รายงาน
ประจ�ำปี

2562

สารบั ญ
98

การควบคุมภายในและ
การบริหารจัดการความเสี่ ย ง

13

นโยบาย
ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
และการจั ด หาผลประโยชน์
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สรุป ข้ อมู ล ส� ำ คั ญ

ของกองทรั ส ต์

08
สารจาก

ประธานกรรมการ

11
ข้ อมู ล
ทั่ วไป

36

ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจ
และอุ ตสาหกรรม

40
ปัจจัย

ความเสี่ยง

49
ข้อพิพ าท

ทางกฎหมาย

100

51
ข้อมูล

หน่วยทรัสต์

54

โครงสร้าง
การจัดการ

79

การก�ำกับดูแล
กองทรัส ต์

97
ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

50
เหตุ ก ารณ์ที่ส�ำคัญ

และข้ อ มู ล ส�ำคัญอื่น

การป้องกันความขั ด แย้ ง
ทางผลประโยชน์

101

ฐานะการเงิ นและ
ผลการด�ำเนิ นการ
ของกองทรั ส ต์

107

รายงานความเห็ น
ของทรั ส ตี

108
สรุปสาระส� ำ คั ญ

ของสัญญาก่อตั้ ง ทรั ส ต์

125งบ
การเงิ น

สรุปข้อมูลส�ำคัญ
ของกองทรัสต์
1. รายละเอียดทรัพย์สินที่ลงทุน
โครงการ
รายละเอียด/1

ปิ่นเกล้า
ทาวเวอร์
เอและบี
24-2-84.0

เซ็นทรัลพลาซา เซ็นทรัลพลาซา เซ็นทรัลพลาซา
พระราม 2/2
พระราม 3
ปิ่นเกล้า

เซ็นทรัลพลาซา
เชียงใหม่
แอร์พอร์ต
32-3-56.9

เซ็นทรัล
เฟสติวัล
พัทยา บีช

โรงแรมฮิลตัน
พัทยา/3

ที่ดิน (ไร่-งาน-ตร.ว.)

53-2-38.4

12-2-44.6

พื้นที่ใช้สอย (ตร.ม.)

251,182

169,740

137,692

50,653

122,991

70,095

49,686

พื้นที่ให้เช่า (ตร.ม.)

82,930

36,495

27,656

34,307

37,806

29,404

302 ห้อง

พื้นที่จอดรถ (ตร.ม.)

98,813

90,186

44,142

14,930

572

66,118

-

สิทธิการเช่า และ/หรือ
เช่าช่วงที่ดิน

ระยะเวลา 20 ปี ระยะเวลา 30 ปี
สิ้นสุดวันที่
สิ้นสุดวันที่
15 สิงหาคม
15 สิงหาคม
2568
2578/4

ระยะเวลาประมาณ 15 ปี สิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ระยะเวลา 30 ปี
สิ้นสุดวันที่
22 เมษายน 2587

สิทธิการเช่า และ/หรือ
เช่าช่วงอาคาร

ระยะเวลา 20 ปี
สิ้นสุดวันที่
15 สิงหาคม
2568

ระยะเวลา 30
ปี สิ้นสุดวันที่
15 สิงหาคม
2578/4

ระยะเวลาประมาณ 15 ปี สิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ระยะเวลา 30 ปี
ระยะเวลาประมาณ 20 ปี สิ้นสุด
สิ้นสุดวันที่
วันที่ 31 สิงหาคม 2580
22 เมษายน 2587

11,447

5,216

มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562
(ล้านบาท)

6,359

10,655

-

7,290

3,505

หมายเหตุ: /1 ลักษณะการจัดหาผลประโยชน์เป็นไปตามรายละเอียดในการจัดหาประโยชน์
		 /2
จะดำ�เนินการต่ออายุสิทธิการเช่าสำ�หรับโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) ภายในวันที่ 1 เมษายน 2563 ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ครั้งที่ 1/2562
		 /3
สำ�หรับโครงการที่ให้เช่าเหมา รายละเอียดสรุปสาระสำ�คัญของสัญญาเช่าจะเป็นไปตามการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินประเภทโรงแรม
		 /4
สิทธิที่จะต่ออายุสัญญาเช่าได้อีก 2 คราว ๆ ละ 30 ปี
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สรุปงบการเงิน
งบกำ�ไรขาดทุน
หน่วย : ล้านบาท

CPNREIT
29 พ.ย.31 ธ.ค. 2560
377.8

CPNRF
1 ม.ค. 4 ธ.ค. 2560
3,144.0

ปี 2562

ปี 2561

ปี 2560/1

5,131.0

4,923.4

3,521.8

ดอกเบี้ยรับ

10.6

3.9

4.1

0.5

3.6

รวมรายได้

5,141.6

4,927.3

3,525.9

378.4

3,147.6

ค่าใช้จ่ายในการบริหารอสังหาริมทรัพย์

705.7

774.9

651.7

108.6

543.1

ดอกเบี้ยจ่าย

502.4

400.7

94.9

30.1

64.8

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทรัสต์

177.4

174.0

55.4

15.9

39.5

รวมค่าใช้จ่าย

1,385.5

1,349.6

802.0

154.6

647.3

รายได้จากการลงทุนสุทธิ

3,756.1

3,577.7

2,724.0

223.7

2,500.2

อัตราส่วนรายได้จากอสังหาริมทรัพย์สุทธิ (ร้อยละ)

86.2

84.3

81.5

71.3

82.7

อัตราส่วนรายได้จากการลงทุนสุทธิ (ร้อยละ)

73.2

72.7

77.3

59.2

79.5

รายได้จากอสังหาริมทรัพย์

หมายเหตุ: /1 งบการเงินสำ�หรับระยะเวลาตัง้ แต่วนั ที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ของ CPNREIT และงบการเงินสำ�หรับระยะเวลาตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ของ CPNRF

งบดุล
หน่วย : ล้านบาท
เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2
เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3
เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า และ ปิ่นเกล้า ทาวเวอร์ เอและบี
เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช
โรงแรมฮิลตัน พัทยา
รวมเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
สินทรัพย์อื่น
รวมสินทรัพย์
เงินมัดจำ�รับล่วงหน้า
เงินกู้ยืม
หุ้นกู้
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน
สินทรัพย์สุทธิ
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)
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31 ธ.ค. 62

30 ก.ย. 62

30 มิ.ย. 62

31 มี.ค. 62

31 ธ.ค. 61

6,359.0
11,447.0
5,216.0
10,655.0
7,290.0
3,505.0
44,472.0
901.6
509.9
803.4
46,687.0
1,583.6
14,524.1
878.2
16,985.8
29,701.2
13.4244

6,962.0
10,698.0
5,678.0
10,658.0
7,289.0
3,465.0
44,750.0
1,849.6
227.8
785.7
47,613.1
1,571.8
726.2
14,523.2
763.1
17,584.3
30,028.8
13.5725

6,962.0
10,698.0
5,678.0
10,658.0
7,289.0
3,465.0
44,750.0
1,005.8
427.6
771.6
46,955.0
1,557.2
14,522.3
852.8
16,932.3
30,022.7
13.5697

6,962.0
10,698.0
5,678.0
10,658.0
7,289.0
3,465.0
44,750.0
1,002.5
423.5
747.6
46,923.6
1,545.0
14,521.4
849.9
16,916.3
30,007.3
13.5627

6,962.0
10,698.0
5,678.0
10,658.0
7,289.0
3,465.0
44,750.0
999.4
341.7
758.7
46,849.8
1,543.6
4,468.7
10,030.4
811.9
16,854.6
29,995.2
13.5573

พื้นที่ให้เช่าและอัตราการเช่า
ทรัพย์สินที่ลงทุน

อัตราการเช่า/1 (ร้อยละ)

พื้นที่ (ตารางเมตร)
พื้นที่ใช้สอย พื้นที่ให้เช่า/1

31 ธ.ค. 62

30 ก.ย. 62

30 มิ.ย. 62 31 มี.ค. 62

เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2

251,182

82,930

95.2

95.5

95.5

95.3

เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3

169,740

36,495

97.0

95.7

97.0

94.1

เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า

137,692

27,656

99.8

99.2

96.5

98.3

50,653

34,307

90.0

89.3

90.2

89.8

122,991

37,806

96.7

94.1

94.9

93.7

70,095

29,404

98.1

98.4

98.4

98.4

802,353

248,598

95.8

95.2

95.3

94.8

49,686

302 ห้อง

83.9

88.5

90.3

92.5

ปิ่นเกล้า ทาวเวอร์ เอและบี
เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช
รวม/เฉลี่ย
โรงแรมฮิลตัน พัทยา/2
หมายเหตุ: /1 เฉพาะผู้เช่าหลักและผู้เช่าประเภทร้านค้า
		 /2 อัตราเข้าพักเฉลี่ยรายไตรมาส

สัญญาที่ต่ออายุและสัญญาที่เกิดขึ้นใหม่
ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2562
ทรัพย์สินที่ลงทุน

สัญญาต่ออายุและสัญญาใหม่/1
จำ�นวนสัญญา

พื้นที่ (ตารางเมตร)

ร้อยละของพื้นที่เช่า/2

เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2

91

8,242

10

เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3

25

3,617

10

เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า

34

5,557

20

ปิ่นเกล้า ทาวเวอร์ เอและบี

52

12,752

41

เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

96

8,434

23

เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช

23

2,815

10

321

41,417

17

รวมทั้งหมด
หมายเหตุ: /1 ไม่รวมสัญญาเช่าที่มีอายุต่ำ�กว่า 1 ปี และสัญญาของผู้เช่าหลัก
/2
		
สัดส่วนของพื้นที่ให้เช่าที่ไม่รวมพื้นที่ผู้เช่าหลัก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
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โครงสร้างค่าเช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ร้อยละ)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

58

38

35

62

65

1
99

36

41

49

64

59

51

42

เซ็นทรัลพลาซา เซ็นทรัลพลาซา เซ็นทรัลพลาซา
พระราม 2
พระราม 3
ปิ่นเกล้า

ปิ่นเกล้า
ทาวเวอร์
เอและบี

ค่าเช่าแบบคงที่

เซ็นทรัลพลาซา เซ็นทรัลเฟสติวลั CPNREIT
เชียงใหม่
พัทยา บีช
แอร์พอร์ต

ค่าเช่าแบบส่วนแบ่งยอดขาย

ข้อมูลการหมดอายุของสัญญาเช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ร้อยละ)
60
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58
46

45
39

40
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29

42

37

37

31

25

20

37

34
29

27

14

10
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8

ปี 2564

เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2

เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3

เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

06

รายงานประจำ�ปี 2562

18

16
3

2

0
ปี 2563

40

24 26

12

9

CDS ปี 2568

ปี 2565
เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า
เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช

หลังจากปี 2565
ปิ่นเกล้า ทาวเวอร์ เอและบี
CPNREIT

สารจาก
ประธานกรรมการ
เรียน ท่านผู้ถือหน่วยทรัสต์
ปี 2562 ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (“กองทรัสต์ CPNREIT”) ยังคงเติบโตอย่างต่อเนือ่ งจากการ
บริหารทรัพย์สนิ อย่างมีประสิทธิภาพโดยบริษทั เซ็นทรัลพัฒนา จ�ำกัด (มหาชน) (“CPN”) ในฐานะผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ เห็นได้จากอัตราการ
เช่าพืน้ ทีเ่ ฉลีย่ ของศูนย์การค้า 5 แห่ง ทีก่ องทรัสต์ CPNREIT ลงทุนเท่ากับร้อยละ 95.8 เป็นผลจากการบริหารศูนย์การค้าตามแนวคิดศูนย์กลาง
การใช้ชวี ติ (Center of Life) และศูนย์กลางของชุมชนยุคใหม่ โดยพัฒนาศูนย์การค้าให้มี Destination Concept ต่าง ๆ เช่น Food Destination
ศูนย์รวมอาหารที่หลากหลาย Family Destination ให้ทุกคนในครอบครัวมาใช้เวลาร่วมกัน และ Co-Working Destination พื้นที่ท�ำงานร่วม
กันแบ่งปันความคิดและประสบการณ์ดังเช่นที่เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 ภายหลังการปรับปรุงครั้งใหญ่แล้วเสร็จในปี 2561 และมีผลการ
ด�ำเนินงานที่ดีเต็มปี 2562 ประกอบกับผลการด�ำเนินงานที่ดีของศูนย์การค้าอื่น ส่งผลให้รายได้รวมของกองทรัสต์เติบโตร้อยละ 4.3 จาก
ปี 2561 และสามารถจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนจากผลประกอบการปี 2562 ได้ในอัตรา 1.6230 บาทต่อหน่วย เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4
ส�ำหรับการด�ำเนินงานของกองทรัสต์ CPNREIT บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จ�ำกัด (“บริษัทฯ”) ในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ได้บริหาร
เงินทุนให้เหมาะสม โดยในช่วงต้นปี กองทรัสต์ CPNREIT ได้ออกหุน้ กู้ 2 ชุด มูลค่ารวม 4,495 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ เพื่อช�ำระคืนหนี้
ตามสัญญากู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว ซึ่งจะช่วยลดดอกเบี้ยจ่ายในระยะยาว โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จ�ำกัด
(“ทริสเรทติง้ ” หรือ “TRIS”) ได้ประกาศคงอันดับความน่าเชือ่ ถือของกองทรัสต์ CPNREIT และหุน้ กูด้ งั กล่าว ทีร่ ะดับ ”AA” และแนวโน้ม “คงที”่
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นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2562 ได้มีมติอนุมัติการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติม
ของกองทรัสต์ CPNREIT ประกอบด้วย
•		ทรัพย์สนิ กลุม่ ที่ 1 จาก CPN ได้แก่ 1) เซ็นทรัลมารีนา 2) เซ็นทรัลพลาซา ล�ำปาง 3) เซ็นทรัลพลาซา สุราษฏร์ธานี และ 4) เซ็นทรัล
พลาซา อุบลราชธานี ซึ่งจะด�ำเนินการลงทุนเมื่อการจัดหาแหล่งเงินทุนได้ตามแผน รวมถึงเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ)
ซึ่งมีก�ำหนดช�ำระค่าเช่าในปี 2568 ส�ำหรับอายุสัญญาเช่าตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2568 จนถึงสิงหาคม 2598 และ
•		ทรัพย์สินกลุ่มที่ 2 จากทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อาคารส�ำนักงาน จีแลนด์ (“GLANDRT”) ได้แก่
1) อาคารส�ำนักงานเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส และ 2) อาคารส�ำนักงานยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์
การลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการตามกลยุทธ์ที่มุ่งแสวงหาโอกาสในการลงทุนให้แก่กองทรัสต์อย่างสมํ่าเสมอ
เพื่อสร้างการเติบโตของกองทรัสต์อย่างต่อเนื่อง โดยจะน�ำทรัพย์สินไปจัดหาประโยชน์ เพื่อมุ่งก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทรัสต์
เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์อย่างต่อเนื่องในระยะยาว
สุดท้ายนี้ บริษัทฯ ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ ขอขอบคุณผู้ถือหน่วยทรัสต์ทุกท่านที่ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด บริษัทฯ มีความตั้งใจ
ที่จะบริหารกองทรัสต์ CPNREIT โดยด�ำเนินงานภายใต้นโยบายธรรมาภิบาลและการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้กองทรัสต์มีการเติบโตอย่าง
ยั่งยืนและสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ต่อไป

นางอวยพร ฟูตระกูล
ประธานกรรมการ
บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จ�ำกัด
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ข้อมูล
ทั่วไป

ชื่อกองทรัสต์ (ไทย)
				
ชื่อกองทรัสต์ (อังกฤษ)
ชื่อย่อ 		
ผู้จัดการกองทรัสต์
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
ผู้เช่าช่วง (ผู้บริหารโรงแรม)
ทรัสตี 		
อายุกองทรัสต์
				
ลักษณะกองทรัสต์
ทุนที่ชำ�ระแล้ว

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
(“กองทรัสต์ CPNREIT” หรือ “CPNREIT”)
CPN Retail Growth Leasehold REIT
CPNREIT
บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จำ�กัด (“บริษัทฯ”)
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำ�กัด (มหาชน) (“CPN”)
บริษัท ซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล จำ�กัด (“ซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล”)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำ�กัด (“SCBAM”)
ไม่กำ�หนดอายุกองทรัสต์
(สิทธิการเช่าที่มีอายุคงเหลือสูงสุด จะครบกำ�หนดในวันที่ 15 สิงหาคม 2638)
ระบุเฉพาะเจาะจง ประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยทรัสต์
29,016,410,672 บาท

กองทรัสต์ CPNREIT จัดตั้งขึ้นจากการแปลงสภาพจากกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (“CPNRF”) เมื่อวันที่
1 ธันวาคม 2560 และหน่วยทรัสต์ CPNREIT ได้เข้าซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นครัง้ แรกเมือ่ วันที่ 14 ธันวาคม 2560 เป็นต้นมา
ปัจจุบนั CPNREIT มีการลงทุนในสิทธิการเช่าศูนย์การค้า 5 แห่ง ได้แก่ เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 เซ็นทรัลพลาซา ปิน่ เกล้า
เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต และเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช มีพื้นที่ให้เช่ารวม 214,291 ตารางเมตร อาคารส�ำนักงาน 2 แห่ง คือ
เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า ทาวเวอร์ เอ และทาวเวอร์ บี มีพื้นที่ให้เช่ารวม 34,307 ตารางเมตร และโรงแรมฮิลตัน พัทยา

11

นโยบาย ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
และการจัดหาผลประโยชน์
วัตถุประสงค์ของกองทรัสต์และนโยบายการลงทุน

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�ำคัญ

1. วัตถุประสงค์ของกองทรัสต์

•

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 CPNREIT ได้ด�ำเนินการออกหุน้ กู้
จ�ำนวน 4,495 ล้านบาท (เป็นการออกภายใต้โครงการหุ้นกู้
(Medium Term Note Program: MTN) ของ CPNREIT วงเงิน
16,250 ล้านบาท) เพื่อน�ำเงินมาชําระหนี้ตามสัญญาเงินกู้ยืม
หรือหนี้ใด ๆ และนํามาใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออก
หุ้นกู้และการชําระหนี้ดังกล่าว

•

วั น ที่ 25 มิ ถุ น ายน 2562 บริ ษั ท ทริ ส เรทติ้ ง จ�ำกั ด
(“ทริสเรทติง้ ” หรือ “TRIS”) ได้คงอันดับเครดิตองค์กร และหุน้ กู้
ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของ CPNREIT ที่ระดับ “AA”
และแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่”

•

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการของผู้จัดการกองทรัสต์
ได้มีมติรับทราบการลาออกของ นายชาลี มาดาน พ้นจาก
ต�ำแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการของบริษัทฯ
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2562 และอนุมัติแต่งตั้ง
นายพงศกร เทีย่ งธรรม เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอิสระ และ
กรรมการของบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562

•

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่
1/2562 ของผู ้ จั ด การกองทรั ส ต์ ได้ มี ม ติ อ นุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง
นางอวยพร ฟูตระกูล เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอิสระ และ
กรรมการของบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562

•

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์
ครั้ ง ที่ 1/2562 ของ CPNREIT มี ม ติ อ นุ มั ติ ก ารลงทุ น
เพิ่มเติมของกองทรัสต์ CPNREIT โดยมีรายละเอียดตามที่ได้
แจ้งข่าวการเผยแพร่รายละเอียดบนเว็บไซต์ของ CPNREIT
(http://www.cpnreit.com) ผ่านระบบเปิดเผยสารสนเทศ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม
2562

•

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
ฟุตซี่ รัสเซล (FTSE Russell) ประกาศผลการทบทวนรายชื่อ
หลักทรัพย์ชุดใหม่ที่จะใช้ในการค�ำนวณ FTSE SET Index
Series มีผลวันที่ 23 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป โดย CPNREIT
ได้รับการคัดเลือกอยู่ใน FTSE SET Mid Cap Index

กองทรัสต์ CPNREIT มีวัตถุประสงค์ที่จะลงทุนในทรัพย์สินหลัก
โดยการซื้อ และ/หรือเช่า และ/หรือเช่าช่วง และ/หรือรับโอนสิทธิ
การเช่า และ/หรือสิทธิการเช่าช่วงทรัพย์สนิ หลัก โดยจะน�ำทรัพย์สนิ
ดังกล่าวไปจัดหาประโยชน์ในรูปของรายได้ค่าเช่าและค่าบริการ
หรื อ รายได้ อื่ น ใดในท�ำนองเดี ย วกั น ตลอดจนท�ำการปรั บ ปรุ ง
เปลีย่ นแปลงพัฒนาศักยภาพ พัฒนา และ/หรือจ�ำหน่ายทรัพย์สนิ ต่าง
ๆ เพื่อมุ่งก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทรัสต์ CPNREIT
เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์อย่างต่อเนื่องในระยะยาว อีกทั้ง
กองทรัสต์ CPNREIT มีจุดมุ่งหมายที่จะลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติม
เพือ่ การเติบโตอย่างต่อเนือ่ งของฐานรายได้ของกองทรัสต์ CPNREIT
รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินอื่น และ/หรือหลักทรัพย์อื่น และ/หรือ
การหาดอกผลอื่นโดยวิธีอื่นใด ตามที่กฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรือ
กฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องก�ำหนด
2. นโยบายการลงทุน
กองทรัสต์ CPNREIT จะมุ่งเน้นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และ
สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ รวมทัง้ สิทธิการเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์
ที่ มี คุ ณ ภาพสู ง โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ป ระเภท
ศูนย์การค้า รวมทั้งการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่น ๆ ที่มี
ความเกี่ยวข้องหรือส่งเสริมประโยชน์กับอสังหาริมทรัพย์ประเภท
ศูนย์การค้า อาทิ ทรัพย์สนิ เพือ่ การพาณิชย์ อาคารส�ำนักงาน โรงแรม
และเซอร์วิสอะพาร์ตเมนต์ เป็นต้น เพื่อเป็นทรัพย์สินหลักของ
CPNREIT โดยการซื้อ และ/หรือเช่า และ/หรือเช่าช่วง และ/หรือ
รั บ โอนสิ ท ธิ ก ารเช่ า และ/หรื อ สิ ท ธิ ก ารเช่ า ช่ ว งทรั พ ย์ สิ น หลั ก
โดยมุ ่ ง เน้ น การจั ด หาผลประโยชน์ ใ นรู ป ของรายได้ ค ่ า เช่ า และ
ค่าบริการ หรือรายได้อื่นใดในท�ำนองเดียวกัน ตลอดจนท�ำการ
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนาศักยภาพ พัฒนา และ/หรือจ�ำหน่าย
ทรัพย์สนิ ต่าง ๆ เพือ่ มุง่ ก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่ CPNREIT
เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์อย่างต่อเนื่องในระยะยาว อีกทั้ง
CPNREIT มีจดุ มุง่ หมายทีจ่ ะลงทุนในทรัพย์สนิ เพิม่ เติมเพือ่ การเติบโต
อย่างต่อเนื่องของฐานรายได้ของ CPNREIT และเป็นการกระจาย
ความเสีย่ งผ่านการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หลายแห่งในท�ำเลทีแ่ ตก
ต่างกัน รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินอื่น และ/หรือหลักทรัพย์อื่น
และ/หรือการหาดอกผลอื่นโดยวิธีอื่นใดตามที่กฎหมายหลักทรัพย์
และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องก�ำหนด
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โครงสร้างของกองทรัสต์
ผู้ถือหน่วยทรัสต์

เงินลงทุน

ผู้จัดการกองทรัสต์

ประโยชน์ตอบแทน

บริหารจัดการ
กองทรัสต์
ตรวจสอบดูแล
กองทรัสต์

ค่าธรรมเนียม
บริหารจัดการ
อสังหาริมทรัพย์

ค่าธรรมเนียม

ผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์

ทรัสตี

ค่าธรรมเนียม

ลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์

รายได้
จากการลงทุน

ผู้บริหารโรงแรม

สิทธิการเช่าช่วง

รายได้ค่าเช่า

บริษัท ซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล จำ�กัด
“ผู้เช่าช่วง”
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รายงานประจำ�ปี 2562

รายละเอียดทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทุน
1) ประเภททรัพย์สิน
31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2561

ราคายุติธรรม
(ล้านบาท)

ร้อยละ
ของมูลค่า
เงินลงทุน

ราคายุติธรรม
(ล้านบาท)

โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2
โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3
โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า
โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
โครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช
โครงการโรงแรมฮิลตัน พัทยา

6,359.0
11,447.0
5,216.0
10,655.0
7,290.0
3,505.0

14.0
25.2
11.5
23.5
16.1
7.7

6,962.0
10,698.0
5,678.0
10,658.0
7,289.0
3,465.0

15.2
23.4
12.4
23.3
15.9
7.6

รวมเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์

44,472.0

98.0

44,750.0

97.8

เงินลงทุนในหน่วยลงทุน

401.6

0.9

999.4

2.2

เงินฝากประจำ�

500.0

1.1

-

-

รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์

901.6

2.0

999.4

2.2

45,373.6

100.0

45,749.4

100.0

ประเภทเงินลงทุน

ร้อยละ
ของมูลค่า
เงินลงทุน

เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์

เงินลงทุนในหลักทรัพย์

รวมเงินลงทุน

15

2) รายละเอียดทรัพย์สิน
กองทรัสต์ CPNREIT ได้ลงทุนในทรัพย์สินทั้งสิ้น 5 โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2
ข้อมูลทั่วไป
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ตั้งอยู่บนถนนเศรษฐกิจ คือ ถนนพระรามที่ 2 ถนนหลักที่มุ่งสู่ภาคใต้ และเป็นแหล่งชุมชนขนาด
ใหญ่ทางทิศตะวันตกและทิศใต้ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเพียบพร้อมด้วยการคมนาคมและสาธารณูปโภค โดยศูนย์การค้าตั้งอยู่ที่เลขที่ 160
ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมด�ำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
รายละเอียดของโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 (ที่กองทรัสต์ CPNREIT ลงทุน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ลักษณะการลงทุน

สิทธิการเช่าช่วงที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 เนื้อที่
รวม 53-2-38.4 ไร่ และสิทธิการเช่าอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 (บางส่วน)
พร้อมอาคารจอดรถ (บางส่วน) รวมทั้งงานระบบสาธารณูปโภค ระบบบ�ำบัดน�้ำเสียและ
สิ่งอ�ำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 เป็น
ระยะเวลา 20 ปี คงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ 6 ปี (สัญญาสิ้นสุดวันที่ 15 สิงหาคม
2568) และกรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวเนื่อง

ราคาทุน

7,273 ล้านบาท

พื้นที่อาคาร

พื้นที่ใช้สอย (Gross Floor Area) รวมพื้นที่จอดรถ ประมาณ 251,182 ตารางเมตร
พื้นที่ให้เช่า (Gross Leasable Area) ประมาณ 82,930 ตารางเมตร

มูลค่ายุติธรรม

อัตราการเช่า (ร้อยละ)

95.2
16

รายงานประจำ�ปี 2562

6,359 ล้านบาท

โครงสร้างค่าเช่า (ร้อยละ)
คงที่

42

ส่วนแบ่ง
ยอดขาย

58

17

อัตราการเช่า (ร้อยละ)

97.0
18

รายงานประจำ�ปี 2562

โครงสร้างค่าเช่า (ร้อยละ)
คงที่

62

ส่วนแบ่ง
ยอดขาย

38

โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3
ข้อมูลทั่วไป
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 ตัง้ อยูบ่ นท�ำเลทีด่ ที สี่ ดุ แห่งหนึง่ ของถนนสาธุประดิษฐ์ ซึง่ เป็นพืน้ ทีต่ อ่ เนือ่ งกับเขตใจกลางกรุงเทพมหานคร
(สาทรและสีลม) และเป็นที่ตั้งของเขตชุมชนที่พักอาศัยและย่านธุรกิจที่ส�ำคัญแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานคร โดยศูนย์การค้าตั้งอยู่ที่
เลขที่ 79, 79/1-79/2, 79/4-79/33 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ซึ่งอยู่ใกล้ย่านธุรกิจใจกลางเมืองของ
กรุงเทพมหานคร และมีการคมนาคมสะดวก
รายละเอียดของโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 (ที่กองทรัสต์ CPNREIT ลงทุน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ลักษณะการลงทุน

สิทธิการเช่าทีด่ นิ เนือ้ ทีร่ วม 12-2-44.6 ไร่ และสิทธิการเช่าอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา
พระราม 3 (บางส่วน) และพื้นที่จอดรถภายในอาคาร (ทั้งหมด) เป็นระยะเวลา 30 ปี
คงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ 16 ปี (สัญญาสิ้นสุดวันที่ 15 สิงหาคม 2578) โดย
กองทรัสต์ CPNREIT มีสิทธิที่จะต่ออายุสัญญาเช่าได้อีก 2 คราว ๆ ละ 30 ปี เนื่องจาก
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท ได้ช�ำระค่าเช่าและเงินมัดจ�ำตาม
เงือ่ นไขแห่งสัญญาเช่าครัง้ เดียวเต็มจ�ำนวน รวมทัง้ กรรมสิทธิใ์ นงานระบบสาธารณูปโภคและ
สิ่งอ�ำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 และ
กรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวเนื่อง

ราคาทุน

9,680 ล้านบาท

พื้นที่อาคาร

พื้นที่ใช้สอย (Gross Floor Area) รวมพื้นที่จอดรถ ประมาณ 169,740 ตารางเมตร
พื้นที่ให้เช่า (Gross Leasable Area) ประมาณ 36,495 ตารางเมตร

มูลค่ายุติธรรม

11,447 ล้านบาท

19

โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า
ข้อมูลทั่วไป
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า เป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนถนนบรมราชชนนีซึ่งเป็นถนนสายหลัก
ด้านตะวันตกของกรุงเทพมหานคร โดยโครงการประกอบด้วยอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิน่ เกล้า อาคารส�ำนักงานปิน่ เกล้า ทาวเวอร์ เอ
อาคารส�ำนักงานปิ่นเกล้า ทาวเวอร์ บี และอาคารห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล โดยศูนย์การค้าและอาคารส�ำนักงานตั้งอยู่ที่เลขที่ 7/3 ถึง 7/128,
7/129 ถึง 7/221, 7/222 ถึง 7/552 และ 7/553 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
รายละเอียดของโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า (ที่กองทรัสต์ CPNREIT ลงทุน)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ลักษณะการลงทุน

ราคาทุน

สิทธิการเช่าช่วงที่ดินที่เป็นที่ตั้งของอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า เนื้อที่รวม
24-2-84 ไร่ และสิทธิการเช่าอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า (บางส่วน) จ�ำนวน
1 อาคาร และอาคารส�ำนักงานจ�ำนวน 2 อาคาร (ทัง้ อาคาร) รวมทัง้ ทีจ่ อดรถยนต์ภายในอาคาร
(บางส่วน) นอกจากนี้ กองทรัสต์ CPNREIT ได้เช่างานระบบและทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า เป็นระยะเวลาประมาณ 15 ปี คงเหลือระยะเวลาการเช่า
ประมาณ 5 ปี (สัญญาสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567) และกรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพย์
ที่เกี่ยวเนื่อง
5,639 ล้านบาท

พื้นที่อาคาร

พื้นที่ใช้สอย (Gross Floor Area) รวมพื้นที่จอดรถ ประมาณ 188,345 ตารางเมตร
พื้นที่ให้เช่า (Gross Leasable Area) ประมาณ 61,963 ตารางเมตร

มูลค่ายุติธรรม

เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า

อัตราการเช่า (ร้อยละ)

99.8
90.0

ส�ำนักงานปิ่นเกล้า ทาวเวอร์ เอและบี

อัตราการเช่า (ร้อยละ)

20

รายงานประจำ�ปี 2562

5,216 ล้านบาท

โครงสร้างค่าเช่า (ร้อยละ)
คงที่

65

ส่วนแบ่ง
ยอดขาย

35

ส่วนแบ่ง
ยอดขาย

1

โครงสร้างค่าเช่า (ร้อยละ)
คงที่

99

21

โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
ข้อมูลทั่วไป
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต เป็นศูนย์การค้าขนาดใหญ่ที่มีความทันสมัยแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือ
ตอนบน โดยศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ได้เริ่มเปิดด�ำเนินการมาตั้งแต่ปี 2536 โดยศูนย์การค้าตั้งอยู่ที่เลขที่ 2
ถนนมหิดล และ 252-252/1 ถนนวัวลาย ต�ำบลหายยา อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถนนมหิดลเป็นถนนสายหลักแห่งหนึ่งของ
จังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้ ศูนย์การค้าดังกล่าวยังตั้งอยู่ใกล้ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่
รายละเอียดของโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต (ที่กองทรัสต์ CPNREIT ลงทุน)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ลักษณะการลงทุน

สิทธิการเช่าทีด่ นิ ทีเ่ ป็นทีต่ งั้ ของอาคารศูนย์การค้า อาคารอเนกประสงค์ ทีจ่ อดรถยนต์ภายใน
อาคารรวมถึงถนนรอบโครงการและทางเข้าออก (บางส่วน) ของโครงการเซ็นทรัลพลาซา
เชียงใหม่ แอร์พอร์ต เนื้อที่รวม 32-3-56.9 ไร่ และสิทธิการเช่าอาคารศูนย์การค้า (บางส่วน)
จ�ำนวน 1 อาคาร อาคารอเนกประสงค์ (Multipurpose Hall) จ�ำนวน 1 อาคาร รวมทั้ง
ที่จอดรถยนต์ภายใน 1 อาคาร (ตามสัดส่วนการใช้งานของพื้นที่อาคารศูนย์การค้าและ
อาคารอเนกประสงค์ที่กองทรัสต์ CPNREIT ลงทุน) นอกจากนี้ กองทรัสต์ CPNREIT ได้
เช่างานระบบและทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
เป็นระยะเวลา 30 ปี คงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ 25 ปี (สัญญาสิน้ สุดวันที่ 22 เมษายน
2587) และกรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวเนื่อง

ราคาทุน

10,514 ล้านบาท

พื้นที่อาคาร

พื้นที่ใช้สอย (Gross Floor Area) รวมพื้นที่จอดรถ ประมาณ 122,991 ตารางเมตร
พื้นที่ให้เช่า (Gross Leasable Area) ประมาณ 37,806 ตารางเมตร

มูลค่ายุติธรรม

อัตราการเช่า (ร้อยละ)

96.7
22

รายงานประจำ�ปี 2562

10,655 ล้านบาท

โครงสร้างค่าเช่า (ร้อยละ)
คงที่

64

ส่วนแบ่ง
ยอดขาย

36

23

อัตราการเช่า (ร้อยละ)

98.1
24

รายงานประจำ�ปี 2562

โครงสร้างค่าเช่า (ร้อยละ)
คงที่

51

ส่วนแบ่ง
ยอดขาย

49

โครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช
และโรงแรมฮิลตัน พัทยา
ข้อมูลทั่วไป
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช ได้รับการพัฒนาจนแล้วเสร็จและเริ่มเปิดด�ำเนินงานในเดือนมกราคม 2552 เป็นศูนย์การค้าที่ตั้งอยู่
ใกล้ชายฝั่งทะเลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีโรงแรมฮิลตัน พัทยา ซึ่งเป็นโรงแรมชั้นน�ำระดับ 5 ดาว ตั้งอยู่ภายใน
โครงการบริเวณเดียวกับศูนย์การค้าและเริ่มเปิดด�ำเนินงานในเดือนพฤศจิกายน 2553 โดยศูนย์การค้าและโรงแรมตั้งอยู่เลขที่ 333/99 และ
เลขที่ 333/101 หมู่ 9 ถนนพัทยาสาย 1 ต�ำบลหนองปรือ อ�ำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
รายละเอียดของโครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช และโรงแรมฮิลตัน พัทยา (ที่กองทรัสต์ CPNREIT ลงทุน)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ลักษณะการลงทุน

โครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช
สิทธิการเช่า/เช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์ ซึง่ ได้แก่ 1. อาคารและสิง่ ปลูกสร้างบางส่วนใน
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช ประกอบด้วยอาคารศูนย์การค้า (บางส่วน)
และพื้นที่จอดรถยนต์ภายในอาคาร (บางส่วน) โดยทรัพย์สินที่เช่านี้ไม่รวม (1) พื้นที่ใน
ส่วนที่ บริษัท ซีพีเอ็น พัทยา จ�ำกัด (ซีพีเอ็น พัทยา) ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการ ได้ให้เช่า
แก่ผู้เช่าพื้นที่ที่ได้มีการช�ำระค่าตอบแทนสิทธิการเช่าในลักษณะของสัญญาเช่าระยะยาว
(ค่าเซ้ง) และพืน้ ทีท่ อี่ ยูใ่ นระหว่างการปรับปรุง หรือมีแผนทีจ่ ะปรับปรุงในศูนย์การค้าเซ็นทรัล
เฟสติวัล พัทยา บีช และ (2) พื้นที่จอดรถยนต์ในส่วนที่เป็นไปตามสิทธิของซีพีเอ็น พัทยา
2. สิทธิการเช่าในงานระบบ ซึง่ ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภค ระบบโทรศัพท์ ลิฟต์
บันไดเลื่อน ระบบปรับอากาศ ระบบงานวิศวกรรม ระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย และสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวกต่าง ๆ ซึ่งติดตั้งและใช้งานอยู่ในอาคารและสิ่งปลูกสร้างในศูนย์การค้า
เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช รวมทั้งสิทธิใด ๆ ที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องกับงานระบบ
ดังกล่าว 3. กรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพย์ ซึ่งได้แก่ อุปกรณ์ ตกแต่ง เครื่องมือ เครื่องใช้ ทั้งที่
ติ ด ตรึ ง ตราและไม่ ติ ด ตรึ ง ตราถาวร รวมทั้ ง อุ ป กรณ์ อื่ น ใด ที่ ใ ช้ เ พื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์
ในการประดับตกแต่งหรืออ�ำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
ในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช ซึ่งตั้ง และ/หรือติดตรึงตราอยู่บริเวณภายนอก
หรือภายในพื้นที่ของอาคารและสิ่งปลูกสร้างในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช หรือ
บนพืน้ ผิวของตัวอาคารและสิง่ ปลูกสร้างในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช และ/หรือ
บริเวณภายในพื้นที่เช่าของผู้เช่าพื้นที่ในอาคารและสิ่งปลูกสร้างในโครงการเซ็นทรัล
เฟสติวัล พัทยา บีช ซึ่งซีพีเอ็น พัทยา เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ รวมทั้งสิทธิใด ๆ ที่เกี่ยวกับ
หรือเกี่ยวเนื่องกับทรัพย์สินดังกล่าว แต่ทั้งนี้ไม่ใช่ทรัพย์สินที่มีลักษณะเป็นส่วนควบของ
อาคารและสิ่งปลูกสร้างในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช
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อัตราการเข้าพักเฉลี่ย
ทั้งปี 2562 (ร้อยละ)
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88.8

ลักษณะการลงทุน (ต่อ)

โรงแรมฮิลตัน พัทยา
สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซึง่ ได้แก่ อาคารและสิง่ ปลูกสร้างในโรงแรมฮิลตัน พัทยา ประกอบด้วย
อาคารโรงแรม (ทั้งหมด) และพื้นที่จอดรถยนต์ภายในอาคาร (ทั้งหมด) สิทธิการเช่าในงาน
ระบบ ซึ่งได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภค ระบบโทรศัพท์ ลิฟต์ บันไดเลื่อน ระบบ
ปรับอากาศ ระบบงานวิศวกรรม ระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย และสิ่งอ�ำนวยความสะดวกต่าง ๆ ซึ่งติดตั้ง
และใช้งานอยู่ในอาคารและสิ่งปลูกสร้างในโรงแรมฮิลตัน พัทยา รวมทั้งสิทธิใด ๆ ที่เกี่ยวกับ
หรือเกี่ยวเนื่องกับงานระบบดังกล่าว และกรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพย์ ซึ่งได้แก่ อุปกรณ์ตกแต่ง
เครื่องมือ เครื่องใช้ ทั้งที่ติดตรึงตราและไม่ติดตรึงตราถาวร รวมทั้งอุปกรณ์อื่นใดที่ใช้เพื่อ
วัตถุประสงค์ในการประดับตกแต่งหรืออ�ำนวยความสะดวกให้กับผู้พักอาศัยและผู้ใช้บริการ
อาคารและสิ่งปลูกสร้างในโรงแรมฮิลตัน พัทยา ซึ่งตั้ง และ/หรือติดตรึงตราอยู่บริเวณภายนอก
หรือภายในพืน้ ทีข่ องอาคารและสิง่ ปลูกสร้างในโรงแรมฮิลตัน พัทยา หรือบนพืน้ ผิวของตัวอาคาร
และสิ่งปลูกสร้างในโรงแรมฮิลตัน พัทยา ซึ่งซีพีเอ็น พัทยาเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ รวมทั้งสิทธิใด ๆ
ทีเ่ กีย่ วกับหรือเกีย่ วเนือ่ งกับทรัพย์สนิ ดังกล่าว แต่ทงั้ นีไ้ ม่ใช่ทรัพย์สนิ ทีม่ ลี กั ษณะเป็นส่วนควบของ
อาคารและสิ่งปลูกสร้างในโรงแรมฮิลตัน พัทยา

ราคาทุน

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช 8,338 ล้านบาท
โรงแรมฮิลตัน พัทยา 3,827 ล้านบาท

อาคาร

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช
พื้นที่ใช้สอย (Gross Floor Area) รวมพื้นที่จอดรถ ประมาณ 70,095 ตารางเมตร
พื้นที่ให้เช่า (Gross Leasable Area) ประมาณ 29,404 ตารางเมตร
โรงแรมฮิลตัน พัทยา
พื้นที่ใช้สอย* (Gross Floor Area) รวมพื้นที่จอดรถ ประมาณ 49,686 ตารางเมตร
จ�ำนวนห้องพัก 302 ห้อง
หมายเหตุ: *พื้นที่ใช้สอย (Gross Floor Area) หมายถึง พื้นที่ห้องพักและพื้นที่อื่น ๆ

มูลค่ายุตธิ รรม

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช 7,290 ล้านบาท
โรงแรมฮิลตัน พัทยา 3,505 ล้านบาท

หมายเหตุ : การลงทุนในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช และโรงแรมฮิลตัน พัทยา กองทรัสต์ CPNREIT ไม่ได้ลงทุนในที่ดินอันเป็นที่ตั้งของทรัพย์สิน
ทั้งสองส่วน แต่ซีพีเอ็น พัทยา ภายใต้สัญญาเช่าพื้นที่อาคาร (บางส่วน) และสัญญาเช่าช่วงพื้นที่อาคาร ยินยอมให้กองทรัสต์ CPNREIT ลูกค้าและ
คู่สัญญาของกองทรัสต์ CPNREIT ผู้เช่าพื้นที่ในทรัพย์สินที่เช่าตามสัญญาซึ่งเป็นส่วนที่กองทรัสต์ CPNREIT เข้าลงทุน ผู้เช่าช่วงทรัพย์สินจากกองทรัสต์
CPNREIT รวมถึงผูม้ าใช้บริการของโรงแรมฮิลตัน พัทยา สามารถใช้ประโยชน์ในพืน้ ทีท่ ก่ี องทรัสต์ CPNREIT ไม่ได้เข้าลงทุนแต่เกีย่ วข้องกับทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าได้
อาทิเช่น พื้นที่ส่วนกลาง ที่จอดรถ และถนนรอบอสังหาริมทรัพย์และทางเข้าออกของศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช และโรงแรมฮิลตัน พัทยา โดย
ให้ถือเป็นพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดยไม่มีค่าตอบแทน โดยถือประโยชน์ของการดำ�เนินกิจการของศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช และ
โรงแรมฮิลตัน พัทยา เป็นสำ�คัญ
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ผลการด�ำเนินงานของทรัพย์สินแต่ละโครงการสามารถสรุปรวมได้ดังต่อไปนี้
รายได้ค่าเช่าและ
ค่าบริการส�ำหรับปี 2562
(ล้านบาท)
1,448.0

พื้นที่
(ตร.ม.)

