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   หนำ้ 1 ของ 6 
 

ห้ามมิให้แจกจ่ายในประเทศอ่ืนใดนอกจากประเทศไทย 
 

กฎหมายอาจจ ากดัมิให้มีการแจกจ่ายหรือเผยแพร่เอกสารน้ีสู่ประเทศอ่ืนใดนอกจากประเทศไทย บุคคลใดก็
ตามท่ีครอบครองเอกสารน้ีควรรบัทราบและปฏิบติัตามข้อจ ากดัดงักล่าว การไม่ปฏิบติัตามข้อจ ากดัอาจเป็น
การกระท าท่ีขัดต่อกฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศนั้น ๆ โดยท่ีทรสัต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรพัย์ CPN รีเทล โกรท (“CPNREIT”) หรือ บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จ ากัด (“ผู้จดัการ
กองทรสัต”์) จะไม่รบัผิดใด ๆ ทัง้น้ี ห้ามมิให้เอกสารน้ีมีการเผยแพร่ ตีพิมพ ์หรือแจกจ่าย ไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อมในประเทศสหรฐัอเมริกา หรือต่อบุคคลสญัชาติอเมริกนั (ตามนิยามภายใต้ Regulation S ของ
กฎหมายหลกัทรพัยข์องประเทศสหรฐัอเมริกา ค.ศ. 1933 รวมถึงท่ีได้แก้ไขเพ่ิมเติม (“Regulation S”)) หรือ
ประเทศอ่ืนใดท่ีอาจอยู่ภายใต้ข้อจ ากดัทางกฎหมาย 
 
ห้ามมิให้มีการซ้ือขายหลกัทรพัยใ์นประเทศใด ๆ  ท่ีเป็นการเสนอขาย การชกัชวน หรือการขายท่ีไม่ชอบด้วย
กฎหมาย ซ่ึงหลกัทรพัยใ์นท่ีน้ี หมายถึง หลกัทรพัยท่ี์ไม่ได้จดทะเบียนตามกฎหมายหลกัทรพัยข์องประเทศ
สหรฐัอเมริกา ค.ศ. 1933 รวมถึงท่ีได้แก้ไขเพ่ิมเติม (“กฎหมายหลกัทรพัยข์องสหรฐัฯ”) หรือตามกฎหมายใน
รฐัใด ๆ ในประเทศสหรฐัอเมริกา และรวมถึงหลกัทรพัย์ท่ีไม่สามารถออกและเสนอขายได้ในประเทศ
สหรฐัอเมริกา หรือต่อบุคคลสญัชาติอเมริกนั (ตามนิยามภายใต้ Regulation S) หรือหลกัทรพัยท่ี์ไม่มีการจด
ทะเบียนหรือได้รบัการยกเว้นจากการจดทะเบียนตามกฎระเบียบของกฎหมายหลกัทรพัยข์องสหรฐัฯ และ
กฎหมายของแต่ละรฐัท่ีเก่ียวข้อง ทัง้น้ี ผู้จดัการกองทรสัตไ์ม่มีความประสงคท่ี์จะจดทะเบียนหลกัทรพัยไ์ม่ว่า
จะบางส่วนหรอืทัง้หมดตามท่ีระบุไว้ในเอกสารน้ีในประเทศสหรฐัอเมริกา หรอืประเทศอ่ืนใดนอกจากประเทศ
ไทย รวมทัง้ไม่มีความประสงคท่ี์จะออกและเสนอขายหลกัทรพัยต่์อประชาชนทัว่ไปในประเทศสหรฐัอเมริกา 
หรอืประเทศอ่ืนใดนอกจากประเทศไทย 
 
การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพ่ิมเติมของ  CPNREIT ไม่มีและจะไม่ด าเนินการจดทะเบียนต่อ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ของประเทศสหรฐัอเมริกา หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีมี
อ านาจก ากบัดูแลหลกัทรพัย์ในประเทศอ่ืน ๆ หรือตามกฎหมายหลกัทรพัย์ของสหรฐัฯ หรือกฎหมายใน
ประเทศอ่ืน ทัง้น้ี เพื่อปฏิบติัตามและไม่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหลกัทรพัยข์องประเทศสหรฐัอเมริกา หรือ
กฎหมายของประเทศอ่ืน ผู้จ ัดการกองทรสัต์จะไม่ออกและเสนอขายหน่วยทรสัต์เพ่ิมเติมในประเทศ
สหรฐัอเมริกาและในประเทศอ่ืนใด หากการเสนอขายหลกัทรพัยด์งักล่าวไม่ได้รบัอนุญาตตามกฎหมายใน
ประเทศนัน้ ๆ 
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   หนำ้ 2 ของ 6 
 

       วนัที ่2 กุมภาพนัธ ์2564 
 
เรื่อง: แจ้งสิทธิและรายละเอียดการจองซื้อหน่วยทรัสต์ เพิ่มเติมของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า

อสงัหารมิทรพัย ์CPN รเีทล โกรท (“CPNREIT”) 
 
เรยีน: ท่านผู้ถือหน่วยทรสัต์ของทรสัต์เพื่อการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหาริมทรพัย์ อาคารส านักงาน จีแลนด์  

(“GLANDRT”) 
 
สิง่ทีส่ง่มาดว้ย: 1. ใบรบัรองการจองซือ้หลกัทรพัย ์(ออกโดยบรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั) 
 2. รายละเอยีดเกี่ยวกบัการจองซื้อหน่วยทรสัต์เพิม่เตมิของ CPNREIT ส าหรบัประชาชนทัว่ไป 

ซึง่เป็นผูถ้อืหน่วยทรสัตเ์ดมิของ GLANDRT ทีม่สีทิธจิองซือ้ตามสดัสว่นการถอืหน่วยทรสัต ์  
 3. สรุปขอ้มลูส าคญัของหน่วยทรสัต ์(Fact Sheet) ของ CPNREIT 
 4. ใบจองซือ้หน่วยทรสัตเ์พิม่เตมิของ CPNREIT ส าหรบัประชาชนทัว่ไป ซึง่เป็นผูถ้อืหน่วยทรสัต์

เดมิของ GLANDRT ทีม่สีทิธจิองซือ้ตามสดัสว่นการถอืหน่วยทรสัต ์
 5. Bill Payment ส าหรบัการจองซือ้ของผูถ้อืหน่วยทรสัต์ประเภทบุคคลธรรมดาและนิตบิุคคล ที่

จองซือ้ผ่านบรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เท่านัน้ (เพื่อ
ช าระทีธ่นาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)) 

 6. แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็นบุคคลสหรฐัฯ (บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) เฉพาะผู้
ประสงคน์ าหลกัทรพัยฝ์ากเขา้บญัชผีูอ้อกหลกัทรพัย ์(Issuer Account) 

 7. แบบสอบถามส าหรบัตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิตบิุคคล ส าหรบัผู้
จองซือ้ทีเ่ป็นนิตบิุคคลเท่านัน้ 

 8. หนงัสอืมอบอ านาจ 
 

ตามทีท่ีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหน่วยทรสัต ์ครัง้ที ่1/2562 ของ CPNREIT ซึง่ประชุมเมื่อวนัที ่22 พฤศจกิายน 
2562 ได้มีมติอนุมตัิการเพิ่มทุน อนุมตัิการออกและเสนอขายหน่วยทรสัต์เพิม่เติม (“หน่วยทรสัต์เพ่ิมเติม”) และ
อนุมตักิารจดัสรรหน่วยทรสัต์เพิม่เตมิ ในการนี้ บรษิทั ซพีเีอน็ รที แมเนจเมนท ์จ ากดั ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต์ จงึ
เหน็สมควรใหอ้อกและเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พิม่เตมิครัง้นี้ ในมูลค่าทัง้สิน้ไม่เกนิ 6,933,367,350 บาท โดยการจดัสรร
หน่วยทรสัตเ์พิม่เตมิมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

ส่วนท่ี 1: จดัสรรหน่วยทรสัต์เพิม่เติมไม่ต ่ากว่าร้อยละ 75 ของหน่วยทรสัต์เพิม่เตมิทัง้หมด เพื่อออกและ
เสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ไป ซึ่งเป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมของ CPNREIT ที่มีชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือ
หน่วยทรสัตต์ามสดัสว่นการถอืหน่วยทรสัต ์แต่จะไม่เสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตท์ีอ่าจสง่ผลเป็นการกระท าทีข่ดัต่อ
กฎหมาย หรอืระเบยีบขอ้บงัคบัของต่างประเทศ หรอืจะเป็นผลให ้CPNREIT ต้องมภีาระหน้าทีใ่นการด าเนินการใด ๆ 
เพิม่เติมไปจากที่ต้องด าเนินการภายใต้กฎหมายไทย ในราคาเสนอขายที่อ้างองิจากผลการส ารวจความต้องการซือ้
หลกัทรพัย์ของนักลงทุนสถาบนั (Book Building) โดยผู้ถือหน่วยทรสัต์เดมิอาจแสดงความจ านงทีจ่ะซื้อหน่วยทรสัต์
เพิม่เตมิตามสทิธทิีไ่ดร้บัจดัสรร หรอืเกนิกว่าสทิธทิีไ่ดร้บัจดัสรร หรือน้อยกว่าสทิธทิีไ่ดร้บัการจดัสรร หรอืสละสทิธไิม่
จองซือ้ หน่วยทรสัตท์ีเ่สนอขายเพิม่เตมิในครัง้นี้กไ็ด้ 
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อาศยัอ านาจตามมตทิี่ประชุมดงักล่าว ผู้จดัการกองทรสัต์ขอสงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรรหน่วยทรสัต์เพิม่เตมิใน
ส่วนที่เหลอืภายหลงัจากการจดัสรรหน่วยทรสัต์เพิม่เติมใหแ้ก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์เดมินัน้ ให้แก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์เดมิที่
แสดงความจ านงทีจ่ะจองซือ้หน่วยทรสัตเ์พิม่เตมิเกนิกว่าสทิธทิีไ่ดร้บัอย่างน้อย 1 รอบ 

ในกรณีการจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมข้างต้นท าให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมได้รับสิทธิในการจองซื้อ
หน่วยทรสัต์เพิม่เตมิเป็นจ านวนทีม่เีศษของหน่วยทรสัต์ซึง่ไม่สามารถจดัสรรใหเ้ป็นจ านวนเตม็หน่วยได ้ใหปั้ดเศษลง
เป็นจ านวนเตม็หน่วยทีใ่กลเ้คยีงทีส่ดุ 

ส่วนท่ี 2: จดัสรรหน่วยทรสัต์เพิม่เตมิไม่เกนิกว่ารอ้ยละ 25 ของหน่วยทรสัต์เพิม่เตมิทัง้หมด เพื่อออกและ
เสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไป ซึง่เป็นผูถ้อืหน่วยทรสัตเ์ดมิ GLANDRT ทีม่ชีื่อปรากฏในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยทรสัต์
ตามสดัส่วนการถอืหน่วยทรสัต์ แต่จะไม่เสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ทีอ่าจส่งผลเป็นการกระท าทีข่ดัต่อกฎหมาย 
หรอืระเบยีบขอ้บงัคบัของต่างประเทศ หรอืจะเป็นผลให ้CPNREIT ต้องมภีาระหน้าทีใ่นการด าเนินการใด ๆ เพิม่เตมิ
ไปจากทีต่อ้งด าเนินการภายใต้กฎหมายไทย ในราคาเสนอขายเดยีวกนักบัราคาเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พิม่เตมิสว่นที ่1 
โดยผูถ้อืหน่วยทรสัตเ์ดมิของ GLANDRT อาจแสดงความจ านงทีจ่ะซือ้หน่วยทรสัตเ์พิม่เตมิตามสทิธทิีไ่ดร้บัจดัสรร หรอื
เกินกว่าสทิธิที่ได้รบัจดัสรร หรือน้อยกว่าสทิธิที่ได้รบัการจดัสรร หรือสละสทิธิไม่จองซื้อ หน่วยทรสัต์ที่เสนอขาย
เพิม่เตมิในครัง้นี้กไ็ด ้

อาศยัอ านาจตามมตทิี่ประชุมดงักล่าว ผู้จดัการกองทรสัต์ขอสงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรรหน่วยทรสัต์เพิม่เตมิใน
ส่วนทีเ่หลอืภายหลงัจากการจดัสรรหน่วยทรสัตเ์พิม่เตมิใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์เดมินัน้ ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์เดมิของ 
GLANDRT ทีแ่สดงความจ านงทีจ่ะจองซือ้หน่วยทรสัตเ์พิม่เตมิเกนิกว่าสทิธทิีไ่ดร้บัอย่างน้อย 1 รอบ 

ในกรณีการจดัสรรหน่วยทรสัต์เพิม่เตมิขา้งต้นท าใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัต์เดมิของ GLANDRT ไดร้บัสทิธใินการ
จองซือ้หน่วยทรสัตเ์พิม่เตมิเป็นจ านวนทีม่เีศษของหน่วยทรสัตซ์ึง่ไม่สามารถจดัสรรใหเ้ป็นจ านวนเตม็หน่วยได้  ใหปั้ด
เศษลงเป็นจ านวนเตม็หน่วยทีใ่กลเ้คยีงทีส่ดุ 

ส่วนท่ี 3: จดัสรรหน่วยทรสัต์เพิม่เตมิในส่วนทีเ่หลอืจากการจดัสรร และ/หรอืจองซือ้ตามส่วนที ่1 และ/หรอื
ส่วนที ่2 ขา้งต้น ต่อประชาชนทัว่ไป (Public Offering) ตามทีเ่หน็สมควร ในราคาเสนอขายเดยีวกนักบัราคาเสนอขาย
หน่วยทรสัตเ์พิม่เตมิสว่นที ่1 และสว่นที ่2 ขา้งตน้ 

ทัง้นี้ เงนิทีไ่ดร้บัจากการออกและเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พิม่ จะน าไปใชภ้ายใตว้ตัถุประสงคด์งัต่อไปนี้ 

(1)  น าเงนิทีไ่ดจ้ากการระดมทุนโดยการเพิม่ทุน ซึง่รวมกบัเงนิทีจ่ะไดจ้ากการกูย้มืเงนิ (ถ้าม)ี และ/หรอื
เงินทุนหมุนเวียน ไปลงทุนในโครงการเซ็นทรัลมารีนาและโครงการเซ็นทรัลพลาซา ล าปาง 
(“ทรพัยสิ์นท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติม”) ในมลูค่าทัง้สิน้ไม่เกนิ 5,672 ลา้นบาท และ/หรอื  

(2)  เพื่อช าระหนี้จากการกูย้มืเงนิทีใ่ชใ้นการลงทุนในโครงการอาคารส านกังานเดอะไนน์ ทาวเวอรส์ และ
โครงการอาคารส านักงานยูนิลเีวอร ์เฮา้ส์ ซึง่ CPNREIT เขา้ลงทุนแลว้ รวมถงึค่าใชจ้่ายทีใ่ชใ้นการ
จดทะเบยีนสทิธกิารเช่าโครงการเซน็ทรลัพลาซา พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) แลว้ และ/หรอื  

(3)  เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ส าหรบัการระดมทุนและการลงทุนในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ และ/หรอื 

(4) เพื่อเป็นเงนิทุนหมุนเวยีนของ CPNREIT 

ในกรณีที่ CPNREIT ระดมทุนได้ไม่เพยีงพอ ผู้จดัการกองทรสัต์อาจใชดุ้ลยพนิิจในการใชเ้งนิที่ได้รบัจาก
การระดมทุนเพื่อลงทุนในทรพัยส์นิบางโครงการตามล าดบั คอื (1) โครงการเซน็ทรลัมารนีา และ (2) โครงการเซน็ทรลั
พลาซา ล าปาง รวมทัง้อาจน าเงนิทีไ่ดจ้ากการระดมทุนบางสว่นไปช าระหนี้เงนิกูด้งักล่าวขา้งตน้ เพื่อปรบัโครงสรา้งทุน
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ของ CPNREIT ให้มคีวามเหมาะสม โดยภายหลงัการลงทุน ช าระหนี้เงนิกู้ยมื และหกัค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวขอ้งซึ่งไดแ้ก่ 
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 
ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ผู้จ ัดการกองทรัสต์สามารถพิจารณาด าเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยทรสัต์ให้แก่ผู้ จองซื้อ
หน่วยทรสัต ์

อน่ึง ส าหรบัการลงทุนในโครงการเซน็ทรลัพลาซา สรุาษฎรธ์านี และโครงการเซน็ทรลัพลาซา อุบลราชธานี 
ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รบัอนุมตัิจากที่ประชุมวิสามญัผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครัง้ที่ 1/2562 ของ CPNREIT นัน้ ผู้จดัการ
กองทรัสต์จะพิจารณาลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวเมื่อสภาวะการลงทุนในตลาดทุนเอื้ออ านวยต่อการเสนอขาย
หน่วยทรสัต ์เพื่อใหม้กีารลงทุนครบถว้นตามมตทิีป่ระชุมดงักล่าว  

ทัง้นี้ ผูจ้ดัการกองทรสัตข์อง CPNREIT ขอเรยีนแจง้ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบัการเสนอขายหน่วยทรสัต์เพิม่เตมิ 
ดงัต่อไปนี้ 

1. หน่วยทรสัตเ์พิม่เตมิไม่เกนิกว่ารอ้ยละ 25 ของหน่วยทรสัตเ์พิม่เตมิทัง้หมด จะถูกออกและเสนอขาย
ต่อประชาชนทัว่ไป ซึง่เป็นผูถ้อืหน่วยทรสัตเ์ดมิของ GLANDRT ทีม่ชีื่อปรากฏในสมุดทะเบยีนผูถ้อื
หน่วยทรสัตต์ามสดัสว่นการถอืหน่วยทรสัต์ 

2. วนัปิดสมุดทะเบียนเพื่อก าหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรสัต์เดิมของ GLANDRT ที่มีสทิธิการจองซื้อ
หน่วยทรสัตเ์พิม่เตมิ (Book Close) คอืวนัที ่27 กุมภาพนัธ ์2563 (“วนัปิดสมุดทะเบียน”) 

3. อตัราส่วนการเสนอขายหน่วยทรสัต์เพิม่เติมต่อประชาชนทัว่ไป ซึ่งเป็นผู้ถือหน่วยทรสัต์เดมิของ 
GLANDRT ที่มีชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ ก าหนดให้มีอัตราส่วนเป็น 5.6225 
หน่วยทรสัตเ์ดมิของ GLANDRT ต่อ 1 หน่วยทรสัตเ์พิม่เตมิของ CPNREIT โดยในกรณีทีก่ารจดัสรร
หน่วยทรสัต์เพิ่มเติมข้างต้นท าให้ผู้ถือหน่วยทรสัต์เดิมของ  GLANDRT ได้รบัสทิธิในการจองซื้อ
หน่วยทรสัต์เพิ่มเติมเป็นจ านวนที่มเีศษของหน่วยทรสัต์ซึ่งไม่สามารถจดัสรรให้เป็นจ านวนเต็ม
หน่วยได ้ใหปั้ดเศษลงเป็นจ านวนเตม็หน่วยทีใ่กลเ้คยีงทีส่ดุ 

4. ผู้ถือหน่วยทรสัต์เดมิของ GLANDRT อาจแสดงความจ านงทีจ่ะซื้อหน่วยทรสัต์เพิม่เตมิตามสทิธทิี่
ไดร้บัจดัสรร หรอืเกนิกว่าสทิธทิีไ่ดร้บัจดัสรร หรอืน้อยกว่าสทิธทิีไ่ดร้บัการจดัสรร หรอืสละสทิธไิม่
จองซือ้หน่วยทรสัตท์ีเ่สนอขายเพิม่เตมิในครัง้นี้กไ็ด ้ 

5. ราคาเสนอขายหน่วยทรสัต์เพิม่สงูสุดไม่เกนิ 19.50 บาทต่อหน่วย ซึง่ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะแจง้ราคา
เสนอขายสดุทา้ยใหท้ราบต่อไป 

อนึ่ง การเสนอขายหน่วยทรสัต์เพิม่เติมจะมรีายละเอยีดตามหนังสอืชี้ชวนของ CPNREIT ส่วนที่ 3 เรื่อง
ขอ้มลูเกีย่วกบัการเสนอขายหน่วยทรสัต ์และเพื่อใหเ้ป็นไปตามมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัตข์า้งตน้ ผูจ้ดัการกองทรสัต์
ขอแจง้ว่าเอกสารการจองซือ้จะถูกจดัสง่ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตท์ีไ่ดร้บัสทิธจิองซือ้บางรายเท่านัน้ (“ผูถื้อหน่วยทรสัตท่ี์
มีสิทธิ”) ทีไ่ม่ใช่บุคคลสญัชาตอิเมรกินั (ตามนิยามภายใต้ Regulation S) โดยจะจดัส่งใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์เดมิของ 
GLANDRT ทีม่ทีีอ่ยู่ในการจดัส่งเอกสารในประเทศไทยตามทีป่รากฏในบญัชหีลกัทรพัยข์องบุคคลดงักล่าว  ณ วนัปิด
สมุดทะเบยีน 
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 ทัง้นี้ ผู้จดัการกองทรสัต์จะไม่จดัส่งเอกสารการจองซื้อและอาจจะไม่จดัสรรหน่วยทรสัต์เพิม่เติมใหแ้ก่ผูถ้อื
หน่วยทรสัต์เดมิของ GLANDRT ทีเ่ป็นบุคคลสญัชาตอิเมรกินั (ตามนิยามภายใต้ Regulation S) และ/หรอืบุคคลทีม่ทีี่
อยู่ในการจดัสง่เอกสารในประเทศดงัต่อไปนี้ 

(1) ออสเตรเลยี 
(2) ออสเตรยี 
(3) เบลเยยีม 
(4) บราซลิ 
(5) แคนาดา 
(6) ฝรัง่เศส 
(7) เยอรมนั 
(8) อนิเดยี 
(9) อติาล ี
(10) ญีปุ่่ น 
(11) จอรแ์ดน 
(12) ลกัเซมเบริก์ 
(13) มาเลเชยี 
(14) พม่า 
(15) นอรเ์วย ์
(16) รสัเซยี 
(17) สวเีดน 
(18) สวสิเซอรแ์ลนด ์
(19) ไตห้วนั 
(20) เนเธอรแ์ลนด ์
(21) จนี 
(22) ฟิลปิปินส ์
(23) เกาหลใีต ้
(24) สหราชอาณาจกัร 
(25) ตรนิิแดดและโตเบโก 
(26) สหรฐัอเมรกิา  
(27) สงิคโปร ์
(28) ฮ่องกง และ 
(29) ประเทศอื่นใดทีก่ารจดัสรรหน่วยทรสัต์เพิม่เตมิใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์เดมิของ GLANDRT อาจเป็น

การกระท าทีข่ดัต่อกฎหมายหรอืระเบยีบขอ้บงัคบัของประเทศดงักล่าว หรอืเป็นผลให ้CPNREIT มี
หน้าทีเ่พิม่เตมิจากทีต่อ้งด าเนินการภายใต้กฎหมายไทย 

(รวมเรยีกว่า “ประเทศท่ีถกูจ ากดัสิทธิ”)  

ทัง้นี้ รายชื่อประเทศทีถู่กจ ากดัสทิธดิงักล่าวเป็นรายชื่อประเทศที่อา้งองิจากขอ้มลู ณ วนัปิดสมุดทะเบยีนผู้
ถือหน่วยทรัสต์ของ CPNREIT เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 และ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ของ 
GLANDRT เมื่อวนัที ่27 กุมภาพนัธ ์2563 
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อนึ่ง ผูจ้ดัการกองทรสัต์ขอสงวนสทิธทิีจ่ะใชดุ้ลพนิิจในการเปลีย่นแปลงรายละเอยีดต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งตาม
ความเหมาะสม อาท ิรายละเอยีดเกีย่วกบัการเสนอขาย การจดัสรร และการจองซือ้หน่วยทรสัต์เพิม่เตมิ ซึง่รวมถงึแต่
ไม่จ ากดัเพยีง รายชื่อประเทศที่ถูกจ ากดัสทิธ ิ เพื่อให้การเสนอขายหน่วยทรสัต์เพิม่เติมประสบความส าเรจ็ โดยจะ
ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของผู้จดัการกองทรัสต์ (www.cpnreit.com) และ/หรือตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
(www.set.or.th) ตามทีเ่หน็สมควร 

ผูจ้ดัการกองทรสัต์จงึขอเรยีนมาเพื่อแจง้สทิธขิองท่านในการจองซือ้หน่วยทรสัต์เพิม่เตมิของ CPNREIT ซึง่
มจี านวนตามทีร่ะบุในใบรบัรองการจองซือ้หลกัทรพัย์ (รายละเอยีดตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 1) ทัง้นี้ ผูล้งทุนสามารถดาวน์
โหลด (Download) หนังสอืชี้ชวนจากเว็บไซต์ของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรัพย์  
(www.sec.or.th) และเวบ็ไซต์ของ CPNREIT (www.cpnreit.com) อนึ่ง หากผูถ้อืหน่วยทรสัต์เดมิของ GLANDRT ทีม่ี
สิทธิการจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมมีความประสงค์จะขอรับข้อความสัน้ (SMS) แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อ
หน่วยทรัสต์เพิ่มเติม ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ ตัวแทนนักลงทุนสัมพันธ์ของ CPNREIT ที่อีเมล์ 
ir_cpnreit@centralpattana.co.th หรอื โทร 02-667-5555 ต่อ 1689 ภายในวนัที ่8 กุมภาพนัธ ์2564 เวลา 12.00 น. 

ทัง้นี้ หลกัทรพัยท์ีอ่า้งถงึในเอกสารน้ีจะถูกเสนอขายตามหลกัเกณฑข์องกฎหมายและระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

 ขอแสดงความนบัถอื 
 
 -พรินิี พริ้งศุลกะ- 
 
 (นางสาวพรินิี พริง้ศุลกะ) 
 ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
 บรษิทั ซพีเีอน็ รที แมเนจเมนท ์จ ากดั 
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รายละเอียดเก่ียวกบัการจองซ้ือหน่วยทรสัตเ์พ่ิมเติมของ CPNREIT ส าหรบัประชาชนทัว่ไป  
ซ่ึงเป็นผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิมของ GLANDRT ท่ีมีสิทธิจองซ้ือตามสดัส่วนการถือหน่วยทรสัต ์

 

1. ประชาชนทัว่ไป ซ่ึงเป็นผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิมท่ีมีสิทธิของ GLANDRT 

หมายถึง ผู้ถือหน่วยทรสัต์เดิมของ GLANDRT ที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ของ 
GLANDRT ในวนัปิดสมุดทะเบยีนเพื่อก าหนดรายชื่อผูถ้อืหน่วยทรสัต์เดมิของ GLANDRT ทีม่สีทิธกิารจองซือ้
หน่วยทรสัต์เพิม่เตมิ ในวนัที ่27 กุมภาพนัธ ์2563 (Book Closure Date) ซึง่ไม่ใช่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ทีเ่ป็นบุคคล
สญัชาตอิเมรกินั (ตามนิยามภายใต ้Regulation S) และ/หรอืบุคคลทีอ่าจส่งผลเป็นการกระท าทีข่ดัต่อกฎหมาย 
หรอืระเบยีบขอ้บงัคบัของต่างประเทศ หรอืจะเป็นผลให ้CPNREIT ต้องมภีาระหน้าที่ในการด าเนินการใด ๆ 
เพิม่เตมิไปจากทีต่้องด าเนินการภายใต้กฎหมายไทย (“ผู้ถือหน่วยทรสัตเ์ดิมท่ีมีสิทธิของ GLANDRT”) ซึง่
จดัท าโดย บรษิัท ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั (“ฐานข้อมูลผู้ถือหน่วยทรสัตเ์ดิมท่ีมีสิทธิ
ของ GLANDRT”) โดยมอีตัราส่วนการเสนอขายหน่วยทรสัต์เดมิของ GLANDRT ต่อหน่วยทรสัต์เพิม่เตมิ คอื 
5.6225 หน่วยทรสัต์เดมิของ GLANDRT ต่อ 1 หน่วยทรสัต์เพิม่เตมิ ในกรณีทีก่ารจดัสรรหน่วยทรสัต์เพิม่เตมิ
ขา้งต้นท าให้ผู้ถือหน่วยทรสัต์เดมิที่มสีทิธขิอง GLANDRT ได้รบัสทิธใินการจองซื้อหน่วยทรสัต์เพิม่เติมเป็น
จ านวนที่มเีศษของหน่วยทรสัต์ซึ่งไม่สามารถจดัสรรใหเ้ป็นจ านวนเตม็หน่วยได้ ให้ปัดเศษลงเป็นจ านวนเตม็
หน่วยที่ใกล้เคยีงที่สุด ทัง้นี้ ผู้จดัการกองทรสัต์ และผู้จดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ ขอสงวนสทิธทิี่จะไม่เสนอขาย
ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์เดมิของ GLANDRT ทีอ่าจส่งผลเป็นการกระท าทีข่ดัต่อกฎหมาย หรอืระเบยีบขอ้บงัคบั
ของต่างประเทศ หรอืจะเป็นผลให ้CPNREIT ต้องมภีาระหน้าที่ในการด าเนินการใด ๆ เพิม่เติมไปจากทีต่้อง
ด าเนินการภายใตก้ฎหมายไทย 

 

2. จ านวนหน่วยท่ีเสนอขาย และวิธีการจดัสรรหน่วยทรสัตใ์ห้แก่ประชาชนทัว่ไป ซ่ึงเป็นผูถื้อหน่วยทรสัต์
เดิมท่ีมีสิทธิของ GLANDRT 

2.1 จดัสรรหน่วยทรสัต์เพิม่เตมิไม่เกนิกว่าร้อยละ 25 ของหน่วยทรสัต์เพิม่เตมิทัง้หมด เพื่อออกและเสนอ
ขายใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์เดมิทีม่สีทิธขิอง GLANDRT ทีม่รีายชื่อปรากฎอยู่ในวนัปิดสมุดทะเบยีนเพื่อ
ก าหนดรายชื่อผูถ้อืหน่วยทรสัตเ์ดมิของ GLANDRT ทีม่สีทิธกิารจองซือ้หน่วยทรสัตเ์พิม่เตมิ ในวนัที ่27 
กุมภาพนัธ ์2563 (Book Closure Date) 

2.2 ผูถ้อืหน่วยทรสัตเ์ดมิทีม่สีทิธขิอง GLANDRT อาจแสดงความจ านงทีจ่ะซือ้หน่วยทรสัตเ์พิม่เตมิตามสทิธิ
ทีไ่ดร้บัจดัสรร หรอืเกนิกว่าสทิธทิีไ่ดร้บัจดัสรร หรอืน้อยกว่าสทิธทิีไ่ดร้บัการจดัสรร หรอืสละสทิธไิม่จอง
ซือ้หน่วยทรสัตท์ีเ่สนอขายเพิม่เตมิในครัง้นี้กไ็ด้ 

2.3 ภายหลงัจากการจดัสรรหน่วยทรสัต์เพิม่เติมให้แก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์เดมิที่มสีทิธขิอง GLANDRT ตาม
สทิธทิี่ได้รบัจดัสรรแล้ว ผู้จดัการกองทรสัต์สงวนสทิธทิี่จะจดัสรรหน่วยทรสัต์เพิม่เติมที่เหลอืดงักล่าว
ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์เดมิทีม่สีทิธขิอง GLANDRT ทีแ่สดงความจ านงทีจ่ะจองซือ้หน่วยทรสัต์เพิม่เตมิ
เกนิกว่าสทิธทิีไ่ดร้บัอย่างน้อย 1 รอบ 

 

 



สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2 

หน้า 2 

3. อตัราส่วนหน่วยทรสัตเ์ดิมต่อหน่วยทรสัตเ์พ่ิมเติม 

อตัราสว่น 5.6225 หน่วยทรสัตเ์ดมิของ GLANDRT ต่อ 1 หน่วยทรสัตเ์พิม่เตมิ (กรณีมเีศษใหปั้ดทิง้) 

 

4. ราคาเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พ่ิมเติม 

ราคาเสนอขายหน่วยทรสัต์เพิม่เตมิสงูสุดไม่เกนิ 19.50 บาทต่อหน่วย ซึง่ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะแจง้ราคาเสนอ
ขายสดุทา้ยใหท้ราบต่อไป 

 

5. ผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต ์

5.1 ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย 

5.1.1 ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

5.1.2 บรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 

5.2 ผูจ้ดัจ าหน่าย 

5.2.1 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 

 

6. ระยะเวลาจองซ้ือ และสถานท่ีจองซ้ือส าหรบัประชาชนทัว่ไป ซ่ึงเป็นผู้ถือหน่วยทรสัตเ์ดิมท่ีมีสิทธิของ 
GLANDRT 

6.1 ผูจ้องซ้ือประเภทบุคคลธรรมดา และ/หรอืนิติบุคคล (ยกเว้น GLAND) 

ผูจ้องซือ้สามารถจองซือ้ตามวนัและเวลาดงัต่อไปนี้ 

(1) ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขาทัว่ประเทศ ในวันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2564 
ระหว่างเวลาเปิดท าการ และวนัที ่10 กุมภาพนัธ ์2564 ตัง้แต่เวลาเปิดท าการถงึเวลา 15.30 น. 

(2) ส านักงานใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  
ฝ่ายวาณิชธนกิจ ชัน้ 20 อาคารส านักงานดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัล เวิลด์ เลขที่ 999/9  
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 ในวนัที่ 8 - 10 กุมภาพนัธ์ 2564 
ระหว่างเวลา 9.00 น. ถงึ 15.30 น. 

 ติดต่อคุณจิรณัฏฐ์ ชาติเชิดศกัดิ ์หรือ คุณวศิน สุธีรยงประเสริฐ โทรศพัท์: 02-658-6300 ต่อ 
1711 หรอื 1781 โทรสาร: 02-658-6862 

(3) ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ทุกสาขาทัว่ประเทศ ในวนัที่ 8 - 9 กุมภาพนัธ์ 2564 ระหว่าง
เวลาเปิดท าการ และวนัที ่10 กุมภาพนัธ ์2564 ตัง้แต่เวลาเปิดท าการถงึเวลา 15.30 น. 

หมายเหตุ: ไม่รบัเอกสารการจองซ้ือทางไปรษณีย์ เนือ่งจาก การส่งเอกสารการจองซ้ือ
ทางไปรษณียอ์าจท าให้เอกสารมาถึงล่าช้า หรอืสูญหายระหว่างการจดัส่งได้ 
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6.2 ผูล้งทุนสถาบนัท่ีไม่ได้น าส่งใบ Bookbuilding  

ผูจ้องซือ้สามารถจองซือ้ตามวนัและเวลาดงัต่อไปนี้ 

(1) ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ทมีปฏบิตักิารการลงทุนและช าระราคา เลขที ่9 G Tower 
ชัน้ 15 ฝัง่ปีกเหนือ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศพัท์  
02-128-2440-2 ในวนัที ่8 - 9 กุมภาพนัธ ์2564 ระหว่างเวลาเปิดท าการ และวนัที ่10 กุมภาพนัธ ์
2564 ตัง้แต่เวลาเปิดท าการถงึเวลา 15.30 น. 

(2) ส านักงานใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  
ฝ่ายวาณิชธนกิจ ชัน้ 20 อาคารส านักงานดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัล เวิลด์ เลขที่ 999/9  
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 ในวนัที่ 8 - 10 กุมภาพนัธ์ 2564 
ระหว่างเวลา 9.00 น. ถงึ 15.30 น. 

 ติดต่อคุณจิรณัฏฐ์ ชาติเชิดศกัดิ ์หรือ คุณวศิน สุธีรยงประเสริฐ โทรศพัท์: 02-658-6300 ต่อ 
1711 หรอื 1781 โทรสาร: 02-658-6862 

(3) ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ฝ่ายบรกิารตลาดทุน ส่วนงานนายทะเบยีน อาคารเอส.เอม็.
ทาวเวอร์ ชัน้ 3 เลขที่ 977/2 ถนนพหลโยธนิ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
โทร 02-298-0821 หรอื 02-298-0831 ในวนัที ่8 - 10 กุมภาพนัธ ์2564 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถงึ 
15.30 น. 

6.3 ผู้ลงทุนสถาบนั และ/หรือนิติบุคคลท่ีสามารถเข้าร่วมการส ารวจความต้องการซ้ือ ท่ีน าส่งใบ 
Bookbuilding 

ผูจ้องซือ้สามารถจองซือ้ตามวนัและเวลาดงัต่อไปนี้ 

(1) ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ทมีปฏบิตักิารการลงทุนและช าระราคา เลขที ่9 G Tower 
ชัน้ 15 ฝัง่ปีกเหนือ ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศพัท์  
02-128-2440-2 ในวันที่  18 - 19 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลาเปิดท าการ  และวันที่  22 
กุมภาพนัธ ์2564 ตัง้แต่เวลาเปิดท าการถงึเวลา 15.30 น. 

(2) ส านักงานใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  
ฝ่ายวาณิชธนกิจ ชัน้ 20 อาคารส านักงานดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัล เวิลด์ เลขที่ 999/9  
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 ในวนัที ่18 - 19 กุมภาพนัธ ์2564 
และวนัที ่22 กุมภาพนัธ ์2564 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถงึ 15.30 น. 

 ติดต่อคุณจิรณัฏฐ์ ชาติเชิดศกัดิ ์หรือ คุณวศิน สุธีรยงประเสริฐ โทรศพัท์: 02-658-6300 ต่อ 
1711 หรอื 1781 โทรสาร: 02-658-6862 

6.4 บริษทั แกรนด ์คาแนล แลนด ์จ ากดั (มหาชน) (GLAND) 

ผูจ้องซือ้จะตอ้งจองซือ้หน่วยทรสัตใ์นวนัที ่18 - 19 กุมภาพนัธ ์2564 และวนัที ่22 กุมภาพนัธ ์2564 ตาม
วธิกีารทีผู่จ้ดัการกองทรสัตแ์ละผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายก าหนด 
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7. ระยะเวลาขอรับหนังสือช้ีชวนและใบจองซ้ือหน่วยทรัสต์ส าหรับประชาชนทัว่ไป ซ่ึงเป็นผู้ถือ
หน่วยทรสัตเ์ดิมท่ีมีสิทธิของ GLANDRT 

เอกสารประกอบการจองซือ้จะถูกจดัส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบยีน ทัง้นี้ ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยทรสัต์เดมิทีม่สีทิธิ
ของ GLANDRT ไม่ไดร้บัเอกสารดงักล่าว สามารถตดิต่อขอรบัใบรบัรองการจองซือ้หลกัทรพัย ์ไดท้ีบ่รษิทั ศนูย์
รบัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั และขอรบัหนังสอืชีช้วน และใบจองซือ้หน่วยทรสัต์ ไดท้ีส่ านักงานของ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ของบรษิัทหลกัทรพัย์ เมย์แบงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) 
จ ากดั (มหาชน) และส านักงานของธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ตัง้แต่วนัที่ 8 กุมภาพนัธ์ 2564 จนถึง
สิน้สดุวนัจองซือ้ ภายในวนัและเวลาเปิดท าการ 

ทัง้นี้ ผูถ้อืหน่วยทรสัต์เดมิทีม่สีทิธขิอง GLANDRT สามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสอืชีช้วน และใบจอง
ซื้อหน่วยทรสัต์พร้อมสิง่ที่ส่งมาด้วย 2 ถึง 8 ได้ที่เว็บไซต์ของ CPNREIT (www.cpnreit.com) ตัง้แต่วนัที่ 2 
กุมภาพนัธ ์2564 

 

8. วิธีการจองซ้ือหน่วยทรสัต ์เอกสารประกอบการจองซ้ือ และการช าระเงินค่าจองซ้ือหน่วยทรสัตส์ าหรบั
ประชาชนทัว่ไป ซ่ึงเป็นผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิมท่ีมีสิทธิของ GLANDRT 

8.1 ผูจ้องซ้ือประเภทบุคคลธรรมดา และ/หรอืนิติบุคคล (ยกเว้น GLAND) 

8.1.1 ผูจ้องซือ้สามารถท าการจองซือ้ได ้3 วธิ ีคอื 

การจองซือ้โดยวธิกีรอกรายละเอยีดในเอกสารใบจองซือ้ (Hard Copy) 

ผูจ้องซือ้จะตอ้งน าใบจองซือ้พรอ้มแนบเอกสารประกอบการจองซือ้สง่ไปจองซือ้ที่ 

(1) ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) ทุกสาขาทัว่ประเทศ ในวนัที่ 8 - 9 กุมภาพนัธ์ 
2564 ระหว่างเวลาเปิดท าการ และวนัที่ 10 กุมภาพนัธ์ 2564 ตัง้แต่เวลาเปิดท าการถงึ
เวลา 15.30 น. 

