนีาคม 2563 วนัที ่16 มนีาคม 2563 และวนัที ่17 มนีาคม 2563 ระหว่างเวลา 9.00 น. 
ถงึ 16.00 น. ผูจ้องซือ้จะตอ้งช าระเงนิค่าจองซือ้ครัง้เดยีวเตม็ตามจ านวนทีจ่องซือ้โดยช าระเป็น
การฝากเงนิ การโอนเงนิ หรอืการโอนเงนิผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) เขา้บญัชธีนาคารที่
บรษิทัหลกัทรพัย์ เมยแ์บงก์ กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ก าหนดขา้งต้น ทัง้นี้ การ
โอนเงนิผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) ผูจ้องซือ้ตอ้งรบัผดิชอบค่าธรรมเนียมการโอน และ/หรอื
ค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกิดจากการท าธุรกรรมโอนเงนิทัง้หมด (จ านวนเงินที่บริษัทหลกัทรพัย ์ 
เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ไดร้บั ตอ้งเท่ากบัยอดจองซือ้เตม็จ านวน) 

ช าระค่าจองซือ้โดยเชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอืดร๊าฟท ์ 

วนัที ่13 มนีาคม 2563 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. และวนัที่ 16 มนีาคม 2563 เวลา 
9.00 น. ถงึ 13.00 น. ผูจ้องซือ้ช าระเงนิค่าจองซือ้โดยช าระเป็นเชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอืดร๊าฟท ์
และเชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอืดร๊าฟท ์จะต้องลงวนัทีไ่ม่เกนิวนัที ่16 มนีาคม 2563 เท่านัน้ โดยให้
ขดีคร่อมสัง่จ่ายบญัชธีนาคารตามที่บรษิัทหลกัทรพัย์ เมย์แบงก์ กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน) ก าหนดขา้งต้น ทัง้นี้ ผูจ้องซือ้จะต้องน าฝากโดยใช้แบบฟอรม์ Bill Payment และเชค็ 
แคชเชยีรเ์ชค็ หรอืดร๊าฟท ์ตอ้งสามารถเรยีกเกบ็เงนิไดจ้ากส านักหกับญัชเีดยีวกนัภายในวนัท า
การถดัไป พร้อมระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศพัทท์ี่สามารถติดต่อได้ไวด้้านหลงั
เชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอืดร๊าฟท ์

ช าระค่าจองซือ้โดยการหกัเงนิผ่านระบบการโอนอตัโนมตั ิ(Automatic Transfer System หรอื 
ATS) หรือ โดยการหักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อที่ฝากอยู่กับบริษัท
หลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เท่านัน้ 

วนัที ่13 มนีาคม 2563 วนัที ่16 มนีาคม 2563 และวนัที ่17 มนีาคม 2563 ระหว่างเวลา 9.00 น. 
ถงึ 16.00 น. ผูจ้องซือ้จะตอ้งช าระเงนิค่าจองซือ้ครัง้เดยีวเตม็ตามจ านวนทีจ่องซือ้โดยการหกัเงนิ
ผ่านระบบการโอนอตัโนมตั ิ(Automatic Transfer System หรอื ATS) หรอืโดยการหกัเงนิฝาก
ในบญัชซีือ้ขายหลกัทรพัยข์องผูจ้องซือ้ทีฝ่ากอยู่กบับรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศ
ไทย) จ ากดั (มหาชน) โดยจะกระท าไดเ้ฉพาะผูจ้องซือ้ทีไ่ดเ้ปิดบญัชซีือ้ขายหลกัทรพัยก์บับรษิทั
หลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ทีไ่ดด้ าเนินการแจง้ความประสงค์
ใหโ้อนเงนิเพื่อช าระค่าภาระผูกพนัโดยอตัโนมตัแิละระบบการโอนเงนิอตัโนมตัิดงักล่าวมผีลใช้
บงัคบัแลว้ในวนัจองซือ้ 

 กรณีช าระเงินจากต่างประเทศ (เฉพาะสกลุบาท) 

ชื่อบญัชภีาษาไทย บรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
ชื่อบญัชภีาษาองักฤษ Maybank Kim Eng Securities (Thailand) PCL. 
ประเภทบญัช ี ออมทรพัย ์
ธนาคาร ธนาคาร สแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
สาขา ส านกังานใหญ่ 
ทีอ่ยู่ เลขที ่100 ถนนสาทรเหนือ แขวงสลีม เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500 
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เลขทีบ่ญัช ี 001-0081943-5 
Swiftcode SCBLTHBX 
ค่าธรรมเนียมขารบั ไม่ม ี

วนัที ่13 มนีาคม 2563 วนัที่ 16 มนีาคม 2563 และวนัที่ 17 มนีาคม 2563 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถงึ 
16.00 น. ผูจ้องซือ้จะต้องช าระเงนิค่าจองซือ้ครัง้เดยีวเตม็ตามจ านวนเขา้บญัชธีนาคารที่บรษิัท
หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  ก าหนดข้างต้น โดยบริษัท
หลกัทรพัย์ เมย์แบงก์ กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) จะได้ต้องรบัเงนิค่าจองซื้อเต็ม
จ านวนดงักล่าว ภายในวนัที่ 17 มนีาคม 2563 เวลา 16.00 น. ทัง้นี้ ผู้จองซื้อต้องรบัผดิชอบ
ค่าธรรมเนียมการโอน และ/หรอืค่าธรรมเนียมอื่นใดทีเ่กดิจากการท าธุรกรรมโอนเงนิทัง้หมด 

(ง) ผูจ้องซือ้จะตอ้งน าใบจองซือ้และเอกสารประกอบการจองซือ้ในขอ้ (ก) พรอ้มแนบเอกสารประกอบการ
จองซือ้ตามขอ้ (ก) (1) – (3) ไปจองซือ้ทีธ่นาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) หรอืธนาคารกรุงไทย 
จ ากดั (มหาชน) กรณีผูจ้องซือ้ช าระเงนิค่าจองซื้อหน่วยทรสัต์ตามขอ้ (ค) (1) หรอืบรษิทัหลกัทรพัย ์
เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) กรณีผูจ้องซือ้ช าระเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรสัต์ตามขอ้ 
(ค) (2) ภายในระยะเวลาดงัต่อไปนี้ 

 ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ทุกสาขาทัว่ประเทศ ในวนัที ่13 มนีาคม 2563 วนัที ่16 
มนีาคม 2563 ระหว่างเวลาเปิดท าการ และวนัที ่17 มนีาคม 2563 ตัง้แต่เวลาเปิดท าการถงึเวลา 
15.30 น. 

 ส านักงานใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  
ฝ่ายวาณิชธนกจิ ชัน้ 20 อาคารส านักงานดอิอฟฟิศเศส แอท เซน็ทรลั เวลิด์ เลขที่ 999/9  
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 ในวนัที ่13 มนีาคม 2563 วนัที ่16 
มนีาคม 2563 และวนัที ่17 มนีาคม 2563 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถงึ 16.00 น. 

 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ทุกสาขาทัว่ประเทศ ในวนัที่ 13 มนีาคม 2563 วนัที่ 16 
มนีาคม 2563 ระหว่างเวลาเปิดท าการ และวนัที ่17 มนีาคม 2563 ตัง้แต่เวลาเปิดท าการถงึเวลา 
15.30 น. 

โดยในการจองซือ้เจา้หน้าทีร่บัจองจะลงลายมอืชื่อรบัจองเพื่อเป็นหลกัฐานในการรบัจองซือ้ใหแ้ก่ผูจ้อง
ซือ้ 

(จ) ผูจ้องซือ้ทีย่ื่นความจ านงในการจองซือ้และไดช้ าระค่าจองซือ้หน่วยทรสัต์แลว้ จะขอยกเลกิการจองซือ้
และขอรบัเงนิคนืไม่ได ้ทัง้นี้ ผู้จดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์แต่ละรายมสีทิธปิฏเิสธหรอืยกเลกิการจองซื้อ
ของผูจ้องซือ้ทีด่ าเนินการไม่ครบถว้นตามวธิกีารทีร่ะบุในขอ้ 2.3.2.1 (ก) ถงึ (ง) 

(ฉ) ผูจ้องซือ้ทีม่ถีิน่ทีอ่ยู่ในต่างประเทศ จะต้องเป็นผูร้บัภาระในเรื่องของขอ้ก าหนด กฎระเบยีบ และภาษี
ต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวเนื่องกบัการลงทุนในหน่วยทรสัต์ ตามเงื่อนไขและวธิกีารที่ผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์
ก าหนด 
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เวน้แต่ผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัตแ์ต่ละรายตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 2.1.1.1 (1) ขอ้ 2.1.1.1 (2) และขอ้ 2.1.1.3 (2) 
จะยนิยอมผ่อนผนัใหเ้ป็นแต่ละกรณีไป และผู้จดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์แต่ละรายตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 2.1.1.1 
(1) ขอ้ 2.1.1.1 (2) และขอ้ 2.1.1.3 (2) ขอสงวนสทิธใินการพจิารณาเปลีย่นแปลงหรอืเรยีกเอกสารหลกัฐาน
อื่น ๆ เพิม่เตมิตามทีเ่หน็สมควร 

ทัง้นี้ ผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์แต่ละรายตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 2.1.1.1 (1) ขอ้ 2.1.1.1 (2) และขอ้ 2.1.1.3 (2) 
จะด าเนินการสง่มอบเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรสัต์ใหแ้ก่ทรสัต ีตามรายละเอยีดทีก่ าหนดในสญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดั
จ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย (Underwriting Agreement) ต่อไป 

2.3.2.2 ผูล้งทุนสถาบนัทีไ่ม่ไดน้ าส่งใบ Bookbuilding และผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลทีม่อบอ านาจให้ผูดู้แลรกัษา
ผลประโยชน์ (Custodian) เป็นผูด้ าเนินการจองซือ้แทน 

(ก) ผูจ้องซือ้จะตอ้งจองซือ้หน่วยทรสัตผ์่านธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ทมีปฏบิตักิารการลงทุน
และช าระราคา เลขที ่9 G Tower ชัน้ 15 ฝ ัง่ปีกเหนือ ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง 
กรุงเทพฯ 10310 หรอืบรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ตามทีร่ะบุ
ไวใ้นขอ้ 2.1.1.1 โดยผูจ้องซือ้จะตอ้งกรอกรายละเอยีดการจองซือ้ในใบจองซือ้ใหถู้กต้องครบถ้วนและ
ชดัเจน พร้อมลงลายมือชื่อและประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถ้ามี) ทัง้นี้ ผู้จองซื้อจะต้องแนบ
เอกสารประกอบการจองซือ้ดงัต่อไปนี้ (หากผูจ้องซือ้หน่วยทรสัตม์เีลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้มากกว่า 1 เลข
ทะเบยีน ผู้จองซื้อต้องแยกใบจองซือ้หน่วยทรสัต์และเอกสารประกอบใบจองซือ้ 1 ชุด ต่อ 1 เลข
ทะเบยีนผูถ้อืหุน้) 

(1) ใบรบัรองการจองซือ้หุน้ (ถา้ม)ี ซึง่ออกโดยศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยฯ์ 
(2) เอกสารหลกัฐานการช าระเงนิตามขอ้ 2.3.2.2 (ค) 
(3) เอกสารการแสดงตนของผูจ้องซือ้ โดยผูจ้องซือ้แต่ละประเภทจะตอ้งแนบเอกสารดงัต่อไปนี้ 

ผูจ้องซือ้ประเภทนิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทย 

ส าเนาหนังสอืรบัรองทีอ่อกโดยกระทรวงพาณิชยท์ี่ออกไม่เกนิ 6 เดอืนก่อนวนัจองซื้อพรอ้มลง
นามรบัรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มอี านาจลงนามของนิติบุคคลนัน้และประทบัตราส าคญัของนิติ
บุคคล (ถา้ม)ี พรอ้มแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืส าเนาใบต่างดา้ว หรอืส าเนาหนงัสอื
เดินทางที่ยงัไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อม
รบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

ผูจ้องซือ้ประเภทนิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในต่างประเทศ 

ส าเนาหนงัสอืส าคญัการจดัตัง้บรษิทั (Certificate of Incorporation) หรอืหนังสอืแสดงความเป็น
นิตบิุคคล (Affidavit) และรายชื่อผูม้อี านาจลงนามพรอ้มตวัอย่างลายมอืชื่อ ทีอ่อกไม่เกนิ 6 เดอืน 
นบัจนถงึวนัยื่นใบจองซือ้ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกต้องโดยผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคล
นัน้และประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถ้าม)ี พรอ้มแนบส าเนาใบต่างดา้ว หรอืส าเนาหนังสอื
เดินทาง (แล้วแต่กรณี) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อม
รบัรองส าเนาถูกต้อง ทัง้นี้ ส าเนาเอกสารประกอบที่ลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกต้องแล้วต้อง
ได้รบัการรบัรองลายมอืชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มอี านาจใน
ประเทศทีเ่อกสารดงักล่าวไดจ้ดัท าหรอืรบัรองความถูกต้อง ท าการรบัรองลายมอืชื่อของผูจ้ดัท า
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หรอืผูใ้หค้ ารบัรองความถูกต้องของเอกสาร และให้เจา้หน้าที่ของสถานทูตไทยหรอืสถานกงสุล
ไทยในประเทศที่เอกสารได้จดัท าหรือรบัรองความถูกต้อง ท าการรับรองลายมือชื่อและตรา
ประทบัของเจา้หน้าที ่Notary Public หรอืหน่วยงานอื่นใดทีไ่ดด้ าเนินการขา้งตน้ ซึง่ตอ้งมอีายุไม่
เกนิ 6 เดอืนนับจนถึงวนัยื่นใบจองซื้อ และแนบส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนาหนังสอืเดนิทาง 
(แลว้แต่กรณี) ทีย่งัไม่หมดอายุของผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคลดงักล่าว พรอ้มรบัรองส าเนา
ถูกตอ้ง 

ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่มอบอ านาจให้ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็น
ผูด้ าเนินการจองซือ้แทน 

ส าเนาหนงัสอืมอบอ านาจจากผูจ้องซือ้มอบอ านาจใหผู้ดู้แลรกัษาผลประโยชน์ด าเนินการจองซือ้
แทน พรอ้มแนบส าเนาเอกสารของผู้มอบอ านาจ ทัง้นี้ เอกสารดงักล่าวให้เป็นไปตามประเภท
ของผูจ้องซือ้ทีร่ะบุไวข้า้งตน้ (แลว้แต่กรณี) โดยเอกสารดงักล่าวต้องลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง
โดยผูม้อี านาจลงนามแทนผูจ้องซือ้หรอืผูดู้แลรกัษาผลประโยชน์ (แลว้แต่กรณี) และประทบัตรา
ส าคญันิตบิุคคล (ถา้ม)ี 

ส าหรบัผูท้ีจ่องซือ้ผ่านธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ในกรณีมกีารคนืเงนิค่าจองซือ้ดว้ยเหตุผล
ใด ๆ หากผู้จองซื้อมคีวามประสงคร์บัเงนิคนื โดยวธิีโอนเงนิเขา้บญัชเีงนิฝากธนาคารประเภทบญัชี
ออมทรพัย ์หรอืบญัชกีระแสรายวนั ทีเ่ปิดไวก้บัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทยของผูจ้องซือ้ ผูจ้องซือ้
จะตอ้งแนบส าเนาบญัชเีงนิฝากออมทรพัย ์หรอืกระแสรายวนัดงักล่าว ทีร่ะบุเลขทีบ่ญัช ีและชื่อบญัช ี
โดยชื่อของบัญชีธนาคารดังกล่าวต้องตรงกับชื่อผู้จองซื้อ พร้อมทัง้ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง  
(โปรดดูรายละเอยีดในขอ้ 2.8 เกีย่วกบัวธิกีารคนืเงนิค่าจองซื้อหน่วยทรสัต์) ทัง้นี้ ในกรณีที่ผูจ้องซื้อ
รายใดมิได้แนบส าเนาสมุดเงินฝากหน้าที่มีชื่อผู้จองซื้อและเลขที่บญัชี หรือในกรณีที่ธนาคารไทย
พาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ไม่สามารถด าเนินการคนืเงนิค่าจองซือ้โดยวธิกีารโอนเงนิเขา้บญัชเีงนิฝาก
ธนาคารประเภทบญัชอีอมทรพัย ์หรอืบญัชกีระแสรายวนัของผูจ้องซือ้ได ้ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใดกต็าม 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) จะด าเนินการคนืเงนิค่าจองซือ้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้เป็นเชค็ขีดคร่อม
เฉพาะสัง่จ่ายในนามผู้จองซื้อ โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ปรากฏในฐานขอ้มูลผู้ถือ
หน่วยทรสัตเ์ดมิทีม่สีทิธขิอง GLANDRT (โปรดดูรายละเอยีดในขอ้ 2.8 เกีย่วกบัวธิกีารคนืเงนิค่าจอง
ซือ้หน่วยทรสัต)์ 

ส าหรบัผูท้ีจ่องซื้อผ่านบรษิัทหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก์ กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในกรณีมี
การคืนเงินค่าจองซื้อด้วยเหตุผลใด ๆ บริษัทหลกัทรพัย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) จะด าเนินการคนืเงนิ โดยการโอนเงนิอตัโนมตัเิขา้บญัชใีนชื่อผูจ้องซือ้ กรณีผูจ้องซือ้ช าระ
เงนิค่าจองซือ้ดว้ยวธิหีกัเงนิอตัโนมตั ิ(Automatic Transfer System หรอื ATS) และมบีญัชซีือ้ขาย
หลักทรัพย์และมีรายละเอียดบัญชีธนาคารที่ให้ไว้กับบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง  
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) หรอืโอนเงนิเขา้บญัชซีือ้ขายหลกัทรพัยต์ามประเภทบญัชทีีลู่กคา้แจง้
ไว ้(ทัง้นี้การคนืเงนิใหเ้ป็นไปตามทีบ่รษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
ก าหนดเพิ่มเติมได้)  หรือหากผู้จองซื้อไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับ บริษัทหลักทรัพย ์ 
เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) หรอืในกรณีทีบ่รษิทัหลกัทรพัย์ เมยแ์บงก ์กมิเอง็ 
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ไม่สามารถด าเนินการคนืเงนิ โดยการโอนเงนิอตัโนมตัเิขา้บญัชใีนชื่อผู้
จองซือ้และหรอืวธิทีีก่ าหนดเพิม่เตมิ ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใดกต็าม บรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ 
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(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) จะด าเนินการคนืเงนิค่าจองซือ้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้เป็นเชค็ขดีคร่อมเฉพาะ
สัง่จ่ายในนามผู้จองซื้อ โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือ
หน่วยทรสัตเ์ดมิทีม่สีทิธขิอง GLANDRT (โปรดดูรายละเอยีดในขอ้ 2.8 เกีย่วกบัวธิกีารคนืเงนิค่าจอง
ซือ้หน่วยทรสัต)์ 

ทัง้นี้  ผู้ลงทุนสถาบันไม่ต้องด าเนินการจัดท าแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง 
(Suitability Test) ตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ ทธ. 35/2556 เรื่อง 
มาตรฐานการประกอบธุรกจิ โครงสร้างการบรหิารงาน ระบบงาน และการให้บรกิารของผู้ประกอบ
ธุรกจิหลกัทรพัย์ และผูป้ระกอบธุรกจิสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า ลงวนัที่ 6 กนัยายน 2556 (รวมทัง้ที่มี
การแกไ้ขเพิม่เตมิ) 

นอกจากนี้ ผู้จองซื้อดงักล่าวจะต้องกรอกแบบสอบถามเพื่อหาขอ้บ่งชีก้ารเป็นบุคคลสหรฐัฯ (บุคคล
ธรรมดาและนิติบุคคล) และแบบสอบถามส าหรบัตรวจสอบสถานะ FATCA (เฉพาะนิตบิุคคล) ตาม 
Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ในกรณีทีผู่จ้องซือ้ไม่ประสงคจ์ะขอรบัใบทรสัต์ แต่
ประสงค์ทีจ่ะใช้บรกิารของศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ โดยผูจ้องซื้อประสงค์ที่จะฝากหลกัทรพัย์ในบญัชี
ของผูอ้อกหลกัทรพัยส์มาชกิเลขที ่600 หากผูจ้องซือ้ดงักล่าวไม่กรอกแบบสอบถามส าหรบัตรวจสอบ
สถานะ FATCA ตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ผูเ้สนอขายหน่วยทรสัต์ขอ
สงวนสทิธใินการออกใบทรสัตใ์นนามของผูจ้องซือ้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ 

(ข) ผูจ้องซือ้สามารถจองซือ้ตามวนัและเวลาดงัต่อไปนี้ 

 ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ทมีปฏบิตักิารการลงทุนและช าระราคา เลขที ่9 G Tower 
ชัน้ 15 ฝ ัง่ปีกเหนือ ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ในวนัที ่13 
มีนาคม 2563 วนัที่ 16 มีนาคม 2563 และวนัที่ 17 มีนาคม 2563 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 
16.00 น. 

 ส านักงานใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  
ฝ่ายวาณิชธนกจิ ชัน้ 20 อาคารส านักงานดอิอฟฟิศเศส แอท เซน็ทรลั เวลิด์ เลขที่ 999/9  
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 ในวนัที ่13 มนีาคม 2563 วนัที ่16 
มนีาคม 2563 และวนัที ่17 มนีาคม 2563 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถงึ 16.00 น. 

(ค) ผู้จองซื้อต้องช าระเงนิค่าจองซื้อหน่วยทรสัต์ตามจ านวนที่จองซื้อที่ราคาเสนอขายเบื้องต้นสูงสุดที ่
33.00 บาทต่อหน่วย ภายในระยะเวลาจองซือ้ โดยมวีธิชี าระเงนิค่าจองซือ้ ดงันี้  

ช าระค่าจองซือ้โดยการโอนเงนิ หรอืการโอนเงนิผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) 

 กรณีจองซือ้ผ่านธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) วนัที ่13 มนีาคม 2563 วนัที ่16 มนีาคม 
2563 และวนัที ่17 มนีาคม 2563 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ผู้จองซือ้จะต้องช าระเงนิ
ค่าจองซือ้ครัง้เดยีวเตม็ตามจ านวนทีจ่องซือ้โดยช าระเป็นการโอนเงนิ หรอืการโอนเงนิผ่านระบบ
บาทเนต (BAHTNET) เขา้บญัชธีนาคารตามทีธ่นาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ก าหนด 

 กรณีจองซือ้ผ่านบรษิัทหลกัทรพัย์ เมย์แบงก์ กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) วนัที่ 13 
มีนาคม 2563 วนัที่ 16 มีนาคม 2563 และวันที่ 17 มีนาคม 2563 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 
16.00 น. ผูจ้องซือ้จะตอ้งช าระเงนิค่าจองซือ้ครัง้เดยีวเตม็ตามจ านวนทีจ่องซือ้โดยช าระเป็นการ
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โอนเงิน หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) เข้าบญัชีธนาคารตามที่บริษัท
หลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ก าหนด 

ทัง้นี้ การโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) ผู้จองซื้อต้องรบัผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอน  
และ/หรอืค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกดิจากการท าธุรกรรมโอนเงนิทัง้หมด (จ านวนเงนิที่ผู้จดัการการจดั
จ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายไดร้บั ตอ้งเท่ากบัยอดจองซือ้เตม็จ านวน) 

ช าระค่าจองซือ้โดยเชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอืดร๊าฟท ์ 

 กรณีจองซื้อผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) วนัที่ 13 มนีาคม 2563 ระหว่างเวลา 
9.00 น. ถงึ 16.00 น. และวนัที ่16 มนีาคม 2563 เวลา 9.00 น. ถงึ 13.00 น. ผูจ้องซือ้ช าระเงนิ
ค่าจองซื้อโดยช าระเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรอืดร๊าฟท์ และเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์  
จะตอ้งลงวนัทีไ่ม่เกนิวนัที ่16 มนีาคม 2563 เท่านัน้ โดยใหข้ดีคร่อมสัง่จ่ายบญัชีธนาคารตามที่
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ก าหนด 

 กรณีจองซือ้ผ่านบรษิัทหลกัทรพัย์ เมย์แบงก์ กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) วนัที่ 13 
มนีาคม 2563 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถงึ 16.00 น. และวนัที ่16 มนีาคม 2563 เวลา 9.00 น. ถงึ 
13.00 น. ผู้จองซื้อช าระเงนิค่าจองซื้อโดยช าระเป็นเชค็ แคชเชยีร์เชค็ หรอืดร๊าฟท์ และเช็ค 
แคชเชยีรเ์ชค็ หรอืดร๊าฟท ์จะตอ้งลงวนัทีไ่ม่เกนิวนัที ่16 มนีาคม 2563 เท่านัน้ โดยใหข้ดีคร่อม
สัง่จ่ายบญัชธีนาคารตามที่บรษิัทหลกัทรพัย์ เมยแ์บงก์ กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
ก าหนด 

ทัง้นี้ เชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอืดร๊าฟท ์ตอ้งสามารถเรยีกเกบ็เงนิไดจ้ากส านกัหกับญัชเีดยีวกนัภายในวนั
ท าการถดัไป โดยช่ือเจ้าของเชค็ต้องเป็นช่ือเดียวกบัผู้จองซ้ือ หรือช่ือผู้ดแูลรกัษาผลประโยชน์ 
(Custodian) ส าหรบักรณีผูจ้องซ้ือประเภทนิติบุคคลท่ีมอบอ านาจให้ผู้ดแูลรกัษาผลประโยชน์ 
(Custodian) เป็นผู้ด าเนินการจองซ้ือแทน เท่านัน้ พร้อมระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลข
โทรศพัทท์ีส่ามารถตดิต่อไดไ้วด้า้นหลงัเชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอืดร๊าฟท์ 

(ง) ผูจ้องซือ้จะตอ้งน าใบจองซือ้และเอกสารประกอบการจองซือ้ในขอ้ (ก) พรอ้มแนบเอกสารประกอบการ
จองซือ้ตามขอ้ (ก) (1) – (3) ส่งไปยงัธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ทมีปฏบิตักิารการลงทุน
และช าระราคา เลขที ่9 G Tower ชัน้ 15 ฝ ัง่ปีกเหนือ ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง 
กรุงเทพฯ 10310 หรอืบรษิัทหลกัทรพัย์ เมย์แบงก์ กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ภายใน
ระยะเวลาดงัต่อไปนี้ 

 ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ทมีปฏบิตักิารการลงทุนและช าระราคา เลขที ่9 G Tower 
ชัน้ 15 ฝ ัง่ปีกเหนือ ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ในวนัที ่13 
มีนาคม 2563 วนัที่ 16 มีนาคม 2563 และวนัที่ 17 มีนาคม 2563 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 
16.00 น. 

 ส านักงานใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  
ฝ่ายวาณิชธนกจิ ชัน้ 20 อาคารส านักงานดอิอฟฟิศเศส แอท เซน็ทรลั เวลิด์ เลขที่ 999/9  
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 ในวนัที ่13 มนีาคม 2563 วนัที ่16 
มนีาคม 2563 และวนัที ่17 มนีาคม 2563 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถงึ 16.00 น. 
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(จ) ผูจ้องซือ้ทีย่ื่นความจ านงในการจองซือ้และไดช้ าระค่าจองซือ้หน่วยทรสัต์แลว้ จะขอยกเลกิการจองซือ้
และขอรบัเงนิคนืไม่ได ้ทัง้นี้ ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายแต่ละรายมสีทิธปิฏเิสธ
หรอืยกเลกิการจองซือ้ของผูจ้องซือ้ทีด่ าเนินการไม่ครบถว้นตามวธิกีารที่ระบุในขอ้ 2.3.2.2 (ก) ถงึ (ง) 

(ฉ) ผูจ้องซือ้ทีม่ถีิน่ทีอ่ยู่ในต่างประเทศ จะต้องเป็นผูร้บัภาระในเรื่องของขอ้ก าหนด กฎระเบยีบ และภาษี
ต่าง ๆ ทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการลงทุนในหน่วยทรสัต ์ตามเงื่อนไขและวธิกีารที่ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและ
รบัประกนัการจ าหน่ายก าหนด 

เว้นแต่ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายจะยินยอมผ่อนผนัให้เป็นแต่ละกรณีไป และ
ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายขอสงวนสทิธิในการพจิารณาเปลี่ยนแปลงหรือเรยีก
เอกสารหลกัฐานอื่น ๆ เพิม่เตมิตามทีเ่หน็สมควร 

ทัง้นี้ ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายแต่ละรายตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 2.1.1.1 จะด าเนินการ
ส่งมอบเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรสัต์ใหแ้ก่ทรสัตี ตามรายละเอยีดทีก่ าหนดในสญัญาแต่งตัง้ผู้จดัจ าหน่ายและ
รบัประกนัการจ าหน่าย (Underwriting Agreement) ต่อไป 

2.3.2.3 ผูล้งทุนสถาบนัทีน่ าสง่ใบ Bookbuilding  

(ก) ผูจ้องซือ้จะตอ้งจองซือ้หน่วยทรสัตผ์่านธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ทมีปฏบิตักิารการลงทุน
และช าระราคา เลขที ่9 G Tower ชัน้ 15 ฝ ัง่ปีกเหนือ ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง 
กรุงเทพฯ 10310 หรอืบรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ตามทีร่ะบุ
ไวใ้นขอ้ 2.1.1.1 โดยผูจ้องซือ้จะตอ้งกรอกรายละเอยีดการจองซือ้ในใบจองซือ้ใหถู้กต้องครบถ้วนและ
ชดัเจน พร้อมลงลายมือชื่อและประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถ้ามี) ทัง้นี้ ผู้จองซื้อจะต้องแนบ
เอกสารประกอบการจองซือ้ดงัต่อไปนี้ (หากผูจ้องซือ้หน่วยทรสัตม์เีลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้มากกว่า 1 เลข
ทะเบยีน ผู้จองซื้อต้องแยกใบจองซือ้หน่วยทรสัต์และเอกสารประกอบใบจองซือ้ 1 ชุด ต่อ 1 เลข
ทะเบยีนผูถ้อืหุน้) 

(1) ใบรบัรองการจองซือ้หุน้ (ถา้ม)ี ซึง่ออกโดยศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยฯ์ 
(2) เอกสารหลกัฐานการช าระเงนิตามขอ้ 2.3.2.3 (ค) 
(3) เอกสารการแสดงตนของผูจ้องซือ้ โดยผูจ้องซือ้แต่ละประเภทจะตอ้งแนบเอกสารดงัต่อไปนี้ 

ผูจ้องซือ้ประเภทนิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทย 

ส าเนาหนังสอืรบัรองทีอ่อกโดยกระทรวงพาณิชยท์ี่ออกไม่เกนิ 6 เดอืนก่อนวนัจองซื้อพรอ้มลง
นามรบัรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มอี านาจลงนามของนิติบุคคลนัน้และประทบัตราส าคญัของนิติ
บุคคล (ถา้ม)ี พรอ้มแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืส าเนาใบต่างดา้ว หรอืส าเนาหนงัสอื
เดินทางที่ยงัไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อม
รบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

ผูจ้องซือ้ประเภทนิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในต่างประเทศ 

ส าเนาหนงัสอืส าคญัการจดัตัง้บรษิทั (Certificate of Incorporation) หรอืหนังสอืแสดงความเป็น
นิตบิุคคล (Affidavit) และรายชื่อผูม้อี านาจลงนามพรอ้มตวัอย่างลายมอืชื่อ ทีอ่อกไม่เกนิ 6 เดอืน 
นบัจนถงึวนัยื่นใบจองซือ้ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกต้องโดยผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคล
นัน้และประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถ้าม)ี พรอ้มแนบส าเนาใบต่างดา้ว หรอืส าเนาหนังสอื
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เดินทาง (แล้วแต่กรณี) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อม
รบัรองส าเนาถูกต้อง ทัง้นี้ ส าเนาเอกสารประกอบที่ลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกต้องแล้วต้อง
ได้รบัการรบัรองลายมอืชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มอี านาจใน
ประเทศทีเ่อกสารดงักล่าวไดจ้ดัท าหรอืรบัรองความถูกต้อง ท าการรบัรองลายมอืชื่อของผูจ้ดัท า
หรอืผูใ้หค้ ารบัรองความถูกต้องของเอกสาร และให้เจา้หน้าที่ของสถานทูตไทยหรอืสถานกงสุล
ไทยในประเทศที่เอกสารได้จดัท าหรือรบัรองความถูกต้อง ท าการรับรองลายมือชื่อและตรา
ประทบัของเจา้หน้าที ่Notary Public หรอืหน่วยงานอื่นใดทีไ่ดด้ าเนินการขา้งตน้ ซึง่ตอ้งมอีายุไม่
เกนิ 6 เดอืนนับจนถึงวนัยื่นใบจองซื้อ และแนบส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนาหนังสอืเดนิทาง 
(แลว้แต่กรณี) ทีย่งัไม่หมดอายุของผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคลดงักล่าว พรอ้มรบัรองส าเนา
ถูกตอ้ง 

ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่มอบอ านาจให้ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็น
ผูด้ าเนินการจองซือ้แทน 

ส าเนาหนงัสอืมอบอ านาจจากผูจ้องซือ้มอบอ านาจใหผู้ดู้แลรกัษาผลประโยชน์ด าเนินการจองซือ้
แทน พรอ้มแนบส าเนาเอกสารของผู้มอบอ านาจ ทัง้นี้ เอกสารดงักล่าวให้เป็นไปตามประเภท
ของผูจ้องซือ้ทีร่ะบุไวข้า้งตน้ (แลว้แต่กรณี) โดยเอกสารดงักล่าวต้องลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง
โดยผูม้อี านาจลงนามแทนผูจ้องซือ้หรอืผูดู้แลรกัษาผลประโยชน์ (แลว้แต่กรณี) และประทบัตรา
ส าคญันิตบิุคคล (ถา้ม)ี 

ทัง้นี้  ผู้ลงทุนสถาบันไม่ต้องด าเนินการจัดท าแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง 
(Suitability Test) ตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ ทธ. 35/2556 เรื่อง 
มาตรฐานการประกอบธุรกจิ โครงสร้างการบรหิารงาน ระบบงาน และการให้บรกิารของผู้ประกอบ
ธุรกจิหลกัทรพัย์ และผูป้ระกอบธุรกจิสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า ลงวนัที่ 6 กนัยายน 2556 (รวมทัง้ที่มี
การแกไ้ขเพิม่เตมิ) 

นอกจากนี้ ผู้จองซื้อดงักล่าวจะต้องกรอกแบบสอบถามเพื่อหาขอ้บ่งชีก้ารเป็นบุคคลสหรฐัฯ (บุคคล
ธรรมดาและนิติบุคคล) และแบบสอบถามส าหรบัตรวจสอบสถานะ FATCA (เฉพาะนิตบิุคคล) ตาม 
Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ในกรณีทผีูจ้องซือ้ไม่ประสงคจ์ะขอรบัใบทรสัต์ แต่
ประสงค์ทีจ่ะใช้บรกิารของศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ โดยผูจ้องซื้อประสงค์ที่จะฝากหลกัทรพัย์ในบญัชี
ของผูอ้อกหลกัทรพัยส์มาชกิเลขที ่600 หากผูจ้องซือ้ดงักล่าวไม่กรอกแบบสอบถามส าหรบัตรวจสอบ
สถานะ FATCA ตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ผูเ้สนอขายหน่วยทรสัต์ขอ
สงวนสทิธใินการออกใบทรสัตใ์นนามของผูจ้องซือ้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ 

(ข) ผูจ้องซือ้สามารถจองซือ้ตามวนัและเวลาดงัต่อไปนี้ 

 ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ทมีปฏบิตักิารการลงทุนและช าระราคา เลขที ่9 G Tower 
ชัน้ 15 ฝ ัง่ปีกเหนือ ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ในวนัที ่25 
มีนาคม 2563 วนัที่ 26 มีนาคม 2563 และวนัที่ 27 มีนาคม 2563 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 
16.00 น. 