อัตราการเช่า
(ร้อยละ)

เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2

82,930

95.2

เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3

36,495

97.0

736.5

เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า

27,656

99.8

1,037.1

ปิ่นเกล้า ทาวเวอร์ เอและบี

34,307

90.0

215.0

เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

37,806

96.7

664.2

เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช

29,404

98.1

631.9

รวม/เฉลี่ย

248,598

95.8

4,728.7

โรงแรมฮิลตัน พัทยา

302 ห้อง

88.8/1

โครงการ

382.5

หมายเหตุ : /1 อัตราการเข้าพักเฉลี่ยของปี 2562

การจัดหาประโยชน์
CPNREIT มีวตั ถุประสงค์ทจี่ ะสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในระดับทีด่ แี ละต่อเนือ่ งในระยะยาวให้แก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์ โดยผูจ้ ดั การกองทรัสต์
มีหน้าทีด่ �ำเนินการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ ของ CPNREIT โดยการก�ำหนดนโยบายและกลยุทธ์ทเี่ หมาะสมในการบริหารจัดการทรัพย์สนิ
ของ CPNREIT เพือ่ สร้างรายได้ในเชิงพาณิชย์ให้แก่ CPNREIT และก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผูถ้ อื หน่วยทรัสต์โดยรวม โดยผูจ้ ดั การกองทรัสต์
ได้ท�ำสัญญาแต่งตัง้ และว่าจ้างผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ให้ท�ำหน้าทีผ่ บู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์เพือ่ จัดหาประโยชน์จากทรัพย์สนิ ที่ CPNREIT ลงทุน
โดยมีรายละเอียดดังนี้
โครงการ

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2

CPN

เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3

CPN

เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า

CPN

เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

CPN

เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช

CPN

โรงแรมฮิลตัน พัทยา
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CPNREIT ให้ เ ช่ า ช่ ว งทรั พ ย์ สิ น (โดยมี ลั ก ษณะเป็ น การให้ เ ช่ า เหมา)
แก่ ซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล ซึ่งซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล ว่าจ้างกลุ่มฮิลตัน
ให้เป็นผู้บริหารโรงแรม

เพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ทจี่ ะบริหารทรัพย์สนิ ที่ CPNREIT เข้าลงทุน
ให้ประสบความส�ำเร็จในระยะยาวและสามารถสร้างผลตอบแทน
ในระดับทีด่ ใี ห้แก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์มกี ลยุทธ์ในการ
จัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินที่ CPNREIT เข้าลงทุนดังนี้
•

การติดตามผลการด�ำเนินงานของ CPNREIT ในแต่ละปี
โดยเปรียบเทียบกับงบประมาณประจ�ำปี รวมถึงผลประกอบ
การของ CPNREIT ในอดีต และหากผลประกอบการของ
CPNREIT ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ ผู้จัดการ
กองทรัสต์จะวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุรวมถึงปรับปรุงและ
พัฒนาแผนการด�ำเนินงานที่จ�ำเป็น เพื่อให้สามารถบรรลุ
เป้าหมายที่ก�ำหนดไว้

•

ติดตามผลการด�ำเนินงานของผูเ้ ช่าหลักในส่วนทีเ่ ป็นทรัพย์สนิ
ประเภทโรงแรมโดยเปรียบเทียบกับงบประมาณประจ�ำปี
รวมถึงผลประกอบการในอดีต (หากมี) หากผลประกอบการ
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ ผู้จัดการกองทรัสต์จะ
วิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุรวมถึงปรับปรุงและพัฒนาแผนการ
ด�ำเนินงานเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่คาดไว้

•

การวิเคราะห์ข้อมูลตลาดและข้อมูลลูกค้าอย่างสม�่ำเสมอ
เพือ่ ปรับเปลีย่ นสัดส่วนประเภทของร้านค้าภายในศูนย์การค้า
อย่ า งเหมาะสมต่อความต้องการของลูกค้า ควบคู่ไปกับ
การสรรหาร้ า นค้ า ใหม่ ๆ จากทั้ ง ในประเทศและต่ า ง
ประเทศ เพื่อยกระดับให้ศูนย์การค้ามีความทันสมัยและ
สร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กับลูกค้า รวมถึงการวิเคราะห์
ข้อมูลตลาดและข้อมูลผู้เช่าอาคารส�ำนักงาน เพื่อปรับปรุง
การบริการให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้

•

การด�ำเนินกลยุทธ์ทางการตลาด โดยมุง่ เน้นในการดึงดูดลูกค้า
เป้าหมายให้เข้ามาใช้บริการ เพือ่ ผลักดันยอดขายให้กบั ร้านค้า
และสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้า โดยการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการขายที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ดังกล่าว โดยอาศัย
ข้อมูลจากการวิจยั ตลาดและการท�ำงานร่วมกับห้างสรรพสินค้า
และบริษัทในเครือเซ็นทรัล และพันธมิตรทางธุรกิจต่าง ๆ ซึ่ง
จะด�ำเนินควบคูไ่ ปกับการจัดกิจกรรมทีม่ คี วามโดดเด่น แปลก
ใหม่ สร้างสรรค์ (Signature Events) ซึ่งทั้งหมดนี้จะมีการ
สื่อสารถึงลูกค้าผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

•

การพั ฒ นาบุ ค ลากรและยกระดั บ คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก าร
สู่มาตรฐานสากล ตลอดจนการน�ำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้
เพือ่ เพิม่ ความพึงพอใจของลูกค้า และลดต้นทุนในการด�ำเนิน
ธุรกิจ อาทิ การพัฒนาระบบจอดรถ จุดประชาสัมพันธ์ และ
ห้องน�้ำ เป็นต้น

•

การสร้างผลตอบแทนเพิม่ เติมจากอสังหาริมทรัพย์ที่ CPNREIT
เข้ า ลงทุ น โดยการพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์
ได้แก่ การปรับผังพื้นที่และร้านค้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การใช้ประโยชน์พื้นที่และการเพิ่มค่าเช่า รวมถึงการพัฒนา
และปรับปรุงศูนย์การค้าและอาคารส�ำนักงาน เพื่อรักษา
ภาพลักษณ์ที่ดีและความทันสมัยต่อผู้เช่าและลูกค้า

•

การก�ำหนดอัตราค่าเช่าและค่าบริการให้มีความเหมาะสม

1.

การจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินประเภทศูนย์การค้าและ
อาคารส�ำนักงาน

CPNREIT มีนโยบายในการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินประเภทนี้
โดยการน�ำพื้นที่ของทรัพย์สินออกให้เช่าแก่ผู้เช่า รวมถึงการให้
บริการที่เกี่ยวข้องกับการให้เช่าพื้นที่ โดยผู้จัดการกองทรัสต์จะ
แต่งตั้งผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ เจ้าหน้าที่จัดการและบริหารงาน
ที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ การน�ำทรัพย์สินไปจัดหา
ประโยชน์ในรูปของการให้เช่าพื้นที่ รวมถึงการให้บริการที่เกี่ยวข้อง
กั บ การให้ เ ช่ า พื้ น ที่ ตามนโยบายและแผนธุ ร กิ จ ของผู ้ จั ด การ
กองทรัสต์ การจัดหาผูเ้ ช่าพืน้ ทีภ่ ายในโครงการ การติดต่อ ประสาน
งานและอ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เช่าพื้นที่ การจัดเก็บค่าเช่าและ
ค่าบริการเพือ่ น�ำส่ง CPNREIT ตลอดจนการบ�ำรุงรักษาและซ่อมแซม
อสังหาริมทรัพย์ของ CPNREIT ให้อยู่ในสภาพที่ดีและพร้อมจัดหา
ประโยชน์ ทั้งนี้ CPNREIT จะเข้าท�ำสัญญาเช่ากับผู้เช่าพื้นที่/
ผู้รับบริการโดยตรง โดยสัญญาที่ CPNREIT จะเข้าท�ำโดยส่วนใหญ่
จะมีความเป็นมาตรฐาน โดยมีหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขหลักของสัญญา
ที่คล้ายคลึงกันส�ำหรับผู้เช่าพื้นที่และผู้รับบริการทุกราย
ส�ำหรับทรัพย์สนิ ประเภทศูนย์การค้า สัญญาเช่าจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท
หลัก ได้แก่ สัญญาเช่าทีก่ �ำหนดค่าเช่าแบบอัตราคงที่ (Fixed-Rate)
และสั ญ ญาเช่ า ที่ ก�ำหนดค่ า เช่ า แบบเรี ย กเก็ บ เป็ น อั ต ราร้ อ ยละ
ของยอดรายได้ของผูเ้ ช่า (Consignment) ส�ำหรับทรัพย์สนิ ประเภท
อาคารส�ำนักงาน สัญญาเช่าจะเป็นประเภทสัญญาเช่าทีก่ �ำหนดค่าเช่า
แบบอัตราคงที่ (Fixed-Rate) ทัง้ หมด สัญญาเช่าแต่ละประเภทมีขอ้ ดี
ที่แตกต่างกัน โดยสัญญาเช่าแบบ Fixed-Rate จะท�ำให้ CPNREIT
มีรายได้และกระแสเงินสดจากการให้เช่าพื้นที่และบริการที่มั่นคง
ในแต่ละเดือน ในขณะที่สัญญาเช่าแบบ Consignment จะท�ำให้
CPNREIT มีโอกาสได้รับรายได้ค่าเช่าและบริการที่เพิ่มมากขึ้นใน
แต่ละเดือน (Upside Potential) ในกรณีที่ผู้เช่าพื้นที่มีรายได้ที่ดีขึ้น
ทั้งนี้ ลักษณะในการเข้าท�ำสัญญาว่าจะเป็นแบบ Fixed-Rate หรือ
Consignment จะขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจของผู้เช่า แนวปฏิบัติทาง
ธุรกิจของผู้เช่า การเจรจาต่อรองระหว่างผู้ให้เช่าและผู้เช่า รวมถึง
ความน่าเชื่อถือของระบบรายงานยอดขายของผู้เช่า
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นอกจากนี้ การให้ เ ช่ า พื้ น ที่ แ ก่ ผู ้ เ ช่ า ส�ำหรั บ ทรั พ ย์ สิ น ประเภท
ศูนย์การค้าและอาคารส�ำนักงานจะเป็นการให้เช่าพื้นที่แก่ผู้เช่า
หลายราย โดยลักษณะผู้เช่าพื้นที่ในโครงการศูนย์การค้าสามารถ
แบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ได้แก่ ผู้เช่าหลัก (Anchor Tenant)
ซึ่งมีการเช่าพื้นที่ตั้งแต่ 700 ตารางเมตรขึ้นไป และผู้เช่าประเภท
ร้านค้า (In-line Tenant) ซึง่ มีการเช่าพืน้ ทีน่ อ้ ยกว่า 700 ตารางเมตร
โดยผู้เช่าประเภท Anchor Tenant ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้เช่าประเภท
โรงภาพยนตร์และร้านค้าประเภท Specialty Store ต่าง ๆ (เช่น
ร้านจ�ำหน่ายเครือ่ งใช้และอุปกรณ์ไฟฟ้า ร้านอุปกรณ์กฬี า ร้านหนังสือ
ศูนย์ออกก�ำลังกาย (Fitness Center)) จะช่วยเพิ่มความน่าสนใจ
ให้แก่ศูนย์การค้า และช่วยดึงดูดให้มีคนเข้ามาจับจ่ายซื้อสินค้าและ
ใช้บริการภายในศูนย์การค้า และท�ำให้ผู้เช่าประเภทร้านค้าเข้ามา
เช่าพื้นที่ภายในศูนย์การค้าเพิ่มมากขึ้น
จากรู ป แบบการจั ด หาประโยชน์ ดั ง ที่ ก ล่ า วข้ า งต้ น รายได้
หลักที่ CPNREIT จะได้รับจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภท
ศูนย์การค้าและอาคารส�ำนักงานจะเป็นรายได้ค่าเช่าและค่าบริการ
ซึ่ ง เกิ ด จากการน�ำพื้ น ที่ ข องทรั พ ย์ สิ น ประเภทศู น ย์ ก ารค้ า และ
อาคารส�ำนักงานที่ CPNREIT ลงทุน ออกให้เช่าและให้บริการทีเ่ กีย่ ว
เนื่องกับการให้เช่าพื้นที่แก่ลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีก
และบริการประเภทต่าง ๆ (ส�ำหรับศูนย์การค้า) และลูกค้าที่เป็น
องค์กรธุรกิจ หน่วยงานราชการ สถาบันการเงิน สถาบันการศึกษา
(เช่น โรงเรียนกวดวิชา สถาบันภาษา ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์)
ฯลฯ (ส�ำหรับอาคารส�ำนักงาน) โดย CPNREIT จะคิดค่าเช่าและ
ค่าบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการให้เช่าพื้นที่ตามขนาด ที่ตั้งของพื้นที่
เช่า รูปแบบการเช่า ระยะเวลาที่เช่า และประเภทธุรกิจของผู้เช่า
โดยอ้างอิงจากรายการอัตราค่าเช่าพื้นที่และค่าบริการ (Price List)
ของแต่ละศูนย์การค้า โดย CPNREIT ยังมีรายได้อื่น ๆ ในรูปของ
รายได้สว่ นทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับรายได้คา่ เช่าและค่าบริการ เช่น ค่าบริการที่
จอดรถ และค่าป้ายโฆษณา เป็นต้น
2.

การจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินประเภทโรงแรม

•

รูปแบบของการจัดหาประโยชน์
CPNREIT ได้เข้าลงทุนในทรัพย์สินหลักในส่วนที่เป็นโรงแรม
ฮิลตัน พัทยา โดย CPNREIT ให้เช่าช่วงทรัพย์สินดังกล่าว
(โดยมีลักษณะเป็นการให้เช่าเหมา) แก่ซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล
เพื่อน�ำไปจัดหาประโยชน์ โดยซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล ได้แต่ง
ตั้งกลุ่มฮิลตันซึ่งเป็นเครือข่ายการบริหารโรงแรมในระดับ
นานาชาติ ให้ท�ำหน้าที่เป็นผู้บริหารโรงแรมฮิลตัน พัทยา
ซึ่ ง สั ญ ญาเช่ า ช่ ว งดั ง กล่ า วมี อ ายุ สั ญ ญา 3 ปี ตั้ ง แต่ วั น ที่
1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2563 โดยเมื่อสิ้นสุด
สัญญาเช่าช่วงดังกล่าว ทั้ง CPNREIT และซีพีเอ็น พัทยา
โฮเทล สามารถใช้สทิ ธิในการต่ออายุสญ
ั ญาได้อกี 2 คราว ๆ ละ
3 ปี โดยมีการคิดค่าเช่าทัง้ ในรูปแบบค่าเช่าคงที่ (Fixed Rent)
และค่าเช่าแปรผัน (Variable Rent)
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รายงานประจำ�ปี 2562

•

ค่าเช่าที่ CPNREIT จะได้รับจากสัญญาเช่าช่วง
ค่าเช่าที่ CPNREIT จะได้รับจากการให้เช่าช่วงทรัพย์สินใน
ส่วนที่เป็นโรงแรมฮิลตัน พัทยา อยู่ในรูปแบบค่าเช่าคงที่และ
ค่าเช่าแปรผัน โดยค่าเช่าจะประกอบไปด้วยค่าเช่าคงทีไ่ ม่นอ้ ย
กว่า 2 ใน 3 ของค่าเช่าทั้งหมด อันเป็นการลดความเสี่ยงบาง
ส่วนของความผันผวนของรายได้ค่าเช่าอันเนื่องจากผลการ
ด�ำเนินงานของโรงแรมและเป็นไปตามเกณฑ์ของส�ำนักงาน
คณะกรรมการตลาดหลั ก ทรั พ ย์ และตลาดหลั ก ทรั พ ย์
(“ส�ำนักงาน ก.ล.ต.”)
เว้นแต่กรณีทมี่ กี ารเลือ่ นการช�ำระค่าเช่าและการยกเว้นค่าเช่า
อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย หรือการเลื่อนช�ำระค่าเช่ากรณี
ปรับปรุงหรือซ่อมแซมใหญ่ (Renovation) ตามที่ก�ำหนด
ไว้ในสัญญาเช่าช่วง โดยซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล ตกลงช�ำระ
ค่าเช่าให้แก่ CPNREIT ตามข้อก�ำหนดและเงือ่ นไขของสัญญา
เช่าช่วง โดยค่าเช่าภายใต้สัญญาเช่าช่วงประกอบด้วยค่าเช่า
2 ส่วน ได้แก่ ค่าเช่าคงที่และค่าเช่าแปรผัน โดยใช้หลักเกณฑ์
ค�ำนวณตามระยะเวลาการเช่าช่วงจริง โดยใช้วิธีการค�ำนวณ
ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

การค�ำนวณค่าเช่าตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 จนถึงวันที่
31 ธันวาคม 2563
-

ค่าเช่าคงที่ (Fixed Rent)

ซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล ตกลงจะช�ำระค่าเช่าคงที่ส�ำหรับทรัพย์สิน
ประเภทอาคาร สิ่งปลูกสร้าง งานระบบ และสังหาริมทรัพย์ ภายใน
45 วันนับจากวันสิน้ ไตรมาส โดยใช้หลักเกณฑ์ค�ำนวณตามระยะเวลา
การเช่าช่วงจริงส�ำหรับช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 จนถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในอัตราต่อปีตามที่ระบุในตารางด้านล่าง
โดยแบ่งช�ำระเป็นจ�ำนวนเท่า ๆ กันในแต่ละไตรมาส
ปี
2561
2562
2563
-

ค่าเช่าคงที่รายปี (บาท)
210,000,000
217,350,000
224,957,250

ค่าเช่าแปรผัน (Variable Rent)

ซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล ตกลงจะช�ำระค่าเช่าแปรผันส�ำหรับทรัพย์สิน
ประเภทอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และงานระบบ ภายใน 45 วันนับจาก
วันสิ้นไตรมาส โดยใช้หลักเกณฑ์ค�ำนวณตามระยะเวลาการเช่าช่วง
จริ ง ส�ำหรั บ ช่ ว งเวลาตั้ ง แต่ วั น ที่ 1 มกราคม 2561 จนถึ ง วั น ที่
31 ธันวาคม 2563 โดยจะค�ำนวณโดยใช้เกณฑ์ยอดสะสม กล่าวคือ
ในรอบปีบัญชีใด ๆ ค่าเช่าแปรผันของไตรมาสปัจจุบัน ค�ำนวณจาก
ค่าเช่าแปรผันสะสม ณ วันที่สิ้นสุดไตรมาสปัจจุบัน หักด้วย ค่าเช่า
แปรผันสะสม ณ วันที่สิ้นสุดไตรมาสที่แล้วของปีเดียวกัน โดยค่าเช่า
แปรผันดังกล่าวค�ำนวณได้ดังนี้

ค่าเช่าแปรผัน = ร้อยละ 90 x ( ก – ข – ค – ง ) โดยที่
ก = รายได้ ร วมจากการประกอบธุ ร กิ จ โรงแรมฮิ ล ตั น พั ท ยา
ทั้ ง ทางตรงและทางอ้ อ มในรอบไตรมาสสะสมนั้ น ทั้ ง นี้
ไม่รวมถึงภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด
ในท�ำนองเดียวกัน ค่าบริการ (Service Charge) ที่เรียก
เก็บจากผู้รับบริการ รายได้หรือเงินที่ได้รับจากการจ�ำหน่าย
ทรัพย์สนิ ค่าสินไหมทดแทนทีไ่ ด้รบั จากการประกันภัย (ยกเว้น
ค่าสินไหมทดแทนซึง่ ได้รบั จากการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก
(Business Interruption Insurance) เงินค่าทดแทนการ
เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ และดอกเบี้ยรับ
ข = ต้ น ทุ น และค่ า ใช้ จ ่ า ยรวมจากการประกอบธุ ร กิ จ โรงแรม
ฮิลตัน พัทยา ในรอบไตรมาสสะสมนั้น ได้แก่ ต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายอาหาร และเครื่องดื่ม ต้นทุนวัตถุดิบและของใช้ใน
การด�ำเนินงาน (Operating Supplies) ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
ในการจัดหาอุปกรณ์ที่ใช้ในการด�ำเนินงานทดแทนของเดิม
หรือเพิ่มเติม ต้นทุนเงินเดือน ค่าแรง และผลประโยชน์อื่นที่
จ่ายให้แก่ลูกจ้างและพนักงาน ต้นทุนและค่าใช้จ่ายฝึกอบรม
ลูกจ้างและพนักงาน ต้นทุนและค่าใช้จ่ายด้านการโฆษณา
และประชาสัมพันธ์ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการบ�ำรุงรักษา
ซ่อมแซม และตกแต่งโรงแรมฮิลตัน พัทยา ให้อยู่ในสภาพดี
ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ (ยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคล) ค่าธรรมเนียมในการบริหารงานและ
ค่าใช้จา่ ยทีผ่ บู้ ริหารโรงแรมฮิลตัน พัทยา เรียกเก็บ และต้นทุน
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการด�ำเนินงานและประกอบธุรกิจ
โรงแรมฮิลตัน พัทยา ทั้งนี้ ไม่รวมถึงภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษี
ธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในท�ำนองเดียวกัน และค่าใช้จ่าย
ที่ เ กิ ด จากการซ่ อ มแซมโดยใช้ เ งิ น ทุ น ที่ กั น ไว้ ใ นอดี ต ของ
ซีพีเอ็น พัทยา ในฐานะเจ้าของทรัพย์สินเดิม และดอกเบี้ย
จ่าย ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการกู้ยืมเงินหรือการจัดหาเงิน
ทีไ่ ม่ใช่คา่ ธรรมเนียมการท�ำธุรกรรมทางการเงินทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การประกอบธุรกิจของโรงแรมฮิลตัน พัทยา
ค = เงินส�ำรองส�ำหรับการซ่อมแซม ปรับปรุง จัดหาเพื่อทดแทน
หรือจัดหาเพิ่มเติมเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ และพาหนะต่าง ๆ
ของโรงแรมฮิลตัน พัทยา (FF&E Reserve Deduction)
ตามที่ระบุในสัญญาจ้างบริหารโรงแรมฮิลตัน พัทยา ซึ่งท�ำ
ระหว่างซีพเี อ็น พัทยา โฮเทล กับผูบ้ ริหารโรงแรมฮิลตัน พัทยา
ง = ค่าเช่าคงที่ในรอบไตรมาสสะสมนั้น ตามที่ก�ำหนดไว้ในข้อ
ค่าเช่าคงที่ของการค�ำนวณค่าเช่าตั้งแต่วันที่สัญญาเช่าช่วง
มีผลใช้บังคับจนถึงสิ้นปี 2560 และข้อค่าเช่าคงที่ของการ
ค�ำนวณค่าเช่าตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 จนถึงวันที่
31 ธันวาคม 2563 (แล้วแต่กรณี)

ถ้าค่าเช่าแปรผันสะสม ณ วันที่สิ้นสุดไตรมาสปัจจุบันที่ค�ำนวณ
ตามสูตรดังกล่าวมีจ�ำนวนน้อยกว่าศูนย์ ให้ถือว่าค่าเช่าแปรผัน
ดังกล่าวเท่ากับศูนย์ และหากค่าเช่าแปรผันสะสม ณ วันที่สิ้น
สุดไตรมาสปัจจุบันที่ค�ำนวณตามสูตรดังกล่าวมีจ�ำนวนเกินกว่า
ร้อยละ 50 ของค่าเช่าคงที่สะสม ณ วันที่สิ้นสุดไตรมาสปัจจุบัน
ค่าเช่าแปรผันดังกล่าวจะถูกปรับลดให้มีจ�ำนวนร้อยละ 50 ของ
ค่าเช่าคงที่สะสม ณ วันที่สิ้นสุดไตรมาสนั้น ๆ
ทั้งนี้ หากค่าเช่าแปรผันสะสม ณ วันที่สิ้นสุดไตรมาสที่แล้วที่ซีพีเอ็น
พัทยา โฮเทล ได้ช�ำระแก่ CPNREIT มีจ�ำนวนมากกว่าค่าเช่าแปรผัน
สะสม ณ วันที่สิ้นสุดไตรมาสปัจจุบันที่ซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล ควรจะ
ช�ำระตามผลลัพธ์ที่ได้จากการค�ำนวณตามสูตรตามข้อมูลทางการ
เงิ น ของซี พี เ อ็ น พั ท ยา โฮเทล ที่ ป รากฏในรายงานทางการ
เงิ น ที่ จั ด ท�ำโดยซี พี เ อ็ น พั ท ยา โฮเทล ส�ำหรั บ การค�ำนวณ
ค่าเช่าแปรผันรายไตรมาส CPNREIT ตกลงจะน�ำค่าเช่าแปรผัน
ในส่วนที่ได้รับช�ำระเงินไว้เกินดังกล่าวไปหักกลบกับค่าเช่าแปรผัน
ของไตรมาสถัดไปที่ CPNREIT มีสิทธิได้รับจากซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล
จนกระทั่งยอดค่าเช่าแปรผันดังกล่าวที่ CPNREIT รับช�ำระเกินจะ
คงเหลือเป็นศูนย์ อย่างไรก็ดี ในไตรมาสสุดท้ายของรอบปีบัญชี
CPNREIT ตกลงจะน�ำยอดคงเหลือของค่าเช่าแปรผันที่ CPNREIT ได้
รับช�ำระเกินทั้งหมดที่เหลืออยู่ดังกล่าวไปหักกลบกับค่าเช่าคงที่ของ
ไตรมาสสุดท้ายที่ CPNREIT มีสิทธิได้รับจากซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล
ทั้ ง นี้ หากค่ า เช่ า คงที่ ใ นไตรมาสสุ ด ท้ า ยมี จ�ำนวนเงิ น น้ อ ยกว่ า
ค่าเช่าแปรผันที่ CPNREIT ได้รบั ช�ำระเกินทัง้ หมดทีเ่ หลืออยู่ CPNREIT
ตกลงจะน�ำเงินค่าเช่าแปรผันที่ได้รับไว้เกินทั้งหมดคืนให้แก่ซีพีเอ็น
พัทยา โฮเทล ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ผู้สอบบัญชีรับรองรายงาน
ทางการเงินส�ำหรับรอบปีบัญชีของซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล
นอกจากนี้ หากค่าเช่าแปรผันที่ CPNREIT ได้รบั ส�ำหรับรอบปีบญ
ั ชีใด ๆ
มีจ�ำนวนมากกว่าหรือน้อยกว่าค่าเช่าแปรผันส�ำหรับรอบปีบัญชี
เดียวกันที่ CPNREIT ควรจะได้รับตามผลลัพธ์ที่ได้จากการค�ำนวณ
ตามสูตรตามข้อมูลทางการเงินของซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล ที่ปรากฏ
ในรายงานทางการเงินที่รับรองโดยผู้สอบบัญชีของซีพีเอ็น พัทยา
โฮเทล ส�ำหรับปรับปรุงค่าเช่าแปรผันประจ�ำรอบปีบัญชี CPNREIT
จะช�ำระคื น ค่ า เช่ า ที่ ไ ด้ รั บ ไว้ เ กิ น หรื อ ซี พี เ อ็ น พั ท ยา โฮเทล
จะจ่ายช�ำระค่าเช่าที่ช�ำระไว้ขาด (แล้วแต่กรณี) ภายใน 15 วัน
หลังวันที่ผู้สอบบัญชีรับรองรายงานทางการเงินส�ำหรับรอบปีบัญชี
ของซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล
อย่างไรก็ดี ในกรณีทข่ี อ้ ก�ำหนดของกฎเกณฑ์ทางกฎหมายหลักทรัพย์
ที่เกี่ยวข้องกับการช�ำระค่าเช่าคงที่ และ/หรือค่าเช่าแปรผันมีการ
แก้ไขหรือเปลีย่ นแปลงไป CPNREIT และซีพเี อ็น พัทยา โฮเทล ตกลง
จะพิจารณาและหารือข้อก�ำหนดและเงือ่ นไขเกีย่ วกับการช�ำระค่าเช่า
คงที่ และ/หรือค่าเช่าแปรผัน ต่อไป
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ในกรณีที่ซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล ไม่มีความสามารถในการช�ำระ
ค่าเช่าดังกล่าวได้เต็มจ�ำนวนเมื่อถึงก�ำหนดช�ำระแล้ว ให้ถือว่าค่าเช่า
ในจ�ำนวนที่ CPNREIT ไม่ได้รับช�ำระ เป็นค่าเช่าค้างช�ำระ (Accrued
Rental Revenue) และให้ซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล ช�ำระค่าเช่าค้าง
ช�ำระให้แก่ CPNREIT ภายใน 30 วันนับจากวันที่ถึงก�ำหนดช�ำระ
ทัง้ นี้ เว้นแต่เป็นกรณีการเลือ่ นการช�ำระค่าเช่าหรือการยกเว้นค่าเช่า
บางส่วนหรือทั้งหมดอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย หรือการเลื่อนการ
ช�ำระค่าเช่าในเดือนที่มีปรับปรุงหรือซ่อมแซมใหญ่ (Renovation)
อนึ่ง การค้างช�ำระค่าเช่าดังกล่าว ซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล จะต้อง
ช�ำระดอกเบี้ยจากการผิดนัดในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี โดยค�ำนวณ
ตามจ�ำนวนเงินที่ค้างช�ำระและจ�ำนวนวันนับตั้งแต่วันที่ถึงก�ำหนด
ช�ำระจนถึงวันที่ช�ำระเสร็จสิ้น เว้นแต่การค้างช�ำระค่าเช่าครั้งแรก
ต่อปีและซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล ได้ช�ำระค่าเช่าค้างช�ำระดังกล่าวแล้ว
ภายใน 30 วันนับจากวันที่ถึงก�ำหนดช�ำระ ทั้งนี้ หากซีพีเอ็น พัทยา
โฮเทล ช�ำระค่าเช่าค้างช�ำระครั้งแรกต่อปีเกินก�ำหนดระยะเวลา
30 วันดังกล่าว ซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล จะต้องช�ำระดอกเบี้ยจากการ
ผิดนัดในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี โดยค�ำนวณตามจ�ำนวนเงินทีค่ า้ งช�ำระ
และจ�ำนวนวันนับตัง้ แต่วนั ทีถ่ งึ ก�ำหนดช�ำระจนถึงวันทีช่ �ำระเสร็จสิน้
•

ความเห็นของผู้จัดการกองทรัสต์เกี่ยวกับความสามารถ
ของผู้เช่าในการปฏิบัติตามสัญญาเช่า

ผู้จัดการกองทรัสต์พิจารณาว่า ซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล มีความ
สามารถในการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาเช่าช่วงได้ ซึ่งรวมถึง
การจ่ายค่าเช่าคงที่ เนื่องจากโรงแรมฮิลตัน พัทยา เป็นโรงแรมที่มี
ผลการด�ำเนินงานในช่วงที่ผ่านมาอยู่ในระดับที่ดี โดยการมีท�ำเลที่
ตั้งที่ดีในเมืองพัทยาอันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส�ำคัญของประเทศไทย
จะเป็ น ปั จ จั ย ส�ำคั ญ ที่ ส ่ ง ผลต่ อ การเติ บ โตของผลประกอบการ
ของโรงแรมฮิลตัน พัทยา ในอนาคต โดยซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล
แต่งตั้งกลุ่มฮิลตันให้ท�ำหน้าที่ผู้บริหารโรงแรมดังกล่าว อันเป็น
ปั จ จั ย ที่ ส�ำคั ญ อี ก ประการหนึ่ ง ที่ จ ะท�ำให้ ผ ลประกอบการของ
โรงแรมฮิลตัน พัทยา อยู่ในระดับที่ดีอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากกลุ่ม
ฮิลตันซึ่งมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการบริหารโรงแรม
ในระดับนานาชาติ มีความคุ้นเคยและประสบการณ์ในการบริหาร
จัดการโรงแรมดังกล่าวได้อย่างประสบความส�ำเร็จในช่วงที่ผ่านมา
การที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล คือ CPN จะเป็น
ประโยชน์ต่อการด�ำเนินกิจการโรงแรมฮิลตัน พัทยา เนื่องจาก
CPN มีความคุ้นเคยกับทรัพย์สินในส่วนที่เป็นโรงแรมนี้เป็นอย่างดี
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โดย CPN สามารถน�ำประสบการณ์ ข องทางบริ ษั ท ที่ มี ม า
อย่างยาวนานในการพัฒนาและบริหารจัดการศูนย์การค้าได้อย่าง
ประสบความส�ำเร็จ มาช่วยสนับสนุนการด�ำเนินธุรกิจของโรงแรม
ฮิลตัน พัทยา เนื่องจากอสังหาริมทรัพย์ทั้งสองประเภทมีส่วนช่วย
ส่งเสริมในการด�ำเนินธุรกิจซึ่งกันและกัน โดยภายใต้สัญญาก่อตั้ง
สิทธิและการกระท�ำการ CPN ตกลงจะควบคุม ดูแล และด�ำเนินการ
ใด ๆ ทีจ่ �ำเป็นในการป้องกันและเยียวยาเพือ่ ให้ซพี เี อ็น พัทยา โฮเทล
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ CPN ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดและเงื่อนไข
ในสัญญาที่ซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล เป็นคู่สัญญาอย่างเคร่งครัด
ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาการเช่าช่วงที่ผ่านมา ซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล
สามารถช�ำระค่าเช่าตามสัญญาเช่าช่วงให้แก่ CPNREIT ได้ โดยข้อมูล
ค่าเช่าที่ CPNREIT ได้รับจากซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล ในปีที่ผ่านมา
เป็นดังนี้
ค่าเช่า
ปีสิ้นสุด
(หน่วย : ล้านบาท) 31 ธันวาคม 2562

ปีสิ้นสุด
31 ธันวาคม 2561

ค่าเช่าคงที/1่

217

210

ค่าเช่าแปรผัน

109

105

ค่าเช่ารวม

326

315

หมายเหตุ: เป็นค่าเช่าที่ CPNREIT ได้รบั จริง ซึง่ อาจแตกต่างจากรายได้คา่ เช่าที่ CPNREIT บันทึก
รายได้ค่าเช่าในงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง
1/

การกู้ยืมเงิน
1. รายละเอียดเงินกู้
กองทรัสต์ CPNREIT ได้เข้าท�ำสัญญากู้ยืมเงินกับสถาบันการเงิน
จ�ำนวน 2 สัญญา คือ วงเงินกู้ยืมเพื่อน�ำมาลงทุนในทรัพย์สินที่จะ
ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 และการปรับปรุงทรัพย์สินของกองทรัสต์
CPNREIT กับกลุ่มผู้ให้สินเชื่อ และวงเงินเพื่อน�ำไปช�ำระหนี้สิน
เชื่อของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
(“กองทุน CPNRF”) กับธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) โดย
มีรายละเอียดและเงื่อนไขส�ำคัญของแต่ละสัญญาดังต่อไปนี้

สรุปสาระส�ำคัญของสัญญาให้สินเชื่อกับกลุ่มผู้ให้สินเชื่อ
ผู้ให้กู้

ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ธนาคารออมสิน
ธนาคารเกียรตินาคิน จ�ำกัด (มหาชน)

ผู้กู้

ทรัสตี กระท�ำในนามของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
CPN รีเทล โกรท

วงเงินกู้

- วงเงินสินเชื่อ ก1: 12,700 ล้านบาท
เพื่อน�ำไปช�ำระราคาลงทุนในทรัพย์สินที่กองทรัสต์ CPNREIT ลงทุนเพิ่มเติม
ครั้งที่ 1 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ
- วงเงินสินเชื่อ ก2: 1,550 ล้านบาท
เพื่อน�ำไปช�ำระค่าใช้จ่ายส�ำหรับการปรับรุงซ่อมแซมทรัพย์สิน หรือช�ำระเงินคืน
ให้แก่ผกู้ สู้ �ำหรับค่าใช้จา่ ยทีผ่ กู้ ไู้ ด้ทดรองจ่ายไปแล้วเกีย่ วกับการปรับปรุงซ่อมแซม
ทรัพย์สิน
- วงเงินสินเชื่อ ข: 7,125 ล้านบาท
เพื่อน�ำไปช�ำระเงินกู้และหนี้ที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายใต้วงเงินสินเชื่อ ก
อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงระยะสั้นตลาดกรุงเทพฯ (BIBOR) บวกด้วยอัตราคงที่ต่อปี

อัตราดอกเบี้ย
ระยะเวลาการชำ�ระคืนเงินกู้
การชำ�ระดอกเบี้ย

- วงเงินสินเชื่อ ก: วันที่ครบก�ำหนดระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่ในสัญญา
- วงเงินสินเชื่อ ข: ช�ำระทุก ๆ ครึ่งปี รวมทั้งหมด 28 งวด โดยงวดแรกเกิดขึ้นในวัน
ครึ่งปีแรกนับจากวันเบิกใช้สินเชื่อ
งวดดอกเบี้ยมีก�ำหนดระยะเวลา 6 เดือน และก�ำหนดช�ำระเป็นประจ�ำทุกวันครึ่งปี
ยกเว้นงวดดอกเบี้ยงวดแรกเกิดในวันสุดท้ายของเดือนมกราคม 2561

หลักประกันการกู้ยืม

ไม่มี

ข้อปฏิบัติทางการเงินหลัก

อัตราส่วนหนี้สินเงินกู้ยืมรวมต่อมูลค่าทรัพย์สินรวม
- อัตราส่วนหนีเ้ งินกูย้ มื รวมต่อมูลค่าทรัพย์สนิ รวมไม่เกินกว่าร้อยละ 35 ตลอดระยะ
เวลาของสัญญา โดยค�ำนวณจากงบการเงินประจ�ำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ของทุกปี
- ในกรณีทกี่ องทรัสต์ CPNREIT มีอนั ดับความน่าเชือ่ ถืออยูใ่ นอันดับทีส่ ามารถลงทุน
ได้ (Investment Grade) ซึ่งเป็นอันดับความน่าเชื่อถือครั้งล่าสุดที่ได้รับการจัด
อันดับโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ส�ำนักงาน ก.ล.ต.”) เกิน 1 ปี
ภายหลังวันที่ของสัญญาฉบับนี้ กองทรัสต์ CPNREIT ต้องด�ำรงสัดส่วนหนี้สินต่อ
มูลค่าทรัพย์สินรวมไม่เกินกว่าร้อยละ 60 โดยค�ำนวณจากงบการเงินประจ�ำปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี
อัตราส่วนความสามารถในการช�ำระหนี้ (Debt Service Coverage Ratio)
- ผู้กู้จะต้องแจ้งให้ตัวแทนสินเชื่อทราบโดยทันที เมื่อผู้กู้ได้ก่อหนี้ทางการเงิน
นอกเหนือจากหนี้ตามสัญญาฉบับนี้
- ผูก้ ตู้ กลงจะด�ำเนินการให้อตั ราส่วนความสามารถในการช�ำระหนีข้ องผูก้ ู้ ไม่ตำ�่ กว่า
อัตรา 1.2 เท่า ณ ทุก ๆ สิ้นปีบัญชีตามที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน
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สรุปสาระส�ำคัญของสัญญากู้เงินกับธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
ผู้ให้กู้
ผู้กู้

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
ทรัสตี กระท�ำในนามของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
CPN รีเทล โกรท

วงเงินกู้

- วงเงินที่ 1: 1,918 ล้านบาท
วงเงินกูร้ ะยะยาวเพือ่ น�ำไปช�ำระหนีส้ นิ เชือ่ ตามสัญญาสินเชือ่ ของกองทุน CPNRF
- วงเงินที่ 2: 1,918 ล้านบาท
วงเงินกู้ยืมระยะยาวเพื่อน�ำไปช�ำระหนี้เงินกู้ภายใต้วงเงินที่ 1

อัตราดอกเบี้ย

- วงเงินที่ 1: อัตราดอกเบี้ยคงที่
- วงเงินที่ 2: อัตราดอกเบี้ยคงที่และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี (MLR)
ลบด้วยอัตราคงที่ต่อปี

ระยะเวลาการชำ�ระคืนเงินกู้

- วงเงินที่ 1: ช�ำระครั้งเดียวทั้งจ�ำนวนภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่ลงนาม
ในสัญญานี้
- วงเงินที่ 2: ช�ำระเป็นรายงวด 6 เดือน รวมทั้งสิ้น 18 งวด โดยช�ำระภายใน
วันท�ำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคมของทุกปี

การชำ�ระดอกเบี้ย

ช�ำระเป็นรายงวด 6 เดือน ภายในวันท�ำการวันสุดท้ายของเดือนมิถุนายน และ
เดือนธันวาคม ของทุกปี โดยเริ่มช�ำระครั้งแรกตั้งแต่วันท�ำการสุดท้ายของเดือน
มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป

หลักประกันการกู้ยืม

ไม่มี

ข้อกำ�หนดทางการเงิน

- กรณีที่กองทรัสต์ CPNREIT ไม่ได้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ กองทรัสต์
CPNREIT จะต้องด�ำรงอัตราส่วนหนี้สินให้ไม่เกินกว่าร้อยละ 35 ของมูลค่า
ทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์
- กรณีทกี่ องทรัสต์ CPNREIT ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชือ่ ถือในระดับทีย่ อมรับว่า
เหมาะสมแก่การลงทุน (Investment Grade) ซึง่ เป็นการจัดอันดับความน่าเชือ่ ถือ
ครั้งล่าสุดที่ได้รับการจัดอันดับโดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากส�ำนักงาน ก.ล.ต. กองทรัสต์ CPNREIT จะต้องด�ำรงอัตราส่วน
หนี้สินให้ไม่เกินกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์

ณ สิน้ ปี 2562 กองทรัสต์ CPNREIT ได้จา่ ยช�ำระคืนเงินกูค้ รบตามจ�ำนวนตามสัญญากูย้ มื เงินกับสถาบันการเงินจ�ำนวน 2 สัญญา คือ วงเงินกูย้ มื
เพื่อน�ำมาลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 และการปรับปรุงทรัพย์สินของกองทรัสต์ CPNREIT กับกลุ่มผู้ให้สินเชื่อ และวงเงินกูย้ มื
เพื่อน�ำไปช�ำระหนี้สินเชื่อของกองทุน CPNRF กับธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) จากการออกหุ้นกู้จ�ำนวน 4 ชุด ตั้งแต่เดือนสิงหาคม
2561 ถึงกุมภาพันธ์ 2562
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รายงานประจำ�ปี 2562

2. การออกหุ้นกู้

-

ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตองค์กรของกองทรัสต์ CPNREIT ที่ระดับ
“AA” ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” เมื่อวันที่
25 พฤษภาคม 2561 และในวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ได้คงอันดับ
เครดิตองค์กร และจัดอันดับเครดิตหุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน
ของ CPNREIT ในวงเงินไม่เกิน 16,250 ล้านบาท ที่ระดับ “AA”
เช่นกัน โดยกองทรัสต์ CPNREIT ได้ออกหุ้นกู้รวม 4 ชุดเพื่อช�ำระ
คืนเงินกู้ตามสัญญาโดยมีรายละเอียดดังนี้

ชุดที่ 1 มูลค่า 2,700 ล้านบาท อายุ 2 ปี ครบก�ำหนด
ไถ่ถอนในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 อัตราดอกเบี้ยคงที่
ร้อยละ 2.54 ต่อปี ก�ำหนดช�ำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน
ตลอดอายุหุ้นกู้

-

ชุดที่ 2 มูลค่า 1,795 ล้านบาท อายุ 4 ปี ครบก�ำหนด
ไถ่ถอนในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 อัตราดอกเบี้ยคงที่
ร้อยละ 3.30 ต่อปี ก�ำหนดช�ำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน
ตลอดอายุหุ้นกู้

•

วันที่ 17 สิงหาคม 2561 กองทรัสต์ CPNREIT ได้ออกและ
จ�ำหน่ายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี
หลักประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 2 ชุด มูลค่ารวมทั้งหมด
10,040 ล้ า นบาท เพื่ อ น�ำเงิ น ไปช�ำระหนี้ บ างส่ ว นตาม
สัญญาเงินกู้ โดยหุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับเครดิต
โดยทริสเรทติ้งที่ระดับ “AA” โดยมีรายละเอียดดังนี้
-

-

•

ชุดที่ 1 มูลค่า 2,650 ล้านบาท อายุ 3 ปี ครบก�ำหนด
ไถ่ถอนในวันที่ 17 สิงหาคม 2564 อัตราดอกเบี้ยคงที่
ร้อยละ 2.70 ต่อปี ก�ำหนดช�ำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน
ตลอดอายุหุ้นกู้
ชุดที่ 2 มูลค่า 7,390 ล้านบาท อายุ 10 ปี ครบก�ำหนด
ไถ่ถอนในวันที่ 17 สิงหาคม 2571 อัตราดอกเบี้ยคงที่
ร้อยละ 3.80 ต่อปี ก�ำหนดช�ำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน
ตลอดอายุหุ้นกู้

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 กองทรัสต์ CPNREIT ได้ออกและ
จ�ำหน่ายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี
หลักประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 2 ชุด มูลค่ารวมทั้งหมด
4,495 ล้ า นบาท เพื่ อ น�ำเงิ น ไปช�ำระหนี้ ที่ เ หลื อ อยู ่ ต าม
สัญญาเงินกู้ โดยหุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับเครดิต
โดยทริสเรทติ้งที่ระดับ “AA” โดยมีรายละเอียดดังนี้

โดยการออกหุ้นกู้ดังกล่าวได้มีการจ่ายคืนเงินกู้ตามสัญญาครบตาม
จ�ำนวนและไม่มียอดเงินกู้คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ซึ่งกองทรัสต์ CPNREIT ได้ประโยชน์ของการออกหุ้นกู้ที่อัตรา
ดอกเบี้ยคงที่จะช่วยลดดอกเบี้ยจ่ายในระยะยาวได้เมื่อเทียบกับการ
กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว
3. สถานะของการกู ้ ยื ม เงิ น รอบปี บั ญ ชี 2562 สิ้ น สุ ด วั น ที่
31 ธันวาคม 2562 สรุปได้ดังนี้
จ�ำนวนหุ้นกู้