(2) ส านักงานใหญ่ของบรษิทัหลกัทรพัย ์เมย์แบงก์ กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
ฝ่ายวาณิชธนกจิ ชัน้ 20 อาคารส านกังานดอิอฟฟิศเศส แอท เซน็ทรลั เวลิด ์เลขที ่999/9  
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 ในวนัที ่8 - 10 กุมภาพนัธ ์
2564 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถงึ 15.30 น. 

(3) ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ทุกสาขาทัว่ประเทศ ในวนัที่ 8 - 9 กุมภาพนัธ์ 2564 
ระหว่างเวลาเปิดท าการ และวนัที่ 10 กุมภาพนัธ์ 2564 ตัง้แต่เวลาเปิดท าการถึงเวลา 
15.30 น. 

ผูจ้องซือ้จะตอ้งกรอกรายละเอยีดการจองซือ้ในใบจองซือ้ใหถู้กตอ้งครบถว้นและชดัเจน พรอ้มลง
ลายมอืชื่อและประทบัตราส าคญัของนิตบิุคคล (ถา้ม)ี 

หากผูจ้องซือ้หน่วยทรสัตม์เีลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้มากกว่า 1 เลขทะเบยีน ผูจ้องซือ้ตอ้งแยกใบจอง
ซือ้หน่วยทรสัตแ์ละเอกสารประกอบใบจองซือ้ 1 ชุด ต่อ 1 เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้ 

กรณีผู้จองซื้อท าการจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน) หากผู้จองเป็นผู้ทีม่บีญัชซีื้อขายหลกัทรพัยห์รอืเปิดบญัชอีื่น ๆ กบับรษิทัหลกัทรพัย์ 
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เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) หรอืบรษิทัหลกัทรพัยอ์ื่น ๆ ซึง่ไดผ้่านขัน้ตอน
การรู้จ ักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & 
Customer Due Diligence : KYC/CDD) และได้ด าเนินการจดัท าแบบประเมนิความสามารถใน
การรบัความเสีย่ง (Suitability Test) กบับรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน) หรอืบรษิัทหลกัทรพัยอ์ื่น ๆ แล้ว ภายในระยะเวลาไม่เกนิ 2 ปีนับจนถงึวนัจองซื้อ ผู้
จองซือ้ดงักล่าวไม่จ าเป็นตอ้งแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซือ้ 
ทัง้นี้ หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวขา้งต้น ผู้จองซื้อจะต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ 
Suitability Test ที่กรอกรายละเอยีดถูกต้อง ครบถ้วนและชดัเจน พร้อมลงลายมอืชื่อผู้จองซื้อ
ให้แก่บริษัทหลกัทรพัย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เพื่อเป็นเอกสาร
ประกอบใบจองซือ้  

กรณีผู้จองซื้อท าการจองซื้อผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน)  และธนาคารกรุงไทย 
จ ากัด (มหาชน) ต้องปฏิบัติตามขัน้ตอนการรู้จ ักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และจัดท า
แบบประเมนิความสามารถในการรบัความเสีย่ง (Suitability Test) ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ 
จ ากดั (มหาชน) และธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ก าหนด 

นอกจากนี้ ผู้จองซื้อดงักล่าวจะต้องกรอกแบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็นบุคคลสหรฐัฯ 
(บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) และแบบสอบถามส าหรบัตรวจสอบสถานะ FATCA (เฉพาะนิติ
บุคคล) ตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ในกรณีทีผู่จ้องซือ้ประสงค์ที่จะ
ฝากหลกัทรพัย์ในบญัชขีองผูอ้อกหลกัทรพัย์สมาชกิเลขที ่600 หากผู้จองซื้อดงักล่าวไม่กรอก
แบบสอบถามส าหรบัตรวจสอบสถานะ FATCA ตาม Foreign Account Tax Compliance Act 
(FATCA) ผูจ้ดัการกองทรสัตข์อสงวนสทิธใินการออกใบทรสัตใ์นนามของผูจ้องซือ้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ 

 การจองซือ้ผ่านระบบออนไลน์ (Online) 

 ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านช่องทางเว็บไซต์ของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
(https://moneyconnect.krungthai.com) ตัง้แต่เวลา 9.00 น. ของวนัที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง
เวลา 15.30 น. ของวนัที ่10 กมุภาพนัธ์ 2564 เท่านัน้ โดยผูจ้องซือ้จะตอ้งเป็นผูท้ีม่บีญัชเีงนิฝาก
กบัธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) และได้เปิดใช้บรกิาร KTB netbank แล้วเท่านัน้ ซึ่งผ่าน
ขัน้ตอนการรูจ้กัลูกคา้และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัลูกคา้ (Know Your Customer 
& Customer Due Diligence KYC / CDD) และได้ด าเนินการจดัท าแบบประเมนิความสามารถ
รบัความเสีย่ง (Suitability Test) กบัธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ในช่วงระยะเวลาไม่เกนิ 2 
ปีก่อนการจองซือ้ ทัง้นี้ ในกรณีทีผ่ลการประเมนิความเสีย่งทีย่อมรบัได ้(Suitability Test) ของผู้
จองซือ้ไม่เหมาะสมกบัการจองซือ้หน่วยทรสัตใ์นครัง้นี้ ผูจ้องซือ้จะตอ้งยนืยนัความประสงคท์ีจ่ะ
จองซือ้หน่วยทรสัต์และยนืยนัในฐานะผูจ้องซือ้ว่า หากเกดิความเสยีหายใดๆ จากการลงทุนใน
หน่วยทรสัต์นี้ต่อไปในอนาคต ผูจ้ดัการกองทรสัต์ และ/หรอืผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ไม่มหีน้าที่
ต้องรบัผดิชอบใด ๆ ทัง้สิน้ โดยธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) จะต้องมกีารควบคุมดูแลการ
จองซื้อผ่านระบบออนไลน์ทีร่ดักุมเพยีงพอ สามารถตรวจสอบตวัตนของผูจ้องซื้อได้โดยใชช้ื่อ
ผู้ใช้ (User Name) และรหสัผ่าน (Password Login) และผู้จองซื้อต้องยนืยนัว่าได้ศกึษาขอ้มูล
เกี่ยวกบัการเสนอขายหน่วยทรสัต์ในหนังสอืชี้ชวนหรือสรุปข้อมูลส าคญัของกองทรสัต์ (Fact 
Sheet) และยนิยอมผูกพนัตามหนังสอืชีช้วนหรอืสรุปขอ้มูลส าคญัของกองทรสัต์ (Fact Sheet) 



สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2 

หน้า 6 

ของหน่วยทรัสต์ดังกล่าว เป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนการส่งค าสัง่จองซื้อผ่านระบบออนไล น์ 
(Online) โดยผู้จองซื้อไม่ต้องกรอกขอ้มูลและลงนามในใบจองซื้อ (Hard Copy) รวมถึงไม่ต้อง
แนบเอกสารใด ๆ ประกอบการจองซือ้ ทัง้นี้ ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) จะจดัใหม้หีนงัสอื
ชีช้วนและสรุปขอ้มูลส าคญัของกองทรสัต์ (Fact Sheet) ในเวบ็ไซต์ของธนาคารกรุงไทย จ ากดั 
(มหาชน) ทัง้นี้ วธิปีฏบิตัิการจองซื้อให้เป็นไปตามรายละเอยีดหรอืขัน้ตอนที่ธนาคารกรุงไทย 
จ ากดั (มหาชน) ก าหนด 

 การจองซือ้ผ่านทางโทรศพัทบ์นัทกึเทป 

 ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านเจ้าหน้าที่ผู้แนะน าการลงทุน หรือ Investment Consultant (IC) 
ของบรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ตัง้แต่เวลา 9.00 น. ของ
วนัที ่8 กมุภาพนัธ์ 2564 ถงึเวลา 15.30 น. ของวนัที ่10 กมุภาพนัธ์ 2564 เท่านัน้ โดยยนืยนัการ
จองซื้อผ่านโทรศพัทบ์นัทกึเทปได้ (หากผู้จองซื้อหน่วยทรสัต์มเีลขทะเบยีนผู้ถอืหุน้มากกว่า 1 
เลขทะเบียน ผู้จองซื้อต้องด าเนินการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป 1 ครัง้ ต่อ 1 เลข
ทะเบยีนผูถ้อืหุน้) โดยผูจ้องซือ้จะต้องเป็นผูท้ีม่บีญัชซีือ้ขายหลกัทรพัย ์หรอืเปิดบญัชอีื่น ๆ กบั
บรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ซึง่ไดผ้่านขัน้ตอนการรู้จกั
ลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกบัลูกค้า (Know Your Customer (KYC) หรือ 
Customer Due Diligence (CDD)) และไดด้ าเนินการจดัท าแบบประเมนิความสามารถในการรบั
ความเสี่ยง (Suitability Test) กับบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) ในช่วงระยะเวลาไม่เกนิ 2 ปีก่อนการจองซือ้ผ่านทางโทรศพัทบ์นัทกึเทป ทัง้นี้ บรษิทั
หลกัทรพัย์ เมย์แบงก์ กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) จะจดัใหม้หีนังสอืชีช้วนและสรุป
ข้อมูลส าคญัของกองทรสัต์ (Fact Sheet) ในเว็บไซต์ของบริษัทหลกัทรพัย์ เมย์แบงก์ กิมเอง็ 
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) โดยบรษิัทหลกัทรพัย ์เมย์แบงก์ กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน) จะต้องมกีารควบคุมการดแูลการจองซือ้ผ่านทางโทรศพัทบ์นัทกึเทปทีร่ดักุมพอ และผู้
จองซือ้ตอ้งยนืยนัทางวาจาว่าไดศ้กึษาขอ้มลูเกีย่วกบัการเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พิม่ทุนในหนงัสือ
ชีช้วนของหน่วยทรสัต ์หรอืสรุปขอ้มลูส าคญัของกองทรสัต ์(Fact Sheet) และยนิยอมผกูพนัตาม
หนังสอืชีช้วนหรอืสรุปขอ้มูลส าคญัของกองทรสัต ์(Fact Sheet) ของหน่วยทรสัต์ดงักล่าว โดยผู้
จองซือ้ไม่ตอ้งกรอกขอ้มลูและลงนามในใบจองซือ้ (Hard Copy) รวมถงึไม่ตอ้งแนบเอกสารใด ๆ 
ประกอบการจองซือ้ โดยปฏบิตัดิงันี้ 

(ก) ผูแ้นะน าการลงทุนของบรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
ต้องแจ้งการจดัสรรจ านวนหน่วยทรสัต์ที่จองให้แก่ผู้จองซื้อผ่านทางโทรศพัท์บนัทกึเทป 
โดยระบุจ านวนหน่วยทรัสต์ที่จ ัดสรร ราคาที่จองซื้อ จ านวนเงินที่ต้องช าระ การฝาก
หน่วยทรสัต์ วิธีการและวนัที่ต้องช าระราคา และแจ้งให้ทราบว่าผู้จองซื้อสามารถศกึษา
ขอ้มูลเกีย่วกบัการเสนอขายหน่วยทรสัต์ในหนังสอืชีช้วนของหลกัทรพัยผ์่านเวบ็ไซต์ของ
บรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) หรอืจากหนังสอืชีช้วน
ผ่าน www.sec.or.th 

(ข) ผูแ้นะน าการลงทุนของบรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
ตอ้งตรวจสอบตวัตนของผูจ้องซือ้ผ่านทางโทรศพัทบ์นัทกึเทป เช่น เลขประจ าตวัประชาชน 
วันเดือนปีเกิด ธนาคารที่ใช้ช าระโดยวิธีเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่ เรียกว่า Automatic 
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Transfer System หรอื ATS) กบับรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน) หรอืชื่อผูแ้นะน าการลงทุน เป็นตน้ 

(ค) ผูจ้องซือ้ตอ้งยนืยนัทางวาจาว่าไดร้บัทราบขอ้มลูเกีย่วกบัการเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พิม่ทุน
ในหนังสือชี้ชวนหรือสรุปข้อมูลส าคัญของกองทรัสต์ (Fact Sheet) ยินยอมผูกพนัตาม
หนงัสอืชีช้วนหรอืสรุปขอ้มลูส าคญัของกองทรสัต ์(Fact Sheet) ดงักล่าว  

(ง) ผูแ้นะน าการลงทุนของบรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
เมื่อรบัค ายนืยนัพรอ้มรายละเอยีดการจองซือ้ผ่านทางโทรศพัทบ์นัทกึเทป ตอ้งบนัทกึค าสัง่
การจองซื้อผ่านระบบของบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) โดยระบบจะแสดงขอ้มูลการจองผ่านทางโทรศพัท์บนัทกึเทป ชื่อผู้แนะน าการ
ลงทุน วนัและเวลาบนัทกึการจองซือ้ผ่านระบบ 

8.1.2 ผูจ้องซือ้ต้องช าระเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรสัตต์ามจ านวนทีจ่องซือ้ที่ราคาเสนอขายสงูสุดที ่19.50 
บาทต่อหน่วย โดยมวีธิชี าระเงนิค่าจองซือ้ ดงันี้ 

(1) ส าหรบัผูท้ีจ่องซือ้ผ่านธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) หรอืธนาคารกรุงไทย จ ากดั 
(มหาชน) 

ช าระค่าจองซือ้โดยเงนิสด หรอืการโอนเงนิ  

วนัที่ 8 - 9 กุมภาพนัธ์ 2564 ระหว่างเวลาเปิดท าการ และวนัที่ 10 กุมภาพนัธ์ 2564 
ตัง้แต่เวลาเปิดท าการของสาขาถงึเวลา 15.30 น. ผูจ้องซือ้จะตอ้งช าระเงนิค่าจองซือ้ครัง้
เดยีวเตม็ตามจ านวนทีจ่องซือ้โดยช าระเป็นเงนิสด หรอืการโอนเงนิ เขา้บญัชชีื่อ “บญัชี
จองซือ้หน่วยทรสัต ์CPNREIT - PPO” หรอื “CPNREIT Subscription Account - PPO” 

ช าระค่าจองซือ้โดยเชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอืดร๊าฟท ์ 

วนัที่ 8 กุมภาพนัธ์ 2564 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. หรอืเวลาเปิดท าการของ
สาขาถึงเวลา 15.30 น. และวนัที่ 9 กุมภาพนัธ์ 2564 เวลา 8.30 น. ถึง 13.00 น. หรอื
เวลาปิดรบัเชค็เคลยีร์ริง่ของแต่ละสาขา ผู้จองซื้อช าระเงนิค่าจองซื้อโดยช าระเป็นเช็ค 
แคชเชยีรเ์ชค็ หรอืดร๊าฟท ์ซึง่จะตอ้งลงวนัทีไ่ม่เกนิวนัที ่9 กุมภาพนัธ ์2564 เท่านัน้ โดย
ใหข้ดีคร่อมสัง่จ่ายบญัชชีือ่ “บญัชจีองซือ้หน่วยทรสัต ์CPNREIT - PPO” หรอื “CPNREIT 
Subscription Account - PPO” ทัง้นี้ เชค็ แคชเชยีร์เชค็ หรอืดร๊าฟท์ ต้องสามารถเรยีก
เกบ็เงนิไดจ้ากส านักหกับญัชเีดยีวกนัภายในวนัท าการถดัไป พรอ้มระบุชื่อ นามสกุล ที่
อยู่ และหมายเลขโทรศพัทท์ีส่ามารถตดิต่อไดไ้วด้า้นหลงัเชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอืดร๊าฟท์ 

ช าระค่าจองซื้อกรณีจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online) ของธนาคารกรุงไทย จ ากดั 
(มหาชน) 

กรณีผูจ้องซือ้ผ่านระบบออนไลน์ (Online) ของธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) สามารถ
ช าระดว้ยการหกับญัชธีนาคารทีผู่กไวก้บัช่องทางบรกิารดงักล่าว ทัง้นี้ เงื่อนไขการช าระ
เงิน (ซึ่งรวมถึงจ านวนเงินสูงสุดที่สามารถช าระได้) ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของ
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 

(2) ส าหรบัผูท้ีจ่องซือ้ผ่านบรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
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กรณีช าระเงินภายในประเทศไทย 

การช าระเงนิต้องน าฝากบญัชธีนาคารโดยใชแ้บบฟอร์ม Bill Payment (ยกเว้นการโอน
เงนิผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET)) โดยกรอกขอ้มูลให้ครบถ้วนพร้อมระบุรหสัลูกค้า 
(Ref. 1) เป็นเลขบตัรประชาชน 13 หลกั และรหสัอา้งองิ (Ref 2.) เป็นเลขทะเบยีนผู้ถือ
หุ้น 10 หลกั (ตามที่ปรากฏในใบรบัรองการจองซื้อหลกัทรพัย์) และต้องช าระเงนิผ่าน
เคาน์เตอรข์องธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) เท่านัน้ หรือช าระค่าจองซือ้โดยการ
หกัเงนิผ่านระบบการโอนอตัโนมตัิ (Automatic Transfer System หรอื ATS) หรอื โดย
การหกัเงนิฝากในบญัชซีือ้ขายหลกัทรพัยข์องผูจ้องซือ้ทีฝ่ากอยู่กบับรษิทัหลกัทรพัย ์เมย์
แบงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) หรอืวธิอีื่นใดทีบ่รษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์
กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เหน็ชอบ  

ชื่อบญัชภีาษาไทย บริษัทหลกัทรพัย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (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  

ช าระค่าจองซื้อโดยการฝากเงิน การโอนเงิน หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต 
(BAHTNET) 

ตัง้แต่เวลา 9.00 น. ของวนัที ่8 กุมภาพนัธ ์2564 ถงึ 15.30 น. ของวนัที ่10 กุมภาพนัธ ์
2564 ผูจ้องซือ้จะต้องช าระเงนิค่าจองซือ้ครัง้เดยีวเตม็ตามจ านวนทีจ่องซือ้โดยช าระเป็น
การฝากเงิน การโอนเงิน หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) เข้าบญัชี
ธนาคารที่บรษิัทหลกัทรพัย์ เมย์แบงก์ กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ก าหนด
ข้างต้น ทัง้นี้ การโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) ผู้จองซื้อต้องรับผิดชอบ
ค่าธรรมเนียมการโอน และ/หรือค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกิดจากการท าธุรกรรมโอนเงนิ
ทัง้หมด (จ านวนเงนิทีบ่รษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
ไดร้บั ตอ้งเท่ากบัยอดจองซือ้เตม็จ านวน) 

ช าระค่าจองซือ้โดยเชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอืดร๊าฟท ์ 

ตัง้แต่เวลา 9.00 น. ของวนัที่ 8 กุมภาพนัธ์ 2564 ถึง 11.00 น. ของวนัที่ 9 กุมภาพนัธ์ 
2564 ผูจ้องซือ้ช าระเงนิค่าจองซือ้โดยช าระเป็นเชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอืดร๊าฟท ์ซึง่จะตอ้ง
ลงวนัที่ไม่เกินวนัที่ 9 กุมภาพนัธ์ 2564 เท่านัน้ โดยให้ขดีคร่อมสัง่จ่ายบญัชีธนาคาร
ตามทีบ่รษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ก าหนดขา้งตน้ 
ทัง้นี้ ผู้จองซื้อจะต้องน าฝากโดยใช้แบบฟอร์ม Bill Payment และเช็ค แคชเชียร์เช็ค  
หรอืดร๊าฟท์ ต้องสามารถเรยีกเกบ็เงินได้จากส านักหกับญัชเีดยีวกนัภายในวนัท าการ
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ถดัไป พรอ้มระบุชื่อ นามสกุล ทีอ่ยู่ และหมายเลขโทรศพัทท์ีส่ามารถตดิต่อไดไ้วด้า้นหลงั
เชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอืดร๊าฟท ์

ช าระค่าจองซือ้โดยการหกัเงนิผ่านระบบการโอนอตัโนมตั ิ(Automatic Transfer System 
หรอื ATS) หรอื โดยการหกัเงนิฝากในบญัชซีือ้ขายหลกัทรพัยข์องผูจ้องซือ้ทีฝ่ากอยู่กบั
บรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เท่านัน้  

ตัง้แต่เวลา 9.00 น. ของวนัที ่8 กุมภาพนัธ ์2564 ถงึ 15.30 น. ของวนัที ่10 กุมภาพนัธ ์
2564 ผูจ้องซือ้จะตอ้งช าระเงนิค่าจองซือ้ครัง้เดยีวเตม็ตามจ านวนทีจ่องซือ้โดยการหกัเงนิ
ผ่านระบบการโอนอตัโนมตัิ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือโดยการหกั
เงนิฝากในบญัชซีือ้ขายหลกัทรพัยข์องผูจ้องซือ้ทีฝ่ากอยู่กบับรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์
กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) โดยจะกระท าไดเ้ฉพาะผูจ้องซือ้ทีไ่ดเ้ปิดบญัชซีือ้
ขายหลกัทรพัยก์บับรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ที่
ไดด้ าเนินการแจง้ความประสงคใ์หโ้อนเงนิเพื่อช าระค่าภาระผกูพนัโดยอตัโนมตัแิละระบบ
การโอนเงนิอตัโนมตัดิงักล่าวมผีลใชบ้งัคบัแลว้ในวนัจองซือ้ 

กรณีช าระเงินจากต่างประเทศ 

ชื่อบญัช ี Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Public Company 
Limited For Customer 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั 
ธนาคาร ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
สาขา ส านกังานใหญ่ 
ทีอ่ยู่ เลขที ่100 ถนนสาทรเหนือ แขวงสลีม เขตบางรกั กรุงเทพฯ 

10500 
เลขทีบ่ญัช ี 001-0078788-6 
Swiftcode SCBLTHBX 
ค่าธรรมเนียมขารบั ไม่ม ี

 

ตัง้แต่เวลา 9.00 น. ของวนัที ่8 กุมภาพนัธ ์2564 ถงึ 15.30 น. ของวนัที ่10 กุมภาพนัธ ์
2564 ผู้จองซื้อจะต้องช าระเงนิค่าจองซื้อครัง้เดียวเต็มตามจ านวนเข้าบญัชธีนาคารที่
บรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ก าหนดขา้งต้น โดย
บรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) จะต้องไดร้บัเงนิค่า
จองซือ้เตม็จ านวนดงักล่าว ภายในวนัที ่10 กุมภาพนัธ ์2564 เวลา 15.30 น. ทัง้นี้ ผูจ้อง
ซื้อต้องรบัผดิชอบค่าธรรมเนียมการโอน และ/หรอืค่าธรรมเนียมอื่นใดทีเ่กดิจากการท า
ธุรกรรมโอนเงนิทัง้หมด 

8.1.3 เอกสารประกอบการจองซือ้ เฉพาะกรณีการจองซือ้โดยวธิกีรอกรายละเอยีดในเอกสารใบจองซื้อ 
(Hard Copy) (โปรดศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิจากหนงัสอืชีช้วน) 

(1) ใบรับรองการจองซื้อหลักทรัพย์ (ถ้ามี) ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั 
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(2) ใบจองซือ้หน่วยทรสัตส์ าหรบัผูถ้อืหน่วยทรสัตเ์ดมิทีม่สีทิธขิอง GLANDRT 

(3) หลกัฐานการช าระเงนิ ตามขอ้ 8.1.2 

(4) ส าเนาหน้าแรกของสมุดบญัชเีงนิฝากพรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้งส าหรบัการคนืเงนิค่าจอง
ซือ้หน่วยทรสัต์ ในกรณีมกีารคนืเงนิค่าจองซื้อดว้ยเหตุผลใดๆ ดว้ยวธิโีอนเงนิเขา้บญัชี
เงินฝากธนาคารของผู้จองซื้อ (เฉพาะผู้ที่จองซื้อผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด 
(มหาชน) หรอืธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)) 

(5) เอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ตามขอ้ 8.1.1 (ถา้ม)ี 

(6) แบบสอบถามเพื่อหาขอ้บ่งชี้การเป็นบุคคลสหรฐัฯ (บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) และ
แบบสอบถามส าหรบัตรวจสอบสถานะ FATCA (เฉพาะนิตบิุคคล) ตาม Foreign Account 
Tax Compliance Act (FATCA) ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหลกัทรพัย์ในบญัชี
ของผูอ้อกหลกัทรพัยส์มาชกิเลขที ่600  

(7) เอกสารการแสดงตนของผู้จองซื้อ โดยผู้จองซื้อแต่ละประเภทจะต้องแนบเอกสาร
ดงัต่อไปนี้ 

ผูจ้องซือ้ประเภทบุคคลธรรมดาสญัชาตไิทย 

บตัรประจ าตวัประชาชนตวัจรงิ (เฉพาะกรณีจองซือ้ผ่านธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
ซึ่งใช้ส าหรับการยืนยันตัวตนของผู้จองซื้อ ทัง้นี้  หากยืนยันตัวตนเสร็จสิ้นทาง
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) จะคนืบตัรประจ าตวัประชาชนตวัจรงิใหแ้ก่ผูจ้องซือ้และ
ไม่ต้องใช้ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน) หรือส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชนที่ยงัไม่
หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่บัตรประจ าตัวประชาชน
หมดอายุ ให้แนบส าเนาทะเบียนบ้านที่มเีลขประจ าตัวประชาชน 13 หลกั หรือส าเนา
เอกสารทางราชการอื่นทีม่เีลขประจ าตวัประชาชน 13 หลกั พร้อมลงนามรบัรองส าเนา
ถูกต้อง โดยลายมอืชื่อนัน้จะต้องตรงกบัลายมอืชื่อทีล่งนามในเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
จองซือ้ทุกฉบบั ในกรณีผูจ้องซือ้เป็นผูเ้ยาว ์จะต้องแสดงบตัรประจ าตวัประชาชนตวัจรงิ 
(เฉพาะกรณีจองซือ้ผ่านธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ซึง่ใชส้ าหรบัการยนืยนัตวัตน
ของผูจ้องซือ้ ทัง้นี้ หากยนืยนัตวัตนเสรจ็สิน้ทางธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) จะคนื
บัตรประจ าตัวประชาชนตัวจริงให้แก่ผู้จองซื้อและไม่ต้องใช้ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชน) หรือแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผู้เยาว์ (ถ้ามี) ค ายินยอมจาก
ผู้ปกครอง ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผู้ปกครอง (บดิา/มารดา หรอืผู้แทนโดย
ชอบธรรม) ทีย่งัไม่หมดอายุ และส าเนาทะเบยีนบา้นทีผู่เ้ยาวอ์าศยัอยู่  ทัง้นี้ กรณีทีผู่จ้อง
ซือ้เป็นผูเ้ยาวท์ีย่งัไม่มบีตัรประจ าตวัประชาชน จะต้องแนบส าเนาใบสตูบิตัรดว้ย พรอ้ม
ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

ผูจ้องซือ้ประเภทบุคคลธรรมดาสญัชาตต่ิางดา้ว  

ส าเนาใบต่างดา้วหรอืหนังสอืเดนิทางทีย่งัไม่หมดอายุ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 
โดยลายมอืชื่อนัน้จะต้องตรงกบัลายมอืชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกีย่วขอ้งกบัการจองซื้อ
ทุกฉบับ (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบหลักฐานที่แสดงว่าสามารถจองซื้อ
หน่วยทรสัตไ์ดโ้ดยถูกตอ้งตามกฎหมาย) 
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ผูจ้องซือ้ประเภทนิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทย 

ส าเนาหนงัสอืรบัรองทีอ่อกโดยกระทรวงพาณิชยอ์ายไุม่เกนิ 6 เดอืนก่อนวนัจองซือ้พรอ้ม
ลงนามรบัรองส าเนาถูกต้องโดยผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคลนัน้ และประทบัตราส าคญั
ของนิตบิุคคล (ถ้าม)ี พรอ้มทัง้แสดงบตัรประจ าตวัประชาชนตวัจรงิ (เฉพาะกรณีจองซือ้
ผ่านธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ซึ่งใช้ส าหรบัการยนืยนัตวัตนของผู้จองซื้อ ทัง้นี้  
หากยืนยนัตัวตนเสร็จสิ้นทางธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) จะคืนบตัรประจ าตัว
ประชาชนตวัจรงิใหแ้ก่ผู้จองซื้อและไม่ต้องใชส้ าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน) หรอืแนบ
ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืส าเนาใบต่างดา้ว หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทางทีย่งัไม่
หมดอายุ (แลว้แต่กรณี) ของผูม้ีอ านาจลงนามของนิตบิุคคลดงักล่าว พรอ้มรบัรองส าเนา
ถูกต้อง โดยลายมอืชื่อนัน้จะตอ้งตรงกบัลายมอืชื่อทีล่งนามในเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
จองซือ้ทุกฉบบั 

ผูจ้องซือ้ประเภทนิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในต่างประเทศ 

ส าเนาหนังสอืส าคญัการจดัตัง้บริษัท (Certificate of Incorporation) หรือหนังสอืแสดง
ความเป็นนิตบิุคคล (Affidavit) และรายชื่อผูม้อี านาจลงนาม พรอ้มตวัอย่างลายมอืชื่อ ที่
ออกไม่เกนิ 6 เดอืน นับจนถงึวนัยื่นใบจองซือ้ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกต้องโดยผูม้ี
อ านาจลงนามของนิติบุคคลนัน้ และประทบัตราส าคญัของนิตบิุคคล (ถ้าม)ี พร้อมแนบ
ส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนาหนังสอืเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ที่ยงัไม่หมดอายุของผู้มี
อ านาจลงนามของนิติบุคคลดงักล่าว พร้อมรบัรองส าเนาถูกต้อง ทัง้นี้ ส าเนาเอกสาร
ประกอบที่ลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถูกต้องแล้วต้องได้รบัการรบัรองลายมือชื่อโดย
เจา้หน้าที ่Notary Public หรอืหน่วยงานอื่นใดทีม่อี านาจในประเทศทีเ่อกสารดงักล่าวได้
จดัท าหรือรบัรองความถูกต้อง ท าการรบัรองลายมอืชื่อของผู้จดัท าหรือผู้ให้ค ารบัรอง
ความถูกต้องของเอกสาร และให้เจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยใน
ประเทศที่เอกสารได้จดัท าหรือรบัรองความถูกต้อง ท าการรบัรองลายมือชื่อและตรา
ประทบัของเจา้หน้าที ่Notary Public หรอืหน่วยงานอื่นใดทีไ่ดด้ าเนินการขา้งตน้ ซึง่ต้อง
มอีายุไม่เกนิ 6 เดอืนนับจนถึงวนัยื่นใบจองซื้อ และแนบส าเนาใบต่างด้าว หรอืส าเนา
หนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคล
ดงักล่าว พรอ้มรบัรองส าเนาถูกต้อง โดยลายมอืชื่อนัน้จะต้องตรงกบัลายมอืชื่อทีล่งนาม
ในเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจองซือ้ทุกฉบบั 

8.1.4 ในกรณีมกีารคนืเงนิค่าจองซือ้ดว้ยเหตุผลใด ๆ 

ส าหรับผู้ที่จองซื้อผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) หรือธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) ในกรณีมกีารคนืเงนิค่าจองซือ้ดว้ยเหตุผลใด ๆ หากผูจ้องซือ้มคีวามประสงคร์บัเงนิคนื 
โดยวธิโีอนเงนิเขา้บญัชเีงนิฝากธนาคารประเภทบญัชอีอมทรพัย ์หรอืบญัชกีระแสรายวนั ทีเ่ปิด
ไวก้บัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทยของผูจ้องซือ้ ผูจ้องซือ้จะตอ้งแนบส าเนาบญัชเีงนิฝากออม
ทรัพย์ หรือกระแสรายวนัดังกล่าว ที่ระบุเลขที่บญัชี และชื่อบัญชี โดยชื่อของบญัชีธนาคาร
ดงักล่าวต้องตรงกบัชื่อผู้จองซื้อ พร้อมทัง้ลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง ทัง้นี้ ในกรณีที่ผู้จองซือ้
รายใดมไิด้แนบส าเนาสมุดเงนิฝากหน้าที่มชีื่อผู้จองซื้อและเลขที่บญัช ีหรือในกรณีที่ธนาคาร  
ไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) หรอืธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ไม่สามารถด าเนินการคืน
เงนิค่าจองซื้อโดยวธิกีารโอนเงนิเขา้บญัชเีงนิฝากธนาคารประเภทบญัชอีอมทรพัย์ หรอืบญัชี
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กระแสรายวนัของผูจ้องซือ้ได ้ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใดกต็าม ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 
หรอืธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) จะด าเนินการคนืเงนิค่าจองซือ้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้เป็นเชค็ขดี
คร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามผู้จองซื้อ โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ปรากฏใน
ฐานขอ้มลูผูถ้อืหน่วยทรสัตเ์ดมิทีม่สีทิธขิอง GLANDRT 

ส าหรบัผู้ที่จองซื้อผ่านบรษิัทหลกัทรพัย์ เมย์แบงก์ กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ใน
กรณีมกีารคนืเงนิค่าจองซือ้ดว้ยเหตุผลใด ๆ บรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) 
จ ากดั (มหาชน) จะด าเนินการคนืเงิน โดยการโอนเงินอตัโนมตัิเขา้บญัชใีนชื่อผู้จองซื้อ กรณี 
ผู้จองซื้อช าระเงนิค่าจองซื้อด้วยวธิีหกัเงนิอตัโนมตัิ (Automatic Transfer System หรือ ATS) 
และมบีญัชซีื้อขายหลกัทรพัย์และมรีายละเอยีดบญัชธีนาคารที่ให้ไว้กบับรษิัทหลกัทรพัย์ เมย์
แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  หรือโอนเงินเข้าบญัชีซื้อขายหลักทรพัย์ตาม
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 
โดยการโอนเงนิอตัโนมตัเิขา้บญัชใีนชื่อผูจ้องซือ้ หรอืวธิทีีก่ าหนดเพิม่เตมิ ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด
กต็าม บรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) จะด าเนินการคนืเงนิ
ค่าจองซื้อให้แก่ผู้จองซื้อเป็นเชค็ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามผู้จองซื้อ โดยส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบยีนตามทีอ่ยู่ทีป่รากฏในฐานขอ้มลูผูถ้อืหน่วยทรสัตเ์ดมิทีม่สีทิธขิอง GLANDRT 

 

8.2 ผูล้งทุนสถาบนัท่ีไม่ได้น าส่งใบ Bookbuilding 

8.2.1 ผูจ้องซือ้จะตอ้งน าใบจองซือ้พรอ้มแนบเอกสารประกอบการจองซือ้สง่ไปจองซือ้ที่ 

(1) ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ทมีปฏบิตักิารการลงทุนและช าระราคา เลขที ่9 G 
Tower ชัน้ 15 ฝัง่ปีกเหนือ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 
10310 ในวนัที ่8 - 9 กุมภาพนัธ ์2564 ระหว่างเวลาเปิดท าการ และวนัที ่10 กุมภาพนัธ ์
2564 ตัง้แต่เวลาเปิดท าการถงึเวลา 15.30 น. 

(2) ส านักงานใหญ่ของบรษิทัหลกัทรพัย ์เมย์แบงก์ กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
ฝ่ายวาณิชธนกจิ ชัน้ 20 อาคารส านกังานดอิอฟฟิศเศส แอท เซน็ทรลั เวลิด ์เลขที ่999/9  
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 ในวนัที ่8 - 10 กุมภาพนัธ ์
2564 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถงึ 15.30 น. 

(3) ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ฝ่ายบรกิารตลาดทุน สว่นงานนายทะเบยีน อาคารเอส.
เอม็.ทาวเวอร ์ชัน้ 3 เลขที ่977/2 ถนนพหลโยธนิ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 
10400 โทร 02-298-0821 หรอื 02-298-0831 ในวนัที ่8 - 10 กุมภาพนัธ ์2564 ระหว่าง
เวลา 9.00 น. ถงึ 15.30 น. 