 ส านักงานใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  
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ฝ่ายวาณิชธนกจิ ชัน้ 20 อาคารส านักงานดอิอฟฟิศเศส แอท เซน็ทรลั เวลิด์ เลขที่ 999/9  
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 ในวนัที ่25 มนีาคม 2563 วนัที ่26 
มนีาคม 2563 และวนัที ่27 มนีาคม 2563 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถงึ 16.00 น.  

(ค) ผูจ้องซือ้ตอ้งช าระเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรสัต์ตามจ านวนทีร่าคาเสนอขายสุดทา้ย โดยมวีธิชี าระเงนิค่า
จองซือ้ ดงันี้  

ช าระค่าจองซือ้โดยการโอนเงนิ หรอืการโอนเงนิผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) 

 กรณีจองซือ้ผ่านธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) วนัที ่25 มนีาคม 2563 วนัที ่26 มนีาคม 
2563 และวนัที ่27 มนีาคม 2563 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ผู้จองซือ้จะต้องช าระเงนิ
ค่าจองซือ้ครัง้เดยีวเตม็ตามจ านวนทีจ่องซือ้โดยช าระเป็นการโอนเงนิ หรอืการโอนเงนิผ่านระบบ
บาทเนต (BAHTNET) เขา้บญัชธีนาคารตามทีธ่นาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ก าหนด 

 กรณีจองซือ้ผ่านบรษิัทหลกัทรพัย์ เมย์แบงก์ กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) วนัที่ 25 
มีนาคม 2563 วนัที่ 26 มีนาคม 2563 และวันที่ 27 มีนาคม 2563 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 
16.00 น. ผูจ้องซือ้จะตอ้งช าระเงนิค่าจองซือ้ครัง้เดยีวเตม็ตามจ านวนทีจ่องซือ้โดยช าระเป็นการ
โอนเงิน หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) เข้าบญัชีธนาคารตามที่บริษัท
หลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ก าหนด 

ทัง้นี้ การโอนเงนิผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) ผูจ้องซือ้ตอ้งรบัผดิชอบค่าธรรมเนียมการโอน และ/
หรือค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกิดจากการท าธุรกรรมโอนเงินทัง้หมด (จ านวนเงินที่ ผู้จ ัดการการจัด
จ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายไดร้บั ตอ้งเท่ากบัยอดจองซือ้เตม็จ านวน) 

ช าระค่าจองซือ้โดยเชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอืดร๊าฟท ์ 

 กรณีจองซื้อผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) วนัที่ 25 มนีาคม 2563 ระหว่างเวลา  
9.00 น. ถงึ 16.00 น. และวนัที ่26 มนีาคม 2563 เวลา 9.00 น. ถงึ 13.00 น. ผูจ้องซือ้ช าระเงนิ
ค่าจองซื้อโดยช าระเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรอืดร๊าฟท์ และเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์  
จะตอ้งลงวนัทีไ่ม่เกนิวนัที ่26 มนีาคม 2563 เท่านัน้ โดยใหข้ดีคร่อมสัง่จ่ายบญัชีธนาคารตามที่
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ก าหนด 

 กรณีจองซือ้ผ่านบรษิัทหลกัทรพัย์ เมย์แบงก์ กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) วนัที่ 25 
มนีาคม 2563 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถงึ 16.00 น. และวนัที ่26 มนีาคม 2563 เวลา 9.00 น. ถงึ 
13.00 น. ผู้จองซื้อช าระเงนิค่าจองซื้อโดยช าระเป็นเชค็ แคชเชยีร์เชค็ หรอืดร๊าฟท์ และเช็ค 
แคชเชยีรเ์ชค็ หรอืดร๊าฟท ์จะตอ้งลงวนัทีไ่ม่เกนิวนัที ่26 มนีาคม 2563 เท่านัน้ โดยใหข้ดีคร่อม
สัง่จ่ายบญัชธีนาคารตามที่บรษิัทหลกัทรพัย์ เมยแ์บงก์ กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
ก าหนด 
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ทัง้นี้ เชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอืดร๊าฟท ์ตอ้งสามารถเรยีกเกบ็เงนิไดจ้ากส านกัหกับญัชเีดยีวกนัภายในวนั
ท าการถดัไป โดยช่ือเจ้าของเชค็ต้องเป็นช่ือเดียวกบัผู้จองซ้ือ หรือช่ือผู้ดแูลรกัษาผลประโยชน์ 
(Custodian) ส าหรบักรณีผูจ้องซ้ือประเภทนิติบุคคลท่ีมอบอ านาจให้ผู้ดแูลรกัษาผลประโยชน์ 
(Custodian) เป็นผู้ด าเนินการจองซ้ือแทน เท่านัน้ พร้อมระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลข
โทรศพัทท์ีส่ามารถตดิต่อไดไ้วด้า้นหลงัเชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอืดร๊าฟท์ 

(ง) ผูจ้องซือ้จะตอ้งน าใบจองซือ้และเอกสารประกอบการจองซือ้ในขอ้ (ก) พรอ้มแนบเอกสารประกอบการ
จองซือ้ตามขอ้ (ก) (1) – (3) ส่งไปยงัธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ทมีปฏบิตักิารการลงทุน
และช าระราคา เลขที ่9 G Tower ชัน้ 15 ฝ ัง่ปีกเหนือ ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง 
กรุงเทพฯ 10310 หรอืบรษิัทหลกัทรพัย์ เมย์แบงก์ กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ภายใน
ระยะเวลาดงัต่อไปนี้ 

 ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ทมีปฏบิตักิารการลงทุนและช าระราคา เลขที ่9 G Tower 
ชัน้ 15 ฝ ัง่ปีกเหนือ ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ในวนัที ่25 
มีนาคม 2563 วนัที่ 26 มีนาคม 2563 และวนัที่ 27 มีนาคม 2563 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 
16.00 น. 

 ส านักงานใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  
ฝ่ายวาณิชธนกจิ ชัน้ 20 อาคารส านักงานดอิอฟฟิศเศส แอท เซน็ทรลั เวลิด์ เลขที่ 999/9  
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 ในวนัที ่25 มนีาคม 2563 วนัที ่26 
มนีาคม 2563 และวนัที ่27 มนีาคม 2563 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถงึ 16.00 น. 

(จ) ผูจ้องซือ้ทีย่ื่นความจ านงในการจองซือ้และไดช้ าระค่าจองซือ้หน่วยทรสัต์แลว้ จะขอยกเลกิการจองซือ้
และขอรบัเงนิคนืไม่ได ้ทัง้นี้ ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายแต่ละรายมสีทิธปิฏเิสธ
หรอืยกเลกิการจองซือ้ของผูจ้องซือ้ทีด่ าเนินการไม่ครบถว้นตามวธิกีารที่ระบุในขอ้ 2.3.2.3 (ก) ถงึ (ง) 

(ฉ) ผูจ้องซือ้ทีม่ถีิน่ทีอ่ยู่ในต่างประเทศ จะต้องเป็นผูร้บัภาระในเรื่องของขอ้ก าหนด กฎระเบยีบ และภาษี
ต่าง ๆ ทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการลงทุนในหน่วยทรสัต ์ตามเงื่อนไขและวธิกีารที่ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและ
รบัประกนัการจ าหน่ายก าหนด 

เว้นแต่ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายจะยินยอมผ่อนผนัให้เป็นแต่ละกรณีไป และ
ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายขอสงวนสทิธิในการพจิารณาเปลี่ยนแปลงหรือเรยีก
เอกสารหลกัฐานอื่น ๆ เพิม่เตมิตามทีเ่หน็สมควร 

ทัง้นี้ ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายแต่ละรายตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 2.1.1.1 จะด าเนินการ
ส่งมอบเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรสัต์ใหแ้ก่ทรสัตี ตามรายละเอยีดทีก่ าหนดในสญัญาแต่งตัง้ผู้จดัจ าหน่ายและ
รบัประกนัการจ าหน่าย (Underwriting Agreement) ต่อไป 

2.3.2.4 บรษิทั แกรนด ์คาแนล แลนด ์จ ากดั (มหาชน) (GLAND) 

ผูจ้องซือ้จะตอ้งจองซือ้หน่วยทรสัต์และช าระเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรสัต์ตามจ านวนทีร่าคาเสนอขายสุดทา้ย
ในวันที่ 25 มีนาคม 2563 วันที่ 26 มีนาคม 2563 และวันที่ 27 มีนาคม 2563 ตามวิธีการที่ผู้จ ัดการ
กองทรสัตแ์ละผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายก าหนด 
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2.3.3 ส าหรบัประชาชนทัว่ไป  

2.3.3.1 บุคคลธรรมดาและนิตบิุคคลตามดุลพนิิจของผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต ์ 

(ก) ผูจ้องซือ้จะต้องจองซือ้หน่วยทรสัต์ผ่านผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์แต่ละราย ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 2.1.1 
โดยจองซือ้หน่วยทรสัตข์ ัน้ต ่าจ านวน 1,000 หน่วย และเพิม่เป็นจ านวนทวคีณูของ 100 หน่วย ทัง้นี้ ผู้
จองซือ้สามารถท าการจองซือ้ได ้3 วธิ ีคอื 

1. การจองซือ้โดยวธิกีรอกรายละเอยีดในเอกสารใบจองซื้อ (Hard Copy): ผูจ้องซือ้จะต้องกรอก
รายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อและ
ประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถ้าม)ี ทัง้นี้ ผู้จองซื้อจะต้องแนบเอกสารประกอบการจองซื้อ
ดงัต่อไปนี้ 

(1) เอกสารหลกัฐานการช าระเงนิตามขอ้ 2.3.3.1 (ค) 
(2) เอกสารการแสดงตนของผูจ้องซือ้ โดยผูจ้องซือ้แต่ละประเภทจะตอ้งแนบเอกสารดงัต่อไปนี้ 

ผูจ้องซือ้ประเภทบุคคลธรรมดาสญัชาตไิทย 

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ทีย่งัไม่หมดอายุ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง หรอืใน
กรณีที่บัตรประจ าตัวประชาชนหมดอายุให้แนบส าเนาทะเบียนบ้านที่มีเ ลขประจ าตัว
ประชาชน 13 หลกั หรอืส าเนาเอกสารทางราชการอื่นทีม่เีลขประจ าตวัประชาชน 13 หลกั 
พร้อมลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง ในกรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบส าเนาบตัร
ประจ าตัวประชาชนของผู้เยาว์ (ถ้ามี) ค ายินยอมจากผู้ปกครอง ส าเนาบตัรประจ าตัว
ประชาชนของผู้ปกครอง (บดิา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) ที่ยงัไม่หมดอายุ และ
ส าเนาทะเบยีนบา้นทีผู่เ้ยาวอ์าศยัอยู่พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

ผูจ้องซือ้ประเภทบุคคลธรรมดาสญัชาตต่ิางดา้ว  

ส าเนาใบต่างดา้วหรอืหนังสอืเดนิทางที่ยงัไม่หมดอายุ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง 
(กรณีผูจ้องซือ้เป็นผูเ้ยาว ์จะตอ้งแนบหลกัฐานทีแ่สดงว่าสามารถจองซือ้หน่วยทรสัตไ์ดโ้ดย
ถูกตอ้งตามกฎหมาย) 

ผูจ้องซือ้ประเภทนิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทย 

ส าเนาหนงัสอืรบัรองทีอ่อกโดยกระทรวงพาณิชยท์ีอ่อกไม่เกนิ 6 เดอืนก่อนวนัจองซือ้พรอ้ม
ลงนามรบัรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มอี านาจลงนามของนิตบิุคคลนัน้และประทบัตราส าคญั
ของนิตบิุคคล (ถา้ม)ี พรอ้มแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืส าเนาใบต่างดา้ว หรอื
ส าเนาหนังสอืเดนิทางทีย่งัไม่หมดอายุ (แลว้แต่กรณี) ของผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคล
ดงักล่าว พรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

ผูจ้องซือ้ประเภทนิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในต่างประเทศ 

ส าเนาหนังสอืส าคญัการจดัตัง้บรษิัท (Certificate of Incorporation) หรอืหนังสอืแสดง
ความเป็นนิตบิุคคล (Affidavit) และรายชื่อผูม้อี านาจลงนามพรอ้มตวัอย่างลายมอืชื่อ ทีอ่อก
ไม่เกนิ 6 เดอืนนับจนถงึวนัยื่นใบจองซือ้ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกต้องโดยผูม้อี านาจ
ลงนามของนิตบิุคคลนัน้และประทบัตราส าคญัของนิตบิคุคล (ถา้ม)ี พรอ้มแนบส าเนาใบต่าง
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ดา้ว หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทาง (แลว้แต่กรณี) ทีย่งัไม่หมดอายุของผูม้อี านาจลงนามของ
นิตบิุคคลดงักล่าว พรอ้มรบัรองส าเนาถูกต้อง ทัง้นี้ ส าเนาเอกสารประกอบทีล่งลายมอืชื่อ
รบัรองส าเนาถูกตอ้งแลว้ตอ้งไดร้บัการรบัรองลายมอืชื่อโดยเจา้หน้าที ่Notary Public หรอื
หน่วยงานอื่นใดที่มอี านาจในประเทศที่เอกสารดงักล่าวไดจ้ดัท าหรอืรบัรองความถูกต้อง 
ท าการรบัรองลายมอืชื่อของผู้จดัท าหรอืผู้ให้ค ารบัรองความถูกต้องของเอกสาร และให้
เจ้าหน้าทีข่องสถานทูตไทยหรอืสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารได้จดัท าหรอืรบัรอง
ความถูกต้อง ท าการรบัรองลายมอืชื่อและตราประทบัของเจา้หน้าที ่Notary Public หรอื
หน่วยงานอื่นใดทีไ่ดด้ าเนินการขา้งต้น ซึง่ต้องมอีายุไม่เกนิ 6 เดอืนนับจนถงึวนัยื่นใบจอง
ซือ้ และแนบส าเนาใบต่างดา้ว หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทาง (แลว้แต่กรณี) ทีย่งัไม่หมดอายุ
ของผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคลดงักล่าว พรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

ทัง้นี้ ลายมอืชื่อที่รบัรองส าเนาถูกต้องนัน้จะต้องตรงกบัลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่
เกีย่วขอ้งกบัการจองซื้อหน่วยทรสัต์ทุกฉบบั และใหเ้ป็นไปตามรายละเอยีด หรอืขัน้ตอน 
หรอืเงื่อนไข หรอืดุลพนิิจ ทีผู่้จดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 2.1.1 แต่ละราย
อาจก าหนดเพิม่เตมิส าหรบัลกูคา้ของตน 

ส าหรับผู้ที่จองซื้อผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) หรือธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) ในกรณีมกีารคนืเงนิค่าจองซือ้ดว้ยเหตุผลใด ๆ หากผูจ้องซือ้มคีวามประสงคร์บัเงนิคนื 
โดยวธิโีอนเงนิเขา้บญัชเีงนิฝากธนาคารประเภทบญัชอีอมทรพัย ์หรอืบญัชกีระแสรายวนั ทีเ่ปิด
ไวก้บัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทยของผูจ้องซือ้ ผูจ้องซือ้จะต้องแนบส าเนาบญัชเีงนิฝากออม
ทรพัย์ หรือกระแสรายวนัดังกล่าว ที่ระบุเลขที่บัญชี และชื่อบญัชี โดยชื่อของบัญชีธนาคาร
ดงักล่าวตอ้งตรงกบัชื่อผูจ้องซือ้ พรอ้มทัง้ลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง (โปรดดูรายละเอยีดในขอ้ 
2.8 เกีย่วกบัวธิกีารคนืเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรสัต์) ทัง้นี้ ในกรณีทีผู่จ้องซือ้รายใดมไิดแ้นบส าเนา
สมุดเงินฝากหน้าที่มีชื่อผู้จองซื้อและเลขที่บัญชี หรือในกรณีที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด 
(มหาชน) หรอืธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ไม่สามารถด าเนินการคนืเงินค่าจองซื้อโดย
วธิกีารโอนเงนิเขา้บญัชเีงนิฝากธนาคารประเภทบญัชอีอมทรพัย ์หรอืบญัชกีระแสรายวนัของผู้
จองซื้อได้ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)  หรือ
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) จะด าเนินการคนืเงนิค่าจองซือ้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้เป็นเชค็ขดีคร่อม
เฉพาะสัง่จ่ายในนามผูจ้องซือ้ โดยสง่ทางไปรษณียล์งทะเบยีนตามทีอ่ยู่ทีร่ะบุในใบจองซือ้ (โปรด
ดรูายละเอยีดในขอ้ 2.8 เกีย่วกบัวธิกีารคนืเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรสัต)์ 

ส าหรบัผูท้ีจ่องซือ้ผ่านบรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  หรอื 
บรษิัทหลกัทรพัย์ ไทยพาณิชย์ จ ากดั ในกรณีมกีารคนืเงนิค่าจองซื้อด้วยเหตุผลใด ๆ บรษิัท
หลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) หรอืบรษิทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์
จ ากดั จะด าเนินการคนืเงนิ โดยการโอนเงนิอตัโนมตัเิขา้บญัชใีนชื่อผูจ้องซือ้ กรณีผูจ้องซือ้ช าระ
เงนิค่าจองซือ้ดว้ยวธิหีกัเงนิอตัโนมตั ิ(Automatic Transfer System หรอื ATS) และมบีญัชซีือ้
ขายหลกัทรพัย์และมีรายละเอียดบญัชธีนาคารที่ให้ไว้กบับรษิัทหลกัทรพัย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง 
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) หรอื บรษิัทหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จ ากดั  หรอืโอนเงนิเขา้
บญัชซีื้อขายหลกัทรพัย์ตามประเภทบญัชทีี่ลูกค้าแจ้งไว้ (ทัง้นี้การคนืเงนิให้เป็นไปตามที่ผู้จดั
จ าหน่ายหน่วยทรสัตก์ าหนดเพิม่เตมิได)้ หรอืหากผูจ้องซือ้ไม่มบีญัชซีือ้ขายหลกัทรพัยก์บับรษิทั
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หลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) หรอืบรษิทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์
จ ากดั หรอืในกรณีทีบ่รษิัทหลกัทรพัย์ เมย์แบงก์ กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) หรอื
บรษิทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จ ากดั ไม่สามารถด าเนินการคนืเงนิ โดยการโอนเงนิอตัโนมตัเิขา้
บญัชใีนชื่อผูจ้องซือ้และหรอืวธิทีีก่ าหนดเพิม่เตมิ ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใดกต็าม บรษิทัหลกัทรพัย ์
เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) หรอืบรษิทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จ ากดั จะ
ด าเนินการคนืเงนิค่าจองซือ้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้เป็นเชค็ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามผูจ้องซือ้ โดยส่ง
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื้อ (โปรดดูรายละเอยีดในข้อ 2.8 เกี่ยวกบั
วธิกีารคนืเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรสัต)์ 

กรณีผูจ้องเป็นผูท้ีม่บีญัชซีือ้ขายหลกัทรพัยห์รอืเปิดบญัชอีื่น ๆ กบับรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์
กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) หรอืบรษิทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จ ากดั หรอืบรษิัท
หลกัทรพัย์อื่น ๆ ซึ่งได้ผ่านขัน้ตอนการรู้จกัลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบั
ลูกคา้ (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และไดด้ าเนินการ
จดัท าแบบประเมนิความสามารถในการรบัความเสีย่ง (Suitability Test) กบับรษิทัหลกัทรพัย ์
เมย์แบงก์ กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) หรอืบริษัทหลกัทรพัย์ ไทยพาณิชย์ จ ากดั  
หรือบริษัทหลกัทรพัย์อื่น ๆ แล้ว ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีนับจนถึงวนัจองซื้อ ผู้จองซื้อ
ดงักล่าวไม่จ าเป็นต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซือ้ ทัง้นี้ 
หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวข้างต้น ผู้จองซื้อจะต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ 
Suitability Test ที่กรอกรายละเอยีดถูกต้อง ครบถ้วนและชดัเจน พรอ้มลงลายมอืชื่อผูจ้องซื้อ
ใหแ้ก่บรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) หรอืบรษิทัหลกัทรพัย ์
ไทยพาณิชย ์จ ากดั เพื่อเป็นเอกสารประกอบใบจองซือ้ เว้นแต่ (1) กรณีผูจ้องซือ้ท าการจองซือ้
ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) ซึ่งไดผ้่านขัน้ตอนการรู้จกัลูกค้าและตรวจสอบเพื่อ
ทราบขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบัลูกคา้ (Know Your Customer & Customer Due Diligence : 
KYC/CDD) และไดด้ าเนินการจดัท าแบบประเมนิความสามารถในการรบัความเสีย่ง (Suitability 
Test) กบัธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) แลว้ ภายในระยะเวลาไม่เกนิ 2 ปีนับจนถึงวนั
จองซื้อ ผู้จองซื้อดังกล่าวไม่จ าเป็นต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test 
ประกอบการจองซือ้ ทัง้นี้ หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขทีก่ล่าวขา้งตน้ ผูจ้องซือ้จะต้องแนบเอกสาร 
KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอกรายละเอยีดถูกต้อง ครบถ้วนและชดัเจน พร้อมลง
ลายมอืชื่อผูจ้องซือ้ใหแ้ก่ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) เพื่อเป็นเอกสารประกอบใบจอง
ซื้อ หรอื (2) กรณีผู้จองซื้อท าการจองซื้อผ่านธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ซึ่งได้ผ่าน
ขัน้ตอนการรูจ้กัลกูคา้และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัลูกคา้ (Know Your Customer 
& Customer Due Diligence : KYC/CDD) และไดด้ าเนินการจดัท าแบบประเมนิความสามารถ
ในการรบัความเสี่ยง (Suitability Test) กบัธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) แล้ว ภายใน
ระยะเวลาไม่เกนิ 2 ปีนบัจนถงึวนัจองซือ้ ผูจ้องซือ้ดงักล่าวไม่จ าเป็นตอ้งแนบเอกสาร KYC/CDD 
และ Suitability Test ประกอบการจองซือ้ ทัง้นี้ หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขทีก่ล่าวขา้งต้น ผูจ้อง
ซือ้จะต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ทีก่รอกรายละเอยีดถูกต้อง ครบถ้วน
และชดัเจน พรอ้มลงลายมอืชื่อผูจ้องซือ้ใหแ้ก่ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) เพื่อเป็นเอกสาร
ประกอบใบจองซือ้ 
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นอกจากนี้ ผู้จองซื้อดงักล่าวจะต้องกรอกแบบสอบถามเพื่อหาขอ้บ่งชี้การเป็นบุคคลสหรฐัฯ 
(บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) และแบบสอบถามส าหรบัตรวจสอบสถานะ FATCA (เฉพาะนิติ
บุคคล) ตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ในกรณีทีผู่จ้องซือ้ไม่ประสงคจ์ะ
ขอรบัใบทรสัต์ แต่ประสงคท์ี่จะใชบ้รกิารของศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์โดยผูจ้องซื้อประสงค์ทีจ่ะ
ฝากหลกัทรพัย์ในบญัชขีองผูอ้อกหลกัทรพัย์สมาชกิเลขที่ 600 หากผู้จองซื้อดงักล่าวไม่กรอก
แบบสอบถามส าหรบัตรวจสอบสถานะ FATCA ตาม Foreign Account Tax Compliance Act 
(FATCA) ผูเ้สนอขายหน่วยทรสัต์ขอสงวนสทิธใินการออกใบทรสัต์ในนามของผูจ้องซื้อให้แก่ผู้
จองซือ้ 

2. การจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online): ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านช่องทางเว็บไซต์ของ
บรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และธนาคารกรุงไทย จ ากดั 
(มหาชน) เท่านัน้ โดยผูจ้องซือ้จะต้องเป็นผู้ทีม่บีญัชซีือ้ขายหลกัทรพัยห์รอืบญัชปีระเภทอื่น ๆ 
กบัผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์รายดงักล่าว ซึง่ผ่านขัน้ตอนการรูจ้กัลูกคา้และตรวจสอบเพื่อทราบ
ขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัลูกคา้ (Know Your Customer & Customer Due Diligence KYC / CDD) 
และได้ด าเนินการจดัท าแบบประเมนิความสามารถรบัความเสีย่ง (Suitability Test) กบัผู้จดั
จ าหน่ายหน่วยทรสัตร์ายดงักล่าว ในช่วงระยะเวลาไม่เกนิ 2 ปีก่อนการจองซือ้ ทัง้นี้ ในกรณีทีผ่ล
การประเมนิความเสีย่งทีย่อมรบัได ้(Suitability Test) ของผูจ้องซือ้ไม่เหมาะสมกบัการจองซื้อ
หน่วยทรสัต์ในครัง้นี้ ผูจ้องซือ้จะต้องยนืยนัความประสงคท์ี่จะจองซื้อหน่วยทรสัต์และยนืยนัใน
ฐานะผู้จองซื้อว่า หากเกิดความเสยีหายใดๆ จากการลงทุนในหน่วยทรสัต์นี้ต่อไปในอนาคต 
ผูจ้ดัการกองทรสัต ์และ/หรอืผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัตไ์ม่มหีน้าทีต่อ้งรบัผดิชอบใด ๆ ทัง้สิน้ โดย
ผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัตจ์ะตอ้งมกีารควบคุมดแูลการจองซือ้ผ่านระบบออนไลน์ทีร่ดักุมเพยีงพอ 
สามารถตรวจสอบตวัตนของผูจ้องซือ้ไดโ้ดยใชช้ื่อผูใ้ช ้(User Name) และรหสัผ่าน (Password 
Login) และผูจ้องซือ้ต้องยนืยนัว่าไดศ้กึษาขอ้มูลเกีย่วกบัการเสนอขายหน่วยทรสัต์ในหนังสอืชี้
ชวนหรอืสรุปขอ้มลูส าคญัของกองทรสัต ์(Fact Sheet) และยนิยอมผูกพนัตามหนังสอืชีช้วนหรอื
สรุปขอ้มลูส าคญัของกองทรสัต ์(Fact Sheet) ของหน่วยทรสัต์ดงักล่าว เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ก่อน
การสง่ค าสัง่จองซือ้ผ่านระบบออนไลน์ (Online) โดยผูจ้องซือ้ไม่ตอ้งกรอกขอ้มลูและลงนามในใบ
จองซือ้ (Hard Copy) รวมถงึไม่ต้องแนบเอกสารใด ๆ ประกอบการจองซือ้ ทัง้นี้ ผูจ้ดัจ าหน่าย
หน่วยทรัสต์รายดังกล่าวจะจัดให้มีหนังสือชี้ชวนและสรุปข้อมูลส าคัญของกองทรัสต์ (Fact 
Sheet) ในเว็บไซต์ของผู้จ ัดจ าหน่ายหน่วยทรสัต์รายดังกล่าว ทัง้นี้ วิธีปฏิบตัิการจองซื้อให้
เป็นไปตามรายละเอยีดหรอืขัน้ตอนทีผู่จ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์แต่ละรายก าหนดเพิม่เตมิส าหรบั
ลกูคา้ของตนในภายหลงั 

3. การจองซือ้ผ่านทางโทรศพัท์บนัทกึเทป: ผูจ้องซื้อสามารถจองซื้อผ่านเจา้หน้าที่ผู้แนะน าการ
ลงทุน หรอื Investment Consultant (IC) ของบรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) 
จ ากดั (มหาชน) เท่านัน้ โดยยนืยนัการจองซือ้ผ่านโทรศพัทบ์นัทกึเทปได ้โดยผูจ้องซือ้จะต้อง
เป็นผูท้ีม่บีญัชซีือ้ขายหลกัทรพัย ์หรอืเปิดบญัชอีื่น ๆ กบัผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์รายดงักล่าว 
ซึง่ไดผ้่านขัน้ตอนการรูจ้กัลูกคา้และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัลูกคา้ (Know Your 
Customer (KYC) หรอื Customer Due Diligence (CDD)) และไดด้ าเนินการจดัท าแบบประเมนิ
ความสามารถในการรบัความเสีย่ง (Suitability Test) กบัผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์รายดงักล่าว 
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ในช่วงระยะเวลาไม่เกนิ 2 ปีก่อนการจองซื้อผ่านทางโทรศพัท์บนัทกึเทป ทัง้นี้ ผู้จดัจ าหน่าย
หน่วยทรัสต์รายดังกล่าวจะจัดให้มีหนังสือชี้ชวนและสรุปข้อมูลส าคัญของกองทรัสต์ (Fact 
Sheet) ในเวบ็ไซตข์องผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์รายดงักล่าว โดยผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ราย
ดงักล่าวจะต้องมกีารควบคุมการดูแลการจองซือ้ผ่านทางโทรศพัทบ์นัทกึเทปทีร่ดักุมพอ และผู้
จองซือ้ตอ้งยนืยนัทางวาจาว่าไดศ้กึษาขอ้มลูเกีย่วกบัการเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พิม่ทุนในหนงัสอื
ชีช้วนของหน่วยทรสัตห์รอืสรุปขอ้มลูส าคญัของกองทรสัต์ (Fact Sheet) และยนิยอมผูกพนัตาม
หนงัสอืชีช้วนหรอืสรุปขอ้มูลส าคญัของกองทรสัต์ (Fact Sheet) ของหน่วยทรสัต์ดงักล่าว โดยผู้
จองซือ้ไม่ตอ้งกรอกขอ้มลูและลงนามในใบจองซือ้ (Hard Copy) รวมถงึไม่ต้องแนบเอกสารใด ๆ 
ประกอบการจองซือ้ โดยปฏบิตัดิงันี้ 

(ก) ผูแ้นะน าการลงทุนของผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์รายดงักล่าว ต้องแจง้การจดัสรรจ านวน
หน่วยทรสัตจ์องใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ผ่านทางโทรศพัทบ์นัทกึเทป โดยระบุจ านวนหน่วยทรสัต์ที่
จดัสรร ราคาที่จองซื้อ จ านวนเงนิที่ต้องช าระ การฝากหน่วยทรสัต์ วิธกีารและวนัที่ต้อง
ช าระราคา และแจ้งให้ทราบว่าผู้จองซื้อสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย
หน่วยทรสัตใ์นหนงัสอืชีช้วนของหลกัทรพัยผ์่านเวบ็ไซต์ของผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ราย
ดงักล่าวหรอืจากหนงัสอืชีช้วนผ่าน www.sec.or.th 

(ข) ผูแ้นะน าการลงทุนของผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์รายดงักล่าว ต้องตรวจสอบตวัตนของผู้
จองซือ้ผ่านทางโทรศพัทบ์นัทกึเทป เช่น เลขประจ าตวัประชาชน วนัเดอืนปีเกดิ ธนาคารที่
ใชช้ าระโดยวธิเีงนิโอนอตัโนมตั ิ(หรอืทีเ่รยีกว่า Automatic Transfer System หรอื ATS) 
กบัผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัตร์ายดงักล่าว หรอืชื่อผูแ้นะน าการลงทุน เป็นตน้ 

(ค) ผูจ้องซือ้ตอ้งยนืยนัทางวาจาว่าไดร้บัทราบขอ้มลูเกีย่วกบัการเสนอขายหน่วยทรสัต์เพิม่ทุน
ในหนังสอืชี้ชวนหรอืสรุปข้อมูลส าคญัของกองทรสัต์ (Fact Sheet) ยนิยอมผูกพนัตาม
หนงัสอืชีช้วนหรอืสรุปขอ้มลูส าคญัของกองทรสัต ์(Fact Sheet) ดงักล่าว  

(ง) ผู้แนะน าการลงทุนของผู้จ ัดจ าหน่ายหน่วยทรัสต์รายดังกล่าว เมื่อรับค ายืนยันพร้อม
รายละเอยีดการจองซือ้ผ่านทางโทรศพัทบ์นัทกึเทป ต้องบนัทกึค าสัง่การจองซือ้ผ่านระบบ
ของผู้จ ัดจ าหน่ายหน่วยทรัสต์รายดังกล่าว โดยระบบจะแสดงข้อมูลการจองผ่านทาง
โทรศพัทบ์นัทกึเทป ชื่อผูแ้นะน าการลงทุน วนัและเวลาบนัทกึการจองซือ้ผ่านระบบ  

โดยวธิกีารจองซือ้ขา้งตน้สามารถใชก้บัผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัตด์งัต่อไปนี้ 

ผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต ์

การจองซ้ือโดยวิธี
กรอกรายละเอียด
ในเอกสารใบจอง
ซ้ือ (Hard Copy) 

การจองซ้ือผา่น
ระบบออนไลน์ 

(Online) 

การจองซ้ือผา่นทาง
โทรศพัทบ์นัทึกเทป 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  - - 
บริษทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กิมเอง็ 
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)    

ธนาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน)   - 
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ผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต ์

การจองซ้ือโดยวิธี
กรอกรายละเอียด
ในเอกสารใบจอง
ซ้ือ (Hard Copy) 

การจองซ้ือผา่น
ระบบออนไลน์ 

(Online) 

การจองซ้ือผา่นทาง
โทรศพัทบ์นัทึกเทป 

บริษทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จ ากดั  - - 
 

ทัง้นี้ วิธีปฏิบตัิการจองซื้อให้เป็นไปตามรายละเอียดหรือขัน้ตอนที่ผู้จดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์แต่ละราย
ก าหนดเพิม่เตมิส าหรบัลูกคา้ของตนในภายหลงั อย่างไรกต็าม หากผู้จองซื้อไม่สามารถด าเนินการจองซือ้ผ่านระบบ
ออนไลน์ และระบบโทรศพัทบ์นัทกึเทปได ้ผูจ้องซือ้สามารถท าการจองซือ้ตามวธิกีรอกใบจองซือ้ (Hard Copy) ได ้

(ข) ผูจ้องซือ้สามารถจองซือ้ตามวนัและเวลาดงัต่อไปนี้ 

การจองซือ้โดยวธิกีรอกรายละเอยีดในเอกสารใบจองซือ้ (Hard Copy) 

ผูจ้องซือ้สามารถจองซือ้ไดท้ีส่ านกังานและสาขาของผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัตต์ามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 2.1.1 
ตามวนัและเวลาดงัต่อไปนี้ 

 ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ทุกสาขาทัว่ประเทศ ในวนัที ่19 มนีาคม 2563 วนัที ่20 
มนีาคม 2563 ระหว่างเวลาเปิดท าการ และวนัที ่23 มนีาคม 2563 ตัง้แต่เวลาเปิดท าการถงึเวลา 
15.30 น. 