14,524.1 ล้านบาท

มูลค่าทรัพย์สินรวม

46,687.0 ล้านบาท

อัตราส่วนหนี้สินเงินกู้ยืมต่อ
มูลค่าทรัพย์สินรวม

ร้อยละ 31.1

ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะด�ำเนินการกันเงินส�ำรองเพือ่ ช�ำระหนีต้ าม
สัญญากู้ยืมเงินหรือตามที่มีภาระผูกพันจากการกู้ยืมเงินในแต่ละปี
จนกว่าจะช�ำระหนี้เสร็จสิ้นอย่างเหมาะสม โดยค�ำนึงถึงจ�ำนวนเงิน
กู้ยืมหรือภาระผูกพันจากการกู้ยืมเงินและระยะเวลาการช�ำระหนี้
ผลกระทบต่อการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ และ
สถานะเงินสดทีเ่ กิดจากการขาดทุนทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ (Unrealized Loss)
จากการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่าทรัพย์สินของ
กองทรัสต์ ทัง้ นี้ กองทรัสต์อาจน�ำวงเงินกันส�ำรองของรอบระยะเวลา
บัญชีใดที่มีสภาพคล่องไม่เพียงพอที่จะกันเงินส�ำรองไปรวมเพื่อ
การกันส�ำรองในรอบระยะเวลาบัญชีถดั ๆ ไป โดยในปี 2563 ผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์จะกันเงินส�ำรองดังกล่าวจ�ำนวนไม่เกิน 170 ล้านบาท
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ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจ
และอุตสาหกรรม
ภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2562
ในปี 2562 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทย (GDP) ขยาย
ตัวร้อยละ 2.4 ปรับลดลงจากปี 2561 ที่ขยายตัวร้อยละ 4.2
ซึ่งเป็นการขยายตัวต�่ำสุดในรอบ 5 ปี นับตั้งแต่ปี 2557 โดยมีการ
ปรับลดประมาณการการขยายตัวเศรษฐกิจลงตลอดปี 2562 เป็น
ผลมาจาก 1) การชะลอลงของประเทศกลุ่มเศรษฐกิจหลักของ
โลกอย่างสหรัฐอเมริกา (สหรัฐฯ) ยุโรป และจีน ตามวัฏจักรของ
การเติบโตช่วงปลาย (Late Cycle) และได้รบั ผลกระทบของสงคราม
การค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน ส่งผลให้ทั้งปีมูลค่าการส่งออกสินค้า
ของไทยหดตัว 2) การขยายตัวในอัตราที่ต�่ำของรายได้ครัวเรือน
ทั้ ง ในและนอกภาคเกษตร โดยเฉพาะนอกภาคเกษตรที่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบจากภาคอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก ที่มีการปรับลดราย
ได้ค่าล่วงเวลาและแรงงาน อย่างไรก็ดี มีการออกมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจของภาครัฐตลอดปีช่วยประคองให้การบริโภคภาคเอกชน
โดยรวมยังขยายตัวได้ดี 3) การชะลอลงของการลงทุนภาคเอกชนที่
ได้รับผลกระทบจากการหดตัวของภาคส่งออก และความล่าช้าของ
โครงการลงทุนของภาครัฐและโครงการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐ
และเอกชน (Public-Private Partnership) และ 4) การฟื้นตัวช้า
ของการท่องเที่ยวไทยที่อยู่ในภาวะซบเซาในช่วงครึ่งแรกของปี
โดยมาจากความกังวลของนักท่องเทีย่ วจีนหลังจากเหตุการณ์เรือล่ม
ในภูเก็ตเมือ่ กลางปี 2561 รวมทัง้ ปัญหามลพิษฝุน่ ละอองในช่วงต้นปี
2562 ผนวกกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน ส่งผลให้นกั ท่องเทีย่ วจีน
เดินทางมาเที่ยวไทยลดลง อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจมีสัญญาณฟื้นตัว
เนื่องจากมาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียม Visa on Arrival (VOA)
และผลบวกจากการประท้วงที่ฮ่องกงและปัญหาระหว่างเกาหลีใต้
และญี่ปุ่น ท�ำให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวไทยมากขึ้น
การบริโภคภาคเอกชนในประเทศขยายตัวลดลงเล็กน้อยโดยขยายตัว
ร้อยละ 4.5 เทียบกับร้อยละ 4.6 ในปี 2561 การใช้จ่ายภาคเอกชน
(วัดจากการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม) ของภาคเหนือขยายตัวร้อยละ
5.3 ภาคกลางขยายตัวร้อยละ 2.1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือขยายตัว
ร้อยละ 4.0 และภาคใต้ขยายตัวเพียงร้อยละ 0.5 อย่างไรก็ตาม
การใช้ จ ่ า ยภาคเอกชนในพื้ น ที่ ก รุ ง เทพฯ และปริ ม ณฑลหดตั ว
ร้อยละ 1.1 ภาคตะวันออกหดตัวร้อยละ 6.0 และตะวันตกหดตัว
ร้อยละ 1.3 ซึ่งเป็นผลมาจาก 1) จ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่
ชะลอลง 2) มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่มุ่งกระตุ้นการ
ใช้จ่ายของผู้มีรายได้น้อยและการท่องเที่ยวภายในประเทศ และ
3) มาตรการก�ำกับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (LTV) ที่ส่งผลต่อการ
หดตัวของยอดขายบ้านและคอนโดในกรุงเทพฯ และปริมณฑล และ
เมืองอุตสาหกรรมส�ำคัญต่าง ๆ โดยรวมส่งผลกระทบต่อการใช้จ่าย
ของกลุ่มผู้มีรายได้ปานกลางลดลงแต่ช่วยกระตุ้นการบริโภคของ
ผูม้ รี ายได้ระดับล่างซึง่ เป็นรากฐานของประเทศ ทัง้ นี้ หนีภ้ าคครัวเรือน
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รายงานประจำ�ปี 2562

ที่อยู่ในระดับสูงที่ร้อยละ 79.1 ต่อ GDP ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 6
จากปีก่อนหน้า สะท้อนการขยายตัวของหนี้ครัวเรือนที่สูงกว่า
รายได้ที่ขยายตัวอยู่ที่ร ้อยละ 4-5 ซึ่งจะยังคงเป็น อุปสรรคต่อ
การขยายตั ว ของการจั บ จ่ า ยใช้ ส อยโดยรวมของประเทศและ
ความสามารถช�ำระหนี้ของผู้บริโภคในระยะต่อไป
การส่งออกสินค้าในปี 2562 หดตัวร้อยละ 3.2 จากเดิมที่ขยายตัว
ร้อยละ 7.5 ในปี 2561 ซึ่งเป็นการหดตัวเป็นครั้งแรกในรอบ 4 ปี
นับตัง้ แต่ปี 2558 เป็นผลมาจากการหดตัวของเกือบทุกตลาดส่งออก
ที่ส�ำคัญ โดยการส่งออกไปตลาดหลักขยายตัวร้อยละ 1.9 (สหรัฐฯ
ขยายตัวร้อยละ 11.8 สหภาพยุโรปหดตัวร้อยละ 6.6 และญี่ปุ่น
หดตัวร้อยละ 1.5 โดยสหรัฐฯ มีการน�ำเข้าสินค้าไทยบางส่วนทดแทน
สินค้าจากจีน) ขณะที่ตลาดศักยภาพสูงหดตัวร้อยละ 6.6 (อาเซียน
(9) หดตัวร้อยละ 8.2 และจีนหดตัวร้อยละ 3.8) ส่วนตลาดศักยภาพ
ระดับรอง (ทวีปออสเตรเลีย ตะวันออกกลาง รัสเซีย และเครือ
รัฐเอกราช Commonwealth of Independent States - CIS)
หดตัวร้อยละ 5.2 โดยในช่วงครึง่ หลังของปี 2562 การส่งออกของไทย
ยังได้รบั ผลกระทบจากการแข็งค่าของเงินบาทส่งผลต่อความสามารถ
ในการแข่งขันของสินค้าไทยเมื่อเทียบกับคู่แข่ง ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อ
การฟื้นตัวของการส่งออกไทยในระยะต่อไป
การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวชะลอลงโดยขยายตัวร้อยละ 2.8
เทียบกับร้อยละ 4.1 ในปี 2561 เนื่องจากความสามารถในการ
ท�ำก�ำไรและความเชื่อมั่นต่อการลงทุนของภาคธุรกิจปรับลดลง
ต่อเนื่อง ส่งผลต่อการขยายการลงทุนในระยะกลางและระยะยาว
ของภาคเอกชน อีกทั้งมีการเลื่อนแผนลงทุนโครงการร่วมลงทุน
ขนาดใหญ่ของรัฐและเอกชน รวมทัง้ การลงทุนของภาคอสังหาริมทรัพย์
(บ้าน คอนโดฯ อาคารพาณิชย์) ทีช่ ะลอลงอย่างมาก โดยผูป้ ระกอบการ
เปิดตัวโครงการใหม่ลดลงร้อยละ 12 ซึ่งเป็นผลมาจากอุปสงค์ลดลง
จากผลของมาตรการ LTV เป็นส�ำคัญ
การใช้จา่ ยภาครัฐโดยรวมขยายตัวได้นอ้ ยกว่าทีค่ าดไว้ โดยการลงทุน
ภาครัฐขยายตัวเพียงร้อยละ 0.2 ส่วนการบริโภคภาครัฐขยายตัว
ร้อยละ 1.4 เทียบกับในปี 2561 ที่ขยายตัวร้อยละ 2.9 และ 2.6
ตามล�ำดับ ส่วนหนึ่งเป็นผลจากความล่าช้าของการจัดตั้งรัฐบาลที่
ส่งผลต่อความต่อเนือ่ งของการด�ำเนินงาน เช่น การเบิกจ่ายงบลงทุน
ของรัฐวิสาหกิจในโครงการลงทุนขนาดใหญ่ การด�ำเนินนโยบายของ
รัฐบาลที่ให้ความส�ำคัญต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้น และ
การจัดท�ำงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี 2563 ที่ล่าช้ากว่าการ
คาดการณ์ อย่างไรก็ตาม การกระตุ้นเศรษฐกิจตั้งแต่การใช้จ่าย
ระดับฐานรากจนไปถึงระดับประเทศมีส่วนช่วยพยุงมิให้เศรษฐกิจ
ชะลอตัวแรง

การท่องเที่ยวไทยปี 2562 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้า
ประเทศไทยจํานวน 39.8 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.2 จากปี 2561
โดยสัญชาติของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามามากที่สุดสี่อันดับแรก
คือ จีนเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.4 มาเลเซียเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.6 อินเดียเพิ่ม
ขึ้นร้อยละ 24.9 และเกาหลีใต้เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.1 ส่วนนักท่องเที่ยว
ต่างชาติหลักที่มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นมากที่สุด คือ อินเดียเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 24.9 ลาวเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.9 และญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.1
ขณะทีม่ รี ายได้จากนักท่องเทีย่ วต่างชาติเทีย่ วไทยอยูท่ ี่ 1.9 ล้านล้านบาท
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1
การแข็งค่าของเงินบาทโดยเฉลี่ยทั้งปี 2562 อยู่ที่ 31.0 บาท
ต่อดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าขึ้นร้อยละ 4.0 จากปี 2561 ตามทิศทาง
การด�ำเนินนโยบายการเงินผ่อนคลายเพิ่มเติมของประเทศส�ำคัญๆ
โดยเฉพาะธนาคารกลางสหรัฐฯ ธนาคารกลางยุโรป ธนาคารกลาง
ญี่ปุ่น และธนาคารกลางของประเทศอื่น ๆ ในเอเชีย ประกอบกับ
ความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของไทย
ส่งผลให้มีเงินทุนไหลอย่างต่อเนื่องที่ยังคงมีการเกินดุลบัญชีเดิน
สะพัดสูง
แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2563
ทิศทางเศรษฐกิจไทยในปี 2563 มีแนวโน้มขยายตัวต�่ำกว่าศักยภาพ
โดยส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคาดการณ์
ว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.0 ปรับลดลงจากร้อยละ 2.4 ในปี 2562 โดย
ปัจจัยสนับสนุน ได้แก่ 1) การขยายตัวในเกณฑ์ดีของอุปสงค์ภายใน
ประเทศ ทัง้ ในด้านการใช้จา่ ยภาคครัวเรือนจากอัตราดอกเบีย้ ทีอ่ ยูใ่ น
ระดับต�่ำ การด�ำเนินมาตรการของภาครัฐในการดูแลผู้มีรายได้น้อย
และเกษตรกร การลงทุนของภาครัฐและเอกชนที่หลายโครงการมี
ก�ำหนดแล้วเสร็จและเปิดให้บริการในปี 2563-2564 ซึง่ จะท�ำให้การ
เบิกจ่ายเม็ดเงินเร่งตัวขึน้ และการย้ายฐานการผลิตของนักลงทุนต่าง
ชาติ 2) การปรับตัวดีขนึ้ อย่างช้า ๆ ของการส่งออกตามแรงสนับสนุน
จากเศรษฐกิจโลกและการค้าโลกที่ปรับดีขึ้น โดยกองทุนการเงิน
ระหว่างประเทศ (IMF) คาดการณ์เศรษฐกิจโลกจะขยายตัวร้อยละ
3.3 จากร้อยละ 2.9 ในปี 2562 และปริมาณการค้าโลกจะขยายตัว
ร้อยละ 2.9 ปรับเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 1.0 ในปี 2562 3) การด�ำเนิน
มาตรการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจของภาครัฐ ทัง้ การใช้เครือ่ งมือทางการ
คลังและการเงินผ่านการอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจตามราย
จ่ายงบประมาณต่าง ๆ และการรักษาระดับดอกเบี้ยนโยบายให้อยู่
ในระดับต�่ำเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่องตลอดปี 2563

อย่างไรก็ดี ความท้าทายในปี 2563 ที่เศรษฐกิจไทยยังต้องเผชิญ
ประกอบด้ ว ย 1) ความเสี่ ย งที่ เ ศรษฐกิ จ ของประเทศคู ่ ค ้ า และ
เศรษฐกิจโลกในภาพรวมจะขยายตัวต�่ำกว่าการคาดการณ์ และ
การแข็ ง ค่ า ของค่ า เงิ น บาทที่ จ ะส่ ง ผลต่ อ การส่ ง ออกสิ น ค้ า และ
การท่องเที่ยวของไทย 2) เสถียรภาพทางการเมือง การขับเคลื่อน
โครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงนโยบายภาครัฐ ซึ่งเป็น
ตัวแปรหลักที่มีส่วนเกื้อหนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจให้มีความ
ต่ อ เนื่ อ งและเข้ ม แข็ ง ขึ้ น 3) หนี้ ค รั ว เรื อ นที่ อ ยู ่ ใ นระดั บ สู ง และ
ขยายตั ว เร็ ว กว่ า รายได้ ซึ่ ง จะเป็ น อุ ป สรรคต่ อ การขยายตั ว ของ
การบริโภคภาคเอกชนโดยรวม 4) ความเสีย่ งจากสถานการณ์ภยั แล้ง
ทีจ่ ะส่งผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกร และ 5) การแพร่ระบาดของ
ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ซึ่งจะส่งผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจไทยและภาคการท่องเที่ยวในประเทศไทย เนื่องจาก
คาดการณ์ ว ่ า จ�ำนวนนั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ เ ดิ น ทางเข้ า มาในประเทศ
จะลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญระหว่างอยู่ในช่วงเวลาควบคุมการแพร่
ระบาดของไวรัสดังกล่าว

ที่มา: ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงพาณิชย์ และกองทุน
การงานระหว่างประเทศ (IMF) ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2563

อุตสาหกรรมค้าปลีกปี 2562
อุตสาหกรรมค้าปลีกในไทยคิดเป็นร้อยละ 15.0 ของ GDP รวมทั้ง
ประเทศและในปี 2562 มีอัตราการเติบโตที่ชะลอลงอยู่ที่ร้อยละ
3.1 จากร้อยละ 10.8 ในปี 2561 ในส่วนที่เป็นห้างสรรพสินค้าและ
ร้านค้าทั่วไปขยายตัวร้อยละ 5.5 โดยเป็นการขยายตัวของสินค้า
อุปโภคบริโภคเป็นสําคัญขณะที่สินค้าคงทนหดตัว โดยกําลังซื้อ
ส่วนใหญ่ขับเคลื่อนจากกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ระดับกลาง-ล่างและ
การกระตุ ้ น เศรษฐกิ จ ของภาครั ฐ ขณะผู ้ ที่ มี ร ายได้ ป านกลางมี
แนวโน้มใช้จ่ายน้อยลงเนื่องจากรายได้ครัวเรือนทั้งในและนอก
ภาคเกษตรขยายตัวในระดับต�่ำและภาระหนี้ครัวเรือนสะสมอยู่ใน
ระดับสูง อย่างไรก็ดี การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติ
ในช่วงครึ่งหลังของปี 2562 ในกรุงเทพฯ และตามเมืองท่องเที่ยว
สําคัญต่าง ๆ เป็นแรงสนับสนุนสําคัญของเศรษฐกิจในแต่ละภูมิภาค
รายงานวิจยั ของบริษทั โจนส์ แลง ลาซาลล์ ประเทศไทย จาํ กัด (“JLL”)
เปิดเผยว่า พื้นที่ตลาดค้าปลีกมีการขยายตัวต่อเนื่อง โดยในปี 2562
ขยายตัวร้อยละ 4 มีพื้นที่ค้าปลีกเพิ่มขึ้นประมาณ 294,000 ตร.ม.
ส่งผลให้พื้นที่ค้าปลีกรวมทั้งหมดในกรุงเทพฯ และพื้นที่โดยรอบ
อยู่ที่ประมาณ 7,011,202 ตร.ม. โดยพื้นที่ค้าปลีกที่เปิดในปี 2562
แบ่งเป็น ศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าประมาณร้อยละ 65.0
ตามด้วยคอมมูนิตี้มอลล์ร้อยละ 19.0 ไฮเปอร์มาร์เก็ตร้อยละ 14.0
ตามลําดับ และภาพรวมอัตราการเช่าพื้นที่ค้าปลีก (Occupancy
Rate) สูงกว่าร้อยละ 90.0
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•

กลุ่มศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้า

พื้นที่โครงการของศูนย์การค้าทั้งหมด (Retail Gross Floor Area)
ในประเทศไทยปี 2562 อยูท่ ี่ 20.5 ล้านตร.ม. และ คาดการณ์ภายใน
ปี 2563 จะอยู่ที่ 21.1 ล้านตร.ม. โครงการใหม่ที่เกิดขึ้นในปี 2562
ได้แก่ โครงการเซ็นทรัล วิลเลจ ศูนย์การค้าเดอะ มาร์เก็ต แบงคอก
ศูนย์การค้าคอสโม บาซาร์ เมืองทองธานี ศูนย์การค้ามิกซ์ จตุจักร
ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ลาดกระบัง และห้างสรรพสินค้า
เซ็นทรัลป่าตอง และหลายโครงการที่มีการจัดสรรพื้นที่ให้สามารถ
เปิดได้ 24 ชั่วโมงมากขึ้น เช่น โครงการสามย่าน มิตรทาวน์ และ
ศูนย์การค้าดองกิ มอลล์ ทองหล่อ เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยน
ไปของลูกค้า และภายในปี 2563 จะมีโครงการศูนย์การค้าส�ำคัญ
เปิดใหม่ ได้แก่ โครงการสยาม พรีเมีย่ ม เอาท์เล็ต โครงการเดอะปาร์ค
โครงการสมายสแควร์ โครงการซันนี่ลาซาล โครงการสยามสแคป
ศูนย์การค้าไลฟ์สไตล์บ่อวิน และศูนย์การค้าไลฟ์สไตล์ถลาง เป็นต้น
ในภาวะตลาดปัจจุบนั ผูป้ ระกอบการศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้า
ได้ เ ผชิ ญ กั บ ความท้ า ทายจากพฤติ ก รรมการจั บ จ่ า ยใช้ ส อยของ
ผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป โดยเน้นการสร้างประสบการณ์การตอบสนอง
ที่ตรงใจลูกค้า (Personalization) และความสะดวกรวดเร็ว รวมทั้ง
ความท้าท้ายจากการเติบโตของตลาดสินค้าออนไลน์ (Online
Shopping) การเกิดขึ้นของ Lifestyle Retail และ New Concept
Retail ซึ่งออกแบบการใช้พื้นที่ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้บริโภค
และนักท่องเทีย่ ว รวมทัง้ การเติบโตอย่างรวดเร็วของบริการส่งอาหาร
(Food Delivery Services) ส่งผลให้ความถี่ในการใช้บริการ
ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้ามีแนวโน้มน้อยลง ปัจจัยเหล่านี้เพิ่ม
ความท้าทายให้กับผู้ประกอบการศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้า
ในการดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการ ผู้ประกอบการจึงต้องปรับ
เปลี่ยนแผนกลยุทธ์ในรูปแบบใหม่ ๆ และพัฒนาการบริการอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนไปของลูกค้าและ
ส่งมอบประสบการณ์ใหม่ ๆ อยู่เสมอ
•

กลุ่มศูนย์การค้าขนาดย่อม (Community Mall) และ
ศูนย์การค้าไลฟ์สไตล์ (Lifestyle Retail)

ในปี 2562 ธุรกิจค้าปลีกในกลุม่ ศูนย์การค้าขนาดย่อมมีจาํ นวนเพิม่ ขึน้
ต่อเนื่องและมีจุดเด่นที่สามารถตอบสนองลูกค้าในชุมชนมากขึ้น
ในเชิ ง ของอั ต ลั ก ษณ์ และยั ง มี ร ้ า นขายสิ น ค้ า และบริ ก ารที่ เ ป็ น
เชนสโตร์และซุปเปอร์มาร์เก็ตทีม่ ชี อื่ เสียงมาเปิดในศูนย์การค้าขนาด
ย่อมมากขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบโครงการให้
มีความหลากหลายโดยมีการเปิดศูนย์การค้าขนาดย่อมควบคู่กับ
โรงแรม โรงพยาบาล ปั้มน�้ำมัน และมีร้านค้าไดร์ฟทรูมากขึ้น รวม
ถึงมีการขยายเวลาเปิดบริการของซุปเปอร์มาร์เก็ต ฟิตเนส และ
ร้านอาหารเป็น 24 ชั่วโมง โดยในปี 2562 มีพื้นที่เพิ่มขึ้น 190,000
ตร.ม. และมีโครงการทีเ่ ปิดตัวในปี 2562 ได้แก่ โครงการพีเพิลพาร์ค
อ่อนนุช โครงการเวลาสินธรวิลเลจ โครงการวิสซ์ดอม 101 โครงการ
มาร์เก็ตเพลสดุสิต โครงการพอร์โต้โก ท่าจีน โครงการแอทยู ปาร์ค
สุวรรณภูมิ โครงการวีพลาซ่า โรงพยาบาลวิภาวดี โครงการแอม
ไชน่าทาวน์ และโครงการดราก้อนทาวน์ เป็นต้น
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รายงานประจำ�ปี 2562

ภาพรวมตลาดอุตสาหกรรมค้าปลีกในรูปแบบโครงการศูนย์การค้า
ขนาดย่อมนีม้ กี ารแข่งขันสูงทัง้ จากร้านค้าชุมชนรอบข้างศูนย์การค้า
ขนาดใหญ่ และบริการส่งอาหาร (Food Delivery Services)
ทําให้ผู้ประกอบการในกลุ่มนี้ยังต้องปรับตัวเพื่อสร้างความแตกต่าง
ให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและตรงกับ
ความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและนักท่องเที่ยว ไม่ว่าจะ
เป็นการเลือกสถานที่ตั้งให้อยู่ในชุมชน การปรับปรุงและขยาย
โครงการการหาผู้เช่าใหม่ ๆ ที่มีความหลากหลายและเทียบเคียงกับ
ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ การใช้กิจกรรมทางการตลาดเพื่อรักษาฐาน
ลูกค้าเดิมที่มีอยู่และขยายฐานลูกค้าในกลุ่มใหม่ ๆ ต่อเนื่องไปจนถึง
การจัดให้โครงการมีสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ที่ครบครัน โดย
ทัง้ หมดนีต้ อ้ งอาศัยความชํานาญในการบริหารภายใต้ความเสีย่ งและ
ต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งถือเป็นความท้าทายของผู้ประกอบการกลุ่มนี้
•

กลุ่มห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ (Hypermarket) และร้าน
สะดวกซื้อ (Convenience Store)

โครงการในกลุม่ ห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ทเี่ ปิดให้บริการใหม่มไี ม่มากนัก
แต่ได้มีการพัฒนาห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ให้มีความหลายหลายของ
สินค้าและบริการเพื่อตอบสนองวิถีชีวิตของลูกค้าในชุมชนมากขึ้น
และผู ้ ป ระกอบการยั ง คงมุ ่ ง พั ฒ นาโครงการในรู ป แบบร้ า นค้ า
ขนาดเล็กอย่างต่อเนื่องในลักษณะใกล้เคียงกับร้านสะดวกซื้อกึ่ง
ซู เ ปอร์ ม าร์ เ ก็ ต หรื อ ที่ เ รี ย กว่ า ซู เ ปอร์ ค อนวี เ นี ย น สโตร์ และ
ร้านสะดวกซื้อ (Convenience Store) เช่น มินิบิ๊กซี เทสโก้โลตัส
เอกซ์เพรส ท็อปส์เดลี่ และแม็กซ์แวลู ทันใจ รวมไปถึงการพัฒนา
โครงการในรู ป แบบตลาดเพื่ อ ให้ ก ารขยายสาขาเป็ น ไปได้ ง ่ า ย
ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายและเข้าถึงพื้นที่ห่างไกลมากขึ้น
อี ก ทั้ ง ยั ง มี ก ารใช้ ช ่ อ งทางออนไลน์ แ ละบริ ก ารส่ ง เข้ า มาอํ า นวย
ความสะดวกในการจับจ่ายสินค้าของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ซึ่งใน
อนาคตอัน ใกล้ช่องทางนี้น ่าจะช่วยเพิ่มรายได้อย่างมีนัยสําคัญ
เนื่องจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนมาสู่การเน้นความสะดวก
รวดเร็วเป็นสําคัญ
สําหรับภาพรวมกลุ่มร้านค้าสะดวกซื้อ เน้นการขยายสาขาเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ต่าง ๆ ให้มากที่สุดและเริ่ม
มุ่งเน้นการขยายสาขาผ่านการขายแฟรนไชส์ นอกจากนี้ ยังมีการ
ปรับตัวเพื่อให้เข้ากับวิถีการดําเนินชีวิตของคนในปัจจุบัน โดยเน้น
การเป็นร้านอิ่มสะดวกที่มีเครื่องดื่มและอาหารถูกสุขลักษณะที่
หลากหลายในราคาที่ เ หมาะสมสํ า หรั บ ทุ ก เพศทุ ก วั ย มี สิ น ค้ า
และบริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละพื้นที่
เน้นการให้บริการที่รวดเร็ว รูปแบบทันสมัย และนําเทคโนโลยีมา
ใช้มากขึ้น โดยรุกธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)
จําหน่ายสินค้าออนไลน์ (Online Shopping) เพื่ออํานวยความ
สะดวกให้ลูกค้าสามารถเข้ามาเลือกซื้อสินค้าที่ต้องการได้อย่าง
รวดเร็ว และยังมีการใช้สอื่ สังคมออนไลน์ (Social Media) ทีส่ ามารถ
สื่อสารกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิผล นอกจากนี้ การลงทุนจาก
กลุ่มทุนต่างประเทศที่มีมากขึ้น ส่งผลให้ผู้ประกอบการรายใหญ่ต้อง
มุง่ เน้นการขยายสาขาและจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเพือ่ สร้างและ
รักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าให้มากขึ้น

แนวโน้มอุตสาหกรรมค้าปลีกปี 2563
ในปี 2563 ธุรกิจค้าปลีกคาดว่าจะเติบโตประมาณร้อยละ 2.0 - 3.0
ในอัตราที่ใกล้เคียงกับปี 2562 ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่มี
แนวโน้มขยายตัวในระดับต�่ำ อย่างไรก็ดี มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ของภาครั ฐ และการลงทุ น โครงสร้ า งพื้ น ฐานด้ า นคมนาคมของ
ภาครัฐจะช่วยกระตุ้นการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ซึ่งรวมถึง
ธุรกิจพื้นที่ค้าปลีกและจะยังคงมีการเปิดตัวโครงการค้าปลีกรูปแบบ
ผสมผสาน (Mixed-use Project) และรูปแบบใหม่อย่างต่อเนื่อง
โดยในปี 2563 จะมี พื้ น ที่ ค ้ า ปลี ก เพิ่ ม ขึ้ น 150,000 ตร.ม.
ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จากการเปิดให้บริการของโครงการ
สําคัญ ๆ หลายโครงการ โดยการเพิ่มขึ้นของอุปทานเป็นไปตาม
อุปสงค์ในตลาดที่ยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากการขยายตัวของการใช้จ่าย
ของผู ้ บ ริ โ ภคในเมื อ งและกลุ ่ ม นั ก ท่ อ งเที่ ย วต่ า งชาติ และการ
ตอบสนองวิถีการด�ำเนินชีวิตและการท�ำงานที่เปลี่ยนไปของคน
ในเมือง ส่งผลให้ผู้เช่าส่วนใหญ่ยังมีความต้องการเช่าพื้นที่และ
ขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องทําให้อัตราค่าเช่าและอัตราการเช่าในปี
2563 ยังมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ การเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง
ของรัฐบาล การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
และการจัดตัง้ เขตเศรษฐกิจพิเศษในภูมภิ าคต่าง ๆ ของประเทศ จะมี
ความชัดเจนมากขึน้ ในปีนี้ ซึง่ จะส่งผลให้มกี ารเชือ่ มโยงของกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศมากขึ้นในระยะยาว รวมทั้ง
เม็ดเงินลงทุนทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะนักลงทุน
ต่างชาติที่จะมีการลงทุนต่อเนื่องในอีกหลายปี ซึ่งจะส่งผลให้เกิด
การจ้างงานในหลายพื้นที่ของประเทศและเพิ่มกําลังซื้อในวงกว้าง
ทําให้กลุ่มค้าปลีกมีความสนใจในการพัฒนาโครงการในจังหวัดอื่น
ๆ เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะเมืองที่โครงการ EEC และพื้นที่ใกล้เคียง
รวมถึงเส้นทางทีม่ ถี นนเชือ่ มผ่านไปยังท่าขนส่งต่าง ๆ รวมทัง้ หัวเมือง
หลัก เมืองใกล้หัวเมืองหลัก และตามแนวชายแดนในทุกภาคของ
ประเทศไทย ด้วยปัจจัยเหล่านีท้ าํ ให้เกิดโครงการมิกซ์ยสู ซูเปอร์สโตร์
มอลล์ และร้านขายสินค้าเฉพาะอย่าง รวมทั้งศูนย์การค้าและ
ห้ า งสรรพสิ น ค้ า ในขนาดที่ เ ล็ ก ลงหลายโครงการได้ ท ยอยเปิ ด
ให้บริการ

ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ทคี่ าดว่าจะเปิดบริการในปี 2563 ในกรุงเทพฯ
และปริมณฑล ได้แก่ โครงการสยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต โครงการ
เดอะปาร์ค และโครงการสมายสแควร์ สําหรับโครงการที่จะเปิดใน
ต่างจังหวัด ได้แก่ ศูนย์การค้าไลฟ์สไตล์บ่อวิน ศูนย์การค้าไลฟ์สไตล์
ถลาง และโครงการปอร์โต เดอ ภูเก็ต ของกลุ่มเซ็นทรัล เป็นต้น

การแข่งขันของธุรกิจค้าปลีกไม่ได้ถูกจ�ำกัดเพียงแค่กลุ่มผู้ประกอบ
การค้าปลีกอีกต่อไป แต่ยังมีผู้ประกอบการนอกกลุ่มธุรกิจค้าปลีก
เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นโดยเฉพาะผู้ประกอบการในกลุ่มสํานักงาน
ที่มีการนําร้านค้าปลีกเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของระบบธุรกิจในรูปแบบ
ของรีเทลโพเดี่ยมเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของลูกค้ามากขึ้น รวมทั้ง
ผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจอื่นที่ต้องการมีหน้าร้านเพื่อเข้าถึงลูกค้า
มากขึ้นในยุคที่ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง อีกทั้งผู้แข่งขันกลุ่มเดิมอย่าง
ผู้ประกอบการ E-Commerce ที่มีจํานวนผู้ประกอบการรายใหญ่
เพิ่มมากขึ้นและมีการแข่งขันสูงอย่างต่อเนื่อง โดยมีอัตราเติบโต
และส่วนแบ่งในตลาดเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา โดย
ไม่ได้แข่งขันในด้านของราคาเท่านั้นแต่เริ่มมีบริการใหม่เข้ามาเพื่อ
สร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้ามากขึ้น

ในปี 2564-2566 คาดว่าจะมีแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่เกิดขึ้น 6 แห่ง
ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ส่วนใหญ่เป็นโครงการอสังริมทรัพย์
แบบผสม (มิกซ์ยูส) ที่สามารถตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนในเมือง
ได้ครบและสะดวกมากขึ้น ได้แก่ 1) โครงการวัน แบงค็อก ซึ่งเป็น
โครงการที่พัฒนาโดยกิจการร่วมทุนระหว่างบริษัท ทีซีซีแอสเซ็ทส์
(ประเทศไทย) จํากัด กับบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้โฮลดิ้งส์
(ประเทศไทย) จํากัด ตรงถนนพระราม 4 2) โครงการดุสิต เซ็นทรัล
ปาร์ค ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัท
ดุสิตธานี จ�ำกัด (มหาชน) ตรงถนนพระราม 4 3) ศูนย์การค้า
ดิ เอ็ ม สเฟี ย ร์ เป็ น ศู น ย์ ก ารค้ า แห่ ง ที่ 3 ในกลุ ่ ม ดิ เ อ็ ม ดิ ส ทริ ค
ย่านพร้อมพงษ์ ของกลุ่มเดอะมอลล์ และ 4) ศูนย์การค้าเดอะมอลล์
รามค�ำแหง 2 ของกลุ่มเดอะมอลล์ 5) โครงการแบงค็อก มอลล์
ของกลุ่มเดอะมอลล์ตรงแยกบางนา-ตราด และ 6) โครงการเดอะ
ฟอเรสเทียส์ ของแม็คโนเลีย

การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของเทคโนโลยีและความต้องการของ
ลูกค้า ส่งผลให้การเข้าใจพฤติกรรมหรือไลฟ์สไตล์ของลูกค้าเป้าหมาย
ให้ ไ ด้ ม ากที่ สุ ด คื อ กุ ญ แจสํ า คั ญ ในการทํ า ธุ ร กิ จ รวมทั้ ง การนํ า
เทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อเข้าใจลูกค้าและลดต้นทุนการบริหารงาน
จึงเป็นสิง่ ทีส่ าํ คัญในการดําเนินธุรกิจในปัจจุบนั ซึง่ ในปี 2563 คาดว่า
ผูป้ ระกอบการค้าปลีกทุกรายจะนาํ เทคโนโลยีเพือ่ ช่วยในการวิเคราะห์
ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับผูบ้ ริโภค (Big Data) มาใช้กนั แพร่หลายมากขึน้
ทั้งเทคโนโลยี Data Analytics หรือเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ และ
นาํ ข้อมูลทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์มาบริหารจัดการและเชือ่ มโยงธุรกิจค้า
ปลีก Online to Offline (O2O) รวมทัง้ เพิม่ ความสะดวกสบาย และ
สร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้แก่ลูกค้ามากขึ้น
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ปัจจัย
ความเสี่ยง
1.

ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับ CPNREIT หรือการด�ำเนินงานของ
CPNREIT

1.1 ความเสี่ ย งจากความผั น ผวนทางเศรษฐกิ จ อั น อาจมี
ผลกระทบต่อทรัพย์สินที่ CPNREIT ลงทุน/จะเข้าลงทุน
ทรัพย์สินที่ CPNREIT ลงทุน และ/หรือจะเข้าลงทุน อันได้แก่
ศู น ย์ ก ารค้ า อาคารส�ำนั ก งาน และโรงแรม มี ค วามเสี่ ย งจาก
ความผันผวนและการชะลอตัวของเศรษฐกิจ ทั้งในระดับประเทศ
และระดับโลก นอกจากนี้ ทรัพย์สนิ ดังกล่าวอาจได้รบั ผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยมหภาคอื่น ๆ เช่น ปัจจัยทางการเมือง
การวางผั ง เมื อ ง การเปลี่ ย นแปลงโครงสร้ า งและพฤติ ก รรม
ของประชากร การได้ รั บ ผลกระทบจากภั ย พิ บั ติ ท างธรรมชาติ
โรคระบาด ตลอดจนกรณีเกิดความไม่สงบภายในประเทศ และ/หรือ
ในต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อก�ำลังซื้อ และ/หรือ
ปริมาณผู้มาจับจ่ายใช้สอยภายในศูนย์การค้า และ/หรือปริมาณ
ความต้องการใช้พื้นที่ภายในอาคารส�ำนักงาน และ/หรือจ�ำนวน
นักท่องเที่ยวและผู้มาใช้บริการภายในโรงแรม และ/หรือเป็นเหตุให้
ทรัพย์สินที่ CPNREIT ลงทุน และ/หรือจะเข้าลงทุนได้รับผลกระทบ
ท�ำให้ไม่สามารถเปิดให้บริการ และ/หรือเปิดบริการได้เพียงบางส่วน
ของโครงการซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ค่าเช่าและบริการ
เพือ่ เป็นการลดความเสีย่ งอันเนือ่ งมาจากความผันผวนทางเศรษฐกิจ
รวมถึ ง การเปลี่ ย นแปลงของปั จ จั ย ในระดั บ มหภาค ผู ้ จั ด การ
กองทรัสต์จะวางแผนการจัดหาประโยชน์และการบริหารทรัพย์สนิ ใน
ส่วนที่เป็นศูนย์การค้าร่วมกับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ โดยก�ำหนด
แผนการจัดหาลูกค้าผู้เช่าพื้นที่ให้มีฐานลูกค้าที่ประกอบไปด้วย
ลูกค้าหลากหลายกลุ่ม โดยในการจัดหาลูกค้าผู้เช่าพื้นที่ ผู้จัดการ
กองทรัสต์และผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จะเน้นการเข้าถึงลูกค้าใน
หลากหลายธุรกิจ และมีการน�ำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการให้เช่า
พื้นที่ที่มีความเหมาะสมและสามารถตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าได้เป็นอย่างดี โดยมีต้นทุนการเช่าและการให้บริการในระดับ
ที่เหมาะสม เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า อันจะท�ำให้ลูกค้า
ผู้เช่าพื้นที่มีการต่อสัญญาเช่าอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ผู้จัดการ
กองทรัสต์จะติดตามผลการด�ำเนินงานของร้านค้า และมีมาตรการ
ดูแลช่วยเหลือผู้เช่าร้านค้าที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
จากปัจจัยมหภาคอื่น ๆ เช่น การวางแผนร่วมกันระหว่างผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์และผู้เช่าเพื่อพัฒนาแผนการตลาดและการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการขาย เพื่อดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาจับจ่ายใช้สอย
และใช้บริการในศูนย์การค้า และ/หรือการให้นโยบายแก่ผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ในการดูแลและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับร้านค้า
อย่างสม�่ำเสมอ เพื่อรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ ให้ค�ำปรึกษาและ
หาแนวทางร่ ว มกั น ในการพั ฒ นาศั ก ยภาพการด�ำเนิ น งานและ
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การแข่งขันของร้านค้าให้เติบโตไปพร้อมกับศูนย์การค้าในระยะยาว
รวมทั้งการร่วมกับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ในการวางแผนการ
ลดต้นทุนและค่าใช้จา่ ยการด�ำเนินงานต่าง ๆ เพือ่ บรรเทาผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นต่อรายได้และความสามารถในการท�ำก�ำไรของโครงการ
ส�ำหรับทรัพย์สินในส่วนที่เป็นอาคารส�ำนักงาน ผู้จัดการกองทรัสต์
จะประเมินและติดตามผลการด�ำเนินงานของทรัพย์สนิ ในส่วนนีอ้ ย่าง
ต่อเนือ่ ง และจะด�ำเนินการทีจ่ �ำเป็นร่วมกับผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์
เพือ่ ให้สามารถตอบสนองความต้องการของผูเ้ ช่าพืน้ ทีอ่ าคารส�ำนักงาน
ได้อย่างถูกต้อง เพื่อรักษาผลการด�ำเนินงานของทรัพย์สินให้เป็น
ไปตามเป้าหมายที่วางไว้ หรือเพื่อปรับปรุงผลการด�ำเนินงานของ
ทรัพย์สินในส่วนที่เป็นอาคารส�ำนักงานในกรณีที่ผลการด�ำเนิน
งานของทรัพย์สินในส่วนนี้ที่เกิดขึ้นจริงไม่เป็นไปตามแผนงานและ
เป้าหมายที่ก�ำหนด
ส�ำหรับทรัพย์สนิ ในส่วนทีเ่ ป็นโรงแรม ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะประเมิน
และติดตามผลการด�ำเนินงานของทรัพย์สินในส่วนนี้อย่างต่อเนื่อง
และจะด�ำเนินการที่จ�ำเป็นร่วมกับผู้เช่าช่วงทรัพย์สิน รวมถึงการ
พิจารณางบประมาณประจ�ำปีของโรงแรม เพือ่ รักษาผลการด�ำเนินงาน
ของทรัพย์สินให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ หรือเพื่อปรับปรุง
ผลการด�ำเนินงานของทรัพย์สนิ ในส่วนทีเ่ ป็นโรงแรมในกรณีทผี่ ลการ
ด�ำเนินงานของทรัพย์สนิ ในส่วนนีท้ เี่ กิดขึน้ จริงไม่เป็นไปตามแผนงาน
และเป้าหมายที่ก�ำหนด
1.2 ความเสี่ยงจากการระบาดของโรคติดต่อที่แพร่กระจายไป
ทั่วโลกอาจน�ำไปสู่ภาวะความผันผวนของตลาดทุนทั่วโลก
ซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อการจัดหา
ประโยชน์ ฐานะทางการเงิน และผลการด�ำเนินงานของ
CPNREIT ได้
การแพร่ระบาดของโรคติดต่อที่เกิดขึ้นในระดับโลกในช่วงหลายปี
ที่ผ่านมา เช่น การระบาดของโรคซาร์ส (SARS) การระบาดของ
ไข้หวัดนก (H5N1) เป็นต้น จนกระทั่งในปัจจุบัน ที่มีการระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อาจมีผลกระทบต่อการตัดสิน
ใจในการลงทุน และอาจส่งผลให้ตลาดทุนทั่วโลกเกิดความผันผวน
อย่างต่อเนื่อง หรืออาจจะส่งผลกระทบในทางลบต่อเศรษฐกิจใน
ด้านต่าง ๆ นอกจากนี้ การระบาดของโรคดังกล่าวยังอาจท�ำให้เกิด
ข้อจ�ำกัดในการเดินทางและการใช้ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ
รวมทั้งอาจท�ำให้ต้องมีการปิดสถานที่ท่องเที่ยว สถานที่ท�ำงาน
ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบในการทางลบต่อเศรษฐกิจทั่วโลก ทั้งนี้
การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ของตลาดทุนหรือเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค
หรือระดับทั่วโลกที่มีนัยส�ำคัญอันเนื่องมาจากเหตุการณ์หรือการ
เปลี่ ย นแปลงของสถานการณ์ ก ารระบาดของโรคติ ด ต่ อ ในเรื่ อ ง
ดังกล่าวนี้ อาจจะส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส�ำคัญต่อการ

จัดหาประโยชน์ ฐานะทางการเงิน และผลการด�ำเนินงานของ
CPNREIT ได้ ซึ่งผลกระทบนี้อาจส่งผลเป็นวงกว้างไม่เพียงแต่
เฉพาะในประเทศไทยและ CPNREIT เท่านั้น
1.3 ความเสี่ ย งจากภาวะการแข่ ง ขั น ทางธุ ร กิ จ ที่ สู ง ขึ้ น และ
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการด�ำเนินชีวิต
1.4 ความเสี่ ย งจากการที่ ผ ลประกอบการของ CPNREIT
ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้จัดการกองทรัสต์
ในการจัดการและจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สนิ ที่ CPNREIT
ลงทุน/จะเข้าลงทุน
ผู้จัดการกองทรัสต์เป็นผู้ก�ำหนดนโยบายการด�ำเนินงาน การตลาด
การจั ด หาประโยชน์ แ ละกลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห ารจั ด การ CPNREIT
ให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ รวมถึงสัญญาอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ของผู้จัดการกองทรัสต์จะอยู่ภายใต้
การควบคุมดูแลของทรัสตีและเป็นไปตามสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ สัญญา
แต่งตั้งผู้จัดการกองทรัสต์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความสามารถ
ของผู้จัดการกองทรัสต์ในการด�ำเนินการตามกลยุทธ์การลงทุนของ
CPNREIT ให้ประสบความส�ำเร็จ ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ไม่แน่นอนหลาย
ประการ ซึง่ รวมถึงความสามารถในการจัดการและจัดหาผลประโยชน์
จากทรั พ ย์ สิ น ที่ ล งทุ น ที่ เ หมาะสมและสอดคล้ อ งกั บ หลั ก เกณฑ์
การลงทุนของ CPNREIT รวมทั้งการได้รับเงื่อนไขทางการเงินที่ดี
ดังนัน้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จงึ ไม่สามารถรับรองได้วา่ การด�ำเนินการตาม
กลยุทธ์การจัดการและจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินที่ลงทุนของ
ผู้จัดการกองทรัสต์ในความเป็นจริงจะเป็นไปตามแผนที่วางไว้ หรือ
สามารถท�ำได้ภายในระยะเวลาและค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม ทั้งนี้
หากผูจ้ ดั การกองทรัสต์ไม่สามารถด�ำเนินการตามกลยุทธ์ให้ประสบ
ผลส�ำเร็จ อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อมูลค่าของทรัพย์สินหลัก
ซึง่ จะส่งผลกระทบต่อผลการด�ำเนินงานและความสามารถในการจ่าย
ประโยชน์ตอบแทนให้กับผู้ถือหน่วยทรัสต์
1.5 CPNREIT ต้ อ งพึ่ ง พาบุ ค ลากรที่ มี ค วามช�ำนาญและ
ประสบการณ์ของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ในการด�ำเนิน
การจัดหาประโยชน์และบริหารจัดการการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพย์สิน
1.6 ความเสีย่ งจากการทีส่ ญ
ั ญาจ้างบริหารโรงแรมอาจจะไม่ได้
รับการต่อออกไป เมื่อครบก�ำหนดอายุ หรือแม้จะมีการต่อ
สัญญาออกไป ข้อก�ำหนดและเงื่อนไขภายใต้สัญญาฉบับ
ใหม่หรือที่จะต่อออกไป อาจมีความแตกต่างไปจากเดิม
1.7 ความเสีย่ งจากการลดลงของนักท่องเทีย่ วซึง่ จะมีผลกระทบ
ต่อการด�ำเนินธุรกิจโรงแรม
การด�ำเนินธุรกิจของโรงแรมฮิลตัน พัทยา อาจได้รบั ผลกระทบทางลบ
จากเหตุ ก ารณ์ ใ ด ๆ ที่ จ ะลดความน่ า สนใจของประเทศไทยที่
เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอย่างมาก
แห่ ง หนึ่ ง ในเขตภู มิ ภ าคเอเชี ย แปซิ ฟ ิ ก รวมถึ ง จั ง หวั ด ชลบุ รี ซึ่ ง
เป็ น จั ง หวั ด ท่ อ งเที่ ย วที่ ส�ำคั ญ แห่ ง หนึ่ ง ในภาคตะวั น ออกของ
ประเทศไทย ซึ่งเหตุการณ์ที่มีผลกระทบในทางลบดังกล่าว จะรวม