8.2.2 ผูจ้องซือ้จะตอ้งกรอกรายละเอยีดการจองซือ้ในใบจองซือ้ใหถู้กตอ้งครบถว้นและชดัเจน พรอ้มลง
ลายมอืชื่อและประทบัตราส าคญัของนิตบิุคคล (ถา้ม)ี 
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8.2.3 หากผูจ้องซือ้หน่วยทรสัตม์เีลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้มากกว่า 1 เลขทะเบยีน ผูจ้องซือ้ตอ้งแยกใบจอง
ซือ้หน่วยทรสัตแ์ละเอกสารประกอบใบจองซือ้ 1 ชุด ต่อ 1 เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้ 

8.2.4 ผูจ้องซือ้ดงักล่าวจะตอ้งกรอกแบบสอบถามเพื่อหาขอ้บ่งชีก้ารเป็นบุคคลสหรฐัฯ (บุคคลธรรมดา
และนิติบุคคล) และแบบสอบถามส าหรบัตรวจสอบสถานะ FATCA (เฉพาะนิติบุคคล) ตาม 
Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ในกรณีทีผู่จ้องซือ้ประสงคท์ีจ่ะฝากหลกัทรพัย์
ในบญัชีของผู้ออกหลกัทรพัย์สมาชกิเลขที่ 600 หากผู้จองซื้อดงักล่าวไม่กรอกแบบสอบถาม
ส าหรับตรวจสอบสถานะ FATCA ตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) 
ผูจ้ดัการกองทรสัตข์อสงวนสทิธใินการออกใบทรสัตใ์นนามของผูจ้องซือ้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ 

8.2.5 ผูจ้องซือ้ต้องช าระเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรสัตต์ามจ านวนทีจ่องซือ้ที่ราคาเสนอขายสงูสุดที ่19.50 
บาทต่อหน่วย โดยมวีธิชี าระเงนิค่าจองซือ้ ดงันี้ 

ช าระค่าจองซือ้โดยการโอนเงนิ หรอืการโอนเงนิผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) 

 กรณีจองซื้อผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) วันที่ 8 - 10 กุมภาพันธ์ 2564 
ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. ผู้จองซื้อจะต้องช าระเงนิค่าจองซื้อครัง้เดียวเต็มตาม
จ านวนทีจ่องซือ้โดยช าระเป็นการโอนเงนิ หรอืการโอนเงนิผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) 
เขา้บญัชธีนาคารตามทีธ่นาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ก าหนด 

 กรณีจองซือ้ผ่านบรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ตัง้แต่
เวลา 9.00 น. ของวนัที่ 8 กุมภาพนัธ์ 2564 ถึง 15.30 น. ของวนัที่ 10 กุมภาพนัธ์ 2564 ผู้
จองซือ้จะตอ้งช าระเงนิค่าจองซือ้ครัง้เดยีวเตม็ตามจ านวนทีจ่องซือ้โดยช าระเป็นการโอนเงนิ 
หรอืการโอนเงนิผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) เขา้บญัชธีนาคารตามที่บรษิทัหลกัทรพัย ์
เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ก าหนด  

 กรณีจองซื้อผ่านธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) วนัที่ 8 - 10 กุมภาพนัธ์ 2564 ระหว่าง
เวลา 9.00 น. ถงึ 15.30 น. ผูจ้องซือ้จะตอ้งช าระเงนิค่าจองซือ้ครัง้เดยีวเตม็ตามจ านวนทีจ่อง
ซื้อโดยช าระเป็นการโอนเงิน หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) เข้าบญัชี
ธนาคารตามทีธ่นาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ก าหนด 

ทัง้นี้ การโอนเงนิผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) ผูจ้องซือ้ตอ้งรบัผดิชอบค่าธรรมเนียมการโอน 
และ/หรอืค่าธรรมเนียมอื่นใดทีเ่กดิจากการท าธุรกรรมโอนเงนิทัง้หมด (จ านวนเงนิที่ผูจ้ดัจ าหน่าย
หน่วยทรสัตไ์ดร้บั ตอ้งเท่ากบัยอดจองซือ้เตม็จ านวน) 

ช าระค่าจองซือ้โดยเชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอืดร๊าฟท ์ 

 กรณีจองซื้อผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) วนัที่ 8 กุมภาพนัธ์ 2564 ระหว่าง
เวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. และวนัที่ 9 กุมภาพนัธ์ 2564 เวลา 9.00 น. ถึง 13.00 น. หรอื
เวลาปิดรับเช็คเคลียร์ริ่งของแต่ละสาขา ผู้จองซื้อช าระเงินค่าจองซื้อโดยช าระเป็นเช็ค 
แคชเชยีรเ์ชค็ หรอืดร๊าฟท ์ซึง่จะต้องลงวนัทีไ่ม่เกนิวนัที ่9 กุมภาพนัธ ์2564 เท่านัน้ โดยให้
ขดีคร่อมสัง่จ่ายบญัชธีนาคารตามทีธ่นาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ก าหนด 

 กรณีจองซือ้ผ่านบรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ตัง้แต่
เวลา 9.00 น. ของวนัที ่8 กุมภาพนัธ ์2564 ถงึ 11.00 น. ของวนัที ่9 กุมภาพนัธ ์2564 ผูจ้อง
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ซือ้ช าระเงนิค่าจองซือ้โดยช าระเป็นเชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอืดร๊าฟท ์ซึง่จะต้องลงวนัทีไ่ม่เกนิ
วนัที ่9 กุมภาพนัธ ์2564 เท่านัน้ โดยใหข้ดีคร่อมสัง่จ่ายบญัชธีนาคารตามทีบ่รษิทัหลกัทรพัย ์
เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ก าหนด  

 กรณีจองซื้อผ่านธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) วนัที่ 8 กุมภาพนัธ์ 2564 ระหว่างเวลา 
9.00 น. ถงึ 15.30 น. และวนัที ่9 กุมภาพนัธ ์2564 เวลา 9.00 น. ถงึ 13.00 น. หรอืเวลาปิด
รบัเชค็เคลยีรร์ิง่ของแต่ละสาขา ผูจ้องซือ้ช าระเงนิค่าจองซือ้โดยช าระเป็นเชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ 
หรอืดร๊าฟท ์ซึง่จะตอ้งลงวนัทีไ่ม่เกนิวนัที ่9 กุมภาพนัธ ์2564 เท่านัน้ โดยใหข้ดีคร่อมสัง่จ่าย
บญัชธีนาคารตามทีธ่นาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ก าหนด 

ทัง้นี้ เชค็ แคชเชยีร์เชค็ หรอืดร๊าฟท์ ต้องสามารถเรยีกเกบ็เงนิได้จากส านักหกับญัชเีดยีวกนั
ภายในวันท าการถัดไป โดยช่ือเจ้าของเช็คต้องเป็นช่ือเดียวกบัผู้จองซ้ือ หรือช่ือผู้ดูแล
รกัษาผลประโยชน์ (Custodian) ส าหรบักรณีผู้จองซ้ือประเภทนิติบุคคลท่ีมอบอ านาจให้
ผู้ดแูลรกัษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการจองซ้ือแทน เท่านัน้ พรอ้มระบุชื่อ 
นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลังเช็ค แคชเชียร์เช็ค  
หรอืดร๊าฟท ์

8.2.6 เอกสารประกอบการจองซือ้ (โปรดศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิจากหนงัสอืชีช้วน) 

(1) ใบรับรองการจองซื้อหลักทรัพย์ (ถ้ามี) ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั 

(2) ใบจองซือ้หน่วยทรสัตส์ าหรบัผูถ้อืหน่วยทรสัตเ์ดมิทีม่สีทิธขิอง GLANDRT 

(3) หลกัฐานการช าระเงนิ ตามขอ้ 8.2.5 

(4) ส าเนาหน้าแรกของสมุดบญัชเีงนิฝากพรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้งส าหรบัการคนืเงนิค่าจอง
ซือ้หน่วยทรสัต์ ในกรณีมกีารคนืเงนิค่าจองซื้อดว้ยเหตุผลใดๆ ดว้ยวธิโีอนเงนิเขา้บญัชี
เงินฝากธนาคารของผู้จองซื้อ (เฉพาะผู้ที่จองซื้อผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด 
(มหาชน) หรอืธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)) 

(5) แบบสอบถามเพื่อหาขอ้บ่งชี้การเป็นบุคคลสหรฐัฯ (บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) และ
แบบสอบถามส าหรบัตรวจสอบสถานะ FATCA (เฉพาะนิตบิุคคล) ตาม Foreign Account 
Tax Compliance Act (FATCA) ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหลกัทรพัย์ในบญัชี
ของผูอ้อกหลกัทรพัยส์มาชกิเลขที ่600  

(6) เอกสารการแสดงตนของผู้จองซื้อ โดยผู้จองซื้อแต่ละประเภทจะต้องแนบเอกสาร
ดงัต่อไปนี้ 

ผูจ้องซือ้ประเภทนิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทย 

ส าเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์อายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัจองซื้อ 
พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคลนัน้ และประทบัตรา
ส าคญัของนิตบิุคคล (ถ้าม)ี พร้อมทัง้แสดงบตัรประจ าตวัประชาชนตวัจรงิ (เฉพาะกรณี
จองซือ้ผ่านธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ซึง่ใชส้ าหรบัการยนืยนัตวัตนของผูจ้องซือ้ 
ทัง้นี้ หากยนืยนัตวัตนเสรจ็สิน้ทางธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) จะคนืบตัรประจ าตวั
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ประชาชนตวัจรงิใหแ้ก่ผู้จองซื้อและไม่ต้องใชส้ าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน) หรอืแนบ
ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืส าเนาใบต่างดา้ว หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทางทีย่งัไม่
หมดอายุ (แลว้แต่กรณี) ของผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคลดงักล่าว พรอ้มรบัรองส าเนา
ถูกต้อง โดยลายมอืชื่อนัน้จะตอ้งตรงกบัลายมอืชื่อทีล่งนามในเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
จองซือ้ทุกฉบบั 

ผูจ้องซือ้ประเภทนิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในต่างประเทศ 

ส าเนาหนังสอืส าคญัการจดัตัง้บริษัท (Certificate of Incorporation) หรือหนังสอืแสดง
ความเป็นนิตบิุคคล (Affidavit) และรายชื่อผูม้อี านาจลงนาม พรอ้มตวัอย่างลายมอืชื่อ ที่
ออกไม่เกนิ 6 เดอืน นับจนถงึวนัยื่นใบจองซือ้ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกต้องโดยผูม้ี
อ านาจลงนามของนิติบุคคลนัน้ และประทบัตราส าคญัของนิตบิุคคล (ถ้าม)ี พร้อมแนบ
ส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนาหนังสอืเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ที่ยงัไม่หมดอายุของผู้มี
อ านาจลงนามของนิติบุคคลดงักล่าว พร้อมรบัรองส าเนาถูกต้อง ทัง้นี้ ส าเนาเอกสาร
ประกอบที่ลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถูกต้องแล้วต้องได้รบัการรบัรองลายมือชื่อโดย
เจา้หน้าที ่Notary Public หรอืหน่วยงานอื่นใดทีม่อี านาจในประเทศทีเ่อกสารดงักล่าวได้
จดัท าหรือรบัรองความถูกต้อง ท าการรบัรองลายมอืชื่อของผู้จดัท าหรือผู้ให้ค ารบัรอง
ความถูกต้องของเอกสาร และให้เจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยใน
ประเทศที่เอกสารได้จดัท าหรือรบัรองความถูกต้อง ท าการรบัรองลายมือชื่อและตรา
ประทบัของเจา้หน้าที ่Notary Public หรอืหน่วยงานอื่นใดทีไ่ดด้ าเนินการขา้งตน้ ซึง่ต้อง
มอีายุไม่เกนิ 6 เดอืนนับจนถึงวนัยื่นใบจองซื้อ และแนบส าเนาใบต่างด้าว หรอืส าเนา
หนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคล
ดงักล่าว พรอ้มรบัรองส าเนาถูกต้อง โดยลายมอืชื่อนัน้จะต้องตรงกบัลายมอืชื่อทีล่งนาม
ในเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจองซือ้ทุกฉบบั 

ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่มอบอ านาจให้ผู้ดูแลรกัษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็น
ผูด้ าเนินการจองซือ้แทน 

ส าเนาหนงัสอืมอบอ านาจจากผูจ้องซือ้มอบอ านาจใหผู้ด้แูลรกัษาผลประโยชน์ด าเนินการ
จองซือ้แทน พรอ้มแนบส าเนาเอกสารของผูม้อบอ านาจ ทัง้นี้ เอกสารดงักล่าวใหเ้ป็นไป
ตามประเภทของผูจ้องซือ้ทีร่ะบุไวข้า้งตน้ (แลว้แต่กรณี) โดยเอกสารดงักล่าวตอ้งลงนาม
รบัรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มอี านาจลงนามแทนผู้จองซื้อหรือผู้ดูแลรกัษาผลประโยชน์ 
(แล้วแต่กรณี) และประทบัตราส าคญันิติบุคคล (ถ้าม)ี โดยลายมอืชื่อนัน้จะต้องตรงกบั
ลายมอืชื่อทีล่งนามในเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจองซือ้ทุกฉบบั 

8.2.7 ในกรณีมกีารคนืเงนิค่าจองซือ้ดว้ยเหตุผลใด ๆ 

ส าหรับผู้ที่จองซื้อผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)  หรือธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) ในกรณีมกีารคนืเงนิค่าจองซือ้ดว้ยเหตุผลใด ๆ หากผูจ้องซือ้มคีวามประสงคร์บัเงนิคนื 
โดยวธิโีอนเงนิเขา้บญัชเีงนิฝากธนาคารประเภทบญัชอีอมทรพัย ์หรอืบญัชกีระแสรายวนั ทีเ่ปิด
ไวก้บัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทยของผูจ้องซือ้ ผูจ้องซือ้จะต้องแนบส าเนาบญัชเีงนิฝากออม
ทรัพย์ หรือกระแสรายวนัดังกล่าว ที่ระบุเลขที่บญัชี และชื่อบัญชี โดยชื่อของบญัชีธนาคาร
ดงักล่าวต้องตรงกบัชื่อผู้จองซื้อ พร้อมทัง้ลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง ทัง้นี้ ในกรณีที่ผู้จองซือ้
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รายใดมไิดแ้นบส าเนาสมุดเงนิฝากหน้าทีม่ชีื่อผูจ้องซือ้และเลขทีบ่ญัช ีหรอืในกรณีทีธ่นาคารไทย
พาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) หรอืธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ไม่สามารถด าเนินการคนืเงนิค่า
จองซื้อโดยวธิกีารโอนเงนิเขา้บญัชเีงนิฝากธนาคารประเภทบญัชอีอมทรพัย ์หรอืบญัชกีระแส
รายวนัของผูจ้องซือ้ได ้ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใดกต็าม ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) หรอื
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) จะด าเนินการคนืเงนิค่าจองซือ้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้เป็นเชค็ขดีคร่อม
เฉพาะสัง่จ่ายในนามผูจ้องซือ้ โดยส่งทางไปรษณียล์งทะเบยีนตามทีอ่ยู่ทีป่รากฏในฐานขอ้มูลผู้
ถอืหน่วยทรสัตเ์ดมิทีม่สีทิธขิอง CPNREIT  

ส าหรบัผู้ที่จองซื้อผ่านบรษิัทหลกัทรพัย์ เมย์แบงก์ กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  ใน
กรณีมกีารคนืเงนิค่าจองซือ้ดว้ยเหตุผลใด ๆ บรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) 
จ ากดั (มหาชน) จะด าเนินการคนืเงนิ โดยการโอนเงนิอตัโนมตัเิขา้บญัชใีนชื่อผู้จองซื้อ กรณีผู้
จองซือ้ช าระเงนิค่าจองซือ้ดว้ยวธิหีกัเงนิอตัโนมตั ิ(Automatic Transfer System หรอื ATS) และ
มบีญัชซีือ้ขายหลกัทรพัยแ์ละมรีายละเอยีดบญัชธีนาคารทีใ่หไ้วก้บับรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์
กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) หรอืโอนเงนิเขา้บญัชซีือ้ขายหลกัทรพัยต์ามประเภทบญัชี
ที่ลูกค้าแจ้งไว้ (ทัง้นี้ การคืนเงินให้เ ป็นไปตามที่บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง  
(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ก าหนดเพิ่มเติมได้) หรือหากผู้จองซื้อไม่มีบัญชีซื้อขาย
หลกัทรพัยก์บับรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) หรอืในกรณีที่
บรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ไม่สามารถด าเนินการคนืเงนิ 
โดยการโอนเงนิอตัโนมตัเิขา้บญัชใีนชื่อผูจ้องซือ้ หรอืวธิทีีก่ าหนดเพิม่เตมิ ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด
กต็าม บรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) จะด าเนินการคนืเงนิ
ค่าจองซื้อให้แก่ผู้จองซื้อเป็นเชค็ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามผู้จองซื้อ โดยส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบยีนตามทีอ่ยู่ทีป่รากฏในฐานขอ้มลูผูถ้อืหน่วยทรสัตเ์ดมิทีม่สีทิธขิอง GLANDRT 

 

8.3 ผู้ลงทุนสถาบนั และ/หรือนิติบุคคลท่ีสามารถเข้าร่วมการส ารวจความต้องการซ้ือ ท่ีน าส่งใบ 
Bookbuilding 

8.3.1 ผูจ้องซือ้จะตอ้งน าใบจองซือ้พรอ้มแนบเอกสารประกอบการจองซือ้สง่ไปจองซือ้ที่ 

(1) ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ทมีปฏบิตักิารการลงทุนและช าระราคา เลขที ่9 G 
Tower ชัน้ 15 ฝัง่ปีกเหนือ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 
10310 ในวันที่  18 - 19 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลาเปิดท าการ และวันที่ 22 
กุมภาพนัธ ์2564 ตัง้แต่เวลาเปิดท าการถงึเวลา 15.30 น. 

(2) ส านักงานใหญ่ของบรษิทัหลกัทรพัย ์เมย์แบงก์ กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
ฝ่ายวาณิชธนกจิ ชัน้ 20 อาคารส านกังานดอิอฟฟิศเศส แอท เซน็ทรลั เวลิด ์เลขที ่999/9  
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 ในวนัที ่18 - 19 กุมภาพนัธ ์
2564 และวนัที ่22 กุมภาพนัธ ์2564 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถงึ 15.30 น. 

8.3.2 ผูจ้องซือ้จะตอ้งกรอกรายละเอยีดการจองซือ้ในใบจองซือ้ใหถู้กตอ้งครบถว้นและชดัเจน พรอ้มลง
ลายมอืชื่อและประทบัตราส าคญัของนิตบิุคคล (ถา้ม)ี 

8.3.3 หากผูจ้องซือ้หน่วยทรสัตม์เีลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้มากกว่า 1 เลขทะเบยีน ผูจ้องซือ้ตอ้งแยกใบจอง
ซือ้หน่วยทรสัตแ์ละเอกสารประกอบใบจองซือ้ 1 ชุด ต่อ 1 เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้ 
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8.3.4 ผูจ้องซือ้ดงักล่าวจะตอ้งกรอกแบบสอบถามเพื่อหาขอ้บ่งชีก้ารเป็นบุคคลสหรฐัฯ (บุคคลธรรมดา
และนิติบุคคล) และแบบสอบถามส าหรบัตรวจสอบสถานะ FATCA (เฉพาะนิติบุคคล) ตาม 
Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ในกรณีทีผู่จ้องซือ้ประสงคท์ีจ่ะฝากหลกัทรพัย์
ในบญัชีของผู้ออกหลกัทรพัย์สมาชกิเลขที่ 600 หากผู้จองซื้อดงักล่าวไม่กรอกแบบสอบถาม
ส าหรับตรวจสอบสถานะ FATCA ตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) 
ผูจ้ดัการกองทรสัตข์อสงวนสทิธใินการออกใบทรสัตใ์นนามของผูจ้องซือ้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ 

8.3.5 ผูจ้องซือ้ต้องช าระเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรสัต์ตามจ านวนทีจ่องซือ้ทีร่าคาเสนอขายสุดทา้ย โดยมี
วธิชี าระเงนิค่าจองซือ้ ดงันี้ 

ช าระค่าจองซือ้โดยการโอนเงนิ หรอืการโอนเงนิผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) 

 กรณีจองซือ้ผ่านธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) วนัที ่18 - 19 กุมภาพนัธ ์2564 และ
วนัที่ 22 กุมภาพนัธ ์2564 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. ผู้จองซื้อจะต้องช าระเงนิค่า
จองซื้อครัง้เดียวเต็มตามจ านวนที่จองซื้อโดยช าระเป็นการโอนเงนิ หรือการโอนเงนิผ่าน
ระบบบาทเนต (BAHTNET) เขา้บญัชธีนาคารตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 
ก าหนด 

 กรณีจองซือ้ผ่านบรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ตัง้แต่
เวลา 9.00 น. ของวนัที ่18 กุมภาพนัธ ์2564 ถงึ 15.30 น. ของวนัที ่22 กุมภาพนัธ ์2564 ผู้
จองซือ้จะตอ้งช าระเงนิค่าจองซือ้ครัง้เดยีวเตม็ตามจ านวนทีจ่องซือ้โดยช าระเป็นการโอนเงนิ 
หรอืการโอนเงนิผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) เขา้บญัชธีนาคารตามที่บรษิทัหลกัทรพัย ์
เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ก าหนด  

ทัง้นี้ การโอนเงนิผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) ผูจ้องซือ้ตอ้งรบัผดิชอบค่าธรรมเนียมการโอน 
และ/หรอืค่าธรรมเนียมอื่นใดทีเ่กดิจากการท าธุรกรรมโอนเงนิทัง้หมด (จ านวนเงนิที่ผูจ้ดัการการ
จดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายไดร้บั ตอ้งเท่ากบัยอดจองซือ้เตม็จ านวน) 

ช าระค่าจองซือ้โดยเชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอืดร๊าฟท ์ 

 กรณีจองซื้อผ่านธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) วนัที่ 18 กุมภาพนัธ์ 2564 ระหว่าง
เวลา 9.00 น. ถงึ 15.30 น. และวนัที ่19 กุมภาพนัธ ์2564 เวลา 9.00 น. ถงึ 13.00 น. หรอื
เวลาปิดรับเช็คเคลียร์ริ่งของแต่ละสาขา ผู้จองซื้อช าระเงินค่าจองซื้อโดยช าระเป็นเช็ค 
แคชเชยีรเ์ชค็ หรอืดร๊าฟท ์ซึง่จะตอ้งลงวนัทีไ่ม่เกนิวนัที ่19 กุมภาพนัธ ์2564 เท่านัน้ โดยให้
ขดีคร่อมสัง่จ่ายบญัชธีนาคารตามทีธ่นาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ก าหนด 

 กรณีจองซือ้ผ่านบรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ตัง้แต่
เวลา 9.00 น. ของวนัที ่18 กุมภาพนัธ ์2564 ถงึ 11.00 น. ของวนัที ่19 กุมภาพนัธ ์2564 ผู้
จองซือ้ช าระเงนิค่าจองซือ้โดยช าระเป็นเชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอืดร๊าฟท ์ซึง่จะต้องลงวนัทีไ่ม่
เกินวนัที่ 19 กุมภาพนัธ์ 2564 เท่านัน้ โดยให้ขดีคร่อมสัง่จ่ายบญัชีธนาคารตามที่บริษัท
หลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ก าหนด  

ทัง้นี้ เชค็ แคชเชยีร์เชค็ หรอืดร๊าฟท์ ต้องสามารถเรยีกเกบ็เงนิได้จากส านักหกับญัชเีดยีวกนั
ภายในวันท าการถัดไป โดยช่ือเจ้าของเช็คต้องเป็นช่ือเดียวกบัผู้จองซ้ือ หรือช่ือผู้ดูแล
รกัษาผลประโยชน์ (Custodian) ส าหรบักรณีผู้จองซ้ือประเภทนิติบุคคลท่ีมอบอ านาจให้
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ผู้ดแูลรกัษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการจองซ้ือแทน เท่านัน้ พรอ้มระบุชื่อ 
นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลังเช็ค แคชเชียร์เช็ค  
หรอืดร๊าฟท ์

8.3.6 เอกสารประกอบการจองซือ้ (โปรดศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิจากหนงัสอืชีช้วน) 

(1) ใบรับรองการจองซื้อหลักทรัพย์ (ถ้ามี) ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั 

(2) ใบจองซือ้หน่วยทรสัตส์ าหรบัผูถ้อืหน่วยทรสัตเ์ดมิทีม่สีทิธขิอง GLANDRT 

(3) หลกัฐานการช าระเงนิ ตามขอ้ 8.3.5 

(4) แบบสอบถามเพื่อหาขอ้บ่งชี้การเป็นบุคคลสหรฐัฯ (บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) และ
แบบสอบถามส าหรบัตรวจสอบสถานะ FATCA (เฉพาะนิตบิุคคล) ตาม Foreign Account 
Tax Compliance Act (FATCA) ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหลกัทรพัย์ในบญัชี
ของผูอ้อกหลกัทรพัยส์มาชกิเลขที ่600  

(5) เอกสารการแสดงตนของผู้จองซื้อ โดยผู้จองซื้อแต่ละประเภทจะต้องแนบเอกสาร
ดงัต่อไปนี้ 

ผูจ้องซือ้ประเภทนิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทย 

ส าเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์อายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัจองซื้อ 
พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคลนัน้ และประทบัตรา
ส าคญัของนิติบุคคล (ถ้าม)ี หรอืแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืส าเนาใบต่าง
ดา้ว หรอืส าเนาหนงัสอืเดนิทางทีย่งัไม่หมดอายุ (แลว้แต่กรณี) ของผูม้อี านาจลงนามของ
นิตบิุคคลดงักล่าว พรอ้มรบัรองส าเนาถูกต้อง โดยลายมอืชื่อนัน้จะตอ้งตรงกบัลายมอืชื่อ
ทีล่งนามในเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจองซือ้ทุกฉบบั 

ผูจ้องซือ้ประเภทนิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในต่างประเทศ 

ส าเนาหนังสอืส าคญัการจดัตัง้บริษัท (Certificate of Incorporation) หรือหนังสอืแสดง
ความเป็นนิตบิุคคล (Affidavit) และรายชื่อผูม้อี านาจลงนาม พรอ้มตวัอย่างลายมอืชื่อ ที่
ออกไม่เกนิ 6 เดอืน นับจนถงึวนัยื่นใบจองซือ้ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกต้องโดยผูม้ี
อ านาจลงนามของนิติบุคคลนัน้ และประทบัตราส าคญัของนิตบิุคคล (ถ้าม)ี พร้อมแนบ
ส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนาหนังสอืเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ที่ยงัไม่หมดอายุของผู้มี
อ านาจลงนามของนิติบุคคลดงักล่าว พร้อมรบัรองส าเนาถูกต้อง ทัง้นี้ ส าเนาเอกสาร
ประกอบที่ลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถูกต้องแล้วต้องได้รบัการรบัรองลายมือชื่อโดย
เจา้หน้าที ่Notary Public หรอืหน่วยงานอื่นใดทีม่อี านาจในประเทศทีเ่อกสารดงักล่าวได้
จดัท าหรือรบัรองความถูกต้อง ท าการรบัรองลายมอืชื่อของผู้จดัท าหรือผู้ให้ค ารบัรอง
ความถูกต้องของเอกสาร และให้เจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยใน
ประเทศที่เอกสารได้จดัท าหรือรบัรองความถูกต้อง ท าการรบัรองลายมือชื่อและตรา
ประทบัของเจา้หน้าที ่Notary Public หรอืหน่วยงานอื่นใดทีไ่ดด้ าเนินการขา้งตน้ ซึง่ต้อง
มอีายุไม่เกนิ 6 เดอืนนับจนถึงวนัยื่นใบจองซื้อ และแนบส าเนาใบต่างด้าว หรอืส าเนา
หนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคล
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ดงักล่าว พรอ้มรบัรองส าเนาถูกต้อง โดยลายมอืชื่อนัน้จะต้องตรงกบัลายมอืชื่อทีล่งนาม
ในเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจองซือ้ทุกฉบบั 

ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่มอบอ านาจให้ผู้ดูแลรกัษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็น
ผูด้ าเนินการจองซือ้แทน 

ส าเนาหนงัสอืมอบอ านาจจากผูจ้องซือ้มอบอ านาจใหผู้ด้แูลรกัษาผลประโยชน์ด าเนินการ
จองซือ้แทน พรอ้มแนบส าเนาเอกสารของผูม้อบอ านาจ ทัง้นี้ เอกสารดงักล่าวใหเ้ป็นไป
ตามประเภทของผูจ้องซือ้ทีร่ะบุไวข้า้งตน้ (แลว้แต่กรณี) โดยเอกสารดงักล่าวตอ้งลงนาม
รบัรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มอี านาจลงนามแทนผู้จองซื้อหรือผู้ดูแลรกัษาผลประโยชน์ 
(แล้วแต่กรณี) และประทบัตราส าคญันิติบุคคล (ถ้าม)ี โดยลายมอืชื่อนัน้จะต้องตรงกบั
ลายมอืชื่อทีล่งนามในเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจองซือ้ทุกฉบบั 

 

8.4 บริษทั แกรนด ์คาแนล แลนด ์จ ากดั (มหาชน) (GLAND) 

ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหน่วยทรสัต์และช าระเงินค่าจองซื้อหน่วยทรสัต์ตามจ านวนที่ ราคาเสนอขาย
สุดท้าย ในวันที่ 18 - 19 กุมภาพันธ์ 2564 และวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ตามวิธีการที่ผู้จ ัดการ
กองทรสัตแ์ละผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายก าหนด 

 

9. การคืนเงินค่าจองซ้ือหน่วยทรสัต ์(โปรดศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมจากหนังสือช้ีชวน) 

9.1 ผูเ้สนอขายหน่วยทรสัตจ์ะคนืเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรสัตใ์หแ้ก่ผูจ้องซือ้หน่วยทรสัต ์ในกรณีต่าง ๆ ภายใต้
เงื่อนไขทีก่ าหนด ดงัต่อไปนี้  

(1) กรณีราคาเสนอขายสดุทา้ยต ่ากว่าราคาเสนอขายสงูสดุ  

(2) กรณีที่ผู้จองซื้อหน่วยทรสัต์ไม่ได้รบัการจดัสรรหน่วยทรสัต์ หรอืผู้จดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ ใช้
สทิธปิฏเิสธการจดัสรรหน่วยทรสัตไ์ม่ว่าทัง้หมดหรอืบางสว่น 

(3) กรณีผูจ้องซือ้ไดร้บัการจดัสรรหน่วยทรสัตน้์อยกว่าจ านวนหน่วยทรสัตท์ีจ่องซือ้ 

(4) ในกรณีผูจ้องซือ้ไม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยทรสัต์ อนัเนื่องมาจากการไม่สามารถเรยีกเกบ็เงนิค่า
จองซือ้ตามเชค็ค่าจองซือ้หน่วยทรสัต ์

(5) กรณีที่มกีารยกเลกิการเสนอขายหน่วยทรสัต์ ตามที่ระบุไวใ้นส่วนที่ 3 ขอ้ 2.8.5 ของหนังสอืชี้
ชวน 

9.2 ขัน้ตอนและวธิกีารคนืเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรสัต ์ 

ผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัตแ์ต่ละรายซึง่เป็นผูร้บัจองซือ้ จะด าเนินการคนืเงนิ โดยไม่มดีอกเบีย้ และ/หรอื
ค่าเสยีหายใด ๆ โดย 

(ก) การโอนเงินอัตโนมัติเข้าบัญชีในชื่อผู้จองซื้อกรณีผู้จองซื้อช าระด้วยวิธี หักเงินอัตโนมัติ 
(Automatic Transfer System หรอื ATS) หรอืโอนเงนิเขา้บญัชซีื้อขายหลกัทรพัย์ตามประเภท
บญัชทีีลู่กคา้แจง้ไว ้ภายใน 5 วนัท าการ นับจากวนัสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขาย กรณีผูจ้องซือ้
มบีญัชซีือ้ขายหลกัทรพัยแ์ละมรีายละเอยีดบญัชธีนาคารทีใ่หไ้วก้บัผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์  
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(ข) การโอนเงนิผ่านบญัชธีนาคารตามทีผู่จ้องซือ้ระบุไวใ้นใบจองซือ้ภายใน 7 วนัท าการ นับจากวนั
สิน้สดุระยะเวลาการเสนอขาย  

(ค) จ่ายเป็นเช็คขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบยีนตามทีอ่ยู่ทีป่รากฏในฐานขอ้มลูผูถ้อืหน่วยทรสัต์เดมิทีม่สีทิธขิอง GLANDRT ภายใน 
10 วนัท าการ นบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขาย  

(ง) วธิอีื่นตามทีผู่จ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต ์เหน็ว่าเหมาะสม  

โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้รบัผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างส านักหกับญัชีหรือเช็คต่าง
ธนาคาร (ถ้าม)ี ทัง้นี้ ในกรณีทีไ่ม่สามารถคนืเงนิในระยะเวลาดงักล่าว ผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์แต่ละ
รายมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการส่งคนืเงนิดงักล่าว โดยจะต้องช าระดอกเบีย้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ในอตัรารอ้ยละ 
7.50 ต่อปี อย่างไรกด็ ีไม่ว่ากรณีใด ๆ หากได้มกีารส่งเชค็คนืเงนิทางไปรษณียล์งทะเบยีนตามทีอ่ยู่ที่
ปรากฏในฐานขอ้มูลผูถ้อืหน่วยทรสัต์เดมิทีม่สีทิธขิอง GLANDRT แลว้ ใหถ้อืว่าผูจ้องซือ้ไดร้บัเงินจอง
ซือ้คนืแลว้โดยชอบ และผูจ้องซือ้จะไม่มสีทิธเิรยีกรอ้งดอกเบีย้ และ/หรอืค่าเสยีหายใด ๆ อกีต่อไป 

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) -   
หมายเหตุ :   
(ก) การโอนเงนิอตัโนมตัเิขา้บญัชใีนชื่อผูจ้องซื้อกรณีผูจ้องซื้อช าระด้วยวธิีหกัเงนิอตัโนมตั ิ (Automatic Transfer System หรอื ATS) หรอืโอน

เงนิเขา้บญัชซีือ้ขายหลกัทรพัยต์ามประเภทบญัชทีีล่กูคา้แจง้ไว้ กรณีผูจ้องซือ้มบีญัชซีือ้ขายหลกัทรพัยแ์ละมรีายละเอยีดบญัชธีนาคารที่ให้ไว้
กบัผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต ์ 

(ข) การโอนเงนิผา่นบญัชธีนาคารตามทีผู่จ้องซือ้ระบุไวใ้นใบจองซือ้  
(ค) จ่ายเป็นเชค็ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายผูจ้องซื้อตามชื่อที่ระบุในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ปรากฏในฐานขอ้มูลผู้ ถอื

หน่วยทรสัตเ์ดมิทีม่สีทิธขิอง GLANDRT 

 

10. ข้อมูลส าคญัอ่ืน 

ผูล้งทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสีย่งก่อนตดัสนิใจลงทุน  
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แผนท่ีบริษทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กิมเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 

 
 

ตดิต่อคุณจริณฏัฐ ์ชาตเิชดิศกัดิ ์หรอื คุณวศนิ สธุรียงประเสรฐิ  
ฝ่ายวาณิชธนกจิ บรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
ชัน้ 20 อาคารส านกังาน ด ิออฟฟิศเศส แอท เซน็ทรลั เวลิด ์ 
เลขที ่999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 
โทรศพัท ์: 02-658-6300 ต่อ 1711 หรอื 1781  
โทรสาร : 02-658-6862 
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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 355,557,300 หน่วย 
รำคำเสนอขำย ไม่เกนิ 19.50 บาทต่อหน่วย 
มูลค่ำรวมของหน่วยทรสัต์ท่ีเสนอ
ขำย  

ไม่เกิน 6,933,367,350 บาท โดยมูลค่ารวมของหน่วยทรสัต์ที่เสนอ
ขายสุดท้ายจะขึน้อยู่กบัจ านวนหน่วยทรสัต์ที่เสนอขายสุดท้าย และ
ราคาเสนอขายสุดทา้ย ซึง่ผูเ้สนอขายหน่วยทรสัต์และผูจ้ดัการการจดั
จ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายจะเป็นผูก้ าหนดร่วมกนั 

ลกัษณะกำรเสนอขำย  เสนอขายต่อประชาชนทัว่ไป (Public Offering) ซึ่งรวมถึงผู้ที่ได้รบั
สิทธิจองซื้อหน่วยทรัสต์ที่เป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมของ CPNREIT 
และ GLANDRT  

สรปุข้อมูลส ำคญัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหน่วยทรสัตแ์ละหนังสือช้ีชวน 
ซ่ึงเป็นเพียงข้อมูลสรุปเก่ียวกบักำรเสนอขำย ลกัษณะและควำมเส่ียงของกองทรสัต์ ดงันัน้ ผู้ลงทุนต้อง
ศึกษำข้อมูลในรำยละเอียดจำกหนังสือช้ีชวนฉบบัเตม็ ซ่ึงสำมำรถขอได้จำกผู้จดัจ ำหน่ำยหน่วยทรสัตแ์ละ
ผู้จดักำรกองทรสัต์ หรืออำจศึกษำข้อมูลได้จำกแบบแสดงรำยกำรข้อมูลและหนังสือช้ีชวนท่ีบริษทัยื่นต่อ
ส ำนักงำน ก.ล.ต. ได้ท่ี website ของส ำนักงำน ก.ล.ต. 



ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์CPN รเีทล โกรท 
CPN RETAIL GROWTH LEASEHOLD REIT 

 

 

ส่วนที ่1 หน้า 2 

 
 

จ ำนวนหน่วยจองซ้ือขัน้ต ำ่ ส าหรบัส่วนที่เป็นการเสนอขายต่อประชาชนทัว่ไป (Public Offering) 
จ านวนขัน้ต ่าคอื 1,000 หน่วย และเพิม่เป็นจ านวนคณูของ 100 หน่วย 
ยกเว้นการจองซื้อตามสทิธขิองผู้ถือหน่วยทรสัต์เดมิของ CPNREIT 
และ GLANDRT 

ผู้ จ ัดกำ รกำรจัดจ ำห น่ำยและ
รบัประกนักำรจ ำหน่ำย 

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

ผูจ้ดัจ ำหน่ำย ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 

สดัส่วนกำรเสนอขำยเบือ้งต้น 

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

ประมาณ 266,669,904 หน่วย 

ส่วนท่ี 2 เสนอขายต่อประชาชนทัว่ไป ซึง่เป็นผูถ้อืหน่วยทรสัต์
เดมิของ GLANDRT 

ประมาณ 88,887,396 หน่วย 

ส่วนท่ี 3 เสนอขายต่อประชาชนทัว่ไป  หน่วยทรสัต์เพิม่เตมิในส่วนทีเ่หลอืจาก
ส่วนที ่1 และ/หรอืส่วนที ่2 

ผู้จดัการกองทรสัต์ และผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและผู้รบัประกนัการจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ขอสงวนสทิธิที่จะ
เปลี่ยนแปลงจ านวนหน่วยทรสัต์ที่จดัสรรในส่วนที่ 3 ให้แก่นักลงทุนในแต่ละประเภท ภายใต้ดุลพินิจของ
ผูจ้ดัการกองทรสัต์และผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและผู้รบัประกนัการจ าหน่ายหน่วยทรสัต ์โดยอาจพจิารณาเพิม่
หรอืลดสดัส่วนการเสนอขายหน่วยทรสัต์ (Claw Back/Claw Forward) แล้วแต่กรณี โดยพจิารณาจากปัจจยั
ต่างๆ เช่น ปรมิาณความตอ้งการซือ้หน่วยทรสัต์ของนักลงทุนกลุ่มต่าง ๆ เพื่อใหก้ารเสนอขายหน่วยทรสัต์ครัง้
นี้ประสบความส าเรจ็ ทัง้นี้ ตราบเท่าทีไ่ม่ขดัต่อกฎหมาย และ พ.ร.บ. หลกัทรพัยท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิใน สว่นที ่3  “ขอ้มลูเกีย่วกบัการเสนอขายหน่วยทรสัต์” 

3. วตัถปุระสงคข์องกำรระดมทุนในกำรเพ่ิมทุน 

1)  น าเงินที่ได้จากการระดมทุนโดยการเพิ่มทุนซึ่งรวมกับเงินที่จะได้จากการกู้ยืมเงิน และ/หรือเงินทุน
หมุนเวยีน ไปลงทุนใน (1) โครงการเซน็ทรลัมารนีา และ (2) โครงการเซน็ทรลัพลาซา ล าปาง ในมูลค่า
ทัง้สิน้ไม่เกนิ 5,672 ลา้นบาท และ/หรอื  

2)  เพื่อช าระหนี้จากการกู้ยืมเงนิที่ใช้ในการลงทุนในโครงการอาคารส านักงานเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส และ
โครงการอาคารส านักงานยูนิลเีวอร ์เฮา้ส ์ซึง่มกีารเขา้ลงทุนแลว้ รวมถงึค่าใชจ้่ายในการจดทะเบยีนสทิธิ
การเช่าโครงการเซน็ทรลัพลาซา พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) และ/หรอื  

3)  เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ส าหรบัการระดมทุนและการลงทุนในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ และ/หรอื 

4) เพื่อเป็นเงนิทุนหมุนเวยีนของ CPNREIT 
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ในกรณีที่ CPNREIT ระดมทุนได้ไม่เพยีงพอ ผู้จดัการกองทรสัต์อาจใชดุ้ลยพนิิจในการใชเ้งนิทีไ่ด้รบัจากการ
ระดมทุนเพื่อลงทุนในทรพัย์สนิบางโครงการตามล าดบั คอื (1) โครงการเซน็ทรลัมารนีา และ (2) โครงการเซน็ทรลั
พลาซา ล าปาง รวมทัง้อาจน าเงนิทีไ่ดจ้ากการระดมทุนบางสว่นไปช าระหนี้เงนิกูด้งักล่าวขา้งต้น เพื่อปรบัโครงสรา้งทุน
ของ CPNREIT ให้มีความเหมาะสม โดยภายหลังการลงทุน ช าระหนี้เงินกู้ยืม และหักค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ผูจ้ดัการกองทรสัตส์ามารถพจิารณาด าเนินการคนืเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรสัตใ์หแ้ก่ผูจ้องซือ้หน่วยทรสัต์ 

อน่ึง ส าหรบัการลงทุนในโครงการเซน็ทรลัพลาซา สุราษฎร์ธานี และโครงการเซน็ทรลัพลาซา อุบลราชธานี 
ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะพจิารณาลงทุนในทรพัยส์นิดงักล่าวเมื่อสภาวะการลงทุนในตลาดทุนเอือ้อ านวยต่อการเสนอขาย
หน่วยทรสัต ์เพื่อใหม้กีารลงทุนครบถว้นตามมตทิีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหน่วยทรสัตข์อง CPNREIT ครัง้ที ่1/2562 

โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิใน สว่นที ่2.1 “วตัถุประสงคก์ารใชเ้งนิ” 

4. กำรกู้ยืมเงิน 

CPNREIT อาจใช้แหล่งเงนิทุนบางส่วนจากการกู้ยมืเงินจากธนาคารพาณิชย์ และ/หรอืสถาบนัการเงิน เพื่อเข้า
ลงทุนในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ และ/หรอืเพื่อใชใ้นการช าระเงนิกูย้มื (Refinance) จากการเขา้ลงทุนในโครงการอาคาร
ส านกังานเดอะไนน์ ทาวเวอรส์ และโครงการอาคารส านักงานยนูิลเีวอร ์เฮา้ส ์และ/หรอืค่าใชจ้่ายในการจดทะเบยีนสทิธกิาร
เช่าอสงัหารมิทรพัยใ์นโครงการเซน็ทรลัพลาซา พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) โดยขอ้ก าหนดและเงื่อนไขของการกูย้มืเงนิตาม
ขอ้เสนอเบือ้งตน้ที ่CPNREIT ไดร้บัในปัจจุบนั มเีงื่อนไขทีส่ าคญัดงัต่อไปนี้ 