 ส านักงานใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  
ฝ่ายวาณิชธนกจิ ชัน้ 20 อาคารส านักงานดอิอฟฟิศเศส แอท เซน็ทรลั เวลิด์ เลขที่ 999/9  
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 ในวนัที ่19 มนีาคม 2563 วนัที ่20 
มนีาคม 2563 และวนัที ่23 มนีาคม 2563 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถงึ 16.00 น. 

 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ทุกสาขาทัว่ประเทศ ในวนัที่ 19 มนีาคม 2563 วนัที่ 20 
มนีาคม 2563 ระหว่างเวลาเปิดท าการ และวนัที ่23 มนีาคม 2563 ตัง้แต่เวลาเปิดท าการถงึเวลา 
15.30 น. 

 บรษิัทหลกัทรพัย์ ไทยพาณิชย์ จ ากดั เลขที่ 19 อาคาร 3 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า ชัน้ 21 
ถนนรชัดาภเิษก แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 ในวนัที ่19 มนีาคม 2563 วนัที ่20 
มนีาคม 2563 และวนัที ่23 มนีาคม 2563 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถงึ 16.00 น. 

การจองซือ้ผ่านระบบออนไลน์ (Online) 

ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online) ของบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง 
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ตามวนัและเวลาดงัต่อไปนี้  

 บรษิัทหลกัทรพัย์ เมย์แบงก์ กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในวนัที่ 19 มนีาคม 2563 
วนัที ่20 มนีาคม 2563 และวนัที ่23 มนีาคม 2563 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถงึ 16.00 น. 

 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ในวนัที่ 19 มนีาคม 2563 วนัที ่20 มนีาคม 2563 ระหว่าง
เวลาท าการ และวนัที ่23 มนีาคม 2563 ตัง้แต่เวลาเปิดท าการถงึเวลา ถงึ 15.30 น. 
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การจองซือ้ผ่านทางโทรศพัทบ์นัทกึเทป 

ผูจ้องซือ้สามารถจองซือ้ผ่านทางโทรศพัทบ์นัทกึเทปของ 

 บรษิัทหลกัทรพัย์ เมย์แบงก์ กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในวนัที่ 19 มนีาคม 2563 
วนัที ่20 มนีาคม 2563 และวนัที ่23 มนีาคม 2563 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถงึ 16.00 น. 

(ค) ผู้จองซื้อต้องช าระเงนิค่าจองซื้อหน่วยทรสัต์ที่ราคาเสนอขายเบื้องต้นสูงสุดที่ 33.00 บาทต่อหน่วย 
ครัง้เดยีวเตม็จ านวนทีจ่องซือ้ ณ วนัจองซือ้ โดยจะตอ้งช าระราคาค่าจองซือ้ตามเงื่อนไขดงัต่อไปนี้  

ช าระค่าจองซื้อโดยเงนิสด หรอืการโอนเงนิ เฉพาะธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) และ
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 

วนัที่ 19 มนีาคม 2563 วนัที่ 20 มนีาคม 2563 ระหว่างเวลาเปิดท าการ และวนัที่ 23 มนีาคม 
2563 ตัง้แต่เวลาเปิดท าการถงึเวลา 15.30 น. ผูจ้องซือ้จะต้องช าระเงนิค่าจองซือ้ครัง้เดยีวเตม็
ตามจ านวนทีจ่องซือ้โดยช าระเป็นเงนิสด หรอืการโอนเงนิ เขา้บญัชชีื่อ “บญัชจีองซือ้หน่วยทรสัต์ 
CPNREIT – PO” หรอื “CPNREIT Subscription Account - PO” 

ช าระค่าจองซื้อโดยการฝากเงนิ หรอืการโอนเงนิ เฉพาะบรษิัทหลกัทรพัย์ เมย์แบงก์ กมิเอง็ 
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จ ากดั 

วนัที ่19 มนีาคม 2563 วนัที ่20 มนีาคม 2563 และวนัที ่23 มนีาคม 2563 ระหว่างเวลา 9.00 น. 
ถงึ 16.00 น. ผูจ้องซือ้จะตอ้งช าระเงนิค่าจองซือ้ครัง้เดยีวเตม็ตามจ านวนทีจ่องซือ้โดยช าระเป็น
ก า ร ฝ า ก เ งิ น  ห รื อ ก า ร โ อ น เ งิ น  เ ข้ า บัญ ชี ชื่ อ  “บ ริ ษั ท ห ลั ก ท รั พ ย์  เ ม ย์ แ บ ง ก ์ 
กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เพื่อจองซื้อหลกัทรพัย์” หรอื “Maybank Kim Eng 
Securities (Thailand) PCL for securities subscription” กรณีจองซือ้กบับรษิทัหลกัทรพัย ์เมย์
แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) หรือเข้าบัญชีชื่อ “บัญชีจองซื้อหน่วยทรัสต ์
CPNREIT - PO” หรอื “CPNREIT Subscription Account - PO” กรณีจองซือ้กบับรษิัท
หลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จ ากดั 

ช าระค่าจองซื้อโดยการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) เฉพาะบริษัทหลกัทรพัย ์ 
เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 วนัที่ 19 มนีาคม 2563 วนัที่ 20 มนีาคม 2563 และวนัที่ 23 มนีาคม 2563 ระหว่างเวลา 
9.00 น. ถงึ 16.00 น. ผูจ้องซือ้จะตอ้งช าระเงนิค่าจองซือ้ครัง้เดยีวเตม็ตามจ านวนทีจ่องซือ้
โดยช าระเป็นการโอนเงนิผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) เขา้บญัชชีื่อ “บรษิทัหลกัทรพัย ์
เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เพื่อจองซือ้หลกัทรพัย์” หรอื “Maybank 
Kim Eng Securities (Thailand) PCL for securities subscription” ทัง้นี้ การโอนเงนิผ่าน
ระบบบาทเนต (BAHTNET) ผู้จองซื้อต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอน และ/หรือ
ค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกิดจากการท าธุรกรรมโอนเงินทัง้หมด (จ านวนเงินที่ บริษัท
หลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ไดร้บั ตอ้งเท่ากบัยอดจองซือ้
เตม็จ านวน) โดยบรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) จะได้
ตอ้งรบัเงนิค่าจองซือ้เตม็จ านวนดงักล่าว ภายในวนัที ่23 มนีาคม 2563 เวลา 16.00 น. 
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ช าระค่าจองซือ้โดยเชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอืดร๊าฟท ์ 

 กรณีจองซื้อผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) หรือธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) 

วนัที ่19 มนีาคม 2563 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถงึ 15.30 น. หรอืเวลาเปิดท าการของสาขา
ถงึเวลา 15.30 น. และวนัที ่20 มนีาคม 2563 เวลา 8.30 น. ถงึ 13.00 น. ผูจ้องซือ้ช าระ
เงินค่าจองซื้อโดยช าระเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ และเช็ค แคชเชียร์เช็ค  
หรอืดร๊าฟท ์จะต้องลงวนัที่ไม่เกนิวนัที่ 20 มนีาคม 2563 เท่านัน้ โดยใหข้ดีคร่อมสัง่จ่าย
บญัชชีื่อ “บญัชจีองซือ้หน่วยทรสัต์ CPNREIT - PO” หรอื “CPNREIT Subscription 
Account - PO” 

 กรณีจองซือ้ผ่านบรษิทัหลกัทรพัย์ เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และ
บรษิทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จ ากดั 

วนัที่ 19 มนีาคม 2563 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถงึ 16.00 น. และวนัที่ 20 มนีาคม 2563 
เวลา 9.00 น. ถงึ 13.00 น. ผูจ้องซือ้ช าระเงนิค่าจองซือ้โดยช าระเป็นเชค็ แคชเชยีรเ์ชค็  
หรอืดร๊าฟท์ และเช็ค แคชเชียร์เชค็ หรอืดร๊าฟท์ จะต้องลงวนัที่ไม่เกนิวนัที่ 20 มนีาคม 
2563 เท่านัน้ โดยให้ขีดคร่อมสัง่จ่ายบัญชีชื่อ “บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง 
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เพื่อจองซื้อหลกัทรพัย์” หรอื “Maybank Kim Eng 
Securities (Thailand) PCL for securities subscription” กรณีจองซือ้กบับรษิทัหลกัทรพัย ์
เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) หรอืบญัชชีื่อ “บญัชจีองซือ้หน่วยทรสัต ์
CPNREIT - PO” หรอื “CPNREIT Subscription Account - PO” กรณีจองซือ้กบับรษิทั
หลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จ ากดั 

ทัง้นี้ เชค็ แคชเชยีร์เชค็ หรอืดร๊าฟท์ ต้องสามารถเรยีกเกบ็เงนิได้จากส านักหกับญัชเีดยีวกนั
ภายในวนัท าการถดัไป พรอ้มระบุชื่อ นามสกุล ทีอ่ยู่ และหมายเลขโทรศพัทท์ีส่ามารถตดิต่อได้
ไวด้า้นหลงัเชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอืดร๊าฟท ์

ช าระค่าจองซือ้โดยการหกัเงนิผ่านระบบการโอนอตัโนมตั ิ(Automatic Transfer System หรอื 
ATS) หรือ โดยการหักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อที่ฝากอยู่กับบริษัท
หลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) หรอืบรษิทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์
จ ากดั เท่านัน้ 

วนัที ่19 มนีาคม 2563 วนัที ่20 มนีาคม 2563 และวนัที ่23 มนีาคม 2563 ระหว่างเวลา 9.00 น. 
ถงึ 16.00 น. ผูจ้องซือ้จะตอ้งช าระเงนิค่าจองซือ้ครัง้เดยีวเตม็ตามจ านวนทีจ่องซือ้โดยการหกัเงนิ
ผ่านระบบการโอนอตัโนมตั ิ(Automatic Transfer System หรอื ATS) หรอื โดยการหกัเงนิฝาก
ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื้ อที่ฝ ากอยู่ กับบริษัทหลักทรัพย์  เมย์แบงก ์  
กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) หรอืบรษิทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จ ากดั โดยจะกระท า
ได้เฉพาะผู้จองซื้อที่ได้เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง 
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) หรอืบรษิทัหลกัทรพัย์ ไทยพาณิชย์ จ ากดั ทีไ่ดด้ าเนินการแจ้ง
ความประสงค์ให้โอนเงนิเพื่อช าระค่าภาระผูกพนัโดยอตัโนมตัิและระบบการโอนเงนิอตัโนมตัิ
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ดงักล่าวมีผลใช้บังคบัแล้วในวนัจองซื้อ (โดยวิธีการและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ผู้จดัจ าหน่าย
หน่วยทรสัตก์ าหนดเพิม่เตมิได)้ 

ส าหรบัผู้จองซือ้ผ่านบรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก์ กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) หรอืบรษิัท
หลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จ ากดั ทีป่ระสงคจ์ะช าระเงนิค่าจองซือ้ โดยการฝากเงนิ การโอนเงนิ หรอืโดย
เชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอืดร๊าฟท ์ผูจ้องซือ้ดงักล่าวจะต้องช าระผ่านระบบ Bill Payment ทีธ่นาคารไทย
พาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ทุกสาขาเท่านัน้ โดยผูจ้องซือ้ต้องช าระค่าจองซือ้ 1 Bill Payment ต่อ 1 ใบ
จองซือ้เท่านัน้ 

ผูจ้องซือ้จะเป็นผู้รบัผดิชอบค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ส าหรบัการโอนเงนิหรอืค่าธรรมเนียมการเรยีกเกบ็
เชค็ (ถา้ม)ี 

(ง) ผู้จองซื้อจะต้องน าใบจองซื้อและเอกสารประกอบการจองซื้อตามข้อ 2.3.3.1 (ก) พร้อมหลกัฐานที่
แสดงว่ามกีารช าระค่าจองซือ้หน่วยทรสัต์ ตามขอ้ 2.3.3.1 (ค) ส่งไปยงัผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์และ
ตามทีอ่ยู่ทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 2.1.1 ภายในระยะเวลาดงัต่อไปนี้ 

 ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ทุกสาขาทัว่ประเทศ ในวนัที ่19 มนีาคม 2563 วนัที ่20 
มนีาคม 2563 ระหว่างเวลาเปิดท าการ และวนัที ่23 มนีาคม 2563 ตัง้แต่เวลาเปิดท าการถงึเวลา 
15.30 น. 

 ส านักงานใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  
ฝ่ายวาณิชธนกจิ ชัน้ 20 อาคารส านักงานดอิอฟฟิศเศส แอท เซน็ทรลั เวลิด์ เลขที่ 999/9  
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 ในวนัที ่19 มนีาคม 2563 วนัที ่20 
มนีาคม 2563 และวนัที ่23 มนีาคม 2563 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถงึ 16.00 น. 

 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ทุกสาขาทัว่ประเทศ ในวนัที่ 19 มนีาคม 2563 วนัที่ 20 
มนีาคม 2563 ระหว่างเวลาเปิดท าการ และวนัที ่23 มนีาคม 2563 ตัง้แต่เวลาเปิดท าการถงึเวลา 
15.30 น. 

 บรษิัทหลกัทรพัย์ ไทยพาณิชย์ จ ากดั เลขที่ 19 อาคาร 3 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า ชัน้ 21 
ถนนรชัดาภเิษก แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 ในวนัที ่19 มนีาคม 2563 วนัที ่20 
มนีาคม 2563 และวนัที ่23 มนีาคม 2563 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถงึ 16.00 น. 

โดยในการจองซื้อเจ้าหน้าที่ร ับจองจะลงลายมือชื่อรับจองเพื่อเป็นหลักฐานในการรับจองซื้อ
หน่วยทรสัตใ์หแ้ก่ผูจ้องซือ้ 

(จ) ผูจ้องซือ้ทีย่ื่นความจ านงในการจองซือ้และไดช้ าระค่าจองซือ้หน่วยทรสัต์แลว้ จะขอยกเลกิการจองซือ้
และขอรบัเงนิคนืไม่ได ้ทัง้นี้ ผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัตต์ามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 2.1.1 แต่ละรายมสีทิธปิฏเิสธ
หรอืยกเลกิการจองซือ้ของผูจ้องซือ้ทีด่ าเนินการไม่ครบถว้นตามขอ้ 2.3.3.1 (ก) – (ง) ได ้

(ฉ) ผูจ้องซือ้ทีม่ถีิน่ทีอ่ยู่ในต่างประเทศ จะต้องเป็นผูร้บัภาระในเรื่องของขอ้ก าหนด กฎระเบยีบ และภาษี
ต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวเนื่องกบัการลงทุนในหน่วยทรสัต์ ตามเงื่อนไขและวธิกีารที่ผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์
ก าหนด 

เว้นแต่ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายจะยินยอมผ่อนผนัให้เป็นแต่ละกรณีไป และ
ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายขอสงวนสทิธิในการพจิารณาเปลี่ยนแปลงหรือเรยีก
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เอกสารหลกัฐานอื่น ๆ เพิม่เตมิตามทีเ่หน็สมควร 

ทัง้นี้ ผู้จ ัดจ าหน่ายหน่วยทรสัต์แต่ละรายตามที่ระบุไว้ในข้อ 2.1.1 จะด าเนินการส่งมอบเงินค่าจองซื้อ
หน่วยทรสัตใ์หแ้ก่ทรสัต ีตามรายละเอยีดทีก่ าหนดในสญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย 
(Underwriting Agreement) ต่อไป 

2.3.3.2 ผูล้งทุนสถาบนั  

(ก) ผูจ้องซือ้จะตอ้งจองซือ้หน่วยทรสัตผ์่านธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ทมีปฏบิตักิารการลงทุน
และช าระราคา เลขที ่9 G Tower ชัน้ 15 ฝ ัง่ปีกเหนือ ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง 
กรุงเทพฯ 10310 หรอืบรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ตามทีร่ะบุ
ไวใ้นขอ้ 2.1.1.1 โดยผูจ้องซือ้จะตอ้งกรอกรายละเอยีดการจองซือ้ในใบจองซือ้ใหถู้กต้องครบถ้วนและ
ชดัเจน พร้อมลงลายมือชื่อและประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถ้ามี) ทัง้นี้ ผู้จองซื้อจะต้องแนบ
เอกสารประกอบการจองซือ้ดงัต่อไปนี้  

(1) เอกสารหลกัฐานการช าระเงนิตามขอ้ 2.3.3.2 (ค) 
(2) เอกสารการแสดงตนของผูจ้องซือ้ โดยผูจ้องซือ้แต่ละประเภทจะตอ้งแนบเอกสารดงัต่อไปนี้ 

ผูจ้องซือ้ประเภทนิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทย 

ส าเนาหนังสอืรบัรองทีอ่อกโดยกระทรวงพาณิชยท์ี่ออกไม่เกนิ 6 เดอืนก่อนวนัจองซื้อพรอ้มลง
นามรบัรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มอี านาจลงนามของนิติบุคคลนัน้และประทบัตราส าคญัของนิติ
บุคคล (ถา้ม)ี พรอ้มแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืส าเนาใบต่างดา้ว หรอืส าเนาหนงัสอื
เดินทางที่ยงัไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อม
รบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

ผูจ้องซือ้ประเภทนิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในต่างประเทศ 

ส าเนาหนงัสอืส าคญัการจดัตัง้บรษิทั (Certificate of Incorporation) หรอืหนังสอืแสดงความเป็น
นิตบิุคคล (Affidavit) และรายชื่อผูม้อี านาจลงนามพรอ้มตวัอย่างลายมอืชื่อ ทีอ่อกไม่เกนิ 6 เดอืน 
นบัจนถงึวนัยื่นใบจองซือ้ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกต้องโดยผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคล
นัน้และประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถ้าม)ี พรอ้มแนบส าเนาใบต่างดา้ว หรอืส าเนาหนังสอื
เดินทาง (แล้วแต่กรณี) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อม
รบัรองส าเนาถูกต้อง ทัง้นี้ ส าเนาเอกสารประกอบที่ลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกต้องแล้วต้อง
ได้รบัการรบัรองลายมอืชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มอี านาจใน
ประเทศทีเ่อกสารดงักล่าวไดจ้ดัท าหรอืรบัรองความถูกต้อง ท าการรบัรองลายมอืชื่อของผูจ้ดัท า
หรอืผูใ้หค้ ารบัรองความถูกต้องของเอกสาร และให้เจา้หน้าที่ของสถานทูตไทยหรอืสถานกงสุล
ไทยในประเทศที่เอกสารได้จดัท าหรือรบัรองความถูกต้อง ท าการรับรองลายมือชื่อและตรา
ประทบัของเจา้หน้าที ่Notary Public หรอืหน่วยงานอื่นใดทีไ่ดด้ าเนินการขา้งตน้ ซึง่ตอ้งมอีายุไม่
เกนิ 6 เดอืนนับจนถึงวนัยื่นใบจองซื้อ และแนบส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนาหนังสอืเดนิทาง 
(แลว้แต่กรณี) ทีย่งัไม่หมดอายุของผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคลดงักล่าว พรอ้มรบัรองส าเนา
ถูกตอ้ง 
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ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่มอบอ านาจให้ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็น
ผูด้ าเนินการจองซือ้แทน 

ส าเนาหนงัสอืมอบอ านาจจากผูจ้องซือ้มอบอ านาจใหผู้ดู้แลรกัษาผลประโยชน์ด าเนินการจองซือ้
แทน พรอ้มแนบส าเนาเอกสารของผู้มอบอ านาจ ทัง้นี้ เอกสารดงักล่าวให้เป็นไปตามประเภท
ของผูจ้องซือ้ทีร่ะบุไวข้า้งตน้ (แลว้แต่กรณี) โดยเอกสารดงักล่าวต้องลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง
โดยผูม้อี านาจลงนามแทนผูจ้องซือ้หรอืผูดู้แลรกัษาผลประโยชน์ (แลว้แต่กรณี) และประทบัตรา
ส าคญันิตบิุคคล (ถา้ม)ี 

ทัง้นี้  ผู้ลงทุนสถาบันไม่ต้องด าเนินการจัดท าแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง 
(Suitability Test) ตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ ทธ. 35/2556 เรื่อง 
มาตรฐานการประกอบธุรกจิ โครงสร้างการบรหิารงาน ระบบงาน และการให้บรกิารของผู้ประกอบ
ธุรกจิหลกัทรพัย์ และผูป้ระกอบธุรกจิสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า ลงวนัที่ 6 กนัยายน 2556 (รวมทัง้ที่มี
การแกไ้ขเพิม่เตมิ)  

นอกจากนี้ ผู้จองซื้อดงักล่าวจะต้องกรอกแบบสอบถามเพื่อหาขอ้บ่งชีก้ารเป็นบุคคลสหรฐัฯ (บุคคล
ธรรมดาและนิติบุคคล) และแบบสอบถามส าหรบัตรวจสอบสถานะ FATCA (เฉพาะนิตบิุคคล) ตาม 
Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ในกรณีทผีูจ้องซือ้ไม่ประสงคจ์ะขอรบัใบทรสัต์ แต่
ประสงค์ทีจ่ะใช้บรกิารของศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ โดยผูจ้องซื้อประสงค์ที่จะฝากหลกัทรพัย์ในบญัชี
ของผูอ้อกหลกัทรพัยส์มาชกิเลขที ่600 หากผูจ้องซือ้ดงักล่าวไม่กรอกแบบสอบถามส าหรบัตรวจสอบ
สถานะ FATCA ตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ผูเ้สนอขายหน่วยทรสัต์ขอ
สงวนสทิธใินการออกใบทรสัตใ์นนามของผูจ้องซือ้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ 

(ข) ผูจ้องซือ้สามารถจองซือ้ตามวนัและเวลาดงัต่อไปนี้ 

 ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ทมีปฏบิตักิารการลงทุนและช าระราคา เลขที ่9 G Tower 
ชัน้ 15 ฝ ัง่ปีกเหนือ ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ในวนัที ่25 
มีนาคม 2563 วนัที่ 26 มีนาคม 2563 และวนัที่ 27 มีนาคม 2563 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 
16.00 น. 

 ส านักงานใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  
ฝ่ายวาณิชธนกจิ ชัน้ 20 อาคารส านักงานดอิอฟฟิศเศส แอท เซน็ทรลั เวลิด์ เลขที่ 999/9  
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 ในวนัที ่25 มนีาคม 2563 วนัที ่26 
มนีาคม 2563 และวนัที ่27 มนีาคม 2563 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถงึ 16.00 น. 

(ค) ผูจ้องซือ้ตอ้งช าระเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรสัต์ตามจ านวนทีร่าคาเสนอขายสุดทา้ย โดยมวีธิชี าระเงนิค่า
จองซือ้ ดงันี้  
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ช าระค่าจองซือ้โดยการโอนเงนิ หรอืการโอนเงนิผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) 

 วนัที ่25 มนีาคม 2563 วนัที ่26 มนีาคม 2563 และวนัที ่27 มนีาคม 2563 ระหว่างเวลา 9.00 น. 
ถงึ 16.00 น. ผูจ้องซือ้จะตอ้งช าระเงนิค่าจองซือ้ครัง้เดยีวเตม็ตามจ านวนทีจ่องซือ้โดยช าระเป็น
การโอนเงนิ หรอืการโอนเงนิผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) เขา้บญัชธีนาคารตามทีธ่นาคาร
ไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) และบรษิัทหลกัทรพัย์ เมย์แบงก์ กิมเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน) ก าหนด 

ทัง้นี้ การโอนเงนิผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) ผูจ้องซือ้ตอ้งรบัผดิชอบค่าธรรมเนียมการโอน และ/
หรือค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกิดจากการท าธุรกรรมโอนเงินทัง้หมด (จ านวนเงินที่ ผู้จ ัดการการจัด
จ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายไดร้บั ตอ้งเท่ากบัยอดจองซือ้เตม็จ านวน) 

ช าระค่าจองซือ้โดยเชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอืดร๊าฟท ์ 

 วนัที ่25 มนีาคม 2563 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถงึ 16.00 น. และวนัที่ 26 มนีาคม 2563 เวลา 
9.00 น. ถงึ 13.00 น. ผูจ้องซือ้ช าระเงนิค่าจองซือ้โดยช าระเป็นเชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอืดร๊าฟท ์
และเชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอืดร๊าฟท ์จะต้องลงวนัทีไ่ม่เกนิวนัที ่26 มนีาคม 2563 เท่านัน้ โดยให้
ขดีคร่อมสัง่จ่ายบญัชธีนาคารตามทีธ่นาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัหลกัทรพัย ์
เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ก าหนด 

ทัง้นี้ เชค็ แคชเชยีร์เชค็ หรอืดร๊าฟท์ ต้องสามารถเรยีกเกบ็เงนิได้จากส านักหกับญัชเีดยีวกนั
ภายในวนัท าการถัดไป โดยช่ือเจ้าของเช็คต้องเป็นช่ือเดียวกบัผู้จองซ้ือ หรือช่ือผู้ดูแล
รกัษาผลประโยชน์ (Custodian) ส าหรบักรณีผู้จองซ้ือประเภทนิติบุคคลท่ีมอบอ านาจให้
ผูด้แูลรกัษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการจองซ้ือแทน เท่านัน้ พรอ้มระบุชื่อ 
นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลงัเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรื
อดร๊าฟท ์

(ง) ผูจ้องซือ้จะตอ้งน าใบจองซือ้และเอกสารประกอบการจองซือ้ในขอ้ (ก) พรอ้มแนบเอกสารประกอบการ
จองซือ้ตามขอ้ (ก) (1) – (2) ส่งไปยงัธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ทมีปฏบิตักิารการลงทุน
และช าระราคา เลขที ่9 G Tower ชัน้ 15 ฝ ัง่ปีกเหนือ ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง 
กรุงเทพฯ 10310 หรอืบรษิัทหลกัทรพัย์ เมย์แบงก์ กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ภายใน
ระยะเวลาดงัต่อไปนี้ 

 ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ทมีปฏบิตักิารการลงทุนและช าระราคา เลขที ่9 G Tower 
ชัน้ 15 ฝ ัง่ปีกเหนือ ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ในวนัที ่25 
มีนาคม 2563 วนัที่ 26 มีนาคม 2563 และวนัที่ 27 มีนาคม 2563 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 
16.00 น. 

 ส านักงานใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  
ฝ่ายวาณิชธนกจิ ชัน้ 20 อาคารส านักงานดอิอฟฟิศเศส แอท เซน็ทรลั เวลิด์ เลขที่ 999/9  
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 ในวนัที ่25 มนีาคม 2563 วนัที ่26 
มนีาคม 2563 และวนัที ่27 มนีาคม 2563 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถงึ 16.00 น. 
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(จ) ผูจ้องซือ้ทีย่ื่นความจ านงในการจองซือ้และไดช้ าระค่าจองซือ้หน่วยทรสัต์แลว้ จะขอยกเลกิการจองซือ้
และขอรบัเงนิคนืไม่ได ้ทัง้นี้ ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายแต่ละรายมสีทิธปิฏเิสธ
หรอืยกเลกิการจองซือ้ของผูจ้องซือ้ทีด่ าเนินการไม่ครบถว้นตามวธิกีารที่ระบุในขอ้ 2.3.3.2 (ก) ถงึ (ง) 

(ฉ) ผูจ้องซือ้ทีม่ถีิน่ทีอ่ยู่ในต่างประเทศ จะต้องเป็นผูร้บัภาระในเรื่องของขอ้ก าหนด กฎระเบยีบ และภาษี
ต่าง ๆ ทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการลงทุนในหน่วยทรสัต ์ตามเงื่อนไขและวธิกีารที่ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและ
รบัประกนัการจ าหน่ายก าหนด 

เว้นแต่ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายจะยินยอมผ่อนผนัให้เป็นแต่ละกรณีไป และ
ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายขอสงวนสทิธิในการพจิารณาเปลี่ยนแปลงหรือเรยีก
เอกสารหลกัฐานอื่น ๆ เพิม่เตมิตามทีเ่หน็สมควร 

ทัง้นี้ ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายแต่ละรายตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 2.1.1.1 จะด าเนินการ
ส่งมอบเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรสัต์ใหแ้ก่ทรสัตี ตามรายละเอยีดทีก่ าหนดในสญัญาแต่งตัง้ผู้จดัจ าหน่ายและ
รบัประกนัการจ าหน่าย (Underwriting Agreement) ต่อไป 

2.4 วิธีการจดัสรรหน่วยทรสัต ์

2.4.1 วิธีการจดัสรรหน่วยทรสัตใ์ห้แก่ประชาชนทัว่ไป ซ่ึงเป็นผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิมท่ีมีสิทธิของ CPNREIT 

การจดัสรรจะสอดคล้องและเป็นไปตามมติของที่ประชุมวสิามญัผู้ถือหน่วยทรสัต์ครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวนัที่ 22 
พฤศจกิายน 2562 และตามทีผู่จ้ดัการกองทรสัต์ก าหนด โดยใหจ้ดัสรรหน่วยทรสัต์เพิม่เตมิไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 75 ของ
หน่วยทรสัตเ์พิม่เตมิทัง้หมด เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตเ์ดมิทีม่สีทิธขิอง CPNREIT โดยเสนอขายและจดัสรร
ตามสดัส่วนการถือหน่วยทรสัต์ของผู้ถือหน่วยทรสัต์เดิมที่มีสทิธิของ CPNREIT แต่ละรายในอตัราส่วน 4.4319 
หน่วยทรสัต์เดมิของ CPNREIT ต่อ 1 หน่วยทรสัต์เพิม่เติม ทัง้นี้ ผูถ้ือหน่วยทรสัต์เดมิที่มสีทิธขิอง CPNREIT อาจ
แสดงความจ านงทีจ่ะซือ้หน่วยทรสัตเ์พิม่เตมิตามสทิธทิีไ่ดร้บัจดัสรร หรอืเกนิกว่าสทิธทิีไ่ดร้บัจดัสรร หรอืน้อยกว่าสทิธิ
ทีไ่ดร้บัการจดัสรร หรอืสละสทิธไิม่จองซือ้หน่วยทรสัตท์ีเ่สนอขายเพิม่เตมิในครัง้นี้กไ็ด้ 

ภายหลงัจากการจดัสรรหน่วยทรสัตเ์พิม่เตมิใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตเ์ดมิทีม่สีทิธขิอง CPNREIT ตามสทิธทิีไ่ดร้บั
จดัสรรแล้ว ผูจ้ดัการกองทรสัต์สงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรรหน่วยทรสัต์เพิม่เตมิที่เหลอืดงักล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์เดมิ 
CPNREIT ที่แสดงความจ านงที่จะจองซื้อหน่วยทรสัต์เพิม่เตมิเกนิกว่าสทิธทิีไ่ดร้บั  โดยผูจ้ดัการกองทรสัต์จะจดัสรร
หน่วยทรสัตใ์หแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตเ์ดมิทีม่สีทิธขิอง CPNREIT ทีแ่สดงความจ านงทีจ่ะจองซือ้หน่วยทรสัต์เพิม่เตมิเกนิ
กว่าสทิธทิีไ่ดร้บัอย่างน้อย 1 รอบ  

ในกรณีทีก่ารจดัสรรหน่วยทรสัตเ์พิม่เตมิขา้งตน้ท าใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัตเ์ดมิทีม่สีทิธขิอง CPNREIT ไดร้บัสทิธใิน
การจองซือ้หน่วยทรสัตเ์พิม่เตมิเป็นจ านวนทีม่เีศษของหน่วยทรสัตซ์ึง่ไม่สามารถจดัสรรใหเ้ป็นจ านวนเตม็หน่วยได ้ให้
ปดัเศษลงเป็นจ านวนเตม็หน่วยทีใ่กลเ้คยีงทีส่ดุ 

ทัง้นี้ ผูจ้ดัการกองทรสัต ์และผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต ์ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 2.1.1 ขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่เสนอขาย
ให้แก่ผู้ถอืหน่วยทรสัต์เดมิของ CPNREIT ที่อาจส่งผลเป็นการกระท าทีข่ดัต่อกฎหมาย หรอื ระเบยีบขอ้บงัคบัของ
ต่างประเทศ หรอืจะเป็นผลให ้CPNREIT ต้องมภีาระหน้าทีใ่นการด าเนินการใด ๆ เพิม่เตมิไปจากทีต่้องด าเนินการ
ภายใตก้ฎหมายไทย 