ถึงการเปลี่ยนแปลงในทางลบของสภาวะเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
การแข็ ง ค่ า ของเงิ น บาท มุ ม มองที่ เ ป็ น ลบของชาวต่ า งประเทศ
เกี่ยวกับประเทศไทย ผลกระทบจากการก่อวินาศกรรม สงคราม
การจลาจล การประท้วง การปิดล้อมสนามบิน การแพร่ระบาด
ของโรคระบาดในภูมิภาค อัตราแลกเปลี่ยนของเงินบาทไทยต่อเงิน
สกุลอื่น ๆ รวมถึงผลกระทบจากความเสี่ยงเกี่ยวกับสถานการณ์
ทางการเมืองของประเทศไทย ดังนั้น หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว
สภาวะเศรษฐกิจในระดับมหภาคและอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วของ
ประเทศไทยจะได้รับผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส�ำคัญ อันจะก่อ
ให้เกิดผลกระทบต่อผลการด�ำเนินงานและความสามารถในการจ่าย
ประโยชน์ตอบแทนของ CPNREIT ด้วย
อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงดังกล่าวอาจลดลงไปได้ระดับหนึ่ง โดยการ
กระจายกลุ่มลูกค้าผู้มาใช้บริการภายในโรงแรม โดยไม่จ�ำกัดลูกค้า
เพียงภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่ง หรือสัญชาติใดสัญชาติหนึ่ง จึงสามารถ
น�ำมาทดแทนซึ่งกันและกันในแต่ละฤดูกาลท่องเที่ยวได้ ท�ำให้ใน
กรณีทเี่ กิดปัญหากับลูกค้าจากภูมภิ าคหรือกลุม่ ลูกค้ากลุม่ ใดกลุม่ หนึง่
ก็ยังมีลูกค้าจากกลุ่มอื่นมาทดแทนได้
1.8 ความเสี่ยงเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและ
ใบอนุญาตในการด�ำเนินธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.9 รายได้ของ CPNREIT จากทรัพย์สินในส่วนที่เป็นโรงแรม
ขึ้นอยู่กับฐานะการเงินของผู้เช่าช่วงทรัพย์สิน และการ
ปฏิบัติตามสัญญาของผู้เช่าช่วงทรัพย์สิน
ผลประกอบการและความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทน
ของ CPNREIT ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับรายได้ค่าเช่าทรัพย์สินในส่วนที่
เป็นโรงแรมฮิลตัน พัทยา ซึ่ง CPNREIT ได้ให้เช่าช่วงแก่ผู้เช่าช่วง
ทรัพย์สินรายเดียว (ซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ
CPN โดยรายได้ของ CPNREIT ในส่วนนี้ จะประกอบด้วยรายได้
ค่าเช่าคงที่ (Fixed Rent) และรายได้คา่ เช่าแปรผัน (Variable Rent)
(ซึ่งค�ำนวณตามวิธีการที่ก�ำหนดไว้ในสัญญาเช่าช่วง) ที่ CPNREIT
จะได้รับจากซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล ท�ำให้ CPNREIT มีความเสี่ยงจาก
การลงทุนในสิทธิการเช่าทรัพย์สนิ ประเภทโรงแรม จากการให้เช่าช่วง
ทรัพย์สินแก่ซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล เพียงรายเดียว ดังนั้น ในขณะใด
ขณะหนึ่ง ถ้าซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล มีฐานะทางการเงินที่ด้อยลงจาก
ผลประกอบการของโรงแรมทีไ่ ม่เป็นไปตามทีค่ าดไว้ อาจท�ำให้ซพี เี อ็น
พัทยา โฮเทล ช�ำระเงินล่าช้า หรือเกิดการผิดนัดช�ำระเงินค่าเช่า
อันอาจเป็นผลให้สญ
ั ญาเช่าช่วงถูกยกเลิก อันอาจส่งผลกระทบอย่าง
มีนัยส�ำคัญต่อฐานะการเงิน ผลประกอบการ และความสามารถใน
การจ่ายประโยชน์ตอบแทนของ CPNREIT
อย่างไรก็ดี ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่าช่วง ซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล
ไม่สามารถด�ำเนินการใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสถานะ
ทางการเงินของซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล นอกจากนี้ เพื่อลดความเสี่ยง
ในประเด็นนี้ ผู้จัดการกองทรัสต์และซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล ในฐานะ
ผู้เช่าช่วงทรัพย์สิน จะร่วมกันติดตามและประเมินผลประกอบการ
ของทรัพย์สินในส่วนที่เป็นโรงแรมฮิลตัน พัทยา อย่างต่อเนื่อง และ
จะร่วมกันด�ำเนินการที่จ�ำเป็นเพื่อแก้ไข ปรับปรุงและเพิ่มขีดความ
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สามารถในการประกอบธุรกิจของโรงแรม โดยมีการพิจารณาถึง
กลยุทธ์ในการด�ำเนินธุรกิจและการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สิน
ของ CPNREIT ในภาพรวม นอกจากนี้ ภายใต้สัญญาก่อตั้งสิทธิและ
การกระท�ำการ CPN ตกลงจะควบคุม ดูแล และด�ำเนินการใด ๆ
ที่จ�ำเป็นในการป้องกันและเยียวยาเพื่อให้ซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล ซึ่ง
เป็นบริษทั ย่อยของ CPN ปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดและเงือ่ นไขในสัญญา
ที่ซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล เป็นคู่สัญญาอย่างเคร่งครัด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่
จ�ำกัดเพียงสัญญาจัดหาประโยชน์ในโรงแรมฮิลตัน พัทยา รวมทั้ง
เอกสารและสัญญาอืน่ ใดทีเ่ กีย่ วเนือ่ งและเกีย่ วกับการจัดหาประโยชน์
ของ CPNREIT ซึ่งมีซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล มีความเกี่ยวข้องหรือ
เข้าเป็นคูส่ ญ
ั ญา โดยเฉพาะอย่างยิง่ CPN จะใช้ความพยายามอย่างสุด
ความสามารถในการป้องกันและเยียวยา รวมถึงการให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงินใด ๆ ได้แก่ การให้กยู้ มื เงินแก่ซพี เี อ็น พัทยา โฮเทล การลงทุน
เพิ่ ม เติ ม ในหุ ้ น ของซี พี เ อ็ น พั ท ยา โฮเทล กรณี ที่ มี ก ารเพิ่ ม ทุ น
เป็ น ต้ น โดยการให้ ค วามช่ว ยเหลือทางการเงินดังกล่าวไม่ได้มี
วัตถุประสงค์เพือ่ เป็นการรับประกันรายได้ให้แก่ CPNREIT แต่จะใช้เงิน
ดังกล่าวเพื่อสนับสนุนและเป็นเงินทุนหมุนเวียนส�ำหรับการด�ำเนิน
กิจการของซีพเี อ็น พัทยา โฮเทล เพือ่ มิให้ซพี เี อ็น พัทยา โฮเทล ผิดนัด
กระท�ำการฝ่าฝืนเงื่อนไข หรือก่อให้เกิดเหตุแห่งการเลิกสัญญา หรือ
กระท�ำผิดข้อสัญญาใด ๆ ตามทีก่ �ำหนดไว้ในสัญญา โดยการวางแผน
และการเบิกใช้เงินส�ำหรับการด�ำเนินกิจการโรงแรมฮิลตัน พัทยา จะ
ด�ำเนินการโดยกลุ่มฮิลตันซึ่งท�ำหน้าที่เป็นผู้บริหารโรงแรม
1.10 ความเสี่ยงจากการเลื่อนช�ำระค่าเช่าหรือการยกเว้นค่าเช่า
อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยอันมีผลกระทบต่อการด�ำเนิน
ธุรกิจของโรงแรมฮิลตัน พัทยา
ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยอันมีผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจของ
โรงแรมฮิลตัน พัทยา และเข้าเงื่อนไขการเลื่อนช�ำระค่าเช่าหรือ
การยกเว้นค่าเช่าอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยตามที่ระบุในสัญญา
เช่าช่วงอาคาร และสัญญาเช่าช่วงงานระบบและเช่าอสังหาริมทรัพย์
ของทรัพย์สินหลักในส่วนที่เป็นโรงแรมฮิลตัน พัทยา ซีพีเอ็น พัทยา
โฮเทล ในฐานะผู้เช่าช่วง มีสิทธิขอเลื่อนช�ำระค่าเช่าบางส่วนหรือ
ทั้งหมดในไตรมาสใดไตรมาสหนึ่ง รวมถึงซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล
มีสทิ ธิขอยกเว้นไม่ตอ้ งช�ำระค่าเช่าบางส่วนหรือทัง้ หมดในไตรมาสใด
ไตรมาสหนึ่ง ให้แก่ CPNREIT โดยในกรณีท่ีมีการขอเลื่อนช�ำระ
ค่าเช่าหรือการยกเว้นค่าเช่าโดยซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล รายได้และ
กระแสเงินสดของ CPNREIT อาจได้รับผลกระทบอย่างมีนัยส�ำคัญ
ซึง่ จะมีผลกระทบต่อการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์
อย่างไรก็ดี เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้
ตกลงให้มีการค�ำนวณค่าเช่าในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว ซึ่ง
อาจท�ำให้ซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล ยังคงมีหน้าที่ในการช�ำระค่าเช่า
บางส่วน โดยการช�ำระค่าเช่าดังกล่าวจะค�ำนึงถึงความสามารถ
ในการช�ำระค่าเช่าของซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล รวมถึงผลกระทบ
ต่อการประกอบธุรกิจของโรงแรมฮิลตัน พัทยา ของซีพีเอ็น พัทยา
โฮเทล และในกรณีทพี่ น้ เหตุการณ์ดงั กล่าวแล้ว ซีพเี อ็น พัทยา โฮเทล
ยั ง คงต้ อ งช�ำระค่ า เช่ า ของไตรมาสปกติ ต ่ อ ไป ตามหลั ก เกณฑ์
การค�ำนวณค่าเช่าปกติ และต้องช�ำระค่าเช่าในส่วนทีไ่ ด้รบั การเลือ่ น
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ในส่วนที่ยังช�ำระไม่ครบถ้วนด้วย โดยค่าเช่าในส่วนที่ได้รับการเลื่อน
ซึ่งยังช�ำระไม่ครบถ้วนนี้จะถูกค�ำนวณทุก ๆ ไตรมาสตามหลักเกณฑ์
ที่ก�ำหนดในสัญญาเช่าช่วงอาคาร และสัญญาเช่าช่วงงานระบบ
และเช่าอสังหาริมทรัพย์ของทรัพย์สินหลักในส่วนที่เป็นโรงแรม
ฮิลตัน พัทยา
1.11 ความเสี่ ย งจากการไม่ ส ามารถหาผู ้ เ ช่ า ช่ ว งทรั พ ย์ สิ น
ในส่วนที่เป็นโรงแรมได้ในอนาคต
1.12 ความเสี่ ย งจากความสามารถในการช�ำระค่ า เช่ า และ
ค่าบริการของผูเ้ ช่าพืน้ ทีใ่ นศูนย์การค้าและอาคารส�ำนักงาน
ความสามารถในการด�ำเนินธุรกิจของผู้เช่าพื้นที่ในศูนย์การค้าและ
อาคารส�ำนักงานที่ CPNREIT ลงทุน จะส่งผลกระทบถึงความสามารถ
ในการช�ำระค่าเช่าและค่าบริการ การต่อสัญญา หรือการยกเลิก
สัญญาก่อนครบก�ำหนด ซึ่งล้วนแต่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้
และกระแสเงินสดของ CPNREIT และความสามารถของ CPNREIT
ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ อย่างไรก็ตาม
สัญญาเช่าพืน้ ทีใ่ นศูนย์การค้าและอาคารส�ำนักงานที่ CPNREIT ลงทุน
ส่วนใหญ่ มีอายุประมาณ 3 ปี ท�ำให้ผบู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์สามารถ
ปรับเปลี่ยนร้านค้าในศูนย์การค้าและผู้เช่าพื้นที่ในอาคารส�ำนักงาน
ได้ นอกจากนี้ ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ได้ก�ำหนดนโยบายป้องกัน
ความเสี่ยงจากการผิดนัดช�ำระหนี้ของผู้เช่า ได้แก่ (1) การท�ำสัญญา
เช่าโดยทั่วไปจะมีการเรียกเก็บเงินประกันการเช่าเป็นมูลค่าเท่ากับ
ค่าเช่าประมาณ 3-6 เดือน ซึ่งสามารถน�ำมาใช้ชดเชยเป็นรายได้ของ
CPNREIT ในกรณีไม่สามารถเรียกเก็บค่าเช่าจากผู้เช่ารายนั้น ๆ
ได้ รวมถึงน�ำมาชดเชยรายได้ที่ขาดหายไป และ/หรือความเสียหาย
ที่อาจเกิดขึ้นแก่ CPNREIT ในกรณีที่ผู้เช่าขอยกเลิกสัญญาเช่าก่อน
ครบก�ำหนดอายุการเช่าตามสัญญา (2) การระงับสัญญาเช่าส�ำหรับ
ผู้เช่าที่ค้างช�ำระค่าเช่าเป็นเวลานาน พร้อมทั้งเร่งประสานงานเพื่อ
เจรจาและแก้ไขปัญหาร่วมกันกับผูเ้ ช่า (3) นโยบายการติดตามหนีส้ นิ
อย่างใกล้ชดิ ทัง้ นี้ หากมีการผิดนัดช�ำระหนีเ้ กิดขึน้ จะมีการประสาน
งานอย่างต่อเนื่องระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหา
1.13 ความเสี่ยงจากการสูญเสียผู้เช่าหลัก (Anchor Tenants)
ของโครงการประเภทศูนย์การค้า
การมีผู้เช่าหลัก (Anchor Tenants) เช่น การมีห้างสรรพสินค้าหรือ
โรงภาพยนตร์ เป็นปัจจัยหนึ่งในการดึงดูดลูกค้าเพื่อให้มาซื้อสินค้า
และใช้บริการภายในศูนย์การค้า ดังนัน้ การสูญเสียผูเ้ ช่าหลักดังกล่าว
อาจท�ำให้ความน่าสนใจของศูนย์การค้าลดลง ซึง่ อาจส่งผลให้ปริมาณ
ผูม้ าซือ้ สินค้าและใช้บริการภายในศูนย์การค้าลดลงตามไปด้วย และ
อาจมีผลต่อความสามารถในการรักษาอัตราการเช่าพื้นที่ของผู้เช่า
ประเภทอืน่ ๆ รวมถึงรายได้คา่ เช่าและค่าบริการของศูนย์การค้าด้วย
อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงในประเด็นนี้จะลดลง เนื่องจากหากผู้เช่า
หลักจะไม่ต่ออายุสัญญาเช่ากับ CPNREIT ผู้เช่าหลักดังกล่าวจะ
ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 6 เดือนก่อนครบก�ำหนดอายุสัญญา
ซึ่งผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์สามารถใช้ระยะเวลาดังกล่าวในการ
จัดหาผูเ้ ช่ารายใหม่มาทดแทนผูเ้ ช่าหลักรายเดิมทีจ่ ะไม่ตอ่ อายุสญ
ั ญา
และด้วยจุดเด่นในด้านที่ตั้งของศูนย์การค้าที่ CPNREIT เข้าลงทุน

ทั้งส่วนที่เป็นทรัพย์สินที่ลงทุนอยู่เดิมและทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่ม
เติม รวมถึงประสบการณ์กว่า 30 ปีของ CPN ในการบริหารจัดการ
ศูนย์การค้าในหลาย ๆ พื้นที่ได้อย่างประสบความส�ำเร็จ การจัดหา
ผูเ้ ช่าพื้นที่รายใหม่มาทดแทนผู้เช่าพืน้ ที่ทจี่ ะไม่ต่ออายุสัญญาคาดว่า
น่าจะด�ำเนินการได้
1.14 ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเมื่อต้องมีการปรับปรุงทรัพย์สินของ
CPNREIT
ทรัพย์สินประเภทศูนย์การค้า อาคารส�ำนักงาน และโรงแรมของ
CPNREIT แต่ละแห่ง จะต้องซ่อมแซมและปรับปรุงให้ปลอดภัย
ดูใหม่ ทันสมัย และสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าผูเ้ ข้ามาจับ
จ่ายซื้อสินค้าและใช้บริการศูนย์การค้า รวมถึงผู้เช่าพื้นที่ (ส�ำหรับ
ทรัพย์สนิ ส่วนทีเ่ ป็นศูนย์การค้าและอาคารส�ำนักงาน) และของลูกค้า
ทีม่ าใช้บริการภายในโรงแรม โดยปกติการปรับปรุงหรือการซ่อมแซม
บ�ำรุงรักษาประจ�ำปีจะไม่กอ่ ให้เกิดผลกระทบต่อการด�ำเนินงานของ
ทรัพย์สินของ CPNREIT มากนัก ยกเว้นในกรณีที่เป็นการปรับปรุง
ซ่ อ มแซมใหญ่ ซึ่ ง เป็นการปรับ ปรุงเพื่อเปลี่ย นแปลงภาพลัก ษณ์
ภายนอกและภายในของทรัพย์สิน หรือเป็นการเปลี่ยนแปลงงาน
ระบบที่ส�ำคัญของทรัพย์สิน ซึ่งโดยปกติจะมีการด�ำเนินการทุก ๆ
10-15 ปี และโดยทัว่ ไปจะไม่มกี ารหยุดการด�ำเนินงานของทรัพย์สนิ
นัน้ ๆ ในระหว่างช่วงการปรับปรุง โดยการปรับปรุงจะด�ำเนินการเป็น
ส่วน ๆ เฉพาะในส่วนพืน้ ทีท่ ตี่ อ้ งการปรับปรุงเท่านัน้ โดยพืน้ ทีส่ ว่ นอืน่
ยังคงเปิดให้บริการตามปกติ เว้นแต่หากพิจารณาแล้วว่าการปิด
การด�ำเนิ น งานของทรั พ ย์ สิ น เพื่ อ การปรั บ ปรุ ง ซ่ อ มแซมจะเป็ น
ประโยชน์มากกว่าการทยอยด�ำเนินการเป็นส่วน ๆ ซึง่ การด�ำเนินการ
ดังกล่าวอาจจะมีผลกระทบต่อทั้งผู้เช่าพื้นที่และลูกค้าที่มาจับจ่าย
ซื้อสินค้าและใช้บริการ (ส�ำหรับทรัพย์สินส่วนที่เป็นศูนย์การค้าและ
อาคารส�ำนักงาน) และลูกค้าที่มาใช้บริการภายในโรงแรม ตลอดจน
รายได้ของ CPNREIT
ในการปรับปรุงซ่อมแซมใหญ่ในแต่ละครั้ง ผู้จัดการกองทรัสต์และ
ผู ้ บ ริ ห ารอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ใ นส่ ว นที่ เ ป็ น ศู น ย์ ก ารค้ า และอาคาร
ส�ำนักงาน รวมถึงผู้เช่าช่วงทรัพย์สินและผู้บริหารโรงแรม ส�ำหรับ
ส่วนที่เป็นโรงแรม จะมีการวางแผนเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้เช่า
พืน้ ทีแ่ ละลูกค้าทีม่ าจับจ่ายซือ้ สินค้าและใช้บริการ (ส�ำหรับทรัพย์สนิ
ส่วนทีเ่ ป็นศูนย์การค้าและอาคารส�ำนักงาน) และลูกค้าทีม่ าใช้บริการ
ภายในโรงแรมให้น้อยที่สุด โดยจะมีการพิจารณาถึงความเพียงพอ
ของแหล่งเงินทุนทีจ่ ะน�ำมาใช้ด�ำเนินการและระยะเวลาในการด�ำเนิน
การที่เหมาะสม รวมถึงจะมีการศึกษาถึงผลกระทบต่อรายได้และ
ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับทุกครั้งก่อนเริ่มด�ำเนินการ ทั้งนี้ การ
ปรับปรุงซ่อมแซมใหญ่ถือว่าเป็นสิ่งที่จ�ำเป็นในการประกอบธุรกิจ
ศูนย์การค้า อาคารส�ำนักงาน และโรงแรม เพื่อรักษาภาพลักษณ์
และความทันสมัย และให้มคี วามสอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงของ
ภาวะตลาดอยู่ตลอดเวลา เพื่อสร้างความน่าสนใจให้แก่ทรัพย์สินที่
CPNREIT ลงทุน และสามารถตอบสนองความต้องการทั้งของผู้เช่า
พื้นที่ภายในศูนย์การค้าและอาคารส�ำนักงาน รวมถึงลูกค้าที่มาใช้
บริการภายในศูนย์การค้า อาคารส�ำนักงาน และโรงแรม ซึ่งก็หมาย
ถึงการรักษาและเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้และกระแสเงินสด
ให้แก่ CPNREIT ได้ในระยะยาว

อนึ่ง ส�ำหรับการดูแลสภาพของทรัพย์สินหลักในส่วนที่เป็นโรงแรม
ฮิลตัน พัทยา ให้อยูใ่ นสภาพทีด่ แี ละมีความพร้อมและเหมาะสมส�ำหรับ
การจัดหาผลประโยชน์ ผู้เช่าช่วงทรัพย์สินจะต้องใช้ความพยายาม
อย่างดีทสี่ ดุ (Best Effort) เสมือนผูป้ ระกอบกิจการโรงแรมโดยทัว่ ไป
ใช้ ในการดูแลทรัพย์สินที่เช่าช่วงให้อยู่ในสภาพที่ดีตลอดระยะเวลา
การเช่า และเพื่อให้ทรัพย์สินที่เช่าช่วงอยู่ในสภาพที่ดีและเหมาะสม
แก่ก ารใช้งานตามวัตถุประสงค์ดังที่ร ะบุไว้ในสัญญา ผู้เช่า ช่วง
ทรัพย์สินจะต้องรับผิดชอบในการดูแล (Maintenance) ซ่อมแซม
(Repairs) หรือการกระท�ำใด ๆ ทัง้ ปวงบนทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าช่วงในกรณี
ที่จ�ำเป็น เพื่อให้ทรัพย์สินที่เช่าช่วงมีลักษณะเป็นโรงแรม โดยให้
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงาน
ตามงบประมาณทีค่ สู่ ญ
ั ญาทัง้ สองฝ่ายต้องร่วมกันพิจารณาและอนุมตั ิ
ทั้งนี้ CPNREIT คาดว่าจะมีการด�ำเนินการปรับปรุงทรัพย์สินที่อาจ
จะเกิดขึ้นในอนาคตส�ำหรับโรงแรมฮิลตัน พัทยา และโครงการ
เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ในช่วงปี 2563 – 2564
1.15 ความเสี่ยงจากการที่ CPNREIT ไม่มีสิทธิบนพื้นที่ของ
ห้ า งค้ า ปลี ก ขนาดใหญ่ ภ ายในศู น ย์ ก ารค้ า บางแห่ ง ที่
CPNREIT ลงทุน/จะเข้าลงทุน
ห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ภายในศูนย์การค้าบางแห่งที่ CPNREIT ลงทุน/
จะเข้าลงทุน ไม่ใช่ผู้เช่าพื้นที่กับกลุ่ม CPN ภายในพื้นที่อาคาร
ศูนย์การค้าที่กลุ่ม CPN เป็นเจ้าของ และ CPNREIT ไม่ได้เข้าลงทุน
ในพื้นที่ของห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ดังกล่าว ซึ่งผู้ที่เป็นเจ้าของห้างค้า
ปลีกขนาดใหญ่ดงั กล่าวอาจจะด�ำเนินการขาย ให้เช่าช่วงทีด่ นิ และ/หรือ
พื้ น ที่ ดั ง กล่ า วแก่ ผู ้ ห นึ่ ง ผู ้ ใ ด หรื อ เปลี่ ย นรู ป แบบการท�ำธุ ร กิ จ
โดยที่ CPNREIT ไม่มีสิทธิโต้แย้ง ซึ่งการกระท�ำดังกล่าวอาจส่งผล
กระทบต่ อ การบริ ห ารศู น ย์ ก ารค้ า และผลการด�ำเนิ น งานของ
CPNREIT ได้
อย่างไรก็ตาม ปัจจัยแห่งความส�ำเร็จประการหนึ่งในการด�ำเนิน
ธุรกิจห้างค้าปลีกขนาดใหญ่คือการมีท�ำเลที่ตั้งของห้างที่ดีและมี
ความสะดวกสบายในการเดินทางเข้าถึง โดยการที่ห้างตั้งอยู่ใน
พื้นที่ศูนย์การค้าที่ CPNREIT ลงทุน/จะเข้าลงทุน โดยที่ศูนย์การค้า
ดังกล่าวมีท�ำเลทีต่ งั้ ทีด่ แี ละมีความสะดวกสบายในการเดินทางเข้าถึง
ถือเป็นปัจจัยที่ส�ำคัญประการหนึ่งที่ท�ำให้การด�ำเนินธุรกิจของห้าง
ดังกล่าวประสบความส�ำเร็จมาอย่างต่อเนื่อง อันท�ำให้ความเสี่ยงที่
ห้างค้าปลีกขนาดใหญ่จะย้ายออกจากพื้นที่ศูนย์การค้าลดลงไปมาก
1.16 ความเสี่ยงจากการยกเลิกสัญญาเช่าช่วงที่ดินในโครงการ
เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 และโครงการเซ็นทรัลพลาซา
ปิ่นเกล้า เนื่องจากสัญญาเช่าที่ดินหลักถูกยกเลิก
เนื่องจากการลงทุนในโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 และ
โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า มีการลงทุนในสิทธิการเช่าช่วง
ที่ดิน แม้ว่าการลงทุนในสิทธิการเช่าช่วงที่ดินจะได้มีการจดทะเบียน
สิทธิการเช่าระยะยาวไว้ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแล้วก็ตาม
แต่ CPNREIT ก็ยังคงมีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเลิกสัญญา
เช่าช่วงที่ดิน ซึ่งเป็นผลมาจากสัญญาเช่าที่ดิน ที่จัดท�ำระหว่าง
ผู้ให้เช่าช่วงที่ดินแก่ CPNREIT และเจ้าของที่ดินมีอันต้องสิ้นสุดหรือ
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5.  CPN ตกลงให้มีการรักษาอัตราส่วนทางการเงินใน
ระดับที่ CPNREIT ยอมรับได้ โดยจะเป็นอัตราส่วน
เดียวกับที่ CPN มีขอ้ ตกลงกับเจ้าหนีเ้ งินกูย้ มื ต่าง ๆ
ซึ่งได้แก่อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) และ
อัตราส่วนความสามารถในการช�ำระหนีส้ นิ (DSCR:
Debt Service Coverage Ratio) หาก CPN ไม่
สามารถรักษาอัตราส่วนดังกล่าว และไม่สามารถ
แก้ไขได้ในระยะเวลา 3 เดือน เซ็นทรัลพัฒนา
พระราม 2 หรือ CPN จะต้องวางเงินประกันหรือ
จ�ำน�ำตราสารที่ CPNREIT เห็นชอบในมูลค่าเท่ากับ
ค่าเช่าที่ดินที่เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 มีภาระ
จะต้องช�ำระแก่เจ้าของที่ดินคงเหลือทั้งหมด

ระงับลง เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้น CPNREIT จึงได้จัด
ให้มีการด�ำเนินการเพื่อเป็นการประกันความเสี่ยงดังกล่าวดังนี้
ก)

ด�ำเนินการขอความยินยอมพร้อมก�ำหนดเงื่อนไขในการเช่า
ช่วงทีด่ นิ กับเจ้าของทีด่ นิ ตามสัญญาเช่าทีด่ นิ ทีเ่ ซ็นทรัลพัฒนา
พระราม 2 มีอยู่กับเจ้าของที่ดิน พร้อมกับ CPNREIT ได้จัด
ให้มีการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการระงับไปซึ่ง
สัญญาเช่าที่ดินดังกล่าว ได้รับสิทธิจากเจ้าของที่ดินในการ
สวมสิทธิสัญญาเช่าที่ดินแทนเซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2550 CPNREIT (เดิมคือกองทุนรวม
CPNRF) ยังไม่ได้รับสิทธิดังกล่าวจากเจ้าของที่ดิน ดังนั้น
CPNREIT จึงได้ตกลงกับ CPN และเซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2
ในการวางมาตรการเพิม่ เติมจนกว่า CPNREIT จะได้มาซึง่ สิทธิ
ในการสวมสิทธิตามสัญญาเช่าที่ดิน โดย CPNREIT รวมถึง
CPN และเซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 ได้ด�ำเนินการมาตรการ
ดังต่อไปนี้แล้วเสร็จตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2550
1.  เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 ได้ให้สิทธิแก่ CPNREIT
ในการช�ำระค่ า เช่ า ที่ ดิ น แทนเซ็ น ทรั ล พั ฒ นา
พระราม 2 ในกรณีที่เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2
ไม่ช�ำระค่าเช่าที่ดินให้แก่เจ้าของที่ดินตามสัญญา
เช่าที่ดิน
2. เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 มีการจัดส่งหลักฐานการ
ช�ำระค่าเช่ามาให้แก่ CPNREIT ทุก ๆ เดือน
3.  CPN และ/หรือเซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 ได้
ด�ำเนินการให้มีหลักประกันที่ CPNREIT ยอมรับได้
ในรูปของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนี้
เพือ่ เป็นประกันในการช�ำระค่าเช่าตามข้อ 1 ข้างต้น
ในมู ล ค่ า เท่ า กั บ ค่ า เช่ า ที่ ดิ น ที่ เ ซ็ น ทรั ล พั ฒ นา
พระราม 2 จะต้องช�ำระแก่เจ้าของที่ดินในระยะ
เวลา 2 ปี
4. เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 มีนโยบายในการด�ำเนิน
กิจการของบริษทั เท่าทีจ่ �ำเป็น เพือ่ ให้เป็นบริษทั ทีม่ ี
ความเสี่ยงทางธุรกิจต�่ำ โดยมีการด�ำเนินการแก้ไข
หนังสือบริคณห์สนธิในส่วนทีเ่ กีย่ วกับวัตถุประสงค์
ของบริษทั เพือ่ ให้สอดคล้องกับนโยบายการด�ำเนิน
กิจการของบริษัทเท่าที่จ�ำเป็น
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ทั้งนี้ มาตรการเพิ่มเติมดังกล่าวข้างต้นจะถูกยกเลิก
เมื่อ CPNREIT ได้รับสิทธิจากเจ้าของที่ดินในการสวม
สิทธิสัญญาเช่าที่ดินแทนเซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2
เรียบร้อยแล้ว หรือมีแนวทางอื่นที่ CPNREIT ยอมรับ
ได้มาทดแทน
ข)

CPN ได้ด�ำเนินการแก้ไขสัญญาเช่าที่ดินอันเป็นที่ตั้งของ
โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า ระหว่าง CPN กับบริษัท
ห้างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์ จ�ำกัด โดยก�ำหนดให้ CPNREIT
สามารถเข้าสวมสิทธิตามสัญญาเช่าที่ดิน ในกรณีที่ CPN
ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามสั ญ ญาเช่ า ที่ ดิ น ดั ง กล่ า วอั น อาจมี ผ ลให้ เ ลิ ก
สัญญาเช่าที่ดิน และรวมถึงการแก้ไขสัญญาเช่าที่ดิน โดย
ก�ำหนดให้ในกรณีที่บริษัท ห้างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์
จ�ำกัด มีความประสงค์จะโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินอันเป็นที่ตั้ง
ของศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า บริษัท ห้างเซ็นทรัล
ดีพาทเมนท์สโตร์ จ�ำกัด จะต้องก�ำหนดให้ผู้รับโอนกรรมสิทธิ์
ในที่ดินจะต้องรับไปซึ่งสิทธิและหน้าที่ทั้งปวงที่ผู้ให้เช่ามีอยู่
กับผู้เช่า ตามที่ก�ำหนดในสัญญาเช่าที่ดิน

อย่างไรก็ดี แม้ว่าสัญญาเช่าช่วงที่ดินจะสิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุผลใด
ก็ตาม CPNREIT ยังคงด�ำรงสถานะเป็นผู้มีสิทธิครอบครองอาคาร
ในฐานะผู้เช่าอาคาร และสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินที่เช่า
ได้ต่อไป ทั้งนี้ ในกรณีที่สัญญาเช่าช่วงที่ดินสิ้นสุดลงอันเนื่องมา
จากความผิดของผู้ให้เช่าช่วงสิทธิในที่ดิน และ CPNREIT ไม่ใช้สิทธิ
หรือไม่สามารถใช้สิทธิในการเข้าเป็นคู่สัญญาเช่าที่ดินแทนผู้ให้เช่า
ช่วงสิทธิในที่ดิน ตามเงื่อนไขที่ก�ำหนดไว้ในสัญญาเช่าช่วงที่ดินได้
ทาง CPNREIT จะได้รับค่าเช่าช่วงที่ดินที่ได้ช�ำระล่วงหน้าคืนจาก
ผู้ให้เช่าช่วงสิทธิในที่ดิน ตามสัดส่วนระยะเวลาการเช่าช่วงที่ดินที่
เหลืออยู่ นอกจากนี้ ในกรณีที่สัญญาเช่าที่ดินที่จัดท�ำระหว่างผู้ให้
เช่าช่วงสิทธิในที่ดินแก่ CPNREIT และเจ้าของที่ดินมีอันต้องสิ้นสุด
หรือระงับลง จนเป็นเหตุให้อาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ต้ังอยู่บนที่ดิน
ดังกล่าวต้องตกเป็นของเจ้าของที่ดิน ทางเจ้าของที่ดินดังกล่าวยัง
คงมีภาระผูกพันและความรับผิดชอบตามกฎหมายที่จะต้องให้เช่า
อาคารและสิ่งปลูกสร้างแก่ CPNREIT เพื่อน�ำไปจัดหาประโยชน์
ตามวัตถุประสงค์

1.17 ความเสี่ยงจากการอาจไม่ได้รับการต่อสัญญาเช่าโครงการ
เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 ในปีที่ 30 และปีที่ 60
เนือ่ งจากสัญญาเช่าโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 ที่ CPNREIT
ท�ำกับเซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 นั้น จะสิ้นสุดในวันที่ 15 สิงหาคม
2578 โดยเมื่อสิ้นสุดก�ำหนดเวลาการเช่าดังกล่าว เซ็นทรัลพัฒนา
พระราม 3 ได้ตกลงให้ค�ำมั่นแก่ CPNREIT ว่าจะให้ CPNREIT
มีสิทธิในการต่อสัญญาเช่าได้อีก 2 คราว ๆ ละ 30 ปี ทั้งนี้ แม้ว่า
CPNREIT จะมีสทิ ธิในการต่อสัญญาเช่าดังกล่าวตามค�ำมัน่ ทีเ่ ซ็นทรัล
พัฒนา พระราม 3 ได้ให้ไว้ตามสัญญาเช่าก็ตาม แต่ CPNREIT
อาจไม่สามารถใช้สิทธิในการต่อสัญญาดังกล่าวได้ไม่ว่าจากสาเหตุ
ใดก็ดี เช่น การผิดสัญญาโดยเจตนาของเซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3
หรือมีการเปลีย่ นแปลงกฎหมายหรือข้อปฏิบตั ทิ างกฎหมายเกีย่ วกับ
สัญญาเช่า หรือผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เช่าซึ่งเป็นบุคคล
ภายนอกไม่ปฏิบัติตามค�ำมั่น หรือการเข้าสู่กระบวนการล้มละลาย
หรือฟื้นฟูกิจการของเซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 เป็นต้น
เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงดังกล่าว CPNREIT จึงก�ำหนดเงื่อนไข
ในสัญญาเช่าให้เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 ให้ค�ำรับรองว่าจะไม่
ขาย จ�ำหน่ายหรือโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เช่า ทั้งนี้ เพื่อด�ำรง
สถานะของผู้ให้เช่าตามสัญญาเช่า และก�ำหนดให้ CPNREIT มีสิทธิ
ในการซือ้ อสังหาริมทรัพย์ทเี่ ช่าได้ หากเซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 ไม่
สามารถให้ CPNREIT ใช้สิทธิต่ออายุสัญญาเช่าตามที่ได้ให้ค�ำมั่นไว้
รวมทั้ง CPN ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มีอ�ำนาจควบคุมของเซ็นทรัลพัฒนา
พระราม 3 ตกลงที่จะควบคุมดูแลให้เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3
ปฏิบัติตามสัญญาเช่าอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ CPNREIT ได้จัด
ให้เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 น�ำทรัพย์สินที่ให้เช่ามาจ�ำนองกับ
CPNREIT เพื่อเป็นประกันการปฏิบัติตามสัญญาเช่าและเยียวยา
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับ CPNREIT จากการที่ไม่สามารถใช้
ทรัพย์สินที่เช่าได้ตามสัญญาเช่าอีกด้วย อย่างไรก็ดี การด�ำเนินการ
ดั ง กล่ า วอาจไม่ ส ามารถเยี ย วยาความเสี ย หายทั้ ง หมดที่ เ กิ ด ขึ้ น
แก่ CPNREIT ได้ทั้งหมด
1.18 การลงทุนของ CPNREIT ในทรัพย์สนิ บางโครงการจะไม่ได้
ลงทุนในที่ดิน
1.19 ความเสี่ ย งจากการลงทุ น ในพื้ น ที่ เ ช่ า ช่ ว งในโครงการ
เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช
1.20 ความเสี่ยงจากการที่ CPN เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้มี
อ�ำนาจควบคุมของผู้จัดการกองทรัสต์
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้มีอ�ำนาจควบคุมของผู้จัดการกองทรัสต์ คือ
CPN โดย CPN ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของจ�ำนวน
หุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้จัดการกองทรัสต์ ท�ำให้ CPN
มีอ�ำนาจควบคุมนโยบายทางธุรกิจ การด�ำเนินงานและการเงินของ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้ทงั้ หมด นอกจากนี้ CPN ยังเป็นผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
รายใหญ่ที่สุดของ CPNREIT ท�ำให้ CPN มีสัดส่วนการมีสิทธิออก
เสียงอย่างมีนัยส�ำคัญ ในการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ของ CPNREIT
ส�ำหรับวาระที่ CPN ไม่ใช่ผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ

อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติหน้าที่ของผู้จัดการกองทรัสต์จะอยู่ภายใต้
การก�ำกั บ ดู แ ลของทรั ส ตี โดยในการบริ ห ารจั ด การ CPNREIT
ผู้จัดการกองทรัสต์จะต้องด�ำเนินการให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดของ
สัญญาก่อตั้งทรัสต์ สัญญาแต่งตั้งผู้จัดการกองทรัสต์ และกฎเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงในการด�ำเนินการของผู้จัดการกองทรัสต์ ได้มี
การแต่งตั้งกรรมการอิสระในสัดส่วนอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ�ำนวน
กรรมการทั้งคณะของผู้จัดการกองทรัสต์ โดยกรรมการอิสระจะท�ำ
หน้าที่ในการพิจารณาให้ความเห็นหรือให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับรายการ
กับบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องของ CPNREIT หรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ ซึ่งท�ำให้เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุลภายใน
โครงสร้างคณะกรรมการของผู้จัดการกองทรัสต์
นอกจากนี้ ในการเข้าท�ำรายการได้มา/จ�ำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่
ส�ำคัญ รายการที่เกี่ยวโยงกัน รวมถึงรายการอื่นใดที่มีนัยส�ำคัญ
โดย CPNREIT ผู้จัดการกองทรัสต์จะด�ำเนินการให้มีการพิจารณา
และอนุมัติการท�ำรายการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดย
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดที่มีการพิจารณา
ในที่ประชุมจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าว
1.21 ความเสี่ยงจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น
ระหว่าง CPNREIT และกลุม่ CPN ซึง่ ท�ำหน้าทีเ่ ป็นผูบ้ ริหาร
อสังหาริมทรัพย์
แม้ ว ่ า ผู ้ จั ด การกองทรั ส ต์ จ ะได้ ก�ำหนดบทบาทและขอบเขต
การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข อง CPN ในฐานะผู ้ บ ริ ห ารอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์
ในการบริ ห ารจั ด การทรั พ ย์ สิ น ของ CPNREIT ในส่ ว นที่ เ ป็ น
ศู น ย์ ก ารค้ า และอาคารส�ำนั ก งาน อย่ า งระมั ด ระวั ง ความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่าง CPNREIT และกลุ่ม CPN ยังอาจ
เกิดขึ้นได้จากการที่กลุ่ม CPN ประกอบธุรกิจให้เช่าและบริการ
พื้นที่ภายในศูนย์การค้าและอาคารส�ำนักงานในหลาย ๆ พื้นที่ เป็น
ธุรกิจหลัก รวมถึงกลุ่ม CPN ยังมีหน้าที่ในการจัดหาผู้เช่าร้านค้า
และผู้เช่าในอาคารส�ำนักงานให้แก่ทรัพย์สินของ CPNREIT ด้วย
ซึ่งอาจท�ำให้ศูนย์การค้า และ/หรืออาคารส�ำนักงานของ CPNREIT
มีอัตราการเช่าลดลง ค่าเช่าที่เรียกเก็บจากผู้เช่าพื้นที่ลดลงหรือ
ไม่สามารถขึ้นอัตราค่าเช่าได้
อย่างไรก็ตาม โอกาสที่จะเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์นั้น
มี ไ ม่ ม ากนั ก เนื่ อ งจากการตั ด สิ น ใจเลื อ กเช่ า พื้ น ที่ จ ะขึ้ น อยู ่ กั บ
ความต้องการของผู้เช่าแต่ละรายในการเลือกพื้นที่ซึ่งจะขึ้นอยู่กับ
ท�ำเลที่ตั้งของอาคารส�ำนักงานหรือศูนย์การค้า และขนาดของพื้นที่
รวมทั้งโครงการต่าง ๆ ของกลุ่ม CPN มีความแตกต่างกัน ทั้งใน
แง่ของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การให้บริการ สถาปัตยกรรมและการ
ตกแต่ง และท�ำเลที่ตั้งซึ่งล้วนแต่เป็นปัจจัยส�ำคัญในการตัดสินใจเข้า
ใช้บริการของลูกค้าผูเ้ ช่าพืน้ ที่ ดังนัน้ ลูกค้าผูเ้ ช่าพืน้ ทีจ่ งึ เป็นผูก้ �ำหนด
และตัดสินใจว่าจะเลือกเช่าพื้นที่ในโครงการศูนย์การค้าหรืออาคาร
ส�ำนักงานโครงการใด ให้ตรงตามความต้องการของตนเองเป็นหลัก
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นอกจากนี้ CPNREIT ได้ท�ำการว่าจ้างกลุม่ CPN ให้บริหารทรัพย์สนิ
ของ CPNREIT ในส่วนที่เป็นศูนย์การค้าและอาคารส�ำนักงาน ผ่าน
โครงสร้างสัญญาที่จะสร้างแรงจูงใจให้แก่กลุ่ม CPN ในการสร้าง
ผลก�ำไรในระดับทีด่ ใี ห้แก่ CPNREIT อย่างต่อเนือ่ ง โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อให้ CPN มีการบริหารจัดการทรัพย์สินของ CPNREIT ในส่วน
ที่เป็นศูนย์การค้าและอาคารส�ำนักงาน เพื่อเพิ่มรายได้ค่าเช่าและ
ค่าบริการ โดยมีการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องให้อยู่ใน
ระดับที่เหมาะสม อันจะช่วยลดความเสี่ยงจากการเกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ดังกล่าวได้
ส�ำหรับมาตรการป้องกันความขัดแข้งทางผลประโยชน์ในส่วนของ
ทรัพย์สนิ ที่ CPN เป็นผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ได้
ก�ำหนดแนวทางในการพิจารณาผลการปฏิบตั งิ านของ CPN ในสัญญา
แต่งตั้งผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ โดยผู้จัดการกองทรัสต์สามารถ
เปลี่ยนผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ได้ ในกรณีดังต่อไปนี้
กรณีที่อัตราการให้เช่าพื้นที่เฉลี่ย (Occupancy Rate) ในทรัพย์สิน
ที่ CPNREIT ลงทุนและอยู่ภายใต้การบริหารของ CPN ลดลงต�่ำกว่า
ร้อยละ 50 เป็นระยะเวลาต่อเนื่องกันเกินกว่า 3 เดือน ผู้จัดการ
กองทรัสต์อาจเสนอให้ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์พจิ ารณาและลงมติ
ให้มีการเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ได้ หากที่ประชุม
ผู้ถือหน่วยทรัสต์มีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวน
หน่วยทรัสต์ทั้งหมดของ CPNREIT ให้มีการเลิกสัญญา
ทั้งนี้ อัตราการให้เช่าพื้นที่ให้ค�ำนวณจากจ�ำนวนพื้นที่ที่ให้เช่าจริง
หารด้วยพื้นที่ที่สามารถให้เช่าได้ทั้งหมด โดยจ�ำนวนพื้นที่ที่ให้เช่า
ได้ทั้งหมดไม่รวมพื้นที่ส่วนกลาง พื้นที่จัดการประชุม และพื้นที่
ที่ไม่สามารถให้เช่าได้ในขณะใดขณะหนึ่ง เนื่องจากเหตุสุดวิสัยหรือ
เนื่องจากการซ่อมแซมและตกแต่งพื้นที่ดังกล่าว โดยใช้ข้อมูลจาก
รายงานประจ�ำเดือน ในการค�ำนวณพื้นที่ให้เช่าดังกล่าว
2.