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

การช าระเงนิกูย้มื (Refinance) ทีใ่ชใ้นการลงทุนในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ และ/
หรอืเพื่อใช้ในการช าระเงินกู้ยมื (Refinance) จากการเขา้ลงทุนในโครงการอาคาร
ส านักงานเดอะไนน์ ทาวเวอรส์ และโครงการอาคารส านักงานยูนิลเีวอร ์เฮา้ส์ และ/
หรือค่าใช้จ่ายในการจดทะเบยีนสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์ในโครงการเซ็นทรลั
พลาซา พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) และใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สินของ 
CPNREIT 

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

สญัญาเงนิกูแ้ละเอกสารทางการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งซึง่กองทรสัตแ์ละผูใ้หกู้จ้ะตกลงกนั 
หลกัประกนัเงินกู้ ไม่มหีลกัประกนั 
เ ง่ื อนไขกำรป ฏิบัติตำม
สญัญำเงินกู้ท่ีส ำคญั 

ผู้กู้ตกลงจะด าเนินการให้อตัราส่วนความสามารถในการช าระหนี้ ของผู้กู้ไม่ต ่ากว่า
อตัรา 1.2 เท่า ณ ทุก ๆ สิน้ปีบญัชตีามทีป่รากฏในงบแสดงฐานะทางการเงนิ 

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

ปัจจุบนั CPNREIT มกีารลงทุนในทรพัยส์นิทีล่งทุนอยู่เดมิ ดงันี้   
โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิใน สว่นที ่2.3 ขอ้ 3.1 “ขอ้มลูเกีย่วกบัทรพัยส์นิทีล่งทุนอยู่เดมิ” 

(ข้อมูล ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563) 
ทรพัยสิ์น ลกัษณะกำรลงทุน ระยะเวลำกำร

เช่ำคงเหลือ 
วนัท่ีส้ินสดุ

ระยะเวลำกำร
เช่ำ 

ผูบ้ริหำร
ทรพัยสิ์น 

รำคำประเมิน
ทรพัยสิ์น 

โครงการเซน็ทรลัพลาซา 
พระราม 2/1 

สทิธกิารเช่าช่วงทีด่นิ สทิธกิาร
เช่าอสงัหารมิทรพัยแ์ละงาน
ระบบ กรรมสทิธิใ์น
สงัหารมิทรพัย/์2 

ประมาณ 5 ปี 
และอกี 30 ปี
นบัจากวนัที ่15 
สงิหาคม 2568 

15 สงิหาคม 2568 
(สญัญาเช่าช่วงต่อ
อายุจะหมดอายุใน
วนัที ่15 สงิหาคม 

2598) 

CPN 23,229 ลา้น
บาท/3/4 

โครงการเซน็ทรลัพลาซา 
พระราม 3 

สทิธกิารเช่าที่ดนิ สทิธกิารเช่า
อสงัหาริมทรพัย์ กรรมสิทธิใ์น
งานระบบและสงัหารมิทรพัย์ 

ประมาณ 15 ปี 15 สงิหาคม 2578 CPN 11,447 ลา้น
บาท/5 

โครงการเซน็ทรลัพลาซา 
ป่ินเกลา้ 

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

ประมาณ 4 ปี 15 ธนัวาคม 2567 CPN 5,216 ลา้นบาท/5 

โครงการเซน็ทรลัพลาซา 
เชยีงใหม ่แอรพ์อรต์ 

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

ประมาณ 24 ปี 22 เมษายน 2587 CPN 10,655 ลา้น
บาท/5 

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 17 ปี 31 สงิหาคม 2580 CPN 7,290 ลา้นบาท/5 

โรงแรมฮลิตนั พทัยา สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
และงานระบบ กรรมสิทธิใ์น
สงัหารมิทรพัย ์

ประมาณ 17 ปี 31 สงิหาคม 2580 กลุ่มฮลิตนั 3,505 ลา้นบาท/5 

โ ค ร ง ก า ร อ า ค า ร
ส านักงานเดอะไนน์ ทาว
เวอรส์ 

สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
และงานระบบ กรรมสิทธิใ์น
สงัหารมิทรพัย ์

ประมาณ 27 ปี 18 เมษายน 2590 GLAND 5,521 ลา้นบาท/4 

โ ค ร ง ก า ร อ า ค า ร
ส านั ก ง านยู นิ ลี เ ว อ ร์  
เฮา้ส ์

สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
และงานระบบ กรรมสิทธิใ์น
สงัหารมิทรพัย ์

ประมาณ 14 ปี 14 พฤศจกิายน 
2577 

สเตอรล์งิ 1,354 ลา้นบาท/4 

หมำยเหตุ   
1. เมื่อวนัที ่31 มนีาคม 2563 CPNREIT ไดจ้ดทะเบยีนสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยใ์นโครงการเซน็ทรลัพลาซา พระราม 2 (ชว่งต่ออายุ) โดยระยะเวลาเชา่อสงัหารมิทรพัย์

และงานระบบจะเริ่มในวนัที่ 16 สงิหาคม 2568 และจะมกีารช าระค่าเช่าจ านวน 25,394 ล้านบาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม อากรแสตมป์ 
ค่าธรรมเนียม และค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง) ในวนัเริม่ระยะเวลาการเชา่ดงักล่าว 

2. ลกัษณะการลงทุนของ CPNREIT ในโครงการเซน็ทรลัพลาซา พระราม 2 (ชว่งต่ออายุ) จะเป็นการลงทุนในสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย์และงานระบบ (ไม่รวมทีด่นิ) 
3. ราคาประเมนิทรพัย์สนิเป็นราคาประเมนิทรพัยส์นิของโครงการเซน็ทรลัพลาซา พระราม 2 (สญัญาสิน้สุดวนัที ่15 สงิหาคม 2568) และโครงการเซน็ทรลัพลาซา พระราม 

2 (ชว่งต่ออายุ) 
4. มลูค่า ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 ซึง่เป็นวนัทีม่กีารประเมนิราคาทรพัยส์นิล่าสุด 
5. มลูค่า ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ซึง่เป็นวนัทีม่กีารประเมนิราคาทรพัยส์นิล่าสุด  
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5.1 สรปุอตัรำกำรเช่ำพืน้ท่ี/อตัรำเข้ำพกัเฉล่ีย (Occupancy Rate) ของทรพัยสิ์นท่ีลงทุนอยู่เดิมส ำหรบัปีล่ำสุด
และไตรมำสสะสมล่ำสุด 

โครงกำร 
(หน่วย : ร้อยละ)/1 

ปีส้ินสดุ 
31 ธนัวำคม 2560/2 

ปีส้ินสดุ  
31 ธนัวำคม 2561 

ปีส้ินสดุ  
31 ธนัวำคม 2562 

9 เดือนส้ินสดุ  
30 กนัยำยน 2563 

โครงการเซน็ทรลัพลาซา พระราม 2 รอ้ยละ 90.8 รอ้ยละ 94.8 รอ้ยละ 95.5 รอ้ยละ 94.2/3 
โครงการเซน็ทรลัพลาซา พระราม 3 รอ้ยละ 71.0 รอ้ยละ 90.0 รอ้ยละ 95.6 รอ้ยละ 96.7 
โครงการเซ็นทรลัพลาซา ป่ินเกล้า (ส่วน
ศนูยก์ารคา้) 

รอ้ยละ 96.6 รอ้ยละ 98.9 รอ้ยละ 98.1 รอ้ยละ 99.2 

โครงการเซ็นทรลัพลาซา ป่ินเกล้า (ส่วน
อาคารส านกังาน) 

รอ้ยละ 87.2 รอ้ยละ 86.7 รอ้ยละ 89.6 รอ้ยละ 86.9 

โครงการเซ็นทรลัพลาซา เชียงใหม่ แอร์
พอรต์ 

รอ้ยละ 93.6 รอ้ยละ 92.7 รอ้ยละ 94.4 รอ้ยละ 94.8 

โครงการเซน็ทรลัเฟสตวิลั พทัยา บชี รอ้ยละ 97.6/4 รอ้ยละ 96.0 รอ้ยละ 97.9 รอ้ยละ 96.9 
โรงแรมฮลิตนั พทัยา/5 รอ้ยละ 93.4/4 รอ้ยละ 91.1 รอ้ยละ 88.8 รอ้ยละ 61.6/6 
โครงการอาคารส านักงานเดอะไนน์ ทาว
เวอรส์/7 

รอ้ยละ 95.5 รอ้ยละ 98.3 รอ้ยละ 98.6 รอ้ยละ 89.5/8 

โครงการอาคารส านกังานยนูิลเีวอร ์เฮา้ส์ รอ้ยละ 100.0 รอ้ยละ 100.0 รอ้ยละ 100.0 รอ้ยละ 100.0/8 
หมำยเหตุ 
1. ขอ้มลูเฉลีย่รายงวด 
2. CPNREIT จดัตัง้ขึน้ในวนัที่ 29 พฤศจกิายน 2560 โดยการแปลงสภาพมาจากกองทุนรวม CPNRF โดยอตัราการเช่าพื้นที่ดงักล่าว รวมอตัราการเช่าพื้นที่ของ

ทรพัยส์นิทีล่งทุนอยู่เดมิในขณะทีย่งัเป็นกองทุนรวม CPNRF ดว้ย 
3. โครงการเซน็ทรลัพลาซา พระราม 2 ได้มกีารปรบัปรุงหรอืซ่อมแซมใหญ่ (Renovation) ตัง้แต่เดอืนกรกฎาคม 2563 โดยคาดว่าจะด าเนินการแล้วเสรจ็ในเดือน

ตุลาคม 2564 
4. CPNREIT ลงทุนในโครงการเซน็ทรลัเฟสตวิลั พทัยา บชี และโรงแรมฮลิตนัพทัยา ในวนัที ่1 ธนัวาคม 2560 
5. อตัราการเขา้พกัเฉลีย่ 
6. อตัราการเขา้พกัเฉลีย่ในงวดไตรมาส 1 ปี 2563 เท่านัน้ เนื่องจากโรงแรมฮลิตนั พทัยาไดม้กีารปรบัปรุงหรอืซ่อมแซมใหญ่ (Renovation) ตัง้แต่เดอืนเมษายน 2563 

โดยไดเ้ริม่เปิดด าเนินการแลว้บางส่วนตัง้แต่เดอืนพฤศจกิายน 2563 
7. ไม่รวมพืน้ทีห่อ้งประชมุขนาด 3,068 ตารางเมตร 
8. CPNREIT ลงทุนในโครงการอาคารส านักงานเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส ในวนัที่ 1 มีนาคม 2563 และลงทุนในโครงการอาคารส านักงานยูนิลเีวอร์ เฮ้าส์ ในวนัที่ 2 

มนีาคม 2563 

5.2 ผลกำรด ำเนินงำนท่ีผำ่นมำของทรพัยสิ์นท่ีลงทุนอยู่เดิมส ำหรบัปีล่ำสุดและไตรมำสสะสมล่ำสุด  

รำยกำร 
ปีส้ินสดุ 

31 ธนัวำคม 2560/1 
ปีส้ินสดุ  

31 ธนัวำคม 2561 
ปีส้ินสดุ 

31 ธนัวำคม 2562 

9 เดือนส้ินสดุ  
30 กนัยำยน 

2563/2 
รายไดจ้ากอสงัหารมิทรพัย ์(ลา้นบาท)/3 3,522 4,924 5,131 3,028/4 
รายได้สุทธิจากอสังหาริมทรัพย์ (ล้าน
บาท) 

2,870 4,152 4,425 2,573/4 

อตัราการเช่าพืน้ทีเ่ฉลีย่ (รอ้ยละ)/5/6 รอ้ยละ 89.3 รอ้ยละ 93.2 รอ้ยละ 95.1 รอ้ยละ 93.9 
พืน้ทีใ่หเ้ช่ารวม (ตารางเมตร) 247,567 248,823 248,598 326,401 
อัตราส่วนรายได้ค่าเช่าต่อรายได้จาก
อสงัหารมิทรพัย/์7 

รอ้ยละ 74.1 รอ้ยละ 73.1 รอ้ยละ 72.5 รอ้ยละ 74.2/8 

อตัราการต่ออายุสญัญาเช่าของผูเ้ช่าเดมิ/9 รอ้ยละ 97.2 รอ้ยละ 97.5 รอ้ยละ 96.5 รอ้ยละ 96.9 
อัตราการเข้าพกัเฉลี่ยของโรงแรม (ร้อย
ละ) 

รอ้ยละ 93.4/10 รอ้ยละ 91.1 รอ้ยละ 88.8 รอ้ยละ 61.6/11 

จ านวนหอ้งพกั (หอ้ง) 302/10 302 302 302/12 
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หมำยเหตุ 
1 CPNREIT จดัตัง้ขึน้ในวนัที ่29 พฤศจกิายน 2560 โดยการแปลงสภาพมาจากกองทุนรวม CPNRF โดยผลการด าเนินงานดงักล่าว รวมผลการด าเนินงานในขณะที่

ยงัเป็นกองทุนรวม CPNRF ดว้ย 
2. CPNREIT ลงทุนในโครงการอาคารส านกังานเดอะไนน์ ทาวเวอรส์ ในวนัที ่1 มนีาคม 2563 และลงทุนโครงการอาคารส านกังานยูนิลเีวอร ์เฮา้ส ์ในวนัที ่2 มนีาคม 

2563 
3. รายไดค้่าเชา่และค่าบรกิาร และรายไดอ้ื่น 
4. รายไดจ้ากอสงัหารมิทรพัย ์และรายไดสุ้ทธจิากอสงัหารมิทรพัย์ ในงวด 9 เดอืนสิน้สุด 30 กนัยายน 2562 มมีลูค่า 3,868 ลา้นบาท และ 3,348 ลา้นบาท ตามล าดบั 
5. เฉพาะโครงการประเภทศนูยก์ารคา้และอาคารส านกังาน โดยเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัดว้ยพืน้ทีใ่หเ้ชา่ 
6. ขอ้มลูเฉลีย่รายงวด 
7. รายไดค้่าเชา่จากผูเ้ชา่หลกัและผูเ้ชา่ประเภทรา้นคา้ 
8. รายไดค้่าเชา่สุทธจิากส่วนลดค่าเชา่ 
9. เฉพาะสญัญาเชา่ทีม่รีะยะเวลาการเชา่มากกวา่ 1 ปี 
10. CPNREIT ลงทุนในโครงการเซน็ทรลัเฟสตวิลั พทัยา บชี และโรงแรมฮลิตนัพทัยา ในวนัที ่1 ธนัวาคม 2560 
11. อตัราการเขา้พกัเฉลีย่ในงวดไตรมาส 1 ปี 2563 เท่านัน้ เนื่องจากโรงแรมฮลิตนั พทัยาไดม้กีารปรบัปรุงหรอืซ่อมแซมใหญ่ (Renovation) ตัง้แต่เดอืนเมษายน 2563 

และเริม่เปิดด าเนินการแลว้บางส่วนตัง้แต่เดอืนพฤศจกิายน 2563 
12. ภายหลงัการการปรบัปรุงหรอืซ่อมแซมใหญ่ (Renovation) ของโรงแรมฮลิตนั พทัยา จ านวนห้องพกัจงึมจี านวนเพิม่ขึน้ 2 ห้อง ท าให้จ านวนหอ้งพกัรวมเป็น 304 

หอ้ง โดยจ านวนหอ้งพกัทีเ่พิม่ขึน้ดงักล่าวอยู่ระหวา่งการขึน้ทะเบยีนกบัหน่วยงานราชการทีเ่กีย่วขอ้ง 

6. รำยละเอียดท่ีส ำคญัเก่ียวกบัทรพัยสิ์นท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติม 

CPNREIT มคีวามประสงคท์ีจ่ะเขา้ลงทุนในทรพัยส์นิเพิม่เตมิ ดงันี้  
โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิใน สว่นที ่2.3 ขอ้ 3.2 “ขอ้มลูเกีย่วกบัทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ” 

(ข้อมูล ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563) 
ทรพัยสิ์น ลกัษณะกำรลงทุน ระยะเวลำ

กำรเช่ำ 
วนัท่ีส้ินสดุ
ระยะเวลำ
กำรเช่ำ 

ผูบ้ริหำร
ทรพัยสิ์น 

มลูค่ำกำรลงทุน/1/2 

โครงการเซน็ทรลั
มารนีา 

สทิธกิารเช่า/เช่าช่วง
อสงัหารมิทรพัย ์สทิธกิาร
เช่างานระบบ กรรมสทิธิใ์น
สงัหารมิทรพัย ์

ประมาณ 15 
ปี 

30 เมษายน 
2578 

CPN ไมเ่กนิ 2,574 ลา้นบาท 

โครงการเซน็ทรลั
พลาซา ล าปาง 

สทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์
และงานระบบ กรรมสทิธิใ์น
สงัหารมิทรพัย ์

ประมาณ 21 
ปี 

16 ธนัวาคม 
2584 

CPN ไมเ่กนิ 3,098 ลา้นบาท 

หมำยเหตุ  
1.  มลูค่าการลงทุนของ CPNREIT ไม่รวมค่าธรรมเนียมการจดทะเบยีน ภาษมีลูค่าเพิม่ และอากรแสตมป์ รวมตลอดจนค่าธรรมเนียม และค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
2.  ตามมตทิี่ประชุมวสิามญัผูถ้อืหน่วยทรสัต์ ครัง้ที่ 1/2562 มูลค่าการลงทุนสูงสุดส าหรบัโครงการเซน็ทรลัมารนีา และโครงการเซน็ทรลัพลาซา ล าปาง  มมีูลค่าไม่

เกนิ 2,768 ลา้นบาท และ 3,098 ลา้นบาท ตามล าดบั รวมเป็นมลูค่าสงูสุดไม่เกนิ 5,866 ลา้นบาท  
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6.1 ผลกำรด ำเนินงำนท่ีผำ่นมำของทรพัยสิ์นท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมส ำหรบัปีล่ำสุดและไตรมำสสะสมล่ำสุด 

(ปีส้ินสุด 31 ธนัวำคม 2560) 
ทรพัยสิ์น รำยได้จำก

อสงัหำริมทรพัย ์
(ล้ำนบำท)/1 

รำยได้สทุธิจำก
อสงัหำริมทรพัย ์

(ล้ำนบำท) 

อตัรำกำรเช่ำ
พืน้ท่ี/2 

พืน้ท่ีให้เช่ำ 
(ตำรำงเมตร) 

อตัรำค่ำเช่ำ
พืน้ท่ีเฉล่ีย 

(บำท/ตำรำง
เมตร/เดือน)/3/4 

โครงการเซน็ทรลัมารนีา 307 204 รอ้ยละ 92.1 13,475 1,490 
โครงการเซน็ทรลัพลาซา ล าปาง 293 188 รอ้ยละ 92.4 16,170 1,170 

หมำยเหตุ 
1. รายไดค้่าเชา่และค่าบรกิาร และรายไดอ้ื่น 
2. ขอ้มลูเฉลีย่รายงวด 
3. ขอ้มลู ณ วนัสิน้งวด 
4.  เฉพาะส่วนของผูเ้ชา่ประเภทรา้นคา้ (In-line Tenant) โดยไม่รวมผูเ้ชา่พืน้ทีช่ ัว่คราว 

(ปีส้ินสุด 31 ธนัวำคม 2561) 
ทรพัยสิ์น รำยได้จำก

อสงัหำริมทรพัย ์
(ล้ำนบำท)/1 

รำยได้สทุธิจำก
อสงัหำริมทรพัย ์

(ล้ำนบำท) 

อตัรำกำรเช่ำ
พืน้ท่ี/2 

พืน้ท่ีให้เช่ำ 
(ตำรำงเมตร) 

อตัรำค่ำเช่ำ
พืน้ท่ีเฉล่ีย 

(บำท/ตำรำง
เมตร/เดือน)/3/4 

โครงการเซน็ทรลัมารนีา 314 215 รอ้ยละ 97.1 13,484 1,490 
โครงการเซน็ทรลัพลาซา ล าปาง 297 195 รอ้ยละ 92.8 15,887 1,100 

หมำยเหตุ 
1. รายไดค้่าเชา่และค่าบรกิาร และรายไดอ้ื่น 
2. ขอ้มลูเฉลีย่รายงวด 
3. ขอ้มลู ณ วนัสิน้งวด 
4.  เฉพาะส่วนของผูเ้ชา่ประเภทรา้นคา้ (In-line Tenant) โดยไม่รวมผูเ้ชา่พืน้ทีช่ ัว่คราว 

(ปีส้ินสุด 31 ธนัวำคม 2562) 
ทรพัยสิ์น รำยได้จำก

อสงัหำริมทรพัย ์
(ล้ำนบำท) /1 

รำยได้สทุธิจำก
อสงัหำริมทรพัย ์

(ล้ำนบำท) 

อตัรำกำรเช่ำ
พืน้ท่ี/2 

พืน้ท่ีให้เช่ำ 
(ตำรำงเมตร) 

อตัรำค่ำเช่ำ
พืน้ท่ีเฉล่ีย (บำท/
ตำรำงเมตร/
เดือน)/3/4 

โครงการเซน็ทรลัมารนีา 309 211 รอ้ยละ 96.4 13.759 1,330 
โครงการเซน็ทรลัพลาซา ล าปาง 293 203 รอ้ยละ 92.4 15,863 1,090 

หมำยเหตุ 
1. รายไดค้่าเชา่และค่าบรกิาร และรายไดอ้ื่น 
2. ขอ้มลูเฉลีย่รายงวด 
3. ขอ้มลู ณ วนัสิน้งวด 
4.  เฉพาะส่วนของผูเ้ชา่ประเภทรา้นคา้ (In-line Tenant) โดยไม่รวมผูเ้ชา่พืน้ทีช่ ัว่คราว 
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(9 เดือน ส้ินสุด 30 กนัยำยน 2563) 
ทรพัยสิ์น รำยได้จำก

อสงัหำริมทรพัย ์
(ล้ำนบำท) /1 

รำยได้สทุธิจำก
อสงัหำริมทรพัย ์

(ล้ำนบำท) 

อตัรำกำรเช่ำ
พืน้ท่ี/2 

พืน้ท่ีให้เช่ำ 
(ตำรำงเมตร) 

อตัรำค่ำเช่ำ
พืน้ท่ีเฉล่ีย (บำท/
ตำรำงเมตร/
เดือน)/3/4 

โครงการเซน็ทรลัมารนีา 122/5 73/5 รอ้ยละ 97.2 14,793 1,260 
โครงการเซน็ทรลัพลาซา ล าปาง 155/6 108/6 รอ้ยละ 93.4 15,863 1,140 

หมำยเหตุ 
1. รายไดค้่าเชา่และค่าบรกิาร และรายไดอ้ื่น 
2. ขอ้มลูเฉลีย่รายงวด 
3. ขอ้มลู ณ วนัสิน้งวด 
4.  เฉพาะส่วนของผูเ้ชา่ประเภทรา้นคา้ (In-line Tenant) โดยไม่รวมผูเ้ชา่พืน้ทีช่ ัว่คราว 
5. รายไดจ้ากอสงัหารมิทรพัย ์และรายไดสุ้ทธจิากอสงัหารมิทรพัย์ ในงวด 9 เดอืนสิน้สุด 30 กนัยายน 2562 มมีลูค่า 233 ลา้นบาท และ 160 ลา้นบาท ตามล าดบั 
6. รายไดจ้ากอสงัหารมิทรพัย ์และรายไดสุ้ทธจิากอสงัหารมิทรพัย์ ในงวด 9 เดอืนสิน้สุด 30 กนัยายน 2562 มมีลูค่า 219 ลา้นบาท และ 144 ลา้นบาท ตามล าดบั 

7. รำยละเอียดท่ีส ำคญัเก่ียวกบัทรพัยสิ์นท่ีคำดว่ำจะเข้ำลงทุนในภำยหลงัจำกลงทุนในทรพัยสิ์นท่ีจะลงทุน
เพ่ิมเติมในครัง้น้ี 

โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิใน สว่นที ่2.3 ขอ้ 3.3 “ขอ้มลูเกีย่วกบัทรพัยส์นิทีค่าดว่าจะเขา้ลงทุนในภายหลงั
จากลงทุนในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิในครัง้นี้” 

8. สรปุรำคำท่ีจะลงทุนและรำคำประเมินของทรพัยสิ์นท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติม 

โครงกำร 
(หน่วย : ล้ำนบำท) 

มลูค่ำประเมิน
โดย PPA/1 

มลูค่ำประเมิน
โดย SL/1 

มลูค่ำประเมิน
ต ำ่สดุ 

มลูค่ำกำร
ลงทุน/2/3 

มลูค่ำกำร
ลงทุนสงูกว่ำ
รำคำประเมิน 

เซน็ทรลัมารนีา 2,088 1,980 1,980 ไมเ่กนิ 2,574 รอ้ยละ 30.0 
เซน็ทรลัพลาซา ล าปาง 2,693 2,678 2,678 ไมเ่กนิ 3,098 รอ้ยละ 15.7 
รวม 4,781 4,658 4,658 ไม่เกิน 5,672 ร้อยละ 21.8 

หมำยเหตุ  
1.  บรษิทัประเมนิมูลค่าทรพัย์สนิใช้วธิกีารประเมนิมูลค่าทรพัย์สนิโดยวธิรีายได้ (Income Approach) โดยวนัที่วดัมูลค่าคอืวนัที่ที่คาดว่าจะลงทุนในทรพัย์สินที่จะ

ลงทุนเพิม่เตมิ (วนัทีว่ดัมลูค่า คอืวนัที ่1 มกราคม 2564) 
2.  มลูค่าการลงทุนของ CPNREIT ไม่รวมค่าธรรมเนียมการจดทะเบยีน ภาษมีลูค่าเพิม่ และอากรแสตมป์ รวมตลอดจนค่าธรรมเนียม และค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
3.  ตามมตทิี่ประชุมวสิามญัผูถ้อืหน่วยทรสัต์ ครัง้ที่ 1/2562 มูลค่าการลงทุนสูงสุดส าหรบัโครงการเซน็ทรลัมารนีา และโครงการเซน็ทรลัพลาซา ล าปาง มมีูลค่าไม่

เกนิ 2,768 ลา้นบาท และ 3,098 ลา้นบาท ตามล าดบั รวมเป็นมลูค่าสงูสุดไม่เกนิ 5,866 ลา้นบาท 

มูลค่าการลงทุนรวมจ านวนไม่เกนิ 5,672 ลา้นบาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมการจดทะเบยีน ภาษีมูลค่าเพิม่ และ
อากรแสตมป์ รวมตลอดจนค่าธรรมเนียม และค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง) เป็นมูลค่าทีส่งูกว่าราคาประเมนิต ่าสุดของ
ทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิทีป่ระเมนิโดยบรษิทัประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิประมาณรอ้ยละ 21.8 
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ความเหน็ของที่ปรกึษาทางการเงนิและผู้จดัการกองทรสัต์เกี่ยวกบัความสมเหตุสมผลของราคาในการเขา้ลงทุนใน
ทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ 

การระดมทุนเพื่อลงทุนในโครงการเซ็นทรลัมารีนา และโครงการเซ็นทรลัพลาซา ล าปาง โดยที่จะลงทุนใน
ทรพัยส์นิทีเ่หลอือกี 2 โครงการ คอืโครงการเซน็ทรลัพลาซา สุราษฎรธ์านี และ โครงการเซน็ทรลัพลาซา อุบลราชธานี 
ต่อไปหลงัจากน้ีนัน้ จะเป็นประโยชน์และเป็นการด าเนินการทีม่คีวามเหมาะสม โดยทีแ่นวโน้มตลาดทุนในปัจจุบนัมกีาร
ฟ้ืนตวัทีด่แีมจ้ะยงัมคีวามผนัผวนอยู่บา้ง แต่หากพจิารณาจากผลการด าเนินงานของ CPNREIT ในไตรมาส 3 และไตร
มาส 4 ปี 2563 ทีผ่่านมา กอ็ยู่ในช่วงทีก่ าลงัฟ้ืนตวั โดยคาดว่าน่าจะเป็นโอกาสทีส่ามารถระดมทุนไดภ้ายใตส้ถานการณ์
ที่ตลาดทุนมคีวามผนัผวนในปัจจุบนั ซึ่งการด าเนินการดงักล่าวยงัคงเป็นไปตามแผนงานการลงทุนและการบริหาร
โครงสรา้งเงนิทุนทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหน่วยทรสัต ์ครัง้ที ่1/2562 นอกจากนี้ การระดมทุนเพื่อลงทุน
ในโครงการเซน็ทรลัมารนีา และโครงการเซน็ทรลัพลาซา ล าปาง ยงัจะช่วยลดความเสีย่งทางการเงนิของ CPNREIT 
จากการทีม่อีตัราสว่นการกูย้มืเงนิต่อสนิทรพัยร์วมในระดบัค่อนขา้งสงูกว่าอตัราสว่นการกูย้มืตามนโยบาย โดย ณ วนัที ่
30 กนัยายน 2563 CPNREIT มอีตัราส่วนการกู้ยมืเงนิต่อสนิทรพัย์รวมในกรณีที่ไม่รวมมูลค่าทรพัย์สนิจากโครงการ
เซน็ทรลัพลาซา พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) อยู่ทีป่ระมาณรอ้ยละ 43.2 โดยภายหลงัการเพิม่ทุนและลงทุนในทรพัยส์นิทีจ่ะ
ลงทุนเพิม่เตมิครัง้นี้ คาดว่าจะเป็นประโยชน์แก่ CPNREIT โดยจะท าใหอ้ตัราสว่นดงักล่าวลดลงไปอยู่ทีป่ระมาณรอ้ยละ 
39.9 และจะท าให ้CPNREIT มสีภาพคล่องในการช าระคนืเงนิตน้ และ/หรอืดอกเบีย้ (Debt Service) มากขึน้ ซึง่จะช่วย
ลดความเสีย่งทางการเงนิของ CPNREIT  

โดยทัว่ไปในการพิจารณาราคาที่เหมาะสมในการลงทุนจะพิจารณาจากอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหน่วย 
(Distribution Yield) เป็นหลกั และเนื่องจาก CPNREIT ได้มกีารเขา้ลงทุนในโครงการอาคารส านักงานเดอะไนน์ ทาว
เวอร์ส และโครงการอาคารส านักงานยูนิลเีวอร์ เฮ้าส ์เมื่อวนัที ่1 มนีาคม 2563 และวนัที่ 2 มนีาคม 2563 ตามล าดบั 
โดยเป็นการด าเนินการเพยีงบางส่วนตามแผนการลงทุนที่ได้รบัอนุมตัิจากที่ประชุมวิสามญัผู้ถือหน่วยทรสัต์ ครัง้ที่ 
1/2562 และไดใ้ชแ้หล่งเงนิทุนจากเงนิกูย้มืทัง้จ านวน อนัเป็นผลท าใหโ้ครงสรา้งเงนิทุนมสีดัสว่นเงนิกูย้มืสงูกว่านโยบาย
ของผูจ้ดัการกองทรสัต ์และเป็นโครงสรา้งทางการเงนิชัว่คราว แต่หากมกีารพจิารณาอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนใน
ทรพัยส์นิทีเ่ทยีบเคยีงได ้(Asset Yield) ส าหรบักรณีทรพัยส์นิทีล่งทุนอยู่เดมิ และทรพัยส์นิภายหลงัการลงทุนเพิม่เตมิ 
ซึ่งจะเห็นว่าอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในทรพัย์สนิประเภทศูนย์การค้าส าหรบัช่วงเวลาประมาณการวนัที่ 1 
มกราคม 2564 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 ภายหลงัการเขา้ลงทุนในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ จะมอีตัราผลตอบแทน
จากการลงทุนในทรพัยส์นิ (Asset Yield) สูงกว่ากรณีของทรพัยส์นิทีล่งทุนอยู่เดมิก่อนการเขา้ลงทุนในทรพัย์สนิทีจ่ะ
ลงทุนเพิม่เตมิ ตามทีป่รากฏในตารางดา้นล่าง  
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ประมำณกำรอตัรำผลตอบแทนจำกกำรลงทุน (Asset Yield) ของทรพัยสิ์นประเภทศนูยก์ำรค้ำ 
 กรณีท่ี 1 : 

ทรพัยส์นิทีล่งทุนอยู่เดมิ/1 
กรณีท่ี 2 : 

ทรพัยส์นิภายหลงัการลงทุนเพิม่เตมิ (กรณี
ที ่1 และทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ) 

(ก ) : ปร ะมาณการ ร าย ได้ สุ ท ธิ จ า ก
อสงัหารมิทรพัย/์2  (ลา้นบาท) 

2,856 3,181 

(ข) : มลูค่าทรพัยส์นิจากการประเมนิ และ/
หรอื มูลค่าที่เขา้ลงทุน และ/หรอื มูลค่าที่
คาดว่าจะเขา้ลงทุน/3 (ลา้นบาท) 

52,621 58,293 

(ก) / (ข) : ประมาณการอตัราผลตอบแทน
จากการลงทุนในทรพัยส์นิ  

รอ้ยละ 5.4 รอ้ยละ 5.5 

หมำยเหตุ  
1. ประกอบดว้ยทรพัยส์นิทีล่งทุนอยู่เดมิโดยไม่รวมโครงการอาคารส านกังานเดอะไนน์ ทาวเวอรส์ โครงการอาคารส านกังานยนูิลเีวอร ์เฮา้ส์ และโรงแรมฮลิตนัพทัยา

เนื่องจากเป็นประเภททรพัยส์นิทีแ่ตกต่างกนั รวมถงึไม่รวมโครงการเซน็ทรลัพลาซา ป่ินเกลา้เนื่องจากเป็นทรพัยส์นิทีค่งเหลอืระยะเวลาการเชา่เพยีงแค่ประมาณ 
4 ปี (สญัญาสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2567) ซึง่ค่อนขา้งน้อยเมื่อเทยีบกบัทรพัยส์นิทีล่งทุนอยู่เดมิประเภทศนูยก์ารคา้ของ CPNREIT 

2. รายไดจ้ากอสงัหารมิทรพัยส์ุทธ ิ (ก่อนค่าธรรมเนียมบรหิารอสงัหารมิทรพัย์) ในปี 2564 ของแต่ละทรพัยส์นิ อา้งองิจากประมาณการงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็และ
งบประกอบรายละเอยีดก าไรจากการลงทุนสุทธติามสมมตฐิานส าหรบัชว่งเวลาประมาณการวนัที ่1 มกราคม 2564 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 

3. ส าหรบัทรพัยส์นิทีล่งทุนอยู่เดมิใชร้าคาประเมนิจากผูป้ระเมนิตามงบการเงนิของ CPNREIT ไตรมาสที ่3 ปี 2563 ส าหรบัทรพัยส์นิทีจ่ะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิใช้ราคา
ทีจ่ะลงทุนในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ  

ทัง้นี้ ผู้จดัการกองทรสัต์คาดว่าผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 
(COVID-19) ส าหรบัโครงการเซ็นทรัลมารีนาจะคงอยู่เป็นการชัว่คราว โดยคาดว่าจะมีผลการด าเนินงานที่ฟ้ืนตัว
ภายหลงัสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ไดค้ลีค่ลายลง 

ผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละทีป่รกึษาทางการเงนิเหน็วา่ ราคาในการเขา้ลงทุนสงูสดุดงักล่าวเป็นราคาทีเ่หมาะสม โดย
พิจารณาผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยจะได้รับในปีแรกจากประมาณการงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบประกอบ
รายละเอยีดก าไรจากการลงทุนสุทธติามสมมติฐานส าหรบัช่วงเวลาประมาณการวนัที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวนัที่ 31 
ธนัวาคม 2564 ทัง้ในส่วนทีเ่ป็นประมาณการเงนิจ่ายผูถ้อืหน่วย (Cash Distribution Per Unit) และประมาณการอตัรา
เงนิจ่ายผู้ถือหน่วย (Distribution Yield) กล่าวคอื ในกรณีที่ 2 (ทรพัย์สนิทัง้หมดหลงัการลงทุนในทรพัย์สนิทีจ่ะลงทุน
เพิม่เตมิ) จะมปีระมาณการเงนิจ่ายผูถ้อืหน่วย (Cash Distribution Per Unit) และประมาณการอตัราเงนิจ่ายผูถ้อืหน่วย 
(Distribution Yield) อยู่ทีป่ระมาณ 1.4020 บาทต่อหน่วย และรอ้ยละ 7.01 ตามล าดบั ซึง่จะสงูกว่ากรณีที ่1 (ทรพัยส์นิ
ก่อนลงทุนตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครัง้ที่ 1/2562) ที่มีประมาณการเงินจ่ายผู้ถือหน่วย (Cash 
Distribution Per Unit) และประมาณการอตัราเงนิจ่ายผู้ถือหน่วย (Distribution Yield) อยู่ที่ประมาณ 1.3520 บาทต่อ
หน่วย และรอ้ยละ 6.76 ตามล าดบั และในกรณีที ่2 จะต ่ากว่ากรณีเพิม่เตมิตามตารางดา้นล่างทีม่ปีระมาณการเงนิจ่ายผู้
ถือหน่วย (Cash Distribution Per Unit) และประมาณการอตัราเงนิจ่ายผู้ถอืหน่วย (Distribution Yield) อยู่ที่ประมาณ 
1.4964 บาทต่อหน่วย และรอ้ยละ 7.48 ตามล าดบั รายละเอยีดตามทีป่รากฏในตารางดา้นล่าง 

ทัง้นี้ ส าหรบัประมาณการในกรณีทรพัยส์นิทีม่ใีนปัจจุบนัตามที่ปรากฏในกรณีเพิม่เตมิตามตารางดา้นล่าง ซึ่ง
เป็นกรณีทีก่องทรสัตเ์ขา้ลงทุนในโครงการอาคารส านกังานเดอะไนน์ ทาวเวอรส์ และโครงการอาคารส านกังานยนูิลเีวอร ์
เฮา้ส ์เมื่อวนัที ่1 มนีาคม 2563 และวนัที ่2 มนีาคม 2563 ตามล าดบั โดยเป็นการด าเนินการเพยีงบางสว่นตามแผนการ
ลงทุนทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมวสิามญัผู้ถอืหน่วยทรสัต์ ครัง้ที ่1/2562 และไดใ้ชแ้หล่งเงนิทุนจากเงนิกูย้มืทัง้จ านวน 
อนัเป็นผลท าใหโ้ครงสรา้งเงนิทุนมสีดัสว่นเงนิกูย้มืสงูกว่านโยบายของผูจ้ดัการกองทรสัต์ และเป็นโครงสรา้งทางการเงนิ
ชัว่คราว โดยมปีระมาณการอตัราเงนิจ่ายผูถ้อืหน่วยทรสัตร์อ้ยละ 7.48 ซึง่สงูกว่ากรณีที ่2 อนัเป็นผลทีส่ าคญัเนื่องจาก
โครงสรา้งทุนทีม่สีดัสว่นเงนิกูย้มืที่สงูกว่า อกีทัง้ ในการจดัท าประมาณการงบก าไรขาดทุนนัน้ คาดว่าผลการด าเนินงาน
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ของโครงการอาคารส านักงานเดอะไนน์ ทาวเวอรส์ และโครงการอาคารส านักงานยูนิลเีวอร ์เฮา้ส ์ ในช่วงประมาณการ 
จะไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ทีค่่อนขา้งน้อยกว่า
โครงการเซน็ทรลัมารนีาทีไ่ดร้บัผลกระทบจากการลดลงของจ านวนนักท่องเทีย่วชาวต่างชาตคิ่อนขา้งมาก ศูนยก์ารคา้
จงึมมีาตรการในการช่วยเหลอืผูเ้ช่าโดยการใหส้่วนลดค่าเช่า อย่างไรกต็าม ผู้จดัการกองทรสัต์คาดว่าผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะคงอยู่ เป็นการชัว่คราว อีกทัง้  
ผูจ้ดัการกองทรสัต์มแีผนงานในการบรหิารโครงสร้างทุนใหม้ีอตัราส่วนการกูย้มืเงนิต่อสนิทรพัย์รวมทีล่ดลงจากระดบั
ปัจจุบนัทีค่่อนขา้งสงูไปสูโ่ครงสรา้งทุนตามนโยบาย คอื ประมาณรอ้ยละ 35 ของทรพัยส์นิรวม 