 



ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์CPN รเีทล โกรท 
CPN RETAIL GROWTH LEASEHOLD REIT 

 

 

ส่วนที ่3 หน้า 62 

     

2.4.2 วิธีการจดัสรรหน่วยทรสัตใ์ห้แก่ประชาชนทัว่ไป ซ่ึงเป็นผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิมท่ีมีสิทธิของ GLANDRT 

การจดัสรรจะสอดคล้องและเป็นไปตามมติของที่ประชุมวสิามญัผู้ถือหน่วยทรสัต์ครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวนัที่ 22 
พฤศจกิายน 2562 และตามทีผู่จ้ดัการกองทรสัต์ก าหนด โดยใหจ้ดัสรรหน่วยทรสัต์เพิม่เตมิไม่ เกนิกว่ารอ้ยละ 25 ของ
หน่วยทรสัตเ์พิม่เตมิทัง้หมด เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตเ์ดมิทีม่สีทิธขิอง GLANDRT โดยเสนอขายและจดัสรร
ตามสดัส่วนการถือหน่วยทรสัต์ของผู้ถือหน่วยทรสัต์เดมิที่มีสทิธขิอง GLANDRT แต่ละรายในอตัราส่วน 3.0034 
หน่วยทรสัต์เดมิของ GLANDRT ต่อ 1 หน่วยทรสัต์เพิม่เตมิ ทัง้นี้ ผูถ้อืหน่วยทรสัต์เดมิทีม่สีทิธขิอง GLANDRT อาจ
แสดงความจ านงทีจ่ะซือ้หน่วยทรสัตเ์พิม่เตมิตามสทิธทิีไ่ดร้บัจดัสรร หรอืเกนิกว่าสทิธทิีไ่ดร้บัจดัสรร หรอืน้อยกว่าสทิธิ
ทีไ่ดร้บัการจดัสรร หรอืสละสทิธไิม่จองซือ้หน่วยทรสัตท์ีเ่สนอขายเพิม่เตมิในครัง้นี้กไ็ด้ 

ภายหลงัจากการจดัสรรหน่วยทรสัต์เพิม่เติมให้แก่ผู้ถอืหน่วยทรสัต์เดมิที่มสีทิธขิอง GLANDRT ตามสทิธทิี่
ไดร้บัจดัสรรแลว้ ผูจ้ดัการกองทรสัต์สงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรรหน่วยทรสัต์เพิม่เตมิที่เหลอืดงักล่าวให้แก่ผูถ้ือหน่วยทรสัต์
เดมิ GLANDRT ทีแ่สดงความจ านงที่จะจองซือ้หน่วยทรสัต์เพิม่เตมิเกนิกว่าสทิธทิีไ่ดร้บั  โดยผูจ้ดัการกองทรสัต์จะ
จดัสรรหน่วยทรสัต์ให้แก่ผูถ้ือหน่วยทรสัต์เดมิที่มสีทิธขิอง GLANDRT ทีแ่สดงความจ านงที่จะจองซื้อหน่วยทรสัต์
เพิม่เตมิเกนิกว่าสทิธทิีไ่ดร้บัอย่างน้อย 1 รอบ  

ในกรณีทีก่ารจดัสรรหน่วยทรสัต์เพิม่เตมิขา้งต้นท าใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัต์เดมิทีม่สีทิธขิอง GLANDRT ไดร้บัสทิธิ
ในการจองซือ้หน่วยทรสัตเ์พิม่เตมิเป็นจ านวนทีม่เีศษของหน่วยทรสัต์ซึง่ไม่สามารถจดัสรรใหเ้ป็นจ านวนเตม็หน่วยได ้
ใหป้ดัเศษลงเป็นจ านวนเตม็หน่วยทีใ่กลเ้คยีงทีส่ดุ 

ทัง้นี้ ผูจ้ดัการกองทรสัต ์และผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต ์ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 2.1.1 ขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่เสนอขาย
ใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยทรสัต์เดมิของ GLANDRT ที่อาจส่งผลเป็นการกระท าทีข่ดัต่อกฎหมาย หรอื ระเบยีบขอ้บงัคบัของ
ต่างประเทศ หรอืจะเป็นผลให ้CPNREIT ต้องมภีาระหน้าทีใ่นการด าเนินการใด ๆ เพิม่เตมิไปจากทีต่้องด าเนินการ
ภายใตก้ฎหมายไทย 

2.4.3 วิธีการจดัสรรหน่วยทรสัตใ์ห้แก่ประชาชนทัว่ไป ประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลตามดลุพินิจของ
ผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต ์

การจดัสรรหน่วยทรสัตใ์หแ้ก่บุคคลตามดุลพนิิจของผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต ์ใหอ้ยู่ในดุลพนิิจของผูจ้ดัจ าหน่าย
หน่วยทรสัตต์ามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 2.1.1 และ/หรอืผูจ้ดัการกองทรสัต ์โดยจะจดัสรรใหแ้ก่บุคคลใด และ/หรอืในจ านวนมาก
น้อยเท่าใดกไ็ด ้หรอืจะปฏเิสธการจดัสรรหน่วยทรสัตใ์หแ้ก่บุคคลใดกไ็ด ้ทัง้นี้ จ านวนหน่วยทรสัต์ทีจ่ดัสรรใหแ้ก่บุคคล
ตามดุลพนิิจของผู้จดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์รายใด ๆ จะมจี านวนขัน้ต ่า 1,000 หน่วย และเพิม่เป็นจ านวนทวคีูณของ 
100 หน่วย ทัง้นี้ วธิกีารจดัสรรหน่วยทรสัตจ์ะไม่ขดักบักฎเกณฑท์ีส่ านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด 

2.4.4 วิธีการจดัสรรหน่วยทรสัตใ์ห้แก่ประชาชนทัว่ไป ประเภทผูล้งทุนสถาบนั 

การจดัสรรหน่วยทรสัต์ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบนั ใหอ้ยู่ในดุลพนิิจของผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการ
จ าหน่ายตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 2.1.1.1 และ/หรอืผูจ้ดัการกองทรสัต์ โดยจะจดัสรรใหแ้ก่บุคคลใด และ/หรอืในจ านวนมาก
น้อยเท่าใดกไ็ด ้หรอืจะปฏเิสธการจดัสรรหน่วยทรสัตใ์หแ้ก่บุคคลใดกไ็ด ้ทัง้นี้ จ านวนหน่วยทรสัตท์ีจ่ดัสรรใหแ้ก่ผูล้งทุน
สถาบนัรายใด ๆ จะมีจ านวนขัน้ต ่า 1,000 หน่วย และเพิม่เป็นจ านวนทวีคูณของ 100 หน่วย ทัง้นี้ วิธีการจดัสรร
หน่วยทรสัตจ์ะไม่ขดักบักฎเกณฑท์ีส่ านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด 
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2.4.5 วิธีการจดัสรรหน่วยทรสัต์ให้แก่ประชาชนทัว่ไป ประเภทผู้ลงทุนในต่างประเทศผ่านผู้จดัจ าหน่าย
หน่วยทรสัตใ์นต่างประเทศ (International Placement Agent) 

ผูเ้สนอขายหน่วยทรสัต์อาจมอบหมายใหผู้จ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ในต่างประเทศ ( International Placement 
Agent) น าหน่วยทรสัตส์ว่นทีเ่หลอืจากการจดัสรรใหแ้ก่ และ/หรอืจองซือ้โดยประชาชนทัว่ไป ซึง่เป็นผูถ้อืหน่วยทรสัต์
เดมิทีม่สีทิธขิอง CPNREIT และผูถ้อืหน่วยทรสัต์เดมิทีม่สีทิธขิอง GLANDRT ไปจ าหน่ายต่อใหก้บัผูล้งทุนสถาบนัใน
ต่างประเทศ ตามสดัสว่นทีไ่ดต้กลงร่วมกนัระหว่างผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ในต่างประเทศ (International Placement 
Agent) และผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ โดยการจ าหน่ายใหแ้ก่ผูล้งทุนสถาบนัในต่างประเทศใหอ้ยู่ในดุลพนิิจของผูจ้ดั
จ าหน่ายหน่วยทรสัต์ในต่างประเทศ (International Placement Agent) ทัง้นี้ วธิกีารจดัสรรหน่วยทรสัต์จะไม่ขดักบั
กฎเกณฑท์ีส่ านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด 

2.5 ข้อจ ากดัการจดัสรรให้แก่กลุม่บุคคลเดียวกนั และข้อจ ากดัการถือ/โอนหน่วยทรสัต ์

เน่ืองจากประกาศที ่ทจ. 49/2555 ประกาศที ่กร. 14/2555 และประกาศที ่สช. 29/2555 ไดก้ าหนดขอ้จ ากดัใน
การถอืหน่วยทรสัต์ไว ้ดงันัน้ ผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่จดัสรรหน่วยทรสัต์ เพิม่เตมิใหแ้ก่บุคคลใด
หรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัในกรณีดงัต่อไปนี้ ซึง่จะท าใหไ้ม่เป็นไปตามเกณฑท์ีก่ าหนด 

- การจัดสรรที่จะท าให้บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยทรัสต์เกินร้อยละ 50 ของจ านวน
หน่วยทรสัตท์ีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด หรอืของจ านวนหน่วยทรสัต์ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของหน่วยทรสัต์
แต่ละชนิด (ในกรณีทีม่กีารแบ่งชนิดของหน่วยทรสัต)์ 

- การจดัสรรทีจ่ะท าให้ผูจ้ดัการกองทรสัต์หรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนั ถอืหน่วยทรสัต์รวมกนัเกนิรอ้ยละ 50 ของ
จ านวนหน่วยทรสัต์ที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด หรอืของจ านวนหน่วยทรสัต์ที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ
หน่วยทรสัตแ์ต่ละชนิด (ในกรณีทีม่กีารแบ่งชนิดของหน่วยทรสัต)์  

- การจดัสรรที่จะท าให้ทรสัตีของกองทรสัต์ หรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนั ถือหน่วยทรสัต์รวมกนัเกนิร้อยละ 50 
ของจ านวนหน่วยทรสัตท์ีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด หรอืของจ านวนหน่วยทรสัต์ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ
หน่วยทรสัตแ์ต่ละชนิด (ในกรณีทีม่กีารแบ่งชนิดของหน่วยทรสัต)์ 

- ในกรณีทีก่องทรสัตม์กีารลงทุนในอสงัหารมิทรพัยใ์นประเทศไทย การจดัสรรทีจ่ะท าใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัต์ซึง่
เป็นผู้ลงทุนต่างด้าวถือหน่วยทรสัต์เกินกว่าสดัส่วนการลงทุนของผู้ลงทุนต่างด้าวที่กฎหมาย กฎ หรือ
ขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัยน์ัน้ก าหนด 

(ทัง้นี้ เวน้แต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านกังาน ก.ล.ต. จะประกาศก าหนดหรอืแก้ไขเปลีย่นแปลงสดัส่วนการ
จดัสรรเป็นอย่างอื่น) 

นอกจากนี้ ในกรณีที่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ถอืหน่วยทรสัต์เกนิกว่าอตัราทีก่ าหนด ผูถ้ือหน่วยทรสัต์ดงักล่าวจะไม่มี
สทิธริบัประโยชน์ตอบแทนและการใช้สทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในส่วนที่ถือหน่วยทรสัต์เกนิกว่าอตัราที่ก าหนด โดย
กองทรัสต์ จะยกประโยชน์ตอบแทนส่วนดังกล่าวให้เป็นของผู้ร ับประโยชน์รายอื่นตามสัดส่วน และถือว่าผู้ถือ
หน่วยทรสัตท์ัง้ปวงรบัทราบและยนิยอมใหด้ าเนินการแลว้ 

2.6 ข้อจ ากดัตามกฎหมายท่ีเก่ียวกบัอตัราการลงทุนของผูล้งทนุต่างด้าว 

เน่ืองจากประกาศที ่ทจ. 49/2555 ไดก้ าหนดขอ้จ ากดัในการถือหน่วยทรสัต์ของผูล้งทุนต่างดา้วไวว้่าในกรณีที่
กองทรัสต์มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย หากกฎหมาย กฎ หรือข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับ
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อสงัหารมิทรพัยน์ัน้ก าหนดสดัสว่นการลงทุนของผูล้งทุนต่างดา้วไว ้ใหก้ารจดัสรรหน่วยทรสัตแ์ก่ผูล้งทุนต่างดา้วเป็นไป
ตามกฎหมาย กฎ หรอืขอ้ก าหนดนัน้ดว้ย ทัง้น้ี เน่ืองจากทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุนไม่มกีารถอืครองกรรมสทิธิ ์
ทีด่นิในประเทศไทย กองทรสัต์จงึไม่ตกอยู่ภายใต้ขอ้จ ากดัเรื่องสดัส่วนการถือครองหน่วยทรสัต์ของผู้ลงทุนต่างด้าว 
โดยผูล้งทุนต่างดา้วสามารถไดร้บัการจดัสรรหน่วยทรสัตไ์ดส้งูสดุรอ้ยละ 100 ของจ านวนหน่วยทรสัต์ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้
ทัง้หมดหรอืทีจ่ะออกและเสนอขายในครัง้นี้ 

2.7 เง่ือนไขการเสนอขายหน่วยทรสัต ์

ผู้จ ัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกนัการจ าหน่าย ขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือระงบัการจองซื้อ
หน่วยทรสัตเ์พิม่เตมิทัง้หมดหรอืบางสว่นในกรณีใดกรณีหนึ่งดงัต่อไปนี้ 

1) กรณีที่การจองซื้อหน่วยทรัสต์นัน้มีผลท าให้จ านวนหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ เกินกว่าจ านวน
หน่วยทรสัตท์ีเ่สนอขายในครัง้นี้ 

2) กรณีที่บุคคลใด หรอืกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดประสงค์จะจองซื้อหน่วยทรสัต์ในจ านวนที่อาจเป็นเหตุให้
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดดังกล่าวถือหน่วยทรัสต์รวมกันเกินกว่าร้อยละ  50 ของจ านวน
หน่วยทรสัตท์ีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด  

3) กรณีเอกสารหรอืขอ้มูลที่ผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ไดร้บัจากผูจ้องซื้อหน่วยทรสัต์ไม่ถูกต้องตามความ
เป็นจรงิ หรอืไม่ครบถว้น 

4) กรณีผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายเกดิขอ้สงสยัว่าการซือ้หน่วยทรสัต์ของผูจ้องซือ้
หน่วยทรสัตไ์ม่โปร่งใส เช่น อาจเป็นการฟอกเงนิ เป็นตน้ 

5) ในกรณีทีผู่จ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายเหน็ว่าอสงัหารมิทรพัยท์ีก่องทรสัต์จะลงทุน 
อาจมมีลูค่ารวมกนัแลว้ไม่ถงึรอ้ยละ 75 ของมลูค่าเงนิทุนทีก่องทรสัตร์ะดมทุนได ้รวมทัง้เงนิกูย้มื 

6) ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายอาจขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการจองซือ้หน่วยทรสัต์
ในบางกรณีตามทีผู่จ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายเหน็สมควร เช่น ในกรณีทีผู่จ้ดัการ
การจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายเหน็ว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทรสัต ์หรอืผูถ้อืหน่วยทรสัต์ หรอื
กรณีทีก่ารจองซือ้หน่วยทรสัตอ์าจก่อใหเ้กดิปญัหาในการบรหิารกองทรสัต์ หรอืก่อใหเ้กดิผลเสยีหายแก่
กองทรสัต ์หรอืในกรณีทีก่ารจองซือ้หน่วยทรสัตอ์าจสง่ผลเป็นการกระท าทีข่ดัต่อกฎหมาย หรอืระเบยีบ
ขอ้บงัคบัของต่างประเทศซึง่รวมถงึแต่ไม่จ ากดัเพยีง (1) ออสเตรเลยี (2) ออสเตรยี (3) เบลเยยีม (4) 
บราซลิ (5) แคนาดา (6) ฝรัง่เศส (7) เยอรมนั (8) อนิเดยี (9) อติาล ี (10) ญี่ปุ่น (11) จอรแ์ดน (12) 
ลกัเซมเบริก์ (13) มาเลเชยี (14) พม่า (15) นอรเ์วย ์(16) รสัเซยี (17) สวเีดน (18) สวสิเซอรแ์ลนด์ (19) 
ไต้หวนั (20) เนเธอรแ์ลนด์ (21) จนี (22) ฟิลปิปินส ์ (23) เกาหลใีต้ (24) สหราชอาณาจกัร และ (25) 
สหรฐัอเมริกา (อ้างอิงตามข้อมูลจากการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรสัต์ของ  CPNREIT และ 
GLANDRT ครัง้ล่าสุดเมื่อวนัที ่30 ธนัวาคม 2562 และ 30 ธนัวาคม 2562 ตามล าดบั ซึ่งผูจ้ดัการ
กองทรสัตข์อสงวนสทิธทิีจ่ะใชดุ้ลพนิิจในการประกาศเปลีย่นแปลง และ/หรอืเพิม่เตมิรายชื่อประเทศของ
ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ทีถู่กจ ากดัสทิธใินการจองซือ้หน่วยทรสัต์เพิม่เตมิของ CPNREIT โดยจะประกาศผ่าน
ทางเวบ็ไซต์ของผูจ้ดัการกองทรสัต์ (www.cpnreit.com) และ/หรอืตลาดหลกัทรพัยฯ์ (www.set.or.th) 
ใหท้ราบอกีครัง้ภายในระยะเวลาก่อนวนัจองซือ้หน่วยทรสัตเ์พิม่เตมิ) หรอืจะเป็นผลให ้CPNREIT ตอ้งมี
ภาระหน้าทีใ่นการด าเนินการใด ๆ เพิม่เตมิไปจากทีต่้องด าเนินการภายใต้กฎหมายไทย เป็นต้น ทัง้นี้ 
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เพื่อเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทรสัต์ ผู้ถือหน่วยทรสัต์ และชื่อเสยีงหรอืความรบัผดิชอบทาง
กฎหมายในอนาคตของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายเป็นหลกั 

7) ผู้จองซื้อหน่วยทรัสต์ที่มีถิ่นฐานอยู่ในต่างประเทศ จะต้องเป็นผู้ร ับภาระในเรื่องของข้อก าหนด 
กฎระเบยีบ และภาษต่ีาง ๆ ทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการลงทุนในหน่วยทรสัตข์องกองทรสัตเ์อง 

ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย จะถอืว่าผูจ้องซือ้หน่วยทรสัต ์และ/หรอืผูถ้อืหน่วยทรสัต์ ได้
ท าการศึกษา เข้าใจ และยินดีที่จะปฏิบตัิตาม หรือผูกพันตามข้อตกลง ข้อก าหนด สญัญา หรือเงื่อนไขต่าง  ๆ ที่
กองทรสัต ์จะไดเ้ขา้ผกูพนัตามอ านาจทีม่ตีามกฎหมายทัง้ทีไ่ดร้ะบุไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์และ/หรอืแบบแสดงรายการ
ขอ้มูลเสนอขายหน่วยทรสัต์ และ/หรอืตามประกาศ ค าสัง่ ระเบยีบต่าง ๆ ทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ส านักงาน ก.ล.ต. 
และ/หรอืหน่วยงานที่มอี านาจตามกฎหมาย ได้ประกาศก าหนด ทัง้ที่มอียู่ในปจัจุบนั และที่จะได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง 
เพิม่เตมิ ในภายหน้า 

2.8 ขัน้ตอนและวิธีการคืนเงินค่าจองซ้ือหน่วยทรสัต ์

ผู้เสนอขายหน่วยทรสัต์จะคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยทรัสต์ ในกรณีต่าง  ๆ ภายใต้
เงื่อนไขทีก่ าหนด ดงัต่อไปนี้ 

2.8.1 กรณีราคาเสนอขายสุดท้ายต า่กว่าราคาสูงสุดของช่วงราคาเสนอขายเบือ้งต้น 

ผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัตแ์ต่ละรายซึง่เป็นผูร้บัจองซือ้ จะด าเนินการคนืเงนิสว่นต่างค่าจองซือ้ระหว่างราคาเสนอ
ขายสดุทา้ยและราคาสงูสดุของช่วงราคาเสนอขายเบือ้งตน้ โดยไม่มดีอกเบีย้ และ/หรอืค่าเสยีหายใด ๆ โดยการโอนเงนิ
อตัโนมตัเิขา้บญัชใีนชื่อผูจ้องซือ้กรณีผูจ้องซือ้ช าระดว้ยวธิีหกัเงนิอตัโนมตั ิ(Automatic Transfer System หรอื ATS) 
หรือโอนเงินเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ตามประเภทบัญชีที่ลูกค้าแจ้งไว้  ภายใน 5 วันท าการ นับจากวันสิ้นสุด
ระยะเวลาการเสนอขาย กรณีผูจ้องซือ้มบีญัชซีือ้ขายหลกัทรพัยแ์ละมรีายละเอยีดบญัชธีนาคารทีใ่หไ้วก้บัผูจ้ดัจ าหน่าย
หน่วยทรสัตต์ามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 2.1.1 หรอืหากผูจ้องซือ้ไม่มบีญัชซีือ้ขายหลกัทรพัยก์บัผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ตามที่
ระบุไวใ้นขอ้ 2.1.1 โดย (ก) การโอนเงนิผ่านบญัชธีนาคารตามทีผู่จ้องซือ้ระบุไวใ้นใบจองซือ้ภายใน 7 วนัท าการ นับ
จากวนัสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขาย หรอื (ข) จ่ายเป็นเชค็ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายผู้จองซื้อตามชื่อทีร่ะบุในใบจองซื้อ 
และส่งทางไปรษณียล์งทะเบยีนตามที่อยู่ที่ปรากฏในฐานขอ้มูลผู้ถือหน่วยทรสัต์ เดมิที่มสีทิธขิอง CPNREIT หรอื
ฐานขอ้มลูผูถ้อืหน่วยทรสัต์เดมิทีม่สีทิธขิอง GLANDRT หรอืทีร่ะบุในใบจองซือ้ ภายใน 10 วนัท าการ นับจากวนัสิน้สุด
ระยะเวลาการเสนอขาย หรือวิธีอื่นตามที่ผู้จ ัดจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ เห็นว่าเหมาะสม โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็น
ผูร้บัผดิชอบค่าธรรมเนียมการเรยีกเกบ็เชค็ต่างส านกัหกับญัชหีรอืเชค็ต่างธนาคาร (ถา้ม)ี ทัง้นี้ ในกรณีทีไ่ม่สามารถคนื
เงินส่วนต่างค่าจองซื้อระหว่างราคาเสนอขายสุดท้ายและราคาสูงสุดของช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้นในระยะเวลา
ดงักล่าว ผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัตแ์ต่ละรายมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการสง่คนืเงนิดงักล่าว โดยจะตอ้งช าระดอกเบีย้ใหแ้ก่
ผูจ้องซือ้ในอตัราร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยค านวณจากจ านวนเงนิส่วนต่างค่าจองซื้อระหว่างราคาเสนอขายสุดทา้ยและ
ราคาสงูสดุของช่วงราคาเสนอขายเบือ้งตน้ทีต่อ้งสง่คนืนบัจากวนัทีพ่น้ก าหนดเวลาดงักล่าว จนถงึวนัทีไ่ดม้กีารช าระคนื
ตามวธิกีารดงักล่าวขา้งต้น อย่างไรกด็ ีไม่ว่ากรณีใด ๆ หากไดม้กีารส่งเชค็คนืเงนิเงนิส่วนต่างค่าจองซือ้ระหว่างราคา
เสนอขายสุดท้ายและราคาสูงสุดของช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ปรากฏใน
ฐานขอ้มูลผูถ้อืหน่วยทรสัต์เดมิทีม่สีทิธขิอง CPNREIT หรอืฐานขอ้มูลผูถ้อืหน่วยทรสัต์เดมิทีม่สีทิธขิอง GLANDRT 
หรอืทีร่ะบุไวใ้นใบจองซือ้โดยถูกต้องแล้ว โดยให้ถอืว่าผูจ้องซือ้ไดร้บัเงนิจองซือ้คนืแลว้โดยชอบ และผูจ้องซือ้จะไม่มี
สทิธเิรยีกรอ้งดอกเบีย้ และ/หรอืค่าเสยีหายใด ๆ อกีต่อไป  
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ทัง้นี้ หากเกดิความผดิพลาดในการสญูหายในการจดัส่งเชค็ ซึง่ไม่ใช่ความผดิของผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์แต่
ละราย เช่น ขอ้มูลชื่อ ที่อยู่ ของผู้จองซื้อไม่ชดัเจนหรือไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นปจัจุบนั ตามที่ปรากฏใน
ฐานขอ้มูลผูถ้อืหน่วยทรสัต์เดมิทีม่สีทิธขิอง CPNREIT หรอืฐานขอ้มูลผูถ้อืหน่วยทรสัต์เดมิทีม่สีทิธขิอง GLANDRT 
หรอืทีร่ะบุไวใ้นใบจองซือ้ทีไ่ดใ้หไ้วก้บัผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัตแ์ต่ละราย ซึง่เป็นผูร้บัจองซือ้ ผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์
จะไม่รบัผดิชอบต่อความผดิพลาดดงักล่าว 

2.8.2 กรณีท่ีผู้จองซ้ือหน่วยทรสัต์ไม่ได้รบัการจดัสรรหน่วยทรสัต์ หรือผู้จดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ ใช้สิทธิ
ปฏิเสธการจดัสรรหน่วยทรสัตไ์ม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วน 

ผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัตแ์ต่ละรายซึง่เป็นผูร้บัจองซือ้จากผูจ้องซือ้ทีไ่ม่ไดร้บัจดัสรรรายนัน้ ๆ จะด าเนินการคนื
เงนิค่าจองซือ้หน่วยทรสัต ์โดยไม่มดีอกเบีย้ และ/หรอืค่าเสยีหายใด ๆ โดยการโอนเงนิอตัโนมตัเิขา้บญัชใีนชื่อผูจ้องซือ้
กรณีผูจ้องซือ้ช าระดว้ยวธิีหกัเงนิอตัโนมตั ิ(Automatic Transfer System หรอื ATS) หรอืโอนเงนิเขา้บญัชซีือ้ขาย
หลกัทรพัยต์ามประเภทบญัชทีีลู่กคา้แจง้ไว้ ภายใน 5 วนัท าการ นับจากวนัสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขาย กรณีผูจ้อง
ซื้อมบีญัชซีื้อขายหลกัทรพัย์และมรีายละเอียดบญัชธีนาคารที่ให้ไว้กบัผู้จดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 
2.1.1 หรอืหากผูจ้องซือ้ไม่มบีญัชซีือ้ขายหลกัทรพัยก์บัผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัตต์ามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 2.1.1 โดย (ก) การ
โอนเงนิผ่านบญัชธีนาคารตามทีผู่จ้องซือ้ระบุไวใ้นใบจองซือ้ภายใน 7 วนัท าการ นับจากวนัสิน้สุดระยะเวลาการเสนอ
ขาย หรอื (ข) จ่ายเป็นเชค็ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายผู้จองซือ้ตามชื่อทีร่ะบุในใบจองซือ้ และส่งทางไปรษณียล์งทะเบยีน
ตามทีอ่ยู่ทีป่รากฏในฐานขอ้มลูผูถ้อืหน่วยทรสัตเ์ดมิทีม่สีทิธขิอง CPNREIT หรอืฐานขอ้มลูผูถ้อืหน่วยทรสัต์เดมิทีม่สีทิธิ
ของ GLANDRT หรอืทีร่ะบุในใบจองซื้อ ภายใน 10 วนัท าการ นับจากวนัสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขาย หรอืวธิอีื่น
ตามทีผู่จ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ เหน็ว่าเหมาะสม โดยผูจ้องซือ้จะต้องเป็นผูร้บัผดิชอบค่าธรรมเนียมการเรยีกเกบ็เชค็
ต่างส านกัหกับญัชหีรอืเชค็ต่างธนาคาร (ถา้ม)ี ทัง้นี้ ในกรณีทีไ่ม่สามารถคนืเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรสัต์ในส่วนทีไ่ม่ไดร้บั
จดัสรรใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ภายในระยะเวลาดงักล่าว ผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์แต่ละรายมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการส่งคนืเงนิ
ดงักล่าว โดยจะต้องช าระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อในอตัราร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยค านวณจากจ านวนเงินค่าจองซื้อ
หน่วยทรสัต์ที่ไม่ได้รบัการจดัสรรที่ต้องส่งคืนนับจากวนัที่พ้นก าหนดเวลาดงักล่าว จนถึงวนัที่ได้มกีารช าระคนืตาม
วธิกีารดงักล่าวขา้งต้น อย่างไรก็ด ีไม่ว่ากรณีใด ๆ หากได้มีการส่งเชค็คนืเงนิค่าจองซื้อหน่วยทรสัต์ทางไปรษณีย์
ลงทะเบยีนตามทีอ่ยู่ทีป่รากฏในฐานขอ้มลูผูถ้อืหน่วยทรสัต์เดมิทีม่สีทิธขิอง CPNREIT หรอืฐานขอ้มลูผูถ้อืหน่วยทรสัต์
เดมิทีม่สีทิธขิอง GLANDRT หรอืทีร่ะบุไวใ้นใบจองซือ้โดยถูกต้องแลว้ โดยใหถ้อืว่าผูจ้องซือ้ไดร้บัเงนิจองซือ้คนืแลว้
โดยชอบ และผูจ้องซือ้จะไม่มสีทิธเิรยีกรอ้งดอกเบีย้ และ/หรอืค่าเสยีหายใด ๆ อกีต่อไป  

ทัง้นี้ หากเกดิความผดิพลาดในการสญูหายในการจดัส่งเชค็ ซึง่ไม่ใช่ความผดิของผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์แต่
ละราย เช่น ขอ้มูลชื่อ ที่อยู่ ของผู้จองซื้อไม่ชดัเจนหรือไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นปจัจุบนั ตามที่ปรากฏใน
ฐานขอ้มูลผูถ้อืหน่วยทรสัต์เดมิทีม่สีทิธขิอง CPNREIT หรอืฐานขอ้มูลผูถ้อืหน่วยทรสัต์เดมิทีม่สีทิธขิอง GLANDRT 
หรอืทีร่ะบุไวใ้นใบจองซือ้ทีไ่ดใ้หไ้วก้บัผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัตแ์ต่ละราย ซึง่เป็นผูร้บัจองซือ้ ผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์
จะไม่รบัผดิชอบต่อความผดิพลาดดงักล่าว 

2.8.3 กรณีผูจ้องซ้ือได้รบัการจดัสรรหน่วยทรสัตน้์อยกว่าจ านวนหน่วยทรสัตท่ี์จองซ้ือ 

ผู้จดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์แต่ละราย ซึ่งเป็นผู้รบัจองซื้อจากผู้จองซื้อที่ได้รบัการจดัสรรหน่วยทรสัต์น้อยกว่า
จ านวนหน่วยทรสัต์ที่จองซื้อรายนัน้ ๆ จะด าเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยทรสัต์ โดยไม่มีดอกเบี้ย  และ/หรือ
ค่าเสยีหายใด ๆ โดยการโอนเงนิอตัโนมตัเิขา้บญัชใีนชื่อผูจ้องซือ้กรณีผูจ้องซือ้ช าระดว้ยวธิหีกัเงนิอตัโนมตั ิ(Automatic 
Transfer System หรอื ATS) หรอืโอนเงนิเขา้บญัชซีือ้ขายหลกัทรพัยต์ามประเภทบญัชทีีล่กูคา้แจง้ไว ้ภายใน 5 วนัท า
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การ นบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขาย กรณีผูจ้องซือ้มบีญัชซีือ้ขายหลกัทรพัยแ์ละมรีายละเอยีดบญัชธีนาคารที่
ให้ไว้กบัผู้จดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 2.1.1 หรือหากผู้จองซื้อไม่มบีญัชีซื้อขายหลกัทรพัย์กบัผู้จดั
จ าหน่ายหน่วยทรสัตต์ามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 2.1.1 โดย (ก) การโอนเงนิผ่านบญัชธีนาคารตามทีผู่จ้องซือ้ระบุไวใ้นใบจองซือ้
ภายใน 7 วนัท าการ นบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขาย หรอื (ข) จ่ายเป็นเชค็ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายผูจ้องซือ้ตาม
ชื่อทีร่ะบุในใบจองซือ้ และสง่ทางไปรษณียล์งทะเบยีนตามทีอ่ยู่ทีป่รากฏในฐานขอ้มูลผูถ้อืหน่วยทรสัต์เดมิทีม่สีทิธขิอง 
CPNREIT หรอืฐานขอ้มูลผูถ้อืหน่วยทรสัต์เดมิทีม่สีทิธขิอง GLANDRT หรอืทีร่ะบุในใบจองซือ้ ภายใน 10 วนัท าการ 
นบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขาย โดยผูจ้องซือ้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบค่าธรรมเนียมการเรยีกเกบ็เชค็ต่างส านัก
หกับญัชหีรอืเชค็ต่างธนาคาร (ถ้าม)ี ทัง้นี้ ในกรณีทีไ่ม่สามารถคนืเงนิค่าจองซื้อหน่วยทรสัต์ในส่วนที่ไม่ไดร้บัจดัสรร
ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ภายในระยะเวลาดงักล่าว ผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัตแ์ต่ละรายมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการสง่คนืเงนิดงักล่าว 
โดยจะตอ้งช าระดอกเบีย้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ในอตัรารอ้ยละ 7.50 ต่อปี โดยค านวณจากจ านวนเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรสัต์ที่
ไม่ไดร้บัการจดัสรรทีต่้องส่งคนื นับจากวนัทีพ่น้ก าหนดเวลาดงักล่าว จนถงึวนัทีไ่ดม้กีารช าระคนืตามวธิกีารดงักล่าว
ขา้งตน้ อย่างไรกด็ ีไม่ว่ากรณีใด ๆ หากไดม้กีารสง่เชค็คนืเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรสัต์ทางไปรษณียล์งทะเบยีนตามทีอ่ยู่
ทีป่รากฏในฐานขอ้มูลผูถ้อืหน่วยทรสัต์เดมิทีม่สีทิธขิอง CPNREIT หรอืฐานขอ้มูลผูถ้อืหน่วยทรสัต์เดมิทีม่สีทิธขิอง 
GLANDRT หรอืทีร่ะบุไวใ้นใบจองซือ้โดยถูกต้องแลว้ ใหถ้อืว่าผูจ้องซือ้ไดร้บัเงนิจองซือ้คนืแลว้โดยชอบ และผูจ้องซือ้
จะไม่มสีทิธเิรยีกรอ้งดอกเบีย้ และ/หรอืค่าเสยีหายใด ๆ อกีต่อไป  