ความเสี่ยงเกี่ยวกับความสามารถในการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพย์สินที่ CPNREIT ลงทุน

2.1 ความเสี่ยงจากกรณีการถูกเวนคืนที่ดิน
2.2 ทรัพย์สินที่ CPNREIT ลงทุน/จะเข้าลงทุนอยู่ภายใต้บังคับ
ของหลักเกณฑ์ทางกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม โดยการ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ทางกฎหมายดังกล่าวอาจส่งผลให้
CPNREIT มีค่าใช้จ่ายและภาระความรับผิดหลายด้าน
ทรัพย์สินที่ CPNREIT ลงทุน/จะเข้าลงทุน อยู่ภายใต้บังคับของ
หลักเกณฑ์ทางกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ได้แก่ กฎหมายด้าน
สุขอนามัย กฎหมายเกีย่ วกับการควบคุมมลภาวะทางอากาศ มลภาวะ
ทางน�้ำ การทิ้งของเสีย และการควบคุมมลภาวะทางเสียง ซึ่งภายใต้
กฎหมายเหล่านี้ เจ้าของทรัพย์สนิ หรือผูท้ คี่ วบคุมการด�ำเนินการและ
การใช้ประโยชน์ทรัพย์สินอาจมีความรับผิด ซึ่งรวมถึงโทษปรับหรือ
โทษจ�ำคุกหากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว นอกจากนี้
CPNREIT อาจต้องมีภาระค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ทางกฎหมายดังกล่าวเหล่านี้ หากมีการปนเปื้อนหรือเกิดมลภาวะ
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ต่าง ๆ หรือหากไม่สามารถแก้ไขมลภาวะต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น อาจส่งผล
ให้ CPNREIT มีความรับผิด หรืออาจส่งผลกระทบทางลบอย่างมีนัย
ส�ำคัญในการน�ำอสังหาริมทรัพย์ออกให้เช่า
นอกจากนี้ ทรัพย์สินที่เป็นไปตามข้อก�ำหนดทางกฎหมายหรือหลัก
เกณฑ์ที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อมในช่วงเวลาหนึ่ง อาจไม่สอดคล้อง
หรือเป็นไปตามข้อก�ำหนดทางกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ด้านสิ่งแวดล้อมในอีกช่วงเวลาหนึ่ง หากข้อก�ำหนดทางกฎหมาย
หรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อมเหล่านั้นมีการแก้ไขเพิ่ม
เติม ดังนัน้ จึงมีความเสีย่ งในกรณีทมี่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติมข้อก�ำหนดทาง
กฎหมายหรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อม การด�ำเนินการ
เพือ่ ให้ทรัพย์สนิ เป็นไปตามหรือสอดคล้องกับข้อก�ำหนดทางกฎหมาย
หรือหลักเกณฑ์ทเี่ กีย่ วข้องด้านสิง่ แวดล้อมตามทีไ่ ด้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม
อาจเพิ่มภาระด้านค่าใช้จ่ายและส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและ
ผลการด�ำเนินงานของ CPNREIT ได้
2.3 ความเสี่ยงเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ อุบัติภัย และการก่อความ
ไม่สงบ
2.4 ความเสี่ยงจากการประกันภัย
การประกอบธุรกิจของ CPNREIT มีความเสี่ยงด้านการด�ำเนินการ
และการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที่ CPNREIT ลงทุน/จะเข้าลงทุน
แม้ว่า CPNREIT จะจัดให้มีการประกันภัยในทรัพย์สินที่ CPNREIT
ลงทุน/จะเข้าลงทุนอย่างเพียงพอและเหมาะสม ตามข้อก�ำหนดของ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง แต่ CPNREIT อาจไม่สามารถจัดท�ำประกันภัย
ทีค่ มุ้ ครองความเสีย่ งบางประเภททีอ่ าจเกิดขึน้ หรือแม้วา่ CPNREIT
จะสามารถจัดหาประกันภัยได้ แต่อัตราเบี้ยประกันอาจไม่คุ้มกับ
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่ CPNREIT จะได้รับ หรือ CPNREIT
อาจไม่สามารถใช้สิทธิเรียกร้องตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
ที่เกี่ยวข้องได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรืออาจเกิดความล่าช้าใน
การชดเชยความเสียหายตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว โดยทีไ่ ม่ใช่
ความผิดของ CPNREIT หรือ CPNREIT อาจมีความเสี่ยงจากความ
สูญเสียทางการเงิน เมื่อเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงที่ CPNREIT อาจไม่
ได้รับการชดเชยความเสียหายอย่างเพียงพอ หรือไม่สามารถจัดให้มี
การท�ำประกันภัยประเภทดังกล่าวได้ อันอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
ผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยทรัสต์คาดว่าจะได้รับ
2.5 ทรัพย์สินที่ CPNREIT ถือครองนั้นอาจมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
ทรัพย์สนิ รวมทัง้ ค่าใช้จา่ ยในการด�ำเนินการต่าง ๆ เพิม่ มาก
ขึ้น

3.

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินโดย CPNREIT

3.1 การลงทุนในทรัพย์สินมีความเสี่ยง
การลงทุนในทรัพย์สินมีความเสี่ยงหลายประการ รวมถึงแต่ไม่จ�ำกัด
เพียง (1) การเปลี่ยนแปลงในทางลบของการเมืองหรือเศรษฐกิจ
(2) การเปลี่ยนแปลงในทางลบของสภาวะของตลาดในพื้นที่ (3)
สถานะทางการเงินของผู้เช่า ผู้ซื้อและผู้ขายทรัพย์สิน (4) แหล่งเงิน
ทุนสนับสนุน ทั้งที่เป็นเงินกู้ยืม ตราสารหนี้ หรือตราสารทุนซึ่งอาจ
เปลี่ยนแปลงไป ท�ำให้ส่งผลกระทบต่อความสามารถของ CPNREIT
ในการได้มาเพิ่มซึ่งทรัพย์สิน หรือการปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สิน
(5) การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย ต้นทุนการเงิน และค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการด�ำเนินงานอื่น ๆ (6) การเปลี่ยนแปลงกฎหมายด้าน
สิ่งแวดล้อม กฎหมายการก�ำหนดเขตพื้นที่และหลักเกณฑ์อื่น ๆ ของ
รัฐบาลและนโยบายด้านการเงิน (7) ข้อเรียกร้องด้านสิ่งแวดล้อมที่
เกิดขึ้นจากทรัพย์สิน (8) การเปลี่ยนแปลงอัตราค่าเช่าในตลาด (9)
การเปลีย่ นแปลงของราคาพลังงาน (10) การแข่งขันระหว่างเจ้าของ
ทรัพย์สนิ หรือผูใ้ ห้เช่าทรัพย์สนิ เพือ่ แย่งลูกค้าทีเ่ ป็นผูเ้ ช่าและผูใ้ ช้พนื้ ที่
ซึง่ อาจส่งผลให้เกิดพืน้ ทีว่ า่ งในพืน้ ทีใ่ ห้เช่า หรือไม่สามารถให้เช่าโดย
มีข้อตกลงที่เป็นประโยชน์ได้ (11) การไม่สามารถต่ออายุสัญญาเช่า
เมื่อสัญญาเช่าฉบับปัจจุบันหมดอายุ (12) การไม่สามารถจัดเก็บ
ค่าเช่าหรือค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์จากผูใ้ ช้ และ/หรือผูเ้ ช่าพืน้ ที่
ได้ตรงตามเวลาทีก่ �ำหนด หรือการไม่สามารถจัดเก็บได้เลยเนือ่ งจาก
ผูใ้ ช้ และ/หรือผูเ้ ช่าพืน้ ทีล่ ม้ ละลาย (13) การไม่สามารถจัดท�ำประกัน
ภัยได้เพียงพอหรือครอบคลุมความเสียหายหรือการทีเ่ บีย้ ประกันภัย
เพิ่มสูงขึ้น (14) การเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อ (15) ทรัพย์สินช�ำรุด
บกพร่องเป็นเหตุให้ต้องแก้ไขซ่อมบ�ำรุง ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่
อาจคาดหมายได้ (16) ผู้เช่าไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขใน
สัญญาเช่า (17) การต้องพึ่งพากระแสเงินสดเพื่อใช้ในการซ่อมบ�ำรุง
และการพัฒนาปรับปรุงทรัพย์สิน (18) การที่ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนิน
การเพิ่มสูงขึ้น รวมถึงค่าภาษีที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน (19) สิทธิหรือ
ภาระติดพันใด ๆ ทีต่ รวจไม่พบขณะทีท่ �ำการตรวจสอบหรือสอบทาน
อสั ง หาริ ม ทรั พย์ที่กรมที่ดิน และ (20) เหตุสุด วิสัย ที่ท�ำให้เกิด
ความเสียหายที่ไม่อาจท�ำประกันภัยได้
ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ส่งผลให้เกิดความผันผวนของอัตราการเช่า
พื้นที่ อัตราค่าเช่าและค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ หรือ
ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินการ ท�ำให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อมูลค่า
ของทรัพย์สินและรายได้ที่ได้รับจากทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินของ
CPNREIT อาจลดลงอย่างมีนยั ส�ำคัญหากตลาดอสังหาริมทรัพย์หรือ
เศรษฐกิจของประเทศไทยอยู่ในช่วงขาลงอย่างกะทันหัน

3.2 ความเสี่ยงจากการตรวจสอบข้อมูลก่อนเข้าลงทุน
ก่อนการลงทุนในทรัพย์สนิ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้ท�ำการศึกษาข้อมูล
รายละเอียดของทรัพย์สินนั้น ๆ โดยท�ำการตรวจสอบหรือสอบทาน
ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (Due Diligence) ก่อนการตัดสินใจเข้า
ลงทุน โดยผู้จัดการกองทรัสต์ได้ศึกษารายงานของบริษัทประเมิน
ค่าทรัพย์สิน รายงานทางวิศวกรรมของทรัพย์สิน รายงานตรวจสอบ
ทางกฎหมายของทรัพย์สนิ ตลอดจนข้อมูลและสัญญาต่าง ๆ อย่างไร
ก็ตามการกระท�ำดังกล่าวมิได้เป็นการประกันว่าทรัพย์สนิ ที่ CPNREIT
จะเข้าลงทุน จะปราศจากความเสียหายหรือความบกพร่องทีอ่ าจจะ
ต้องมีค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหรือซ่อมแซม รายงานของผู้ประเมิน
ราคา รายงานการตรวจสภาพทรัพย์สินที่ CPNREIT จะเข้าลงทุน
และรายงานการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายของทรัพย์สินโดยที่
ปรึกษากฎหมายที่ผู้จัดการกองทรัสต์ใช้เป็นพื้นฐานในการประเมิน
และตรวจสอบทรัพย์สนิ อาจมีขอ้ บกพร่อง มีความไม่ถกู ต้อง เนือ่ งจาก
ความบกพร่องบางอย่างของทรัพย์สินที่อาจจะตรวจพบได้ยาก หรือ
ไม่สามารถตรวจพบได้ เนือ่ งจากข้อจ�ำกัดในการตรวจสอบ รวมไปถึง
เทคนิคหรือวิธกี ารทีใ่ ช้ในการตรวจสอบ หรือปัจจัยอืน่ ๆ ทีเ่ ป็นข้อจ�ำกัด
ในการตรวจสอบของทัง้ ผูป้ ระเมินราคา วิศวกร และทีป่ รึกษากฎหมาย
นอกจากนั้นแล้ว ทรัพย์สินที่ CPNREIT จะเข้าลงทุนอาจมีการ
ละเมิ ด กฎ ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ทรั พ ย์ สิ น
ซึง่ การศึกษาข้อมูลรายละเอียดและการตรวจสอบเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง
(Due Diligence) ของผู้จัดการกองทรัสต์อาจไม่สามารถครอบคลุม
ถึ ง ได้ ซึ่ ง อาจส่ ง ผลให้ เ กิ ด ภาระค่ า ใช้ จ ่ า ยที่ เ กิ น กว่ า ที่ ผู ้ จั ด การ
กองทรัสต์ได้ประมาณการไว้ก่อนการลงทุน หรือก่อให้เกิดหน้าที่ที่
ต้องปฏิบัติตามข้อผูกพันที่เกี่ยวกับการละเมิดกฎข้อบังคับดังกล่าว
ที่ถูกก�ำหนดโดยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
3.3 มูลค่าของทรัพย์สินที่ CPNREIT ลงทุนตามการประเมิน
ค่าโดยบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินไม่ได้เป็นเครื่องแสดง
มูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สิน และไม่สามารถรับประกัน
ได้ว่าราคาขายของทรัพย์สินนั้นจะเป็นไปตามที่ประเมิน
ไม่ว่าในปัจจุบันหรือในอนาคต
โดยทั่วไป การประเมินมูลค่าทรัพย์สินจะพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ
รวมถึงปัจจัยบางประการทีเ่ ป็นนามธรรมทีเ่ กีย่ วกับทรัพย์สนิ นัน้ เช่น
สถานะทางการตลาด ความแข็งแกร่งทางการเงิน ความสามารถใน
การแข่งขันและสภาพของทรัพย์สนิ ซึง่ อาจมีเหตุการณ์ทที่ �ำให้ปจั จัย
ดังกล่าวเปลีย่ นแปลงได้ในอนาคต เนือ่ งจากเหตุการณ์บางเหตุการณ์
หรื อ เหตุ ก ารณ์ ทั้ ง หมดที่ เ ป็ น ข้ อ สมมติ ฐ านอาจไม่ เ กิ ด ขึ้ น ตามที่
คาดการณ์ไว้ หรืออาจเกิดเหตุการณ์หรือสถานการณ์ทมี่ ไิ ด้คาดการณ์
ไว้ ดังนั้น ผู้จัดการกองทรัสต์จึงไม่อาจรับประกันได้ว่าข้อสมมติฐาน
ที่วางไว้จะเกิดขึ้นตามที่คาดการณ์ ดังนั้น ราคาที่ CPNREIT จะขาย
ทรัพย์สินหลักที่ลงทุนในอนาคต จึงอาจต�่ำกว่ามูลค่าที่ก�ำหนดโดย
บริษทั ประเมินค่าทรัพย์สนิ หรือตำ�่ กว่าราคาที่ CPNREIT ได้เข้าลงทุน
ในทรัพย์สินดังกล่าวซึ่งจะท�ำให้ CPNREIT มีผลขาดทุนจากการขาย
ทรัพย์สิน อันอาจจะมีผลกระทบต่อความสามารถของ CPNREIT
ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์
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3.4 ความเสี่ยงจากการที่ CPNREIT ลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์
เนื่องจากการลงทุนของ CPNREIT เป็นการลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ ดังนั้น มูลค่าของสิทธิการเช่าอาจลดลงเนื่องจาก
การลดลงของระยะเวลาการเช่าที่เหลืออยู่ หรือมูลค่าสิทธิการ
เช่าอาจมีการเปลี่ยนแปลง อันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของการ
ประเมินราคาของมูลค่าสิทธิการเช่า ซึ่งปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้จะส่งผล
กระทบต่อมูลค่าหน่วยทรัสต์ ซึ่งอาจท�ำให้มูลค่าของหน่วยทรัสต์
มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้
4.

ความเสี่ยงอื่น ๆ

4.1 การเปลีย่ นแปลงในมาตรฐานบัญชีหรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
4.2 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ CPNREIT อาจมิได้เป็นมูลค่า
ที่แท้จริงที่ CPNREIT จะได้รับหากมีการจ�ำหน่ายทรัพย์สิน
ออกไปทั้งหมดหรือมีการเลิก CPNREIT
4.3 ความเสี่ยงจากขาดสภาพคล่องในการซื้อขายหน่วยทรัสต์
ในตลาดรอง
เนื่ อ งจากหน่ ว ยทรั ส ต์ ข อง CPNREIT มี ส ถานะเป็ น หลั ก ทรั พ ย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ สภาพคล่องในการซื้อขายหน่วย
ทรัสต์จะประเมินจากความถีแ่ ละปริมาณการซือ้ ขายหน่วยทรัสต์นนั้
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึง่ อยูบ่ นพืน้ ฐานของปริมาณความต้องการของ
ผู้ซื้อ-ผู้ขาย (Bid-Offer) ซึ่งปริมาณความต้องการของผู้ซื้อ-ผู้ขายนั้น
ขึน้ อยูก่ บั ปัจจัยหลายประการทีผ่ จู้ ดั การกองทรัสต์ไม่สามารถควบคุม
ได้ เช่น ปริมาณความต้องการลงทุนในหน่วยทรัสต์ของผู้ลงทุนใน
ช่วงเวลาหนึ่ง ๆ ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงที่หน่วยทรัสต์อาจจะขาด
สภาพคล่องในการซื้อขายในตลาดรอง
4.4 ความเสี่ยงด้านภาษีและค่าธรรมเนียม
ในการซื้อหรือขาย โอนหรือรับโอนอสังหาริมทรัพย์ หรือการซื้อ
หรือขาย โอนหรือรับโอนสิทธิการเช่า (ในกรณีที่ CPNREIT ลงทุน
โดยการเช่าอสังหาริมทรัพย์) และการด�ำเนินงานเพื่อจัดหาผล
ประโยชน์จากทรัพย์สินของ CPNREIT ในอนาคต อาจมีภาระภาษี
และค่าธรรมเนียมที่เกิดจากการซื้อหรือขาย หรือโอนหรือรับโอน
กรรมสิทธิ์ หรือโอนหรือรับโอนสิทธิการเช่าในอสังหาริมทรัพย์ และ
การด�ำเนินงานเพื่อจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ CPNREIT
ซึ่ง CPNREIT อาจต้องรับภาระทั้งหมดหรือบางส่วน โดยที่อัตรา
ภาษีและอัตราค่าธรรมเนียมที่ CPNREIT จะต้องช�ำระดังกล่าว หรือ
การใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี อาจแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
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นอกจากนี้ ในอนาคตภาระภาษีของ CPNREIT และ/หรือภาระ
ภาษีของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน และ/หรือการซื้อ
ขายหน่วยทรัสต์ และ/หรือการด�ำเนินงานเพื่อจัดหาผลประโยชน์
จากทรัพย์สินของ CPNREIT และการได้รับประโยชน์ตอบแทนจาก
CPNREIT อาจเปลี่ ย นแปลงไปจากที่ เ ป็ น อยู ่ ใ นปั จ จุ บั น หากมี
การเปลีย่ นแปลงกฎหมายและระเบียบด้านภาษีอากรหรือด้านอืน่ ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้อง
4.5 ความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของ CPNREIT
การจ่ายประโยชน์ตอบแทนของ CPNREIT จะถูกพิจารณาจาก
ผลการด�ำเนินงานของ CPNREIT ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ
ได้แก่ สภาวะทางเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ความ
สามารถของผู ้ เ ช่ า และผู ้ เ ช่ า ช่ ว งในการช�ำระค่ า เช่ า ต้ น ทุ น ใน
การบริหารอสังหาริมทรัพย์ ค่าใช้จา่ ยในการด�ำเนินงานต่าง ๆ สภาวะ
การแข่งขันของผู้ประกอบการ อัตราการเช่าพื้นที่ในโครงการที่
CPNREIT ลงทุน การเปลีย่ นแปลงกฎหมายและข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง
กับทรัพย์สนิ ภัยธรรมชาติ สภาวะทางการเมือง ดังนัน้ จึงมีความเสีย่ ง
ทีน่ กั ลงทุนจะไม่ได้รบั ประโยชน์ตอบแทนตามทีไ่ ด้ประมาณการเอาไว้
หรือ CPNREIT จะไม่สามารถรักษาระดับการจ่ายประโยชน์ตอบแทน
หรือเพิ่มการจ่ายประโยชน์ตอบแทนได้
4.6 ราคาซื้อขายหน่วยทรัสต์อาจไม่ได้สะท้อนมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของ CPNREIT
4.7 เงินคืนทุนจากการเลิกกองทรัสต์อาจจะน้อยกว่าจ�ำนวนเงิน
ที่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ได้ลงทุน
ในกรณีที่มีการเลิกกองทรัสต์ ผู้จัดการกองทรัสต์ไม่สามารถรับ
ประกันได้ว่าผู้ถือหน่วยทรัสต์จะได้รับเงินลงทุนของตนคืนไม่ว่า
ทั้งหมดหรือบางส่วน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสาเหตุ วิธีการเลิกกองทรัสต์
หลักเกณฑ์การจ�ำหน่ายทรัพย์สินของ CPNREIT และระยะเวลา
คงเหลือของสิทธิการเช่า

ข้อพิพาท
ทางกฎหมาย
ผู้จัดการกองทรัสต์ได้บริหารกองทรัสต์ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ได้แก่ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข เพิ่มเติม) พระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข เพิ่มเติม) กฎเกณฑ์
ของหน่วยงานก�ำกับดูแล และสัญญาก่อตั้งทรัสต์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กองทรัสต์ CPNREIT ไม่มีคดีความ ซึ่งเป็นคู่ความหรือคู่กรณี โดยที่คดีหรือข้อพิพาทในชั้นอนุญาโตตุลาการ
หรือข้อพิพาททางกฎหมายอื่นใดที่มีนัยส�ำคัญ และเกี่ยวข้องโดยตรงกับธุรกิจของกองทรัสต์ที่ผู้จัดการกองทรัสต์เชื่อว่าจะส่งผลกระทบ
ในทางลบอย่างร้ายแรงต่อกองทรัสต์ที่มีจ�ำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ สถานะการเงิน ผลการด�ำเนินงาน และ
แนวโน้มการด�ำเนินการในอนาคต รวมถึงไม่มีมีข้อพิพาทใดที่กระทบต่อการจัดหาประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์บริหารอยู่
อย่างมีนัยส�ำคัญ
หมายเหตุ: ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินส�ำหรับปี 2562
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เหตุการณ์ที่ส�ำคัญ
และข้อมูลส�ำคัญอื่น
ปี 2560
•
•

CPNREIT ได้ถูกจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
ผ่านกระบวนการแปลงสภาพมาจากกองทุนรวม CPNRF
หน่วยทรัสต์ของ CPNREIT เริ่มท�ำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วันแรกในวันที่ 14 ธันวาคม 2560

ปี 2561
•
•
•

วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 TRIS ได้จัดอันดับเครดิตองค์กร (Issuer Rating) ของ CPNREIT ที่ระดับ “AA” และ
แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่”
วันที่ 29 มิถุนายน 2561 TRIS ได้คงอันดับเครดิตองค์กรของ CPNREIT ที่ระดับ “AA” และแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable”
หรือ “คงที่” และได้จัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของ CPNREIT ที่ระดับ “AA” และแนวโน้มอันดับ
เครดิต “Stable” หรือ “คงที่”
วันที่ 17 สิงหาคม 2561 CPNREIT ได้ดําเนินการออกหุ้นกู้ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของ CPNREIT
ประจําปี 2561 ซึ่งเป็นการออกภายใต้โครงการหุ้นกู้ (Medium Term Note Program: MTN) ของ CPNREIT วงเงิน
16,250 ล้านบาท โดยได้ออกหุ้นกู้จํานวน 10,040 ล้านบาท เพื่อน�ำเงินมาชําระหนี้ตามสัญญาเงินกู้ยืมหรือหนี้ใด ๆ และ
นํามาใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นกู้และการชําระหนี้ดังกล่าว

ปี 2562
•

•
•
•
•

•
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วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 CPNREIT ได้ด�ำเนินการออกหุ้นกู้จ�ำนวน 4,495 ล้านบาท (เป็นการออกภายใต้โครงการหุ้นกู้
(Medium Term Note Program: MTN) ของ CPNREIT วงเงิน 16,250 ล้านบาท) เพื่อน�ำเงินมาชําระหนี้ตามสัญญาเงิน
กู้ยืมหรือหนี้ใด ๆ และนํามาใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นกู้และการชําระหนี้ดังกล่าว
วันที่ 25 มิถุนายน 2562 TRIS ได้คงอันดับเครดิตองค์กร และหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของ CPNREIT ที่ระดับ “AA”
และแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่”
วันที่ 8 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการของผู้จัดการกองทรัสต์ ได้มีมติรับทราบการลาออกของ นายชาลี มาดาน
พ้นจากต�ำแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการของบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2562 และอนุมัติแต่งตั้ง
นายพงศกร เที่ยงธรรม เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการของบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562
วันที่ 22 สิงหาคม 2562 ทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2562 ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ได้มมี ติอนุมตั แิ ต่งตัง้ นางอวยพร ฟูตระกูล
เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการของบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ครัง้ ที่ 1/2562 ของ CPNREIT และมีมติอนุมตั กิ ารลงทุนเพิม่ เติม
ของกองทรัสต์ CNREIT โดยมีรายละเอียดตามทีไ่ ด้แจ้งข่าวผ่านระบบเปิดเผยสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของ CNREIT (http://www.cpnreit.com/th)
วันที่ 9 ธันวาคม 2562 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ ฟุตซี่ รัสเซล (FTSE Russell) ประกาศผลการทบทวน
รายชื่อหลักทรัพย์ชุดใหม่ที่จะใช้ในการค�ำนวณ FTSE SET Index Series มีผลวันที่ 23 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป
โดย CPNREIT ได้รับการคัดเลือกอยู่ใน FTSE SET Mid Cap Index

รายงานประจำ�ปี 2562

ข้อมูล
หน่วยทรัสต์
1.

ข้อมูลหน่วยทรัสต์และข้อมูลราคาหลักทรัพย์

1)

ข้อมูลหน่วยทรัสต์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ทุนจดทะเบียน
จ�ำหนวนหน่วยทรัสต์
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

2)

บาท
หน่วย
บาท
บาท

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562
32.75
32.75
31.75
72,458
13,659

ราคาปิด
ราคาสูงสุด
ราคาต�่ำสุด
มูลค่าตามราคาตลาด
มูลค่าการซื้อขายต่อปี
2.

29,016,410,672
2,212,476,700
29,701,187,572
13.4244

บาทต่อหน่วย
บาทต่อหน่วย
บาทต่อหน่วย
ล้านบาท
ล้านบาท

ตราสารที่กองทรัสต์เป็นผู้ออก

บริษัท ทริสเรทติ้ง จ�ำกัด (ทริสเรทติ้ง) ได้คงอันดับเครดิตองค์กรและอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันในวงเงินไม่เกิน 16,250
ล้านบาท ที่ระดับ “AA” แนวโน้ม “Stable” หรือ “คงที่” เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 กองทรัสต์ได้ทยอยออกหุ้นกู้ระยะยาวทั้งหมด 4 ชุด
ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2561 เป็นต้นมา เพื่อน�ำเงินไปช�ำระหนี้ตามสัญญาเงินกู้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
หุ้นกู้
CPNREIT218A
CPNREIT288A
CPNREIT212A
CPNREIT232A
รวม

เงินต้น
(ล้านบาท)
2,650
7,390
2,700
1,795
14,535

วันที่ออกหุ้นกู้

วันครบก�ำหนด

17 ส.ค. 2561
17 ส.ค. 2561
8 ก.พ. 2562
8 ก.พ. 2562

17 ส.ค. 2564
17 ส.ค. 2571
8 ก.พ. 2564
8 ก.พ. 2566

อายุ
(ปี)
3
10
2
4

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละ)
2.70
3.80
2.54
3.30
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3.

โครงสร้างผู้ถือหน่วยทรัสต์

ข้อมูลผู้ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่ 10 ล�ำดับแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 มีดังนี้
ล�ำดับ

ผู้ถือหน่วยทรัสต์

ร้อยละ

590,521,686

26.69

1

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ำกัด (มหาชน)

2

กองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส

76,556,600

3.46

3

ธนาคารออมสิน

68,004,833

3.07

4

กองทุนเปิด เค พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์

48,262,700

2.18

5

AIA COMPANY LIMITED-EQDP-D FUND 1

39,378,802

1.78

6

PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND

36,999,575

1.67

7

MRS. ARUNEE CHAN

34,740,200

1.57

8

HSBC BANK PLC-HSBC INSTITUTIONAL TST SVS(IRE) LTD FIRST STATE GLOBAL
UMBRELLA FUND PLC - FIRST STATE ASIAN EQU

33,261,756

1.50

9

กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์

30,195,569

1.36

10

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)

24,938,552

1.13

4.

การจ่ายผลตอบแทนของกองทรัสต์

1)

นโยบายการจ่ายผลประโยชน์

•
•

•

กองทรัสต์ CPNREIT มีนโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทน
ให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่าปีละ 2 ครั้ง

ในกรณีที่กองทรัสต์ CPNREIT มีก�ำไรสะสมในรอบระยะเวลา
บัญชีใด ผู้จัดการกองทรัสต์อาจจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้
ผู้ถือหน่วยทรัสต์จากก�ำไรสะสมดังกล่าวด้วยก็ได้

•

ในกรณีที่กองทรัสต์ CPNREIT มีก�ำไรสุทธิในรอบระยะเวลา
บัญชีใด ผู้จัดการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่
ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90 (เก้าสิบ) ของก�ำไรสุทธิ
ที่ปรับปรุงแล้วของรอบปีบัญชี

ในกรณีที่กองทรัสต์ CPNREIT ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่
ผู้จัดการกองทรัส ต์จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือ
หน่วยทรัสต์

•

ผู้จัดการกองทรัสต์จะด�ำเนินการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้
แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชี
หรือรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนนั้น
แล้วแต่กรณี โดยในกรณีที่ผู้จัดการกองทรัสต์ไม่สามารถ
จ่ายประโยชน์ตอบแทนได้ในระยะเวลาดังกล่าว ผู้จัดการ
กองทรัสต์จะแจ้งผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ทราบผ่านระบบสารสนเทศ
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

•

ผู้จัดการกองทรัส ต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ตามสัดส่วนการถือหน่วยของผู้ถือหน่วยทรัสต์
แต่ละราย ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทรัสต์ขอสงวนสิทธิในการที่
จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่ถือ
หน่วยทรัสต์เกินกว่าอัตราหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
ก�ำหนดในประกาศ ทจ. 49/2555 เฉพาะในส่วนที่เกินหรือ
ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว และให้ประโยชน์ตอบแทน
ในส่วนทีไ่ ม่อาจจ่ายให้แก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์ดงั กล่าวตกเป็นของ
ผู้ถือหน่วยทรัสต์รายอื่นตามสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์

อนึ่ง ก�ำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วตามข้อนี้ให้หมายถึงก�ำไรที่
ปรับปรุงด้วยรายการดังต่อไปนี้
1.

2.
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จ�ำนวนหน่วยทรัสต์

การหักก�ำไรทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ (Unrealized Gain) จากการ
ประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่าทรัพย์สิน
ของกองทรัสต์ CPNREIT รวมทั้งการปรับปรุงด้วย
รายการอื่นตามแนวทางของส�ำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้
สอดคล้องกับสถานะเงินสดของกองทรัสต์ CPNREIT
การหักด้วยรายการเงินส�ำรองเพื่อการช�ำระหนี้เงิน
กู้ยืมหรือภาระผูกพันจากการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์
CPNREIT ตามวงเงินที่ได้ระบุไว้ในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลและหนังสือชี้ชวน หรือแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจ�ำปี แล้วแต่กรณี

รายงานประจำ�ปี 2562

•

ผู้จัดการกองทรัสต์จะประกาศการจ่ายประโยชน์ตอบแทน
วันปิดสมุดทะเบียนและอัตราประโยชน์ตอบแทน โดยการ
แจ้งผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ทมี่ ชี อื่ อยูใ่ นทะเบียนผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ ณ
วั น ปิ ด สมุ ด ทะเบี ย น ผ่ า นระบบสารสนเทศของตลาด
หลักทรัพย์ฯ และจะแจ้งให้ทรัสตีทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

•

ในการพิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทน ถ้าประโยชน์ตอบแทน
ที่จะประกาศจ่ายต่อหน่วยทรัสต์ระหว่างปีบัญชีหรือรอบ
ปีบัญชีใดมีมูลค่าต�่ำกว่าหรือเท่ากับ 0.10 บาท ผู้จัดการกอง
ทรัสต์สงวนสิทธิทจี่ ะไม่จา่ ยประโยชน์ตอบแทนในครัง้ นัน้ และ
ให้ยกไปจ่ายประโยชน์ตอบแทนพร้อมกันในงวดถัดไปตาม
วิธีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนที่ก�ำหนดไว้

•

ส�ำหรับหลักเกณฑ์ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทน ผู้จัดการ
กองทรัสต์จะด�ำเนินการให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ เว้นแต่กรณีที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ส�ำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงาน
อื่นใดที่มีอ�ำนาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม
ประกาศ ก�ำหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็น
อย่างอื่น ผู้จัดการกองทรัสต์จะด�ำเนินการให้เป็นไปตามนั้น

ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะด�ำเนินการกันเงินส�ำรองเพือ่ ช�ำระหนีต้ าม
สัญญากู้ยืมเงินหรือตามที่มีภาระผูกพันจากการกู้ยืมเงินในแต่ละปี
จนกว่าจะช�ำระหนี้เสร็จสิ้นอย่างเหมาะสม โดยค�ำนึงถึงจ�ำนวนเงิน
กู้ยืมหรือภาระผูกพันจากการกู้ยืมเงินและระยะเวลาการช�ำระหนี้
ผลกระทบต่อการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ และ

ระยะเวลาผลการด�ำเนินงาน
และก�ำไรสะสม
1 ม.ค. ถึง 31 มี.ค.
1 เม.ย. ถึง 30 มิ.ย.
1 ก.ค. ถึง 30 ก.ย.
1 ต.ค. ถึง 31 ธ.ค
รวม

วันจ่าย
11
6
6
20

มิถุนายน
กันยายน
ธันวาคม
มีนาคม

2562
2562
2562
2563

สถานะเงินสดทีเ่ กิดจากการขาดทุนทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ (Unrealized Loss)
จากการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่าทรัพย์สินของ
กองทรัสต์ ทัง้ นี้ กองทรัสต์อาจน�ำวงเงินกันส�ำรองของรอบระยะเวลา
บัญชีใดที่มีสภาพคล่องไม่เพียงพอที่จะกันเงินส�ำรองไปรวมเพื่อ
การกันส�ำรองในรอบระยะเวลาบัญชีถดั ๆ ไป โดยในปี 2563 ผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์จะกันเงินส�ำรองดังกล่าวจ�ำนวนไม่เกิน 170 ล้านบาท
2)

ข้อจ�ำกัดในการจ่ายผลประโยชน์

ผู ้ จั ด การกองทรั ส ต์ จ ะจ่ า ยประโยชน์ ต อบแทนให้ แ ก่ ผู ้ ถื อ หน่ ว ย
ทรัสต์ตามสัดส่วนการถือหน่วยของผู้ถือหน่วยทรัสต์แต่ละราย ทั้งนี้
ผู้จัดการกองทรัสต์สงวนสิทธิที่จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่ถือหน่วยทรัสต์เกินกว่าอัตราหรือไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ทกี่ �ำหนดไว้ในประกาศที่ ทจ. 49/2555 และทีม่ กี ารแก้ไข
เพิ่มเติม (ถ้ามี) เฉพาะในส่วนที่เกินหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ดังกล่าว และให้ประโยชน์ตอบแทนในส่วนที่ไม่อาจจ่า ยให้แ ก่
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ดังกล่าวตกเป็นของผู้ถือหน่วยทรัสต์รายอื่นตาม
สัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์
3)

ประวัติการจ่ายประโยชน์ตอบแทน

ในปี 2562 บริษทั ฯ ในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้มกี ารประกาศจ่าย
เงินให้ผู้ถือหน่วยส�ำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562
ถึง 31 ธันวาคม 2562 เป็นจ�ำนวน 3,590.8 ล้านบาท หรือ 1.623
บาทต่อหน่วย ซึ่งมาจากผลการด�ำเนินงานในช่วงระยะเวลาตั้งแต่
1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 และก�ำไรสะสม โดยมี
รายละเอียดการจ่าย ดังนี้
ปี 2562
(บาทต่อหน่วย)

ปี 2561
(บาทต่อหน่วย)

0.4055
0.4055
0.4060
0.4060
1.6230

0.3795
0.4055
0.4157
0.4163
1.6170
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โครงสร้าง
การจัดการ
ผู้จัดการกองทรัสต์
1.

ข้อมูลผู้จัดการกองทรัสต์

บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จ�ำกัด ซึ่งท�ำหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทรัสต์ของกองทรัสต์ CPNREIT เป็นบริษัทจ�ำกัดซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นใน
ประเทศไทย เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 โดยมีทุนจดทะเบียนซึ่งเรียกช�ำระแล้ว 10 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ�ำนวน 1,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อปฏิบัติหน้าที่บริหารจัดการทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะ และมี
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในผู้จัดการกองทรัสต์ เป็นจ�ำนวนร้อยละ 99.9997 ของหุ้นที่จ�ำหน่ายแล้วทั้งหมด
สรุปข้อมูลส�ำคัญของผู้จัดการกองทรัสต์
ชื่อผู้จัดการกองทรัสต์
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่

บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จ�ำกัด
เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

เลขทะเบียนบริษัท

0105560104638

วันที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

27 มิถุนายน 2560

โทรศัพท์

02-667-5555 ต่อ 1660

โทรสาร

02-667-5590

ทุนจดทะเบียน

10 ล้านบาท

ทุนช�ำระแล้ว

10 ล้านบาท

จ�ำนวนหุ้นที่ออกและเรียกช�ำระแล้ว

1,000,000 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้

10 บาท

ลักษณะและขอบเขตการด�ำเนินธุรกิจ

ท�ำหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

ผู้ถือหุ้นใหญ่
(สัดส่วนการถือหุ้น)

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ำกัด (มหาชน)
(ร้อยละ 99.9997)

รายชื่อกรรมการ

นางอวยพร ฟูตระกูล
นายพงศกร เที่ยงธรรม
นางสาววัลยา จิราธิวัฒน์
นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์

กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม

นางสาววัลยา จิราธิวัฒน์ และนางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ สองคนลงลายมือชื่อร่วม
กันและประทับตราส�ำคัญของบริษัทฯ

รอบระยะเวลาบัญชี

1 มกราคม – 31 ธันวาคม
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2.

โครงสร้างการถือหุ้นของผู้จัดการกองทรัสต์

2.1 โครงสร้างการถือหุ้นของผู้จัดการกองทรัสต์
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำ�กัด (มหาชน)
(ร้อยละ 99.9997)

ผู้ถือหุ้นรายย่อย
(ร้อยละ 0.0003)

บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จำ�กัด
2.2 ผู้ถือหุ้นของผู้จัดการกองทรัสต์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดังนี้
รายชื่อ

จ�ำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)

สัดส่วน (ร้อยละ)

999,997

99.9997

2. นายกอบชัย จิราธิวัฒน์

1

0.0001

3. นางสาววัลยา จิราธิวัฒน์

1

0.0001

4. นายชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล

1

0.0001

1,000,000

100.0000

1. บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ำกัด (มหาชน)

รวม
3.

โครงสร้างการจัดการของผู้จัดการกองทรัสต์

3.1 โครงสร้างบริหารจัดการของผู้จัดการกองทรัสต์
บริษัทฯ มีการจัดโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ (REIT Manager) ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และ
เจ้าหน้าที่ตามโครงสร้าง ดังนี้
คณะกรรมการ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

ฝ่ายสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
และกำ�กับควบคุม

ฝ่ายตรวจสอบภายใน
(รายงานต่อกรรมการอิสระ)
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3.2. รายชื่อคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการจ�ำนวน 4 ท่าน ดังนี้
1. นางอวยพร ฟูตระกูล 			
ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นายพงศกร เที่ยงธรรม 		
กรรมการอิสระ
3. นางสาววัลยา จิราธิวัฒน์		
กรรมการ
4. นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์		
กรรมการ
ประวัติคณะกรรมการบริษัทที่ด�ำรงต�ำแหน่งในปี 2562
1 นายชาลี มาดาน
ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ (ลาออกจากต�ำแหน่งเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2562)
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประสบการณ์ท�ำงาน
ปี 2560 - ปัจจุบัน Executive Director, BNP Paribas (Singapore) Branch
ปี 2558 - 2560 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบริหารความเสี่ยง บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ำกัด (มหาชน)
ปี 2555 - 2557 Chief Executive & Head of International Banking The Royal Bank of Scotland
2 นางอวยพร ฟูตระกูล
ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2562)
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท สาขา Management and Human Relations, Abilene Christian University, USA
• ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
• ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ประสบการณ์ท�ำงาน
ปี 2559 - 2561 สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 7 กรมสรรพากร
ปี 2558 - 2559 สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 14 กรมสรรพากร
ปี 2557 - 2558 สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 6 กรมสรรพากร
ปี 2556 - 2557 สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 28 กรมสรรพากร
ปี 2556
นักวิชาการสรรพากรเชี่ยวชาญ ส�ำนักบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ กรมสรรพากร
3 นายพงศกร เที่ยงธรรม
กรรมการอิสระ (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2562)
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า New Jersey Institute of Technology, USA
ประสบการณ์ท�ำงาน
ปี 2560 - ปัจจุบัน Partner, บริษัท คาสเซิลพาร์ทเนอร์ จ�ำกัด
ปี 2555 - ปัจจุบัน Partner, PPK Partners Limited
ปี 2560 - 2562 ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จ�ำกัด
ปี 2547 - 2551 กรรมการผูจ้ ดั การฝ่ายตลาดทุน (Corporate Finance & Capital Market, บริษทั หลักทรัพย์ ไซรัส จ�ำกัด (มหาชน))
ปี 2544 - 2547 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิกโก้แอดไวเซอรี่ จ�ำกัด
ปี 2539 - 2543 Chief Representative, HSBC Investment Bank Asia, Bangkok
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4 นางสาววัลยา จิราธิวัฒน์
กรรมการ
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ University of Hartford, USA
• ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ University of California, Los Angeles, USA
ประสบการณ์ท�ำงาน
ปี 2561 - ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ำกัด (มหาชน)
ปี 2554 - 2561 รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจและบริหารโครงการก่อสร้าง บริษทั เซ็นทรัลพัฒนา จ�ำกัด (มหาชน)
ปี 2548 - 2554 ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจและบริหารโครงการก่อสร้าง บริษทั เซ็นทรัลพัฒนา จ�ำกัด (มหาชน)
5 นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์
กรรมการ
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ท�ำงาน
ปี 2557 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน บัญชี และบริหารความเสี่ยง บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ำกัด (มหาชน)
ปี 2556 - 2557 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน บัญชี และบริหารความเสี่ยง บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ำกัด (มหาชน)
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4.