รำยกำร กรณีท่ี 1 : 
ทรพัยสิ์นก่อนลงทุน
ตำมมติท่ีประชมุ
วิสำมญัผูถ้ือ

หน่วยทรสัต ์ครัง้ท่ี 
1/2562 

กรณีท่ี 2 : 
ทรพัยสิ์นทัง้หมดหลงั
กำรลงทุนในทรพัยสิ์น
ท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติม 

กรณีเพ่ิมเติม : 
ทรพัยสิ์นท่ีมีในปัจจบุนั 

(ด ำเนินกำรเพียง
บำงส่วนตำมมติท่ี
ประชมุวิสำมญัผูถ้ือ
หน่วยทรสัต ์ครัง้ท่ี 

1/2562 และเป็น
โครงสร้ำงเงินทุน

ชัว่ครำว)/1 
ประมาณการเงนิจ่ายผูถ้อืหน่วยต่อหน่วย (บาท/
หน่วย) 

1.3520 1.4020 1.4964 

- ประมาณเงนิจ่ายในรปูแบบเงนิปันผล/2 1.3520 1.4020 1.4964 
- ประมาณเงนิจ่ายในรปูแบบเงนิคนืทุน/2 - - - 

ประมาณการอตัราเงนิจ่ายผูถ้อืหน่วย/3 รอ้ยละ 6.76 รอ้ยละ 7.01 รอ้ยละ 7.48 
สัดส่วนการกู้ยืมของ CPNREIT ภายหลังการ
ลงทุน 

รอ้ยละ 33.5 รอ้ยละ 30.7/4 รอ้ยละ 33.6/4 

หมำยเหตุ  
1. เป็นกรณีที่แสดงทรพัย์สนิในปัจจุบนัของกองทรสัต์ซึ่งยงัด าเนินการตามมตปิระชุมวสิามญัผูถ้อืหน่วยทรสัต์ ครัง้ที่ 1/2562 ไม่แล้วเสรจ็ โดยมโีครงสร้างเงนิทุน

ชัว่คราว อนัเป็นผลเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลต่อแผนการระดมทุนและการลงทุนในทรพัยส์ินของ
กองทรสัต ์โดยทีก่องทรสัตไ์ดเ้ขา้ลงทุนในโครงการอาคารส านกังานเดอะไนน์ ทาวเวอรส์ และโครงการอาคารส านกังานยนูิลเีวอร ์เฮา้ส ์เมื่อวนัที ่1 มนีาคม 2563 
และวนัที ่2 มนีาคม 2563 โดยใชแ้หล่งเงนิทุนจากเงนิกูย้มืทัง้จ านวน ทัง้นี้ การลงทุนดงักล่าว เป็นการลงทุนในทรพัย์สนิเพยีงบางส่วนที่ได้รบัอนุมตัจิากทีป่ระชุม
วสิามญัผูถ้อืหน่วยทรสัต ์ครัง้ที ่1/2562  

2. การแยกรายการประมาณการเงนิจ่ายผูถ้อืหน่วยต่อหน่วยเป็นเงนิปันผลหรอืเงนิคนืทุนเป็นเพยีงสมมตฐิานซึง่ยงัไม่รวมผลกระทบจากก าไร/ขาดทุนทีอ่าจเกดิขึ้น
จากการประเมนิมูลค่าทรพัย์สนิ หรอืผลกระทบจากการบนัทกึบญัชขีองรายการที่มใิช่เงนิสด ซึ่งอาจจะเกดิขึน้ได้และท าให้มกีารจ่ายเงินคนืทุน  อย่างไรกต็าม 
ประมาณการเงนิจ่ายรวมทีเ่ป็นเงนิสดใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยจะไม่ไดร้บัผลกระทบจากการแยกรายการเป็นเงนิปันผลหรอืเงนิคนืทุนดงักล่าว 

3.  ประมาณการอตัราเงนิจ่ายผูถ้อืหน่วยดงักล่าว ค านวณจากราคาหน่วยทรสัต์ CPNREIT ที่ 20 บาท/หน่วย  ซึ่งเป็นเพยีงการแสดงการประมาณการส าหรบัรอบ
ระยะเวลาตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2564 ถงึวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 ซึ่งค านวณโดยอ้างองิจากประมาณการงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็และงบประกอบรายละเอยีด
ก าไรจากการลงทุนสุทธิตามสมมติฐานส าหรบัช่วงเวลาประมาณการวนัที่  1 มกราคม 2564 ถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 ซึ่งใช้สมมติฐานราคาหน่วยทรัสต์ 
CPNREIT ทีอ่อกและเสนอขายที ่20 บาท/หน่วย เชน่เดยีวกนั  

4.  สดัส่วนการกู้ยมืเงนินี้ค านวณจากมลูค่าทรพัยส์นิรวมของ CPNREIT ภายหลงัที่ลงทุนในทรพัยส์นิแล้วเสรจ็ ซึ่งรวมมูลค่าทรพัย์สนิจากโครงการเซน็ทรลัพลาซา 
พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) อนัเป็นไปตามมาตรฐานบัญชทีี่เกี่ยวข้อง แต่ไม่รวมหนี้สินตามสญัญาเช่าการเงิน (Lease Liability) ของโครงการเซ็นทรลัพลาซา 
พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) เนื่องจากไม่ถอืเป็นการกู้ยมืตามหลกัเกณฑข์องส านักงาน ก.ล.ต. อย่างไรกด็ ีหากไม่รวมมูลค่าทรพัย์สนิจากโครงการเซน็ทรลัพลาซา 
พระราม 2 (ชว่งต่ออายุ) สดัส่วนการกูย้มืเงนิหลงัการลงทุนของกรณีที ่2 และกรณีเพิม่เตมิ จะมมีลูค่าประมาณรอ้ยละ 39.9 และ 43.1 ตามล าดบั ทัง้นี้ สดัส่วนการ
กูย้มืของ CPNREIT อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไปภายหลงัการระดมทุนเพื่อช าระค่าเชา่ของโครงการเซน็ทรลัพลาซา พระราม 2 (ชว่งต่ออายุ) ในปี 2568 ซึง่ขึน้อยู่
กบัสดัส่วนโครงสรา้งการระดมทุนในขณะนัน้ 
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นอกจากนี้ ภายหลงัการลงทุนในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ คาดว่า CPNREIT จะเป็นกองทรสัตท์ีม่ขีนาดใหญ่
ที่สุดในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทัง้ในแง่ของมูลค่าทรัพย์สินหลักและมูลค่าตามราคาตลาดของหน่วยทรัสต์ (Market 
Capitalization) ซึ่งท าให้หน่วยทรสัต์มสีภาพคล่องในการซื้อขายหน่วย และยังเป็นกองทรสัต์ทีค่่อนขา้งมคีวามมัน่คง 
โดย CPNREIT ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืจาก TRIS ไวท้ีร่ะดบั AA (จดัอนัดบัเมื่อวนัที ่22 กรกฎาคม 2563) 
นอกจากนี้ CPNREIT มนีโยบายในการลงทุนโดยมุ่งเน้นการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์
รวมทัง้สทิธกิารเช่าช่วงอสงัหารมิทรพัย์ที่มคีุณภาพสูง ซึ่งจะท าให้ CPNREIT มกีารเติบโตได้อย่างต่อเนื่องผ่านการ
ลงทุนในทรพัย์สนิเพิ่มเติมประกอบกับการเติบโตจากผลการด าเนินงานของทรพัย์สินที่ CPNREIT ลงทุน ซึ่งเมื่อ
พจิารณาอตัราผลตอบแทนทีผู่ล้งทุนจะไดร้บัประกอบกบัปัจจยัเชงิคุณภาพอื่น ๆ ของ CPNREIT ทีป่รกึษาทางการเงนิ
และผูจ้ดัการกองทรสัต์เหน็ว่า CPNREIT เป็นทางเลอืกหนึ่งของการลงทุนทีค่าดว่าจะใหผ้ลตอบแทนทีน่่าพอใจแก่นัก
ลงทุนเมื่อเทยีบกบัทางเลอืกการลงทุนอื่น ๆ 

นอกจากนี้ ผูจ้ดัการกองทรสัต์และทีป่รกึษาทางการเงนิ ไดพ้จิารณาศกัยภาพของทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ 
โดยเหน็ว่าทรพัยส์นิดงักล่าวมศีกัยภาพในการสรา้งกระแสเงนิสดมาไดอ้ย่างต่อเนื่อง โดยสว่นใหญ่มอีตัราการเช่าพืน้ที่
เฉลีย่ 4 ปียอ้นหลงั (ปี 2559 –2562) อยู่ในระดบัสงูกว่ารอ้ยละ 90 และมกีารเตบิโตของรายไดส้ทุธจิากอสงัหารมิทรพัย์
มาอย่างต่อเนื่อง (ไม่รวมช่วงที่ได้รบัผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 
(COVID-19)) อกีทัง้ทรพัยส์นิเหล่านี้มจีุดเด่นที่สามารถดงึดูดลูกค้าและแข่งขนัได้กบัทรพัยส์นิอื่นในบรเิวณใกลเ้คยีง 
นอกจากนี้ ผูจ้ดัการกองทรสัต์และทีป่รกึษาทางการเงนิเหน็ว่าการเขา้ลงทุนในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิในครัง้นี้ จะ
ท าใหโ้ครงสรา้งทรพัยส์นิที ่CPNREIT ลงทุนมกีารกระจายความเสีย่งไดด้ขีึน้ในด้านของสถานทีต่ัง้ของทรพัยส์นิและ
ประเภททรพัยส์นิ  

ทัง้นี้ CPN ในฐานะที่เป็นผู้ให้เช่าอสงัหาริมทรพัย์และจะได้รบัการแต่งตัง้เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย์ของ 
CPNREIT ในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ ไดใ้หก้ารสนับสนุน CPNREIT โดยการปรบัลดราคาลงทุนในทรพัยส์นิทีจ่ะ
ลงทุนเพิม่เตมิจากราคาสงูสดุตามมตทิีไ่ดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมวสิามญัผู้ถอืหน่วยทรสัต ์ครัง้ที ่1/2562 ของ CPNREIT  

นอกจากนี้ แมป้ระมาณการผลการด าเนินงานของทรพัยส์นิดงักล่าวไดม้กีารค านึงถงึปัจจยัจากผลกระทบของ
สถานการณ์ปัจจุบนัของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) แล้ว เพื่อให้เกดิความมัน่ใจยิง่ขึน้ CPN ยงัคงให้
การสนบัสนุนโดยตกลงทีจ่ะลดค่าตอบแทนผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยต์ัง้แต่วนัที ่CPNREIT ลงทุนในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุน
เพิ่มเติม จนถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 (“ระยะเวลำให้ควำมช่วยเหลือ”) หาก (ก) ก าไรสุทธิก่อนหกัค่าตอบแทน
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (EBITDA before deducting Property Management Fees) ของทรัพย์สินดังกล่าวที่  
CPNREIT ได้รบัตามระยะเวลาให้ความช่วยเหลอื ต ่ากว่า (ข) ประมาณการก าไรสุทธกิ่อนหกัค่าตอบแทนผู้บรหิาร
อสงัหารมิทรพัยซ์ึง่คดิตามสดัสว่นของระยะเวลาใหค้วามช่วยเหลอืเทยีบกบัระยะเวลาประมาณการ โดยใชห้ลกัเกณฑ ์1 
ปี ม ี365 วนั (ทัง้นี้ ประมาณการดงักล่าวอา้งองิจากประมาณการงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็และงบประกอบรายละเอยีด
ก าไรจากการลงทุนสทุธติามสมมตฐิานส าหรบัช่วงเวลาประมาณการวนัที ่1 มกราคม 2564 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2564) 
โดย CPN จะลดค่าตอบแทนผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยจ์ากผลต่างของ (ข) ลบดว้ย (ก) อย่างไรกต็าม สว่นลดสงูสดุจะไม่
เกนิ 40 ลา้นบาท ซึง่คดิตามสดัส่วนของระยะเวลาใหค้วามช่วยเหลอืเทยีบกบัระยะเวลาประมาณการ และจะค านวณ
ครัง้เดยีวเมื่อสิน้รอบปีบญัช ี2564 โดยสรุปจะเป็นไปตามสตูรการค านวณดา้นล่างนี้  



ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์CPN รเีทล โกรท 
CPN RETAIL GROWTH LEASEHOLD REIT 

 

 

ส่วนที ่1 หน้า 13 

 
 

ส่วนลดค่าตอบแทนผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ = ค่าต ่าสุดระหว่าง [{(ข)– (ก)}กบั {40 ลา้นบาท ×  
ระยะเวลาใหค้วามช่วยเหลอื

365
}] 

โดยที ่

(ก) = ก าไรสุทธกิ่อนหกัค่าตอบแทนผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์(EBITDA before deducting Property Management Fees) ของทรพัยส์นิ
ทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิที ่CPNREIT ไดร้บัตามระยะเวลาใหค้วามช่วยเหลอื (ลา้นบาท) 

(ข) = (ประมาณการก าไรสุทธกิ่อนหกัค่าตอบแทนผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์)(ลา้นบาท) ×
ระยะเวลาใหค้วามช่วยเหลอื

365
 

ระยะเวลาใหค้วามช่วยเหลอื = จ านวนวนันบัตัง้แต่วนัที ่CPNREIT ลงทุนในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 

โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิใน สว่นที ่2.3 ขอ้ 3.6 “ราคาทีจ่ะลงทุนในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ” 

9. กำรจดัหำประโยชน์จำกทรพัยสิ์น 

9.1 กำรจดัหำประโยชน์จำกทรพัยสิ์นประเภทศนูยก์ำรค้ำและอำคำรส ำนักงำน 

ส าหรบัทรพัย์สนิประเภทศูนย์การค้าและอาคารส านักงาน  CPNREIT มีนโยบายในการจดัหาประโยชน์จาก
ทรพัย์สนิประเภทนี้ โดยการน าพื้นทีข่องทรพัยส์นิออกใหเ้ช่าแก่ผู้เช่า รวมถึงการให้บรกิารที่เกี่ยวขอ้งกบัการใหเ้ช่า
พืน้ที ่โดยผูจ้ดัการกองทรสัต์จะแต่งตัง้ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรัพย ์ซึง่จะจดัการและบรหิารงานที่เกีย่วขอ้งกบัอสงัหารมิ
ทรพัย ์ไดแ้ก่ การน าทรพัยส์นิไปจดัหาประโยชน์ในรปูของการใหเ้ชา่พืน้ที ่รวมถงึการใหบ้รกิารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใหเ้ชา่
พืน้ที ่ตามนโยบายและแผนธุรกจิของผูจ้ดัการกองทรสัต ์การจดัหาผูเ้ช่าพืน้ทีภ่ายในโครงการ การตดิต่อ ประสานงาน
และอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ช่าพืน้ที ่การจดัเกบ็ค่าเช่าและค่าบรกิารเพื่อน าสง่ CPNREIT ตลอดจนการบ ารุงรกัษา
และซ่อมแซมอสงัหารมิทรพัยข์อง CPNREIT ใหอ้ยู่ในสภาพทีด่แีละพรอ้มจดัหาประโยชน์ ทัง้นี้  CPNREIT จะเขา้ท า
สญัญาเช่ากบัผูเ้ช่าพืน้ที/่ผูร้บับรกิารโดยตรง โดยสญัญาที่ CPNREIT จะเขา้ท าโดยส่วนใหญ่ จะมคีวามเป็นมาตรฐาน 
โ ด ยมีห ลัก เ กณฑ์ แ ล ะ เ งื่ อ น ไ ขหลัก ข อ ง สัญญาที่ ค ล้ า ย คลึ ง กัน ส า ห รับ ผู้ เ ช่ า พื้ น ที่ แ ล ะ ผู้ ร ับ บ ริก า ร  
ทุกราย 

9.2 กำรจดัหำผลประโยชน์จำกทรพัยสิ์นประเภทโรงแรม 

CPNREIT ไดเ้ขา้ลงทุนในทรพัยส์นิหลกัในสว่นทีเ่ป็นโรงแรมฮลิตนั พทัยา โดย CPNREIT ใหเ้ช่าช่วงทรพัยส์นิ
ดงักล่าว (โดยมลีกัษณะเป็นการใหเ้ช่าเหมา) แก่ซพีเีอน็ พทัยา โฮเทล เพื่อน าไปจดัหาประโยชน์ โดยซพีเีอน็ พทัยา  
โฮเทล ไดแ้ต่งตัง้กลุ่มฮลิตนัซึง่เป็นเครอืขา่ยการบรหิารโรงแรมในระดบันานาชาต ิใหท้ าหน้าทีเ่ป็นผู้บรหิารโรงแรมฮลิ
ตนั พทัยา ซึ่งสญัญาเช่าช่วงดงักล่าวมอีายุสญัญา 3 ปี ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธนัวาคม 2563 โดยเมื่อ
สิน้สุดสญัญาเช่าช่วงดงักล่าว ทัง้ CPNREIT และซพีเีอน็ พทัยา โฮเทล สามารถใชส้ทิธใินการต่ออายุสญัญาไดอ้กี 2 
คราว ๆ ละ 3 ปี โดยมีการคิดค่าเช่าทัง้ในรูปแบบค่าเช่าคงที่ (Fixed Rent) และค่าเช่าแปรผัน (Variable Rent)  
ในการนี้ ซพีเีอน็ พทัยา โฮเทล ไดม้หีนังสอืแจง้ความประสงคต่์ออายุสญัญาเช่าช่วงแก่ CPNREIT แล้ว เมื่อวนัที ่24 
กรกฎาคม 2563 

 โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิใน สว่นที ่2.4 “การจดัหาประโยชน์จากอสงัหารมิทรพัย”์ 

10. ประมำณกำรเงินจ่ำยผูถื้อหน่วยต่อหน่วยและประมำณกำรอตัรำเงินจ่ำยผูถื้อหน่วย 

ประมาณการอตัราเงนิจ่ายผู้ถือหน่วย ซึ่งจดัท าขึน้จากประมาณการงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็และงบประกอบ
รายละเอยีดก าไรจากการลงทุนสุทธติามสมมติฐานส าหรบัช่วงเวลาประมาณการวนัที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวนัที่ 31 
ธนัวาคม 2564 มรีายละเอยีดดงันี้   
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รำยกำร กรณีท่ี 1 : 
ทรพัยสิ์นก่อนลงทุน
ตำมมติท่ีประชมุ
วิสำมญัผูถ้ือ

หน่วยทรสัต ์ครัง้ท่ี 
1/2562 

กรณีท่ี 2 : 
ทรพัยสิ์นทัง้หมดหลงั
กำรลงทุนในทรพัยสิ์นท่ี

จะลงทุนเพ่ิมเติม 

กรณีเพ่ิมเติม : 
ทรพัยสิ์นท่ีมีในปัจจบุนั 
(ยงัด ำเนินกำรตำมมติ
ท่ีประชมุวิสำมญัผูถ้ือ
หน่วยทรสัต ์ครัง้ท่ี 

1/2562 ไม่แล้วเสรจ็และ
เป็นโครงสร้ำงเงินทุน

ชัว่ครำว)/1 
ประมาณการเงินจ่ายผู้ถือหน่วยต่อหน่วย 
(บาท/หน่วย) 

1.3520 1.4020 1.4964 

- ประมาณเงนิจ่ายในรปูแบบเงนิปันผล/2 1.3520 1.4020 1.4964 
- ประมาณเงนิจ่ายในรปูแบบเงนิคนืทุน/2 - - - 

ประมาณการอตัราเงนิจ่ายผูถ้อืหน่วย/3 รอ้ยละ 6.76 รอ้ยละ 7.01 รอ้ยละ 7.48 
สดัส่วนการกู้ยมืของ CPNREIT ภายหลงัการ
ลงทุน 

รอ้ยละ 33.5 รอ้ยละ 30.7/4 รอ้ยละ 33.6/4 

หมำยเหตุ  
1. เป็นกรณีที่แสดงทรพัย์สนิในปัจจุบนัของกองทรสัต์ซึ่งยงัด าเนินการตามมตปิระชุมวสิามญัผูถ้อืหน่วยทรสัต์ ครัง้ที่ 1/2562 ไม่แล้วเสรจ็ โดยมโีครงสร้างเงนิทุน

ชัว่คราว อนัเป็นผลเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลต่อแผนการระดมทุนและการลงทุนในทรพัยส์ินของ
กองทรสัต ์โดยทีก่องทรสัตไ์ดเ้ขา้ลงทุนในโครงการอาคารส านกังานเดอะไนน์ ทาวเวอรส์ และโครงการอาคารส านกังานยนูิลเีวอร ์เฮา้ส ์เมื่อวนัที ่1 มนีาคม 2563 
และวนัที่ 2 มนีาคม 2563 โดยใชแ้หล่งเงินทุนจากเงนิกู้ยมืทัง้จ านวน ทัง้นี้ การลงทุนดงักล่าว เป็นการลงทุนในทรพัย์สนิบางส่วนที่ได้รบัอนุมตัจิากที่ประชุม
วสิามญัผูถ้อืหน่วยทรสัต ์ครัง้ที ่1/2562  

2. การแยกรายการประมาณการเงนิจ่ายผูถ้อืหน่วยต่อหน่วยเป็นเงนิปันผลหรอืเงนิคนืทุน ยงัไม่รวมผลกระทบจากก าไร/ขาดทุนทีอ่าจเกดิขึน้จากการประเมนิมูลค่า
ทรพัยส์นิ อย่างไรกต็าม ประมาณการเงนิจ่ายรวมทีเ่ป็นเงนิสดใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยจะไม่ไดร้บัผลกระทบจากการแยกรายการเป็นเงนิปันผลหรอืเงินคนืทุนดงักล่าว 

3.  ประมาณการอตัราเงนิจ่ายผูถ้อืหน่วยดงักล่าว ค านวณจากราคาหน่วยทรสัต์ CPNREIT ที่ 20 บาท/หน่วย  ซึ่งเป็นเพยีงการแสดงการประมาณการส าหรบัรอบ
ระยะเวลาตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2564 ถงึวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 ซึ่งค านวณโดยอ้างองิจากประมาณการงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็และงบประกอบรายละเอยีด
ก าไรจากการลงทุนสุทธิตามสมมติฐานส าหรบัช่วงเวลาประมาณการวนัที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 ซึ่งใช้สมมติฐานราคาหน่วยทรัสต์ 
CPNREIT ทีอ่อกและเสนอขายที ่20 บาท/หน่วย เชน่เดยีวกนั  

4.  สดัส่วนการกู้ยมืเงนินี้ค านวณจากมลูค่าทรพัยส์นิรวมของ CPNREIT ภายหลงัที่ลงทุนในทรพัยส์นิแล้วเสรจ็ ซึ่งรวมมูลค่าทรพัย์สนิจากโครงการเซน็ทรลัพลาซา 
พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) อนัเป็นไปตามมาตรฐานบัญชทีี่เกี่ยวข้อง แต่ไม่รวมหนี้สินตามสญัญาเช่าการเงิน (Lease Liability) ของโครงการเซ็นทรลัพลาซา 
พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) เนื่องจากไม่ถอืเป็นการกู้ยมืตามหลกัเกณฑข์องส านักงาน ก.ล.ต. อย่างไรกด็ ีหากไม่รวมมูลค่าทรพัย์สนิจากโครงการเซน็ทรลัพลาซา 
พระราม 2 (ชว่งต่ออายุ) สดัส่วนการกูย้มืเงนิหลงัการลงทุนของกรณีที ่2 และกรณีเพิม่เตมิ จะมมีลูค่าประมาณรอ้ยละ 39.9 และ 43.1 ตามล าดบั ทัง้นี้ สดัส่วนการ
กูย้มืของ CPNREIT อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไปภายหลงัการระดมทุนเพื่อช าระค่าเชา่ของโครงการเซน็ทรลัพลาซา พระราม 2 (ชว่งต่ออายุ) ในปี 2568 ซึง่ขึน้อยู่
กบัสดัส่วนโครงสรา้งการระดมทุนในขณะนัน้ 

 โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิใน สว่นที ่2.4 “การจดัหาประโยชน์จากอสงัหารมิทรพัย”์  
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11. สรปุค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยท่ีเรียกเกบ็จำก CPNREIT 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายหลกัทีเ่รยีกเกบ็จาก CPNREIT มรีายละเอยีด ดงันี้ 

ล ำดบั 
ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยท่ีเรียก

เกบ็จำก CPNREIT 
เพดำนร้อยละต่อปี หรือภำยหลงั 
กำรท ำธรุกรรมในแต่ละครัง้ 

รอบและ
ระยะเวลำ 
ท่ีเรียกเกบ็ 

1. ค่าธรรมเนียมของผูจ้ดัการกองทรสัต์ ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.00 ต่อปีของมลูค่าทรพัยส์นิรวม แต่ทัง้นี้จะ
ไมน้่อยกว่า 15 ลา้นบาทต่อปี ในปี 2561 โดยมอีตัราการเพิม่
รอ้ยละ 3 ต่อปี (ไมร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีุรกจิเฉพาะ หรอื

ภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนั) 

รายเดอืน 

2. ค่าธรรมเนียมทรัสตีและผู้เก็บรักษา
ทรพัยส์นิ 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.00 ต่อปีของมลูค่าทรพัยส์นิรวม แต่ทัง้นี้จะ
ไมน้่อยกว่า 20 ลา้นบาทต่อปี ทัง้นี้ ไมร่วมค่าธรรมเนียมการ

จดัการกองทุนรวมหรอืค่าธรรมเนียมตราสารอืน่ใดที่
กองทรสัต์ CPNREIT สามารถเขา้ลงทุนและไดพ้จิารณาเขา้
ลงทุน เนื่องจากการรบัหน้าทีเ่ป็นผูจ้ดัการกองทุนรวมหรอืผู้

ออกตราสารดงักล่าวโดยทรสัต ี
(ไมร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีุรกจิเฉพาะหรอืภาษอีืน่ใดใน

ท านองเดยีวกนั) 

รายเดอืน 

3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยทรสัต์ ตามทีน่ายทะเบยีนหน่วยทรสัต์ก าหนด รายเดอืน 

4. ค่าธรรมเนียมผูใ้หบ้รกิารอื่น ๆ  รวมทัง้
ที่ปรึกษาอื่น  ๆ  เช่น  ค่ าที่ปรึกษา
กฎหมาย ค่าทนายความ 

ตามทีจ่่ายจรงิ เมือ่เกดิรายการ 

5. ค่ าธร รม เนี ยม ในการจัดจ าห น่ าย
หน่วยทรัสต์และค่านายหน้า: ส าหรับ
การออกและเสนอขายหน่วยทรสัต์ครัง้
แรก และส าหรบัการเสนอขายเพิม่เตมิ 
เพื่อเพิ่มเงนิทุนของกองทรสัต์ในคราว
ต่อ ๆ ไป 

คราวละไมเ่กนิรอ้ยละ 3.00 ของมลูค่าทีร่บัประกนัการจดั
จ าหน่าย 

เมือ่เกดิรายการ 

6. ค่าธรรมเนียมผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ โปรดพจิารณารายละเอยีดใน ส่วนที ่2.11 “ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทรสัต์” 

เมือ่เกดิรายการ 

7. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการด าเนินการ
จดัการอสงัหาริมทรพัย์ของกองทรสัต์ 
เช่น ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับพนักงาน (ที่
ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ของทรัพย์สิน
เฉพาะในส่วนที่กองทรัสต์ CPNREIT 
เข้าลงทุน) ค่าใช้จ่ายส านักงาน ค่า
อุปกรณ์ส านักงาน ค่าจดัเตรยีมระบบใน
ก า ร จัด ก า ร อ สั ง ห า ริม ท รัพ ย์  ค่ า
ด าเนินการ ค่าบ ารุงรกัษา ค่าซ่อมแซม 
ค่าปรบัปรุง ค่าต่อเตมิ ค่าสาธารณูปโภค 
ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ท า ง ก า ร ต ล า ด แ ล ะ
ประชาสมัพนัธ์ และค่าใชจ้่ายอื่น ๆ  ใน
ท านองเดยีวกนั 

ตามทีจ่่ายจรงิ เมือ่เกดิรายการ 

8. ค่าเบีย้ประกนั ตามทีจ่่ายจรงิ รายปี 
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ล ำดบั 
ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยท่ีเรียก

เกบ็จำก CPNREIT 
เพดำนร้อยละต่อปี หรือภำยหลงั 
กำรท ำธรุกรรมในแต่ละครัง้ 

รอบและ
ระยะเวลำ 
ท่ีเรียกเกบ็ 

9. ภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าอากรแสตมป์ 
และค่านายหน้าที่เกี่ยวกบัการซื้อขาย
หลกัทรพัยอ์สงัหารมิทรพัย ์หรอืการเช่า
หรอืใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย์ 

ตามทีจ่่ายจรงิ เมือ่เกดิรายการ 

10. ค่าใชจ้่ายในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ 
และส่งเสรมิการขาย 

ตามทีจ่่ายจรงิ แต่ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.50 ต่อปีของมลูค่า
ทรพัยส์นิสุทธ ิณ วนัสิน้ปีบญัชกีอ่นหน้า 

เมือ่เกดิรายการ 

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

ตามทีน่ายทะเบยีนหน่วยทรสัต์ก าหนด ตามทีต่ลาด
หลกัทรพัยก์ าหนด หรอื ตามทีจ่่ายจรงิ 

เมือ่เกดิรายการ 

โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิใน สว่นที ่2.11 “ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทรสัต์”  

12. เง่ือนไขกำรยกเลิกกำรเสนอขำยหน่วยทรสัต ์

เมื่อสิน้สุดการเสนอขายหน่วยทรสัต์ หากปรากฏกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดงัต่อไปนี้ ใหผู้จ้ดัการการจดัจ าหน่าย
และรบัประกนัการจ าหน่ายยกเลกิการเสนอขายหน่วยทรสัต์ทัง้จ านวนหรือบางส่วนและคืนเงินให้แก่ผู้จองซื้อ ตาม
ประกาศที ่ทจ. 49/2555  

(1) มูลค่าหน่วยทรสัต์ทีจ่องซือ้เมื่อรวมกบัเงนิทีก่องทรสัต์กนัไวเ้พื่อลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละมูลค่าเงนิ
กูย้มืจากบุคคลอื่น (ถ้าม)ี มมีูลค่าไม่เพยีงพอทีจ่ะลงทุนในอสงัหารมิทรพัยท์ีร่ะบุไวใ้นแบบแสดงรายการ
ขอ้มลูและหนงัสอืชีช้วน โดยใหย้กเลกิการเสนอขายหน่วยทรสัตท์ัง้จ านวนหรอืบางสว่น 
ทัง้นี้ ในกรณีที่ CPNREIT ระดมทุนได้ไม่เพยีงพอ ผู้จดัการกองทรสัต์อาจใช้ดุลยพนิิจในการใช้เงินที่
ไดร้บัจากการระดมทุนเพื่อลงทุนในทรพัย์สนิบางโครงการตามล าดบั คอื (1) โครงการเซน็ทรลัมารีนา 
และ (2) โครงการเซน็ทรลัพลาซา ล าปาง รวมทัง้อาจน าเงนิทีไ่ดจ้ากการระดมทุนบางส่วนไปช า ระหนี้
เงนิกูด้งักล่าวขา้งตน้ เพื่อปรบัโครงสรา้งทุนของ CPNREIT ใหม้คีวามเหมาะสม โดยภายหลงัการลงทุน 
ช าระหนี้เงินกู้ยืม และหกัค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ผู้จดัการกองทรสัต์สามารถพิจารณา
ด าเนินการคนืเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรสัตใ์หแ้ก่ผูจ้องซือ้หน่วยทรสัต ์โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิใน 
สว่นที ่2.1 “วตัถุประสงคก์ารใชเ้งนิ” 

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

(3) เมื่อเกดิเหตุสุดวสิยั การเปลีย่นแปลงอย่างมนีัยส าคญัทางดา้นกฎหมาย การเงนิ เศรษฐกจิ ภาวะตลาด
หลกัทรพัย์ฯ หรือการเมอืงทัง้ในประเทศและต่างประเทศ หรือการเปลี่ยนแปลงอย่างมนีัยส าคญัที่มี
ผลกระทบต่อทรพัยส์นิที ่CPNREIT จะเขา้ลงทุน 

(4) เมื่อมเีหตุทีท่ าใหส้ านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอืหน่วยงานราชการ 
สัง่ระงบัหรอืหยุดการเสนอขายหลกัทรพัย ์หรอืไม่สามารถสง่มอบหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขายได้ 

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

การลงทุนในหน่วยทรัสต์ของ CPNREIT มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรพิจารณาปัจจยัความเสี่ยงดงัต่อไปนี้อย่าง
รอบคอบก่อนทีจ่ะตดัสนิใจลงทุน ทัง้นี้ ในส่วนนี้จะกล่าวถงึความเสีย่งส าคญัของการลงทุนในหน่วยทรสัต์โดยสรุปเท่านัน้  
เนื้อหาในรายละเอยีดของปัจจยัความเสีย่งโปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิใน สว่นที ่2.6 “ปัจจยัความเสีย่ง” 

13.1 ควำมเส่ียงท่ีเก่ียวกบั CPNREIT หรอืกำรด ำเนินงำนของ CPNREIT  

(1) ความเสีย่งจากความผนัผวนทางเศรษฐกจิอนัอาจมผีลกระทบต่อทรพัย์สนิที่ CPNREIT ลงทุน/จะเขา้
ลงทุน 

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

(3) ความเสีย่งจากภาวะการแขง่ขนัทางธุรกจิทีส่งูขึน้และการเปลีย่นแปลงรปูแบบการด าเนินชวีติ 
(4) ความเสี่ยงจากการที่ผลประกอบการของ CPNREIT ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กบัความสามารถของผู้จ ัดการ

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

ด าเนินการจดัหาประโยชน์และบรหิารจดัการการใชป้ระโยชน์จากทรพัยส์นิ 
(6) ความเสีย่งจากการทีส่ญัญาจา้งบรหิารโรงแรมอาจจะไม่ไดร้บัการต่อออกไป เมื่อครบก าหนดอายุ หรอื

แม้จะมกีารต่อสญัญาออกไป ขอ้ก าหนดและเงื่อนไขภายใต้สญัญาฉบบัใหม่หรอืทีจ่ะต่อออกไป อาจมี
ความแตกต่างไปจากเดมิ 

(7) ความเสีย่งจากการลดลงของนกัท่องเทีย่วซึง่จะมผีลกระทบต่อการด าเนินธุรกจิโรงแรม 
(8) ความเสีย่งเกีย่วกบัใบอนุญาตประกอบธุรกจิโรงแรมและใบอนุญาตในการด าเนินธุรกจิอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
(9) รายไดข้อง CPNREIT จากทรพัยส์นิในส่วนทีเ่ป็นโรงแรม ขึน้อยู่กบัฐานะการเงนิของผู้เช่าช่วงทรพัยส์นิ 

และการปฏบิตัติามสญัญาของผูเ้ช่าช่วงทรพัยส์นิ 
(10) ความเสีย่งจากการเลื่อนช าระค่าเช่าหรอืการยกเวน้ค่าเช่าอนัเนื่องมาจากเหตุสุดวสิยัอนัมีผลกระทบต่อ

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

ส านกังาน  
(13) ความเสีย่งจากการทีผู่เ้ช่าช่วงพืน้ทีข่องโครงการอาคารส านักงานยูนิลเีวอร ์เฮา้ส์ ซึง่เป็นผูเ้ช่าหลกัของ

โครงการ 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) ความเสี่ยงจากการยกเลิกสญัญาเช่าช่วงที่ดินในโครงการเซ็นทรลัพลาซา 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) ความเสี่ยงจากความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่าง CPNREIT และกลุ่ม CPN ซึ่งท า

หน้าทีเ่ป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์
(27) ความเสีย่งในโครงการเซน็ทรลัมารนีา โครงการเซน็ทรลัพลาซา ล าปาง และโครงการเซน็ทรลัพลาซา 

พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) เน่ืองจากเจา้ของทีด่นิไม่ประสงคจ์ะรบัโอนอาคารและสิง่ปลกูสรา้งที ่CPNREIT 
จะลงทุน 

13.2 ควำมเส่ียงเก่ียวกบัควำมสำมำรถในกำรใช้ประโยชน์จำกทรพัยสิ์นท่ี CPNREIT ลงทุน  

(1) ความเสีย่งในสทิธกิารใชท้างเขา้ออกสู่ทางสาธารณะของโครงการอาคารส านักงานเดอะไนน์ ทาวเวอรส์ 
และโครงการอาคารส านกังานยนูิลเีวอร ์เฮา้ส ์

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

(3) ความเสีย่งจากกรณีการถูกเวนคนืทีด่นิ 
(4) ทรัพย์สินที่ CPNREIT ลงทุน/จะเข้าลงทุนอยู่ภายใต้บังคับของหลักเกณฑ์ทางกฎหมายเกี่ยวกับ

สิง่แวดลอ้ม โดยการปฏบิตัติามหลกัเกณฑท์างกฎหมายดงักล่าวอาจสง่ผลให ้CPNREIT มคี่าใชจ้่ายและ
ภาระความรบัผดิหลายดา้น 

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

ต่าง ๆ เพิม่มากขึน้ 

13.3 ควำมเส่ียงเก่ียวกบักำรลงทุนในทรพัยสิ์นโดย CPNREIT 

(1) การลงทุนในทรพัยส์นิมคีวามเสีย่ง 
(2) ความเสีย่งจากการตรวจสอบขอ้มลูก่อนเขา้ลงทุน 
(3) มูลค่าของทรพัย์สนิที่ CPNREIT ลงทุนตามการประเมนิค่าโดยบรษิัทประเมนิค่าทรพัย์สนิไม่ได้เป็น

เครื่องแสดงมูลค่าที่แทจ้รงิของทรพัยส์นิ และไม่สามารถรบัประกนัได้ว่าราคาขายของทรพัย์สนินัน้จะ
เป็นไปตามทีป่ระเมนิ ไม่ว่าในปัจจุบนัหรอืในอนาคต 

(4) สมมตฐิานในประมาณการงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็และงบประกอบรายละเอยีดก าไรจากการลงทุนสทุธิ
ของการลงทุนตามสมมตฐิานมคีวามไม่แน่นอน และขึน้อยู่กบัความเสีย่งและความไม่แน่นอนทางธุรกจิ 
เศรษฐกจิ การเงนิ กฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งและการแขง่ขนั ซึง่อาจสง่ผลใหผ้ลประกอบการทีแ่ทจ้รงิแตกต่าง
จากทีป่ระมาณการไวอ้ย่างมนียัส าคญัและอาจสง่ผลต่อมลูค่าทีไ่ดล้งทุนใน CPNREIT 

(5) ความเสีย่งจากการที ่CPNREIT ลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์
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13.4 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 านวนเงนิทีผู่ถ้อืหน่วยทรสัต์ไดล้งทุน 
(10) ความเสีย่งจากการที ่CPNREIT อาจจะระดมทุนในครัง้นี้เพื่อลงทุนในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิไม่ได้

ครบตามเป้าหมายทีว่างไว ้
(11) ความเสีย่งจากการลงทุนในโครงการเซน็ทรลัพลาซา พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) 
 



   
 
 
 
 
 
 
 
 
    

ใบจองซือ้หน่วยทรัสต์เพิ่มเติมของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (“CPNREIT”) 
การเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมจ านวนประมาณ 88,887,396 หน่วย 

แก่ประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมของ GLANDRT ที่อัตราส่วน 5.6225 หน่วยทรัสต์เดมิ ต่อ 1 หน่วยทรัสต์เพิ่มเตมิ 

เรียน บริษัท ซีพเีอ็น รีท แมเนจเมนท์ จ ากัด (“ผู้ เสนอขายหน่วยทรัสต์”)                                         วันที่จองซือ้ …….....……………...................... 
ข้อมูลผู้จองซือ้หน่วยทรัสต์ โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนีใ้ห้ครบถ้วน ชัดเจน ตวับรรจง 

ข้าพเจ้า (โปรดระบปุระเภทผู้จองซือ้หน่วยทรัสต์) 
 บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย เลขประจ าตวัประชาชน 

 นิติบคุคลสญัชาติไทย เลขทะเบียนนิติบคุคล..................................................................................... 