ทัง้นี้ หากเกดิความผดิพลาดในการสญูหายในการจดัสง่เชค็ ซึง่ไม่ใช่ความผดิของผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต ์เช่น 
ขอ้มูลชื่อ ที่อยู่ ของผู้จองซื้อไม่ชดัเจนหรอืไม่ครบถ้วนตามที่ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือหน่วยทรสัต์ เดิมที่มีสทิธิของ 
CPNREIT หรอืฐานขอ้มูลผูถ้อืหน่วยทรสัต์เดมิทีม่สีทิธขิอง GLANDRT หรอืทีร่ะบุไวใ้นใบจองซือ้ ทีไ่ดใ้หไ้วก้บัผูจ้ดั
จ าหน่ายหน่วยทรัสต์แต่ละรายซึ่งเป็นผู้ร ับจองซื้อ ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นปจัจุบนั ผู้จ ัดจ าหน่ายหน่วยทรสัต์จะไม่
รบัผดิชอบต่อความผดิพลาดดงักล่าว 

การคนืเงนิใหแ้ก่ผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัตใ์นต่างประเทศ (International Placement Agent) ทีไ่ดร้บัการจดัสรร
หน่วยทรสัตน้์อยกว่าจ านวนหน่วยทรสัตท์ีจ่องซือ้จะเป็นไปตามเงื่อนไขทีร่ะบุในสญัญาทีเ่กีย่วขอ้ง 

2.8.4 ในกรณีผูจ้องซ้ือไม่ได้รบัการจดัสรรหน่วยทรสัต ์อนัเน่ืองมาจากการไม่สามารถเรียกเกบ็เงินค่าจองซ้ือ
ตามเชค็ค่าจองซ้ือหน่วยทรสัต ์ 

ผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัตแ์ต่ละราย ซึง่เป็นผูร้บัการจองซือ้หน่วยทรสัตจ์ากผูจ้องซือ้รายนัน้ ๆ จะด าเนินการคนื
เชค็ค่าจองซือ้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ทีไ่ม่ไดร้บัการจดัสรรอนัเนื่องมาจากการไม่สามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าจองซือ้หน่วยทรสัต์ตาม
เชค็ค่าจองซือ้ โดยผู้จองซือ้ดงักล่าวต้องติดต่อขอรบัเชค็ฉบบัดงักล่าวคนืจากผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์แต่ละราย ซึ่ง
เป็นผูร้บัจองซื้อ ภายใน 30 วนัหลงัสิน้สุดระยะเวลาเสนอขาย หากผูจ้องซือ้ไม่ตดิต่อขอรบัเชค็ดงักล่าว ผูจ้ดัจ าหน่าย
หน่วยทรสัตแ์ต่ละราย จะจดัสง่เชค็ทางไปรษณียล์งทะเบยีนตามทีอ่ยู่ทีป่รากฏในฐานขอ้มลูผูถ้อืหน่วยทรสัต์เดมิทีม่สีทิธิ
ของ CPNREIT หรอืฐานขอ้มลูผูถ้อืหน่วยทรสัต์เดมิทีม่สีทิธขิอง GLANDRT หรอืทีร่ะบุในใบจองซือ้โดยถูกตอ้งแลว้ ให้
ถอืว่าผูจ้องซือ้ไดร้บัคนืเงนิค่าจองซือ้แลว้โดยชอบ และผูจ้องซือ้จะไม่มสีทิธเิรยีกรอ้งดอกเบีย้ และ/หรอืค่าเสยีหายใด ๆ 
อกีต่อไป  

2.8.5 กรณีท่ีมีการยกเลิกการเสนอขายหน่วยทรสัต ์

เมื่อสิน้สุดการเสนอขายหน่วยทรสัต์เพิม่เตมิ หากปรากฏกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดงัต่อไปนี้ ใหผู้จ้ดัการการจดั
จ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายยกเลกิการเสนอขายหน่วยทรสัต์เพิม่เตมิทัง้จ านวนหรอืเฉพาะส่วน (แลว้แต่กรณี) 
และคนืเงนิใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ ตามประกาศที ่ทจ. 49/2555  
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(1)  มผีูจ้องซือ้ไม่ถงึ 250 ราย หรอืมกีารกระจายการถอืหน่วยทรสัตไ์ม่เป็นไปตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
เกีย่วกบัการรบัหน่วยทรสัตเ์ป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน  

(2) มูลค่าหน่วยทรสัต์ทีจ่องซือ้เมื่อรวมกบัเงนิทีก่องทรสัต์กนัไวเ้พื่อลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละมูลค่าเงนิ
กูย้มืจากบุคคลอื่น (ถา้ม)ี มมีลูค่าไม่เพยีงพอทีจ่ะลงทุนในอสงัหารมิทรพัยห์รอืไม่ถงึจ านวนตามทีร่ะบุไว้
ในแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหน่วยทรสัตแ์ละหนงัสอืชีช้วน 

(3)  มกีารจดัสรรหน่วยทรสัต์ใหแ้ก่บุคคลใด กลุ่มบุคคลเดยีวกนัใด ผูก้่อตัง้ทรสัต์ ทรสัต ีผู้จดัการกองทรสัต ์
หรอืผูล้งทุนต่างดา้ว และท าใหก้ารถอืหน่วยทรสัตข์องบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลดงักล่าว เมื่อรวมกบัจ านวน
หน่วยทรสัตท์ีถ่อือยู่เดมิ (ถา้ม)ี ไม่เป็นไปตามอตัราหรอืหลกัเกณฑท์ีก่ าหนด โดยใหย้กเลกิการเสนอขาย
เฉพาะสว่นทีเ่กนิกว่าอตัราหรอืหลกัเกณฑท์ีก่ าหนด 

(4) ไม่สามารถโอนเงนิทีไ่ดจ้ากการจ าหน่ายหน่วยทรสัตใ์หแ้ก่ทรสัต ีเพื่อเป็นทรพัยส์นิของกองทรสัต์ใหแ้ลว้
เสรจ็ภายใน 15 วนัท าการนบัแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยทรสัต์ 

(5) เมื่อเกดิเหตุสดุวสิยั การเปลีย่นแปลงอย่างมนีัยส าคญัทางดา้นกฎหมาย การเงนิ เศรษฐกจิ ภาวะตลาด
หลกัทรพัย์ หรือการเมืองทัง้ในประเทศและต่างประเทศ หรือการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคญัที่มี
ผลกระทบต่อทรพัยส์นิทีก่องทรสัต ์จะเขา้ลงทุน 

(6) เมื่อมเีหตุทีท่ าใหส้ านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอืหน่วยงานราชการ 
สัง่ระงบัหรอืหยุดการเสนอขายหลกัทรพัย ์หรอืไม่สามารถสง่มอบหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขายได้ 

(7) มเีหตุอื่นใดตามเงื่อนไขการบอกเลกิสญัญาทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัจ าหน่ายและรบัประกนัการ
จ าหน่าย (Underwriting Agreement) 

เมื่อปรากฏกรณีทีเ่ป็นเหตุในการยกเลกิการเสนอขายหน่วยทรสัต์ไม่ว่าดว้ยเหตุใด ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและ
รบัประกนัการจ าหน่าย จะแจ้งให้ส านักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนั นับแต่วันที่ปรากฏเหตุดงักล่าว และจะ
พจิารณาคนืเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรสัต์ โดยการคนืเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรสัต์ โดยไม่มดีอกเบีย้  และ/หรอืค่าเสยีหาย 
ใด ๆ โดยจ่ายเป็นการโอนเงนิอตัโนมตัเิขา้บญัชใีนชื่อผูจ้องซือ้กรณีผูจ้องซือ้ช าระดว้ยวธิีหกัเงนิอตัโนมตั ิ(Automatic 
Transfer System หรอื ATS) หรอืโอนเงนิเขา้บญัชซีือ้ขายหลกัทรพัยต์ามประเภทบญัชทีีล่กูคา้แจง้ไว้ ภายใน 5 วนัท า
การ นับแต่วนัที่ปรากฏเหตุในการยกเลิกการเสนอขายหน่วยทรสัต์ กรณีผู้จองซื้อมีบญัชีซื้อขายหลกัทรพัย์และมี
รายละเอยีดบญัชธีนาคารทีใ่หไ้วก้บัผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 2.1.1 หรอืกรณีผูจ้องซือ้ไม่มบีญัชซีือ้
ขายหลกัทรพัยก์บัผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 2.1.1 โดย (ก) การโอนเงนิผ่านบญัชธีนาคารตามที่ผู้
จองซือ้ระบุไวใ้นใบจองซือ้ภายใน 7 วนัท าการ นบัแต่วนัทีป่รากฏเหตุในการยกเลกิการเสนอขายหน่วยทรสัต์ หรอื (ข) 
เชค็ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนตามที่อยู่ที่ปรากฏใน
ฐานขอ้มูลผูถ้อืหน่วยทรสัต์เดมิทีม่สีทิธขิอง CPNREIT หรอืฐานขอ้มูลผูถ้อืหน่วยทรสัต์เดมิทีม่สีทิธขิอง GLANDRT 
หรอืทีร่ะบุในใบจองซือ้ ภายใน 10 วนัท าการ นบัแต่วนัทีป่รากฏเหตุในการยกเลกิการเสนอขายหน่วยทรสัต์ โดยผูจ้อง
ซือ้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบค่าธรรมเนียมการเรยีกเกบ็เชค็ต่างส านกัหกับญัชหีรอืเชค็ต่างธนาคาร (ถา้ม)ี 

หากผู้จ ัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกนัการจ าหน่าย ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยทรัสต์ภายใน
ก าหนดเวลาดงักล่าวนัน้ได้ อันเนื่องจากความผิดพลาดของผู้จ ัดการการจดัจ าหน่ายและรับประกนัการจ าหน่าย 
ผู้จ ัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายจะช าระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ  7.50 ต่อปี นับแต่วันที่ครบ
ก าหนดเวลาดงักล่าวนัน้จนถงึวนัทีผู่จ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายช าระเงนิค่าจองซือ้จนครบถว้น 
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ทัง้นี้ หากเกดิความผดิพลาดในการโอนคนืเงนิค่าจองซือ้เขา้บญัชธีนาคารของผูจ้องซือ้ หรอืการสญูหายในการ
จดัสง่เชค็ ซึง่ไม่ใช่ความผดิของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย เช่น ขอ้มลูชื่อ ทีอ่ยู่ ของผูจ้องซือ้ไม่
ชดัเจนหรอืไม่ครบถ้วนตามที่ปรากฏในฐานขอ้มูลผู้ถือหน่วยทรสัต์เดมิที่มสีทิธขิอง CPNREIT หรอืฐานขอ้มูลผู้ถือ
หน่วยทรสัตเ์ดมิทีม่สีทิธขิอง GLANDRT หรอืทีร่ะบุไวใ้นใบจองซือ้ ทีไ่ดใ้หไ้วก้บัผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนั
การจ าหน่ายไม่ถูกตอ้งหรอืไม่เป็นปจัจุบนั ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายจะไม่รบัผดิชอบต่อความ
ผดิพลาดดงักล่าว 

การคนืเงนิใหแ้ก่ผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ในต่างประเทศ (International Placement Agent) ในกรณีทีม่กีาร
ยกเลกิการเสนอขายหน่วยทรสัตจ์ะเป็นไปตามเงื่อนไขทีร่ะบุในสญัญาทีเ่กีย่วขอ้ง 

2.8.6 ช่องทางการคืนเงินค่าจองซ้ือของผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัตแ์ต่ละราย  

ช่องทางการคนืเงนิค่าจองซือ้ของผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัตแ์ต่ละรายมดีงัต่อไปนี้  

ผูจ้ดัจ าหน่ายและ 
รบัประกนัการจ าหน่าย 

วิธี (ก) วิธี (ข) วิธี (ค) 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) -   
บริษทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กิมเอง็ 
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  -  

ธนาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน) -   
บริษทั หลกัทรพัยไ์ทยพาณิชย ์จ ากดั    
หมายเหตุ :   
(ก) การโอนเงนิอตัโนมตัเิขา้บญัชใีนชื่อผูจ้องซื้อกรณีผูจ้องซื้อช าระด้วยวธิีหกัเงนิอตัโนมตั ิ(Automatic Transfer System หรอื ATS) หรอืโอนเงนิเขา้บญัชซีื้อ

ขายหลกัทรพัย์ตามประเภทบญัชีที่ลูกค้าแจ้งไว้ กรณีผู้จองซื้อมีบญัชซีื้อขายหลักทรพัย์และมรีายละเอียดบัญชีธนาคารที่ให้ไว้กบัผู้จดัจ าหน่าย
หน่วยทรสัตต์ามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 2.1.1   

(ข) การโอนเงนิผา่นบญัชธีนาคารตามทีผู่จ้องซือ้ระบุไวใ้นใบจองซื้อ  
(ค) จ่ายเป็นเชค็ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายผูจ้องซือ้ตามชือ่ทีร่ะบุในใบจองซือ้ และส่งทางไปรษณยีล์งทะเบยีนตามทีอ่ยู่ทีป่รากฏในฐานขอ้มลูผูถ้อืหน่วยทรสัต์เดมิ

ทีม่สีทิธขิอง CPNREIT หรอืฐานขอ้มลูผูถ้อืหน่วยทรสัต์เดมิทีม่สีทิธขิอง GLANDRT หรอืทีร่ะบุในใบจองซือ้ 

2.9 วิธีการส่งมอบหน่วยทรสัต ์

ปจัจุบนั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยไ์ด้ตกลงรบัหน้าที่เป็นนายทะเบยีนหน่วยทรสัต์ใหก้บัผูเ้สนอขายหน่วยทรสัต ์
และให้บรกิารรบัฝากใบทรสัต์ที่จองซื้อในการเสนอขายครัง้นี้ กล่าวคอื ผู้จองซื้อสามารถใช้บริการของศูนย์รบัฝาก
หลกัทรพัย ์เพื่อขอใหน้ าหน่วยทรสัต์ทีต่นไดร้บัการจดัสรรเขา้สู่ระบบซือ้ขายแบบไรใ้บทรสัต์ (Scripless System) ได้
ทนัที ทัง้นี้ เพื่อให้ผู้จองซื้อสามารถขายหน่วยทรสัต์ในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ได้ทนัทีที่ตลาดหลกัทรพัย์ฯ อนุญาตให้
หน่วยทรสัต์ เริม่ท าการซื้อขายได้ในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ซึ่งแตกต่างกบักรณีที่ผู้จองซือ้ประสงคจ์ะขอรบัใบทรสัต์ ซึ่ง 
ผูจ้องซือ้จะไม่สามารถขายหน่วยทรสัตไ์ดใ้นตลาดหลกัทรพัยฯ์ จนกว่าจะไดร้บัใบทรสัต์ 
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ในการเสนอขายหน่วยทรสัต์ในครัง้นี้ ผู้จองซือ้สามารถเลอืกใหผู้้เสนอขายหน่วยทรสัต์ ด าเนินการในกรณีใด
กรณีหนึ่ง ดงัต่อไปนี้ 

(1) ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรบัใบทรัสต์ แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์ฝากหลกัทรัพย ์
(Scripless System) โดยผูจ้องซื้อประสงค์ทีจ่ะฝากหน่วยทรสัต์ไว้ในบญัชขีองบรษิทัหลกัทรพัย์ซึ่ง 
ผูจ้องซือ้มบีญัชซีือ้ขายหลกัทรพัยอ์ยู่ ในกรณีนี้ ผูเ้สนอขายหน่วยทรสัต์จะด าเนินการน าหน่วยทรสัต์ที่
ไดร้บัจดัสรรฝากไวก้บั “บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” และศูนยร์บั
ฝากหลกัทรพัยจ์ะบนัทกึยอดบญัชจี านวนหน่วยทรสัต์ทีบ่รษิทัหลกัทรพัยน์ัน้ฝากหน่วยทรสัต์อยู่ และ
ออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขาย ใน
ขณะเดยีวกนั บรษิทัหลกัทรพัยน์ัน้กจ็ะบนัทกึยอดบญัชจี านวนหน่วยทรสัตท์ีผู่จ้องซือ้ฝากไว ้ในกรณีนี้ 
ผู้ที่ได้รบัจดัสรรจะสามารถขายหน่วยทรสัต์ที่ได้รบัการจดัสรรได้ทนัทีที่หน่วยทรสัต์ของกองทรสัต ์
เริม่ท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

 ในกรณีทีผู่จ้องซือ้เลอืกใหผู้เ้สนอขายหน่วยทรสัต ์ด าเนินการตามขอ้ 2.9 (1) นี้ ชื่อของผูจ้องซือ้จะตอ้ง
ตรงกบัชื่อเจา้ของบญัชซีือ้ขายหลกัทรพัยท์ีผู่จ้องซือ้ประสงคจ์ะฝากหน่วยทรสัต์ไวใ้นบญัชขีองบรษิทั
หลกัทรพัยด์งักล่าว มฉิะนัน้แลว้ ผูเ้สนอขายหน่วยทรสัตข์อสงวนสทิธใินการออกใบทรสัตใ์นนามผูจ้อง
ซือ้ ตามรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 2.9 (3) ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้แทน 

(2) ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรบัใบทรสัต์ แต่ประสงค์จะใช้บรกิารของศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย ์
(Scripless System) โดยผูจ้องซื้อประสงค์ทีจ่ะฝากหน่วยทรสัต์ในบญัชขีองบรษิทัผู้ออกหลกัทรพัย์
สมาชกิเลขที ่600 กรณีนี้ ผูเ้สนอขายหน่วยทรสัตจ์ะด าเนินการน าหน่วยทรสัตท์ีไ่ดร้บัจดัสรรฝากไวก้บั
ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์และศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยจ์ะบนัทกึยอดบญัชจี านวนหน่วยทรสัต์ตามจ านวน
ทีผู่จ้องซือ้ไดร้บัการจดัสรรไวใ้นบญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชกิเลขที ่600 และออกหลกัฐาน
การฝากใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ภายใน 7 วนั นบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขาย  

 ทัง้นี้ ผูจ้องซือ้หน่วยทรสัต์จะต้องกรอกขอ้มูลในเอกสารประกอบการจองซือ้ ไดแ้ก่ แบบสอบถามเพื่อ
หาขอ้บ่งชีก้ารเป็นบุคคลสหรฐัฯ ส าหรบัผูจ้องซือ้ทีเ่ป็นบุคคลธรรมดาและนิตบิุคคล และแบบสอบถาม
ส าหรบัตรวจสอบสถานะ FATCA ส าหรบัผูจ้องซือ้นิตบิุคคลเท่านัน้ พรอ้มลงนามรบัรองความถูกต้อง
ของขอ้มูล และน าส่งใหผู้จ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ ทีผู่จ้องซือ้ประสงคจ์ะจองซือ้ พรอ้มเอกสารจองซื้อ
อื่น ๆ ทัง้นี้ หากผูจ้องซือ้ไม่ประสงคจ์ะกรอกหรอืน าสง่แบบสอบถามส าหรบัตรวจสถานะ FATCA หรอื
กรอกขอ้มลูไม่ครบถว้น ผูเ้สนอขายหน่วยทรสัตข์อสงวนสทิธใินการออกใบทรสัตใ์นนามผูจ้องซือ้ ตาม
รายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 2.9 (3) ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้แทน 

 ในกรณีนี้ ผูท้ี่ไดร้บัการจดัสรรจะสามารถขายหน่วยทรสัต์ที่ไดร้บัการจดัสรรในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ได ้
และหากผูจ้องซือ้ตอ้งการถอนหน่วยทรสัตอ์อกจากบญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชกิเลขที ่600 
ผู้จองซื้อสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ ซึ่งจะมคี่าธรรมเนียมการถอนหน่วยทรสัต์ตาม
อตัราที่ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ก าหนด ทัง้นี้ การถอนหน่วยทรสัต์ที่ฝากไว้ในบญัชขีองบรษิัทผู้ออก
หลกัทรพัย ์สมาชกิเลขที ่600 จะตอ้งใชเ้วลาในการด าเนินการ ดงันัน้ ผูจ้องซือ้ทีน่ าฝากหน่วยทรสัตใ์น
บญัชดีงักล่าวอาจจะไม่สามารถถอนหน่วยทรสัต์ไดท้นัภายในวนัทีห่น่วยทรสัต์ของกองทรสัต์เริม่ท า
การซือ้ขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัยฯ์  
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(3) ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรบัใบทรัสต์โดยให้ออกใบทรัสต์ในนามของผู้จองซื้อ ผู้เสนอขาย
หน่วยทรสัตโ์ดยศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยจ์ะสง่มอบใบทรสัตต์ามจ านวนทีไ่ดร้บัการจดัสรรใหแ้ก่ผูจ้องซือ้
ทางไปรษณียล์งทะเบยีนตามชื่อและทีอ่ยู่ตามทีป่รากฏในฐานขอ้มูลผูถ้อืหน่วยทรสัต์เดมิทีม่สีทิธขิอง 
CPNREIT  หรอืฐานขอ้มูลผูถ้ือหน่วยทรสัต์เดมิทีม่สีทิธขิอง GLANDRT หรอืทีร่ะบุไวใ้นใบจองซื้อ 
ภายใน 15 วนัท าการ นับจากวนัสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขาย ในกรณีนี้ ผูจ้องซือ้ทีไ่ดร้บัการจดัสรร
จะไม่สามารถขายหน่วยทรสัต์ทีไ่ดร้บัการจดัสรรในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ไดจ้นกว่าจะไดร้บัใบทรสัต์ ซึง่
อาจจะไดร้บัภายหลงัจากทีห่น่วยทรสัตข์องกองทรสัตเ์ริม่ท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

 ทัง้นี้ หากผูจ้องซือ้ไม่ระบุเลอืกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซือ้ ผูเ้สนอขายหน่วยทรสัต์ขอสงวนสทิธใิน
การออกใบทรสัตใ์นนามผูจ้องซือ้ ตามรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 2.9 (3) นี้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้แทน  
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3. ราคาหน่วยทรสัตใ์นตลาดรอง 

ราคาในตลาดรองของหน่วยทรสัตใ์นปี 2562 และเดอืนมกราคม 2563 มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

ปี เดือน 
ราคาเฉล่ีย 

(บาทต่อหน่วย) 
ราคาสูงสุด 

(บาทต่อหน่วย) 
ราคาต า่สุด 

(บาทต่อหน่วย) 

มูลค่าการซ้ือขาย 
เฉล่ียต่อวนั  
(ล้านบาท) 

2562 

มกราคม 26.39 27.00 25.00 22.22 
กุมภาพนัธ ์ 26.66 27.00 26.25 24.14 
มนีาคม 27.76 29.75 26.50 30.25 
เมษายน 29.37 30.00 28.75 24.96 
พฤษภาคม 28.72 30.00 26.25 74.23 
มถุินายน 29.75 31.00 27.75 72.04 
กรกฎาคม 31.90 33.25 29.75 108.05 
สงิหาคม 34.59 36.00 32.50 72.00 
กนัยายน 35.67 37.00 34.25 62.99 
ตุลาคม 36.49 37.25 35.25 44.95 

พฤศจกิายน 33.55 36.00 31.75 94.42 
ธนัวาคม 31.43 33.50 29.25 130.59 

2563 มกราคม 34.74 36.50 32.50 71.51 
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4. ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการเสนอขายครัง้น้ี 

ประมาณการค่าใช้จา่ย (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) (1) (ล้านบาท) 
ค่าธรรมเนียมค าขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรสัต์ และค่าธรรมเนียมการยื่น
แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหน่วยทรสัตต่์อส านกังาน ก.ล.ต. 

ประมาณ 3 

ค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงนิทุนของกองทรสัต ์(2) ประมาณ 203 
ค่าใชจ้่ายอื่น ๆ (3) ประมาณ 2,115 
รวมค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหน่วยทรสัตท์ัง้หมดประมาณ ประมาณ 2,320 
หมายเหตุ : 
(1) ประมาณการค่าใชจ้่ายรวมภาษมีลูค่าเพิม่ดงักล่าวอาจเปลีย่นแปลงได ้ขึน้อยู่กบัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ ณ วนัทีก่องทรสัตเ์ขา้ลงทุน  
(2) ค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงนิทุนของกองทรสัต์ รวมถงึ ค่าธรรมเนียมที่ปรกึษาทางการเงนิ ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ ค่าธรรมเนียมผูซ้ื้อ

หน่วยทรสัตเ์บื้องตน้ในต่างประเทศ ค่าธรรมเนียมที่ปรกึษากฎหมายส าหรบัการจดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ และค่าธรรมเนียมที่เรยีกเกบ็จากการให้สนิเชื่อ 
เป็นตน้ 

(3) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมถึง ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม และอากรแสตมป์ รวมตลอดจนค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
หน่วยทรสัต ์ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรสัตใ์นการเขา้ซือ้ทรพัยส์นิของกองทรสัต์ (Acquisition Fee) ค่าที่ปรกึษากฎหมาย ค่าผูป้ระเมนิมูลค่าทรพัย์สนิ
อสิระ ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการเงินอิสระ ค่าตรวจสอบสภาพทรพัย์สนิ ค่าธรรมเนียมผูส้อบบัญช ีค่าธรรมเนียมการตรวจสอบสถานะกจิการ (Due 
Diligence) ดา้นภาษ ีการเงนิ และกฎหมาย ค่าจดัพมิพ์หนังสอืชีช้วน ใบจองซื้อหน่วยทรสัต์ และเอกสารอื่น ๆ ตลอดจนค่าใชจ้่ายในการประชาสมัพนัธ์
การเสนอขายหน่วยทรสัต ์และค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เป็นตน้  
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ส่วนท่ี 4 

การรบัรองความถกูต้องของข้อมูล 

1. การรบัรองความถกูต้องของข้อมูลโดยบริษทัผูจ้ดัการกองทรสัต ์ 

1.1 กรรมการบริหารและผูท่ี้ด ารงต าแหน่งบริหารสงูสุดในสายงานท่ีรบัผิดชอบการจดัการงบการเงินของกองทรสัต ์

ขา้พเจ้าในฐานะกรรมการบริหารและหรอืผู้ที่ด ารงต าแหน่งบรหิารสูงสุดในสายงานที่รบัผิดชอบการจดัการงบ

การเงนิของกองทรสัต ์ไดส้อบทานขอ้มลูในแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัยแ์ละร่างหนังสอืชีช้วน

รวมทัง้เอกสารหลกัฐานทัง้หมดทีจ่ดัส่งผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกสข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยแล้ว ดว้ย

ความระมดัระวงัในฐานะกรรมการบรหิารของบรษิทั ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า ขอ้มูลดงักล่าวถูกต้องครบถ้วนไม่เป็น

เทจ็ ไม่ท าใหผู้อ้ื่นส าคญัผดิ หรอืไม่ขาดขอ้มลูทีค่วรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั นอกจากนี้ ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า  

(1)  งบการเงนิของกองทรสัต์และขอ้มูลทางการเงนิที่ประกอบเป็นส่วนหนึ่งของ แบบแสดงรายการขอ้มูลการ

เสนอขายหน่วยทรัสต์ ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคญัเกี่ยวกบัฐานะการเงินผลการ

ด าเนินงาน และกระแสเงนิสดของกองทรสัตแ์ลว้ 

(2)  ขา้พเจ้าเป็นผู้รบัผดิชอบต่อการจดัใหบ้รษิัทมรีะบบควบคุมภายในที่ด ีและระบบการบรหิารจดัการทีร่ดักุม

เพยีงพอ ที่จะท าให้การเปิดเผยขอ้มูลของบรษิัทและกองทรสัต์มคีวามถูกต้องครบถ้วน รวมทัง้เพื่อใหก้าร

จดัการกองทรสัตเ์ป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์และประโยชน์ของกองทรสัต์ 

 

 ชื่อ ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ 

 นางสาววลัยา จริาธวิฒัน์ กรรมการ - นางสาววลัยา จริาธวิฒัน์ - 

 นางสาวนภารตัน์ ศรวีรรณวทิย ์ กรรมการ - นางสาวนภารตัน์ ศรวีรรณวทิย ์- 

 
นางสาวปทัมกิา พงศส์รูยม์าส 

รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร / 
รกัษาการผูอ้ านวยการฝา่ย
สนบัสนุนการปฏบิตังิาน 

- นางสาวปทัมกิา พงศส์รูยม์าส - 

 

  

  
ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต ์และในฐานะผูไ้ดร้บัมอบหมายจากทรสัตใีหด้ าเนินการแทนกองทรสัต์ 

 
 
 



ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์CPN รเีทล โกรท 
CPN RETAIL GROWTH LEASEHOLD REIT 

 

 

ส่วนที ่4 หน้า 2 

 

1.2 กรรมการบริษทัท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหาร 

ขา้พเจา้ในฐานะกรรมการคนอื่นของบรษิัทนอกจาก 1.1 ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอ

ขายหลกัทรพัยแ์ละร่างหนังสอืชีช้วน รวมทัง้เอกสารหลกัฐานทัง้หมดที่จดัส่งผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกสข์องตลาด

หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยแล้ว ดว้ยความระมดัระวงัในฐานะกรรมการบรษิทั ขา้พเจา้ไม่มเีหตุอนัควรสงสยัว่า

ขอ้มลูดงักล่าวไม่ถูกตอ้งครบถว้น เป็นเทจ็ ท าใหผู้อ้ื่นส าคญัผดิ หรอืขาดขอ้มลูทีค่วรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั 

 

 ชื่อ ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ 

 

นางอวยพร ฟูตระกลู ประธานกรรมการ/กรรมการอสิระ - นางอวยพร ฟูตระกลู - 

 นายพงศกร เทีย่งธรรม กรรมการอสิระ - นายพงศกร เทีย่งธรรม - 

 

ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต ์และในฐานะผูไ้ดร้บัมอบหมายจากทรสัตใีหด้ าเนินการแทนกองทรสัต์ 
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2. การรบัรองการปฏิบติัหน้าท่ีของท่ีปรกึษาทางการเงิน  

ขา้พเจา้ในฐานะผูม้อี านาจลงนามผกูพนัทีป่รกึษาทางการเงนิของผูอ้อก และ/หรอืผูเ้สนอขายหลกัทรพัย ์ขอรบัรอง

ว่าขา้พเจ้าไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรพัย์และร่างหนังสอืชี้ชวน รวมทัง้

เอกสารหลกัฐานทัง้หมดที่จดัส่งผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกสข์องตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยแล้ว ด้วยความ

ระมดัระวงัในฐานะทีป่รกึษาทางการเงนิ ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า ขอ้มลูดงักล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเทจ็ ไม่ท าให้

ผูอ้ื่นส าคญัผดิ หรอืไม่ขาดขอ้มลูทีค่วรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั 

 

 ชื่อ ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ 

 

นางสาวอศัวณีิ ศรสีมบรูณานนท ์ ผูอ้ านวยการอาวโุสวาณิชธนกจิ - นางสาวอศัวณีิ ศรสีมบรูณานนท ์- 

 

ในฐานะทีป่รกึษาทางการเงนิ 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 
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 ชื่อ ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ 

 

นายมนตร ีศรไพศาล ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร - นายมนตร ีศรไพศาล - 

 

ในฐานะทีป่รกึษาทางการเงนิ 

บรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
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เอกสารแนบ 1  
สญัญาก่อตัง้ทรสัต ์และรา่งการแก้ไขสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์







































































































































































































ฉบับร่าง 

 
สัญญาก่อตัง้ทรัสต์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 

ของ  
ทรัสต์เพื่อการลงทนุในสิทธกิารเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 

(CPN Retail Growth Leasehold REIT)   
 

ระหว่าง 
 
 

บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จ ากัด 
ในฐานะผู้ก่อตัง้ทรัสต์และผู้จัดการกองทรัสต์  

 
 

และ 
 
 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากัด 
ในฐานะทรัสตี 

 
 

วันที่ [•]  
 

 
บริษัท แอลเอส ฮอไรซัน จ ากัด 

ชัน้ 14 อาคารจีพีเอฟ วิทยุ ทาวเวอร์ เอ 
93/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร 10330 
 

 



สัญญาก่อตัง้ทรัสต์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 
ของ 

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 
(CPN Retail Growth Leasehold REIT)   

 
สญัญาฉบบันีท้ าขึน้เม่ือวนัที่ [•] โดยและระหว่าง 
 
1)   บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จ ากัด ซึ่งเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจ ากัด จดทะเบียนจดัตัง้ขึน้ตาม

กฎหมายไทย ส านกังานจดทะเบียนตัง้อยู่เลขที่ 999/9 อาคารดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชัน้ 31 ถนน
พระราม 1 แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการ
ลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (“กองทรัสต์”) (“ผู้ จัดการกองทรัสต์”) ฝ่ายหนึ่ง กบั 
 

2)   บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากัด ซึ่งเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจ ากัด จดทะเบียน
จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย ส านกังานจดทะเบียนตัง้อยู่เลขที่ 18 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ปาร์ค พลาซ่า ชัน้ 7-
8 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 ในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ (“ทรัสตี”) 
อีกฝ่ายหนึ่ง 

 
โดยที่  
 
(ก)   ผู้จัดการกองทรัสต์และทรัสตีได้เข้าท าสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ส าหรับกองทรัสต์ ฉบับลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 

2560 (“สัญญาก่อตัง้ทรัสต์”)  
 