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัท

ผู้จัดการกองทรัสต์มีคณะกรรมการจ�ำนวน 1 ชุด ซึ่งประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ�ำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยมีกรรมการอย่างน้อย
1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท ด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระดังกล่าวมีคุณสมบัติเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ในประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนว่าด้วย
การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
1. หน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการบริ ษั ท ต่ อ
บริษัทฯ
1)
		
		
		
		
		
		
2)
		
		
3)
		
4)
		
5)
		
		
6)
		
		
7)
		
		
		
		
8)
		
		
9)
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ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และ
ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติคณะกรรมการของ
บริษัทฯ และมติที่ประชุมของผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต ระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์และเป็นธรรมต่อ
ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และผู้ถือหน่วยทรัสต์ โดยในการ
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ จ ะไม่ ขั ด ต่ อ หน้ า ที่ ข องบริ ษั ท ฯ ในฐานะ
ผู้จัดการกองทรัสต์
ก�ำหนดนโยบายการด�ำเนินงานของบริษัทฯ และก�ำกับ
ควบคุ ม ดู แ ลให้ ฝ ่ า ยบริ ห ารด�ำเนิ น การให้ เ ป็ น ไปตาม
นโยบายและกฎระเบียบ ภายใต้การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
อนุมัติงบการเงินของผู้จัดการกองทรัสต์ และรายงาน
ผลประกอบการของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นทราบ
ควบคุม ดูแลให้ฝ่ายงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ มีการปฏิบัติ
ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม และมีความเท่าเทียมกัน
พิ จ ารณาเสนอวาระการประชุ ม กรณี ที่ เ ห็ น ว่ า มี เ รื่ อ ง
ที่ส�ำคัญที่คณะกรรมการควรพิจารณา และยังมิได้มีการ
บรรจุไว้ในวาระการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ
พิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ แทน
กรรมการเดิมที่พ้นจากต�ำแหน่ง รวมทั้งคัดเลือกและ
เสนอแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
พิจารณาและอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงาน
ที่ส�ำคัญของบริษัทฯ เช่น การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
การจัดประชุมผู้ถือหุ้น ตามที่กฎหมายก�ำหนด แผนการ
ตรวจสอบประจ�ำปี การคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอ
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นต้น
ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึง
กฎหมาย ประกาศ หลักเกณฑ์ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
ให้กรรมการใหม่ได้รับทราบ
ก�ำหนดให้ มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการของบริ ษั ท ฯ
อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการ
บริ ษั ท แต่ ล ะครั้ ง จะต้ อ งมี ก รรมการเข้ า ร่ ว มประชุ ม
ในจ�ำนวนเกินกึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะ
ครบเป็นองค์ประชุม โดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการ
ให้ถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุม ทั้งนี้
กรรมการผูม้ สี ว่ นได้เสียในเรือ่ งนัน้ ๆ จะไม่มสี ทิ ธิออกเสียง
รายงานประจำ�ปี 2562

10)
		
		
		
11)
		
		
		
		

จัดให้มีต�ำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการบริษัท เพื่อ
น�ำเสนอวาระในการประชุมตามที่แต่ละฝ่ายงานน�ำเสนอ
และจัดท�ำรายงานการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ
และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมดังกล่าว
ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
โดยในกรณีที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการ กรรมการที่ด�ำรงต�ำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่
บริหารท่านนั้นจะไม่เข้าร่วมในการพิจารณา และไม่มี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ

2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั
ต่อกองทรัสต์ CPNREIT
1)
		
		
		
		
		
2)
		
		
		
		
		
		
		
		
		
3)
		
		
		
		
		
4)
		
		
5)
		
		
		
		
		
		
		

พิจารณาอนุมัตินโยบายที่ส�ำคัญในการจัดการกองทรัสต์
CPNREIT ได้แก่ นโยบายในการจัดการกองทรัสต์ นโยบาย
การจัดโครงสร้างเงินทุนของกองทรัสต์ นโยบายการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย์ และนโยบายการจัดหาประโยชน์จาก
อสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น เพื่อให้ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องน�ำไป
ปฏิบัติ
พิจารณาอนุมตั กิ ารลงทุนหรือได้มาซึง่ อสังหาริมทรัพย์หรือ
สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ในครั้งแรกและการลงทุน
เพิ่มเติม เพื่อการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์
หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ดงั กล่าว รวมทัง้ ก�ำกับดูแล
เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของผู้จัดการกองทรัสต์ สัญญา
ก่อตั้งทรัสต์ สัญญาแต่งตั้งผู้จัดการกองทรัสต์ แบบแสดง
รายการข้อมูล หนังสือชีช้ วน ระเบียบ กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
และประกาศที่จะแก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งพิจารณาอนุมัติ
เกี่ยวกับการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ รวมถึงการขออนุญาต
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาอนุมัติเกี่ยวกับการจ�ำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหลัก
และอุปกรณ์ของกองทรัสต์เพือ่ ให้เป็นไปตามนโยบายของ
ผู้จัดการกองทรัสต์ สัญญาก่อตั้งทรัสต์ สัญญาแต่งตั้ง
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อมูล หนังสือชีช้ วน
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และประกาศที่จะแก้ไข
เพิ่มเติม
พิจารณาอนุมัตินโยบายการบริหารและจัดการความเสี่ยง
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการดูแลจัดการกองทรัสต์ CPNREIT เพือ่ ให้
ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องน�ำไปปฏิบัติ
พิจารณาอนุมตั นิ โยบาย ระเบียบปฏิบตั ิ และกระบวนการ
ต่ า ง ๆ ในการจั ด การความขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์
ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ระหว่างกองทรัสต์ CPNREIT
กับผูจ้ ดั การกองทรัสต์และบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันกับผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์ ซึ่งรวมถึงมาตรการหรือแนวทางด�ำเนินการ
เพือ่ รักษาประโยชน์ทดี่ ที สี่ ดุ ของกองทรัสต์ CPNREIT หรือ
ผู ้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ โ ดยรวมเมื่ อ เกิ ด ความขั ด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์ขึ้น

6)
		
		
		
7)
		
8)
		
9)
		
10)
		
11)
		
		
		
12)
		
		
13)
		
		
		
		
		
		
		
14)
15)
		
16)
		
17)
		
18)
		
		
		
		
		
		
		
19)
		
		
		
		

พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารเข้ า ท�ำรายการระหว่ า งกองทรั ส ต์
CPNREIT กับบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่ประกาศที่เกี่ยวข้องก�ำหนด รวมถึงประกาศที่จะแก้ไข
เพิ่มเติม
พิจารณาคัดเลือกประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อบริหาร
จัดการกองทรัสต์ CPNREIT
พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารแต่ ง ตั้ ง ผู ้ บ ริ ห ารอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์
เพื่อส่งไปให้ทรัสตีเห็นชอบ
พิจารณาอนุมตั กิ ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหาร
อสังหาริมทรัพย์ เพื่อส่งไปให้ทรัสตีรับทราบ
พิจารณาคัดเลือก อนุมัติการให้เช่าทรัพย์สินแก่ผู้เช่าช่วง
ทรัพย์สินหลัก และน�ำส่งให้ทรัสตีเพื่อเห็นชอบ
พิจารณาอนุมัติระบบงานที่จะมอบหมายให้ผู้ให้บริการ
ภายนอกเป็นผู้รับด�ำเนินการ ตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงพิจารณาคัดเลือกผู้ให้บริการภายนอกดังกล่าว
เพื่อส่งให้ทรัสตีรับทราบ
พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารว่ า จ้ า งที่ ป รึ ก ษาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การบริหารจัดการกองทรัสต์ CPNREIT และส่งให้ทรัสตี
เพื่อรับทราบ
ติดตาม ดูแลจัดการให้มีการก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน
ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ และผูร้ บั มอบหมาย ให้เป็นไปตาม
นโยบายของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ สัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ สัญญา
แต่งตัง้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อมูล หนังสือ
ชีช้ วน ระเบียบ กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องและประกาศทีจ่ ะแก้ไข
เพิม่ เติม รวมทัง้ การรายงานเรือ่ งทีส่ �ำคัญต่อคณะกรรมการ
ในทุก ๆ ไตรมาส หรือเมือ่ มีเหตุอนั ควรทีต่ อ้ งรายงาน และ
ประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
พิจารณาอนุมัติงบประมาณประจ�ำปี
พิ จ ารณาอนุ มั ติ ร ายจ่ า ยพิ เ ศษ และ/หรื อ งบประมาณ
การลงทุนที่อยู่นอกงบประมาณประจ�ำปี
ก�ำกับดูแลให้มกี ารรายงานผลการตรวจสอบภายใน (ถ้ามี)
ตามแผนการและหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนด
พิจารณาอนุมัติผลการด�ำเนินงานและการจ่ายประโยชน์
ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์
พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารจั ด ประชุ ม สามั ญ ประจ�ำปี ข อง
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ หรือเมื่อเห็นสมควรให้มีการประชุม
เพื่อประโยชน์ในการจัดการกองทรัสต์ CPNREIT หรือ
เมื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ซึ่งถือหน่วยทรัสต์รวมกันไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 ของจ�ำนวนหน่วยทรัสต์ที่จ�ำหน่ายได้แล้ว
ทั้ ง หมด เข้ า ชื่ อ กั น ท�ำหนั ง สื อ ขอให้ เ รี ย กประชุ ม ผู ้ ถื อ
หน่วยทรัสต์ โดยระบุเหตุผลในการขอเรียกประชุมไว้
อย่างชัดเจนในหนังสือนั้น
พิจารณาอนุมัติแนวทางในการด�ำเนินการแก้ไขข้อพิพาท
และข้ อ ร้ อ งเรี ย นที่ ส�ำคั ญ อั น เกี่ ย วกั บ การด�ำเนิ น งาน
ของกองทรัสต์ CPNREIT ตามทีเ่ ห็นว่าจ�ำเป็นและเหมาะสม
เพือ่ ให้ด�ำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนและข้อพิพาทเกีย่ วกับ
การด�ำเนิ น งานของกองทรั ส ต์ CPNREIT จากบุ ค คล

		
		
		
		
20)
		
		
		
		
		
		
		
		
21)
		

ภายนอกหรือผู้ถือหน่วยทรัสต์ ด�ำเนินการอื่นใดเพื่อให้
เป็ น ไปตามข้ อ กฎหมาย ข้ อ บั ง คั บ มติ ที่ ป ระชุ ม ผู ้ ถื อ
หน่วยทรัสต์ สัญญาก่อตั้งทรัสต์ สัญญาแต่งตั้งผู้จัดการ
กองทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวน
คณะกรรมการของผู้จัดการกองทรัสต์อาจมอบหมายให้
กรรมการคนหนึง่ หรือหลายคนหรือบุคคลอืน่ ใดปฏิบตั กิ าร
อย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการก็ได้ ทั้งนี้ การมอบ
อ�ำนาจดั ง กล่ า วจะไม่ ร วมถึ ง การมอบอ�ำนาจหรื อ การ
มอบอ�ำนาจช่วงทีท่ �ำให้กรรมการหรือผูร้ บั มอบอ�ำนาจจาก
กรรมการดังกล่าว สามารถอนุมัติรายการที่ตนเองหรือ
บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง มีสว่ นได้เสียหรือมีผลประโยชน์
ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับผลประโยชน์ของกองทรัสต์
CPNREIT
พิจารณาอนุมัติวิธีการด�ำเนินการทางกฎหมายส�ำหรับ
ข้อพิพาทที่เกิดขึ้น

3. หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการอิสระ
ผู้จัดการกองทรัสต์ก�ำหนดให้มีกรรมการอิสระเป็นส่วนหนึ่งของ
คณะกรรมการบริษัท ซึ่งกรรมการอิสระจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ ในการท�ำหน้าที่ติดตาม
ดูแลตรวจสอบการท�ำงานของผู้บริหารและฝ่ายงานของผู้จัดการ
กองทรัสต์ เพือ่ ให้เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี พิจารณา
ให้ความเห็นสนับสนุนต่อนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อกองทรัสต์
CPNREIT และ/หรือผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ หรือคัดค้านเมือ่ เห็นว่าผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์อาจตัดสินใจที่ส่งผลกระทบกับกองทรัสต์ CPNREIT
และ/หรือผู้ถือหน่วยทรัสต์ ในทางลบ โดยกรรมการอิสระต้องมี
ความเป็นอิสระจากการควบคุมของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และ
ไม่มสี ว่ นเกีย่ วข้องหรือมีสว่ นได้เสียกับการตัดสินใจในการด�ำเนินงาน
ของผู้จัดการกองทรัสต์ และกองทรัสต์ CPNREIT โดยมีบทบาท
หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการอิสระดังนี้
1)
		
		
		
		
2)
		
		
3)
		
		
4)
		
		
		
		
		

พิจารณาให้ความเห็นหรือให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับรายการ
กับบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงของกองทรัสต์ CPNREIT หรือรายการ
ทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทัง้ การได้มาหรือ
จ�ำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยส�ำคัญ เพื่อประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยทรัสต์
ให้ ค�ำแนะน�ำหรื อ ให้ ค วามเห็ น ในเรื่ อ งที่ ส�ำคั ญ เช่ น
โครงสร้างเงินทุน นโยบายของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ นโยบาย
การควบคุมการปฏิบัติงาน เป็นต้น
ให้ความเห็นเกี่ยวกับนโยบายในการบริหารและจัดการ
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและหลักเกณฑ์วิธีการควบคุมหรือ
ลดความเสี่ยง
เสนอแนะหรื อ แนะน�ำในที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการของ
ผู้จัดการกองทรัสต์ ในเรื่องที่ส�ำคัญที่ควรพิจารณา เช่น
การลงทุนในทรัพย์สินหลัก การพิจารณาข้อร้องเรียน
การพิจารณาข้อพิพาททางกฎหมาย การเปลี่ยนตัวผู้เช่า
ทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ CPNREIT หรือผู้บริหาร
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ (ถ้ า มี ) รวมทั้ ง ให้ ค�ำแนะน�ำหรื อ ให้
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5)
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ความเห็นในเรื่องที่กรรมการอิสระมีความช�ำนาญหรือ
มีประสบการณ์เป็นพิเศษทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารจัดการ
กองทรัสต์ CPNREIT
พิ จ ารณา ก�ำกั บ ดู แ ล และให้ ค�ำแนะน�ำแก่ ผู ้ จั ด การ
กองทรัสต์ ในการจัดท�ำงบการเงินของผู้จัดการกองทรัสต์
และกองทรัสต์ CPNREIT ให้มีความถูกต้องครบถ้วน
เสนอแนะเรื่ อ งที่ ส�ำคั ญ ที่ ค วรพิ จ ารณาในที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการของผู้จัดการกองทรัสต์
แต่งตัง้ ดูแลติดตามการด�ำเนินงาน ตรวจสอบ ให้ค�ำแนะน�ำ
หรือให้ความเห็นเกี่ยวกับแผนการด�ำเนินงาน ประเมิน
ผลงาน และให้ค�ำแนะน�ำหรือให้ความเห็นเกีย่ วกับผลการ
ประเมินผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน (ถ้ามี) รวมถึง
การน�ำเสนอและให้ ค วามเห็ น เกี่ ย วกั บ รายงานการ
ตรวจสอบภายในต่อที่ประชุมคณะกรรมการของผู้จัดการ
กองทรัสต์
พิจารณาให้มีการตรวจสอบภายในเมื่อเห็นสมควร
ดูแลให้ทปี่ รึกษาของคณะกรรมการของผูจ้ ดั การกองทรัสต์
ไม่ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ในกรณี ที่ มี ก ารพิ จ ารณาประเด็ น
ซึ่งที่ปรึกษาอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใดตามที่ ค ณะกรรมการของผู ้ จั ด การ
กองทรัสต์มอบหมายและเป็นประโยชน์ต่อกองทรัสต์
CPNREIT

จากบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการอิสระที่ได้
ก�ำหนดไว้ ข ้ า งต้ น ฝ่ า ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งจะต้ อ งมี ก ารรายงานให้
กรรมการอิสระพิจารณาและรับทราบอย่างสม�่ำเสมอ รวมถึงการ
ให้ค�ำแนะน�ำทีจ่ �ำเป็นเกีย่ วกับรายการเกีย่ วโยงกันหรือรายการทีอ่ าจ
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั กองทรัสต์ CPNREIT และจุดอ่อน
ด้านการควบคุมภายในและจุดที่ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับ
ระบบการควบคุมภายใน ในการท�ำหน้าทีใ่ นฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์
และความคืบหน้าในการแก้ไข
ทัง้ นี้ ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้ก�ำหนดให้
กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อยดังต่อไปนี้
1)
		
		
		
		
		
2)
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ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของผู้จัดการกองทรัสต์ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของ
ผู ้ จั ด การกองทรั ส ต์ หรื อ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วโยงกั น ทั้ ง นี้
ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258
ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ ของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
ไม่ เ ป็ น หรื อ เคยเป็ น กรรมการที่ มี ส ่ ว นร่ ว มบริ ห ารงาน
ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�ำ หรือ
ผู้มีอ�ำนาจควบคุมของผู้จัดการกองทรัสต์ บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ ผู้มีอ�ำนาจควบคุมของผู้จัดการกองทรัสต์ หรือ
เป็นบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้าด�ำรงต�ำแหน่ง
รายงานประจำ�ปี 2562

3)
		
		
		
		
		
		
4)
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
5)
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
6)
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
7)
		
		
8)
		
		
		

ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการ
จดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา
คู ่ ส มรส พี่ น ้ อ ง และบุ ต ร รวมทั้ ง คู ่ ส มรสของบุ ต ร
ของกรรมการรายอืน่ ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี �ำนาจ
ควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ
ผูบ้ ริหาร หรือผูม้ อี �ำนาจควบคุมของผูจ้ ดั การกองทรัสต์หรือ
บริษัทย่อย
ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มี
อ�ำนาจควบคุมของผู้จัดการกองทรัสต์ หรือนิติบุคคลที่
อาจเป็นบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วโยง ในลักษณะทีอ่ าจเป็นการ
ขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้ง
ไม่ เ ป็ น หรื อ เคยเป็ น ผู ้ ถื อ หุ ้ น ที่ มี นั ย กรรมการที่ ไ ม่ ใ ช่
กรรมการอิ ส ระ หรื อ ผู ้ บ ริ ห ารของผู ้ ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์
ทางธุรกิจกับผู้จัดการกองทรัสต์ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจเป็นบุคคล
ที่มีความเกี่ยวโยง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเข้าด�ำรงต�ำแหน่ง
ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของผู้จัดการกองทรัสต์
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอ�ำนาจควบคุมของผู้จัดการกองทรัสต์ หรือนิติบุคคล
ทีอ่ าจมีความเกีย่ วโยง และไม่เป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ อี �ำนาจ
ควบคุม กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือ
หุ้นส่วนผู้จัดการของส�ำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชี
ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของผู้จัดการ
กองทรัสต์ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความเกี่ยวโยง สังกัดอยู่
เว้ น แต่ จ ะได้ พ ้ น จากการมี ลั ก ษณะดั ง กล่ า วมาแล้ ว
ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้าด�ำรงต�ำแหน่ง
ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึง
การให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทาง
การเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจาก
ผู้จัดการกองทรัสต์ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของผู้จัดการ
กองทรัสต์ หรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความเกีย่ วโยง และไม่เป็น
ผู ้ ถื อ หุ ้ น ที่ มี นั ย ผู ้ มี อ�ำนาจควบคุ ม กรรมการที่ ไ ม่ ใ ช่
กรรมการอิ ส ระ ผู ้ บ ริ ห าร หรื อ หุ ้ น ส่ ว นผู ้ จั ด การของ
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการ
มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้าด�ำรง
ต�ำแหน่ง
ไม่เป็นกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพือ่ เป็นตัวแทนของ
กรรมการของผู้จัดการกองทรัสต์ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวโยงกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ
แข่ ง ขั น ที่ มี นั ย กั บ กิ จ การของผู ้ จั ด การกองทรั ส ต์ หรื อ
บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือ
เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน
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ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1
ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น
ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ
แข่ ง ขั น ที่ มี นั ย กั บ กิ จ การของผู ้ จั ด การกองทรั ส ต์ ห รื อ
บริษัทย่อย
ไม่เป็นบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เห็นว่าไม่สมควรเป็น
ผู้บริหารตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือ
บุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการ
ก�ำกั บ ตลาดทุ น ว่ า ด้ ว ยลั ก ษณะต้ อ งห้ า มของบุ ค ลากร
ในธุรกิจตลาดทุนโดยอนุโลม ตามข้อ 12(4) ของประกาศ
ส�ำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สช. 29/2555 เรือ่ ง หลักเกณฑ์ เงือ่ นไข
และวิธกี ารในการให้ความเห็นชอบผูจ้ ดั การกองทรัสต์และ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน และที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติมหรือ
ตามกฎเกณฑ์อื่น ๆ ที่ส�ำนักงาน ก.ล.ต. อาจเปลี่ยนแปลง
ในอนาคต
ไม่เคยต้องค�ำพิพากษาว่าด้วยกระท�ำความผิดตามกฎหมาย
หลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน
ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ กฎหมาย
ว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยการประกัน
วินาศภัย กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิ น หรื อ กฎหมายที่ เ กี่ ย วกั บ ธุ ร กิ จ การเงิ น
ในท�ำนองเดียวกัน ไม่วา่ จะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมาย
ต่างประเทศ โดยหน่วยงานที่มีอ�ำนาจตามกฎหมายนั้น
ทั้งนี้ ในความผิดเกี่ยวกับการกระท�ำอันไม่เป็นธรรมที่
เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานที่มี
ลักษณะเป็นการหลอกลวงฉ้อฉลหรือทุจริต
ไม่มลี กั ษณะอืน่ ใดทีท่ �ำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็น
อิสระเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของผู้จัดการกองทรัสต์

ทัง้ นี้ ในส่วนนี้ ค�ำว่า “บริษทั ใหญ่” “บริษทั ย่อย” “บริษทั ย่อยล�ำดับ
เดียวกัน” “บริษัทร่วม” “ผู้ที่เกี่ยวโยง” “ผู้บริหาร” “ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่” “ผู้มีอ�ำนาจควบคุม” “บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง” ให้มี
ความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของค�ำดังกล่าวที่ก�ำหนดไว้ใน
ประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและ
การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
คณะกรรมการของผู้จัดการกองทรัสต์และกรรมการอิสระมีหน้าที่
ในการก�ำกับดูแลและให้ค�ำแนะน�ำที่จ�ำเป็นแก่ผู้จัดการกองทรัสต์
ในขณะที่ ป ระธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารมี อ�ำนาจ หน้ า ที่ แ ละความ
รั บ ผิ ด ชอบในการควบคุ ม ติ ด ตามและดู แ ลการด�ำเนิ น งานของ
ผู้จัดการกองทรัสต์ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นผู้จัดการ
กองทรัสต์เป็นไปตามนโยบายที่ก�ำหนด สัญญาก่อตั้งทรัสต์ สัญญา
แต่งตั้งผู้จัดการกองทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อมูล หนังสือชี้ชวน
ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลจัดการกองทรัสต์

4. หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ในการควบคุม ติดตามและดูแลการด�ำเนินงานของผูจ้ ดั การกองทรัสต์
โดยก�ำหนดหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ดังนี้
1) ก�ำหนดแผนการด�ำเนิ น งานในการจั ด การกองทรั ส ต์
		 CPNREIT การจัดโครงสร้างเงินทุน การตัดสินใจลงทุน
		 การวางกลยุทธ์และนโยบายในการคัดเลือกและจัดหา
		 ผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ ภายใต้นโยบายของ
		 ผู้จัดการกองทรัสต์
2) พิจารณาอนุมตั แิ ผนการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบตั ิ
		 งานประจ�ำปี
3) พิจารณาคัดเลือก อนุมตั กิ ารว่าจ้าง และอนุมตั กิ ารเลิกจ้าง
		 รวมถึงเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการว่าจ้างบุคลากรของ
		 ผู้จัดการกองทรัสต์
4) ดูแลบริหารการด�ำเนินงาน และ/หรือการบริหารงาน
		 ประจ�ำวันในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์ รวมถึงการก�ำกับดูแล
		 การปฏิบตั งิ านโดยรวมของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ และประเมิน
		 ผลงานบุคลากรของผู้จัดการกองทรัสต์ ให้เป็นไปตาม
		 นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของผู้จัดการกองทรัสต์
		 มติคณะกรรมการของผู้จัดการกองทรัสต์ สัญญาก่อตั้ง
		 ทรัสต์ สัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ แบบแสดงรายการ
		 ข้อมูล หนังสือชีช้ วน ระเบียบ มติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
		 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของผู้จัดการ
		 กองทรัสต์
5) พิจารณาอนุมัติการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้จัดการ
		 กองทรัสต์และการด�ำเนินงานของกองทรัสต์ CPNREIT
6) พิจารณาอนุมัติวิธีการด�ำเนินการทางกฎหมายส�ำหรับ
		 ข้อพิพาทที่เกิดขึ้นที่มีระดับความมีนัยส�ำคัญอยู่ภายใน
		 ขอบเขตอ�ำนาจการอนุมัติของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7) เป็ น ตั ว แทนผู ้ จั ด การกองทรั ส ต์ ตลอดจนมี อ�ำนาจ
		 มอบหมายให้บุคคลด�ำเนินการในการติดต่อกับหน่วยงาน
		 ราชการและหน่วยงานก�ำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
8) มีอ�ำนาจในการออก แก้ไข เพิ่มเติม หรือปรับปรุงระเบียบ
		 ค�ำสั่ง และข้อบังคับที่เกี่ยวกับการท�ำงานของผู้จัดการ
		 กองทรัสต์ ภายในกรอบนโยบายทีไ่ ด้รบั จากคณะกรรมการ
9) มีอ�ำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบใด ๆ ตามที่ได้รับ
		 มอบหมายหรื อ ตามนโยบายที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจาก
		 คณะกรรมการของผู้จัดการกองทรัสต์
10) มีอ�ำนาจในการมอบอ�ำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้
		 บุ ค คลอื่ น ปฏิ บั ติ ง านเฉพาะอย่ า งแทนได้ โดยการ
		 มอบอ�ำนาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่
		 ภายในขอบเขตแห่ ง การมอบอ�ำนาจตามหนั ง สื อ มอบ
		 อ�ำนาจทีใ่ ห้ไว้ และ/หรือ ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อก�ำหนด
		 หรื อ ค�ำสั่ ง ที่ ค ณะกรรมการของผู ้ จั ด การกองทรั ส ต์
		 ได้ ก�ำหนดไว้ ทั้ ง นี้ การมอบหมายอ�ำนาจหน้ า ที่ แ ละ
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ความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้นจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�ำนาจ หรือมอบอ�ำนาจช่วงที่ท�ำให้ประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร หรือผู้รับมอบอ�ำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อาจมี
ส่วนได้เสียหรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใด ๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับกองทรัสต์ CPNREIT
รายชื่อและประวัติผู้บริหาร
1 นางสาวพิรินี พริ้งศุลกะ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
คุณวุฒิทางการศึกษา
• Master of Science in Finance, University of Illinois at Urbana - Champaign
• ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์และการเงินระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ท�ำงาน
ปี 2560 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จ�ำกัด
ปี 2549 - 2560 ผู้อ�ำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารการเงิน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ำกัด (มหาชน)
ปี 2548 - 2549 ผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ-ตราสารทุน บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ�ำกัด
2 นางสาวปัทมิกา พงศ์สูรย์มาส
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรักษาการหัวหน้างานฝ่ายสนับสนุนการปฏิบัติงาน
คุณวุฒิทางการศึกษา
• MSc Investment Management, City University, London, UK
• MA International Financial Analysis, University of Newcastle upon Tyne, UK
• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ท�ำงาน
ปี 2562 - ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จ�ำกัด
ปี 2558 - 2562 ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายบริหารการเงิน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ำกัด (มหาชน)
ปี 2556 - 2557 ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ�ำกัด (มหาชน)
ปี 2551 - 2556 ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ธนาคารเกียรตินาคิน จ�ำกัด (มหาชน)
ปี 2548 - 2551 ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ธนาคารทิสโก้ จ�ำกัด (มหาชน)
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รายงานประจำ�ปี 2562

3 นางสาววัลภา วุ้นประเสริฐ
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายสนับสนุนการปฏิบัติงาน (ลาออกเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562)
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขากฎหมายเศรษฐกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ท�ำงาน
ปี 2560 - 2561 ผู้จัดการ ฝ่ายบัญชี บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
ปี 2558 - 2560 หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์การเงินและรายงานทางการเงิน บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ปี 2552 - 2558 ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีอาวุโส บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด
4 นางประไพรัตน์ ทีฆพุฒิ
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยงและก�ำกับควบคุม
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ประสบการณ์ท�ำงาน
ปี 2560 - ปัจจุบัน ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยงและก�ำกับควบคุม บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จ�ำกัด
ปี 2551 - 2560 ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบริหารความเสี่ยง บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ำกัด (มหาชน)
ปี 2539 - 2550 ผู้จัดการ ฝ่ายบัญชี บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ำกัด (มหาชน)

บุคลากรของผู้จัดการกองทรัสต์
ผู้จัดการกองทรัสต์มีบุคคลากรทั้งหมด 6 คน โดยแบ่งเป็นบุคลากรในแต่ละฝ่ายดังนี้
หน่วยงาน
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

ผู้รับผิดชอบหลัก
นางสาวพิรินี พริ้งศุลกะ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประสบการณ์ท�ำงาน
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารการเงิน
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ำกัด (มหาชน) (ปี 2549 – 2560)
ผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ-ตราสารทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ�ำกัด (ปี 2548 – 2549)

นางสาวณัฐิญา พลวารินทร์
ผู้อ�ำนวยการ

ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายบริหารการเงิน
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ำกัด (มหาชน) (ปี 2554 – 2560)
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หน่วยงาน
ฝ่ายสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน

ผู้รับผิดชอบหลัก
ประสบการณ์ท�ำงาน
นางสาวปัทมิกา พงศ์สูรย์มาส
ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายบริหารการเงิน
รองประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารและ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ำกัด (มหาชน) (ปี 2558 – 2562)
รั ก ษาการหั ว หน้ า งานฝ่ า ยสนั บ สนุ น
การปฏิบัติงาน
นางสาววัลภา วุ้นประเสริฐ
ผู้อ�ำนวยการ

(ลาออกเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562)

ผู้จัดการ ฝ่ายบัญชี
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหาชน) (ปี 2560-2561)
หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์การเงินและรายงานทางการเงิน
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ�ำกัด (ปี 2558-2560)

นางสาวพลับพลา เจริญสมบัติอมร
ผู้อ�ำนวยการ

ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีอาวุโส
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด (ปี 2559-2562)

นางสาวอันธิกา โกดาร์ต
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีกองทุน
บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
(ปี 2556 – 2560)
เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส
บริ ษั ท แผ่ น ดิ น ทอง พร็ อ พเพอร์ ตี้ ดี เ วลลอปเม้ น ท์ จ�ำกั ด (มหาชน)
(ปี 2549 – 2556)

นางประไพรัตน์ ทีฆพุฒิ
ผู้อ�ำนวยการ

ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบริหารความเสี่ยง
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ำกัด (มหาชน) (ปี 2551 - 2560)
ผู้จัดการ ฝ่ายบัญชี
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ำกัด (มหาชน) (ปี 2539 – 2550)

(แต่งตั้งเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563)

ฝ่ายบริหาร
ความเสี่ยงและ
ก�ำกับควบคุม

หน้าที่ของผู้จัดการกองทรัสต์
ผู้จัดการกองทรัสต์มีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักในการดูแล
จัดการกองทรัสต์ CPNREIT ซึ่งรวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินของ
กองทรัสต์ CPNREIT โดยผู้จัดการกองทรัสต์จะปฏิบัติหน้าที่ภายใต้
การก�ำกับดูแลของทรัสตี โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบของ
ผู้จัดการกองทรัสต์ ดังนี้
1. หน้าที่ต่อกองทรัสต์ CPNREIT
1.1 ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการด�ำเนิน
ธุรกิจดังต่อไปนี้
1)
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ปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ความรู้ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบ
วิชาชีพ ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความ
ซื่อสัตย์สุจริต โดยต้องปฏิบัติต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์อย่าง
เป็นธรรม เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยทรัสต์
โดยรวม รวมทัง้ ต้องปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์
สัญญาแต่งตั้งผู้จัดการกองทรัสต์ วัตถุประสงค์ในการ
ก่อตั้งกองทรัสต์ CPNREIT มติของผู้ถือหน่วยทรัสต์ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รายงานประจำ�ปี 2562

2)
		
		
3)
		
		
		
4)
		
		
		
5)
		
		
		
6)
		
		

ด�ำรงเงินทุนให้เพียงพอต่อการด�ำเนินธุรกิจและความ
รับผิดชอบอันอาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ
ผู้จัดการกองทรัสต์ได้อย่างต่อเนื่อง
เปิดเผย ให้ความเห็น หรือให้ข้อมูลที่มีความส�ำคัญและ
เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอในการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุน
โดยข้อมูลดังกล่าวต้องสื่อสารได้อย่างชัดเจน ไม่บิดเบือน
และไม่ท�ำให้ส�ำคัญผิด
ไม่ น�ำข้ อ มู ล จากการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ผู ้ จั ด การกองทรั ส ต์
ไปใช้ประโยชน์อย่างไม่เหมาะสมเพือ่ ตนเอง หรือท�ำให้เกิด
ความเสียหาย หรือกระทบต่อผลประโยชน์โดยรวมของ
กองทรัสต์ CPNREIT
ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังไม่ให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ และในกรณี ที่ มี ค วามขั ด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์เกิดขึ้น ต้องด�ำเนินการให้มั่นใจได้ว่าผู้ลงทุน
ได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรมและเหมาะสม
ปฏิบตั ติ ามกฎหมายหลักทรัพย์และกฎหมายอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการด�ำเนินการของกองทรัสต์ CPNREIT ตลอดจน
จรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิ ช าชี พ

		 ทีก่ �ำหนดโดยสมาคมทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับธุรกิจหลักทรัพย์ หรือ
		 องค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที่ส�ำนักงาน ก.ล.ต.
		 ยอมรับโดยอนุโลม และไม่สนับสนุน สั่งการ หรือให้
		 ความร่วมมือแก่บคุ คลใดในการปฏิบตั ฝิ า่ ฝืนกฎหมายหรือ
		 ข้อก�ำหนดดังกล่าว
7) ให้ ค วามร่ ว มมื อ ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องทรั ส ตี หรื อ
		 ส�ำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่อาจส่งผล
		 กระทบต่อการบริหารจัดการกองทรัสต์ CPNREIT อย่างมี
		 นัยส�ำคัญ หรือข้อมูลอื่นที่ควรแจ้งให้ทราบ
1.2 ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องจัดให้มีระบบงานที่มีคุณภาพ มีการ
ตรวจสอบและถ่วงดุลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ และ
สามารถรองรับงานในความรับผิดชอบได้อย่างครบถ้วน โดย
อย่างน้อยต้องครอบคลุมเรือ่ งดังต่อไปนี้ เพือ่ ให้การดูแลจัดการ
กองทรั ส ต์ CPNREIT ตามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากทรั ส ตี
ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
1)
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
2)
		
		
		
3)
		
		
		
		
		
		
4)
		
		
		
		

การก�ำหนดนโยบายในการจัดการกองทรัสต์ CPNREIT
การจั ด โครงสร้ า งเงิ น ทุ น ของกองทรั ส ต์ CPNREIT
การตั ด สิ น ใจลงทุ น ในทรั พ ย์ สิ น หลั ก และการก�ำหนด
นโยบายและกลยุ ท ธ์ ใ นการจั ด หาประโยชน์ จ าก
ทรั พ ย์ สิ น หลั ก เพื่ อ ให้ ก ารจั ด การลงทุ น ตามที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายเป็ น ไปด้ ว ยความรอบคอบ ระมั ด ระวั ง
สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์
และเป็นไปตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินการของกองทรัสต์ CPNREIT
ก�ำหนด ตลอดจนเพื่ อ รั ก ษาประโยชน์ ข องกองทรั ส ต์
CPNREIT และผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม
การบริหารและจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดูแล
จั ด การกองทรั ส ต์ CPNREIT ตามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย
เพื่อให้สามารถป้องกันและจัดการความเสี่ยงได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
การจั ด การความขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างกองทรัสต์ CPNREIT กับ
ผู้จัดการกองทรัสต์และบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการ
กองทรัสต์ ซึ่งรวมถึงมาตรการหรือแนวทางด�ำเนินการ
เพือ่ รักษาประโยชน์ทดี่ ที สี่ ดุ ของกองทรัสต์ CPNREIT หรือ
ผู ้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ โ ดยรวม เมื่ อ เกิ ด ความขั ด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์ขึ้น
การคัดเลือกบุคลากรของผู้จัดการกองทรัสต์และผู้รับ
มอบหมายในงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การด�ำเนิ น การของ
กองทรั ส ต์ CPNREIT (ถ้ า มี ) เพื่ อ ให้ มี ผู ้ ที่ มี ค วามรู ้
ความสามารถและมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับงานที่จะ
ปฏิบัติ

5)
		
		
		
		
6)
		
		
7)
8)
9)

การก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้จัดการกองทรัสต์และ
บุคลากรของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ รวมทัง้ การตรวจสอบดูแล
ผู้รับมอบหมายในงานที่เกี่ยวกับการจัดการกองทรัสต์
CPNREIT เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามที่ ก ฎหมายหลั ก ทรั พ ย์
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และสัญญาก่อตั้งทรัสต์ก�ำหนด
การเปิดเผยข้อมูลของกองทรัสต์ CPNREIT ที่ครบถ้วน
ถูกต้องและเพียงพอเพื่อให้เป็นไปตามที่ก�ำหนดในสัญญา
ก่อตั้งทรัสต์และกฎหมายหลักทรัพย์
การปฏิบัติการด้านงานสนับสนุน (Back Office)
การตรวจสอบและควบคุมภายใน
การติดต่อสือ่ สารกับผูล้ งทุนและการจัดการกับข้อร้องเรียน
ของผู้ลงทุน
10) การจัดการกับข้อพิพาททางกฎหมาย
ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทรัสต์อาจมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับด�ำเนิน
การในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจเป็นผู้จัดการกองทรัสต์
ได้ โดยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนด
1.3 ผู้จัดการกองทรัสต์อาจมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับด�ำเนิน
การในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจเป็นผู้จัดการ
กองทรัสต์ได้เท่าทีจ่ �ำเป็น เพือ่ ส่งเสริมให้การประกอบธุรกิจเป็น
ไปอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ภายใต้หลัก
เกณฑ์ที่ได้ก�ำหนดไว้
1.4 ให้ผู้จัดการกองทรัสต์จัดท�ำงบการเงินของตนให้เป็นไปตาม
มาตรฐานบัญชีทกี่ �ำหนดตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี และ
ส่งงบการเงินดังกล่าวต่อส�ำนักงาน ก.ล.ต. ภายในสามเดือน
นับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
1.5 ไม่ด�ำเนินการใด ๆ ที่จะส่งผลให้ทรัสตีไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่
ได้อย่างเป็นอิสระ เช่น การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่มีบุคคล
ทีเ่ กีย่ วโยงกันกับทรัสตีเป็นผูท้ รงกรรมสิทธิห์ รือสิทธิครอบครอง
1.6 ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตอ้ งจัดให้มกี ารประกันภัยความรับผิดทีอ่ าจ
เกิดขึน้ จากการด�ำเนินธุรกิจหรือการปฏิบตั งิ านของตนในฐานะ
เป็นผู้จัดการกองทรัสต์ ตลอดจนการปฏิบัติงานของกรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานของตน ตลอดระยะเวลาแห่งสัญญา
แต่งตัง้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ซึง่ เป็นไปตามระบบงานของผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์
1.7 ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
เพื่อพิจารณาลงมติในกรณีต่าง ๆ ตามที่ก�ำหนดไว้ในสัญญา
ก่ อ ตั้ ง ทรั ส ต์ เช่ น การแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม สั ญ ญาก่ อ ตั้ ง ทรั ส ต์
การเพิ่มทุนของกองทรัสต์ การเปลี่ยนแปลงทรัสตี เป็นต้น
1.8 ในกรณีทมี่ กี ารแต่งตัง้ ทีป่ รึกษาเพือ่ ให้ค�ำปรึกษาหรือค�ำแนะน�ำ
เกี่ ย วกั บ การลงทุ น ในอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ แ ละการจั ด การ
อสังหาริมทรัพย์ ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
1) ด�ำเนิ น การให้ ที่ ป รึ ก ษาแจ้ ง การมี ส ่ ว นได้ เ สี ย ในเรื่ อ ง
		 ที่พิจารณา
2) มิให้ที่ปรึกษาผู้ที่มีส ่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาไม่ว่า
		 โดยทางตรงหรือทางอ้อม เข้าร่วมพิจารณาในเรื่องนั้น
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1.9 ในการท�ำธุ ร กรรมเกี่ย วกับ อสังหาริม ทรัพย์เพื่อกองทรัส ต์
CPNREIT ผู ้ จั ด การกองทรั ส ต์ ต ้ อ งปฏิ บั ติ ใ ห้ เ ป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ด้วย
1)
		
		
		

ด�ำเนิ น การเพื่ อ ให้ มั่ น ใจได้ ว ่ า การจ�ำหน่ า ย จ่ า ย โอน
อสังหาริมทรัพย์ หรือการเข้าท�ำสัญญาที่เกี่ยวเนื่องกับ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อกองทรัสต์ CPNREIT เป็นไปอย่าง
ถูกต้องและมีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย

1.12

2) ด�ำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
		 ของกองทรั ส ต์ CPNREIT เป็ น ไปอย่ า งเหมาะสม
		 โดยอย่างน้อยต้องมีการด�ำเนินการดังต่อไปนี้
		 ก)
			
			
			
			

การประเมินความพร้อมของตนเองในการบริหาร
การลงทุ น ในอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ นั้ น ๆ ก่ อ นรั บ เป็ น
ผู ้ จั ด การกองทรั ส ต์ หรื อ ก่ อ นลงทุ น เพิ่ ม เติ ม ใน
อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวเพื่อกองทรัสต์ CPNREIT
แล้วแต่กรณี

		 ข) การวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ และการ
			 ตรวจสอบและสอบทาน (Due Diligence)
			 อสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนการประเมินความเสี่ยง
			 ด้านต่าง ๆ ทีอ่ าจเกิดจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
			 นัน้ ๆ พร้อมทัง้ จัดให้มแี นวทางการบริหารความเสีย่ ง
			 ด้วย ทั้งนี้ ความเสี่ยงดังกล่าวให้หมายความรวมถึง
			 ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหรือก่อสร้าง
			 อสังหาริมทรัพย์ (ถ้ามี) เช่น ความเสี่ยงที่อาจเกิดจาก
			 การก่อสร้างล่าช้า และการไม่สามารถจัดหาประโยชน์
			 จากอสังหาริมทรัพย์ได้ เป็นต้น
1.10 จัดให้มกี ารประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ หลักทีก่ องทรัสต์ CPNREIT
ลงทุน โดยบริษทั ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบ
จากส�ำนักงาน ก.ล.ต. ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ภายใต้
หลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์และกฎหมาย
ทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น ก่อนการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ หลัก
ของกองทรัสต์ CPNREIT การสอบทานการประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ CPNREIT การประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ CPNREIT ตามระยะเวลา
ที่กฎหมายก�ำหนด เป็นต้น
1.11 อสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ CPNREIT จะลงทุน นอกจาก
ต้องจัดให้มีการประเมินมูลค่าตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องก�ำหนด และจัดให้มีการตรวจสอบและสอบทาน
แล้ว ผู้จัดการกองทรัสต์ยังต้องด�ำเนินการต่าง ๆ ในการ
ตรวจสอบอสังหาริมทรัพย์ที่จะลงทุนเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
เช่น สภาพของอสังหาริมทรัพย์ ความสามารถของคู่สัญญา
ข้อมูลด้านการเงินและกฎหมาย ความเหมาะสมด้านอื่น ๆ
เป็นต้น เพือ่ ประกอบการตัดสินใจลงทุนและการเปิดเผยข้อมูล
ไม่ว่ากรณีใด ๆ หากผู้จัดการกองทรัสต์ไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ให้ทรัสตีจัดการกองทรัสต์ CPNREIT ตามความ
จ�ำเป็นเพื่อป้องกัน ยับยั้ง หรือจ�ำกัดมิให้เกิดความเสียหาย
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1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

อย่างร้ายแรงต่อประโยชน์ของกองทรัสต์ CPNREIT หรือ
ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ทงั้ ปวง โดยทรัสตีอาจมอบหมายให้บคุ คลอืน่
จัดการกองทรัสต์ CPNREIT แทนในระหว่างนี้ได้
ด�ำเนิ น การใด ๆ เพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง ทรั พ ย์ สิ น หลั ก หรื อ
อสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ CPNREIT จะลงทุนเพิ่มเติม
ในกรณีการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ CPNREIT เพื่อลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติม ภายใน 60 (หกสิบ) วัน นับแต่
วั น ที่ ก ่ อ ตั้ ง กองทรั ส ต์ CPNREIT แล้ ว เสร็ จ ส�ำหรั บ การ
เสนอขายหน่ ว ยทรั ส ต์ ค รั้ ง แรก หรื อ นั บ แต่ วั น ที่ ป ิ ด การ
เสนอขายหน่วยทรัส ต์ในกรณีการเสนอขายหน่วยทรัสต์
เพื่อการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ CPNREIT
ในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ตอ้ งเป็นการได้มาซึง่ กรรมสิทธิ์
หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์เท่านั้น เฉพาะกรณี
การได้ ม าซึ่ ง สิ ท ธิ ค รอบครองต้ อ งเป็ น กรณี ก ารได้ ม าซึ่ ง
เอกสารสิทธิเป็น น.ส.3 ก. หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
ที่มีเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองประเภท
น.ส.3 ก. เท่านั้น
อสังหาริมทรัพย์ทไี่ ด้มาต้องไม่อยูใ่ นบังคับแห่งทรัพยสิทธิหรือ
มี ข ้ อ พิ พ าทใด ๆ เว้ น แต่ ผู ้ จั ด การกองทรั ส ต์ แ ละทรั ส ตี
ได้พิจารณาโดยมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรว่าการอยู่
ภายใต้บงั คับแห่งทรัพยสิทธิหรือการมีขอ้ พิพาทนัน้ ไม่กระทบ
ต่อการหาประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวอย่างมี
นัยส�ำคัญ และเงือ่ นไขการได้มาซึง่ อสังหาริมทรัพย์นนั้ ยังเป็น
ประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม
การท�ำสัญญาเพือ่ ให้ได้มาซึง่ อสังหาริมทรัพย์ตอ้ งไม่มขี อ้ ตกลง
หรื อ ข้ อ ผู ก พั น ใด ๆ ที่ อ าจมี ผ ลให้ ก องทรั ส ต์ CPNREIT
ไม่สามารถจ�ำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ในราคายุตธิ รรม (ในขณะ
ทีม่ กี ารจ�ำหน่าย) เช่น ข้อตกลงทีใ่ ห้สทิ ธิแก่คสู่ ญ
ั ญาในการซือ้
อสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ CPNREIT ได้ก่อนบุคคลอื่น
โดยมีการก�ำหนดราคาไว้แน่นอนล่วงหน้า เป็นต้น หรืออาจ
มีผลให้กองทรัสต์ CPNREIT มีหน้าที่มากกว่าหน้าที่ปกติที่
ผู้เช่าพึงมีเมื่อสัญญาเช่าสิ้นสุดลง
จัดให้มีการประกันวินาศภัยหรือการประกันภัยที่มีลักษณะ
ความคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์เสมือนหรือ
ทดแทนการประกันวินาศภัยที่อาจเกิดขึ้นกับทรัพย์สินหลัก
ตามทีค่ สู่ ญ
ั ญาตกลงร่วมกันและไม่ขดั กับกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกที่อาจได้รับ
ความเสียหายจากทรัพย์สินหลักหรือจากการด�ำเนินการ
ในทรัพย์สินหลัก กับผู้รับประกันภัยที่เป็นที่ยอมรับในวงเงิน
คุ้มครองความเสียหายที่เพียงพอและเหมาะสมกับการจัดหา
ผลประโยชน์ในทรัพย์สินหลักเป็นอย่างน้อย
ด�ำเนินการให้ความเห็นเกี่ยวกับลักษณะธุรกรรม พร้อมทั้ง
เหตุผลและข้อมูลประกอบทีช่ ดั เจนทีเ่ กีย่ วข้องกับการได้มาซึง่
ทรัพย์สินหลักเพิ่มเติมของกองทรัสต์ CPNREIT ในเอกสาร
ขอความเห็นชอบหรือหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
เพื่อพิจารณาการเพิ่มทุนเพื่อลงทุนในทรัพย์สินหลักเพิ่มเติม
ของกองทรัสต์ CPNREIT