 บคุคลธรรมดาสญัชาติตา่งด้าว เลขท่ีใบตา่งด้าว/หนงัสือเดินทาง  ....................................................................... 
 นิติบคุคลสญัชาติตา่งด้าว เลขทะเบียนนิติบคุคล ........................................................................................ 

ช่ือ  นาย  นาง  นางสาว  นิติบคุคล  อ่ืนๆ ............................................................................................................................................................................................................................................................. เพศ  ชาย  หญิง  
ท่ีอยู่ท่ีสามารถติดตอ่ได้ท่ีบ้านเลขท่ี .................................... หมูท่ี่ ................... ตรอก/ซอย .............................................................. ถนน ....................................................................... แขวง/ต าบล ................................................................................ 
เขต/อ าเภอ ...................................................................................... จงัหวดั ..................………………………............................ รหสัไปรษณีย์ ........................................................ โทรศพัท์ ......................................................................................... 
โทรศพัท์เคลื่อนท่ี ........................................................................................................................................................................ อีเมล์ ...........................................................................................................................................................................  
ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน/ทะเบียนนิติบคุคล (กรณีบคุคลธรรมดาสญัชาติตา่งด้าวให้ระบท่ีุอยู่ในประเทศเจ้าของสญัชาติ)  ท่ีอยู่เดียวกบัท่ีอยูท่ี่สามารถติดตอ่ได้  ตา่งจากท่ีอยู่ท่ีสามารถติดตอ่ได้ (โปรดระบ)ุ เลขท่ี ............................. หมูท่ี่ ...........................
ตรอก/ซอย ....................................... ถนน ….................................... แขวง/ต าบล ....................................... เขต/อ าเภอ ….................................... จงัหวดั …................................... รหสัไปรษณีย์ …............................... ประเทศ ….............................. 
วนั/เดือน/ปี เกิด (ปีค.ศ.) (วนัจดทะเบียนนิติบคุคล) ...………………....................................... อาชีพ (ระบปุระเภทของอาชีพท่ีชดัเจน) .........................................…........................................... แหลง่ท่ีมาของรายได้    ในประเทศ    ตา่งประเทศ 
สญัชาติ ....…...................................................... เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษี ............….........................……………………….....  ประเภทของการหกั ภาษี ณ ท่ีจ่าย  ไมห่กัภาษี ณ ท่ีจ่าย    หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 
แหลง่ท่ีมาของรายได้จากตา่งประเทศ :  ไมม่ี  มี (ระบช่ืุอประเทศ) ………………………………… ช่ือและสถานท่ีตัง้ของท่ีท างาน/สถานท่ีประกอบกิจการ ...................……........................………...................................................…………………..... 
แหลง่ท่ีมาของเงินท่ีใช้ในการจองซือ้ (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ) : บคุคลธรรมดา :  เงินออม    ธรุกิจสว่นตวั   เงินเดือน   รายได้จากการลงทนุ/มรดก  อ่ืนๆ (ระบ)ุ …………………………………………………………………………………. 
นิติบคุคล :  เงินจากธรุกิจ  อ่ืนๆ (ระบ)ุ  ……………….………………………………………………………… มีความประสงค์ขอจองซือ้และขอให้จดัสรรหน่วยทรัสต์เพ่ิมเติมของทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท ดงันี ้

จ านวนหน่วยทรัสต์เพิ่มเตมิที่จองซือ้ (หน่วย) 
(หน่วย) 

ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย) รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ (บาท) จ านวนเงนิที่ช าระ (ตวัอักษร) 

 ผู้จองซ้ือต้องช ำระเงินค่ำจองซ้ือ 
ท่ีรำคำเสนอขำยสงูสดุท่ี 19.50 บำทต่อหน่วย   

พร้อมกนันี ้ข้าพเจ้าขอช าระคา่จองซือ้หน่วยทรัสตเ์พ่ิมเติมดงักลา่วโดย (ในกรณีท่ีช าระคา่จองซือ้หน่วยทรัสต์เป็นเชค็ แคชเชียร์เช็ค และดร๊าฟท์ จะต้องสามารถเรียกเกบ็เงินได้จากส านกัหกับญัชีในเขตเดียวกนั) 
 เงินสด        เงินฝาก        เงินโอน        เงินโอนบาทเนต       การหกัเงินผา่นระบบการโอนเงินอตัโนมตัิ (ATS)       หกัเงินฝากในบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์         เช็ค / แคชเชียร์เชค็ / ดร๊าฟท์    
ธนาคาร……………………………………….. สาขา……………………..………………….. หมายเลขเช็ค………………………… ลงวนัท่ี………...……………….. สัง่จ่ายบญัชีตามท่ีผู้จดัจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ก าหนด 
หากข้าพเจ้าได้รับการจดัสรรหน่วยทรัสต์เพ่ิมเติมดงักลา่วแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ด าเนินการดงัตอ่ไปนี:้  (ผู้จองซือ้หน่วยทรัสต์โปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านัน้) 
 ในกรณีท่ีมีบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย์ : ให้ฝากหน่วยทรัสต์เพ่ิมเตมิตามจ านวนท่ีได้รับการจดัสรรนัน้ไว้ในช่ือ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือผู้ฝาก” และด าเนินการให้บริษัทหลกัทรัพย์……......….....………………….…………… 

……………………………….….……………….….....….............................................................. สมาชิกผู้ฝากเลขท่ี                                น าหนว่ยทรัสตเ์ข้าฝากไว้กบับริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือเข้าบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัย์  
ช่ือบญัชี…………................…..……………………..………......................เลขท่ี………….........…….…………ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่กบับริษัทนัน้ (ช่ือผู้จองซือ้ต้องตรงกบัช่ือบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ มิฉะนัน้จะด าเนินการออกใบทรัสต์ในช่ือของผู้ จองซือ้แทน) 

 ในกรณีท่ีไม่มีบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย์ :   
 ให้ฝากหน่วยทรัสต์เพ่ิมเติมตามจ านวนท่ีได้รับการจดัสรรนัน้ไว้ในช่ือ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด” และน าหน่วยทรัสต์เข้าฝากไว้กบั บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด โดยน าเข้าบัญชีของบริษัทผู้ออก

หลกัทรัพย์สมาชิกเลขท่ี 600 เพ่ือข้าพเจ้า (การขอถอนหน่วยทรัสต์ในภายหลงัผู้จองซือ้หน่วยทรัสต์จะต้องเสียคา่ธรรมเนียมตามท่ีบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ก าหนด) ในกรณีนีผู้้จองซือ้ต้องปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบ หรือ
กฎเกณฑ์ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง โดยอาจรวมถึงกฎหมายของรัฐตา่งประเทศ เช่น Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกาด้วย 

 ให้ออกใบทรัสต์ตามจ านวนท่ีได้รับจดัสรรนัน้ไว้ในช่ือของข้าพเจ้าและจดัสง่ใบทรัสต์ให้ข้าพเจ้าตามช่ือท่ีอยู่ตามท่ีปรากฏในฐานข้อมลูผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมท่ีมีสิทธิ ตามวนัปิดสมดุทะเบียนเพ่ือก าหนดรายช่ือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของ GLANDRT ท่ีมีสิทธิ
การจองซือ้หน่วยทรัสต์เพ่ิมเติม ณ วนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2563 (Book Close) ซึ่งผู้ เสนอขายหน่วยทรัสต์ได้รับจาก บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั (“ฐานข้อมลูผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิม”) ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 15 วนัท าการ
นบัจากวนัท่ีสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขาย ซึ่งผู้ เสนอขายหน่วยทรัสต์จะไมร่ับผิดชอบในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไมส่ามารถขายหน่วยทรัสต์เพ่ิมเติมท่ีได้รับจดัสรรได้ทนัวนัท าการแรกของการซือ้ขายหน่วยทรัสต์เพ่ิมเติมท่ีได้รับการจดัสรร 

ค าเตือน กรณีท่ี (ก) ช่ือผู้จองซือ้ไมต่รงกบัช่ือบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ หรือ (ข) ข้อมลูท่ีผู้จองซือ้ระบไุมส่มัพนัธ์กนัหรือไมช่ดัเจน หรือไมไ่ด้ระบรุหสัสมาชิกบริษัทหลกัทรัพย์ ช่ือบริษัทหลกัทรัพย์หรือหมายเลขบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์อย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้ เสนอขาย
หน่วยทรัสต์ขอสงวนสิทธิท่ีจะด าเนินการออกเป็นใบทรัสต์แทนและจดัสง่ใบทรัสต์ให้ผู้จองซือ้ดงักลา่วตามช่ือท่ีอยู่ตามท่ีปรากฎในฐานข้อมลูผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 15 วนัท าการนบัจากวนัท่ีสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขาย ซึ่งจะท า
ให้ผู้จองซือ้ไมส่ามารถท าการซือ้ขายหน่วยทรัสต์ได้ทนัวนัแรกท่ีหน่วยทรัสต์เพ่ิมเติมเข้าซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ เสนอขายหน่วยทรัสต์จะไมร่ับผิดชอบในกรณีดงักลา่ว 
กรณีท่ีต้องมกีารคืนเงินคา่จองซือ้ตามท่ีระบใุนหนงัสือชีช้วน ข้าพเจ้าตกลงให้ด าเนินการคนืเงินคา่จองซือ้ไมว่า่ทัง้หมดหรือแตบ่างสว่น โดยวิธีการ ดงันี ้ (กรุณาเลือกข้อเดียวเท่านัน้)  
 เช็คขีดคร่อมสัง่จ่ายในนามข้าพเจ้า และจดัสง่ให้ข้าพเจ้าทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยงัท่ีอยู่ตามท่ีปรากฏในฐานข้อมลูผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิม ภายใน 10 วนัท าการ นบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาเสนอขาย 
 โอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากของข้าพเจ้าช่ือ............................................................................................................ท่ีมีอยู่กบัธนาคาร……………………….…………… (ช่ือบญัชีเงินฝากดงักลา่วต้องตรงกบัช่ือผู้จองซือ้ มิฉะนัน้จะด าเนินการออกเป็นเชค็

ขีดคร่อมสัง่จ่ายในช่ือของผู้จองซือ้แทน) ประเภทบญัชี…………………………...….. เลขท่ี…………….….………………… (แนบส าเนาสมดุเงินฝากหน้าแรก พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง) ภายใน 7 วนัท าการ นบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาเสนอขาย  
(เฉพาะผู้ ท่ีจองซือ้ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) และธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) เท่านัน้) 

 โอนเงินอตัโนมตัิ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เข้าบญัชีในช่ือผู้จองซือ้ หรือโอนเงินเข้าบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ของผู้จองซือ้ กรณีผู้จองซือ้ช าระด้วยวิธีหกัเงินอตัโนมตัิ หรือโดยการหกัเงินฝากในบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ของผู้จองซือ้ และมีบญัชี
ซือ้ขายหลกัทรัพย์และมีรายละเอียดบญัชีธนาคารท่ีให้ไว้กบับริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

กรณีท่ีช่ือผู้จองซือ้ไมส่มัพนัธ์กนัหรือไมช่ดัเจน หรือผู้จองซือ้ไมแ่นบส าเนาสมดุเงินฝากหน้าแรกหรือไมร่ับรองส าเนาถกูต้องในส าเนาบัญชีเงินฝากหน้าแรก หรือในกรณีท่ีบริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ไมส่ามารถด าเนินการคนื
เงิน โดยการโอนเงินอตัโนมตัิเข้าบญัชีในช่ือผู้จองซือ้ ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์ขอสงวนสิทธิในการด าเนินการให้มีการคืนเงินคา่จองซือ้หน่วยทรัสต์ ไมว่า่ทัง้หมดหรือบางส่วน ด้วยเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายในนามของผู้จองซือ้ส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังท่ีอยู่ตามท่ี
ปรากฎในฐานข้อมลูผู้ ถือหน่วยทรัสตเดิม 
ในการจองซือ้หน่วยทรัสต์ครัง้นี ้ข้าพเจ้าได้รับเอกสารสรุปข้อมลูส าคญัของกองทรัสต์แล้ว และ  ได้รับหนงัสือชีช้วนในรูปแบบ ( หนงัสือ   ซีดี)  ไมป่ระสงค์จะรับหนงัสือชีช้วนและได้รับเอกสารสรุปข้อมลูส าคญัของกองทรัสต์แล้ว (รวมทัง้ผู้ ท่ีไมไ่ด้ใส่
เคร่ืองหมายใดๆ) 
ในกรณีท่ีจ านวนเงินท่ีจะช าระเงินคา่จองซือ้ ตัง้แต่ 100,000 บาทขึน้ไป หากผู้รับผลประโยชน์ท่ีแท้จริง* ไมใ่ช่ผู้จองซือ้ โปรดระบุ................................................................................................................................................................................................  
* ผู้ ได้รับผลประโยชน์ท่ีแท้จริง หมายถึง บุคคลธรรมดาผู้ เป็นเจ้าของท่ีแท้จริงหรือมีอ านาจควบคมุการท าธุรกรรมของลกูค้า หรือบุคคลท่ีลกูค้าท าธุรกรรมแทน รวมถึงบุคคลผู้ ใช้อ านาจควบคมุนิติบุคคลหรือผู้ ท่ีมีการตกลงกันทางกฎหมาย ตามกฎกระทรวง
ก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลกูค้าท่ีเก่ียวข้อง 
 ข้าพเจ้าผ่านการศึกษาข้อมูลในเอกสารสรุปข้อมูลส าคัญของกองทรัสต์ หรือหนงัสอืชีช้วน และรับทราบระดบัความเสีย่งของหน่วยทรัสต์ที่ข้าพเจ้าจะจองซือ้นีจ้ากผู้ เสนอขายหน่วยทรัสต์/ผู้จดัจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ โดยหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมของทรัสต์เพื่อการลงทนุในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

CPN รีเทล โกรท มีความเสีย่งอยู่ในระดบั 8 
 ข้าพเจ้าได้ผ่านขัน้ตอนการด าเนินการท าความรู้จักลกูค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลกูค้า KYC/CDD และได้เปิดเผยและส่งมอบข้อมูลเพิ่มเติม ในกรณีที่ผู้ เสนอขายหน่วยทรัสต์มีความจ าเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าที่เกิดขึน้แล้วในขณะนี  ้หรือจะ

เกิดขึน้ในอนาคต เช่น ด าเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามิใช่บคุคลที่ถกูห้ามมิให้จดัสรรหน่วยทรัสต์ให้ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในหนงัสอืชีช้วน ทัง้นี ้ข้าพเจ้าเข้าใจและยอมรับว่า หากข้าพเจ้าเข้าข่ายเป็นบคุคลตามที่ระบุไว้ดังกลา่ว ข้าพเจ้าจะไม่มีสทิธิในการจองซือ้หน่วยทรัสต์ครัง้นี ้ทัง้นี ้การจองซือ้และการช าระเงินโดยผู้จองซือ้

หน่วยทรัสต์ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในหนังสือชีช้วน โดยข้าพเจ้ารับรองว่าการจองซือ้หน่วยทรัสต์ของข้าพเจ้าเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในหนังสอืชีช้วนและเงื่อนไขอื่นตามที่กฎหมายก าหนด ผู้จองซือ้หน่วยทรัสต์ตกลงและรับทราบว่า ผู้ เสนอขายหน่วยทรัสต์ และ/หรือผู้จัดจ าหน่าย
หน่วยทรัสต์ มีสทิธิปฏิเสธไม่รับการจองซือ้ หากผู้จองซือ้หน่วยทรัสต์กระท าผิดเงื่อนไขดงักล่าว และข้าพเจ้ายินยอมและตกลงว่าจะรับซือ้หน่วยทรัสต์จ านวนดังกล่าว หรือในจ านวนตามที่ผู้ เสนอขายหน่วยทรัสต์ และ/หรือผู้จดัจ าหน่ายหน่วยทรัสต์จัดสรรให้ และจะไม่ยกเลิกการจองซือ้หน่วยทรัสต์นี ้และ
ยินยอมรับคืนเงินในกรณีที่ผู้ เสนอขายหน่วยทรัสต์ และ/หรือผู้จดัจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ปฏิเสธการจองซือ้ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่น ข้าพเจ้ายินยอมผกูพนัตนเองตามเงื่อนไขข้อก าหนดและข้อความใดๆ ในหนงัสอืชีช้วน และข้อบงัคบัอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัทรัสต์เพื่อการลงทนุในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 
CPN รีเทล โกรท ทัง้ที่มีอยู่แล้วในขณะนี ้และ/หรือซึง่จะแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปในภายหน้า 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ในหน่วยทรัสต์ หรือจะเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ในหน่วยทรัสต์ ณ เวลาที่มีการซือ้หน่วยทรัสต์ และมิได้เป็นบคุคลสญัชาตอิเมรกินั (ตามนิยามภายใต ้Regulation S) 
 เพื่อวตัถปุระสงค์ในการปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินที่เก่ียวข้อง ข้าพเจ้ารับทราบว่าสถาบนัการเงิน และ/หรือบริษัทหลกัทรัพย์ ที่ข้าพเจ้ามีการท าธุรกรรมทางการเงิน สามารถเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกบัการแสดงตน และ/หรือการระบตุวัตนของข้าพเจ้า รวมถึง

ข้อมลูเก่ียวกบัผู้ รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของข้าพเจ้าให้แก่ (ก) ผู้ เสนอขายหน่วยทรัสต์ (ข) CPNREIT และ/หรือ (ค) ผู้จดัจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ 
 การจองซือ้และการยกเลกิ ตลอดจนการจดัสรรหน่วยทรัสต์ เป็นไปตามที่เปิดเผยไว้ในหนงัสอืชีช้วน 
 ข้าพเจ้าตกลง (หรือท าให้แน่ใจได้ว่าลกูค้าที่ข้าพเจ้าด าเนินการแทนในฐานะนายหน้าค้าหลกัทรัพย์) ยอมปฏิบติัตามข้อก าหนดห้ามการจ าหน่ายหลกัทรัพย์ตามที่ก าหนดไว้ในหนังสอืชีช้วน 
          ข้าพเจ้าได้อ่าน รับทราบและเข้าใจดีว่า (หรือในกรณีบริษัทนายหน้าค้าหลกัทรัพย์เป็นผู้กระท าการในนามของลกูค้า ลกูค้าได้ยืนยนัต่อบริษัทนายหน้าค้าหลกัทรัพย์ว่าได้อ่าน รับทราบและเข้าใจดีว่า) (1) การเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมของทรัสต์เพื่อการลงทนุในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 
CPN รีเทล โกรท กระท าโดยอาศัยกฎ Regulation S ของกฎหมายหลกัทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 ("กฎหมายหลกัทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา") ให้แก่บุคคลที่มิใช่บุคคลผู้มีสญัชาติอเมริกัน โดยเป็นธุรกรรมนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (ตามนิยามภายใต้ Regulation S) และ (2) 
หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท มิได้มีการจดทะเบียนและจะไม่มีการจดทะเบียนภายใต้กฎหมายหลกัทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา  หรือกฎหมายหลกัทรัพย์ของมลรัฐหรือรัฐใด ๆ ของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือประเทศอื่นใด (นอกจากภายใต้
กฎหมายหลกัทรัพย์ของประเทศไทย) และจะไม่ถกูเสนอขายหรือจ าหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือต่อหรือเพื่อบัญชีหรือเพื่อประโยชน์ของ “บคุคลสญัชาติอเมริกนั” หรือประเทศอื่นใดนอกจากประเทศไทย ที่การเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมอาจเป็นการกระท าที่ผิดกฎหมายหรือเป็นผลให้ผู้
เสนอขายหน่วยทรัสต์ต้องมีภาระหน้าที่ในการด าเนินการใด ๆ เพิ่มเติม 
          ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้า (ก) มิได้เป็นบคุคลผู้มีสญัชาติอเมริกนัและมิได้เป็นผู้มีภูมิล าเนาในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ (ข) เป็นบริษัทนายหน้าค้าหลกัทรัพย์ (Broker-dealer) ซึง่กระท าการในนามของลกูค้าของตน และลกูค้าผู้จองซือ้ของตนได้ยืนยนักบับริษัทว่า (1) ลกูค้าดงักลา่วมิได้
เป็นบคุคลผู้มีสญัชาติอเมริกนั ทัง้นี ้ค านิยามในย่อหน้านีใ้ห้มีความหมายตามที่ก าหนดในกฎ Regulation S 
      ข้าพเจ้ารับทราบว่า หากข้าพเจ้าไม่สามารถยืนยนัในลกัษณะข้อใดข้อหนึ่งตามที่กลา่วข้างต้นหรือที่ระบไุว้ในหนงัสอืชีช้วน ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมว่า ข้าพเจ้าจะไม่สามาถจองซือ้หน่วยทรัสต์เพิ่มเติม 
          ข้าพเจ้าตกลงว่าในอนาคตหากข้าพเจ้าตัดสินใจเสนอขาย ขายต่อ จ าน า หรือโอนโดยประการอื่นใดซึ่งหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม การเสนอขาย ขายต่อ จ าน าหรือโอนโดยประการอื่นซึ่งหน่วยทรัสต์ดังกล่าวจะต้องกระท าโดยให้เป็นไปตามกฎหมายหลกัทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา และกฎหมาย
หลกัทรัพย์อื่น ๆ ที่ใช้บงัคบั โดยเสนอขาย ขายต่อ จ าน า หรือโอนโดยประการอื่นภายนอกประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านัน้ ให้แก่ผู้ซือ้ซึง่ข้าพเจ้าทราบว่ามิได้เป็นบุคคลผู้มีสญัชาติอเมริกัน (ตามค านิยามของกฎ Regulation S) โดยเป็นธุรกรรมซึ่งเป็นไปตามบทบญัญัติของกฎข้อ Rule 903 หรือ Rule 
904 ของกฎ Regulation S ทัง้นี ้ธุรกรรมในแต่ละกรณีข้างต้นต้องเป็นไปตามกฎหมายหลกัทรัพย์ที่ใช้บงัคบั  
ข้อสงวนสิทธิของผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์/ผู้จดัจ าหน่ายหน่วยทรัสต์  
           ในกรณีที่ผู้ เสนอขายหน่วยทรัสต์ หรือผู้จดัจ าหน่ายหน่วยทรัสต์มีข้อตกลงกบัรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรือมีความจ าเป็นจะต้องปฎิบติัตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าที่เกิดขึน้แล้วในขณะนีห้รือจะเกิดขึน้ในอนาคต เช่น ด าเนินการตาม Foreign Account Tax 
Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ผู้ เสนอขายหน่วยทรัสต์ หรือผู้จดัจ าหน่ายหน่วยทรัสต์สงวนสทิธิที่จะปฎิบัติการและด าเนินการต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงหรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศนัน้ ซึง่รวมถงึ การเปิดเผยข้อมลูต่าง ๆ ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ การหกัภาษี 
ณ ที่จ่ายจากเงินได้ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ตลอดจนมีสทิธิด าเนินการอื่นใดเท่าที่จ าเป็นส าหรับการปฎิบติัตามข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศดงักลา่ว 
 
 
 

การประเมินความเส่ียงท่ียอมรับได้ (Suitability Test) (ลงนามเฉพาะลูกค้าท่ีมีระดับความเส่ียงต ่ากว่าระดับความเส่ียงของหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท) 
หากผลการประเมิน Suitability Test ของข้าพเจ้าหรือผลประเมินลงทนุในหน่วยทรัสต์ครัง้นีพ้บวา่ ข้าพเจ้าไมเ่หมาะสมกบัการจองซือ้หน่วยทรัสต์ในครัง้นี ้ ข้าพเจ้ายงัยืนยันและประสงค์ท่ีจะจองซือ้หน่วยทรัสต์ในครัง้นี ้และได้ลงลายมือช่ือเพ่ือยืนยนัในฐานะผู้
จองซือ้ด้านล่าง โดยข้าพเจ้ารับทราบว่า การลงทุนในหน่วยทรัสต์ครัง้นีไ้ม่เหมาะสมกับระดบัความเสี่ยงท่ีข้าพเจ้ายอมรับได้ตามผลประเมิน Suitability Test ดงันัน้ หากเกิดความเสียหายใดๆ จากการลงทุนในหน่วยทรัสต์นีต้่อไปในอนาคต ผู้ เสนอขาย
หน่วยทรัสต์ และ/หรือผู้จดัจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ไมม่ีหน้าท่ีต้องรับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

ประเภทผู้ลงทุน ระดับความเส่ียงลูกค้า ระดับความเส่ียงท่ีเหมาะสม ผลการประเมิน  
นิติบุคคล บุคคลธรรมดา 

<=12 <=14 ความเสี่ยงต ่า  1  
13-18 15-21 ความเสี่ยงปานกลางคอ่นข้างต ่า  1-4  
19-24 22-29 ความเสี่ยงปานกลางคอ่นข้างสงู 1-5  
25-30 30-36 ความเสี่ยงสงู  1-7  
>=31 >=37 ความเสี่ยงสงูมาก  1-8   

 

ใบจองซือ้เลขที่ เลขทะเบียนผู้ ถือหน่วยเลขท่ี   

CPNREIT มีความเส่ียงอยู่ในระดับ 8 

หมายเหต ุ: หากผู้จองซือ้ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่ให้ไว้ โปรดแจ้งการแก้ไขต่อนายทะเบียนโดยตรง และจดัสง่ไปที่ฝ่ายปฏิบติัการหลกัทรัพย์ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เลขที่ 93 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
                  โทร. 02-009-9999 

 ใบจองซือ้ส าหรับประชาชนท่ัวไป ซ่ึงเป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์เดมิของ GLANDRT  แผ่นที่ 1 ส าหรับตัวแทน 

ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทน และความเส่ียงก่อนตัดสินใจลงทุน ทัง้นี ้การลงทุนมีความเส่ียง  
และก่อนตัดสินใจจองซือ้ ผู้จองซือ้ควรอ่านหนังสือชีช้วน หรือเอกสารสรุปข้อมูลส าคัญของกองทรัสต์อย่างรอบคอบด้วย 

 

ลงช่ือ …………………..……………………..…………….… ผู้จองซือ้/ผู้รับมอบอ านาจ    
             (………………………………………………………….) 

 

 

ส าหรับเจ้าหน้าท่ีบนัทึกข้อมลู ลงช่ือ................................................................................................................................ ผู้บนัทึกข้อมลู/เจ้าหน้าท่ีผู้รับมอบอ านาจ ลงช่ือ.......................................................................................................... (ตวับรรจง)  

ผู้แนะน าการลงทนุ ลงช่ือ………………………………..………………………………………….....……….….(ตวับรรจง) เลขท่ีทะเบียน……………………………… รหสัพนกังาน……………...………………………รหสัสาขา ……………………………… 

     ลงชื่อ ………………………..…………..…………….… ผู้จองซือ้/ผู้ รับมอบอ านาจ 

              (………………………..……………….…………) 
หมายเหต ุส าหรับผู้จองซือ้ท่ีประเมินความเสี่ยงได้ต ่ากวา่ระดบัความเสี่ยงของ 
ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท เท่านัน้ 

ใบจองซือ้ 1 ใบ ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น เท่านัน้ 



    
 
 
 
 
 
 
 
 
    

ใบจองซือ้หน่วยทรัสต์เพิ่มเติมของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (“CPNREIT”) 
การเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมจ านวนไม่เกิน 88,887,396 หน่วย 

แก่ประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมของ GLANDRT ที่อัตราส่วน 5.6225 หน่วยทรัสต์เดมิ ต่อ 1 หน่วยทรัสต์เพิ่มเตมิ 

เรียน บริษัท ซีพเีอ็น รีท แมเนจเมนท์ จ ากัด (“ผู้ เสนอขายหน่วยทรัสต์”)                                         วันที่จองซือ้ …….....……………...................... 
ข้อมูลผู้จองซือ้หน่วยทรัสต์ โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนีใ้ห้ครบถ้วน ชัดเจน ตวับรรจง 

ข้าพเจ้า (โปรดระบปุระเภทผู้จองซือ้หน่วยทรัสต์) 
 บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย เลขประจ าตวัประชาชน 

 นิติบคุคลสญัชาติไทย เลขทะเบียนนิติบคุคล..................................................................................... 

 บคุคลธรรมดาสญัชาติตา่งด้าว เลขท่ีใบตา่งด้าว/หนงัสือเดินทาง  ....................................................................... 
 นิติบคุคลสญัชาติตา่งด้าว เลขทะเบียนนิติบคุคล ........................................................................................ 

ช่ือ  นาย  นาง  นางสาว  นิติบคุคล  อ่ืนๆ ............................................................................................................................................................................................................................................................. เพศ  ชาย  หญิง  
ท่ีอยู่ท่ีสามารถติดตอ่ได้ท่ีบ้านเลขท่ี .................................... หมูท่ี่ ................... ตรอก/ซอย .............................................................. ถนน ....................................................................... แขวง/ต าบล ................................................................................ 
เขต/อ าเภอ ...................................................................................... จงัหวดั ..................………………………............................ รหสัไปรษณีย์ ........................................................ โทรศพัท์ ......................................................................................... 
โทรศพัท์เคลื่อนท่ี ........................................................................................................................................................................ อีเมล์ ...........................................................................................................................................................................  
ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน/ทะเบียนนิติบคุคล (กรณีบคุคลธรรมดาสญัชาติตา่งด้าวให้ระบท่ีุอยู่ในประเทศเจ้าของสญัชาติ)  ท่ีอยู่เดียวกบัท่ีอยูท่ี่สามารถติดตอ่ได้  ตา่งจากท่ีอยู่ท่ีสามารถติดตอ่ได้ (โปรดระบ)ุ เลขท่ี ............................. หมูท่ี่ ...........................
ตรอก/ซอย ....................................... ถนน ….................................... แขวง/ต าบล ....................................... เขต/อ าเภอ ….................................... จงัหวดั …................................... รหสัไปรษณีย์ …............................... ประเทศ ….............................. 
วนั/เดือน/ปี เกิด (ปีค.ศ.) (วนัจดทะเบียนนิติบคุคล) ...………………....................................... อาชีพ (ระบปุระเภทของอาชีพท่ีชดัเจน) .........................................…........................................... แหลง่ท่ีมาของรายได้    ในประเทศ    ตา่งประเทศ 
สญัชาติ ....…...................................................... เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษี ............….........................……………………….....  ประเภทของการหกั ภาษี ณ ท่ีจ่าย  ไมห่กัภาษี ณ ท่ีจ่าย    หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 
แหลง่ท่ีมาของรายได้จากตา่งประเทศ :  ไมม่ี  มี (ระบช่ืุอประเทศ) ………………………………… ช่ือและสถานท่ีตัง้ของท่ีท างาน/สถานท่ีประกอบกิจการ ...................……........................………...................................................…………………..... 
แหลง่ท่ีมาของเงินท่ีใช้ในการจองซือ้ (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ) : บคุคลธรรมดา :  เงินออม    ธรุกิจสว่นตวั   เงินเดือน   รายได้จากการลงทนุ/มรดก  อ่ืนๆ (ระบ)ุ …………………………………………………………………………………. 
นิติบคุคล :  เงินจากธรุกิจ  อ่ืนๆ (ระบ)ุ  ……………….………………………………………………………… มีความประสงค์ขอจองซือ้และขอให้จดัสรรหน่วยทรัสต์เพ่ิมเติมของทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท ดงันี ้

จ านวนหน่วยทรัสต์เพิ่มเตมิที่จองซือ้ (หน่วย) 
(หน่วย) 

ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย) รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ (บาท) จ านวนเงนิที่ช าระ (ตวัอักษร) 

 ผู้จองซ้ือต้องช ำระเงินค่ำจองซ้ือ 
ท่ีรำคำเสนอขำยสงูสดุท่ี 19.50 บำทต่อหน่วย   

พร้อมกนันี ้ข้าพเจ้าขอช าระคา่จองซือ้หน่วยทรัสตเ์พ่ิมเติมดงักลา่วโดย (ในกรณีท่ีช าระคา่จองซือ้หน่วยทรัสต์เป็นเชค็ แคชเชียร์เช็ค และดร๊าฟท์ จะต้องสามารถเรียกเกบ็เงินได้จากส านกัหกับญัชีในเขตเดียวกนั) 
 เงินสด        เงินฝาก        เงินโอน        เงินโอนบาทเนต       การหกัเงินผา่นระบบการโอนเงินอตัโนมตัิ (ATS)       หกัเงินฝากในบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์         เช็ค / แคชเชียร์เชค็ / ดร๊าฟท์    
ธนาคาร……………………………………….. สาขา……………………..………………….. หมายเลขเช็ค………………………… ลงวนัท่ี………...……………….. สัง่จ่ายบญัชีตามท่ีผู้จดัจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ก าหนด 
หากข้าพเจ้าได้รับการจดัสรรหน่วยทรัสต์เพ่ิมเติมดงักลา่วแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ด าเนินการดงัตอ่ไปนี:้  (ผู้จองซือ้หน่วยทรัสต์โปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านัน้) 
 ในกรณีท่ีมีบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย์ : ให้ฝากหน่วยทรัสต์เพ่ิมเตมิตามจ านวนท่ีได้รับการจดัสรรนัน้ไว้ในช่ือ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือผู้ฝาก” และด าเนินการให้บริษัทหลกัทรัพย์……......….....………………….…………… 

……………………………….….……………….….....….............................................................. สมาชิกผู้ฝากเลขท่ี                                น าหนว่ยทรัสตเ์ข้าฝากไว้กบับริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือเข้าบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัย์  
ช่ือบญัชี…………................…..……………………..………......................เลขท่ี………….........…….…………ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่กบับริษัทนัน้ (ช่ือผู้จองซือ้ต้องตรงกบัช่ือบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ มิฉะนัน้จะด าเนินการออกใบทรัสต์ในช่ือของผู้ จองซือ้แทน) 

 ในกรณีท่ีไม่มีบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย์ :   
 ให้ฝากหน่วยทรัสต์เพ่ิมเติมตามจ านวนท่ีได้รับการจดัสรรนัน้ไว้ในช่ือ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด” และน าหน่วยทรัสต์เข้าฝากไว้กบั บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด โดยน าเข้าบัญชีของบริษัทผู้ออก

หลกัทรัพย์สมาชิกเลขท่ี 600 เพ่ือข้าพเจ้า (การขอถอนหน่วยทรัสต์ในภายหลงัผู้จองซือ้หน่วยทรัสต์จะต้องเสียคา่ธรรมเนียมตามท่ีบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ก าหนด) ในกรณีนีผู้้จองซือ้ต้องปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบ หรือ
กฎเกณฑ์ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง โดยอาจรวมถึงกฎหมายของรัฐตา่งประเทศ เช่น Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกาด้วย 

 ให้ออกใบทรัสต์ตามจ านวนท่ีได้รับจดัสรรนัน้ไว้ในช่ือของข้าพเจ้าและจดัสง่ใบทรัสต์ให้ข้าพเจ้าตามช่ือท่ีอยู่ตามท่ีปรากฏในฐานข้อมลูผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมท่ีมีสิทธิ ตามวนัปิดสมดุทะเบียนเพ่ือก าหนดรายช่ือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของ GLANDRT ท่ีมีสิทธิ
การจองซือ้หน่วยทรัสต์เพ่ิมเติม ณ วนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2563 (Book Close) ซึ่งผู้ เสนอขายหน่วยทรัสต์ได้รับจาก บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั (“ฐานข้อมลูผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิม”) ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 15 วนัท าการ
นบัจากวนัท่ีสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขาย ซึ่งผู้ เสนอขายหน่วยทรัสต์จะไมร่ับผิดชอบในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไมส่ามารถขายหน่วยทรัสต์เพ่ิมเติมท่ีได้รับจดัสรรได้ทนัวนัท าการแรกของการซือ้ขายหน่วยทรัสต์เพ่ิมเติมท่ีได้รับการจดัสรร 

ค าเตือน กรณีท่ี (ก) ช่ือผู้จองซือ้ไมต่รงกบัช่ือบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ หรือ (ข) ข้อมลูท่ีผู้จองซือ้ระบไุมส่มัพนัธ์กนัหรือไมช่ดัเจน หรือไมไ่ด้ระบรุหสัสมาชิกบริษัทหลกัทรัพย์ ช่ือบริษัทหลกัทรัพย์หรือหมายเลขบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์อย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้ เสนอขาย
หน่วยทรัสต์ขอสงวนสิทธิท่ีจะด าเนินการออกเป็นใบทรัสต์แทนและจดัสง่ใบทรัสต์ให้ผู้จองซือ้ดงักลา่วตามช่ือท่ีอยู่ตามท่ีปรากฎในฐานข้อมลูผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 15 วนัท าการนบัจากวนัท่ีสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขาย ซึ่งจะท า
ให้ผู้จองซือ้ไมส่ามารถท าการซือ้ขายหน่วยทรัสต์ได้ทนัวนัแรกท่ีหน่วยทรัสต์เพ่ิมเติมเข้าซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ เสนอขายหน่วยทรัสต์จะไมร่ับผิดชอบในกรณีดงักลา่ว 
กรณีท่ีต้องมกีารคืนเงินคา่จองซือ้ตามท่ีระบใุนหนงัสือชีช้วน ข้าพเจ้าตกลงให้ด าเนินการคนืเงินคา่จองซือ้ไมว่า่ทัง้หมดหรือแตบ่างสว่น โดยวิธีการ ดงันี ้ (กรุณาเลือกข้อเดียวเท่านัน้)  
 เช็คขีดคร่อมสัง่จ่ายในนามข้าพเจ้า และจดัสง่ให้ข้าพเจ้าทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยงัท่ีอยู่ตามท่ีปรากฏในฐานข้อมลูผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิม ภายใน 10 วนัท าการ นบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาเสนอขาย 
 โอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากของข้าพเจ้าช่ือ............................................................................................................ท่ีมีอยู่กบัธนาคาร……………………….…………… (ช่ือบญัชีเงินฝากดงักลา่วต้องตรงกบัช่ือผู้จองซือ้ มิฉะนัน้จะด าเนินการออกเป็นเชค็

ขีดคร่อมสัง่จ่ายในช่ือของผู้จองซือ้แทน) ประเภทบญัชี…………………………...….. เลขท่ี…………….….………………… (แนบส าเนาสมดุเงินฝากหน้าแรก พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง) ภายใน 7 วนัท าการ นบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาเสนอขาย  
(เฉพาะผู้ ท่ีจองซือ้ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) และธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) เท่านัน้) 

 โอนเงินอตัโนมตัิ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เข้าบญัชีในช่ือผู้จองซือ้ หรือโอนเงินเข้าบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ของผู้จองซือ้ กรณีผู้จองซือ้ช าระด้วยวิธีหกัเงินอตัโนมตัิ หรือโดยการหกัเงินฝากในบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ของผู้จองซือ้ และมีบญัชี
ซือ้ขายหลกัทรัพย์และมีรายละเอียดบญัชีธนาคารท่ีให้ไว้กบับริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