(ข)   ผู้จดัการกองทรัสต์และทรัสตีมีความประสงค์จะลงทนุในทรัพย์สินหลกัเพิ่มเติมตามมติที่ได้รับการอนมุตัิจาก
ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ ครัง้ที่ 1/2562 ซึง่ประชมุเม่ือวนัที่ 22 พฤศจิกายน 2562  

 
(ค) ผู้จดัการกองทรัสต์และทรัสตีมีความประสงค์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ ในเร่ืองไม่ได้ท าให้สิทธิ

ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ด้อยลง และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายหลกัทรัพย์ที่เก่ียวข้อง 
 
คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายจึงได้ตกลงท าสญัญาฉบบัแก้ไขเพิ่มเติมฉบบันี ้เพื่อให้มีผลเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความต่างๆ 
ในสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ เพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนในทรัพย์สินหลักเพิ่มเติม และ/หรือปรับปรุงข้อมูลและ
รายละเอียดต่างๆ รวมทัง้เพื่อให้เกิดความชัดเจนทัง้ในการค านวณค่าธรรมเนียมและที่จะเป็นไปตามกฎหมาย
หลกัทรัพย์ที่เก่ียวข้อง และเพื่อความคลอ่งตวัในการปฏิบตัิงานของผู้จดัการกองทรัสต์และทรัสตี  

 



 

2 

คู่สญัญาจึงได้ตกลงกนัเข้าท าสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ฉบบัแก้ไขเพิ่มเติมฉบบันี ้โดยมีเง่ือนไขและรายละเอียดดงัต่อไปนี ้
 
ข้อ 1 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในสัญญาก่อตัง้ทรัสต์  
 

1.1 ให้แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ (ก) ค านิยาม โดยให้เพิ่มเติมข้อความดงัต่อไปนี ้ถดัจากค านิยาม “ทรัพย์สินที่
จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1” และก่อนค านิยาม “ทรัพย์สินหลกั”  

 
“ทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2  หมายถึง  ทรัพย์สินหลกัที่กองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติม 

ครั ง้ที่  2 โดยรายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแนบ 2.1 

 
“ทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3  หมายถึง  ทรัพย์สินหลกัที่กองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติม 

ครั ง้ที่  3 โดยรายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแนบ 2.2” 

 
  ทัง้นี ้รายละเอียดของทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 

จะมีเป็นไปตามข้อความในเอกสารแนบท้าย 1 และ เอกสารแนบท้าย 2 ของสัญญาฉบับนี ้
ตามล าดบั และให้เอกสารแนบท้ายของสญัญาฉบบันีเ้ป็นสว่นหนึ่งของสญัญาก่อตัง้ทรัสต์  

 
  อนึ่ง ทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่กองทรัสต์จะได้มีการ

ลงทุนแล้วเส ร็จ  โดยคู่สัญญาทัง้สองฝ่ายตกลงร่วมกันที่ จะแก้ไขรายการทรัพย์สินใน
เอกสารแนบท้าย 2 ต่อไป (ถ้ามี) เพื่อให้รายการทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 ดงักล่าวนี ้
เป็นไปตามที่กองทรัสต์จะได้ลงทนุแล้วจริง 

 
1.2 ให้แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 3.3.2 ภายใต้หัวข้อกระบวนการเพิ่มทุน โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้

ใช้ข้อความใหม่ดงัต่อไปนีแ้ทน 
 

“3.3.2   เมื่อที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีมติอนมุตัิให้เพิ่มทนุด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 (สาม
ในสี่) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน และเป็นไปตามเง่ือนไขดงัต่อไปนี ้

 
(1) การเพิ่มทุนโดยเสนอขายหน่วยทรัสต์เป็นการเฉพาะเจาะ จงให้แก่ผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์บางราย ต้องไม่มีผู้ ถือหน่วยทรัสต์ซึ่งถือหน่วยทรัสต์รวมกันเกินกว่า
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ร้อยละ 10 (สิบ) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงคดัค้านการเพิ่มทนุ 
 

(2) ในกรณีที่เป็นการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) ให้กระท า
ได้เฉพาะกรณีที่แสดงไว้อย่างชัดเจนว่าการจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนจะต้อง
เป็นไปตามอัตราและหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วย หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเปิดเผย
สารสนเทศ และการปฏิบัติการใด ๆ เก่ียวกับการเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียน 
โดยอนุโลม และตามแนวทางที่ส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนดในรายละเอียดเพื่อให้
เกิดความชดัเจนในทางปฏิบตัิ (ถ้ามี) ทัง้นี ้การเพิ่มทนุดงักลา่วต้องกระท าให้แล้ว
เสร็จภายใน 1 (หนึ่ง) ปีนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีมติอนุมัติให้เพิ่ม
ทนุ” 

 
1.3 ให้แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 7.2 นโยบายการลงทุนของกองทรัสต์ โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้

ข้อความใหม่ดงัต่อไปนีแ้ทน 
 
 “กองทรัสต์จะมุ่งเน้นการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ รวมทัง้สิทธิการ

เช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์ที่มีคุณภาพสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งอสังหาริมทรัพย์ประเภทศูนย์การค้า 
รวมทัง้การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่น ๆ ที่มีความเก่ียวข้องหรือส่งเสริมประโยชน์กับ
อสงัหาริมทรัพย์ประเภทศนูย์การค้า อาทิ ทรัพย์สินเพื่อการพาณิชย์ อาคารส านกังาน โรงแรมและ
เซอร์วิสอะพาร์ตเมนต์ เป็นต้น เพื่อเป็นทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ โดยการซือ้ และ/หรือเช่า และ/
หรือเช่าช่วง และ/หรือรับโอนสิทธิการเช่า และ/หรือสิทธิการเช่าช่วงทรัพย์สินหลกั และโดยมุ่งเน้น
การจัดหาผลประโยชน์ในรูปของรายได้ค่าเช่าและค่าบริการ หรือรายได้อื่นใดในท านองเดียวกัน 
ตลอดจนท าการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พฒันาศกัยภาพ พฒันา และ/หรือจ าหน่ายทรัพย์สินต่าง ๆ 
เพื่อมุ่งก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทรัสต์เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์อย่าง
ต่อเนื่องในระยะยาว อีกทัง้กองทรัสต์มีจุดมุ่งหมายที่จะลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมเพื่อการเติบโต
อย่างต่อเนื่องของฐานรายได้ของกองทรัสต์ และเป็นการกระจายความเสี่ยงผ่านการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์หลายแห่งในท าเลที่แตกต่างกัน รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินอื่น และ/หรือ
หลักทรัพย์อื่น และ/หรือการหาดอกผลอื่นโดยวิธีอื่นใด ตามที่กฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรือ
กฎหมายอื่นใดที่เก่ียวข้องก าหนด” 
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1.4  ให้เพิ่มเติม เอกสารแนบ 2.1 รายละเอียดของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่  2 ของ
สญัญาก่อตัง้ทรัสต์ โดยให้มีข้อความตามความในเอกสารแนบท้าย 1 ของสญัญาฉบบันี ้และให้
เอกสารแนบท้ายของสญัญาฉบบันีเ้ป็นสว่นหนึ่งของสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ 

 
1.5 ให้เพิ่มเติม เอกสารแนบ 2.2 รายละเอียดของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่  3 ของ

สญัญาก่อตัง้ทรัสต์ โดยให้มีข้อความตามความในเอกสารแนบท้าย 2 ของสญัญาฉบบันี ้และให้
เอกสารแนบท้ายของสญัญาฉบบันีเ้ป็นสว่นหนึ่งของสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ 

 
1.6 ให้แก้ไขเพิ่มเติม เอกสารแนบ 6 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ โดยให้

ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความใหม่ตามความในเอกสารแนบท้าย 3 ของสญัญาฉบบันี ้
แทน และให้เอกสารแนบท้ายของสญัญาฉบบันีเ้ป็นสว่นหนึ่งของสญัญาก่อตัง้ทรัสต์  

 
ข้อ 3  ค าหรือข้อความอี่นใด 
 

ค าหรือข้อความอื่นใดตามที่ระบุไว้ในสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ ที่ไม่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมตามที่ก าหนดไว้ใน
สญัญาฉบบันี ้ให้มีความหมายตามที่ระบไุว้เดิมทกุประการเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกบัสญัญาฉบบันี ้

 
ข้อ 4 การเป็นส่วนหน่ึงของสัญญา 
 

ให้สัญญาฉบับนีถื้อเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ โดยจะต้องตีความและใช้ร่วมกัน โดยจะแบ่ง
แยกกนัมิได้ 

 
ข้อ 5 กฎหมายที่ใช้บังคับ 
 

สญัญาฉบบันีใ้ห้ใช้บงัคบัและตีความตามกฎหมายไทย  
 
ข้อ 6 เบ็ดเตล็ด 

 
การใช้สิทธิหรือสิทธิเรียกร้องใดๆ ระหว่างคู่สญัญาที่เกิดขึน้ก่อนการมีผลใช้บงัคบัของสญัญาฉบบันี ้ให้เป็น
เช่นเดิมเท่าที่ไม่ขดัหรือแย้งกบัการใช้สิทธิหรือสิทธิเรียกร้องใดๆ ตามสญัญาฉบบันี ้
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สญัญาฉบบันีท้ าขึน้เป็น 2 (สอง) ฉบบั มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายได้อ่านและท าความเข้าใจกับ
ข้อความในสญัญาฉบบันีโ้ดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลกัฐานพร้อมประทบัตรา (ถ้ามี) ต่อหน้าพยานไว้
เป็นส าคญั 
 
ผู้ จัดการกองทรัสต์ 
บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จ ากัด 
 
 
 
 

      
(    ) 

 
 

 
 
 
 

  

ทรัสตี 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากัด 
 
 
 
 

      
(    ) 

 
 

 
 
 
 

       
(    ) 

 

พยาน 
 
 
 
 

      
(    ) 

 

พยาน 
 
 
 
 

      
(    ) 
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เอกสารแนบท้าย 1 
 

เอกสารแนบ 2.1 
รายละเอียดทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 

 
 ตารางดงัต่อไปนีจ้ะสรุปให้เห็นรายละเอียดเก่ียวกบัทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 
 
1. โครงการอาคารส านักงานเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส 
 
ที่ตัง้ของทรัพย์สิน เลขที่ 33/4 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 

10310 
เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์สินของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 

อาคารส านกังาน จีแลนด์ (“GLANDRT”) 
ลักษณะความสัมพันธ์ของเจ้าของ
อสังหาริมทรัพย์กับผู้ จัดการ
กองทรัสต์ 

บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ ากัด (มหาชน) (“GLAND”) และ
ผู้จัดการกองทรัสต์ เป็นบริษัทย่อยของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด 
(มหาชน) (“CPN”) โดย CPN ถือหุ้ นทางอ้อมใน GLAND ร้อยละ 
67.53 และ CPN ถือหุ้นทางตรงในผู้จดัการกองทรัสต์ ร้อยละ 99.99 

ลักษณะการลงทุนของกองทรัสต์  1.  รับโอนสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์คงเหลือประมาณ 27 ปี สิน้สดุ
วนัที่ 18 เมษายน 2590 จาก GLANDRT ซึง่ได้แก่ พืน้ที่สว่นอาคาร
ส านักงานให้เช่า พื น้ที่ ห้องเก็บของ พื น้ที่ ห้ องประชุม พื น้ที่
สว่นกลางที่เก่ียวเนื่องกบัพืน้ที่ดงักลา่ว (อาคาร A ชัน้ 12, 14 ถึงชัน้ 
36 รวม 24 ชัน้ และอาคาร B ชัน้ 12, 14 ถึงชัน้ 34 รวม 22 ชัน้) 
และพืน้ที่จอดรถที่เก่ียวเนื่องกับพืน้ที่ดงักล่าว (ส่วนฐานอาคารชัน้ 
4 ถึงชัน้ 10) ซึง่คิดเป็นพืน้ที่ที่จะเข้าลงทนุประมาณ 95,997 ตาราง
เมตร  

 2.  รับโอนสิทธิการเช่าในงานระบบคงเหลือประมาณ 27 ปี สิน้สดุวนัที่ 
18 เมษายน 2590 จาก GLANDRT ซึง่ได้แก่ ระบบวิศวกรรมไฟฟ้า 
ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล ระบบดับเพลิง ระบบสื่อสาร 
และระบบอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องและจ าเป็นส าหรับพืน้ที่ของโครงการ
สว่นที่กองทรัสต์จะเข้าลงทนุ  

3. กรรมสิทธ์ิในสังหาริมทรัพย์จาก GLANDRT อันได้แก่ อุปกรณ์
ตกแต่ง เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ ทัง้ที่ติดตรึงตราและไม่ติดตรึงตราถาวร 
รวมทัง้อุปกรณ์อื่นใดที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการประดับตกแต่ง
หรืออ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการอาคารและสิ่งปลกูสร้าง



 

7 

ในโครงการ ซึ่งตัง้ และ/หรือติดตรึงตราอยู่บริเวณภายในพืน้ที่ของ
อาคารและสิ่งปลูกสร้างในโครงการ หรือบนพืน้ผิวภายในอาคาร
และสิ่งปลกูสร้างในโครงการ และ/หรือบริเวณภายในพืน้ที่เช่าของ
ผู้ เช่าพืน้ที่ในอาคารและสิ่งปลกูสร้างในโครงการ รวมทัง้สิทธิใด ๆ 
ที่เก่ียวกับหรือเก่ียวเนื่องกับทรัพย์สินดังกล่าว (แล้วแต่กรณี) แต่
ทัง้นีไ้ม่ใช่ทรัพย์สินที่มีลกัษณะเป็นสว่นควบของอาคารและสิ่งปลกู
สร้าง 

4. รับโอนสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาต่าง ๆ ของ  GLANDRT ที่
เก่ียวข้อง และ/หรือเข้าท าสญัญาต่าง ๆ กับ GLAND โดยตรง ซึ่ง
เก่ียวข้องหรือเก่ียวเนื่องกับโครงการอาคารส านักงานเดอะไนน์ 
ทาวเวอร์ส 

 
2. โครงการอาคารส านักงานยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ 

 
ที่ตัง้ของทรัพย์สิน เลขที่ 161 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 

10310 
เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ GLANDRT 
ลักษณะความสัมพันธ์ของเจ้าของ
อสังหาริมทรัพย์กับผู้ จัดการ
กองทรัสต์ 

ผู้จดัการกองทรัสต์ของ GLANDRT คือ บริษัท จีแลนด์ รีท แมเนจเม้นท์ 
จ ากัด และผู้จัดการกองทรัสต์เป็นบริษัทย่อยของ CPN โดย CPN ถือ
หุ้นทางอ้อมในบริษัท จีแลนด์ รีท แมเนจเม้นท์ จ ากัด ร้อยละ 99.99 
และถือหุ้นทางตรงในผู้จดัการกองทรัสต์ ร้อยละ 99.99 

ลักษณะการลงทุนของกองทรัสต์  1.  รับโอนสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์คงเหลือประมาณ 15 ปี สิน้สดุ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2577 จาก GLANDRT ซึ่งได้แก่ พืน้ที่ส่วน
อาคารส านักงานให้เช่า พืน้ที่ส่วนกลางที่ เ ก่ียวเนื่องกับพืน้ที่
ดงักล่าว (ชัน้ 7 ถึงชัน้ 12 รวม 6 ชัน้) และพืน้ที่จอดรถที่เก่ียวเนื่อง
กับพืน้ที่ดังกล่าว (ชัน้ 4 ถึงชัน้ 6) ซึ่งคิดเป็นพืน้ที่ที่จะเข้าลงทุน
ประมาณ 30,176 ตารางเมตร  

2.  รับโอนสิทธิการเช่าในงานระบบคงเหลือประมาณ 15 ปี (สิน้สุด
วันที่  14 พฤศจิกายน 2577) จาก  GLANDRT ซึ่งได้แก่  ระบบ
วิศวกรรมไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบสขุาภิบาล ระบบดบัเพลิง 
ระบบสื่อสาร และระบบอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องและจ าเป็นส าหรับพืน้ที่
ของโครงการสว่นที่กองทรัสต์จะเข้าลงทนุ  
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3. กรรมสิทธ์ิในสังหาริมทรัพย์จาก GLANDRT อันได้แก่ อุปกรณ์
ตกแต่ง เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ ทัง้ที่ติดตรึงตราและไม่ติดตรึงตราถาวร 
รวมทัง้อุปกรณ์อื่นใดที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการประดับตกแต่ง
หรืออ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการอาคารและสิ่งปลกูสร้าง
ในโครงการ ซึ่งตัง้ และ/หรือติดตรึงตราอยู่บริเวณภายในพืน้ที่ของ
อาคารและสิ่งปลูกสร้างในโครงการ หรือบนพืน้ผิวภายในอาคาร
และสิ่งปลกูสร้างในโครงการ และ/หรือบริเวณภายในพืน้ที่เช่าของ
ผู้ เช่าพืน้ที่ในอาคารและสิ่งปลกูสร้างในโครงการ รวมทัง้สิทธิใด ๆ 
ที่เก่ียวกับหรือเก่ียวเนื่องกับทรัพย์สินดังกล่าว (แล้วแต่กรณี) แต่
ทัง้นีไ้ม่ใช่ทรัพย์สินที่มีลักษณะเป็นส่วนควบของอาคารและสิ่ง
ปลกูสร้าง 

4.  รับโอนสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาต่าง ๆ ของ GLANDRT ที่
เก่ียวข้อง และ/หรือเข้าท าสญัญาต่าง ๆ กับ Sterling โดยตรง ซึ่ง
เก่ียวข้องหรือเก่ียวเนื่องกับโครงการอาคารส านักงานยูนิลีเวอร์ 
เฮ้าส์ 
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เอกสารแนบท้าย 2 
 

เอกสารแนบ 2.2 
รายละเอียดทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 

 
1. โครงการเซ็นทรัลมารีนา  

 
ที่ตัง้ของทรัพย์สิน เลขที่ 78/54 หมู่ 9 ถนนพทัยาสาย 2 ต าบลหนองปรือ อ าเภอบางละมงุ 

จงัหวดัชลบรีุ 20260 
เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ CPN 
ลักษณะความสัมพันธ์ของเจ้าของ
อสังหาริมทรัพย์กับผู้ จัดการ
กองทรัสต์ 

CPN เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิและมีสิทธิการเช่าในพืน้ที่อาคารบางส่วน
ในโครงการเซ็นทรัลมารีนา และจะเ ป็นผู้ ใ ห้ เช่าและเช่ าช่วง
อสังหาริมทรัพย์และงานระบบ และผู้ ขายสังหาริมทรัพย์ให้แก่
กองทรัสต์ นอกจากนี  ้CPN จะได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นผู้ บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ อนึ่ง CPN ถือหุ้นทางตรงในผู้จดัการกองทรัสต์ร้อยละ 
99.99 

ลักษณะการลงทุนของกองทรัสต์  1.  สิทธิการเช่าและเช่าช่วงอสงัหาริมทรัพย์ประมาณ 15 ปี จาก CPN 
โดยสิทธิการเช่าและเช่าช่วงจะสิน้สุดวันที่ 30 เมษายน 2578 ซึ่ง
ได้แก่ พืน้ที่สว่นอาคาร (บางสว่น) พืน้ที่สว่นกลาง และพืน้ที่จอดรถ
ที่เก่ียวเนื่องกับโครงการส่วนที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุน ซึ่งคิดเป็น
พืน้ที่ที่จะเข้าลงทนุประมาณ 45,149 ตารางเมตร อนึ่ง ทรัพย์สินที่
เช่ านี ไ้ม่ รวมพื น้ที่ ส่ วนที่ ใ ห้ เช่ าแก่ผู้ เช่ าพื น้ที่ ที่ มีการช าระ
ค่าตอบแทนการเช่าของสญัญาเช่าระยะยาว (ค่าเซ้ง) และพืน้ที่
จอดรถสว่นที่เป็นไปตามสิทธิของพืน้ที่ดงักลา่ว 

 2.  สิทธิการเช่าในงานระบบประมาณ 15 ปี จาก CPN โดยสิทธิการ
เช่าจะสิน้สุดวันที่ 30 เมษายน 2578 ซึ่งได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบ
สาธารณปูโภค ระบบโทรศพัท์ ลิฟท์ บนัไดเลื่อน ระบบปรับอากาศ 
ระบบงานวิศวกรรม ระบบบ าบัดน า้เสีย และสิ่งอ านวยความ
สะดวกต่าง ๆ ซึง่ติดตัง้และใช้งานอยู่ในอาคารและสิ่งปลกูสร้างใน
โครงการส่วนที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุน รวมทัง้สิทธิใด ๆ ที่เก่ียวกับ
หรือเก่ียวเนื่องกบังานระบบดงักลา่ว 

3. กรรมสิทธ์ิในสังหาริมทรัพย์ จาก CPN อันได้แก่ อุปกรณ์ตกแต่ง 
เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ ทัง้ที่ติดตรึงตราและไม่ติดตรึงตราถาวร รวมทัง้
อุปกรณ์อื่นใดที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการประดับตกแต่งหรือ
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อ านวยความสะดวกให้กับผู้ ใช้บริการอาคารและสิ่งปลูกสร้างใน
โครงการส่วนที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุน ซึ่งตัง้ และ/หรือติดตรึงตรา
อยู่บริเวณภายนอกหรือภายในพืน้ที่ของอาคารและสิ่งปลกูสร้างใน
โครงการส่วนที่กองทรัสต์จะเข้าลงทนุ หรือบนพืน้ผิวของตวัอาคาร
และสิ่งปลูกสร้างในโครงการส่วนที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุน และ/
หรือบริเวณภายในพืน้ที่เช่าของผู้ เช่าพืน้ที่ในอาคารและสิ่งปลูก
สร้างในโครงการส่วนที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุน รวมทัง้สิทธิใด ๆ ที่
เก่ียวกบัหรือเก่ียวเนื่องกบัทรัพย์สินดงักลา่ว (แล้วแต่กรณี) แต่ทัง้นี ้
ไม่ใช่ทรัพย์สินที่มีลักษณะเป็นส่วนควบของอาคารและสิ่งปลูก
สร้าง 

 
2.  โครงการเซ็นทรัลพลาซา ล าปาง 

 
ที่ตัง้ของทรัพย์สิน เลขที่ 319 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์สาย ล าปาง-งาว ต าบลสวนดอก อ าเภอ

เมืองล าปาง จงัหวดัล าปาง 52100 
เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ บริษัท เซ็นทรัลพฒันา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั  
ลักษณะความสัมพันธ์ของเจ้าของ
อสังหาริมทรัพย์กับผู้ จัดการ
กองทรัสต์ 

บริษัท เซ็นทรัลพฒันา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด และผู้จดัการกองทรัสต์ 
เป็นบริษัทย่อยของ CPN โดย CPN ถือหุ้นทางตรงในบริษัท เซ็นทรัล
พัฒนา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด ร้อยละ 99.99 และถือหุ้นทางตรงใน
ผู้จดัการกองทรัสต์ ร้อยละ 99.99 

ลักษณะการลงทุนของกองทรัสต์  1.  สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ประมาณ 22 ปี จากบริษัท เซ็นทรัล
พัฒนาดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด โดยสิทธิการเช่าจะสิน้สุดวันที่ 16 
ธันวาคม 2584 ซึ่งไ ด้แก่  พื น้ที่ส่วนอาคาร (บางส่วน) พื น้ที่
ส่วนกลาง และพื น้ที่จอดรถที่ เ ก่ียวเนื่องกับโครงการส่วนที่
กองทรัสต์จะเข้าลงทุน ซึ่งคิดเป็นพืน้ที่ที่จะเข้าลงทุนประมาณ 
45,716 ตารางเมตร อนึ่ง ทรัพย์สินที่เช่านีไ้ม่รวมพืน้ที่สว่นที่ให้เช่า
แก่ผู้ เช่าพืน้ที่ที่มีการช าระค่าตอบแทนการเช่าของสญัญาเช่าระยะ
ยาว (ค่าเซ้ง) และพืน้ที่จอดรถส่วนที่เป็นไปตามสิทธิของพืน้ที่
ดงักลา่ว 

2.  สิทธิการเช่าในงานระบบประมาณ 22 ปี จากบริษัท เซ็นทรัล
พัฒนา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด โดยสิทธิการเช่าจะสิน้สุดวันที่ 16 
ธันวาคม 2584 ซึ่งได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภค ระบบ
โทรศพัท์ ลิฟท์ บนัไดเลื่อน ระบบปรับอากาศ ระบบงานวิศวกรรม 
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ระบบบ าบัดน า้เสีย และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ซึ่งติดตัง้
และใช้งานอยู่ในอาคารและสิ่งปลูกสร้างในโครงการส่วนที่
กองทรัสต์จะเข้าลงทุน รวมทัง้สิทธิใด ๆ ที่เก่ียวกับหรือเก่ียวเนื่อง
กบังานระบบดงักลา่ว 

3. กรรมสิทธ์ิในสงัหาริมทรัพย์ จากบริษัท เซ็นทรัลพฒันา ดีเวลลอป
เม้นท์ จ ากัด อนัได้แก่ อุปกรณ์ตกแต่ง เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ ทัง้ที่ติด
ตรึงตราและไม่ติดตรึงตราถาวร รวมทัง้อุปกรณ์อื่นใดที่ใช้เพื่อ
วตัถุประสงค์ในการประดบัตกแต่งหรืออ านวยความสะดวกให้กับ
ผู้ใช้บริการอาคารและสิ่งปลกูสร้างในโครงการส่วนที่กองทรัสต์จะ
เข้าลงทุน ซึ่งตัง้ และ/หรือติดตรึงตราอยู่บริเวณภายนอกหรือ
ภายในพืน้ที่ของอาคารและสิ่งปลูกสร้างในโครงการส่วนที่  
กองทรัสต์จะเข้าลงทุน หรือบนพืน้ผิวของตัวอาคารและสิ่งปลูก
สร้างในโครงการส่วนที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุน และ/หรือบริเวณ
ภายในพืน้ที่ เช่าของผู้ เช่าพืน้ที่ในอาคารและสิ่งปลูกสร้างใน
โครงการส่วนที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุน รวมทัง้สิทธิใด ๆ ที่เก่ียวกับ
หรือเก่ียวเนื่องกับทรัพย์สินดังกล่าว (แล้วแต่กรณี) แต่ทัง้นีไ้ม่ใช่
ทรัพย์สินที่มีลกัษณะเป็นสว่นควบของอาคารและสิ่งปลกูสร้าง 

 
3.  โครงการเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี 
 
ที่ตัง้ของทรัพย์สิน เลขที่ 88 หมู่ 10 ต าบลวัดประดู่ อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัด 

สรุาษฎร์ธานี 84000 
เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ บริษัท เซ็นทรัลพฒันา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั 
ลักษณะความสัมพันธ์ของเจ้าของ
อสังหาริมทรัพย์กับผู้ จัดการ
กองทรัสต์ 

บริษัท เซ็นทรัลพฒันา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด และผู้จดัการกองทรัสต์ 
เป็นบริษัทย่อยของ CPN โดย CPN ถือหุ้นทางตรงในบริษัท เซ็นทรัล
พัฒนา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด ร้อยละ 99.99 และถือหุ้นทางตรงใน
ผู้จดัการกองทรัสต์ ร้อยละ 99.99 

ลักษณะการลงทุนของกองทรัสต์  1.  สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ประมาณ 30 ปีนับตัง้แต่วันเ ร่ิม
ระยะเวลาการเช่าจากบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ดีเวลลอปเม้นท์  
จ ากัด ซึ่งได้แก่ พืน้ที่ส่วนอาคาร (บางส่วน) พืน้ที่ส่วนกลาง และ
พืน้ที่จอดรถที่เก่ียวเนื่องกับโครงการส่วนที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุน 
ซึ่งคิดเป็นพืน้ที่ที่จะเข้าลงทุนประมาณ 87,004 ตารางเมตร อนึ่ง 
ทรัพย์สินที่เช่านีไ้ม่รวมพืน้ที่สว่นที่ให้เช่าแก่ผู้ เช่าพืน้ที่ที่มีการช าระ
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ค่าตอบแทนการเช่าของสญัญาเช่าระยะยาว (ค่าเซ้ง) และพืน้ที่
จอดรถสว่นที่เป็นไปตามสิทธิของพืน้ที่ดงักลา่ว 

 2.  สิทธิการเช่าในงานระบบประมาณ 30 ปีนบัตัง้แต่วนัเร่ิมระยะเวลา
การเช่าจากบริษัท เซ็นทรัลพฒันา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด ซึ่งได้แก่ 
ระบบไฟฟ้า ระบบสาธารณปูโภค ระบบโทรศพัท์ ลิฟท์ บนัไดเลื่อน 
ระบบปรับอากาศ ระบบงานวิศวกรรม ระบบบ าบดัน า้เสีย และสิ่ง
อ านวยความสะดวกต่าง ๆ ซึง่ติดตัง้และใช้งานอยู่ในอาคารและสิ่ง
ปลูกสร้างในโครงการส่วนที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุน รวมทัง้สิทธิ 
ใด ๆ ที่เก่ียวกบัหรือเก่ียวเนื่องกบังานระบบดงักลา่ว 

3. กรรมสิทธ์ิในสงัหาริมทรัพย์ จากบริษัท เซ็นทรัลพฒันา ดีเวลลอป
เม้นท์ จ ากัด อนัได้แก่ อุปกรณ์ตกแต่ง เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ ทัง้ที่ติด
ตรึงตราและไม่ติดตรึงตราถาวร รวมทัง้อุปกรณ์อื่นใดที่ใช้เพื่อ
วตัถุประสงค์ในการประดบัตกแต่งหรืออ านวยความสะดวกให้กับ
ผู้ใช้บริการอาคารและสิ่งปลกูสร้างในโครงการส่วนที่กองทรัสต์จะ
เข้าลงทุน ซึ่งตัง้ และ/หรือติดตรึงตราอยู่บริเวณภายนอกหรือ
ภายในพืน้ที่ของอาคารและสิ่งปลูกสร้างในโครงการส่วนที่
กองทรัสต์จะเข้าลงทุน หรือบนพืน้ผิวของตัวอาคารและสิ่งปลูก
สร้างในโครงการส่วนที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุน และ/หรือบริเวณ
ภายในพืน้ที่ เช่าของผู้ เช่าพืน้ที่ในอาคารและสิ่งปลูกสร้างใน
โครงการส่วนที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุน รวมทัง้สิทธิใด ๆ ที่เก่ียวกับ
หรือเก่ียวเนื่องกับทรัพย์สินดังกล่าว (แล้วแต่กรณี) แต่ทัง้นีไ้ม่ใช่
ทรัพย์สินที่มีลกัษณะเป็นสว่นควบของอาคารและสิ่งปลกูสร้าง 

 
4.  โครงการเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี 
 
ที่ตัง้ของทรัพย์สิน เลขที่ 311 หมู่ 7 ต าบลแจระแม อ าเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัด

อบุลราชธานี 34000 
เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ บริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ จ ากดั 
ลักษณะความสัมพันธ์ของเจ้าของ
อสังหาริมทรัพย์กับผู้ จัดการ
กองทรัสต์ 

บริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ จ ากดั และผู้จดัการกองทรัสต์ เป็นบริษัทย่อยของ 
CPN โดย CPN ถือหุ้นทางตรงในบริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ จ ากัด ร้อยละ 
99.99 และ CPN ถือหุ้นทางตรงในผู้จดัการกองทรัสต์ ร้อยละ 99.99 

ลักษณะการลงทุนของกองทรัสต์  1.  สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ประมาณ 30 ปีนับตัง้แต่วันเ ร่ิม
ระยะเวลาการเช่าจากบริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ จ ากัด ซึ่งได้แก่ พืน้ที่
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ส่วนอาคาร (บางส่วน ) พื น้ที่ส่วนกลาง และพื น้ที่จอดรถที่
เก่ียวเนื่องกบัโครงการสว่นที่กองทรัสต์จะเข้าลงทนุ ซึง่คิดเป็นพืน้ที่
ที่จะเข้าลงทนุประมาณ 69,821 ตารางเมตร อนึ่ง ทรัพย์สินที่เช่านี ้
ไม่รวมพืน้ที่สว่นที่ให้เช่าแก่ผู้ เช่าพืน้ที่ที่มีการช าระค่าตอบแทนการ
เช่าของสัญญาเช่าระยะยาว (ค่าเซ้ง) และพืน้ที่จอดรถส่วนที่
เป็นไปตามสิทธิของพืน้ที่ดงักลา่ว 

 2.  สิทธิการเช่าในงานระบบประมาณ 30 ปีนับตัง้แต่วันที่ เ ร่ิม
ระยะเวลาการเช่าจากบริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ จ ากัด ซึ่งได้แก่ ระบบ
ไฟฟ้า ระบบสาธารณปูโภค ระบบโทรศพัท์ ลิฟท์ บนัไดเลื่อน ระบบ
ปรับอากาศ ระบบงานวิศวกรรม ระบบบ าบดัน า้เสีย และสิ่งอ านวย
ความสะดวกต่าง ๆ ซึ่งติดตัง้และใช้งานอยู่ในอาคารและสิ่งปลกู
สร้างในโครงการส่วนที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุน รวมทัง้สิทธิใด ๆ ที่
เก่ียวกบัหรือเก่ียวเนื่องกบังานระบบดงักลา่ว 

 3. กรรมสิทธ์ิในสงัหาริมทรัพย์ จากบริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ จ ากัด อัน
ได้แก่ อุปกรณ์ตกแต่ง เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ ทัง้ที่ติดตรึงตราและไม่
ติดตรึงตราถาวร รวมทัง้อุปกรณ์อื่นใดที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใน
การประดับตกแต่งหรืออ านวยความสะดวกให้กับผู้ ใช้บริการ
อาคารและสิ่งปลกูสร้างในโครงการส่วนที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุน 
ซึ่งตัง้ และ/หรือติดตรึงตราอยู่บริเวณภายนอกหรือภายในพืน้ที่
ของอาคารและสิ่งปลูกสร้างในโครงการส่วนที่กองทรัสต์จะเข้า
ลงทุน หรือบนพืน้ผิวของตัวอาคารและสิ่งปลูกสร้างในโครงการ
สว่นที่กองทรัสต์จะเข้าลงทนุ และ/หรือบริเวณภายในพืน้ที่เช่าของ
ผู้ เช่าพืน้ที่ในอาคารและสิ่งปลูกสร้างในโครงการส่วนที่กองทรัสต์
จะเข้าลงทุน รวมทัง้สิทธิใด ๆ ที่ เ ก่ียวกับห รือเก่ียวเนื่องกับ
ทรัพย์สินดังกล่าว (แล้วแต่กรณี) แต่ทัง้นี ไ้ม่ใช่ทรัพย์สินที่มี
ลกัษณะเป็นสว่นควบของอาคารและสิ่งปลกูสร้าง 