1.18 การจ�ำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหลัก ต้องจัดให้มีการประเมิน
มูลค่าทรัพย์สิน การขออนุมัติจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ การขอ
ความเห็ น ชอบจากทรั ส ตี และมี ก ารเปิ ด เผยข้ อ มู ล ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
1.19 ในกรณีทมี่ กี ารเปลีย่ นแปลงผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ต้องด�ำเนินการ
ให้ผู้จัดการกองทรัสต์รายใหม่ตกลงที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้เป็น
ไปตามสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง เว้นแต่เป็น
กรณี ที่ ที่ ป ระชุ ม ผู ้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ มี ม ติ อ นุ มั ติ ก ารแต่ ง ตั้ ง
ผู ้ จั ด การกองทรั ส ต์ ร ายใหม่ ต ามการเสนอชื่ อ ของทรั ส ตี
เนื่องจากผู้จัดการกองทรัสต์ไม่สามารถสรรหาบุคคลใด ๆ
มาท�ำหน้ า ที่ แ ทนตนได้ ภ ายในระยะเวลาที่ ก�ำหนด ทั้ ง นี้
ผู ้ จั ด การกองทรั ส ต์ ร ายเดิ ม ต้ อ งด�ำเนิ น การและให้ ค วาม
ร่วมมือตามที่จ�ำเป็น เพื่อให้การส่งมอบงานแก่บุคคลที่จะ
เข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทนตนเองส�ำเร็จลุล่วงไป
1.20 ในกรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตั้งทรัสต์ ต้องดูแล
ให้การแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการ
ตามที่ก�ำหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสต์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เมื่อด�ำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ ให้ด�ำเนินการจัดส่งส�ำเนา
สัญญาก่อตั้งทรัสต์ฉบับที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมแล้วให้ส�ำนักงาน
ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ลงนามหรือวันที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม (แล้วแต่กรณี)
1.21 ในกรณี ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงทรั ส ตี ให้ ด�ำเนิ น การแจ้ ง
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์และส�ำนักงาน
ก.ล.ต. ทราบ ภายในระยะเวลาตามที่ก�ำหนดในสัญญาก่อตั้ง
ทรัสต์
1.22 ยื่นค�ำขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์พร้อมทั้งเอกสาร
หลั ก ฐานใดๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ในกรณี ที่ มี ก ารเพิ่ ม ทุ น ของ
กองทรัสต์ CPNREIT พร้อมทั้งลงนามรับรองความถูกต้อง
ครบถ้วนของข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่
ของตน
1.23 ให้ความเห็นเกี่ยวกับความสามารถของผู้รับประกันรายได้
ในการปฏิบัติตามสัญญารับประกันรายได้ (ถ้ามี)
1.24 ด�ำเนินการให้หน่วยทรัสต์ที่เสนอขายแล้วหรือที่ออกใหม่
(กรณี เ พิ่ ม ทุ น กองทรั ส ต์ ) สามารถเข้ า เป็ น หลั ก ทรั พ ย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ภายใน 45 วันนับแต่วัน
ปิดการเสนอขายหน่วยทรัสต์
1.25 ด�ำเนินการใด ๆ เพื่อให้การจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่บุคคล
ใด ๆ หรื อ กลุ ่ ม บุ ค คลเดี ย วกั น ให้ เ ป็ น ไปตามอั ต ราและ
หลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2. หน้าที่ในการบริหารจัดการกองทรัสต์และทรัพย์สินของ
กองทรัสต์
2.1 ให้ความเห็นต่อเจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับคุณสมบัติ
หรือลักษณะของอสังหาริมทรัพย์ทกี่ องทรัสต์ CPNREIT ลงทุน
ตามที่ได้รับการร้องขอจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.2 ควบคุมและดูแลการบริหารจัดการทรัพย์สินหลัก และการ
จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ หลัก รวมตลอดถึงการบริหาร
จัดการในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน การซ่อมแซมอสังหาริมทรัพย์
ตามที่จ�ำเป็น กรณีการซ่อมแซมใหญ่จะต้องแจ้งให้ทรัสตี
ทราบก่อน
2.3 จัดให้มีการเปลี่ยนแปลง ฟื้นฟู และดัดแปลงทรัพย์สินหลัก
ตามความจ�ำเป็นและสมควรเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับสัญญา
ก่อตั้งทรัสต์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสัญญาเช่าที่ดิน
กับเจ้าของที่ดินอันเป็นที่ตั้งของทรัพย์สินหลัก และที่ได้มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม และสัญญาเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์และสัญญา
เช่ า สั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ผู ้ เ ช่ า ช่ ว งทรั พ ย์ สิ น หลั ก
โดยจะต้องแจ้งให้ทรัสตีทราบก่อน
2.4 ควบคุม ดูแล และติดตามให้ผู้เช่าช่วงทรัพย์สินหลักบริหาร
จัดการทรัพย์สินหลัก ซ่อมแซม ปรับปรุง และบ�ำรุงรักษา
ให้ ท รั พ ย์ สิ น หลั ก อยู ่ ใ นสภาพที่ ดี แ ละพร้ อ มที่ จ ะใช้ ห า
ผลประโยชน์ได้ตลอดเวลาตามทีก่ �ำหนดในแผนการด�ำเนินงาน
ประจ�ำปี สัญญาก่อตั้งทรัสต์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2.5 บริหารและจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ อืน่ ๆ ของกองทรัสต์
CPNREIT นอกจากทรัพย์สินหลัก รวมทั้งด�ำเนินการอื่นใด
ที่จ�ำเป็นเพื่อให้การบริหารทรัพย์สินอื่น ๆ ของกองทรัสต์
CPNREIT นอกจากทรั พ ย์ สิ น หลั ก เป็ น ไปตามแผนการ
ด�ำเนินงานประจ�ำปี สัญญาก่อตัง้ ทรัสต์และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
2.6 อ�ำนวยความสะดวกให้กับกองทรัสต์ CPNREIT หรือบุคคลที่
ได้รับมอบหมายจากทรัสตีในการตรวจตราทรัพย์สินหลัก
ภายในวันและเวลาท�ำการของผู้จัดการกองทรัสต์ รวมทั้ง
ให้ข้อมูล ถ้อยค�ำ และ/หรือส่งมอบเอกสารใด ๆ (ยกเว้นข้อมูล
ถ้อยค�ำ และ/หรือเอกสารอื่นใดอันเกี่ยวกับทรัพย์สินทาง
ปัญญาของผู้จัดการกองทรัสต์ หรือของบริษัทในเครือของ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์) ตามทีท่ รัสตีรอ้ งขอในกรณีทมี่ คี วามจ�ำเป็น
และเหมาะสม
2.7 อ�ำนวยความสะดวกให้ กั บ บริ ษั ท ประเมิ น มู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น
ของกองทรั ส ต์ CPNREIT หรื อ บุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย
จากบริ ษั ท ประเมิ น มู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น ดั ง กล่ า วในการส�ำรวจ
ทรัพย์สินหลักเพื่อการประเมินค่า รวมทั้งให้ข้อมูล ถ้อยค�ำ
และ/หรือส่งมอบเอกสารใด ๆ (ยกเว้นข้อมูล ถ้อยค�ำ และ/
หรือ เอกสารอืน่ ใดอันเกีย่ วกับทรัพย์สนิ ทางปัญญาของผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์ หรือของบริษัทในเครือของผู้จัดการกองทรัสต์)
ตามที่ บ ริ ษั ท ประเมิ น มู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น ร้ อ งขอในกรณี ที่ มี
ความจ�ำเป็นและเหมาะสม
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2.8 จัดเตรียมเอกสารหลักฐานใด ๆ ที่อยู่ในความครอบครอง
ของผู ้ จั ด การกองทรั ส ต์ อั น เกี่ ย วกั บ หรื อ เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ
ทรัพย์สนิ หลัก และ/หรือได้ครอบครองไว้ในนามของกองทรัสต์
CPNREIT รวมทัง้ เอกสารหลักฐานทางการบัญชีทเี่ กีย่ วกับหรือ
เกี่ยวเนื่องกับกองทรัสต์ CPNREIT เพื่อให้ทรัสตีหรือบุคคล
ที่ได้รับมอบหมายจากทรัสตี และ/หรือผู้สอบบัญชีสามารถ
ตรวจสอบได้ภายในวันและเวลาท�ำการของผูจ้ ดั การกองทรัสต์
และหากได้ รั บ การร้ อ งขอจากทรั ส ตี หรื อ บุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายจากทรัสตี และ/หรือผูส้ อบบัญชี ผูจ้ ดั การกองทรัสต์
ต้องด�ำเนินการส่งมอบบรรดาเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวกับหรือ
เกี่ยวเนื่องกับกองทรัสต์ CPNREIT ตามที่ได้รับการร้องขอ
ให้แก่ทรัสตี และ/หรือผูส้ อบบัญชี (แล้วแต่กรณี) ภายใน 15 วัน
ท�ำการนับแต่วันที่ได้ทราบถึงหรือควรทราบถึงการร้องขอ
ดั ง กล่ า ว เว้ น แต่ จ ะมี เ หตุ อั น สมควรหรื อ คู ่ สั ญ ญาตกลง
เป็นอย่างอื่น
2.9 ควบคุ ม ดู แ ล และติ ด ตามผู ้ เ ช่ า ช่ ว งทรั พ ย์ สิ น หลั ก
รวมทั้งด�ำเนินการใด ๆ ร่วมกับทรัสตี และ/หรือผู้เช่าช่วง
ทรัพย์สนิ หลัก เพือ่ ให้ทรัสตี และ/หรือผูเ้ ช่าช่วงทรัพย์สนิ หลักน�ำส่ง
ค่าธรรมเนียมและภาษีโรงเรือนและที่ดิน (หรือภาษีอื่นใด
ในท�ำนองเดียวกัน) อันเกิดจากทรัพย์สนิ หลัก รวมถึงการติดต่อ
ประสานงาน ให้ขอ้ มูล ยืน่ เอกสาร และน�ำส่งภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย
ที่ทรัสตีมีหน้าที่หกั ณ ทีจ่ ่าย และ/หรือภาษีอื่นใดอันเนือ่ งจาก
การบริหารจัดการทรัพย์สนิ ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
2.10 ควบคุม ดูแล และติดตามผู้เช่าช่วงทรัพย์สินหลัก ให้ปฏิบัติ
หน้ า ที่ ต ามที่ ก�ำหนดไว้ ใ นสั ญ ญาเช่ า ช่ ว งอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์
สั ญ ญาเช่ า สั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง สั ญ ญาก่ อ ตั้ ง ทรั ส ต์
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2.11 แจ้งให้ทรัสตีทราบภายในระยะเวลาอันสมควรถึง (ก) ความ
ช�ำรุ ด บกพร่ อ งของทรั พ ย์ สิ น หลั ก รวมถึ ง อุ ป กรณ์ แ ละ
สิ่งอ�ำนวยความสะดวกต่าง ๆ หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์ใด ๆ
ที่จะท�ำให้มูลค่าของทรัพย์สินหลักลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญ และ
(ข) กรณีที่มีการผิดสัญญาใด ๆ ในสาระส�ำคัญ โดยผู้เช่าช่วง
ทรัพย์สินหลัก
2.12 ด�ำเนินการอื่นใดตามที่กองทรัสต์ CPNREIT จะพิจารณา
เห็นว่าจ�ำเป็นและสมควร เพื่อให้ทรัพย์สินหลักอยู่ในสภาพ
ทีด่ แี ละพร้อมในการใช้เพือ่ การจัดหาผลประโยชน์ หรือเป็นไป
ตามเจตนารมณ์ ข องสั ญ ญาแต่ ง ตั้ ง ผู ้ จั ด การกองทรั ส ต์
ทุกประการ รวมทั้งให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับสภาวะตลาดในกรณี
ที่กองทรัสต์ CPNREIT ประสงค์จะขาย หรือโอนสิทธิการเช่า
หรือเช่าช่วงทรัพย์สินหลัก
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3. การจัดท�ำบัญชีและรายงาน เอกสารการจัดการและการ
ตรวจสอบภายใน
3.1 จัดท�ำและเปิดเผยข้อมูลของกองทรัสต์ CPNREIT ตามทีส่ ญ
ั ญา
ก่อตั้งทรัสต์และกฎหมายหลักทรัพย์ก�ำหนดต่อส�ำนักงาน
ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทรัสตี และผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ ซึง่ รวมถึง
การจัดส่งรายงานประจ�ำปีของกองทรัสต์ CPNREIT ให้แก่
ทรัสตีและผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญ
ประจ�ำปี
3.2 จัดให้มีบัญชีและรายงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจาก
ทรัสตีหรือตามทีเ่ ห็นว่าจ�ำเป็นและสมควรในการบริหารจัดการ
กองทรัสต์ CPNREIT และทรัพย์สนิ หลัก เพือ่ จัดส่งบัญชีรายงาน
และเอกสารดังกล่าวให้แก่ส�ำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์
ทรัสตี และผู้ถือหน่วยทรัสต์ ภายในระยะเวลาตามที่ทรัสตี
ก�ำหนด เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ กฎหมายหลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
กฎหมายอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง รวมถึ ง ค�ำสั่ ง ของเจ้ า หน้ า ที่ ข อง
ทางราชการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.3 ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทรัสต์จะจัดท�ำบัญชีดังกล่าวตามหลักการ
บั ญ ชี ที่ เ ป็ น ที่ รั บ รองโดยทั่ ว ไป โดยจะแบ่ ง แยกทรั พ ย์ สิ น
และ/หรือดอกผลใด ๆ ทีเ่ กิดจากทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์ CPNREIT
ลงทุน และ/หรือทรัพย์สินใด ๆ ที่ผู้จัดการกองทรัสต์ได้รับไว้
และ/หรื อ พึ ง รั บ ไว้ ใ นนามกองทรั ส ต์ CPNREIT ออกจาก
ทรัพย์สินของตน และผู้จัดการกองทรัสต์จะด�ำเนินการจัดเก็บ
เอกสารหลักฐานประกอบการบัญชีและการบันทึกบัญชีเป็น
ระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี ให้อยูใ่ นสภาพสมบูรณ์ ครบถ้วน และ
พร้อมให้ทรัสตีเข้าตรวจสอบ
3.4 ส่งมอบเอกสารดังต่อไปนี้ให้แก่ทรัสตี ภายในระยะเวลาที่ได้
รั บ มอบหมายจากทรั ส ตี เ พื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ กฎหมาย
หลั ก ทรั พ ย์ แ ละกฎหมายอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง รวมถึ ง ค�ำสั่ ง ของ
เจ้าหน้าที่ของทางราชการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง
1)
		
		
		
2)
		
		
		
		
		
		
		
		
3)
		
		
		

รายงานประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ฉบับเต็ม โดยจัดส่ง
ให้แก่ทรัสตีไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน ล่วงหน้าก่อนวันครบก�ำหนด
วันประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ CPNREIT
ต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์
รายงานมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทรัสต์ CPNREIT และ
มูลค่าหน่วยทรัสต์ ณ วันท�ำการสุดท้ายของแต่ละไตรมาส
โดยจัดส่งให้แก่ทรัสตีเพื่อพิจารณารับรอง แล้วน�ำส่ง
ส�ำนั ก งาน ก.ล.ต. ภายใน 45 วั น นั บ แต่ วั น สุ ด ท้ า ย
ของแต่ละไตรมาสนั้น ซึ่งรวมถึงท�ำการค�ำนวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของทรัพย์สินหลัก ณ วันท�ำการสุดท้าย
ของแต่ละไตรมาสให้แก่ทรัสตีเพื่อประกอบการค�ำนวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ CPNREIT และมูลค่า
หน่วยทรัสต์ดังกล่าว
ข้อมูลปัจจุบันเกี่ยวกับรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับ
ผู้จัดการกองทรัสต์ และสาระของรายการที่เป็นธุรกรรม
ระหว่างกองทรัสต์ CPNREIT กับผู้จัดการกองทรัสต์หรือ
บุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์ โดยจัดส่งให้แก่

		
		
		
4)
		
		
		
		
5)
		
		
		
		
		
		
6)
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

ทรัสตีภายใน 30 วันนับจากวันที่ 30 มิถุนายน และวันที่
31 ธั น วาคม และจั ด ส่ ง ให้ ท รั ส ตี เ พื่ อ พิ จ ารณาก่ อ น
วันเข้าท�ำธุรกรรม
ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์ CPNREIT กับ
ผู้จัดการกองทรัสต์หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการ
กองทรั ส ต์ ใ นรอบระยะเวลาบั ญ ชี ก ่ อ นและรอบระยะ
เวลาบัญชีปัจจุบัน โดยด�ำเนินการเปิดเผยในรายงาน
ประจ�ำปีและงบการเงินของกองทรัสต์ CPNREIT
ข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่าง
เจ้ า ของทรั พ ย์ สิ น ที่ ก องทรั ส ต์ CPNREIT ลงทุ น และ
กองทรัสต์ CPNREIT ตลอดจนมาตรการทีใ่ ช้ในการป้องกัน
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว โดยด�ำเนินการ
เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบโดยชัดแจ้งตั้งแต่วันเริ่ม
การเสนอขายหน่วยทรัสต์ต่อประชาชนเป็นครั้งแรกและ
ทุกครั้งเมื่อเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียหรือการได้รับประโยชน์ของ
ผู้จัดการกองทรัสต์หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการ
กองทรัสต์ จากบริษัทหรือบุคคลที่เป็นคู่ค้ากับกองทรัสต์
CPNREIT โดยด�ำเนินการเปิดเผยข้อมูลในแบบแสดง
รายการข้ อ มู ล สั ญ ญาก่ อ ตั้ ง ทรั ส ต์ หรื อ ในหนั ง สื อ
เชิญประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อขออนุมัติท�ำรายการ
ต่าง ๆ และรายงานประจ�ำปีของกองทรัสต์ CPNREIT
เพื่ อ ผู ้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ แ ละทรั ส ตี จ ะใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล
ประกอบการพิ จ ารณาความเป็ น อิ ส ระของผู ้ จั ด การ
กองทรัสต์ในการเข้าท�ำธุรกรรมต่าง ๆ เพื่อกองทรัสต์
CPNREIT และความสมเหตุ ส มผลของธุ ร กรรมนั้ น
ส่วนได้เสียหรือการได้รบั ประโยชน์ทตี่ อ้ งพิจารณาเปิดเผย
เช่น เจ้าหนี้ ลูกหนี้ ผู้ค�้ำประกันหรือได้รับการค�้ำประกัน
การถือหุน้ ระหว่างกัน หรือมีผถู้ อื หุน้ รายใหญ่หรือผูบ้ ริหาร
เป็ น กลุ่ม เดียวกัน การให้ห รือรับ บริการ การซื้อขาย
ระหว่างกัน และการออกค่าใช้จา่ ยต่าง ๆ ให้แก่กนั เป็นต้น

7) ข้อมูลปัจจุบนั เกีย่ วกับรายการทีเ่ ป็นธุรกรรมการได้มาหรือ
จ�ำหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์ CPNREIT โดย
ด�ำเนินการจัดส่งให้แก่ทรัสตีและผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ลว่ งหน้า
ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันเข้าท�ำธุรกรรม และด�ำเนินการ
เปิดเผยต่อประชาชนและส�ำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน
นับแต่วันที่ได้มาหรือจ�ำหน่ายไปของทรัพย์สินหลัก
8) ข้อมูลเกีย่ วกับธุรกรรมการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ
หลักและอุปกรณ์ของกองทรัสต์ CPNREIT ในรอบระยะ
เวลาบัญชีก่อนและรอบระยะเวลาบัญชีป ัจจุบัน โดย
ด�ำเนินการเปิดเผยในรายงานประจ�ำปีและงบการเงิน
ของกองทรัสต์ CPNREIT
9) ข้อมูลปัจจุบันเกี่ยวกับรายการที่เป็นการกู้ยืมเงินและก่อ
ภาระผูกพันของกองทรัสต์ CPNREIT โดยด�ำเนินการจัด
ส่งให้แก่ทรัสตีเพื่อรับทราบ ก่อนวันเข้าท�ำธุรกรรมพร้อม
กับสัญญากู้ยืม

10) ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมการกู้ยืมเงินและก่อภาระผูกพัน
ของกองทรัสต์ CPNREIT ในรอบระยะเวลาบัญชีกอ่ นและ
รอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน โดยด�ำเนินการเปิดเผยใน
รายงานประจ�ำปีและงบการเงินของกองทรัสต์ CPNREIT
11) ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมที่ทรัสตีเห็นว่ามีผลกระทบอย่างมี
นัยส�ำคัญต่อทรัพย์สินของกองทรัสต์ CPNREIT โดยได้รับ
การร้องขอจากทรัสตี โดยด�ำเนินการจัดส่งให้แก่ทรัสตีเพือ่
พิจารณาล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 14 วันก่อนวันเข้าท�ำธุรกรรม
12) งบการเงินของผูจ้ ดั การกองทรัสต์และข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การจัดท�ำงบการเงิน โดยด�ำเนินการจัดส่งให้แก่ทรัสตีลว่ ง
หน้าไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันครบก�ำหนดการส่งงบการ
เงินต่อส�ำนักงาน ก.ล.ต.
อนึ่ง รายงานดังกล่าวข้างต้นเป็นเพียงรูปแบบและตัวอย่างของ
รายงานที่ต้องใช้ในเบื้องต้น คู่สัญญาอาจจะปรับปรุง เพิ่มหรือลด
จ�ำนวนและชนิดของรายงาน หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรายงาน
ได้ตามที่คู่สัญญาร่วมกันก�ำหนด เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย
หลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงค�ำสั่งของเจ้าหน้าที่
ของทางราชการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. หน้ า ที่ ใ นการท�ำสั ญ ญาในการจั ด หาผลประโยชน์ ใ น
อสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ CPNREIT
4.1 ควบคุม ดูแล รวมทั้งสร้างมาตรการในการควบคุมดูแล และ
ด�ำเนินการใด ๆ ที่จ�ำเป็นและเหมาะสมในฐานะผู้จัดการ
กองทรั ส ต์ เพื่ อ ให้ ผู ้ เ ช่ า ช่ ว ง และ/หรื อ บุ ค คลภายนอก
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพย์สินหลัก ปฏิบัติตาม
หน้ า ที่ เงื่ อ นไข และ/หรื อ ข้ อ ตกลงที่ ก�ำหนดไว้ ใ นสั ญ ญา
เช่าช่วง และ/หรือสัญญาอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินหลัก
รวมถึงระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับหรือข้อก�ำหนดอื่นใด
ของทรัพย์สินหลัก หรือนโยบายที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหลัก
4.2 จั ด ท�ำสั ญ ญาเช่ า พื้ น ที่ สั ญ ญาบริ ก าร สั ญ ญาให้ บ ริ ก าร
สาธารณูปโภค สัญญาว่าจ้างกับผู้ให้บริการภายนอก และ
สัญญาอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินหลัก (ถ้ามี)
4.3 ด�ำเนินการ และ/หรือจัดให้มีการส�ำรองเงินสดจากเงินประกัน
การเช่าที่เรียกเก็บจากผู้เช่าพื้นที่ภายในศูนย์การค้าซึ่งเป็น
ทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ CPNREIT โดยจะต้องคงระดับ
เงิ น ส�ำรองดั ง กล่ า วให้ เ พี ย งพอต่ อ ประมาณการสั ญ ญาที่
หมดอายุและเงินมัดจ�ำที่ต้องจ่ายคืนในแต่ละงวด
การบริหารจัดการ
ผู้จัดการกองทรัสต์ได้แบ่งฝ่ายงานภายในบริษัทฯ ออกเป็น 3 ฝ่าย
เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ สัญญา
ก่อตั้งทรัสต์ สัญญาแต่งตั้งผู้จัดการกองทรัสต์ แบบแสดงรายการ
ข้อมูล หนังสือชี้ชวน ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดูแล
จัดการกองทรัสต์ โดยหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายงาน
สามารถสรุปได้ดังนี้
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1. ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจมีหน้าทีห่ ลักในการจัดท�ำแผนงานและกลยุทธ์ในการ
จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ CPNREIT
วางแผนการตลาด การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์และ
กลยุทธ์การแข่งขัน เพื่อให้ทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ CPNREIT
สามารถสร้างผลตอบแทนได้ตามเป้าหมาย ตรวจสอบและสอบทาน
อสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ CPNREIT จะเข้าลงทุน จัดท�ำแผนและ
น�ำเสนอโครงสร้างและแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมในการเข้าลงทุน
ในทรัพย์สินหลักโดยกองทรัสต์ CPNREIT จัดให้มีการสรรหาและ
คัดเลือกเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ
ผูเ้ ช่าช่วงทรัพย์สนิ หลัก รวมถึงติดตามและประเมินผลการด�ำเนินงาน
ของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์และผู้เช่าช่วงทรัพย์สินหลัก รวมทั้ง
การบริหารจัดการและดูแลทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ CPNREIT
ให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมและพร้อมส�ำหรับการจัดหาผลประโยชน์
2. ฝ่ายสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ฝ่ายสนับสนุนการปฏิบัติงานมีหน้าที่หลักในการจัดท�ำงบประมาณ
ของกองทรัสต์ CPNREIT จัดท�ำและเปิดเผยข้อมูลที่ส�ำคัญของ
กองทรัสต์ CPNREIT ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ�ำกัดแค่เพียงงบการเงิน
รายไตรมาสและรายปี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และข้อมูลเกี่ยวกับ

ทรัพย์สินหลัก ให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้อง ติดตามและดูแล
การจัดท�ำประกันภัยที่เกี่ยวกับการด�ำเนินงานของทรัพย์สินหลัก
ของกองทรัสต์ CPNREIT ให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้อง
เสนอพิจารณาเพื่ออนุมัติการว่าจ้างให้ผู้ให้บริการภายนอกให้เป็น
ผู้รับด�ำเนินการ (Outsource) ทั้งของกองทรัสต์ CPNREIT และ
ของผู้จัดการกองทรัสต์ เพื่อเสนอไปยังประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและการก�ำกับควบคุม
ฝ่ า ยบริ ห ารความเสี่ ย งและก�ำกั บ ควบคุ ม มี ห น้ า ที่ ห ลั ก ในการ
ตรวจสอบและติ ด ตามความเสี่ ย งที่ เ กี่ ย วกั บ การด�ำเนิ น งานและ
การลงทุนของกองทรัสต์ CPNREIT รวมถึงการก�ำหนดมาตรการ
ที่ เ หมาะสมในการจั ด การความเสี่ ย งดั ง กล่ า ว ดู แ ลและติ ด ตาม
การด�ำเนินงานของกองทรัสต์ CPNREIT ให้เป็นไปตามกฏเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้องและคู่มือการปฏิบัติงาน ดูแลและติดตามให้บุคลากร
ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินการของกองทรัสต์ CPNREIT ให้เป็นผู้ที่มี
คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสมตามลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ แ ละข้ อ ก�ำหนด
ที่เกี่ยวข้อง ดูแลและป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ระหว่างกองทรัสต์ CPNREIT กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน รวมถึงก�ำหนด
มาตรการที่ เ หมาะสมในการบริ ห ารจั ด การความขั ด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์ และตรวจสอบการจัดท�ำรายงานและการเปิดเผยข้อมูล
ของกองทรัสต์ CPNREIT ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
1. ข้อมูลผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำ�กัด (มหาชน)

ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่

เลขที่ 999/9 อาคารสำ�นักงาน ดิ ออฟฟิเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

เลขทะเบียนบริษัท

0107537002443

วันที่จดทะเบียนบริษัทมหาชนจำ�กัด

19 กรกฎาคม 2537

โทรศัพท์

02-667-5555

โทรสาร

02-664-5593

เว็บไซต์

www.cpn.co.th
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รายงานประจำ�ปี 2562

2. โครงสร้างผู้ถือหุ้น
สามารถศึกษารายละเอียดโครงสร้างผู้ถือหุ้นหรือโครงสร้างองค์กรของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ำกัด (มหาชน) (CPN) ได้จากในเว็บไซต์
www.cpn.co.th ทั้งนี้รายชื่อกรรมการและผู้บริหารและรายชื่อผู้บริหาร มีดังนี้
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
รายชื่อกรรมการบริษัท
1. ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์

ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์

2. นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์

ประธานกรรมการ

3 นายการุณ กิตติสถาพร

ประธานกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

4. นายไพฑูรย์ ทวีผล

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
ประธานกรรมการนโยบายความเสี่ยง

5. นางโชติกา สวนานนท์

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

6. นายวีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

7. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์

กรรมการ

8. นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์

กรรมการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

9. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์

กรรมการ (มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

10. นายกอบชัย จิราธิวัฒน์

กรรมการ (มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
กรรมการนโยบายความเสี่ยง

11. นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์

กรรมการ (มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
กรรมการนโยบายความเสี่ยง
ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

12. นายปรีชา เอกคุณากูล

กรรมการ (มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการนโยบายความเสี่ยง
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รายชื่อผู้บริหาร
1. นายปรีชา เอกคุณากูล

กรรมการ (มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการนโยบายความเสี่ยง

2. นางสาววัลยา จิราธิวัฒน์

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

3. นายสุทธิภัค จิราธิวัฒน์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ส�ำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่

4. นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน บัญชี และบริหารความเสี่ยง

5. นายชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจและโครงการ

6. นายเลิศวิทย์ ภูมิพิทักษ์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน

3. หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ สรุปได้ดังนี้
1. สิทธิของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการทําหน้าที่ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จากกองทรัสต์ตามสัญญาการจ้างที่ทําขึ้นระหว่าง
กองทรัสต์กับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
2. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์มสี ทิ ธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบในโครงการ ดังต่อไปนี้
(1) ได้รับค่าตอบแทนในการทําหน้าที่ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จากกองทรัสต์ตามสัญญาการจ้างที่ทําขึ้นระหว่างกองทรัสต์กับผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์
(2) ดูแลรักษาและจัดการอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ในแต่ละวันให้อยู่ในสภาพที่ดีและพร้อมที่จะหาผลประโยชน์ตลอดเวลา
(3) จัดเก็บรายรับและจัดหาประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ และทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้อง
(4) ปฏิบัติตามสัญญาหรือหน้าที่อื่นที่ระบุตามสัญญาว่าจ้างผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
(5) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
ให้เป็นหน้าที่ของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ หรือปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่บริษัทจัดการมอบหมาย
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์สามารถศึกษาได้จากข้อมูลในเว็บไซต์ของ CPN
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ผู้เช่าช่วง (ผู้บริหารโรงแรม)

1.

ข้อมูลผู้เช่า

ซีพเี อ็น พัทยา โฮเทล ซึง่ เป็นผูเ้ ช่าช่วงส�ำหรับทรัพย์สนิ หลักส่วนทีเ่ ป็นโรงแรมฮิลตัน พัทยา โดยเป็นบริษทั ย่อยร้อยละ 99.99 ของบริษทั เซ็นทรัล
พัฒนา จ�ำกัด (มหาชน) ที่มีการจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 โดยมีรายละเอียดทางธุรกิจที่ส�ำคัญของซีพีเอ็น พัทยา โฮ
เทล ดังต่อไปนี้
ชื่อบริษัท

บริษัท ซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล จ�ำกัด

วัตถุประสงค์

เพือ่ เป็นผูเ้ ช่าช่วงและประกอบธุรกิจโรงแรมฮิลตัน พัทยา ทีจ่ ะอยูภ่ ายใต้กองทรัสต์ CPNREIT

ทุนจดทะเบียน

200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาท) ประกอบด้วยหุ้นสามัญจ�ำนวน 20,000,000 หุ้น
(ยี่สิบล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท (สิบบาท)

คณะกรรมการบริษัท

นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์
นายกอบชัย จิราธิวัฒน์
นางสาววัลยา จิราธิวัฒน์
นายสุทธิภัค จิราธิวัฒน์
นายชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล
นายปรีชา เอกคุณากูล

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ำกัด (มหาชน) ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 99.99

2.

หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้เช่าช่วงทรัพย์สินหลัก

(1)

คัดเลือกและว่าจ้างบุคคลใดเพื่อเข้าบริหารกิจการโรงแรม หรือเพื่อเข้าปฎิบัติงานหรือหน้าที่ใด ๆ ภายใต้วัตถุประสงค์ของการเช่าช่วง
ตามที่ระบุในสัญญาเช่าช่วง
ดูแลรักษาและจัดการทรัพย์สินของกองทรัสต์ให้อยู่ในสภาพที่ดีและพร้อมที่จะหาผลประโยชน์ตลอดเวลา
ปฏิบัติตามสัญญา ข้อก�ำหนดและเงื่อนไข หรือหน้าที่อื่นที่ระบุตามสัญญาเช่าช่วง
ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้
เป็นหน้าที่ของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ หรือปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่บริษัทจัดการมอบหมาย

(2)
(3)
(4)
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ทรัสตี
1.

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อทรัสตี

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำ�กัด

ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่

เลขที่ 18 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า ชั้น 7-8 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

เลขทะเบียนบริษัท

0105535048398

โทรศัพท์

02-949-1500

โทรสาร

02-949-1501

เว็ปไซต์

www.scbam.com

ทุนจดทะเบียน

200,000,000 บาท

ทุนชำ�ระแล้ว

100,000,000 บาท

ใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง

ทรัสตีได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจทรัสตีจากสำ�นักงาน ก.ล.ต.
ในวันที่ 18 กันยายน 2556

2.

โครงสร้างการถือหุ้น
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน)
(ร้อยละ 99.99)

ผู้ถือหุ้นรายย่อย
(ร้อยละ 0.01)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำ�กัด
3.

หน้าที่และความรับผิดชอบในการเป็นทรัสตี

1.

ทรัสตีมีหน้าที่จัดการกองทรัสต์ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และ
ระมัดระวังเยี่ยงผู้มีวิชาชีพ รวมทั้งด้วยความช�ำนาญ โดย
ปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์อย่างเป็นธรรม เพือ่ ประโยชน์สงู สุด
ของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์โดยรวม รวมทัง้ ต้องปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง สัญญาก่อตั้งทรัสต์ วัตถุประสงค์ในการ
จัดตั้งกองทรัสต์ มติของผู้ถือหน่วยทรัสต์ และข้อผูกพันที่ได้
ให้ไว้เพิ่มเติมแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ (ถ้ามี)

(2.2)
		
		
		
3.

ทรัสตีมหี น้าทีบ่ งั คับช�ำระหนีห้ รือดูแลให้มกี ารบังคับช�ำระหนี้
เพื่อให้เป็นไปตามข้อสัญญาระหว่างกองทรัสต์กับบุคคลอื่น

ทรัสตีมีหน้าที่เข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ทุกครั้ง
โดยหากมีการขอมติจากผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อด�ำเนินการ
อย่างใดอย่างหนึ่ง ทรัสตีต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้

4.

ในกรณีที่ไม่มีผู้จัดการกองทรัสต์ หรือมีเหตุที่ท�ำให้ผู้จัดการ
กองทรัสต์ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ทรัสตีเข้าจัดการ
กองทรั ส ต์ ไ ปพลางก่ อ นจนกว่ า จะมี ก ารแต่ ง ตั้ ง ผู ้ จั ด การ
กองทรัสต์รายใหม่ ทัง้ นี้ ภายใต้หลักเกณฑ์ตามทีก่ �ำหนดไว้ใน
ประกาศที่ กร. 14/2555 โดยให้ ท รั ส ตี มี ห น้ า ที่ จั ด การ
กองทรัสต์ตามความจ�ำเป็นเพื่อป้องกัน ยับยั้ง หรือจ�ำกัดมิให้
เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อประโยชน์ของกองทรัสต์หรือ
ผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวมและด�ำเนินการตามอ�ำนาจหน้าที่

2.

(2.1) ตอบข้อซักถามและให้ความเห็นเกีย่ วกับการด�ำเนินการ
		
ดังกล่าวหรือเรื่องที่ขอมติว่าเป็นไปตามสัญญาก่อตั้ง
		
ทรัสต์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่
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ทั ก ท้ ว งและแจ้ ง ให้ ผู ้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ท ราบว่ า การ
ด�ำเนิ น การดั ง กล่ า วหรื อ เรื่ อ งที่ ข อมติ ไ ม่ ส ามารถ
กระท�ำได้ หากไม่เป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ที่ระบุไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์และ พ.ร.บ. ทรัสต์ฯ ในการ
ด�ำเนินการดังกล่าว ทรัสตีอาจมอบหมายให้บุคคลอื่นจัดการ
กองทรั ส ต์แทนในระหว่างนั้นก็ไ ด้ ทั้งนี้ ภายในขอบเขต
หลักเกณฑ์ และเงือ่ นไขทีส่ ญ
ั ญาก่อตัง้ ทรัสต์ได้ระบุไว้ รวมทัง้
มีอ�ำนาจในการจัดให้มผี จู้ ดั การกองทรัสต์รายใหม่ตามอ�ำนาจ
หน้าทีใ่ นสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์และ พ.ร.บ. ทรัสต์ฯ หรือประกาศ
หรือข้อก�ำหนดอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม

10. ให้ทรัสตีจัดท�ำบัญชีทรัพย์สินของกองทรัสต์แยกต่างหาก
จากทรัพย์สนิ และบัญชีอนื่ ๆ ของทรัสตี ในกรณีทรัสตีจดั การ
กองทรัสต์หลายกอง ต้องจัดท�ำบัญชีทรัพย์สินของกองทรัสต์
แต่ละกองแยกต่างหากออกจากกัน และบันทึกบัญชีให้ถกู ต้อง
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน รวมทั้งแยกกองทรัสต์ไว้ต่างหาก
จากทรั พ ย์ สิ น ส่ ว นตั ว ของทรั ส ตี แ ละทรั พ ย์ สิ น อื่ น ที่ ท รั ส ตี
ครอบครองอยู่

5.

ทรั ส ตี มี สิ ท ธิ หน้ า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบในการจั ด การ
กองทรัสต์ตามข้อก�ำหนดและเงือ่ นไขของกฎหมายหลักทรัพย์
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

6.

ในกรณีที่กองทรัสต์มีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินอื่นที่มิใช่
ทรัพย์สินหลัก การจัดการลงทุนในทรัพย์สินอื่นดังกล่าว
อาจด�ำเนินการโดยทรัสตี ผู้จัดการกองทรัสต์ หรือบุคคลอื่น
ที่ ท รั ส ตี ห รื อ ผู ้ จั ด การกองทรั ส ต์ ม อบหมายโดยจะเป็ น ไป
ตามที่ระบุไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ โดยในกรณีที่มอบหมาย
ให้บุคคลอื่นที่มิใช่ผู้จัดการกองทรัสต์เป็นผู้รับด�ำเนินการ
ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดในประกาศ
คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนว่าด้วยการให้บคุ คลอืน่ เป็นผูร้ บั
ด�ำเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ในส่วน
ที่ เ กี่ ย วกั บ การให้ บุ ค คลอื่ น เป็ น ผู ้ รั บ ด�ำเนิ น การในงานที่
เกี่ยวกับการลงทุนของกองทุนโดยอนุโลม

11. ในกรณี ที่ ท รั ส ตี มิ ไ ด้ ด�ำเนิ น การให้ เ ป็ น ไปตามข้ อ 10
จนเป็นเหตุให้กองทรัสต์ปะปนอยู่กับทรัพย์สินที่เป็นส่วนตัว
ของทรัสตีจนมิอาจแยกได้ว่าทรัพย์สินใดเป็นของกองทรัสต์
และทรัพย์สินใดเป็นทรัพย์สินที่เป็นส่วนตัวของทรัสตีเอง
ให้สันนิษฐานว่า

7.

ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส�ำนักงาน ก.ล.ต. หรือ
หน่ ว ยงานอื่ น ใดที่ มี อ�ำนาจตามกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ออกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ค�ำสัง่ หนังสือเวียน
ค�ำผ่อนผัน ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติม
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ค�ำสัง่ ทีใ่ ช้อยูใ่ นปัจจุบนั
อันท�ำให้ต้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาก่อตั้งทรัสต์
ทรัสตีจะต้องด�ำเนินการตามที่สัญญาก่อตั้งทรัสต์ก�ำหนด
เพื่อแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมสัญญาก่อตั้งทรัสต์ได้เพื่อให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ค�ำสั่งที่
เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวโดยไม่ต้องขอมติจาก
ผู้ถือหน่วยทรัสต์

8.

ห้ามมิให้ทรัสตีน�ำหนี้ที่ตนเป็นลูกหนี้บุคคลภายนอกอันมิได้
เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่เป็นทรัสตีไปหักกลบลบหนี้กับหนี้
ที่บุคคลภายนอกเป็นลูกหนี้ทรัสตีอันสืบเนื่องมาจากการ
จัดการกองทรัสต์ ทั้งนี้ การกระท�ำที่ฝ่าฝืนข้อห้ามนี้ ให้การ
กระท�ำเช่นนั้นตกเป็นโมฆะ

9.