กรณีท่ีช่ือผู้จองซือ้ไมส่มัพนัธ์กนัหรือไมช่ดัเจน หรือผู้จองซือ้ไมแ่นบส าเนาสมดุเงินฝากหน้าแรกหรือไมร่ับรองส าเนาถกูต้องในส าเนาบัญชีเงินฝากหน้าแรก หรือในกรณีท่ีบริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ไมส่ามารถด าเนินการคนื
เงิน โดยการโอนเงินอตัโนมตัิเข้าบญัชีในช่ือผู้จองซือ้ ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์ขอสงวนสิทธิในการด าเนินการให้มีการคืนเงินคา่จองซือ้หน่วยทรัสต์ ไมว่า่ทัง้หมดหรือบางส่วน ด้วยเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายในนามของผู้จองซือ้ส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังท่ีอยู่ตามท่ี
ปรากฎในฐานข้อมลูผู้ ถือหน่วยทรัสตเดิม 
ในการจองซือ้หน่วยทรัสต์ครัง้นี ้ข้าพเจ้าได้รับเอกสารสรุปข้อมลูส าคญัของกองทรัสต์แล้ว และ  ได้รับหนงัสือชีช้วนในรูปแบบ ( หนงัสือ   ซีดี)  ไมป่ระสงค์จะรับหนงัสือชีช้วนและได้รับเอกสารสรุปข้อมลูส าคญัของกองทรัสต์แล้ว (รวมทัง้ผู้ ท่ีไมไ่ด้ใส่
เคร่ืองหมายใดๆ) 
ในกรณีท่ีจ านวนเงินท่ีจะช าระเงินคา่จองซือ้ ตัง้แต่ 100,000 บาทขึน้ไป หากผู้รับผลประโยชน์ท่ีแท้จริง* ไมใ่ช่ผู้จองซือ้ โปรดระบุ................................................................................................................................................................................................  
* ผู้ ได้รับผลประโยชน์ท่ีแท้จริง หมายถึง บุคคลธรรมดาผู้ เป็นเจ้าของท่ีแท้จริงหรือมีอ านาจควบคมุการท าธุรกรรมของลกูค้า หรือบุคคลท่ีลกูค้าท าธุรกรรมแทน รวมถึงบุคคลผู้ ใช้อ านาจควบคมุนิติบุคคลหรือผู้ ท่ีมีการตกลงกันทางกฎหมาย ตามกฎกระทรวง
ก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลกูค้าท่ีเก่ียวข้อง 
 ข้าพเจ้าผ่านการศึกษาข้อมูลในเอกสารสรุปข้อมูลส าคัญของกองทรัสต์ หรือหนงัสอืชีช้วน และรับทราบระดบัความเสีย่งของหน่วยทรัสต์ที่ข้าพเจ้าจะจองซือ้นีจ้ากผู้ เสนอขายหน่วยทรัสต์/ผู้จดัจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ โดยหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมของทรัสต์เพื่อการลงทนุในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

CPN รีเทล โกรท มีความเสีย่งอยู่ในระดบั 8 
 ข้าพเจ้าได้ผ่านขัน้ตอนการด าเนินการท าความรู้จักลกูค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลกูค้า KYC/CDD และได้เปิดเผยและส่งมอบข้อมูลเพิ่มเติม ในกรณีที่ผู้ เสนอขายหน่วยทรัสต์มีความจ าเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าที่เกิดขึน้แล้วในขณะนี  ้หรือจะ

เกิดขึน้ในอนาคต เช่น ด าเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามิใช่บคุคลที่ถกูห้ามมิให้จดัสรรหน่วยทรัสต์ให้ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในหนงัสอืชีช้วน ทัง้นี ้ข้าพเจ้าเข้าใจและยอมรับว่า หากข้าพเจ้าเข้าข่ายเป็นบคุคลตามที่ระบุไว้ดังกลา่ว ข้าพเจ้าจะไม่มีสทิธิในการจองซือ้หน่วยทรัสต์ครัง้นี ้ทัง้นี ้การจองซือ้และการช าระเงินโดยผู้จองซือ้

หน่วยทรัสต์ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในหนังสือชีช้วน โดยข้าพเจ้ารับรองว่าการจองซือ้หน่วยทรัสต์ของข้าพเจ้าเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในหนังสอืชีช้วนและเงื่อนไขอื่นตามที่กฎหมายก าหนด ผู้จองซือ้หน่วยทรัสต์ตกลงและรับทราบว่า ผู้ เสนอขายหน่วยทรัสต์ และ/หรือผู้จัดจ าหน่าย
หน่วยทรัสต์ มีสทิธิปฏิเสธไม่รับการจองซือ้ หากผู้จองซือ้หน่วยทรัสต์กระท าผิดเงื่อนไขดงักล่าว และข้าพเจ้ายินยอมและตกลงว่าจะรับซือ้หน่วยทรัสต์จ านวนดังกล่าว หรือในจ านวนตามที่ผู้ เสนอขายหน่วยทรัสต์ และ/หรือผู้จดัจ าหน่ายหน่วยทรัสต์จัดสรรให้ และจะไม่ยกเลิกการจองซือ้หน่วยทรัสต์นี ้และ
ยินยอมรับคืนเงินในกรณีที่ผู้ เสนอขายหน่วยทรัสต์ และ/หรือผู้จดัจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ปฏิเสธการจองซือ้ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่น ข้าพเจ้ายินยอมผกูพนัตนเองตามเงื่อนไขข้อก าหนดและข้อความใดๆ ในหนงัสอืชีช้วน และข้อบงัคบัอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัทรัสต์เพื่อการลงทนุในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 
CPN รีเทล โกรท ทัง้ที่มีอยู่แล้วในขณะนี ้และ/หรือซึง่จะแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปในภายหน้า 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ในหน่วยทรัสต์ หรือจะเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ในหน่วยทรัสต์ ณ เวลาที่มีการซือ้หน่วยทรัสต์ และมิได้เป็นบคุคลสญัชาตอิเมรกินั (ตามนิยามภายใต ้Regulation S) 
 เพื่อวตัถปุระสงค์ในการปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินที่เก่ียวข้อง ข้าพเจ้ารับทราบว่าสถาบนัการเงิน และ/หรือบริษัทหลกัทรัพย์ ที่ข้าพเจ้ามีการท าธุรกรรมทางการเงิน สามารถเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกบัการแสดงตน และ/หรือการระบตุวัตนของข้าพเจ้า รวมถึง

ข้อมลูเก่ียวกบัผู้ รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของข้าพเจ้าให้แก่ (ก) ผู้ เสนอขายหน่วยทรัสต์ (ข) CPNREIT และ/หรือ (ค) ผู้จดัจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ 
 การจองซือ้และการยกเลกิ ตลอดจนการจดัสรรหน่วยทรัสต์ เป็นไปตามที่เปิดเผยไว้ในหนงัสอืชีช้วน 
 ข้าพเจ้าตกลง (หรือท าให้แน่ใจได้ว่าลกูค้าที่ข้าพเจ้าด าเนินการแทนในฐานะนายหน้าค้าหลกัทรัพย์) ยอมปฏิบติัตามข้อก าหนดห้ามการจ าหน่ายหลกัทรัพย์ตามที่ก าหนดไว้ในหนังสอืชีช้วน 
          ข้าพเจ้าได้อ่าน รับทราบและเข้าใจดีว่า (หรือในกรณีบริษัทนายหน้าค้าหลกัทรัพย์เป็นผู้กระท าการในนามของลกูค้า ลกูค้าได้ยืนยนัต่อบริษัทนายหน้าค้าหลกัทรัพย์ว่าได้อ่าน รับทราบและเข้าใจดีว่า) (1) การเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมของทรัสต์เพื่อการลงทนุในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 
CPN รีเทล โกรท กระท าโดยอาศัยกฎ Regulation S ของกฎหมายหลกัทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 ("กฎหมายหลกัทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา") ให้แก่บุคคลที่มิใช่บุคคลผู้มีสญัชาติอเมริกัน โดยเป็นธุรกรรมนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (ตามนิยามภายใต้ Regulation S) และ (2) 
หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท มิได้มีการจดทะเบียนและจะไม่มีการจดทะเบียนภายใต้กฎหมายหลกัทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา  หรือกฎหมายหลกัทรัพย์ของมลรัฐหรือรัฐใด ๆ ของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือประเทศอื่นใด (นอกจากภายใต้
กฎหมายหลกัทรัพย์ของประเทศไทย) และจะไม่ถกูเสนอขายหรือจ าหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือต่อหรือเพื่อบัญชีหรือเพื่อประโยชน์ของ “บคุคลสญัชาติอเมริกนั” หรือประเทศอื่นใดนอกจากประเทศไทย ที่การเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมอาจเป็นการกระท าที่ผิดกฎหมายหรือเป็นผลให้ผู้
เสนอขายหน่วยทรัสต์ต้องมีภาระหน้าที่ในการด าเนินการใด ๆ เพิ่มเติม 
          ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้า (ก) มิได้เป็นบคุคลผู้มีสญัชาติอเมริกนัและมิได้เป็นผู้มีภูมิล าเนาในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ (ข) เป็นบริษัทนายหน้าค้าหลกัทรัพย์ (Broker-dealer) ซึง่กระท าการในนามของลกูค้าของตน และลกูค้าผู้จองซือ้ของตนได้ยืนยนักบับริษัทว่า (1) ลกูค้าดงักลา่วมิได้
เป็นบคุคลผู้มีสญัชาติอเมริกนั ทัง้นี ้ค านิยามในย่อหน้านีใ้ห้มีความหมายตามที่ก าหนดในกฎ Regulation S 
      ข้าพเจ้ารับทราบว่า หากข้าพเจ้าไม่สามารถยืนยนัในลกัษณะข้อใดข้อหนึ่งตามที่กลา่วข้างต้นหรือที่ระบไุว้ในหนงัสอืชีช้วน ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมว่า ข้าพเจ้าจะไม่สามาถจองซือ้หน่วยทรัสต์เพิ่มเติม 
          ข้าพเจ้าตกลงว่าในอนาคตหากข้าพเจ้าตัดสินใจเสนอขาย ขายต่อ จ าน า หรือโอนโดยประการอื่นใดซึ่งหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม การเสนอขาย ขายต่อ จ าน าหรือโอนโดยประการอื่นซึ่งหน่วยทรัสต์ดังกล่าวจะต้องกระท าโดยให้เป็นไปตามกฎหมายหลกัทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา  และกฎหมาย
หลกัทรัพย์อื่น ๆ ที่ใช้บงัคบั โดยเสนอขาย ขายต่อ จ าน า หรือโอนโดยประการอื่นภายนอกประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านัน้ ให้แก่ผู้ซือ้ซึง่ข้าพเจ้าทราบว่ามิได้เป็นบุคคลผู้มีสญัชาติอเมริกัน (ตามค านิยามของกฎ Regulation S) โดยเป็นธุรกรรมซึ่งเป็นไปตามบทบญัญัติของกฎข้อ Rule 903 หรือ Rule 
904 ของกฎ Regulation S ทัง้นี ้ธุรกรรมในแต่ละกรณีข้างต้นต้องเป็นไปตามกฎหมายหลกัทรัพย์ที่ใช้บงัคบั  
ข้อสงวนสิทธิของผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์/ผู้จดัจ าหน่ายหน่วยทรัสต์  
           ในกรณีที่ผู้ เสนอขายหน่วยทรัสต์ หรือผู้จดัจ าหน่ายหน่วยทรัสต์มีข้อตกลงกบัรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรือมีความจ าเป็นจะต้องปฎิบติัตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าที่เกิดขึน้แล้วในขณะนีห้รือจะเกิดขึน้ในอนาคต เช่น ด าเนินการตาม Foreign Account Tax 
Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ผู้ เสนอขายหน่วยทรัสต์ หรือผู้จดัจ าหน่ายหน่วยทรัสต์สงวนสทิธิที่จะปฎิบัติการและด าเนินการต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงหรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศนัน้ ซึง่รวมถงึ การเปิดเผยข้อมลูต่าง ๆ ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ การหกัภาษี 
ณ ที่จ่ายจากเงินได้ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ตลอดจนมีสทิธิด าเนินการอื่นใดเท่าที่จ าเป็นส าหรับการปฎิบติัตามข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศดงักลา่ว 
 
 
 

การประเมินความเส่ียงท่ียอมรับได้ (Suitability Test) (ลงนามเฉพาะลูกค้าท่ีมีระดับความเส่ียงต ่ากว่าระดับความเส่ียงของหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท) 
หากผลการประเมิน Suitability Test ของข้าพเจ้าหรือผลประเมินลงทนุในหน่วยทรัสต์ครัง้นีพ้บวา่ ข้าพเจ้าไมเ่หมาะสมกบัการจองซือ้หน่วยทรัสต์ในครัง้นี ้ ข้าพเจ้ายงัยืนยนัและประสงค์ท่ีจะจองซือ้หน่วยทรัสต์ในครัง้นี ้และได้ลงลายมือช่ือเพ่ือยืนยนัในฐานะผู้
จองซือ้ด้านล่าง โดยข้าพเจ้ารับทราบว่า การลงทุนในหน่วยทรัสต์ครัง้นีไ้ม่เหมาะสมกับระดบัความเสี่ยงท่ีข้าพเจ้ายอมรับได้ตามผลประเมิน Suitability Test ดงันัน้ หากเกิดความเสียหายใดๆ จากการลงทุนในหน่วยทรัสต์นีต้่อไปในอนาคต ผู้ เสนอขาย
หน่วยทรัสต์ และ/หรือผู้จดัจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ไมม่ีหน้าท่ีต้องรับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

ประเภทผู้ลงทุน ระดับความเส่ียงลูกค้า ระดับความเส่ียงท่ีเหมาะสม ผลการประเมิน  
นิติบุคคล บุคคลธรรมดา 

<=12 <=14 ความเสี่ยงต ่า  1  
13-18 15-21 ความเสี่ยงปานกลางคอ่นข้างต ่า  1-4  
19-24 22-29 ความเสี่ยงปานกลางคอ่นข้างสงู 1-5  
25-30 30-36 ความเสี่ยงสงู  1-7  
>=31 >=37 ความเสี่ยงสงูมาก  1-8   

 

ใบจองซือ้เลขที่ เลขทะเบียนผู้ ถือหน่วยเลขท่ี   

CPNREIT มีความเส่ียงอยู่ในระดับ 8 

หมายเหต ุ: หากผู้จองซือ้ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่ให้ไว้ โปรดแจ้งการแก้ไขต่อนายทะเบียนโดยตรง และจดัสง่ไปที่ฝ่ายปฏิบติัการหลกัทรัพย์ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เลขที่ 93 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
                  โทร. 02-009-9999 

 ใบจองซือ้ส าหรับประชาชนท่ัวไป ซ่ึงเป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์เดมิของ GLANDRT  แผ่นที่ 2 ส าหรับสาขาที่รับจอง 

ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทน และความเส่ียงก่อนตัดสินใจลงทุน ทัง้นี ้การลงทุนมีความเส่ียง  
และก่อนตัดสินใจจองซือ้ ผู้จองซือ้ควรอ่านหนังสือชีช้วน หรือเอกสารสรุปข้อมูลส าคัญของกองทรัสต์อย่างรอบคอบด้วย 
 

 

ลงช่ือ …………………..……………………..…………….… ผู้จองซือ้/ผู้รับมอบอ านาจ    
             (………………………………………………………….) 

 

 

ส าหรับเจ้าหน้าท่ีบนัทึกข้อมลู ลงช่ือ................................................................................................................................ ผู้บนัทึกข้อมลู/เจ้าหน้าท่ีผู้รับมอบอ านาจ ลงช่ือ.......................................................................................................... (ตวับรรจง)  

ผู้แนะน าการลงทนุ ลงช่ือ………………………………..………………………………………….....……….….(ตวับรรจง) เลขท่ีทะเบียน……………………………… รหสัพนกังาน……………...………………………รหสัสาขา ……………………………… 

     ลงชื่อ ………………………..…………..…………….… ผู้จองซือ้/ผู้ รับมอบอ านาจ 

              (………………………..……………….…………) 
หมายเหต ุส าหรับผู้จองซือ้ท่ีประเมินความเสี่ยงได้ต ่ากวา่ระดบัความเสี่ยงของ 
ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท เท่านัน้ 

ใบจองซือ้ 1 ใบ ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น เท่านัน้ 



   
 
 
 
 
 
 
 
 
    

ใบจองซือ้หน่วยทรัสต์เพิ่มเติมของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (“CPNREIT”) 
การเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมจ านวนไม่เกิน 88,887,396 หน่วย 

แก่ประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมของ GLANDRT ที่อัตราส่วน 5.6225 หน่วยทรัสต์เดมิ ต่อ 1 หน่วยทรัสต์เพิ่มเตมิ 

เรียน บริษัท ซีพเีอ็น รีท แมเนจเมนท์ จ ากัด (“ผู้ เสนอขายหน่วยทรัสต์”)                                         วันที่จองซือ้ …….....……………...................... 
ข้อมูลผู้จองซือ้หน่วยทรัสต์ โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนีใ้ห้ครบถ้วน ชัดเจน ตวับรรจง 

ข้าพเจ้า (โปรดระบปุระเภทผู้จองซือ้หน่วยทรัสต์) 
 บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย เลขประจ าตวัประชาชน 

 นิติบคุคลสญัชาติไทย เลขทะเบียนนิติบคุคล..................................................................................... 

 บคุคลธรรมดาสญัชาติตา่งด้าว เลขท่ีใบตา่งด้าว/หนงัสือเดินทาง  ....................................................................... 
 นิติบคุคลสญัชาติตา่งด้าว เลขทะเบียนนิติบคุคล ........................................................................................ 

ช่ือ  นาย  นาง  นางสาว  นิติบคุคล  อ่ืนๆ ............................................................................................................................................................................................................................................................. เพศ  ชาย  หญิง  
ท่ีอยู่ท่ีสามารถติดตอ่ได้ท่ีบ้านเลขท่ี .................................... หมูท่ี่ ................... ตรอก/ซอย .............................................................. ถนน ....................................................................... แขวง/ต าบล ................................................................................ 
เขต/อ าเภอ ...................................................................................... จงัหวดั ..................………………………............................ รหสัไปรษณีย์ ........................................................ โทรศพัท์ ......................................................................................... 
โทรศพัท์เคลื่อนท่ี ........................................................................................................................................................................ อีเมล์ ...........................................................................................................................................................................  
ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน/ทะเบียนนิติบคุคล (กรณีบคุคลธรรมดาสญัชาติตา่งด้าวให้ระบท่ีุอยู่ในประเทศเจ้าของสญัชาติ)  ท่ีอยู่เดียวกบัท่ีอยูท่ี่สามารถติดตอ่ได้  ตา่งจากท่ีอยู่ท่ีสามารถติดตอ่ได้ (โปรดระบ)ุ เลขท่ี ............................. หมูท่ี่ ...........................
ตรอก/ซอย ....................................... ถนน ….................................... แขวง/ต าบล ....................................... เขต/อ าเภอ ….................................... จงัหวดั …................................... รหสัไปรษณีย์ …............................... ประเทศ ….............................. 
วนั/เดือน/ปี เกิด (ปีค.ศ.) (วนัจดทะเบียนนิติบคุคล) ...………………....................................... อาชีพ (ระบปุระเภทของอาชีพท่ีชดัเจน) .........................................…........................................... แหลง่ท่ีมาของรายได้    ในประเทศ    ตา่งประเทศ 
สญัชาติ ....…...................................................... เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษี ............….........................……………………….....  ประเภทของการหกั ภาษี ณ ท่ีจ่าย  ไมห่กัภาษี ณ ท่ีจ่าย    หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 
แหลง่ท่ีมาของรายได้จากตา่งประเทศ :  ไมม่ี  มี (ระบช่ืุอประเทศ) ………………………………… ช่ือและสถานท่ีตัง้ของท่ีท างาน/สถานท่ีประกอบกิจการ ...................……........................………...................................................…………………..... 
แหลง่ท่ีมาของเงินท่ีใช้ในการจองซือ้ (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ) : บคุคลธรรมดา :  เงินออม    ธรุกิจสว่นตวั   เงินเดือน   รายได้จากการลงทนุ/มรดก  อ่ืนๆ (ระบ)ุ …………………………………………………………………………………. 
นิติบคุคล :  เงินจากธรุกิจ  อ่ืนๆ (ระบ)ุ  ……………….………………………………………………………… มีความประสงค์ขอจองซือ้และขอให้จดัสรรหน่วยทรัสต์เพ่ิมเติมของทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท ดงันี ้

จ านวนหน่วยทรัสต์เพิ่มเตมิที่จองซือ้ (หน่วย) 
(หน่วย) 

ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย) รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ (บาท) จ านวนเงนิที่ช าระ (ตวัอักษร) 

 ผู้จองซ้ือต้องช ำระเงินค่ำจองซ้ือ 
ท่ีรำคำเสนอขำยสงูสดุท่ี 19.50 บำทต่อหน่วย   

พร้อมกนันี ้ข้าพเจ้าขอช าระคา่จองซือ้หน่วยทรัสตเ์พ่ิมเติมดงักลา่วโดย (ในกรณีท่ีช าระคา่จองซือ้หน่วยทรัสต์เป็นเชค็ แคชเชียร์เช็ค และดร๊าฟท์ จะต้องสามารถเรียกเกบ็เงินได้จากส านกัหกับญัชีในเขตเดียวกนั) 
 เงินสด        เงินฝาก        เงินโอน        เงินโอนบาทเนต       การหกัเงินผา่นระบบการโอนเงินอตัโนมตัิ (ATS)       หกัเงินฝากในบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์         เช็ค / แคชเชียร์เชค็ / ดร๊าฟท์    
ธนาคาร……………………………………….. สาขา……………………..………………….. หมายเลขเช็ค………………………… ลงวนัท่ี………...……………….. สัง่จ่ายบญัชีตามท่ีผู้จดัจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ก าหนด 
หากข้าพเจ้าได้รับการจดัสรรหน่วยทรัสต์เพ่ิมเติมดงักลา่วแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ด าเนินการดงัตอ่ไปนี:้  (ผู้จองซือ้หน่วยทรัสต์โปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านัน้) 
 ในกรณีท่ีมีบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย์ : ให้ฝากหน่วยทรัสต์เพ่ิมเตมิตามจ านวนท่ีได้รับการจดัสรรนัน้ไว้ในช่ือ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือผู้ฝาก” และด าเนินการให้บริษัทหลกัทรัพย์……......….....………………….…………… 

……………………………….….……………….….....….............................................................. สมาชิกผู้ฝากเลขท่ี                                น าหนว่ยทรัสตเ์ข้าฝากไว้กบับริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือเข้าบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัย์  
ช่ือบญัชี…………................…..……………………..………......................เลขท่ี………….........…….…………ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่กบับริษัทนัน้ (ช่ือผู้จองซือ้ต้องตรงกบัช่ือบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ มิฉะนัน้จะด าเนินการออกใบทรัสต์ในช่ือของผู้ จองซือ้แทน) 

 ในกรณีท่ีไม่มีบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย์ :   
 ให้ฝากหน่วยทรัสต์เพ่ิมเติมตามจ านวนท่ีได้รับการจดัสรรนัน้ไว้ในช่ือ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด” และน าหน่วยทรัสต์เข้าฝากไว้กบั บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด โดยน าเข้าบัญชีของบริษัทผู้ออก

หลกัทรัพย์สมาชิกเลขท่ี 600 เพ่ือข้าพเจ้า (การขอถอนหน่วยทรัสต์ในภายหลงัผู้จองซือ้หน่วยทรัสต์จะต้องเสียคา่ธรรมเนียมตามท่ีบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ก าหนด) ในกรณีนีผู้้จองซือ้ต้องปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบ หรือ
กฎเกณฑ์ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง โดยอาจรวมถึงกฎหมายของรัฐตา่งประเทศ เช่น Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกาด้วย 

 ให้ออกใบทรัสต์ตามจ านวนท่ีได้รับจดัสรรนัน้ไว้ในช่ือของข้าพเจ้าและจดัสง่ใบทรัสต์ให้ข้าพเจ้าตามช่ือท่ีอยู่ตามท่ีปรากฏในฐานข้อมลูผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมท่ีมีสิทธิ ตามวนัปิดสมดุทะเบียนเพ่ือก าหนดรายช่ือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของ GLANDRT ท่ีมีสิทธิ
การจองซือ้หน่วยทรัสต์เพ่ิมเติม ณ วนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2563 (Book Close) ซึ่งผู้ เสนอขายหน่วยทรัสต์ได้รับจาก บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั (“ฐานข้อมลูผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิม”) ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 15 วนัท าการ
นบัจากวนัท่ีสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขาย ซึ่งผู้ เสนอขายหน่วยทรัสต์จะไมร่ับผิดชอบในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไมส่ามารถขายหน่วยทรัสต์เพ่ิมเติมท่ีได้รับจดัสรรได้ทนัวนัท าการแรกของการซือ้ขายหน่วยทรัสต์เพ่ิมเติมท่ีได้รับการจดัสรร 

ค าเตือน กรณีท่ี (ก) ช่ือผู้จองซือ้ไมต่รงกบัช่ือบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ หรือ (ข) ข้อมลูท่ีผู้จองซือ้ระบไุมส่มัพนัธ์กนัหรือไมช่ดัเจน หรือไมไ่ด้ระบรุหสัสมาชิกบริษัทหลกัทรัพย์ ช่ือบริษัทหลกัทรัพย์หรือหมายเลขบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์อย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้ เสนอขาย
หน่วยทรัสต์ขอสงวนสิทธิท่ีจะด าเนินการออกเป็นใบทรัสต์แทนและจดัสง่ใบทรัสต์ให้ผู้จองซือ้ดงักลา่วตามช่ือท่ีอยู่ตามท่ีปรากฎในฐานข้อมลูผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 15 วนัท าการนบัจากวนัท่ีสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขาย ซึ่งจะท า
ให้ผู้จองซือ้ไมส่ามารถท าการซือ้ขายหน่วยทรัสต์ได้ทนัวนัแรกท่ีหน่วยทรัสต์เพ่ิมเติมเข้าซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ เสนอขายหน่วยทรัสต์จะไมร่ับผิดชอบในกรณีดงักลา่ว 
กรณีท่ีต้องมกีารคืนเงินคา่จองซือ้ตามท่ีระบใุนหนงัสือชีช้วน ข้าพเจ้าตกลงให้ด าเนินการคนืเงินคา่จองซือ้ไมว่า่ทัง้หมดหรือแตบ่างสว่น โดยวิธีการ ดงันี ้ (กรุณาเลือกข้อเดียวเท่านัน้)  
 เช็คขีดคร่อมสัง่จ่ายในนามข้าพเจ้า และจดัสง่ให้ข้าพเจ้าทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยงัท่ีอยู่ตามท่ีปรากฏในฐานข้อมลูผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิม ภายใน 10 วนัท าการ นบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาเสนอขาย 
 โอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากของข้าพเจ้าช่ือ............................................................................................................ท่ีมีอยู่กบัธนาคาร……………………….…………… (ช่ือบญัชีเงินฝากดงักลา่วต้องตรงกบัช่ือผู้จองซือ้ มิฉะนัน้จะด าเนินการออกเป็นเชค็

ขีดคร่อมสัง่จ่ายในช่ือของผู้จองซือ้แทน) ประเภทบญัชี…………………………...….. เลขท่ี…………….….………………… (แนบส าเนาสมดุเงินฝากหน้าแรก พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง) ภายใน 7 วนัท าการ นบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาเสนอขาย  
(เฉพาะผู้ ท่ีจองซือ้ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) และธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) เท่านัน้) 

 โอนเงินอตัโนมตัิ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เข้าบญัชีในช่ือผู้จองซือ้ หรือโอนเงินเข้าบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ของผู้จองซือ้ กรณีผู้จองซือ้ช าระด้วยวิธีหกัเงินอตัโนมตัิ หรือโดยการหกัเงินฝากในบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ของผู้จองซือ้ และมีบญัชี
ซือ้ขายหลกัทรัพย์และมีรายละเอียดบญัชีธนาคารท่ีให้ไว้กบับริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

กรณีท่ีช่ือผู้จองซือ้ไมส่มัพนัธ์กนัหรือไมช่ดัเจน หรือผู้จองซือ้ไมแ่นบส าเนาสมดุเงินฝากหน้าแรกหรือไมร่ับรองส าเนาถกูต้องในส าเนาบัญชีเงินฝากหน้าแรก หรือในกรณีท่ีบริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ไมส่ามารถด าเนินการคนื
เงิน โดยการโอนเงินอตัโนมตัิเข้าบญัชีในช่ือผู้จองซือ้ ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์ขอสงวนสิทธิในการด าเนินการให้มีการคืนเงินคา่จองซือ้หน่วยทรัสต์ ไมว่า่ทัง้หมดหรือบางส่วน ด้วยเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายในนามของผู้จองซือ้ส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังท่ีอยู่ตามท่ี
ปรากฎในฐานข้อมลูผู้ ถือหน่วยทรัสตเดิม 
ในการจองซือ้หน่วยทรัสต์ครัง้นี ้ข้าพเจ้าได้รับเอกสารสรุปข้อมลูส าคญัของกองทรัสต์แล้ว และ  ได้รับหนงัสือชีช้วนในรูปแบบ ( หนงัสือ   ซีดี)  ไมป่ระสงค์จะรับหนงัสือชีช้วนและได้รับเอกสารสรุปข้อมลูส าคญัของกองทรัสต์แล้ว (รวมทัง้ผู้ ท่ีไมไ่ด้ใส่
เคร่ืองหมายใดๆ) 
ในกรณีท่ีจ านวนเงินท่ีจะช าระเงินคา่จองซือ้ ตัง้แต่ 100,000 บาทขึน้ไป หากผู้รับผลประโยชน์ท่ีแท้จริง* ไมใ่ช่ผู้จองซือ้ โปรดระบุ................................................................................................................................................................................................  
* ผู้ ได้รับผลประโยชน์ท่ีแท้จริง หมายถึง บุคคลธรรมดาผู้ เป็นเจ้าของท่ีแท้จริงหรือมีอ านาจควบคมุการท าธุรกรรมของลกูค้า หรือบุคคลท่ีลกูค้าท าธุรกรรมแทน รวมถึงบุคคลผู้ ใช้อ านาจควบคมุนิติบุคคลหรือผู้ ท่ีมีการตกลงกันทางกฎหมาย ตามกฎกระทรวง
ก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลกูค้าท่ีเก่ียวข้อง 
 ข้าพเจ้าผ่านการศึกษาข้อมูลในเอกสารสรุปข้อมูลส าคัญของกองทรัสต์ หรือหนงัสอืชีช้วน และรับทราบระดบัความเสีย่งของหน่วยทรัสต์ที่ข้าพเจ้าจะจองซือ้นีจ้ากผู้ เสนอขายหน่วยทรัสต์/ผู้จดัจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ โดยหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมของทรัสต์เพื่อการลงทนุในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

CPN รีเทล โกรท มีความเสีย่งอยู่ในระดบั 8 
 ข้าพเจ้าได้ผ่านขัน้ตอนการด าเนินการท าความรู้จักลกูค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลกูค้า KYC/CDD และได้เปิดเผยและส่งมอบข้อมูลเพิ่มเติม ในกรณีที่ผู้ เสนอขายหน่วยทรัสต์มีความจ าเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าที่เกิดขึน้แล้วในขณะนี  ้หรือจะ

เกิดขึน้ในอนาคต เช่น ด าเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามิใช่บคุคลที่ถกูห้ามมิให้จดัสรรหน่วยทรัสต์ให้ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในหนงัสอืชีช้วน ทัง้นี ้ข้าพเจ้าเข้าใจและยอมรับว่า หากข้าพเจ้าเข้าข่ายเป็นบคุคลตามที่ระบุไว้ดังกลา่ว ข้าพเจ้าจะไม่มีสทิธิในการจองซือ้หน่วยทรัสต์ครัง้นี ้ทัง้นี ้การจองซือ้และการช าระเงินโดยผู้จองซือ้

หน่วยทรัสต์ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในหนังสือชีช้วน โดยข้าพเจ้ารับรองว่าการจองซือ้หน่วยทรัสต์ของข้าพเจ้าเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในหนังสอืชีช้วนและเงื่อนไขอื่นตามที่กฎหมายก าหนด ผู้จองซือ้หน่วยทรัสต์ตกลงและรับทราบว่า ผู้ เสนอขายหน่วยทรัสต์ และ/หรือผู้จัดจ าหน่าย
หน่วยทรัสต์ มีสทิธิปฏิเสธไม่รับการจองซือ้ หากผู้จองซือ้หน่วยทรัสต์กระท าผิดเงื่อนไขดงักล่าว และข้าพเจ้ายินยอมและตกลงว่าจะรับซือ้หน่วยทรัสต์จ านวนดังกล่าว หรือในจ านวนตามที่ผู้ เสนอขายหน่วยทรัสต์ และ/หรือผู้จดัจ าหน่ายหน่วยทรัสต์จัดสรรให้ และจะไม่ยกเลิกการจองซือ้หน่วยทรัสต์นี ้และ
ยินยอมรับคืนเงินในกรณีที่ผู้ เสนอขายหน่วยทรัสต์ และ/หรือผู้จดัจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ปฏิเสธการจองซือ้ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่น ข้าพเจ้ายินยอมผกูพนัตนเองตามเงื่อนไขข้อก าหนดและข้อความใดๆ ในหนงัสอืชีช้วน และข้อบงัคบัอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัทรัสต์เพื่อการลงทนุในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 
CPN รีเทล โกรท ทัง้ที่มีอยู่แล้วในขณะนี ้และ/หรือซึง่จะแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปในภายหน้า 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ในหน่วยทรัสต์ หรือจะเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ในหน่วยทรัสต์ ณ เวลาที่มีการซือ้หน่วยทรัสต์ และมิได้เป็นบคุคลสญัชาตอิเมรกินั (ตามนิยามภายใต ้Regulation S) 
 เพื่อวตัถปุระสงค์ในการปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินที่เก่ียวข้อง ข้าพเจ้ารับทราบว่าสถาบนัการเงิน และ/หรือบริษัทหลกัทรัพย์ ที่ข้าพเจ้ามีการท าธุรกรรมทางการเงิน สามารถเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกบัการแสดงตน และ/หรือการระบตุวัตนของข้าพเจ้า รวมถึง

ข้อมลูเก่ียวกบัผู้ รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของข้าพเจ้าให้แก่ (ก) ผู้ เสนอขายหน่วยทรัสต์ (ข) CPNREIT และ/หรือ (ค) ผู้จดัจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ 
 การจองซือ้และการยกเลกิ ตลอดจนการจดัสรรหน่วยทรัสต์ เป็นไปตามที่เปิดเผยไว้ในหนงัสอืชีช้วน 
 ข้าพเจ้าตกลง (หรือท าให้แน่ใจได้ว่าลกูค้าที่ข้าพเจ้าด าเนินการแทนในฐานะนายหน้าค้าหลกัทรัพย์) ยอมปฏิบติัตามข้อก าหนดห้ามการจ าหน่ายหลกัทรัพย์ตามที่ก าหนดไว้ในหนังสอืชีช้วน 
          ข้าพเจ้าได้อ่าน รับทราบและเข้าใจดีว่า (หรือในกรณีบริษัทนายหน้าค้าหลกัทรัพย์เป็นผู้กระท าการในนามของลกูค้า ลกูค้าได้ยืนยนัต่อบริษัทนายหน้าค้าหลกัทรัพย์ว่าได้อ่าน รับทราบและเข้าใจดีว่า) (1) การเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมของทรัสต์เพื่อการลงทนุในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 
CPN รีเทล โกรท กระท าโดยอาศัยกฎ Regulation S ของกฎหมายหลกัทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 ("กฎหมายหลกัทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา") ให้แก่บุคคลที่มิใช่บุคคลผู้มีสญัชาติอเมริกัน โดยเป็นธุรกรรมนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (ตามนิยามภายใต้ Regulation S) และ (2) 
หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท มิได้มีการจดทะเบียนและจะไม่มีการจดทะเบียนภายใต้กฎหมายหลกัทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา  หรือกฎหมายหลกัทรัพย์ของมลรัฐหรือรัฐใด ๆ ของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือประเทศอื่นใด (นอกจากภายใต้
กฎหมายหลกัทรัพย์ของประเทศไทย) และจะไม่ถกูเสนอขายหรือจ าหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือต่อหรือเพื่อบัญชีหรือเพื่อประโยชน์ของ “บคุคลสญัชาติอเมริกนั” หรือประเทศอื่นใดนอกจากประเทศไทย ที่การเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมอาจเป็นการกระท าที่ผิดกฎหมายหรือเป็นผลให้ผู้
เสนอขายหน่วยทรัสต์ต้องมีภาระหน้าที่ในการด าเนินการใด ๆ เพิ่มเติม 
          ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้า (ก) มิได้เป็นบคุคลผู้มีสญัชาติอเมริกนัและมิได้เป็นผู้มีภูมิล าเนาในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ (ข) เป็นบริษัทนายหน้าค้าหลกัทรัพย์ (Broker-dealer) ซึง่กระท าการในนามของลกูค้าของตน และลกูค้าผู้จองซือ้ของตนได้ยืนยนักบับริษัทว่า (1) ลกูค้าดงักลา่วมิได้
เป็นบคุคลผู้มีสญัชาติอเมริกนั ทัง้นี ้ค านิยามในย่อหน้านีใ้ห้มีความหมายตามที่ก าหนดในกฎ Regulation S 
      ข้าพเจ้ารับทราบว่า หากข้าพเจ้าไม่สามารถยืนยนัในลกัษณะข้อใดข้อหนึ่งตามที่กลา่วข้างต้นหรือที่ระบไุว้ในหนงัสอืชีช้วน ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมว่า ข้าพเจ้าจะไม่สามาถจองซือ้หน่วยทรัสต์เพิ่มเติม 
          ข้าพเจ้าตกลงว่าในอนาคตหากข้าพเจ้าตัดสินใจเสนอขาย ขายต่อ จ าน า หรือโอนโดยประการอื่นใดซึ่งหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม การเสนอขาย ขายต่อ จ าน าหรือโอนโดยประการอื่นซึ่งหน่วยทรัสต์ดังกล่าวจะต้องกระท าโดยให้เป็นไปตามกฎหมายหลกัทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา  และกฎหมาย
หลกัทรัพย์อื่น ๆ ที่ใช้บงัคบั โดยเสนอขาย ขายต่อ จ าน า หรือโอนโดยประการอื่นภายนอกประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านัน้ ให้แก่ผู้ซือ้ซึง่ข้าพเจ้าทราบว่ามิได้เป็นบุคคลผู้มีสญัชาติอเมริกัน (ตามค านิยามของกฎ Regulation S) โดยเป็นธุรกรรมซึ่งเป็นไปตามบทบญัญัติของกฎข้อ Rule 903 หรือ Rule 
904 ของกฎ Regulation S ทัง้นี ้ธุรกรรมในแต่ละกรณีข้างต้นต้องเป็นไปตามกฎหมายหลกัทรัพย์ที่ใช้บงัคบั  
ข้อสงวนสิทธิของผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์/ผู้จดัจ าหน่ายหน่วยทรัสต์  
           ในกรณีที่ผู้ เสนอขายหน่วยทรัสต์ หรือผู้จดัจ าหน่ายหน่วยทรัสต์มีข้อตกลงกบัรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรือมีความจ าเป็นจะต้องปฎิบติัตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าที่เกิดขึน้แล้วในขณะนีห้รือจะเกิดขึน้ในอนาคต เช่น ด าเนินการตาม Foreign Account Tax 
Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ผู้ เสนอขายหน่วยทรัสต์ หรือผู้จดัจ าหน่ายหน่วยทรัสต์สงวนสทิธิที่จะปฎิบัติการและด าเนินการต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงหรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศนัน้ ซึง่รวมถงึ การเปิดเผยข้อมลูต่าง ๆ ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ การหกัภาษี 
ณ ที่จ่ายจากเงินได้ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ตลอดจนมีสทิธิด าเนินการอื่นใดเท่าที่จ าเป็นส าหรับการปฎิบติัตามข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศดงักลา่ว 
 
 
 

การประเมินความเส่ียงท่ียอมรับได้ (Suitability Test) (ลงนามเฉพาะลูกค้าท่ีมีระดับความเส่ียงต ่ากว่าระดับความเส่ียงของหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท) 
หากผลการประเมิน Suitability Test ของข้าพเจ้าหรือผลประเมินลงทนุในหน่วยทรัสต์ครัง้นีพ้บวา่ ข้าพเจ้าไมเ่หมาะสมกบัการจองซือ้หน่วยทรัสต์ในครัง้นี ้ ข้าพเจ้ายงัยืนยนัและประสงค์ท่ีจะจองซือ้หน่วยทรัสต์ในครัง้นี ้และได้ลงลายมือช่ือเพ่ือยืนยนัในฐานะผู้
จองซือ้ด้านล่าง โดยข้าพเจ้ารับทราบว่า การลงทุนในหน่วยทรัสต์ครัง้นีไ้ม่เหมาะสมกับระดบัความเสี่ยงท่ีข้าพเจ้ายอมรับได้ตามผลประเมิน Suitability Test ดงันัน้ หากเกิดความเสียหายใดๆ จากการลงทุนในหน่วยทรัสต์นีต้่อไปในอนาคต ผู้ เสนอขาย
หน่วยทรัสต์ และ/หรือผู้จดัจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ไมม่ีหน้าท่ีต้องรับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

ประเภทผู้ลงทุน ระดับความเส่ียงลูกค้า ระดับความเส่ียงท่ีเหมาะสม ผลการประเมิน  
นิติบุคคล บุคคลธรรมดา 

<=12 <=14 ความเสี่ยงต ่า  1  
13-18 15-21 ความเสี่ยงปานกลางคอ่นข้างต ่า  1-4  
19-24 22-29 ความเสี่ยงปานกลางคอ่นข้างสงู 1-5  
25-30 30-36 ความเสี่ยงสงู  1-7  
>=31 >=37 ความเสี่ยงสงูมาก  1-8   

 

ใบจองซือ้เลขที่ เลขทะเบียนผู้ ถือหน่วยเลขท่ี   

CPNREIT มีความเส่ียงอยู่ในระดับ 8 

หมายเหต ุ: หากผู้จองซือ้ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่ให้ไว้ โปรดแจ้งการแก้ไขต่อนายทะเบียนโดยตรง และจดัสง่ไปที่ฝ่ายปฏิบติัการหลกัทรัพย์ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เลขที่ 93 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
                  โทร. 02-009-9999 

 ใบจองซือ้ส าหรับประชาชนท่ัวไป ซ่ึงเป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์เดมิของ GLANDRT  แผ่นที่ 3 ส าหรับผู้จองซือ้ 

ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทน และความเส่ียงก่อนตัดสินใจลงทุน ทัง้นี ้การลงทุนมีความเส่ียง  
และก่อนตัดสินใจจองซือ้ ผู้จองซือ้ควรอ่านหนังสือชีช้วน หรือเอกสารสรุปข้อมูลส าคัญของกองทรัสต์อย่างรอบคอบด้วย 
 

 

ลงช่ือ …………………..……………………..…………….… ผู้จองซือ้/ผู้รับมอบอ านาจ    
             (………………………………………………………….) 