 
5.  โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ)  
 
ที่ตัง้ของทรัพย์สิน เลขที่ 160 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 

10150 
เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ บริษัท เซ็นทรัลพฒันา พระราม 2 จ ากดั 
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ลักษณะความสัมพันธ์ของเจ้าของ
อสังหาริมทรัพย์กับผู้ จัดการ
กองทรัสต์ 

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จ ากัด และผู้จัดการกองทรัสต์ เป็น
บริษัทย่อยของ CPN โดย CPN ถือหุ้นทางตรงในบริษัท เซ็นทรัลพฒันา 
พระราม 2 จ ากัด ร้อยละ 99.99 และถือหุ้ นทางตรงในผู้ จัดการ
กองทรัสต์ ร้อยละ 99.99 

ลักษณะการลงทุนของกองทรัสต์  1.  สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ประมาณ 30 ปี จากบริษัท เซ็นทรัล
พฒันาพระราม 2 จ ากดั โดยสิทธิการเช่าจะมีระยะเวลาการเช่าเร่ิม
ตัง้แต่วันที่ 16 สิงหาคม 2568 จนถึง 15 สิงหาคม 2598 ซึ่งได้แก่ 
พืน้ที่ส่วนอาคาร พืน้ที่ส่วนกลางและพืน้ที่จอดรถที่เก่ียวเนื่องกับ
โครงการส่วนที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุน ซึ่งคิดเป็นพืน้ที่ที่จะเข้า
ลงทนุประมาณ 264,530 ตารางเมตร  

2.  สิทธิการเช่าในงานระบบประมาณ 30 ปี จาก บริษัท เซ็นทรัล
พัฒนา พระราม 2 จ ากัด โดยสิทธิการเช่าจะมีระยะเวลาการเช่า
เร่ิมตัง้แต่วันที่ 16 สิงหาคม 2568 จนถึง 15 สิงหาคม 2598 ซึ่ง
ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบสาธารณปูโภค ระบบโทรศพัท์ ลิฟท์ บนัได
เลื่อน ระบบปรับอากาศ ระบบงานวิศวกรรม ระบบบ าบัดน า้เสีย 
และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ซึง่ติดตัง้และใช้งานอยู่ในอาคาร
และสิ่งปลกูสร้างในโครงการส่วนที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุน รวมทัง้
สิทธิใด ๆ ที่เก่ียวกบัหรือเก่ียวเนื่องกบังานระบบดงักลา่ว 

ทัง้นี ้ปัจจุบัน CPNREIT เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิในสังหาริมทรัพย์ใน
โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 จึงไม่มีการลงทุนเพิ่มเติมใน
ทรัพย์สินสว่นนี ้
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เอกสารแนบท้าย 3 
 

เอกสารแนบ 6 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 

 

ล าดับ 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 

ที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์ CPNREIT 
เพดานร้อยละต่อปี หรือภายหลัง 
การท าธุรกรรมในแต่ละครัง้ 

รอบและระยะเวลาที่
เรียกเก็บ 

1. ค่าธรรมเนียมของผู้จดัการกองทรัสต์ ไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปีของมลูค่าทรัพย์สิน
รวม แต่ทัง้นีจ้ะไม่น้อยกวา่ 15 ล้านบาทต่อปี 
ในปี 2561 โดยมีอตัราการเพิ่มร้อยละ 3 ต่อปี 
(ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิม่ ภาษีธุรกจิเฉพาะ หรือ

ภาษีอื่นใดในท านองเดียวกนั) 

รายเดือน 

2. ค่าธรรมเนียมทรัสตีและผู้ เก็บรักษาทรัพย์สิน ไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปีของมลูค่าทรัพย์สิน
รวม แต่ทัง้นีจ้ะไม่น้อยกวา่ 20 ล้านบาทต่อปี 
ทัง้นี ้ไม่รวมคา่ธรรมเนยีมการจดัการกองทนุ
รวมหรือค่าธรรมเนียมตราสารอื่นใดที่

กองทรัสต์ CPNREITสามารถเข้าลงทนุและได้
พิจารณาเข้าลงทนุ เนื่องจากการรับหน้าที่เป็น

ผู้จดัการกองทนุรวมหรือผู้ออกตราสาร
ดงักล่าวโดยทรัสต ี

(ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิม่ ภาษีธุรกจิเฉพาะหรือ
ภาษีอื่นใดในท านองเดียวกนั) 

รายเดือน 

3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยทรัสต์ ตามที่นายทะเบียนหน่วยทรัสต์ก าหนด รายเดือน 

4. ค่าธรรมเนียมในการจัดจ าหน่ายหน่วยทรัสต์
และค่านายหน้า: ส าหรับการออกและเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ครัง้แรก และส าหรับการเสนอขาย
เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มเงินทุนของกองทรัสต์ในคราว
ต่อ ๆ ไป 

คราวละไมเ่กินร้อยละ 3.00 ของมลูค่าที่
รับประกนัการจดัจ าหน่าย 

เมื่อเกิดรายการ 

5. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และ
ส่งเสริมการขาย 

ตามทีจ่่ายจริง แต่ไมเ่กินร้อยละ 0.50 ต่อปี
ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ ณ วนัสิน้ปีบญัชีก่อน

หน้า 

เมื่อเกิดรายการ 

6. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของผู้สอบบญัชี ตามทีจ่่ายจริง รายไตรมาส 
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ล าดับ 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 

ที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์ CPNREIT 
เพดานร้อยละต่อปี หรือภายหลัง 
การท าธุรกรรมในแต่ละครัง้ 

รอบและระยะเวลาที่
เรียกเก็บ 

7. ค่าธรรมเนียมผู้ ให้บริการอื่น ๆ  รวมทัง้ที่ปรึกษา
อื่น ๆ  เช่น ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าทนายความ 

ตามทีจ่่ายจริง เมื่อเกิดรายการ 

8. ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ
ของกองทรัสต์ 

ตามทีจ่่ายจริง เมื่อเกิดรายการ 

9. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ
ภายใน 

ตามทีจ่่ายจริง เมื่อเกิดรายการ 

10. ค่านายหน้า (Commission) ในการหาผู้ เช่าพืน้ที่
ศนูย์การค้า 
1)  ในกรณีผู้ เช่ารายเดิมต่อสญัญา 
2)  ในกรณีท าสัญญากับผู้ เช่ารายใหม่ มี  4 

อตัราขึน้อยู่กบัอายสุญัญาเช่า 
-  ผู้ เช่าที่ท าสญัญาเช่าอายไุม่ถึง 1 ปี 
-  ผู้ เช่าที่ท าสัญญาเช่าอายุ ตัง้แต่ 1 ปีขึน้
ไปแต่ไม่ถึง 3 ปี 

-  ผู้ เช่าที่ท าสญัญาเช่าอายตุัง้แต่ 3 ปีขึน้ไป 
-  ผู้ เช่าที่ท าสัญญาเช่าอายุมากกว่า 3 ปี
และผู้ เช่าได้ช าระค่าสิทธิการเช่าล่วงหน้า 
(ค่าเซ้ง) 

ค านวณจากอตัราค่าเชา่รายเดือน 
ของผู้ เชา่รายนัน้ ๆ 
ไม่เกิน 0.5 เดือน 

 
 

ไม่เกิน 0.5 เดือน 
ไม่เกิน 1.0 เดือน 

 
ไม่เกิน 1.5 เดือน 

ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของค่าสิทธิการเชา่ 
ล่วงหน้าที่ได้รับจากผู้ เช่า 

 
ทั ง้นี  ้ผู้ บ ริหารอสังหา ริมทรัพย์จะคิดค่า
นายหน้าส าหรับสญัญาที่มีอายุตัง้แต่ 1 เดือน
ขึน้ไป แต่จะไม่คิดค่านายหน้าส าหรับสัญญา
บริการพื น้ที่ ส่ง เสริมการขาย (Promotion 
Area) และสัญญาที่เก่ียวข้องกับส่ือโฆษณา
ต่าง ๆ เช่น Video Wall และ Light Box เป็น
ต้น 

เมื่อเกิดรายการ 

11. ค่านายหน้าในการจัดหาผู้ เช่าพืน้ที่อาคาร
ส านกังาน 
1)  ในกรณีผู้ เช่ารายเดิมต่อสญัญา 
2)  ในกรณีท าสัญญากับผู้ เช่ารายใหม่ มี  3 

อตัราขึน้อยู่กบัอายสุญัญาเช่า 
- ผู้ เช่าที่ท าสญัญาเช่าอายไุม่ถึง 3 ปี 

ค านวณจากอตัราค่าเชา่รายเดือน 
ของผู้ เชา่รายนัน้ ๆ 
ไม่เกิน 0.5 เดือน 

 
 

ไม่เกิน 0.5 เดือน 

เมื่อเกิดรายการ 
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ล าดับ 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 

ที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์ CPNREIT 
เพดานร้อยละต่อปี หรือภายหลัง 
การท าธุรกรรมในแต่ละครัง้ 

รอบและระยะเวลาที่
เรียกเก็บ 

- ผู้ เช่าที่ท าสญัญาเช่าอายตุัง้แต่ 3 ปีขึน้ไป 
- ผู้ เช่าที่ท าสัญญาเช่าอายุมากกว่า 3 ปี
และผู้ เช่าได้ช าระค่าสิทธิการเช่าล่วงหน้า 
(ค่าเซ้ง) 

ไม่เกิน 1.0 เดือน 
ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของค่าสิทธิการเชา่ 

ล่วงหน้าที่ได้รับจากผู้ เช่า 
 

ทั ง้นี  ้ผู้ บ ริหารอสังหา ริมทรัพย์จะคิดค่า
นายหน้าส าหรับสญัญาที่มีอายุตัง้แต่ 1 เดือน
ขึน้ไป แต่จะไม่คิดค่านายหน้าส าหรับสัญญา
บริการพืน้ที่ ส่งเสริมการขายและสัญญาที่
เก่ียวข้องกบัส่ือโฆษณาตา่ง ๆ เช่น Video Wall 
และ Light Box เป็นต้น 

12. ค่ าธรรมเนียมการ เก็บค่า เช่ าในนามของ
กองทรัสต์ โดยไม่รวมโครงการอาคารส านกังาน
เดอะไนน์ ทาวเวอร์ส และโครงการอาคาร
ส านกังานยนูิลีเวอร์เฮ้าส์ 

อตัราไม่เกินร้อยละ 3.00 ของรายได้ค่าเชา่
สทุธิของกองทรัสต์ โดยรายได้คา่เช่าสทุธิ 

หมายถึง รายได้ทัง้หมดก่อนหกัคา่ใช้จ่ายใด ๆ 
ที่กองทรัสต์ได้รับตามสญัญาเชา่และสญัญา
บริการ รวมถงึรายได้ที่ได้รับจากพืน้ท่ีส่งเสริม
การขาย (Promotion Area) ผลตอบแทน หรือ
ผลประโยชน์ใด ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการประกอบ
กิจการศนูย์การค้าของกองทรัสต ์ไม่ว่า

ทางตรงหรือทางอ้อม (ทัง้นี ้รายได้ที่มาจากค่า
เช่าจะปรับปรุงด้วยสว่นต่างระหว่างรายได้
ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 หรือ

มาตรฐานทางบญัชีฉบบัอื่นที่เพิม่เติมหรือใช้
แทน กบัรายได้ตามสญัญาเชา่) โดยไม่รวมเงิน
ชดเชย เงินทดรองจ่าย (Reimbursement) 
เช่น เงินเฉล่ียคา่ภาษีโรงเรือน (ภาษีอื่นใดใน
ท านองเดียวกนั) ส่วนเฉล่ียคา่เบีย้ประกนัท่ี
ได้รับจากผู้ เช่าหรือผู้ เช่าช่วงแล้วหกัด้วยอตัรา

ส่วนลดค่าเชา่ 

รายเดือน 

12.1 ค่ าธรรมเนียมการ เก็บค่า เช่ าในนามของ
กองทรัสต์ส าหรับโครงการอาคารส านักงาน
เดอะไนน์ ทาวเวอร์ส และโครงการอาคาร
ส านกังานยนูิลีเวอร์ เฮ้าส์ 

อตัราไม่เกินร้อยละ 5 ของรายได้จากการ
ด าเนินงานต่อปี โดยรายได้จากการด าเนินงาน 
(Gross Property Operating Revenue) 
หมายถึง รายได้ทีม่าจากค่าเชา่ ค่าบริการ 

รายเดือน 
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ล าดับ 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 

ที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์ CPNREIT 
เพดานร้อยละต่อปี หรือภายหลัง 
การท าธุรกรรมในแต่ละครัง้ 

รอบและระยะเวลาที่
เรียกเก็บ 

และรายได้อื่น ๆ ท่ีได้รับจากการจดัหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์ลงทนุท่ี
ผ่านการรับรองมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ โดย
ผู้จดัการกองทรัสต์ และทรัสตี (ทัง้นี ้รายได้
ที่มาจากคา่เช่าจะปรับปรุงด้วยสว่นต่าง

ระหว่างรายได้ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 
17 หรือมาตรฐานทางบญัชีฉบบัอื่นท่ีเพิ่มเติม

หรือใช้แทน กบัรายได้ตามสญัญาเชา่) 

13. ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์ (ส าหรับ
ทรัพย์สินส่วนที่ เป็นศูนย์การค้าและอาคาร
ส านกังาน) 

ไม่เกินร้อยละ 0.28 ต่อปีของมลูค่า
อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ 
(Investment Properties) 

จากรายงานมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทรัสต์
ที่รับรองโดยทรัสตีของกองทรัสต ์
ในแต่ละเดือน ซึง่ค านวณ ณ 

วนัท าการสดุท้ายของเดือน ทัง้นี ้
ไม่รวมมลูคา่อสงัหาริมทรัพย์ 
เพื่อการลงทนุประเภทโรงแรม   

รายเดือน 

14. ค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อสร้างแรงจูงใจในการ
บริหาร (Incentive Fee) (ส าหรับทรัพย์สินส่วน
ที่เป็นศูนย์การค้าและอาคารส านกังาน) ไม่รวม
โครงการอาคารส านกังานเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส 
และโครงการอาคารส านกังานยนูิลีเวอร์ เฮ้าส์ 

อตัราไม่เกินร้อยละ 2.35 ของรายได้สทุธิจาก
อสงัหาริมทรัพย์ โดยรายได้สทุธิจาก

อสงัหาริมทรัพย์ (Net Property Income) 
หมายถึง รายได้ทัง้หมดที่กองทรัสต์ได้รับจาก
อสงัหาริมทรัพย์หกัด้วยต้นทนุและค่าใช้จา่ย
ทัง้หมดที่เกิดขึน้จากการจดัหาผลประโยชน์
จากอสงัหาริมทรัพย์ ทัง้นี ้ไม่รวมค่าตอบแทน
และค่าใช้จา่ยของกองทรัสต์ เช่น ค่าตอบแทน
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์และคา่ตอบแทน
ผู้จดัการกองทรัสต์ เป็นต้น (ทัง้นี ้ต้นทนุและ
ค่าใช้จา่ยทีเ่ป็นค่าเชา่จะปรับปรุงด้วยส่วนต่าง
ระหว่างต้นทนุและคา่ใช้จ่ายที่เป็นค่าเช่าตาม
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 หรือมาตรฐาน
ทางบญัชีฉบบัอื่นที่เพิม่เติมหรือใช้แทน กบั

รายเดือน 
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ล าดับ 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 

ที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์ CPNREIT 
เพดานร้อยละต่อปี หรือภายหลัง 
การท าธุรกรรมในแต่ละครัง้ 

รอบและระยะเวลาที่
เรียกเก็บ 

ต้นทนุและค่าใช้จา่ยทีเ่ป็นคา่เชา่ตามสญัญา
เช่า) 

14.1 ค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อสร้างแรงจูงใจในการ
บ ริหาร  ( Incentive Fee) (ส าห รับ โครงการ
อาคารส านักงานเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส และ
โครงการอาคารส านกังานยนูิลีเวอร์ เฮ้าส์) 

อตัราไม่เกินร้อยละ 4 ของรายได้สทุธิจากการ
ด าเนินงานต่อปี โดยรายได้สทุธิจากการ
ด าเนินงาน (Property EBITDA) หมายถึง 
รายได้จากการด าเนินงานหกัด้วยต้นทนุและ
ค่าใช้จา่ยทัง้หมดทีเ่กิดขึน้จากการจดัหา

ผลประโยชน์จากทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์ลงทนุ 
(ทัง้นี ้ต้นทนุและคา่ใช้จา่ยที่เป็นค่าเช่าจะ
ปรับปรุงด้วยสว่นต่างระหวา่งต้นทนุและ

ค่าใช้จา่ยทีเ่ป็นค่าเชา่ตามมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 17 หรือมาตรฐานทางบญัชีฉบบัอื่นที่
เพิ่มเติมหรือใช้แทน กบัต้นทนุและค่าใช้จา่ยที่

เป็นค่าเชา่ตามสญัญาเชา่) 

รายเดือน 

15. ค่าธรรมเนียมการซือ้และขายอสังหาริมทรัพย์
ของกองทรัสต์ 

ไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมลูค่าอสงัหาริมทรัพย์
ที่กองทรัสต์มีการลงทนุเพิม่ และไม่เกินร้อยละ 
0.75 ของมลูคา่การขายอสงัหาริมทรัพย์ออก

จากกองทรัสต ์

เมื่อเกิดรายการ 

16. ค่าธรรมเนียมในการควบคุมงานด้านการ
ปรับปรุง และ/หรือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของ
กองทรัสต์ 

ไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมลูค่าต้นทนุในการ
ปรับปรุง และ/หรือพฒันาทัง้หมดของ

อสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต ์
ที่มีการปรับปรุง และ/หรือพฒันา 

โดยต้นทนุในการปรับปรุง และ/หรือ พฒันา
ดงักล่าวรวมถงึต้นทนุในการซือ้พืน้ท่ีซึง่จะได้
ท าการปรับปรุง และ/หรือ พฒันา คืนจากผู้เช่า
เดิมด้วย แต่ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการออกแบบ 
ค่าที่ปรึกษา คา่ธรรมเนยีมวิชาชพีอื่น ๆ ตาม

รายละเอียดที่ระบใุนสญัญา 

 เมื่อเกดิรายการ 

17. ค่าธรรมเนียมบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน และ/
หรือสอบทานการประเมินค่าทรัพย์สิน 

ตามอตัราที่ก าหนดโดยผู้จดัการกองทรัสต์
ร่วมกบับคุคลดงักล่าว 

 เมื่อเกดิรายการ 
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ล าดับ 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 

ที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์ CPNREIT 
เพดานร้อยละต่อปี หรือภายหลัง 
การท าธุรกรรมในแต่ละครัง้ 

รอบและระยะเวลาที่
เรียกเก็บ 

18. ภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าอากรแสตมป์ และค่า
นายหน้าที่ เ ก่ียวกับการซื อ้ขายหลักทรัพย์
อสังหา ริมท รัพย์  ห รือการ เช่ าห รือใ ห้ เช่ า
อสงัหาริมทรัพย์ 

ตามทีจ่่ายจริง เมื่อเกิดรายการ 

19. ค่าเบีย้ประกนั ตามทีจ่่ายจริง รายปี 

20. ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล
การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์  ( ถ้ามี) 
ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนหน่วยทรัสต์เป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (ถ้า
มี)  รวมถึงค่าธรรมเนียมวิชาชีพทางกฎหมายใน
การด าเนินการดงักล่าว 

ตามอตัราที่หน่วยงานและประกาศที่เก่ียวข้อง
ได้ก าหนดไว้ 

เมื่อเกิดรายการ 

21. ค่าธรรมเนียมรายปี และค่าใช้จ่ายในการด ารง
สถานะเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ตามอตัราที่ตลาดหลกัทรัพย์ 
แหง่ประเทศไทยก าหนด 

รายปี 

22. ค่าใช้จ่ายในการจดัท าใบจองซือ้หน่วยทรัสต์ ใบ
ยืนยนัรายการ ใบเสร็จรับเงิน ใบก ากบัภาษี และ
แบบฟอร์มอื่น ๆ  ที่ เ ก่ียวข้องกับ กองทรัสต์ 
รวมทัง้ค่าจัดท า ค่าพิมพ์ ค่าแปลหนังสือชีช้วน 
ค าขอจดัตัง้ เพิ่มทุนกองทรัสต์ เอกสารต่าง ๆ  ที่
เ ก่ียวข้องกับกองทรัสต์และค่าใช้จ่ายในการ
จดัเตรียมและจดัส่งเอกสารดงักล่าว 

ตามทีจ่่ายจริง เมื่อเกิดรายการ 

23. ค่าใช้จ่ายในการจดัท า ค่าพิมพ์ และการออกใบ
หน่วยทรัสต์ 

ตามทีจ่่ายจริง เมื่อเกิดรายการ 

24. ค่าเอกสารทะเบียนหน่วยทรัสต์ ค่าเอกสารการ
ลงบัญชีกองทรัสต์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่
เก่ียวข้องกับการจัดท าทะเบียนผู้ ถือหน่วยของ
กองทรัสต์ 

ตามทีจ่่ายจริง เมื่อเกิดรายการ 

25. ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมและจัดพิมพ์หนังสือ
บอกกล่าว โฆษณาหรือประกาศต่าง ๆ  ตามที่
ก าหนดโดยส านกังาน ก.ล.ต. 

ตามทีจ่่ายจริง เมื่อเกิดรายการ 
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ล าดับ 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 

ที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์ CPNREIT 
เพดานร้อยละต่อปี หรือภายหลัง 
การท าธุรกรรมในแต่ละครัง้ 

รอบและระยะเวลาที่
เรียกเก็บ 

26. ค่าใช้จ่ายในการจัดท า ค่าแปล และจัดส่ง
รายงานและจดหมายต่าง ๆ  เช่น รายงาน
ประจ าปี รายงานผู้ ถือหน่วยทรัสต์ เป็นต้น 
ส าหรับผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ 

ตามทีจ่่ายจริง เมื่อเกิดรายการ 

27. ค่าธรรมเนียมในการวิเคราะห์และศึกษาความ
เป็นไปได้และความเหมาะสมในการซือ้ เช่า หรือ
จ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์ โอนหรือรับโอนสิทธิ
การเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

ตามทีจ่่ายจริง เมื่อเกิดรายการ 

28. ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพื่อการจดัหา ได้มา 
จ าหน่าย จ่าย โอนสินทรัพย์/ หลักทรัพย์ของ
กองทรัสต์ เช่น โอนหรือรับโอนสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์และหลกัทรัพย์ของกองทรัสต์ 

ตามทีจ่่ายจริง เมื่อเกิดรายการ 

29. ค่ า ใ ช้จ่ ายในการก่อส ร้าง เพิ่ม เติม เพื่ อใ ห้
โครงการแล้วเสร็จ (ในกรณีเป็นอสงัหาริมทรัพย์
ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง) 

ตามทีจ่่ายจริง เมื่อเกิดรายการ 

30. ค่าใช้จ่ายที่ เ ก่ียวกับการด าเนินการจัดการ
อสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ เช่น ค่าใช้จ่ายที่
เก่ียวกับพนักงาน (ที่ดูแลรับผิดชอบพืน้ที่ของ
ทรัพย์สินเฉพาะในส่วนที่กองทรัสต์ CPNREIT 
เข้าลงทุน) ค่าใช้จ่ายส านักงาน ค่าอุปกรณ์
ส านักงาน ค่าจัดเตรียมระบบในการจัดการ
อสังหาริมทรัพย์ ค่าด าเนินการ ค่าบ ารุงรักษา 
ค่ าซ่ อมแซม  ค่ าป รับป รุ ง  ค่ าต่ อ เติ ม  ค่ า
สาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายทางการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ในท านอง
เดียวกนั 

ตามทีจ่่ายจริง เมื่อเกิดรายการ 

31. ค่ า ใ ช้จ่ ายในการด า เนินคดี  ( ถ้ ามี )  อาทิ  
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากการติดตามทวงถาม การ
บอกกล่าว หรือด าเนินคดีใด ๆ  เพื่อบงัคบัช าระ
ห นี ้ห รื อ คื น ท รั พ ย์ สิ น ใ ห้ แ ก่ ก อ ง ท รั ส ต์  

ตามทีจ่่ายจริง เมื่อเกิดรายการ 
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ล าดับ 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 

ที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์ CPNREIT 
เพดานร้อยละต่อปี หรือภายหลัง 
การท าธุรกรรมในแต่ละครัง้ 

รอบและระยะเวลาที่
เรียกเก็บ 

ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมทนายความ 
ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่าย 

32. ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ  ที่ก่อขึน้โดย
ชอบ โดยผู้ จัดการกองทรัสต์หรือทรัสตี ตาม
หน้าที่ เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของ
กองทรัสต์ เมื่อได้รับค าสัง่จากส านกังาน ก.ล.ต. 

ตามทีจ่่ายจริง เมื่อเกิดรายการ 

33. ค่าใช้จ่ายในการตรวจตราอสังหาริมทรัพย์ของ
กองทรัสต์ 

ตามทีจ่่ายจริง เมื่อเกิดรายการ 

34. ค่าใช้จ่ายในการรับช าระเงินค่าซือ้ หน่วยทรัสต์ 
ค่าใช้จ่ายในการติดตามการจ่ายสิทธิประโยชน์ 
และ/หรือเงินลดทนุ ค่าใช้จ่ายในการช าระเงินใน
กรณีที่มีการลดทุน และ/หรือจ่ายประโยชน์ตอบ
แทน เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าอากร
แสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศพัท์ ค่าโทรสาร 
เป็นต้น 

ตามทีจ่่ายจริง เมื่อเกิดรายการ 

35. ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ หรือค่าธรรมเนียม ที่เกิดขึน้
เก่ียวเนื่องกับกองทรัสต์ เช่น ค่าธรรมเนียมจด
ทะเบียนนิติกรรมเก่ียวกับอสงัหาริมทรัพย์ ภาษี
ธุรกิจเฉพาะ ภาษีโรงเรือน ค่าอากรแสตมป์ หรือ
ภาษีอื่นใดในท านองเดียวกัน ค่าใช้จ่ายในการ
จัดประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ค่าพิมพ์แบบพิมพ์ 
ค่าไปรษณียากร ส าหรับหนงัสือโต้ตอบกับผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ ค่าธรรมเนียมในการท าเช็คคืนเงิน
ค่าจองซือ้หน่วยทรัสต์  ค่าโฆษณาหรือประกาศ
หนังสือพิมพ์ (ถ้ามี) รวมทัง้ค่าใช้จ่ายต่าง  ๆ ที่
เกิดขึน้เนื่องจากการปฏิบัติตามกฎหมายหรือ
ตามที่ส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด เป็นต้น 

ตามทีจ่่ายจริง เมื่อเกิดรายการ 

36. ค่าตอบแทนผู้ ช าระบัญชีและผู้ สอบบัญชี รวม
ถึงทรัสตีในระหว่างการช าระบญัชีของกองทรัสต์ 

ตามทีจ่่ายจริง เมื่อเกิดรายการ 
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ล าดับ 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 

ที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์ CPNREIT 
เพดานร้อยละต่อปี หรือภายหลัง 
การท าธุรกรรมในแต่ละครัง้ 

รอบและระยะเวลาที่
เรียกเก็บ 

รวมถึงค่าธรรมเนียมที่เกิดขึน้และเก่ียวเนื่องกับ
การจดทะเบียนเลิกกองทรัสต์ (ถ้ามี)  

37. ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงผู้ จัดการ
กองทรัสต์และทรัสตี 

ตามทีจ่่ายจริง เมื่อเกิดรายการ 

38. ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการจัดหาเงินกู้ ยืมหรือ
การออกตราสารที่มีลักษณะเดียวกัน รวมถึง
ค่าธรรมเนียมในการช าระคืนเงินกู้  

ตามทีจ่่ายจริง เมื่อเกิดรายการ 

39. ดอกเบีย้และค่าธรรมเนียมจากการกู้ ยืมเงิน
ธนาคาร 

ตามทีจ่่ายจริง เมื่อเกิดรายการ 

40. ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายในการประเมนิ
ระบบวิศวกรรม ค่าตรวจสอบอาคาร ค่าใช้จ่าย
ในการท างานหรือบทวิจยั 

ตามทีจ่่ายจริง เมื่อเกิดรายการ 

41. ค่าควบคุมงานซ่อมแซม ปรับปรุง ก่อสร้าง ต่อ
เติม และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (ในกรณีที่
ผู้ จัดการกองทรัสต์มอบหมายให้บุคคลอื่น
ด าเนินการ) 

ตามทีจ่่ายจริง เมื่อเกิดรายการ 

42. ค่าใช้จ่ายในการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และ
การจดัท า จดัพิมพ์ ค่าแปลและค่าจดัส่งหนงัสือ
เชิญประชุม เอกสารประกอบการประชุม 
รายงานการประชุม หนังสือบอกกล่าว หนังสือ
ตอบโต้ เอกสาร ข่าวสาร ประกาศ และข้อมูล
หรือเอกสารใดที่เ ก่ียวข้องที่ต้องจัดท าขึน้ให้
เป็นไปตามประกาศของส านกังาน ก.ล.ต. หรือ
ตลาดหลกัทรัพย์ที่เก่ียวข้อง ผ่านช่องทางต่าง ๆ 
ถึงผู้ ถือหน่วยทรัสต์ รวมถึงส่ืออิเล็กทรอนิกส์
และการลงประกาศหนงัสือพิมพ์ 

ตามทีจ่่ายจริง เมื่อเกิดรายการ 

43. ค่าใช้จ่ายที่ เ ก่ียวกับการเปล่ียนแปลงแก้ไข
เพิ่มเติมสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ และ/หรือแบบแสดง
รายการข้อมูลที่ เกิดขึน้จากการปฏิบัติตาม
ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ

ตามทีจ่่ายจริง เมื่อเกิดรายการ 
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ล าดับ 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 

ที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์ CPNREIT 
เพดานร้อยละต่อปี หรือภายหลัง 
การท าธุรกรรมในแต่ละครัง้ 

รอบและระยะเวลาที่
เรียกเก็บ 

ส านักงาน ก.ล.ต. และ/หรือกฎหมายอื่นที่
เ ก่ียวข้อง ทั ง้นี  ้ ไม่ รวมค่าที่ป รึกษาในการ
ด าเนินการดงักล่าว 

44. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากการติดตามทวงหนี ้หรือ
การด าเนินการตามกฎหมาย เพื่อการรับช าระ
หนีใ้ด ๆ หรือค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายในการ
ด า เนินคดีในศาล เพื่อ รักษาสิทธิของผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ ผู้ จัดการกองทรัสต์หรือทรัสตีที่
เก่ียวข้องกบักองทรัสต์  

ตามทีจ่่ายจริง เมื่อเกิดรายการ 

45. ค่าใช้จ่ายทางกฎหมายที่เก่ียวกบัการด าเนินงาน
ของกองทรัสต์และการบริหารจดัการกองทรัสต์ 
รวมถึงค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีทางศาล เช่น 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี ค่าใช้จ่ายในการยึด
ทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมศาล ค่าสินไหมทดแทน
ความเสียหายแก่บคุคลภายนอก เป็นต้น 

ตามทีจ่่ายจริง เมื่อเกิดรายการ 

46. ค่าที่ปรึกษากฎหมายที่เก่ียวกับการด าเนินงาน
ของกองทรัสต์ การให้ค าแนะน ากฎหมายแก่
กองทรัสต์ ในกรณีต่าง ๆ การจดัเตรียมเอกสาร
และรายงานการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ใน
กรณีต่าง ๆ การจัดเตรียมเอกสารเผยแพร่ข่าว
ของกองทรัสต์ ให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ และระบบเผยแพร่ข่าวของตลาด
หลกัทรัพย์ การจดัเตรียมหนงัสือบอกกล่าวทวง
ถามและเอกสารทางกฎหมายต่าง ๆ การ
จดัเตรียม แก้ไข เพิ่มเติมเอกสารและสญัญาตา่ง 
ๆ รวมถึงสญัญาก่อตัง้ทรัสต์และสญัญาแต่งตัง้
ผู้จดัการกองทรัสต์ เป็นต้น 

ตามทีจ่่ายจริง เมื่อเกิดรายการ 

47. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีของทรัสตีที่ฟ้องร้อง
ให้ผู้ จัดการกองทรัสต์ปฏิบัติตามหน้าที่ หรือ
เ รียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจาก
ผู้ จัดการกองทรัสต์ เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือ

ตามทีจ่่ายจริง เมื่อเกิดรายการ 
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ล าดับ 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 

ที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์ CPNREIT 
เพดานร้อยละต่อปี หรือภายหลัง 
การท าธุรกรรมในแต่ละครัง้ 

รอบและระยะเวลาที่
เรียกเก็บ 

หน่วยทรัสต์ทัง้ปวงรวมถึงการด าเนินการให้
เป็นไปตามค าสั่ง และ/หรือ ข้อก าหนดของ
หน่วยงานก ากบัดแูลที่เก่ียวข้อง 

48. ค่าภาษี ค่าเบีย้ปรับ เงินเพิ่ม (เฉพาะค่าเบีย้ปรับ
และเงินเพิ่มที่ ไม่ได้เกิดจากความประมาท
เลินเล่อของกองทรัสต์ ไม่ว่าจะเป็นผู้ จัดการ
กองทรัสต์หรือทรัสตี) ค่าธรรมเนียม และ/หรือ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เ ก่ียวเนื่องกับทรัพย์สินของ
กองทรัสต์ การด าเนินงานของกองทรัสต์ รวม
ตลอดถึงการบริหารจัดการทรัพย์สินอื่นที่มิใช่
ทรัพย์สินหลกั  

ตามทีจ่่ายจริง เมื่อเกิดรายการ 

49. ค่าธรรมเนียมผู้ให้บริการอื่น ๆ  ตามอตัราที่ก าหนดโดยผู้จดัการกองทรัสต์
ร่วมกบับคุคลดงักล่าว 

เมื่อเกิดรายการ 

 
 



ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์CPN รเีทล โกรท 
CPN RETAIL GROWTH LEASEHOLD REIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 2 
สรปุรายงานการประเมินมูลค่าทรพัยสิ์น 
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 ������ 7 ������ 2562 
            
������ ���������������������������������  
 
����� ����������������������������� �������� ��� ���������� �����  
 ��������������������������������������������������������������������������� CPN ����� ���� 
  
 ������������ ���.���. ��������� ��������� ����� ������������������������������������������� ������
������� ��������������������������������������������� ����������������������������� �������� �����������
����������������������������������������������� ���������������������������������������� ����������� 

 
���������� ������������������������������������������������ CPN ����� ���� 
��������������� ��������������������� 

������������ 
1)� ������������/������������������������ (�������) ���������������������������������

������������  ���������������������������������� 45,149 ��������� 
2)� ���������������������������������� 
3)� ��������������������������������������� 

���������������� ������������������������� 
������ 78/54 ������� 9  �������� ��� 2  ������������  �������������  ������������� 

������������������ ���������������� 3 ���� �������� 2 ����  
���������������������� ������������������������ 
������������������� ��������������� 
�������������� ����������  (Income Approach)  

������������������� (Discounted Cash Flow Approach) 
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������ ���.���. ��������� ��������� ����� 
������������������������������������� 62 - SL - 09 - 1496 (GEN)  

���  62 - SL - 09 - 1496 (GEN) 
 
 ������ 7 ������ 2562 
            
������ ���������������������������������  
 
����� ����������������������������� �������� ��� ���������� �����  
 ��������������������������������������������������������������������������� CPN ����� ���� 
  
 ������������ ���.���. ��������� ��������� ����� ������������������������������������������� ������
������� ��������������������������������������������� ����������������������������� �������� �����������
����������������������������������������������� ���������������������������������������� ����������� 

 
���������� ������������������������������������������������ CPN ����� ���� 
��������������� ��������������������� 

������������ 
1)� ������������/������������������������ (�������) ���������������������������������

������������  ���������������������������������� 45,149 ��������� 
2)� ���������������������������������� 
3)� ��������������������������������������� 

���������������� ������������������������� 
������ 78/54 ������� 9  �������� ��� 2  ������������  �������������  ������������� 

������������������ ���������������� 3 ���� �������� 2 ����  
���������������������� ������������������������ 
������������������� ��������������� 
�������������� ����������  (Income Approach)  

������������������� (Discounted Cash Flow Approach) 
 

 

������ ���.���. ��������� ��������� ����� 
������������������������������������� 62 - SL - 09 - 1496 (GEN)  

���  62 - SL - 09 - 1496 (GEN) 
 
 ������ 7 ������ 2562 
            
������ ���������������������������������  
 
����� ����������������������������� �������� ��� ���������� �����  
 ��������������������������������������������������������������������������� CPN ����� ���� 
  
 ������������ ���.���. ��������� ��������� ����� ������������������������������������������� ������
������� ��������������������������������������������� ����������������������������� �������� �����������
����������������������������������������������� ���������������������������������������� ����������� 

 
���������� ������������������������������������������������ CPN ����� ���� 
��������������� ��������������������� 

������������ 
1)� ������������/������������������������ (�������) ���������������������������������

������������  ���������������������������������� 45,149 ��������� 
2)� ���������������������������������� 
3)� ��������������������������������������� 

���������������� ������������������������� 
������ 78/54 ������� 9  �������� ��� 2  ������������  �������������  ������������� 

������������������ ���������������� 3 ���� �������� 2 ����  
���������������������� ������������������������ 
������������������� ��������������� 
�������������� ����������  (Income Approach)  

������������������� (Discounted Cash Flow Approach) 
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������ ���.���. ��������� ��������� ����� 
������������������������������������� 62 - SL - 09 - 1496 (GEN) 

������������� 30 ������� 2562  
�������������������� 1 ������  2563 
�������������������� 2,129,000,000 ��� (������������������������������������)  
�������� 1. �������������������������������������������������� (Income Approach) ��������

����������� (Discounted Cash Flow Approach) �����������������������������
����������������������������������� �������������������������������

2. ������������������������� �������� ������� �������������� ����������������������
���������������� 1 ������ �.�. 2563 ��� 30 ������ �.�. 2578  ������������������
15 �� 1 �����  ����� ������������ ������� ��������������������� �� �����������
�������������������������� ���������������������������� ������������

������ ���.���. ��������� ��������� ����� ������������������������������������������ �������������
������������ ��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������ 

�������������������������� 

     ���������������� 

         (��������  �����) 
  ���������������������� 

 

������ ���.���. ��������� ��������� ����� 
������������������������������������� 62 - SL - 09 - 1496 (GEN)  

���  62 - SL - 09 - 1496 (GEN) 
 
 ������ 7 ������ 2562 
            
������ ���������������������������������  
 
����� ����������������������������� �������� ��� ���������� �����  
 ��������������������������������������������������������������������������� CPN ����� ���� 
  
 ������������ ���.���. ��������� ��������� ����� ������������������������������������������� ������
������� ��������������������������������������������� ����������������������������� �������� �����������
����������������������������������������������� ���������������������������������������� ����������� 

 
���������� ������������������������������������������������ CPN ����� ���� 
��������������� ��������������������� 

������������ 
1)� ������������/������������������������ (�������) ���������������������������������

������������  ���������������������������������� 45,149 ��������� 
2)� ���������������������������������� 
3)� ��������������������������������������� 

���������������� ������������������������� 
������ 78/54 ������� 9  �������� ��� 2  ������������  �������������  ������������� 

������������������ ���������������� 3 ���� �������� 2 ����  
���������������������� ������������������������ 
������������������� ��������������� 
�������������� ����������  (Income Approach)  

������������������� (Discounted Cash Flow Approach) 
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������ ���.���. ��������� ��������� ����� 
������������������������������������� 62 - SL - 09 - 1498 (GEN)  

���  62 - SL - 09 - 1498 (GEN) 
 
 ������ 7 ������ 2562 
            
������ ���������������������������������  
 
����� ����������������������������� �������� ��� ���������� �����  
 ��������������������������������������������������������������������������� CPN ����� ���� 
 
 ������������ ���.���. ��������� ��������� ����� ������������������������������������������� ������
������� ��������������������������������������������� ����������������������������� �������� �������������������
��������������������������������������� ���������������������������������������� ����������� 

 

���������� ������������������������������������������������ CPN ����� ���� 
��������������� ��������������������� ����� 

������������ 
1) ����������������������������(�������) ��������������� ������������������������������   
    ���������������������������������� 45,716 ��������� 
2) ���������������������������������� 
3) ����������������������������������������

���������������� ������������������������� ����� 
������ 319 ����������������� �������� - ��� 
���������� ��������������� ������������

������������������ ���������������� 4 ����������������� 1 ����
���������������������� ������������������������
������������������� ���������������

 
 
 
 
 
 

 

������ ���.���. ��������� ��������� ����� 
������������������������������������� 62 - SL - 09 - 1496 (GEN)  

���  62 - SL - 09 - 1496 (GEN) 
 
 ������ 7 ������ 2562 
            
������ ���������������������������������  
 
����� ����������������������������� �������� ��� ���������� �����  
 ��������������������������������������������������������������������������� CPN ����� ���� 
  
 ������������ ���.���. ��������� ��������� ����� ������������������������������������������� ������
������� ��������������������������������������������� ����������������������������� �������� �����������
����������������������������������������������� ���������������������������������������� ����������� 

 
���������� ������������������������������������������������ CPN ����� ���� 
��������������� ��������������������� 

������������ 
1)� ������������/������������������������ (�������) ���������������������������������

������������  ���������������������������������� 45,149 ��������� 
2)� ���������������������������������� 
3)� ��������������������������������������� 

���������������� ������������������������� 
������ 78/54 ������� 9  �������� ��� 2  ������������  �������������  ������������� 

������������������ ���������������� 3 ���� �������� 2 ����  
���������������������� ������������������������ 
������������������� ��������������� 
�������������� ����������  (Income Approach)  

������������������� (Discounted Cash Flow Approach) 
 

 

������ ���.���. ��������� ��������� ����� 
������������������������������������� 62 - SL - 09 - 1496 (GEN)  

���  62 - SL - 09 - 1496 (GEN) 
 
 ������ 7 ������ 2562 
            
������ ���������������������������������  
 
����� ����������������������������� �������� ��� ���������� �����  
 ��������������������������������������������������������������������������� CPN ����� ���� 
  
 ������������ ���.���. ��������� ��������� ����� ������������������������������������������� ������
������� ��������������������������������������������� ����������������������������� �������� �����������
����������������������������������������������� ���������������������������������������� ����������� 

 
���������� ������������������������������������������������ CPN ����� ���� 
��������������� ��������������������� 

������������ 
1)� ������������/������������������������ (�������) ���������������������������������

������������  ���������������������������������� 45,149 ��������� 
2)� ���������������������������������� 
3)� ��������������������������������������� 

���������������� ������������������������� 
������ 78/54 ������� 9  �������� ��� 2  ������������  �������������  ������������� 

������������������ ���������������� 3 ���� �������� 2 ����  
���������������������� ������������������������ 
������������������� ��������������� 
�������������� ����������  (Income Approach)  

������������������� (Discounted Cash Flow Approach) 
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������ ���.���. ��������� ��������� ����� 
������������������������������������� 62 - SL - 09 - 1498 (GEN)  

 

�������������� ����������  (Income Approach)  
������������������� (Discounted Cash Flow Approach) 

������������� 30 ������� 2562
��������������������   1 ������  2563 

�������������������� 2,383,000,000 ��� (���������������������������������)  
�������� 1. �������������������������������������������������� (Income Approach) ��������

����������� (Discounted Cash Flow Approach) ����������������������������� 
����������������������������������� ������������������������������� 

2. ������������������������� �������� ������� �������������� ������������������������������   
�������� 1 ������ �.�.2563 ��� 16 ������� �.�.2584  ������������ 21 �� 8 ����� �������
���������� ������� ��������������������� ��������������������������������������� ���
������������������������� ������������ 

 
������ ���.���. ��������� ��������� ����� ������������������������������������������ �������������

������������ ��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������ 

 
�������������������������� 

 
 ���������������� 

 
 
 

         (�������� �����) 
    ���������������������� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

������ ���.���. ��������� ��������� ����� 
������������������������������������� 62 - SL - 09 - 1496 (GEN)  

���  62 - SL - 09 - 1496 (GEN) 
 
 ������ 7 ������ 2562 
            
������ ���������������������������������  
 
����� ����������������������������� �������� ��� ���������� �����  
 ��������������������������������������������������������������������������� CPN ����� ���� 
  
 ������������ ���.���. ��������� ��������� ����� ������������������������������������������� ������
������� ��������������������������������������������� ����������������������������� �������� �����������
����������������������������������������������� ���������������������������������������� ����������� 

 
���������� ������������������������������������������������ CPN ����� ���� 
��������������� ��������������������� 

������������ 
1)� ������������/������������������������ (�������) ���������������������������������

������������  ���������������������������������� 45,149 ��������� 
2)� ���������������������������������� 
3)� ��������������������������������������� 

���������������� ������������������������� 
������ 78/54 ������� 9  �������� ��� 2  ������������  �������������  ������������� 

������������������ ���������������� 3 ���� �������� 2 ����  
���������������������� ������������������������ 
������������������� ��������������� 
�������������� ����������  (Income Approach)  

������������������� (Discounted Cash Flow Approach) 
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������ ���.���. ��������� ��������� ����� 
������������������������������������� 62 - SL - 09 - 1497 (GEN)  

���  62 - SL - 09 - 1497 (GEN) 
 
 ������ 7 ������ 2562 
            
������ ���������������������������������  
 
����� ����������������������������� �������� ��� ���������� �����  
 ��������������������������������������������������������������������������� CPN ����� ���� 
  
   ������������ ���.���. ��������� ��������� ����� ������������������������������������������� ������
������� ��������������������������������������������� ����������������������������� �������� �����������
����������������������������������������������� ���������������������������������������� ����������� 

 
���������� ������������������������������������������������ CPN ����� ���� 
��������������� ��������������������� ������������ 

������������ 
1)� ���������������������������� (�������) ��������������������������������������������� 

���������������������������������� 87,004 ��������� 
2)� ���������������������������������� 
3)� ��������������������������������������� 

���������������� ������������������������� ������������  
������ 88 ������� 10  ����������������� - ������������ (��.417)  
�������������  ���������������������� 
������������������� 

������������������ ���������������� 4 ���� ������������� 1 ���� (���������������������������������) 
���������������������� ������������������������ 
������������������� ��������������� 
�������������� ����������  (Income Approach)  

������������������� (Discounted Cash Flow Approach) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

������ ���.���. ��������� ��������� ����� 
������������������������������������� 62 - SL - 09 - 1496 (GEN)  

���  62 - SL - 09 - 1496 (GEN) 
 
 ������ 7 ������ 2562 
            
������ ���������������������������������  
 
����� ����������������������������� �������� ��� ���������� �����  
 ��������������������������������������������������������������������������� CPN ����� ���� 
  
 ������������ ���.���. ��������� ��������� ����� ������������������������������������������� ������
������� ��������������������������������������������� ����������������������������� �������� �����������
����������������������������������������������� ���������������������������������������� ����������� 

 
���������� ������������������������������������������������ CPN ����� ���� 
��������������� ��������������������� 

������������ 
1)� ������������/������������������������ (�������) ���������������������������������

������������  ���������������������������������� 45,149 ��������� 
2)� ���������������������������������� 
3)� ��������������������������������������� 

���������������� ������������������������� 
������ 78/54 ������� 9  �������� ��� 2  ������������  �������������  ������������� 

������������������ ���������������� 3 ���� �������� 2 ����  
���������������������� ������������������������ 
������������������� ��������������� 
�������������� ����������  (Income Approach)  

������������������� (Discounted Cash Flow Approach) 
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������ ���.���. ��������� ��������� �����  ����  1 
������������������������������������� 62 - SL - 09 - 1497 (GEN)  

������������� 30 ������� 2562
��������������������   1 ������  2563 
�������������������� 6,953,000,000 ��� (���������������������������������)  
�������� 1. �������������������������������������������������� (Income Approach) ��������

����������� (Discounted Cash Flow Approach) ����������������������������� 
����������������������������������� ������������������������������� 

2. ������������������������� �������� ������� �������������� ����������������������
��� ������������������ �.�.2563 ��� ����������� �.�.2593 ���������������  
30 �� ����������������� ������� ��������������������� ��������� �.�.����������
�������������������������������������������� 

 
������ ���.���. ��������� ��������� ����� ������������������������������������������ ��� ����������

������������ ��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������ 

 
�������������������������� 
 

���������������� 
 
 

              (��������  �����) 
           ���������������������� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

������ ���.���. ��������� ��������� ����� 
������������������������������������� 62 - SL - 09 - 1496 (GEN)  

���  62 - SL - 09 - 1496 (GEN) 
 
 ������ 7 ������ 2562 
            
������ ���������������������������������  
 
����� ����������������������������� �������� ��� ���������� �����  
 ��������������������������������������������������������������������������� CPN ����� ���� 
  
 ������������ ���.���. ��������� ��������� ����� ������������������������������������������� ������
������� ��������������������������������������������� ����������������������������� �������� �����������
����������������������������������������������� ���������������������������������������� ����������� 

 
���������� ������������������������������������������������ CPN ����� ���� 
��������������� ��������������������� 

������������ 
1)� ������������/������������������������ (�������) ���������������������������������

������������  ���������������������������������� 45,149 ��������� 
2)� ���������������������������������� 
3)� ��������������������������������������� 

���������������� ������������������������� 
������ 78/54 ������� 9  �������� ��� 2  ������������  �������������  ������������� 

������������������ ���������������� 3 ���� �������� 2 ����  
���������������������� ������������������������ 
������������������� ��������������� 
�������������� ����������  (Income Approach)  

������������������� (Discounted Cash Flow Approach) 
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������ ���.���. ��������� ��������� ����� 
������������������������������������� 62 - SL - 09 - 1499 (GEN)  

���  62 - SL - 09 - 1499 (GEN) 
 
  ������ 7 ������ 2562 
            
������ ���������������������������������  
 
����� ����������������������������� �������� ��� ���������� �����  
 ��������������������������������������������������������������������������� CPN ����� ���� 
  
 ������������ ���.���. ��������� ��������� ����� ������������������������������������������� ������
������� ��������������������������������������������� ����������������������������� �������� �������������������
��������������������������������������� ���������������������������������������� ����������� 

 
���������� ������������������������������������������������ CPN ����� ���� 
��������������� ��������������������� ����������� 

������������ 
1)�����������������������������(�������) ���������������������������������

������������ ���������������������������������� 69,821 ��������� 
2)����������������������������������� 
3)���������������������������������������� 

���������������� ������������������������� ����������� 
������ 311 ������� 7 ���������������������������� (��.231)  
���������� ��������������������� ������������������ 

������������������ ����� 4 ���� ������������� 1 ����
���������������������� ������������������������
������������������� ���������������
�������������� ����������  (Income Approach)  

������������������� (Discounted Cash Flow Approach) 
 
 

 

������ ���.���. ��������� ��������� ����� 
������������������������������������� 62 - SL - 09 - 1496 (GEN)  

���  62 - SL - 09 - 1496 (GEN) 
 
 ������ 7 ������ 2562 
            
������ ���������������������������������  
 
����� ����������������������������� �������� ��� ���������� �����  
 ��������������������������������������������������������������������������� CPN ����� ���� 
  
 ������������ ���.���. ��������� ��������� ����� ������������������������������������������� ������
������� ��������������������������������������������� ����������������������������� �������� �����������
����������������������������������������������� ���������������������������������������� ����������� 

 
���������� ������������������������������������������������ CPN ����� ���� 
��������������� ��������������������� 

������������ 
1)� ������������/������������������������ (�������) ���������������������������������

������������  ���������������������������������� 45,149 ��������� 
2)� ���������������������������������� 
3)� ��������������������������������������� 

���������������� ������������������������� 
������ 78/54 ������� 9  �������� ��� 2  ������������  �������������  ������������� 

������������������ ���������������� 3 ���� �������� 2 ����  
���������������������� ������������������������ 
������������������� ��������������� 
�������������� ����������  (Income Approach)  

������������������� (Discounted Cash Flow Approach) 
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������ ���.���. ��������� ��������� ����� 
������������������������������������� 62 - SL - 09 - 1499 (GEN)  

������������� 30 ������� 2562
��������������������   1 ������  2563 
�������������������� 6,354,000,000 ��� (��������������������������������)  
�������� 1. �������������������������������������������������� (Income Approach) ��������

����������� (Discounted Cash Flow Approach) ����������������������������� 
����������������������������������� ������������������������������� 

2. ������������������������� �������� ������� �������������� ����������������������
��������������������� �.�. 2563 ��� ����������� �.�. 2593 ���������������  
30 ������������������� ������� ��������������������� ��������� �.�.����������
���������������������������������������������

 
������ ���.���. ��������� ��������� ����� ������������������������������������������ ��� ����������

������������ ��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������ 

 
�������������������������� 
 

���������������� 
 
 

              (��������  �����) 
           ���������������������� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

������ ���.���. ��������� ��������� ����� 
������������������������������������� 62 - SL - 09 - 1496 (GEN)  

���  62 - SL - 09 - 1496 (GEN) 
 
 ������ 7 ������ 2562 
            
������ ���������������������������������  
 
����� ����������������������������� �������� ��� ���������� �����  
 ��������������������������������������������������������������������������� CPN ����� ���� 
  
 ������������ ���.���. ��������� ��������� ����� ������������������������������������������� ������
������� ��������������������������������������������� ����������������������������� �������� �����������
����������������������������������������������� ���������������������������������������� ����������� 

 
���������� ������������������������������������������������ CPN ����� ���� 
��������������� ��������������������� 

������������ 
1)� ������������/������������������������ (�������) ���������������������������������

������������  ���������������������������������� 45,149 ��������� 
2)� ���������������������������������� 
3)� ��������������������������������������� 

���������������� ������������������������� 
������ 78/54 ������� 9  �������� ��� 2  ������������  �������������  ������������� 

������������������ ���������������� 3 ���� �������� 2 ����  
���������������������� ������������������������ 
������������������� ��������������� 
�������������� ����������  (Income Approach)  

������������������� (Discounted Cash Flow Approach) 
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������ ���.���. ��������� ��������� ����� 
������������������������������������� 62 - SL - 09 - 1500 (GEN) 

���  62 - SL - 09 - 1500 (GEN) 
 
 ������ 7 ������ 2562 
            
������ ���������������������������������  
 
����� ����������������������������� �������� ��� ���������� �����  
 ��������������������������������������������������������������������������� CPN ����� ���� 
  

������������ ���.���. ��������� ��������� ����� ������������������������������������������� ������ 
������� ��������������������������������������������� ����������������������������� �������� �����������
����������������������������������������������� ���������������������������������������� ����������� 

 
���������� ������������������������������������������������ CPN ����� ���� 
��������������� ��������������������� ������ 2 (�����������) 

������������ 
1)����������������������������� ��������������������������������������������� 

���������������������������������� 264,530 ��������� 
2)����������������������������������� 
3)���������������������������������������� 

���������������� ������������������������ ������ 2 
������ 160 ��������� 2  
��������� �������������� ������������� 

������������������ ����� 5 ���� ��������������� 1 ���� 
���������������������� ������������������������
������������������� ���������������

 
 
 
 
 
 
 

 

������ ���.���. ��������� ��������� ����� 
������������������������������������� 62 - SL - 09 - 1496 (GEN)  

���  62 - SL - 09 - 1496 (GEN) 
 
 ������ 7 ������ 2562 
            
������ ���������������������������������  
 
����� ����������������������������� �������� ��� ���������� �����  
 ��������������������������������������������������������������������������� CPN ����� ���� 
  
 ������������ ���.���. ��������� ��������� ����� ������������������������������������������� ������
������� ��������������������������������������������� ����������������������������� �������� �����������
����������������������������������������������� ���������������������������������������� ����������� 

 
���������� ������������������������������������������������ CPN ����� ���� 
��������������� ��������������������� 

������������ 
1)� ������������/������������������������ (�������) ���������������������������������

������������  ���������������������������������� 45,149 ��������� 
2)� ���������������������������������� 
3)� ��������������������������������������� 

���������������� ������������������������� 
������ 78/54 ������� 9  �������� ��� 2  ������������  �������������  ������������� 

������������������ ���������������� 3 ���� �������� 2 ����  
���������������������� ������������������������ 
������������������� ��������������� 
�������������� ����������  (Income Approach)  

������������������� (Discounted Cash Flow Approach) 
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������ ���.���. ��������� ��������� ����� 
������������������������������������� 62 - SL - 09 - 1500 (GEN) 

�������������� ����������  (Income Approach)
������������������� (Discounted Cash Flow Approach) 

������������� 30 ������� 2562  
�������������������� 16 ������� 2568 
�������������������� 25,394,000,000 ��� (��������������������������������������)  
�������� 1. �������������������������������������������������� (Income Approach) 

���� ����������� ���� (Discounted Cash Flow Approach) �� �����
���������������������� ������� ���������������������������� �������
������������������������ 

2. ������������������������� �������� ������� �������������� ����������������
���������������������� 16 �������  �.�. 2568 ��� ������ 15 ��������.�. 2598 
����������������� ���������������������������� ��������� �.�.��������
������������������ 

 
������ ���.���. ��������� ��������� ����� ������������������������������������������ �������������

������������ ��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������ 

 
�������������������������� 

 
���������������� 

 

 
      

         (��������  �����) 
���������������������� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

������ ���.���. ��������� ��������� ����� 
������������������������������������� 62 - SL - 09 - 1496 (GEN)  

���  62 - SL - 09 - 1496 (GEN) 
 
 ������ 7 ������ 2562 
            
������ ���������������������������������  
 
����� ����������������������������� �������� ��� ���������� �����  
 ��������������������������������������������������������������������������� CPN ����� ���� 
  
 ������������ ���.���. ��������� ��������� ����� ������������������������������������������� ������
������� ��������������������������������������������� ����������������������������� �������� �����������
����������������������������������������������� ���������������������������������������� ����������� 

 
���������� ������������������������������������������������ CPN ����� ���� 
��������������� ��������������������� 

������������ 
1)� ������������/������������������������ (�������) ���������������������������������

������������  ���������������������������������� 45,149 ��������� 
2)� ���������������������������������� 
3)� ��������������������������������������� 

���������������� ������������������������� 
������ 78/54 ������� 9  �������� ��� 2  ������������  �������������  ������������� 

������������������ ���������������� 3 ���� �������� 2 ����  
���������������������� ������������������������ 
������������������� ��������������� 
�������������� ����������  (Income Approach)  

������������������� (Discounted Cash Flow Approach) 
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������ ���.���. ��������� ��������� ����� 
������������������������������������� 62 - SL - 09 - 1501 (GEN)  

���  62 - SL - 09 - 1501 (GEN) 
 
   ������ 7 ������ 2562 
            
������ ���������������������������������  
 
����� ����������������������������� �������� ��� ���������� �����  
 ��������������������������������������������������������������������������� CPN ����� ���� 
  

������������ ���.���. ��������� ��������� ����� ������������������������������������������� ������
������� ��������������������������������������������� ����������������������������� �������� �����������
����������������������������������������������� ���������������������������������������� ����������� 

 
���������� ������������������������������������������������ CPN ����� ���� 
��������������� �������������������� �������� ��������� 

1)� �������������������������������������������� ��������� ���������������������������� 
����������������� ������������������������������������������������ ���������������������
������� ����� A ���� 12, 14 ��� ���� 36 �������� 24 ���� �������� B ���� 12, 14 ���
���� 34 �������� 22 ���� ������������������������������������������������������������
���� 4 ������� 10 ���������������������������������� 95,997 ��.�.  

2)� ���������������������������������� 
 3)    ��������������������������������������� 

���������������� ������������� ���������  
������ 33/4 ��������� 9  
������������ ����������� �������������  

������������������ ����� ��  ������� 34 ���� ������������� 2 ����
����� ��   ������� 32 ���� ������������� 2 ���� 

���������������������� ������������������������ 
������������������� ��������������� 

 

������ ���.���. ��������� ��������� ����� 
������������������������������������� 62 - SL - 09 - 1496 (GEN)  

���  62 - SL - 09 - 1496 (GEN) 
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������ ���������������������������������  
 
����� ����������������������������� �������� ��� ���������� �����  
 ��������������������������������������������������������������������������� CPN ����� ���� 
  
 ������������ ���.���. ��������� ��������� ����� ������������������������������������������� ������
������� ��������������������������������������������� ����������������������������� �������� �����������
����������������������������������������������� ���������������������������������������� ����������� 

 
���������� ������������������������������������������������ CPN ����� ���� 
��������������� ��������������������� 

������������ 
1)� ������������/������������������������ (�������) ���������������������������������

������������  ���������������������������������� 45,149 ��������� 
2)� ���������������������������������� 
3)� ��������������������������������������� 

���������������� ������������������������� 
������ 78/54 ������� 9  �������� ��� 2  ������������  �������������  ������������� 

������������������ ���������������� 3 ���� �������� 2 ����  
���������������������� ������������������������ 
������������������� ��������������� 
�������������� ����������  (Income Approach)  

������������������� (Discounted Cash Flow Approach) 
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������ ���.���. ��������� ��������� ����� 
������������������������������������� 62 - SL - 09 - 1501 (GEN)  

�������������� ����������  (Income Approach)  
������������������� (Discounted Cash Flow Approach) 

������������� 30 ������� 2562 
��������������������   1 ������  2563
��������������������  
(�������������������) 

4,744,000,000 ��� (����������������������������������)

�������� 1. �������������������������������������������������� (Income Approach) ��������
����������� (Discounted Cash Flow Approach) ����������������������������� 
����������������������������������� ������������������������������� 

2. ������������������������� �������� ������� �������������� ����������������������
��� ������� ������ 1 ������ �.�. 2563 ��������� 18 ������ �.�. 2590 ����� �������
����� ������� ������������������������������ �.�.�������������������������� 

 
������ ���. ���. ��������� ��������� ����� ������������������������������������������ �������������

������������ ��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������ 

 
�������������������������� 

 
  ����������������   

          
    

                       (�������� �����) 
                  ���������������������� 
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����� ����������������������������� �������� ��� ���������� �����  
 ��������������������������������������������������������������������������� CPN ����� ���� 
  
 ������������ ���.���. ��������� ��������� ����� ������������������������������������������� ������
������� ��������������������������������������������� ����������������������������� �������� �����������
����������������������������������������������� ���������������������������������������� ����������� 

 
���������� ������������������������������������������������ CPN ����� ���� 
��������������� ��������������������� 

������������ 
1)� ������������/������������������������ (�������) ���������������������������������

������������  ���������������������������������� 45,149 ��������� 
2)� ���������������������������������� 
3)� ��������������������������������������� 

���������������� ������������������������� 
������ 78/54 ������� 9  �������� ��� 2  ������������  �������������  ������������� 

������������������ ���������������� 3 ���� �������� 2 ����  
���������������������� ������������������������ 
������������������� ��������������� 
�������������� ����������  (Income Approach)  

������������������� (Discounted Cash Flow Approach) 
 



105 

������ ���.���. ��������� ��������� ����� 
������������������������������������� 62 - SL - 09 - 1502 (GEN)  

���  62 - SL - 09 - 1502 (GEN) 
 
   ������ 7 ������ 2562 
            
������ ���������������������������������  
 
����� ����������������������������� �������� ��� ���������� �����  
 ��������������������������������������������������������������������������� CPN ����� ���� 
 

������������ ���.���. ��������� ��������� ����� ������������������������������������������� ������
������� ��������������������������������������������� ����������������������������� �������� �����������
����������������������������������������������� ���������������������������������������� ����������� 

 
���������� ������������������������������������������������ CPN ����� ���� 
��������������� �������������������� ����������� ������ 

1)� ����������������������������������������������� ������ ���������������������������� ���
������������������������������������������������������� ���� 7 ������� 12 �������� 6 ���� 
������������������������������������������������������� 4 - ������� 6 ����������������������������
������ 30,176 ��.�.   

2)� ���������������������������������� 
3)    ��������������������������������������� 

���������������� ���������������� ������  
������ 161 ��������� 9   
������������  �����������  �������������  

������������������ ����� ������� 12 ����������������� 1 ���� 
���������������������� ������������������������ 
������������������� ���������������

 

������ ���.���. ��������� ��������� ����� 
������������������������������������� 62 - SL - 09 - 1496 (GEN)  

���  62 - SL - 09 - 1496 (GEN) 
 
 ������ 7 ������ 2562 
            
������ ���������������������������������  
 
����� ����������������������������� �������� ��� ���������� �����  
 ��������������������������������������������������������������������������� CPN ����� ���� 
  
 ������������ ���.���. ��������� ��������� ����� ������������������������������������������� ������
������� ��������������������������������������������� ����������������������������� �������� �����������
����������������������������������������������� ���������������������������������������� ����������� 

 
���������� ������������������������������������������������ CPN ����� ���� 
��������������� ��������������������� 

������������ 
1)� ������������/������������������������ (�������) ���������������������������������

������������  ���������������������������������� 45,149 ��������� 
2)� ���������������������������������� 
3)� ��������������������������������������� 

���������������� ������������������������� 
������ 78/54 ������� 9  �������� ��� 2  ������������  �������������  ������������� 

������������������ ���������������� 3 ���� �������� 2 ����  
���������������������� ������������������������ 
������������������� ��������������� 
�������������� ����������  (Income Approach)  

������������������� (Discounted Cash Flow Approach) 
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������ ���.���. ��������� ��������� ����� 
������������������������������������� 62 - SL - 09 - 1502 (GEN)  

�������������� ����������  (Income Approach)  
������������������� (Discounted Cash Flow Approach) 

������������� 30 ������� 2562  
��������������������   1 ������ 2563
��������������������  
(�������������������) 

1,284,000,000 ��� (�����������������������������������)  

�������� 1. �������������������������������������������������� (Income Approach) ��������
����������� (Discounted Cash Flow Approach) ����������������������������� 
����������������������������������� ������������������������������� 

2. ������������������������� �������� ������� �������������� ����������������������
���������� ������ 1 ������ �.�. 2563 ��������� 14 ��������� �.�. 2577  ������������
����� ������� ��������������������� ��������� �.�. �������������������������� 

 
������ ���. ���. ��������� ��������� ����� ������������������������������������������ �������������

������������ ��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������ 

 
�������������������������� 

 
  ����������������   

          
    

                       (��������  �����) 
                    ���������������������� 
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����� ����������������������������� �������� ��� ���������� �����  
 ��������������������������������������������������������������������������� CPN ����� ���� 
  
 ������������ ���.���. ��������� ��������� ����� ������������������������������������������� ������
������� ��������������������������������������������� ����������������������������� �������� �����������
����������������������������������������������� ���������������������������������������� ����������� 

 
���������� ������������������������������������������������ CPN ����� ���� 
��������������� ��������������������� 

������������ 
1)� ������������/������������������������ (�������) ���������������������������������

������������  ���������������������������������� 45,149 ��������� 
2)� ���������������������������������� 
3)� ��������������������������������������� 

���������������� ������������������������� 
������ 78/54 ������� 9  �������� ��� 2  ������������  �������������  ������������� 

������������������ ���������������� 3 ���� �������� 2 ����  
���������������������� ������������������������ 
������������������� ��������������� 
�������������� ����������  (Income Approach)  

������������������� (Discounted Cash Flow Approach) 
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เอกสารแนบ 3 
ประมาณการงบก าไรขาดทุนและงบประกอบรายละเอียดรายได้สทุธิตามสมมติฐานส าหรบัช่วงเวลาประมาณการ

วนัท่ี 1 เมษายน 2563 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2564  
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เอกสารแนบ 4 
งบการเงินของกองทรสัตส์ าหรบัปี 2560 2561 และ 2562 
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