 

 

ส าหรับเจ้าหน้าท่ีบนัทึกข้อมลู ลงช่ือ................................................................................................................................ ผู้บนัทึกข้อมลู/เจ้าหน้าท่ีผู้รับมอบอ านาจ ลงช่ือ.......................................................................................................... (ตวับรรจง)  

ผู้แนะน าการลงทนุ ลงช่ือ………………………………..………………………………………….....……….….(ตวับรรจง) เลขท่ีทะเบียน……………………………… รหสัพนกังาน……………...………………………รหสัสาขา ……………………………… 

     ลงชื่อ ………………………..…………..…………….… ผู้จองซือ้/ผู้ รับมอบอ านาจ 

              (………………………..……………….…………) 
หมายเหต ุส าหรับผู้จองซือ้ท่ีประเมินความเสี่ยงได้ต ่ากวา่ระดบัความเสี่ยงของ 
ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท เท่านัน้ 

ใบจองซือ้ 1 ใบ ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น เท่านัน้ 



 
 
 
 

 
 
 
 

ผู้ฝากเลขท่ี ชื่อบริษัท ผู้ฝากเลขท่ี ชื่อบริษัท 

Participant No. Company Name Participant No. Company Name 

BROKER 

002 
บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จ ากดั   

029 
บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงศรี จ ากดั (มหาชน) 

TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED  

003 
บริษัทหลกัทรัพย์ คนัทร่ี กรุ๊ป จ ากดั  (มหาชน)  

030 
บริษัทหลกัทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) 

COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

004 
บริษัทหลกัทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั   

032 
บริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)     

DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED KTB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

005 
บริษัทหลกัทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) 

034 
บริษัทหลกัทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED  PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED  

006 
บริษัทหลกัทรัพย์ เกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) 

038 
บริษัทหลกัทรัพย์ เออีซี จ ากดั (มหาชน) 

KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

007 
บริษัทหลกัทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากดั 

048 
บริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่า จ ากดั (มหาชน) 

CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED  AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

008 
บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั จ ากดั   

050 
บริษัทหลกัทรัพย์ เอเอสแอล จ ากดั  

ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 

011 
บริษัทหลกัทรัพย์ กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 

051 
บริษัทหลกัทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จ ากดั 

KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED SBI THAI ONLINE SECURITIES COMPANY LIMITED  

013 
บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

052 
บริษัทหลกัทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จ ากดั 

KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED GMO-Z COM SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

014 
บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสิน จ ากดั (มหาชน) 

200 
บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY 
LIMITED 

015 
บริษัทหลกัทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จ ากดั (มหาชน) 

211 
บริษัทหลกัทรัพย์ ยบูีเอส (ประเทศไทย) จ ากดั 

KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED  UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

016 
บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

213 
บริษัทหลกัทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จ ากดั  

THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 

019 
บริษัทหลกัทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จ ากัด 

221 
บริษัทหลกัทรัพย์ เมอร์ชัน่ พาร์ทเนอร์ จ ากดั (มหาชน) 

YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED MERCHANT PARTNERS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

022 
บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนิตี ้จ ากดั 

224 
บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) 

TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED  BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

023 
บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากดั 

230 
บริษัทหลกัทรัพย์ โกลเบล็ก จ ากดั 

SCB SECURITIES COMPANY LIMITED  GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

026 
บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)      

248 
บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จ ากดั 

UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY 
LIMITED 

KRUNGTHAI ZIMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 

027 
บริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

924 
บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จ ากดั (มหาชน) 

RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED  FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 



“เพ่ือใช้ส ำหรบัช ำระค่ำจองซ้ือหน่วยทรสัตข์อง CPNREIT   

(ประชำชนทัว่ไปซ่ึงเป็นผู้ถือหน่วยทรสัตเ์ดิมของ GLANDRT)  

ซ่ึงจองซ้ือผ่ำนบริษทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กิมเอง็ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) เท่ำนัน้” 
 

ใบน ำฝำกช ำระเงินค่ำสินค้ำและบริกำร (Bill Payment Pay-In Slip) 

ส ำหรบัลูกค้ำ/For Custom
er 

 

 

บริษทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก์ กิมเอง็ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)   
Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Plc. 

 วนัที/่Date   สาขา/Branch  
 ชือ่ผูน้ าฝาก/Name 

999/9 ด ิออฟฟิศเศส แอท เซน็ทรลัเวลิด ์
ชัน้ 20 – 21 ถนนพระราม 1 ปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 
The Offices at Central World, 20th-21st Floor  
999/9 Rama1 Road, Pathumwan, Bangkok 10330 

 เลขทีบ่ตัรประจ าตวัประชาชน/หนงัสอืเดนิทาง/ใบต่างดา้ว/เลขทะเบยีนนติบิุคคล (Ref.1) 
 ID Card No./Passport No./Alien Card/Company Registration No. (Ref.1) 
 

เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ/ีTax ID : 0107545000314  หมายเลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้ / Shareholder registration No. (Ref.2)   
       

       ธ.ไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) / Siam Commercial Bank PCL.  
             ชือ่บญัช ี“บรษิทัหลกัทรพัย ์เมย์แบงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เพื่อจองซือ้หุน้ 2” / Acct Name “Maybank Kim Eng Securities (Thailand) PCL for subscription 2” 
             เลขทีบ่ญัช ี/ Acct No. 049-3-12666-9 (Bill Payment) (ธุรกจิ) 

ช าระโดย / Paid by เลขทีเ่ชค็ / Cheque No. ธนาคาร Bank / สาขา Branch จ านวนเงนิ / Amount 
        เงนิสด / Cash        เชค็* / Cheque    

จ านวนเงนิ (ตวัอกัษร) / Amount (In words)  
  กรุณาน าเอกสารฉบบันี้ไปช าระเงนิไดท้ีธ่นาคารทีร่ะบุขา้งต้นไดทุ้กสาขาทัว่ประเทศ โดยไมเ่สยีคา่ใชจ้่ายแต่อย่างใด / Please bring along this document and make a payment at any branches of bank stated above 
without any additional fee charged. 
* เฉพาะเชค็ทีอ่ยู่ในเขตส านักหกับญัชเีดยีวกนักบัสาขาของธนาคารทีน่ าฝากเทา่นัน้ ซึง่สามารถทราบผลการเรยีกเกบ็ภายในวนัท าการถดัไป / Only for cheque issued in the same clearing zone with the depositing bank 
branch which the clearing result is available in the next business day. 
ส ำหรบัเจ้ำหน้ำท่ีธนำคำร (for Bank only)  

 
ชือ่ผูน้ าฝาก / Name _______________________________    โทรศพัท์ / Tel. no. _________________________________ 

 
ผูร้บัเงนิ / Name ____________________ 

 

 

 
 

 

 

 

ใบน ำฝำกช ำระเงินค่ำสินค้ำและบริกำร (Bill Payment Pay-In Slip) 

ส ำหรบัธนำคำร/Fo
r B

an
k 

 

 

บริษทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก์ กิมเอง็ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)   
Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Plc. 

 วนัที/่Date   สาขา/Branch  
 ชือ่ผูน้ าฝาก/Name 

999/9 ด ิออฟฟิศเศส แอท เซน็ทรลัเวลิด ์
ชัน้ 20 – 21 ถนนพระราม 1 ปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 
The Offices at Central World, 20th-21st Floor  
999/9 Rama1 Road, Pathumwan, Bangkok 10330 

 เลขทีบ่ตัรประจ าตวัประชาชน/หนงัสอืเดนิทาง/ใบต่างดา้ว/เลขทะเบยีนนติบิุคคล (Ref.1) 
 ID Card No./Passport No./Alien Card/Company Registration No. (Ref.1) 
 

เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ/ีTax ID : 0107545000314  หมายเลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้ / Shareholder registration No. (Ref.2)   
       

       ธ.ไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) / Siam Commercial Bank PCL.  
             ชือ่บญัช ี“บรษิทัหลกัทรพัย ์เมย์แบงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เพื่อจองซือ้หุน้ 2” / Acct Name “Maybank Kim Eng Securities (Thailand) PCL for subscription 2” 
             เลขทีบ่ญัช ี/ Acct No. 049-3-12666-9 (Bill Payment) (ธุรกจิ) 

ช าระโดย / Paid by เลขทีเ่ชค็ / Cheque No. ธนาคาร Bank / สาขา Branch จ านวนเงนิ / Amount 
        เงนิสด / Cash        เชค็* / Cheque    

จ านวนเงนิ (ตวัอกัษร) / Amount (In words)  
  กรุณาน าเอกสารฉบบันี้ไปช าระเงนิไดท้ีธ่นาคารทีร่ะบุขา้งต้นไดทุ้กสาขาทัว่ประเทศ โดยไมเ่สยีคา่ใชจ้่ายแต่อย่างใด / Please bring along this document and make a payment at any branches of bank stated above 
without any additional fee charged. 
* เฉพาะเชค็ทีอ่ยู่ในเขตส านักหกับญัชเีดยีวกนักบัสาขาของธนาคารทีน่ าฝากเทา่นัน้ ซึง่สามารถทราบผลการเรยีกเกบ็ภายในวนัท าการถดัไป / Only for cheque issued in the same clearing zone with the depositing bank 
branch which the clearing result is available in the next business day. 
ส ำหรบัเจ้ำหน้ำท่ีธนำคำร (for Bank only)  

 
ชือ่ผูน้ าฝาก / Name _______________________________    โทรศพัท์ / Tel. no. _________________________________ 

 
ผูร้บัเงนิ / Name ____________________ 

 

ฉG L A 

ฉG L A

N 
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แบบสอบถามเพื่อหาขอ้บ่งชีก้ารเป็นบุคคลสหรฐัฯ (บุคคลและนิตบิุคคล)  

เฉพาะผูป้ระสงคน์ าหลกัทรพัยฝ์ากเขา้บญัชผีูอ้อกหลกัทรพัย ์( Issuer Account ) 

 
                                                                                                              วนัที.่................………….…….….. 

 

ขา้พเจา้ ........................................................................................................................................................................ 
บตัรประจ าตวัประชาชน/หนงัสอืเดนิทาง/ทะเบยีนนิตบิุคคล เลขที ่................................................................................................. 
 
ส ำหรบับุคคลธรรมดำ 

1. เกดิในสหรฐัอเมรกิา           ใช่*  ไมใ่ช่ 
2. เป็นพลเมอืงอเมรกินัหรอืมสีญัชาตทิี ่2 เป็นอเมรกินั       ใช่*  ไมใ่ช่ 
3. มถีิน่ทีอ่ยูถ่าวรในประเทศสหรฐัอเมรกิา        ใช่*  ไมใ่ช่ 

 

 
ส ำหรบันิติบุคคล 

1. เป็นนิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศสหรฐัอเมรกิา       ใช่*  ไมใ่ช่ 
2. เป็นสถาบนัการเงนิ ภายใตข้อ้ก าหนดของ FATCA        ใช่*  ไมใ่ช่ 

หาก“ใช”่โปรดกรอกหมายเลข GIIN ... และระบุประเภท  PFFI,  RDCFFI 
3. เป็นนิตบิุคคลทีม่รีายไดจ้ากการลงทุน/รายไดท้างออ้มตัง้แต่รอ้ยละ 50 ขึน้ไปของรายไดร้วม   ใช่*  ไมใ่ช่ 

หรอืมทีรพัยส์นิทีก่่อใหเ้กดิรายไดด้งักล่าวตัง้แต่รอ้ยละ 50 ขึน้ไปของสนิทรพัยร์วม ในรอบบญัชปีีล่าสุด  
 

 

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้ความตามทีร่ะบุไวข้า้งตน้เป็นความจรงิ หากการฝากหลกัทรพัยเ์ขา้บญัชบีรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัยก์อ่ใหเ้กดิความ
เสยีหายใด ๆ ขึน้แก่ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยไ์มว่่าดว้ยประการใด ๆ ขา้พเจา้ยอมรบัผดิและชดใชค้่าเสยีหายใหแ้ก่ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยจ์นครบถว้น 
นอกจากนี้ ขา้พเจา้รบัทราบว่าศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยอ์าจเปิดเผยขอ้มลูทีป่รากฎในเอกสารนี้ใหแ้ก่กรมสรรพากรหรอืหน่วยงานอื่นทีม่อี านาจตาม
กฎหมายหรอืมขีอ้ตกลงกบัศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยใ์นการขอเรยีกดขูอ้มลูดงักล่าวได ้  

  
ลงชือ่ ..............................................................................  ผูถ้อืหลกัทรพัย ์  
        (.............................................................................)  โทรศพัท ์….............................................. 
 

 

* หากท่านตอบวา่ “ใช่” ในขอ้ใดขอ้หนึง่ แสดงว่าท่านมีข้อบง่ช้ีว่าอาจเป็นบคุคลสญัชาติอเมริกนัตามกฎหมาย FATCA TSD ขอ

สงวนสิทธิไ์ม่รบัฝากหลกัทรพัยข์องท่านเข้าบญัชีบริษทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์ดงันัน้ ขอให้ท่านโปรดเลือกวิธีรบัหลกัทรพัยโ์ดยวิธีอืน่แทน  

* หากท่านตอบวา่ “ใช่” ในขอ้ 1 และ/หรอืขอ้ 3 แสดงว่าท่านมีข้อบ่งช้ีว่าอาจเป็นนิติบคุคลสญัชาติอเมริกนัตามกฎหมาย FATCA 
TSD ขอสงวนสิทธิไ์ม่รบัฝากหลกัทรพัยข์องท่านเข้าบญัชีบริษทัผู้ออกหลกัทรพัย ์ดงันัน้ ขอให้ท่านโปรดเลือกวิธีรบัหลกัทรพัยโ์ดย
วิธีอืน่แทน  
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แบบสอบถามสาํหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิตบุิคคล 

ส่วนที$หนึ$ง: สถานที$จดทะเบยีนจัดตั *ง 

 
คํารับรองสถานะ 

สถานะของนิตบิคุคลตาม 

FATCA 

[  ] 

[  ] 

1.1  ข้าพเจ้าเป็นนิตบิคุคล ซึ�งจดัตั �งขึ �นตามกฎหมายของประเทศ: _____________________ 

1.2  ข้าพเจ้าเป็นสาขาของนิตบิคุคล โดยสาํนกังานใหญ่ของสาขาจดัตั �งขึ �นตามกฎหมายของประเทศ: _____________________ 

ในกรณีที�จดัตั �งขึ �นตามกฏหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ข้าพเจ้าได้แนบ W-9 ไว้แล้ว 

(หากเป็นนิตบิคุคล หรือสาขาของนิติบคุคลที�มิได้จดัตั �งขึ �นในประเทศสหรัฐอเมริกา กรุณาตอบแบบสอบถามในสว่นที�สอง 
นอกเหนือจากนั �นการให้คาํรับรองถือว่าเสร็จสิ �น) 

U.S. Person / Non-U.S. 
Entity 

ส่วนที$สอง: สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA 

 
คาํรับรองสถานะ 

สถานะของนิตบิคุคลตาม 

FATCA 

[  ] 2.1  ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบนัการเงิน ประเภท PFFI หรือ Registered Deemed-Compliant FFI โดยมีเลข GIIN ดงัต่อไปนี � 
_________________________ 

PFFI, RDCFFI 

[  ] 2.2  ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบนัการเงินที�ไมเ่ข้าร่วม FATCA NPFFI 

[  ] 2.3  ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบนัการเงินประเภท Certified Deemed-Compliant FFI และได้แนบ W-8BEN-E ซึ�งแสดงสถานะ
ดงักลา่วไว้แล้ว 

CDCFFI 

[  ] 2.4  ข้าพเจ้ามิใช่สถาบนัการเงิน และเป็นบริษัทที�จดทะเบียนซื �อขายในตลาดหลกัทรัพย์ หรือ เป็นบริษัทในเครือของบริษัทที�จด
ทะเบียนซื �อขายในตลาดหลกัทรัพย์นั �น 

และข้าพเจ้าได้แสดงหลกัฐานการมีสถานะเป็นบริษัทซึ�งจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ หรือเป็นบริษัทในเครือของบริษัทที�จด
ทะเบียนซื �อขายในตลาดหลกัทรัพย์ ซึ�งปรากฏอยู่ในสาํเนางบการเงินที�ได้แนบมากบัเอกสารคาํขอชดุนี � 

Excepted NFFE 

[  ] 2.5  ข้าพเจ้าเป็นองค์กรของรัฐบาล องค์กรระหว่างประเทศ หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผลประโยชน์ของการจ่ายเงินใดๆ ที�เกี�ยวข้องกบัหลกัทรัพย์ที�จะซื �อขาย หรือ โอนย้ายนี � 
และไม่ได้ประกอบกิจการทางการค้าในลกัษณะเดยีวกบับริษัทประกนั สถาบนัรับฝากหลกัทรัพย์ หรือ ธนาคารพาณิชย์ 

Exempt Beneficial 
Owner (EBO) 

[  ] 2.6  ข้าพเจ้าเป็นองค์กรที�ไม่แสวงหาผลกําไร  

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิคุคลภายใต้ประมวลรัษฎากรไทย 

Non-Profit Organization 
(NPO) 

 

หน้า 1 ของ 2 
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แบบสอบถามสาํหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิตบุิคคล (ต่อ) 

 
คาํรับรองสถานะ 

สถานะของนิตบิคุคลตาม 

FATCA 

[  ] 2.7  ข้าพเจ้าเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที�มใิช่สถาบนัการเงินซึ�งมิได้มีรายได้หลกัมาจากการลงทนุ 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นนิตบิคุคลที�มิได้จดัตั �งขึ �นในสหรัฐอเมริกา และ ไม่เป็นสถาบนัการเงิน และ มีเงินได้ไม่เกินกึ$ง

หนึ$งในงบการเงินปีลา่สดุที�มาจากแหลง่ใดๆ ในสี�กลุม่ต่อไปนี � และ  

มีมูลค่าทรัพย์สินในงบการเงนิล่าสุดไม่เกินกึ$งหนึ$งที�สามารถก่อให้เกิดเงินได้ในสี�กลุ่มต่อไปนี � 

กลุม่ที� 1 เงินปันผลและดอกเบี �ย 

กลุม่ที� 2 เงินค่าเช่าและค่าสทิธิp 

กลุม่ที� 3 สว่นรายได้จากธุรกรรมบางประเภท 

• รายได้จากการขายสนิทรัพย์ที�ก่อให้เกดิเงินได้ในกลุม่ที� 1 และ กลุม่ที� 2 

• รายได้จากสญัญาซื �อขายตราสารอนพุนัธ์สนิค้าโภคภณัฑ์ 

• รายได้จากอตัราแลกเปลี�ยน 

• รายได้จากสญัญาประเภท SWAP 

กลุม่ที� 4 รายได้จากสญัญาประกนัและสญัญาบํานาญ 

• รายได้ที�ได้จากเงินสํารองหากเป็นบริษัทประกนั 

• เงินได้จากสญัญาบํานาญ 

• เงินได้จากสญัญาประกนั 

Active NFFE 

[  ] 2.8  ข้าพเจ้าเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที�มใิช่สถาบนัการเงินซึ�งมีรายได้หลักมาจากการลงทนุ 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นนิตบิคุคลที�มิได้จดัตั �งขึ �นในสหรัฐอเมริกา และไม่เป็นสถาบนัการเงิน หรือ นิตบิคุคลใดๆ 
ดงักลา่วข้างต้น และม ีเงนิได้เกินกึ$งหนึ$งในงบการเงินปีลา่สดุที�มาจากแหลง่ใดๆ ในสี�กลุม่ข้างต้น หรือ  

มีมูลค่าทรัพย์สินในงบการเงนิล่าสุดเกินกึ$งหนึ$งที�สามารถก่อให้เกิดเงินได้ในสี�กลุ่มข้างต้นดงัที�ได้กลา่วไปแล้ว  

พร้อมกนันี � ข้าพเจ้าได้ระบขุ้อมลูของผู้ ถือหุ้น/เจ้าของตามรายละเอียดด้านลา่ง ดงัต่อไปนี � 

[  ]  ข้าพเจ้าไม่มีผู้ ถือหุ้น/เจ้าของ ที�เป็นบคุคลสหรัฐฯ หรือ 

[  ]  ข้าพเจ้ามีผู้ ถือหุ้น/เจ้าของ ที�เป็นบคุคลสหรัฐฯ โดยมี ชื�อ ที�อยู่ และ เลขประจําตวัผู้เสยีภาษีของสหรัฐอเมริกา (U.S. Tax 
Identification Number: TIN) ของผู้ ถือหุ้น/เจ้าของ ที�เป็นบคุคลสหรัฐฯ แต่ละราย ดงัต่อไปนี � 

ชื$อ ที$อยู่ เลข U.S. TIN 

   

   

   
 

Passive NFFE 

[  ] 2.9  ข้าพเจ้าไม่เข้าข่ายเป็นนิตบิคุคลสถานะใดๆ ตามที�ระบขุ้างต้น  Others 

หน้า 2 ของ 2 



1 

 

 
หนังสือมอบอ ำนำจ 

ส ำหรับกำรจองซือ้หน่วยลงทุนเพิ่มเติมของ 
ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 

(ยกเว้นกรณีมอบอ ำนำจให้ผู้ดแูลรักษำผลประโยชน์ (Custodian) ซึง่จะให้หนงัสอืมอบอ ำนำจตำมแบบที่ก ำหนดโดย
ผู้ดแูลรักษำผลประโยชน์) 

 
เขียนที_่_______________________ 

 
วนัท่ี ______________________________  

 
ข้ำพเจ้ำ___________________________________(“ผู้มอบอ ำนำจ”) สญัชำติ __________________________ 

เลขประจ ำตวัประชำชน/หนงัสอืเดินทำง/เลขทะเบียนนิติบคุคล เลขท่ี __________________________________________ 
อยูบ้่ำนเลขท่ี/ส ำนกังำนอยูท่ี่ _____________________________________ถนน_________________________________ 
ต ำบล/แขวง _______________________________________อ ำเภอ/เขต _______________________________________ 
จงัหวดั__________________________________________รหสัไปรษณีย์________________ในฐำนะผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดิม
ที่มีสิทธิได้รับกำรจดัสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมของทรัสต์เพื่อกำรลงทนุในสิทธิกำรเช่ำอสงัหำริมทรัพย์ อำคำรส ำนกังำน จี
แลนด์ (“กองทรัสต์ GLANDRT”) จ ำนวน ______________________ หนว่ย รำยละเอียดปรำกฏตำมใบรับรองกำรจองซือ้
หลกัทรัพย์ของของทรัสต์เพื่อกำรลงทนุในสิทธิกำรเช่ำอสงัหำริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (“กองทรัสต์ CPNREIT”) เพื่อ
ออกและเสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมของ GLADNRT ที่มีรำยช่ือปรำกฏอยู่ในวนัปิดสมุดทะเบียนเพื่อก ำหนด
รำยช่ือผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมของ GLANDRT ที่มีสิทธิกำรจองซือ้หน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขำยเพิ่มเติม (Book Closure 
Date) ณ วนัท่ี 27 กมุภำพนัธ์ 2563 ตำมสดัสว่นกำรถือหนว่ยทรัสต์  

ขอมอบอ ำนำจให้ นำย/นำง/นำงสำว ____________________________________________อำย ุ___________ปี 
เลขประจ ำตวัประชำชน/หนงัสอืเดินทำง เลขท่ี _________________________________ อยูบ้่ำนเลขท่ี________________ 
ถนน___________________________ต ำบล/แขวง _________________________อ ำเภอ/เขต ______________________ 
จงัหวดั _________________________________รหสัไปรษณีย์ _____________________________ (“ผู้รับมอบอ ำนำจ”) 
เป็นผู้ รับมอบอ ำนำจโดยชอบด้วยกฎหมำยของข้ำพเจ้ำ ในกำรด ำเนินกำรจองซือ้หน่วยทรัสต์เพิ่มเติมของกองทรัสต์ 
CPNREIT จ ำนวน ___________________ หน่วย รวมเป็นเงินค่ำจองซือ้ทัง้สิน้ ___________________ บำท กับธนำคำร
ไทยพำณิชย์ จ ำกัด (มหำชน) และ/หรือบริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)  และ/หรือ
ธนำคำรกรุงไทย จ ำกดั (มหำชน) ในฐำนะผู้จดัจ ำหน่ำยหน่วยทรัสต์ รวมถึงมีอ ำนำจในกำรลงนำม จดัท ำ แก้ไข เพิ่มเติม 
ยื่น สง่มอบ รับคืนเอกสำรต่ำง ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไมจ่ ำกดัเพียงใบจองซือ้หน่วยทรัสต์เพิ่มเติมของกองทรัสต์ CPNREIT ช ำระ
ค่ำจองซือ้หน่วยทรัสต์เพิ่มเติมของกองทรัสต์ CPNREIT และด ำเนินกำรใด ๆ ทัง้ปวงอนัจ ำเป็นและสมควรที่เก่ียวกบักำร
จองซือ้หน่วยทรัสต์เพิ่มเติมของกองทรัสต์ CPNREIT หรือเพื่อด ำเนินกำรจองซือ้หน่วยทรัสต์เพิ่มเติมของกองทรัสต์ 
CPNREIT แทนข้ำพเจ้ำผู้มอบอ ำนำจได้จนเสร็จกำร 

 
อำกรแสตมป์ 

30 บำท 
 

สิง่ที่สง่มำด้วย 8 
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กำรใดที่ผู้ รับมอบอ ำนำจได้กระท ำไปภำยใต้กำรมอบอ ำนำจตำมหนังสือมอบอ ำนำจฉบับนี ้ให้มีผลผูกพัน
ข้ำพเจ้ำเสมือนวำ่ข้ำพเจ้ำได้กระท ำด้วยตนเองทกุประกำร 

หนงัสอืมอบอ ำนำจฉบบันีใ้ห้มีผลใช้บงัคบัตัง้แตว่นัท่ีของหนงัสอืฉบบันีเ้ป็นต้นไป 

เพื่อเป็นหลกัฐำนแหง่กำรนี ้ผู้มอบอ ำนำจและผู้ รับมอบอ ำนำจจึงได้ลงลำยมือช่ือไว้เป็นส ำคัญตอ่หน้ำพยำน ณ 
วนั เดือน ปี ท่ีระบขุ้ำงต้น 

 
 

                ลงช่ือ ______________________________ผู้มอบอ ำนำจ 
                                             (                                                      ) 

 
                ลงช่ือ ______________________________ผู้ รับมอบอ ำนำจ 

                                      (                                                      ) 
 

  ลงช่ือ ______________________________พยำน 
                                             (                                                      ) 
 

  ลงช่ือ ______________________________พยำน 
                                             (                                                      ) 
 
 
หมำยเหตุ: 

ส ำหรับผู้ที่จองซือ้ผ่ำนธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกดั (มหำชน) หรือธนำคำรกรุงไทย จ ำกดั (มหำชน) กำรมอบอ ำนำจตำม
หนงัสือมอบอ ำนำจฉบบันี ้สงวนไว้เฉพำะกรณีผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่เคยท ำ KYC/CDD (ขัน้ตอนกำรรู้จกัลกูค้ำและตรวจสอบ
เพื่อทรำบข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลกูค้ำ) กบัผู้จดัจ ำหน่ำยหน่วยทรัสต์ที่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์จะท ำกำรจองซือ้หนว่ยทรัสต์ โดยหำก
ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไมป่ระสงค์ท ำกำรจองซือ้หนว่ยทรัสต์ด้วยตนเอง สำมำรถมอบอ ำนำจให้บคุคลอื่นกระท ำกำรจองซือ้และ
ช ำระเงินคำ่จองซือ้หนว่ยทรัสต์ที่สำขำของผู้จดัจ ำหนำ่ยหน่วยทรัสต์ดงักลำ่วข้ำงต้นแทนได้ โดยใช้แบบฟอร์มหนงัสอืมอบ
อ ำนำจ รำยละเอียดทีป่รำกฎตำมเอกสำรแนบ 

กรณีผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ไมเ่คยท ำ KYC/CDD (ขัน้ตอนกำรรู้จกัลกูค้ำและตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลกูค้ำ) กบัผู้
จดัจ ำหน่ำยหน่วยทรัสต์ที่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์จะท ำกำรจองซือ้หน่วยทรัสต์ ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ต้องจองซือ้และช ำระเงินค่ำจอง
ซือ้หน่วยทรัสต์ด้วยตนเองเท่ำนัน้ ที่สำขำของผู้จดัจ ำหน่ำยหน่วยทรัสต์ดงักลำ่วข้ำงต้น ตำมเกณฑ์ของส ำนกังำนป้องกนั
และปรำบปรำมกำรฟอกเงิน และ ธนำคำรแหง่ประเทศไทย 
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เอกสำรประกอบหนังสอืมอบอ ำนำจ 
ส ำหรับกำรจองซือ้หน่วยลงทุนเพิ่มเติมของ 

ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 
 

1. เอกสำรของผู้มอบอ ำนำจ  
 

ประเภทบุคคลผู้
มอบอ ำนำจ 

เอกสำรประกอบ 

บุคคลธรรมดำ 
สัญชำติไทย 

บรรลุนิติภำวะ 
 ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน (ที่ยงัไม่หมดอำยุ) พร้อมลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำ

ถกูต้อง  
 ในกรณีที่บตัรประจ ำตวัประชำชนหมดอำย ุสำมำรถใช้ส ำเนำเอกสำรทำงรำชกำรอื่น ที่

มีเลขประจ ำตวัประชำชน 13 หลกั พร้อมลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถกูต้อง  แทนส ำเนำ
บตัรประชำชน 

ผู้เยำว์ 
 ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของผู้ เยำว์ (ที่ยงัไมห่มดอำย)ุ พร้อมลงลำยมือช่ือรับรอง

ส ำเนำถกูต้อง (ถ้ำมี) และ 
 ค ำยินยอมเป็นลำยลกัษณ์อกัษรจำกผู้ปกครอง และ 
 ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของผู้ปกครอง (บิดำ มำรดำ หรือ ผู้แทนโดยชอบธรรม) 

(ที่ยงัไมห่มดอำย)ุ พร้อมลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถกูต้อง และ 
 ส ำเนำทะเบียนบ้ำนท่ีผู้ เยำว์อำศยัอยู่ พร้อมลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถกูต้อง 

บุคคลธรรมดำ
สัญชำติต่ำงด้ำว 

บรรลุนิติภำวะ 
 ส ำเนำใบต่ำงด้ำว หรือ หนงัสือเดินทำง (ที่ยงัไม่หมดอำยุ) พร้อมลงลำยมือช่ือรับรอง

ส ำเนำถกูต้อง  
 ผู้เยำว์ 

 หลกัฐำนท่ีแสดงวำ่สำมำรถจองซือ้หนว่ยลงทนุ ได้โดยถกูต้องตำมกฎหมำย 
นิ ติ บุ ค คลที่ จ ด
ท ะ เ บี ย น ใ น
ประเทศไทย 

 ส ำเนำหนงัสือรับรองของกระทรวงพำณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัจองซือ้ พร้อม
ลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถกูต้อง โดยผู้มีอ ำนำจลงนำมของนิติบคุคล และประทบัตรำ
ส ำคญัของนิติบคุคล (ถ้ำมี) และ 

 ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือ ส ำเนำใบตำ่งด้ำว หรือ ส ำเนำหนงัสอืเดินทำง ที่ยงั
ไม่หมดอำยุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอ ำนำจลงนำมของนิติบุคคล พร้อมลงลำยมือช่ือ
รับรองส ำเนำถกูต้อง  

นิติบุคคลที่จด
ทะเบียนใน
ต่ำงประเทศ 

 ส ำเนำหนังสือส ำคัญกำรจัดตัง้บริษัท (Certificate of Incorporation) หรือ หนังสือ
แสดงควำมเป็นนิติบุคคล (Affidavit) และ รำยช่ือผู้ มีอ ำนำจลงนำมพร้อมตัวอย่ำง
ลำยมือช่ือ ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน นบัจนถึงวนัยื่นใบจองซือ้ พร้อมลงลำยมือช่ือรับรอง
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ประเภทบุคคลผู้
มอบอ ำนำจ 

เอกสำรประกอบ 

ส ำเนำถกูต้องโดยผู้มีอ ำนำจลงนำมของนิติบคุคล และประทบัตรำส ำคญัของนิติบคุคล 
(ถ้ำมี) และ  

 ส ำเนำใบต่ำงด้ำว หรือ ส ำเนำหนงัสือเดินทำง (แล้วแต่กรณี) ที่ยงัไม่หมดอำย ุของผู้มี
อ ำนำจลงนำมนิติบคุคล พร้อมลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถกูต้อง 
  

ทัง้นี ้ส ำเนำเอกสำรประกอบที่ลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถกูต้องในต่ำงประเทศ ต้องด ำเนินกำร 
ดงันี ้ 
 

1.  ให้เจ้ำหน้ำที่ Notary Public หรือหน่วยงำนอื่นใดที่มีอ ำนำจในประเทศที่เอกสำร
ดงักลำ่วได้จดัท ำหรือรับรองควำมถกูต้อง ท ำกำรรับรองลำยมือช่ือของผู้จดัท ำหรือผู้ให้
ค ำรับรองควำมถกูต้องของเอกสำรดงักลำ่ว และ  

2.  ให้เจ้ำหน้ำที่ของสถำนทูตไทยหรือสถำนกงสุลไทยในประเทศที่เอกสำรดังกล่ำวได้
จดัท ำหรือรับรองควำมถกูต้อง ท ำกำรรับรองลำยมือช่ือและตรำประทบัของเจ้ำหน้ำที่ 
Notary Public หรือหนว่ยงำนอื่นใดที่ได้ด ำเนินกำรตำม ข้อ 1 และ 
หมายเหต:ุ กำรรับรองเอกสำรต้องไมเ่กิน 6 เดือน นบัจนถึงวนัท่ียื่นใบจองซือ้ 

3.   แนบส ำเนำใบตำ่งด้ำว หรือ ส ำเนำหนงัสือเดินทำง (แล้วแต่กรณี) ที่ยงัไม่หมดอำยขุอง   
ผู้มีอ ำนำจลงนำมของนิติบคุคล พร้อมลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถกูต้อง 

 
2. เอกสำรของผู้รับมอบอ ำนำจ  

 
ประเภทบุคคล
ผู้รับมอบอ ำนำจ 

เอกสำรประกอบ 

บุคคลธรรมดำ 
สั ญ ช ำ ติ ไ ท ย ที่
บรรลุนิติภำวะ  

 ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน ที่ยังไม่หมดอำยุ พร้อมลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำ
ถกูต้อง หรือ บตัรประจ ำตวัประชำชนตวัจริง (เฉพำะกรณีจองซือ้ผ่ำนธนำคำรกรุงไทย 
จ ำกดั (มหำชน)) หรือ  

 ในกรณีที่บตัรประจ ำตวัประชำชนหมดอำย ุสำมำรถใช้ส ำเนำเอกสำรทำงรำชกำรอื่น ที่
มีเลขประจ ำตวัประชำชน 13 หลกั พร้อมลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถกูต้อง  แทนส ำเนำ
บตัรประชำชน 

บุคคลธรรมดำ
สัญชำติต่ำงด้ำวที่
บรรลุนิติภำวะ 

 ส ำเนำใบต่ำงด้ำว หรือ หนังสือเดินทำง ที่ยังไม่หมดอำยุ พร้อมลงลำยมือช่ือรับรอง
ส ำเนำถกูต้อง 
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ประเภทบุคคล
ผู้รับมอบอ ำนำจ 

เอกสำรประกอบ 

นิติบุคคลที่จด
ทะเบียนใน
ประเทศไทย 

 ส ำเนำหนงัสือรับรองของกระทรวงพำณิชย์ที่ออกไมเ่กิน 6 เดือน ก่อนวนัจองซือ้ พร้อม
ลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถกูต้อง โดยผู้มีอ ำนำจลงนำมของนิติบคุคล และประทบัตรำ
ส ำคญัของนิติบคุคล (ถ้ำมี) และ 

 ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือ บตัรประจ ำตวัประชำชนตวัจริง (เฉพำะกรณีจอง
ซือ้ผ่ำนธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน)) หรือ ส ำเนำใบต่ำงด้ำว หรือ ส ำเนำหนงัสือ
เดินทำง ท่ียงัไม่หมดอำย ุ(แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอ ำนำจลงนำมของนิติบคุคล พร้อมลง
ลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถกูต้อง 

นิติบุคคลที่จด
ทะเบียนใน
ต่ำงประเทศ 

 ส ำเนำหนังสือส ำคัญกำรจัดตัง้บริษัท (Certificate of Incorporation) หรือ หนังสือ
แสดงควำมเป็นนิติบุคคล (Affidavit) และ รำยช่ือผู้ มีอ ำนำจลงนำมพร้อมตัวอย่ำง
ลำยมือช่ือ ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน นบัจนถึงวนัยื่นใบจองซือ้ พร้อมลงลำยมือช่ือรับรอง
ส ำเนำถกูต้องโดยผู้มีอ ำนำจลงนำมของนิติบคุคล และประทบัตรำส ำคญัของนิติบคุคล 
(ถ้ำมี) และ  

 ส ำเนำใบต่ำงด้ำว หรือ ส ำเนำหนงัสือเดินทำง (แล้วแต่กรณี) ที่ยงัไม่หมดอำย ุของผู้มี
อ ำนำจลงนำมนิติบคุคล พร้อมลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถกูต้อง 

 
3. ใบจองซือ้ และเอกสำรประกอบกำรจองซือ้หน่วยทรัสต์เพิ่ มเติมของกองทรัสต์ CPNREIT ตำม

รำยละเอียดที่ปรำกฏในหนังสือชีช้วนของกองทรัสต์ CPNREIT ส่วนที่ 3 
 

หมายเหตุ – หนงัสือมอบอ านาจ หากมีการ ขูด ลบ ขีดฆ่าและตกเติม ตอ้งใหผู้ม้อบอ านาจเซ็นชื่อก ากบัไวด้ว้ย 
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