ในกรณีทที่ รัสตีเข้าท�ำนิตกิ รรมหรือท�ำธุรกรรมต่าง ๆ กับบุคคล
ภายนอกเพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์ ให้ทรัสตีแจ้งต่อบุคคล
ภายนอกทราบเป็นลายลักษณ์อักษรเมื่อเข้าท�ำนิติกรรมหรือ
ธุรกรรมกับบุคคลภายนอกว่าเป็นการกระท�ำในฐานะทรัสตี

(11.1) ทรัพย์สินที่ปะปนกันอยู่นั้นเป็นของกองทรัสต์
(11.2) ความเสียหายและหนี้ท่ีเกิดจากการจัดการทรัพย์สิน
		
ที่ปะปนกันอยู่นั้นเป็นความเสียหายและหนี้ที่เป็น
		
ส่วนตัวของทรัสตี
(11.3) ผลประโยชน์ที่เกิดจากการจัดการทรัพย์สินที่ปะปน
		
กันอยู่นั้นเป็นของกองทรัสต์
ทรัพย์สินที่ปะปนกันอยู่ตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึง
ทรัพย์สนิ ทีถ่ กู เปลีย่ นรูปหรือถูกเปลีย่ นสภาพไปจากทรัพย์สนิ
ที่ปะปนกันอยู่นั้นด้วย
12. ในกรณี ที่ ท รั ส ตี มิ ไ ด้ ด�ำเนิ น การให้ เ ป็ น ไปตามข้ อ 10
จนเป็นเหตุให้กองทรัสต์แต่ละกองปะปนกันจนมิอาจแยก
ได้ว่าทรัพ ย์สิน ใดเป็น ของกองทรัส ต์ใด ให้สัน นิษฐานว่า
ทรัพย์สินนั้น รวมทั้งทรัพย์สินที่ถูกเปลี่ยนรูปหรือถูกเปลี่ยน
สภาพไปจากทรัพย์สินนั้นและประโยชน์ใด ๆ หรือหนี้สินที่
เกิดขึ้นจากการจัดการทรัพย์สินดังกล่าว เป็นของกองทรัสต์
แต่ ล ะกองตามสั ด ส่ ว นของทรั พ ย์ สิ น ที่ น�ำมาเป็ น ต้ น ทุ น ที่
ปะปนกัน
13. การใช้อ�ำนาจและการปฏิบัติหน้าที่ของทรัสตีในการจัดการ
กองทรัสต์เป็นเรื่องเฉพาะตัวของทรัสตี ทรัสตีจะมอบหมาย
ให้ผู้อื่นจัดการกองทรัสต์มิได้ เว้นแต่
(13.1)
(13.2)
		
(13.3)
		
		
		
(13.4)
		
		

สัญญาก่อตั้งทรัสต์ก�ำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
การท�ำธุรกรรมที่มิใช่เรื่องที่ต้องท�ำเฉพาะตัวและ
ไม่จ�ำเป็นต้องใช้วิชาชีพเยี่ยงทรัสตี
การท�ำธุรกรรมที่โดยทั่วไปผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สิน
ซึ่ ง มี ท รั พ ย์ สิ น และวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการจั ด การ
ในลักษณะท�ำนองเดียวกันกับกองทรัสต์จะพึงกระท�ำ
ในการมอบหมายให้บุคคลอื่นจัดการแทน
การเก็บรักษาทรัพย์สิน การจัดท�ำสมุดทะเบียนผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ รวมถึงการติดตามการจ่ายเงินปันผล
หรื อ การปฏิ บั ติ ง านด้ า นการสนั บ สนุ น ให้ บ ริ ษั ท
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ในเครื อ ของทรั ส ตี หรื อ ผู ้ จั ด การกองทรั ส ต์
หรื อ นายทะเบี ย นรายอื่ น ที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตจาก
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ด�ำเนินการได้

		
		

(13.5) เรื่องอื่นใดที่ผู้จัดการกองทรัสต์เป็นผู้รับผิดชอบและ
		
ด�ำเนินการตามทีก่ �ำหนดไว้ในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ หรือ
		
หลักเกณฑ์ในประกาศที่ ทจ. 49/2555 ประกาศที่
		
กร. 14/2555 และประกาศที่ สช. 29/2555 หรือ
		
ประกาศหรือข้อก�ำหนดอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และที่ได้
		
แก้ไขเพิ่มเติม
ในกรณีที่ทรัสตีฝ่าฝืนบทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ให้การที่ท�ำ
ไปนั้นผูกพันทรัสตีเป็นการส่วนตัวไม่ผูกพันกองทรัสต์
14. ในกรณีที่ทรัสตีมอบหมายให้ผู้อื่นจัดการกองทรัสต์โดยชอบ
ตามข้ อ (13) ทรั ส ตี ต ้ อ งเลื อ กผู ้ รั บ มอบหมายด้ ว ยความ
รอบคอบและระมัดระวัง รวมทั้งต้องก�ำกับและตรวจสอบ
การจัดการแทนอย่างเพียงพอ และต้องก�ำกับดูแล โดยจะ
ก�ำหนดมาตรการในการด�ำเนินงานเกีย่ วกับการมอบหมายงาน
ตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ที่ กข. 1/2553 เรื่อง ระบบงาน การติดต่อผู้ลงทุน และ
การประกอบธุรกิจโดยทั่วไปของทรัสตี หรือประกาศหรือ
ข้อก�ำหนดอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

16. ในการจัดการกองทรัสต์และการมอบหมายให้ผู้อื่นจัดการ
กองทรัสต์โดยชอบตามข้อ 13 หากมีค่าใช้จ่ายหรือทรัสตี
ต้องช�ำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้กับบุคคลภายนอกด้วยเงิน
หรื อ ทรั พ ย์ สิ น ที่ เ ป็ น ส่ ว นตั ว ของทรั ส ตี เ องโดยชอบตาม
ความจ�ำเป็นอันสมควร ให้ทรัสตีมสี ทิ ธิได้รบั เงินหรือทรัพย์สนิ
คืนจากกองทรัสต์ได้ เว้นแต่สัญญาก่อตั้งทรัสต์จะก�ำหนดไว้
เป็นอย่างอื่น
สิทธิที่จะได้รับเงินหรือทรัพย์สินคืนตามวรรคหนึ่ง ย่อมเป็น
บุรมิ สิทธิทที่ รัสตีมอี ยูก่ อ่ นผูถ้ อื หน่วยทรัสต์และบุคคลภายนอก
ที่มีทรัพยสิทธิหรือสิทธิใด ๆ เหนือกองทรัสต์ และเป็นสิทธิ
ทีอ่ าจบังคับได้ในทันทีโดยไม่จ�ำต้องรอให้มกี ารเลิกทรัสต์ และ
ในกรณีที่มีความจ�ำเป็นต้องเปลี่ยนรูป หรือเปลี่ยนสภาพ
ทรัพย์สินในกองทรัสต์เพื่อให้มีเงินหรือทรัพย์สินคืนแก่ทรัสตี
ให้ ท รั ส ตี มี อ�ำนาจด�ำเนิ น การดั ง กล่ า วได้ แ ต่ ต ้ อ งกระท�ำ
โดยสุจริต และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส�ำนักงาน ก.ล.ต. ก�ำหนด
17. ห้ามมิให้ทรัสตีใช้สิทธิตามข้อ 16 จนกว่าทรัสตีจะได้ช�ำระ
หนี้ที่มีอยู่ต่อกองทรัสต์จนครบถ้วนแล้ว เว้นแต่เป็นหนี้ที่อาจ
หักกลบลบหนี้กันได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

(14.1) การคัดเลือกผูท้ สี่ มควรได้รบั มอบหมายโดยพิจารณา
		
ถึงความพร้อมด้านระบบงานและบุคลากรของผู้ที่
		
ได้รบั มอบหมายตลอดจนการขัดกันทางผลประโยชน์
		
ของผู้รับมอบหมายงานและกองทรัสต์
(14.2) การควบคุมและประเมินผลการปฏิบัติของผู้ได้รับ
		
มอบหมายงาน
(14.3) การด�ำเนิ น การของทรั ส ตี เ มื่ อ ปรากฏว่ า ผู ้ ที่ ไ ด้ รั บ
		
มอบหมายไม่เหมาะสมที่จะได้รับ มอบหมายงาน
		
อีกต่อไป
ทั้งนี้ คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศก�ำหนดรายละเอียด
ในการปฏิบัติของทรัสตีในกรณีดังกล่าวได้

18. ในกรณี ที่ ท รั ส ตี จั ด การกองทรั ส ต์ ไ ม่ เ ป็ น ไปตามที่ ก�ำหนด
ในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์หรือ พ.ร.บ. ทรัสต์ฯ ทรัสตีตอ้ งรับผิดต่อ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่กองทรัสต์

15. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงทรัสตี หากทรัสตีรายใหม่พบว่า
ก่อนที่ทรัสตีรายใหม่เข้ารับหน้าที่ มีการจัดการกองทรัสต์
ที่ไม่เป็นไปตามที่ก�ำหนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์หรือ พ.ร.บ.
ทรัสต์ฯ จนเป็นเหตุให้กองทรัสต์เสียหาย ให้ทรัสตีรายใหม่
ด�ำเนินการดังต่อไปนี้

19. ทรัสตีมีหน้าที่ดูแลให้สัญญาก่อตั้งทรัสต์มีสาระส�ำคัญเป็นไป
ตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง โดยในกรณีทมี่ กี ารแก้ไขเปลีย่ นแปลง
สั ญ ญาก่ อ ตั้ ง ทรั ส ต์ ให้ ท รั ส ตี ด�ำเนิ น การตามหลั ก เกณฑ์
ดังต่อไปนี้

(15.1)
(15.2)
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เรียกร้องค่าเสียหายจากทรัสตีรายที่ต้องรับผิด
ติดตามเอาทรัพย์สินคืนจากบุคคลภายนอก ไม่ว่า
บุคคลนัน้ จะได้ทรัพย์สนิ มาโดยตรงจากทรัสตีรายเดิม
หรื อ ไม่ และไม่ ว ่ า ทรั พ ย์ สิ น ในกองทรั ส ต์ จ ะถู ก
เปลี่ ย นรู ป หรื อ ถู ก เปลี่ ย นสภาพไปเป็ น ทรั พ ย์ สิ น
อย่ า งอื่ น ก็ ต าม เว้ น แต่ บุ ค คลดั ง กล่ า วจะได้ ม า
โดยสุจริต เสียค่าตอบแทนและไม่รู้หรือไม่มีเหตุ
อั น ควรรู ้ ว ่ า ทรั พ ย์ สิ น นั้ น ได้ ม าจากการจั ด การ
กองทรัสต์โดยมิชอบ

รายงานประจำ�ปี 2562

ในกรณีทมี่ คี วามจ�ำเป็นและมีเหตุผลอันสมควรเพือ่ ประโยชน์
ของกองทรัสต์ ทรัสตีอาจขอความเห็นชอบจากส�ำนักงาน
ก.ล.ต. ก่อนที่จะจัดการกองทรัสต์เป็นอย่างอื่นให้ต่างไปจาก
ทีก่ �ำหนดไว้ในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ได้ และหากทรัสตีได้จดั การ
ตามที่ ไ ด้ รั บ ความเห็ น ชอบนั้ น ด้ ว ยความสุ จ ริ ต และเพื่ อ
ประโยชน์ที่ดีที่สุดของกองทรัสต์แล้ว ทรัสตีไม่จ�ำต้องรับ
ผิดตามวรรคหนึ่ง

(19.1)
		
		
		
(19.2)
		
		
		
		

ดูแลให้การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาก่อตั้งทรัสต์
เป็นไปตามวิธีการและเงื่อนไขที่ก�ำหนดไว้ในสัญญา
ก่อตั้งทรัสต์ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้
ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ในกรณีที่การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาก่อตั้งทรัสต์
ไม่เป็นไปตามข้อ 19 (19.1) ให้ทรัสตีด�ำเนินการ
ให้ เ ป็ น ไปตามอ�ำนาจหน้ า ที่ ที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นสั ญ ญา
ก่อตั้งทรัสต์ และตาม พ.ร.บ. ทรัสต์ฯ เพื่อดูแลรักษา
สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม

(19.3)
		
		
		
		
		
		
		
		

ในกรณี ที่ ห ลั ก เกณฑ์ เ กี่ ย วกั บ การเสนอขาย
หน่วยทรัสต์หรือการจัดการกองทรัสต์ที่ออกตาม
พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และ พ.ร.บ. ทรัสต์ฯ มีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงในภายหลัง และสัญญาก่อตั้งทรัสต์
มี ข ้ อ ก�ำหนดที่ ไ ม่ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ดั ง กล่ า ว
ให้ทรัสตีด�ำเนินการเพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา
ก่อตั้งทรัสต์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์นั้น ตามวิธีการ
ที่ก�ำหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ หรือตามที่ส�ำนักงาน
ก.ล.ต. มีค�ำสั่งตามมาตรา 21 แห่ง พ.ร.บ. ทรัสต์ฯ

20. ทรั ส ตี มี ห น้ า ที่ ติ ด ตาม ดู แ ล และตรวจสอบให้ ผู ้ จั ด การ
กองทรัสต์หรือผู้ได้รับมอบหมายรายอื่น (ถ้ามี) ด�ำเนินการ
ในงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์
สั ญ ญาอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และประกาศอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อ ส�ำนั ก งาน ก.ล.ต. ก�ำหนด
การติดตาม ดูแล และตรวจสอบข้างต้น ให้หมายความรวมถึง
การท�ำหน้าที่ดังต่อไปนี้ด้วย
(20.1)
		
		
(20.2)
		
		
		
		
		
(20.3)
		
		
(20.4)
		
		
(20.5)
		
		
		
		
		

ดู แ ลให้ ก ารบริ ห ารจั ด การกองทรั ส ต์ ก ระท�ำโดย
ผู ้ จั ด การกองทรั ส ต์ ที่ ไ ด้ รั บ ความเห็ น ชอบจาก
ส�ำนักงาน ก.ล.ต. ตลอดระยะเวลาที่กองทรัสต์ตั้งอยู่
ติ ด ตามดู แ ลและด�ำเนิ น การตามที่ จ�ำเป็ น เพื่ อ ให้
ผู้รับมอบหมายมีลักษณะและปฏิบัติให้เป็นไปตาม
หลั ก เกณฑ์ ท่ี ก�ำหนดในสั ญ ญาก่ อ ตั้ ง ทรั ส ต์ แ ละ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการถอดถอนผู้รับ
มอบหมายรายเดิม และการแต่งตั้งผู้รับมอบหมาย
รายใหม่
ควบคุมดูแลให้การลงทุนของกองทรัสต์เป็นไปตามที่
ระบุไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงหนังสือชี้ชวน
ควบคุมดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทรัสต์
อย่ า งถู ก ต้ อ งครบถ้ ว นตามที่ ก�ำหนดในสั ญ ญา
ก่อตั้งทรัสต์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แสดงความเห็นเกี่ยวกับการด�ำเนินการหรือการท�ำ
ธุรกรรมเพื่อกองทรัสต์ของผู้จัดการกองทรัสต์ และ
ผูร้ บั มอบหมายรายอืน่ (ถ้ามี) เพือ่ ประกอบการขอมติ
ที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ การเปิดเผยข้อมูลของ
กองทรัสต์ต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ หรือเมื่อส�ำนักงาน
ก.ล.ต. ร้องขอ

21. ในกรณีทปี่ รากฏว่าผูจ้ ดั การกองทรัสต์กระท�ำการ หรืองดเว้น
กระท�ำการ จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทรัสต์หรือไม่
ปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ให้ทรัสตีมีหน้าที่ ดังนี้
(21.1)
		
(21.2)
		

รายงานต่อส�ำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 5 (ห้า) วันท�ำการ
นับแต่รู้หรือพึงรู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว
ด�ำเนินการแก้ไข ยับยั้ง หรือเยียวยาความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นแก่กองทรัสต์ ตามที่เห็นสมควร

22. ในกรณีที่ทรัสตีเป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์ในกองทรัสต์ หากต้อง
มีการออกเสียงหรือด�ำเนินการใด ๆ ในฐานะผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
ให้ ท รั ส ตี ค�ำนึ ง ถึ ง และรั ก ษาผลประโยชน์ สู ง สุ ด ของผู ้ ถื อ
หน่วยทรัสต์โดยรวม และตัง้ อยูบ่ นหลักแห่งความซือ่ สัตย์สจุ ริต
และความรอบคอบระมัดระวัง รวมถึงไม่ก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งหรือกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะทรัสตีของ
กองทรัสต์
23. ทรัสตีมีหน้าที่จัดท�ำสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยทรัสตี
อาจมอบหมายให้ตลาดหลักทรัพย์หรือผู้ได้รับใบอนุญาต
ให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ตามพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ
ด�ำเนิ น การแทนได้ โดยเมื่ อ มี ก ารมอบหมายผู ้ อื่ น เป็ น
นายทะเบียนหน่วยทรัสต์ ทรัสตีมีหน้าที่ก�ำกับดูแลให้ผู้ที่
ได้รับมอบหมายดังกล่าวปฏิบัติตามหลัก เกณฑ์ในสัญญา
ก่อตั้งทรัสต์ และกฎหมายหลักทรัพย์ เว้นแต่มีการจัดท�ำ
หลักฐานตามระบบและระเบียบข้อบังคับของศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนายทะเบียนหลักทรัพย์
24. ทรัส ตีต้องจัดท�ำหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยทรัสต์ หรือ
ใบหน่วยทรัสต์มอบให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามหลักเกณฑ์
ที่ก�ำหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ และกฎหมายหลักทรัพย์
25. ในกรณี ที่ ผู ้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ข อให้ ท รั ส ตี ห รื อ นายทะเบี ย น
หลั ก ทรั พ ย์ อ อกหลั ก ฐานสิ ท ธิ ใ นหน่ ว ยทรั ส ต์ ใ หม่ ห รื อ ใบ
หน่วยทรัสต์ใหม่แทนหลักฐานเก่าที่สูญหายลบเลือน หรือ
ช�ำรุดในสาระส�ำคัญ ให้ทรัสตีมีหน้าที่ออกหรือด�ำเนินการ
ให้ มี ก ารออกหลั ก ฐานแสดงสิ ท ธิ ใ นหน่ ว ยทรั ส ต์ ห รื อ ใบ
หน่วยทรัสต์ใหม่ให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ภายในเวลาอันควร
ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์สามารถดูรายละเอียดเกีย่ วกับขอบเขตอ�ำนาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบของทรัสตีในสัญญาก่อตั้งทรัสต์
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ชี่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ของบุคคลอ้างอิงมีดังต่อไปนี้
1.

ผู้สอบบัญชี

ชื่อ

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำ�กัด

ที่ตั้งสำ�นักงาน

ชั้น 50-51 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์

02-677-2000

โทรสาร

02-677-2222

2.

นายทะเบียนหน่วยทรัสต์

ชื่อ

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด

ที่ตั้งสำ�นักงาน

93 ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์

02-009-9999

เว็บไซต์

www.set.or.th/tsd

3.

ผู้ประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์

ชื่อ

บริษัท พรีเฟอ แอพไพรซัล จำ�กัด

ที่ตั้งสำ�นักงาน

517/5 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์

02-664-5323-4

โทรสาร

02-664-5325

78

รายงานประจำ�ปี 2562

การก�ำกับดูแล
กองทรัสต์
ผู ้ จั ด การกองทรั ส ต์ ต ระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ของการกํ า กั บ ดู แ ล
กองทรัสต์ เนื่องจากเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีความจําเป็นต่อการบริหาร
กองทรัสต์และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหน่วยทรัสต์
ประกอบกับเป็นการช่วยให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ นักลงทุน รวมถึง
สาธารณชนได้รับทราบและสามารถตรวจสอบการบริหารงานของ
ผู้จัดการกองทรัสต์ได้ โดยผู้จัดการกองทรัสต์ได้ด�ำเนินการบริหาร
กองทรัสต์ให้เป็นไปตามกฎหมายและสัญญาการก่อตั้งทรัสต์และ
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดี เพื่อเป็นแนวทางในการนํานโยบายดังกล่าวไปใช้เพื่อให้
เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
1. การประชุมของผู้จัดการกองทรัสต์
1.1 การประชุมคณะกรรมการ
บริษทั ฯ ได้ก�ำหนดให้มกี ารประชุมคณะกรรมการเพือ่ พิจารณากิจการ
ทั่วไปของบริษัทฯ และกองทรัสต์อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยมี
กระบวนการประชุมคณะกรรมการดังต่อไปนี้
1. บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุม
พร้อมเอกสารประกอบการประชุมที่มีเนื้อหาจ�ำเป็นเพียงพอ
ส�ำหรับประกอบการพิจารณาให้กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้า
ก่อนการประชุม เพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการศึกษา
ข้อมูลก่อนการประชุมทุกครั้ง

2. ในการน�ำเสนอเรื่ อ งที่ เ ป็ น วาระต่ อ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการ
เป็นเรื่องเกี่ยวกับให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณารับทราบ
หรื อ อนุ มั ติ ก ารด�ำเนิ น การในการด�ำเนิ น งานต่ า งๆ ได้ แ ก่
ผลประกอบการของบริษทั ฯ และกองทรัสต์ งบประมาณประจ�ำปี
ของกองทรั ส ต์ การจ่ า ยผลประโยชน์ ต อบแทนแก่ ผู ้ ถื อ
หน่วยทรัสต์ การจัดประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ การลงทุนใน
ทรัพย์สินเพิ่มเติม การเข้าท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน การท�ำแผน
ธุรกิจและการลงทุน ตลอดจนความคืบหน้าในการด�ำเนินการ
ตามแผนธุรกิจ เป็นต้น
3. ในการประชุมทุกครั้งต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมเกินกว่า
กึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการแต่ละท่าน
สามารถลงคะแนนเสี ย งและมติ ทั้ ง ปวงของคณะกรรมการ
จะชี้ขาดตามเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม โดย
กรรมการทีม่ คี วามขัดแย้งทางผลประโยชน์ในเรือ่ งใดจะไม่มสี ทิ ธิ
ออกเสียงในเรื่องนั้น ๆ
4. ในการประชุม ประธานกรรมการจะท�ำหน้าที่ดูแลจัดสรรเวลา
อย่ า งเพี ย งพอที่ ฝ ่ า ยบริ ห ารจะน�ำเสนอเอกสารและข้ อ มู ล
เพื่ อ อภิ ป รายปั ญ หาส�ำคั ญ และให้ มี เ วลาเพี ย งพอส�ำหรั บ
คณะกรรมการทีจ่ ะอภิปรายประเด็นส�ำคัญ โดยกรรมการทุกท่าน
มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและเสนอวาระการประชุม
5. บริษทั ฯ จัดให้มกี ารบันทึกรายงานการประชุม การจัดเก็บเอกสาร
เกีย่ วกับการประชุมให้ถกู ต้องครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้
และด�ำเนินการจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจาก
ที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อเป็นหลักฐานต่อไป
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1.2 ธุรกรรมส�ำคัญที่เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
ในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการของบริษัทฯ มีการพิจารณาธุรกรรมส�ำคัญเพื่อกิจการของกองทรัสต์
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ครั้งที่ประชุมคณะ
กรรมการบริษัทฯ

วันที่ประชุม

1

26 ก.พ. 2562

เรื่อง / วาระที่พิจารณา
ธุรกรรมที่ส�ำคัญ

มติที่ประชุม

การจ่ายประโยชน์ตอบแทน 1. ให้จ่ายประโยชน์ตอบแทน
ในอัตราหน่วยละ 0.4163
บาท ในวันที่ 25 มี.ค. 2562
การจั ด ประชุ ม สามั ญ ผู ้ ถื อ 2. ให้ จั ด ประชุ ม สามั ญ ผู ้ ถื อ
หน่วยทรัสต์ประจ�ำปี 2562 หน่วยทรัสต์ประจ�ำปี 2562
ในวันที่ 24 เม.ย. 2562

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย
การจ่ายประโยชน์ตอบแทน
ของกองทรัสต์ และเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง
เพือ่ ให้เป็นไปตามทีก่ ฎหมาย
ก�ำหนด

2

14 พ.ค. 2562

การจ่ า ยประโยชน์ ต อบแทน ให้ จ ่ า ยประโยชน์ ต อบแทน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการ
ระหว่างกาลของทรัสต์
ให้ ผู ้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ใ นอั ต รา จ่ายประโยชน์ตอบแทนของกอง
หน่วยละ 0.4055 บาท ในวันที่ ทรัสต์ และเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
11 มิ.ย. 2562

3

8 ส.ค.2562

การจ่ า ยประโยชน์ ต อบแทน ให้ จ ่ า ยประโยชน์ ต อบแทน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการ
ระหว่างกาลของทรัสต์
ให้ ผู ้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ใ นอั ต รา จ่ายประโยชน์ตอบแทนของกอง
หน่วยละ 0.4055 บาท ในวันที่ ทรัสต์ และเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
6 ก.ย. 2562

4

17 ต.ค. 2562

การจั ด ประชุ ม วิ ส ามั ญ ผู ้ ถื อ ให้ จั ด ประชุ ม วิ ส ามั ญ ผู ้ ถื อ เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามที่ ก ฎหมาย
หน่วยทรัสต์ครั้งที่ 1/2562 หน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2562 ใน ก�ำหนด
วันที่ 22 พ.ย. 2562

5

8 พ.ย. 2562

การจ่ า ยประโยชน์ ต อบแทน ให้ จ ่ า ยประโยชน์ ต อบแทน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการ
ระหว่างกาลของทรัสต์
ให้ ผู ้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ใ นอั ต รา จ่ายประโยชน์ตอบแทนของกอง
หน่วยละ 0.4060 บาท ในวันที่ ทรัสต์ และเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
6 ธ.ค. 2562

2. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
2.1 นโยบายก�ำกับดูแลกิจการ
บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ กฎเกณฑ์ ค�ำสั่ง
หรือหนังสือเวียนตามทีไ่ ด้แก้ไขหรือออกโดยส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.) อย่างเคร่งครัด โดยบริษัทฯ ได้ก�ำหนด
นโยบายให้กรรมการและผูบ้ ริหาร จัดท�ำรายงานความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ รวมถึงรายงานการซื้อขายหน่วยทรัสต์มายังฝ่ายบริหาร
ความเสี่ยงและก�ำกับควบคุม เพื่อน�ำส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ให้
กับส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2.2 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
ฝ่ า ยบริ ห ารความเสี่ ย งและก�ำกับ ควบคุม จะด�ำเนินการจัดให้มี
มาตรการและแนวทางด�ำเนินการในการป้องกันความขัดแย้งทาง
80
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รายงานประจำ�ปี 2562

ผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้
เพือ่ รักษาประโยชน์ทดี่ ที สี่ ดุ ของกองทรัสต์ และผูถ้ อื หน่วยทรัสต์โดย
รวม ซึ่งจะมีการด�ำเนินการในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1) การเปิ ด เผยข้ อ มู ล การมี ส ่ ว นได้ เ สี ย ของกรรมการและ
ผู้บริหาร
1. ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและก�ำกับควบคุมมีหน้าที่จัดส่งแบบ
แสดงข้อมูลการเปิดเผยส่วนได้เสียให้กรรมการและผู้บริหาร
เพื่อเปิดเผยส่วนได้เสียของตนก่อนเข้ารับต�ำแหน่ง และใน
ทุก ๆ ครั้งที่มีการเปลี่ยนกรรมการหรือผู้บริหาร เพื่อให้ทราบถึง
บุ ค คลที่ อ าจเกี่ ย วโยงกั บ กองทรั ส ต์ ทั้ ง หมด รวมถึ ง รายงาน
การถือหลักทรัพย์ของตนและของคู่สมรส รวมทั้งบุตรที่ยัง
ไม่บรรลุนิติภาวะ ซึ่งถือหน่วยทรัสต์ที่บริษัทฯ เป็นผู้จัดการ
กองทรั ส ต์ อ ยู ่ ตลอดจนรายงานการเปลี่ ย นแปลงการถื อ
หลักทรัพย์ดังกล่าว

2.

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีหน้าที่รายงานให้ฝ่าย
บริหารความเสี่ยงและก�ำกับควบคุมทราบถึงการมีส่วนได้เสีย
ของตนและของผูท้ เี่ กีย่ วข้อง อันเนือ่ งมาจากการบริหารจัดการ
กองทรัสต์โดยไม่ชักช้า เมื่อได้รับแบบแสดงรายการหรือเมื่อ
ตนเองได้ทราบถึงการมีส่วนได้ส่วนเสียนั้น ฝ่ายบริหารความ
เสี่ ย งและก�ำกั บ ควบคุ ม ก�ำหนดให้ ก รรมการและผู ้ บ ริ ห าร
รายงานการซื้อขายหน่วยทรัสต์ต่อฝ่ายบริหารความเสี่ยงและ
ก�ำกับควบคุม ภายใน 3 วันท�ำการภายหลังการซื้อ ขาย โอน
หน่วยทรัสต์

3.

เมื่อได้รับข้อมูล ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและก�ำกับควบคุม
มีหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลที่กรรมการและผู้บริหารเปิดเผย และ
ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสีย ซึ่งการตรวจสอบ
รวมถึงการสอบถามและตรวจสอบกับเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องหรือแหล่งข้อมูลสาธารณะที่เชื่อถือได้เพื่อยืนยัน
ความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลที่กรรมการและผู้บริหาร
เปิดเผยในแบบแสดงข้อมูลการเปิดเผยส่วนได้เสีย

4.

เมื่ อ ตรวจสอบกั บ แหล่ ง ข้ อ มู ล สาธารณะที่ เ ชื่ อ ถื อ ได้ แ ล้ ว
ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและก�ำกับควบคุมจะบันทึกหรือพิมพ์
ผลการตรวจสอบออกมาจัดเก็บไว้เป็นหลักฐานคู่กับแบบ
แสดงข้อมูลการเปิดเผยส่วนได้เสียที่กรรมการและผู้บริหาร
เปิดเผยด้วยตนเอง เพื่อประกอบการตรวจสอบ

2) ระบบแนวทางการป้องกันการล่วงรูแ้ ละการใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลภายใน
บริษัทฯ ก�ำหนดแนวทางการป้องกันการล่วงรู้และการใช้ประโยชน์
จากข้อมูลภายในดังต่อไปนี้
1.

มีการก�ำหนดนโยบายจรรยาบรรณ และหลักปฏิบตั ขิ องพนักงาน
โดยเฉพาะในเรื่องการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในไว้เป็น
ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร มี ก ารสื่ อ สารให้ แ ก่ บุ ค ลากรที่ เ ข้ า ใหม่
ของบริษัทฯ ได้อ่าน รับทราบและลงนามในวันแรกที่เริ่ม
ปฏิบัติงาน และลงนามใหม่ทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

2.

จ�ำกัดการล่วงรู้และใช้ข้อมูลภายใน โดยบริษัทฯ มีนโยบาย
ให้บุคลากรของบริษัทฯ รับทราบข้อมูลเฉพาะที่จ�ำเป็นต่อการ
ปฏิบัติงาน (Need to Know Basis) โดยก�ำหนดให้ข้อมูล
ที่บุคลากรหรือหน่วยงานล่วงรู้มา เป็นข้อมูลที่เป็นความลับ
ซึ่งต้องไม่น�ำไปเปิดเผยต่อบุคคลอื่นใดที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง

3.

จั ด ให้ มี ร ะบบการควบคุ ม ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการป้ อ งกั น
มิให้บุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องล่วงรู้ข้อมูลภายในโดย
ก. ข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์ จัดให้มีการใช้รหัสผ่าน
		 ในการเข้าถึงข้อมูลในคอมพิวเตอร์และให้มีการเปลี่ยน
		 รหัสผ่านเป็นประจ�ำ

ข.
		
		
		
		
		
ค.
		
		
ง.
		
		
4.

ก�ำหนดระดั บ ขั้ น การเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข อง
แต่ละบุคคล (Access Control Matrix) ว่าพนักงานคนใด
สามารถเข้าถึงข้อมูลในแฟ้มใดได้บ้าง โดยฝ่ายบริหาร
ความเสี่ยงและก�ำกับควบคุมจะต้องท�ำการสอบทานและ
ปรั บ ปรุ ง สิ ท ธิ ก ารเข้ า ให้ เ ป็ น ปั จ จุ บั น เสมอในกรณี ที่
พนักงานลาออก หรือเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ
ข้อมูลที่เป็นเอกสาร ให้มีการจัดเก็บสถานที่ปลอดภัย
ในตู ้ ห รื อ ห้ อ งที่ ล็ อ กกุ ญ แจ และมี ก ารท�ำลายเอกสาร
ที่ไม่ใช้งานแล้ว
สถานที่ท�ำงานมีระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกัน
มิให้บุคคลภายนอกเข้าได้ เช่น เป็นห้องที่ล็อคกุญแจ
หรือต้องมีบัตรพนักงานหรือสแกนลายนิ้วมือ

ให้บุคลากรของบริษัทฯ ที่สามารถล่วงรู้ข้อมูลภายใน รวมถึง
กรรมการและผู้บริหาร รายงานการซื้อ/ขายหน่วยทรัสต์
ต่อฝ่ายบริหารความเสี่ยงและก�ำกับควบคุมทุกครั้งที่มีการ
เปลี่ยนแปลงการถือครองภายใน 3 วันท�ำการ โดยฝ่ายบริหาร
ความเสี่ยงและก�ำกับควบคุม อาจท�ำการสุ่มตรวจสอบความ
ถูกต้องครบถ้วนของการรายงานกับแหล่งข้อมูลสาธารณะ
ที่เชื่อถือได้

5.

ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและก�ำกับควบคุมจะมีการด�ำเนินการ
ดังต่อไปนี้ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้บริหารและบุคลากรที่ทราบข้อมูล
ภายในไม่มีโอกาสใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในในกรณีที่มี
การท�ำธุรกรรมที่อาจส่งผลต่อราคาหน่วยทรัสต์ หรือราคา
หลักทรัพย์อื่น เช่น การซื้อขายทรัพย์สินของกองทรัสต์
ก. ขึ้นบัญชีรายชื่อหลักทรัพย์ที่ต้องติดตามการท�ำธุรกรรม
		 ที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ในบัญชีดังกล่าว (Watch List)
ข. ส่งอีเมลล์แจ้งผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องถึงรายชื่อ
		 หลักทรัพย์ดังกล่าว
ค. เมื่อรายการดังกล่าวได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว
		 ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและก�ำกับควบคุม จะย้ายรายชื่อ
		 หลั ก ทรั พ ย์ เ หล่ า นั้ น ไปอยู ่ ใ นบั ญ ชี ที่ บ ริ ษั ท ต้ อ งจ�ำกั ด
		 การท�ำธุรกรรม (Restricted List) และส่งอีเมลล์แจ้ง
		 ผู ้ บ ริ ห ารและพนั ก งานที่ เ กี่ ย วข้ อ งตามข้ อ ข รวมถึ ง
		 พนักงานรายอื่นที่มีโอกาสใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน
		 (ถ้ามี)
ง. เมื่อบุคลากรที่รับรู้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไม่มีโอกาส
		 ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์
		 ฝ่ายบริหารความเสีย่ งและก�ำกับควบคุมแจ้งผูบ้ ริหารและ
		 พนักงานตามข้อ ค ถึงการเพิกถอนรายชื่อหลักทรัพย์
		 ออกจากบัญชี Restricted List
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3. กระบวนการและปัจจัยที่ใช้พิจารณาตัดสินใจลงทุนรวมทั้ง
การบริหารจัดการกองทรัสต์
ในการตัดสินใจลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ใด ๆ ผู้จัดการกองทรัสต์
จะมีการคัดเลือกและตรวจสอบ (Due Diligence) อสังหาริมทรัพย์
ที่ ก องทรั ส ต์ CPNREIT จะเข้ า ลงทุ น ด้ ว ยความรอบคอบและ
ระมัดระวัง สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์
แบบแสดงรายการข้อมูล หนังสือชี้ชวน วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง
กองทรัสต์ CPNREIT รวมถึงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
โดยจะมีการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลรวมทัง้ เอกสารหลักฐานเกีย่ วกับ
การคัดเลือก การตรวจสอบและการตัดสินใจทีจ่ ะลงทุนหรือไม่ลงทุน
ในทรัพย์สินใดทรัพย์สินหนึ่งไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง โดยมีขั้นตอน
ในการด�ำเนินงานดังนี้
3.1 ขั้นตอนการด�ำเนินงาน
1) ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะท�ำการคัดเลือกทรัพย์สนิ หลักทีจ่ ะลงทุน
โดยพิจารณาถึงโอกาสและความเป็นไปได้ในการลงทุนและ
การด�ำเนินธุรกิจ ความเสีย่ งในการลงทุนหรือได้มาซึง่ ทรัพย์สนิ
หลั ก นั้ น รวมทั้งรายละเอีย ดในเบื้องต้นเกี่ยวกับ ที่ตั้งและ
ประเภทของทรั พ ย์ สิ น และการจั ด โครงสร้ า งเงิ น ทุ น ของ
กองทรัสต์ CPNREIT ในการลงทุนในทรัพย์สินนั้น โดยให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนดังต่อไปนี้
1.1) เป็ น การลงทุ น ในอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เ พื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง
		
กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็น
		
การได้มาซึ่งสิทธิครอบครอง ต้องเป็นกรณีใดกรณีหนึ่ง
		
ดังต่อไปนี้
		
ก) เป็ น การได้ ม าซึ่ ง อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ที่ มี ก ารออก
			 น.ส. 3 ก.
		
ข) เป็นการได้มาซึ่งสิทธิการเช่าในอสังหาริมทรัพย์ที่มี
			 การออกตราสารแสดงกรรมสิ ท ธิ์ ห รื อ สิ ท ธิ
			 ครอบครองประเภท น.ส. 3 ก. อนึ่ง ในกรณีที่
			 กองทรั ส ต์ CPNREIT จะลงทุ น ในสิ ท ธิ ก ารเช่ า
			 อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ที่ มี ลั ก ษณะเป็ น การเช่ า ช่ ว ง
			 ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องจัดให้มีมาตรการป้องกัน
			 ความเสี่ยง หรือการเยียวยาความเสียหายที่อาจ
			 เกิดขึ้นจากการผิดสัญญาเช่าหรือการไม่สามารถ
			 บังคับตามสิทธิในสัญญาเช่า
1.2)
		
		
		
		
		
		
		

อสังหาริมทรัพย์ทไี่ ด้มาต้องไม่อยูใ่ นบังคับแห่งทรัพยสิทธิ
หรือมีข้อพิพาทใด ๆ เว้นแต่ผู้จัดการกองทรัสต์และ
ทรัสตีได้พจิ ารณา โดยมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อกั ษร
ว่ า การอยู ่ ภ ายใต้ บั ง คั บ แห่ ง ทรั พ ยสิ ท ธิ ห รื อ การมี
ข้ อ พิ พ าทนั้ น ไม่ ก ระทบต่ อ การหาประโยชน์ จ าก
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ดั ง กล่ า วอย่ า งมี นั ย ส�ำคั ญ และ
เงือ่ นไขการได้มาซึง่ อสังหาริมทรัพย์นนั้ ยังเป็นประโยชน์
แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม
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1.3)
		
		
		
		
		
		
		
		

การท�ำสัญญาเพื่อให้ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ต้องไม่มี
ข้อตกลงหรือข้อผูกพันใด ๆ ที่อาจส่งผลให้กองทรัสต์
CPNREIT ไม่สามารถจ�ำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ในราคา
ยุติธรรม (ในขณะที่มีการจ�ำหน่าย) เช่น ข้อตกลงที่ให้
สิทธิแก่คสู่ ญ
ั ญาในการซือ้ อสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์
CPNREIT ได้ก่อนบุคคลอื่น โดยมีการก�ำหนดราคาไว้
แน่นอนล่วงหน้าแล้ว เป็นต้น หรืออาจมีผลให้กองทรัสต์
CPNREIT มีหน้าที่มากกว่าปกติที่ผู้เช่าพึงมีเมื่อสัญญา
เช่าสิ้นสุดลง

1.4)
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

อสังหาริมทรัพย์ที่ได้มา เมื่อรวมกับอสังหาริมทรัพย์
ที่กองทรัสต์ CPNREIT เป็นเจ้าของอยู่แล้ว ต้องพร้อม
จะน�ำไปจัดหาประโยชน์ โดยคิดเป็นมูลค่ารวมกันไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าหน่วยทรัสต์ที่ขออนุญาต
เสนอขายรวมทัง้ จ�ำนวนเงินกูย้ มื (ถ้ามี) ทัง้ นี้ กองทรัสต์
CPNREIT อาจลงทุนในโครงการทีย่ งั ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ
ได้ โดยมูลค่าของเงินลงทุนทีจ่ ะท�ำให้ได้มาและใช้พฒ
ั นา
อสังหาริมทรัพย์ให้แล้วเสร็จเพื่อน�ำไปจัดหาประโยชน์
ต้ อ งไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ10 ของมู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น รวมของ
กองทรั ส ต์ CPNREIT (ภายหลั ง การเสนอขาย
หน่วยทรัสต์) และต้องแสดงได้วา่ จะมีเงินทุนหมุนเวียน
เพียงพอเพือ่ การพัฒนาดังกล่าว โดยไม่สง่ ผลกระทบกับ
ความอยู่รอดของกองทรัสต์ CPNREIT

2) ผูจ้ ดั การกองทรัสต์อาจมีการว่าจ้างทีป่ รึกษาทีม่ คี วามเชีย่ วชาญ
เฉพาะทาง เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษา
กฎหมาย หรือทีป่ รึกษาทางวิศวกรรม เป็นต้น เพือ่ มาด�ำเนินการ
ศึกษาในประเด็นต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการพิจารณา
ตัดสินใจลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และตรวจสอบหรือสอบทาน
(Due Diligence) อสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ CPNREIT
จะลงทุน ตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดในข้อ 3.2 และผู้จัดการ
กองทรัสต์จะประเมินความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดจาก
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นั้น ๆ พร้อมทั้งจัดให้มีแนวทาง
การบริ ห ารความเสี่ ย งด้ ว ย ทั้ ง นี้ ความเสี่ ย งดั ง กล่ า วให้
หมายความรวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหรือ
ก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ (ถ้ามี) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้จัดการ
กองทรัสต์ได้มีการศึกษาและพิจารณาข้อมูลและปัจจัยต่าง ๆ
ที่ ส�ำคั ญ เกี่ ย วกั บ การตั ด สิ น ใจลงทุ น ในอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์
อย่างครบถ้วน ถูกต้องและเพียงพอ
3) เมื่อพิจารณาได้ข้อมูลผลการศึกษาตามข้อ 2) แล้ว และ
ผู้จัดการกองทรัสต์พิจารณาว่าอสังหาริมทรัพย์นั้นผ่านเกณฑ์
ที่ก�ำหนด ผู้จัดการกองทรัสต์ด�ำเนินการตามกระบวนการ
การได้มาซึ่งทรัพย์สินหลักเพิ่มเติมตามข้อ 3.3 ซึ่งรวมถึง
การด�ำเนิ น การขอความเห็ น ชอบจากทรั ส ตี ว ่ า การลงทุ น
และ/หรือ ได้มาในทรัพย์สนิ ดังกล่าวเป็นไปตามข้อก�ำหนดของ
สัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ สัญญาทีเ่ กีย่ วข้อง และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง

และการด�ำเนินการขออนุมัติตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดตามสัญญา
ก่อตั้งทรัสต์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4) ในกรณี ที่ เ ป็ น การพิ จ ารณาจ�ำหน่ า ยไปซึ่ ง ทรั พ ย์ สิ น หลั ก
ผู้จัดการกองทรัสต์จะประเมินทรัพย์สินหลักที่จะจ�ำหน่ายไป
โดยพิ จ ารณาถึ ง ข้ อ ดี ข้ อ เสี ย และโอกาสในการสร้ า งก�ำไร
รวมถึงความเสี่ยงในการจ�ำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหลักนั้น โดย
ผู้จัดการกองทรัสต์จะด�ำเนินการตามกระบวนการจ�ำหน่ายไป
ซึง่ ทรัพย์สนิ หลักตามข้อ 3.4 ซึง่ รวมถึงการด�ำเนินการขอความ
เห็นชอบจากทรัสตีวา่ การจ�ำหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ หลักดังกล่าว
เป็นไปตามข้อก�ำหนดของสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ สัญญาทีเ่ กีย่ วข้อง
และกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และการด�ำเนิ น การขออนุ มั ติ
ตามเกณฑ์ ที่ ก�ำหนดตามสั ญ ญาก่ อ ตั้ ง ทรั ส ต์ แ ละกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
3.2 การตรวจสอบและสอบทาน (Due Diligence) อสังหาริมทรัพย์
ทีก่ องทรัสต์ CPNREIT จะลงทุน
เมื่อผู้จัดการกองทรัสต์พิจารณาคัดเลือกทรัพย์สินหลักที่จะลงทุน
ตามขั้นตอนที่ก�ำหนดแล้ว ก่อนการได้มาซึ่งทรัพย์สินหลักและ
อุปกรณ์ (ถ้ามี) ในแต่ละครั้ง ผู้จัดการกองทรัสต์จะด�ำเนินการ
ตรวจสอบหรือสอบทาน (Due Diligence) ข้อมูลและสัญญาต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินหลักและอุปกรณ์ (ถ้ามี) เช่น ข้อมูลด้าน
การเงินและกฎหมาย เป็นต้น เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนและ
การเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ทั้งนี้ ในการด�ำเนินการตรวจสอบและ
สอบทาน (Due Diligence) ดังกล่าว ผู้จัดการกองทรัสต์จะจัดให้มี
การตรวจสอบและสอบทานในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1) การตรวจสอบเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์และคู่สัญญา
1.1) ศึ ก ษาความสามารถของคู ่ สั ญ ญาในการเข้ า ท�ำนิ ติ ก รรม
ตลอดจนความครบถ้วน ถูกต้องและบังคับได้ตามกฎหมายของ
เอกสารสิ ท ธิ ห รื อ เอกสารสั ญ ญาที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ในกรณี ที่
อสังหาริมทรัพย์ที่จะลงทุนอยู่ในต่างประเทศ ต้องตรวจสอบ
และสอบทานความสามารถของกองทรัสต์ CPNREIT ในการ
ได้มาและถือครองอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมายของประเทศ
ดังกล่าว โดยต้องจัดให้มีความเห็นของที่ปรึกษาทางกฎหมาย
ที่ เ ชี่ ย วชาญในกฎหมายของประเทศนั้ น ๆ ประกอบการ
ตรวจสอบและสอบทานด้ ว ย ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให้ มั่ น ใจได้ ว ่ า
การจ�ำหน่าย จ่าย โอนอสังหาริมทรัพย์ หรือการเข้าท�ำสัญญา
ที่เกี่ยวเนื่องกับอสังหาริม ทรัพย์เพื่อกองทรัสต์ CPNREIT
เป็นไปอย่างถูกต้องและมีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย
1.2) ศึ ก ษาสภาพของอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ที่ ก องทรั ส ต์ CPNREIT
จะลงทุน โดยอย่างน้อยต้องมีการศึกษารายละเอียดในประเด็น
ดังนี้

1.
		
		
		

พิ จ ารณาท�ำเลที่ ตั้ ง สภาพเศรษฐกิ จ และสภาวะการ
แข่งขันของตลาดอสังหาริมทรัพย์ประเภทนั้นในช่วงที่
ผ่านมา รวมทัง้ แนวโน้ม ความต่อเนือ่ งและความสมำ�่ เสมอ
ของรายได้จากอสังหาริมทรัพย์ประเภทนัน้ ในอนาคต เช่น

		 ก)
			
			
			
			

พิจารณาอัตราพื้นที่ที่ปล่อยเช่าได้ย้อนหลังอย่างน้อย
3 ปี (กรณีเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่เริ่มเปิดด�ำเนินการ
มาแล้ ว น้ อ ยกว่ า 3 ปี ให้ ใ ช้ ข ้ อ มู ล ตั้ ง แต่ เ ริ่ ม เปิ ด
ด�ำเนินการ) เพื่อประเมินความสามารถในการแข่งขัน
เปรียบเทียบกับคู่แข่ง

		 ข)
			
			
			

พิจารณาอัตราหรือราคาเช่าของอสังหาริมทรัพย์นั้น
ในช่วงที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับคู่แข่ง เพื่อประเมิน
โอกาสในการสร้ า งรายได้ แ ละเพิ่ ม ผลตอบแทน
ในอนาคต

		 ค)
			
			
			

วิเคราะห์ขอ้ มูลอืน่ ๆ ทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับสภาพตลาด
อสังหาริมทรัพย์นั้น เช่น การขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ซึ่ ง จะมี ผ ลต่ อ อุ ป สงค์ (Demand) และอุ ป ทาน
(Supply) ในตลาด

2.
		
		
		

พิจารณามูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งต้องมีขนาดใหญ่
เพี ย งพอที่ จ ะท�ำให้ เ กิ ด การประหยั ด ขนาดการลงทุ น
(Economy of Scale) ในการบริหารจัดการกองทรัสต์
CPNREIT

3.
		
		
		
		
		
		
		

วิ เ คราะห์ ฐ านะการเงิ น ผลการด�ำเนิ น งาน และ
ความสามารถในการก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สุ ท ธิ ข อง
อสังหาริมทรัพย์นั้น ๆ ในอดีต (Track Record) อย่างน้อย
ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา และในช่วง 2 ปีล่าสุด ต้องพิจารณา
ผลการด�ำเนินงานในแต่ละเดือน เพือ่ ประเมินความผันผวน
ของรายได้ตามฤดูกาล (Seasonal Effect) (กรณีเป็น
อสังหาริมทรัพย์ที่เริ่มเปิดด�ำเนินการมาแล้วน้อยกว่า 3 ปี
ให้ใช้ข้อมูลตั้งแต่เริ่มเปิดด�ำเนินการ) เช่น

		 ก)
			
			
			
			
			

วิเคราะห์คา่ ใช้จา่ ยและก�ำไรจากการปล่อยเช่าในอดีต
ว่าอยู่ในระดับสูงกว่าหรือต�่ำกว่าหรือใกล้เคียงกับ
อสังหาริมทรัพย์ประเภทเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน
เพื่อพิจารณาแนวทางในการควบคุมและปรับปรุง
ค่าใช้จ่ายเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่กองทรัสต์
CPNREIT

		 ข)
			
			
			
			
			
			

กรณี เ ป็ น อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ที่ ส ร้ า งขึ้ น ใหม่ แ ละไม่ มี
ผลการด�ำเนินงานในอดีต (Track Record) หรือเป็น
อสังหาริมทรัพย์ที่เริ่มเปิดด�ำเนินการมาแล้วน้อยกว่า
3 ปี การศึ ก ษาจะพิ จ ารณาผลประกอบการของ
อสังหาริมทรัพย์ประเภทใกล้เคียงที่อยู่ในท�ำเลที่ตั้ง
ใกล้เคียงกัน รวมถึงวิเคราะห์อุปสงค์ (Demand)
และอุปทาน (Supply) ของอสังหาริมทรัพย์ประเภทนัน้
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			 เพื่อประเมินความเสี่ยงและความผันผวนของรายได้
			 และความเหมาะสมในการลงทุนระยะยาว
		 ค)
			
			
			
			
			
			
			
			
			

กรณีอสังหาริมทรัพย์อยู่ในท�ำเลที่ตั้งซึ่งมีศักยภาพ
ทีจ่ ะเพิม่ รายได้คา่ เช่าให้มากขึน้ กว่าผลการด�ำเนินงาน
ในอดีต (Track Record) ทีผ่ า่ นมา ประกอบกับอาคาร
ยังอยู่ในสภาพดีและสามารถใช้จัดหาประโยชน์ได้
โดยไม่ จ�ำเป็ น ต้ อ งลงทุ น เพิ่ ม เติ ม เป็ น จ�ำนวนมาก
หากกองทรัสต์ CPNREIT จะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
นั้ น ผู ้ จั ด การกองทรั ส ต์ จ ะมี ก ารก�ำหนดแผนงาน
ที่ชัดเจนเกี่ยวกับการปรับปรุงการบริหารจัดการหรือ
แผนการตลาดที่จะท�ำให้อสังหาริมทรัพย์นั้นจัดหา
ผลประโยชน์ได้มากขึ้นในอนาคต

4.
		
		
		
		
		
		
		

วิเคราะห์และประเมินผู้เช่าในช่วงที่ผ่านมา เช่น ประวัติ
การจ่ายช�ำระค่าเช่า ข้อมูลการต่อสัญญาเช่าของผู้เช่า
รายเดิม การปรับเพิ่มค่าเช่า ประเภทธุรกิจและสัญชาติ
ของผูเ้ ช่า สัดส่วนผูเ้ ช่ารายใหญ่ เป็นต้น เพือ่ ระบุความเสีย่ ง
ที่ อ าจเกิ ด ขึ้นจากการปล่อยเช่า และวางแผนป้องกัน
ความเสี่ยง รวมทั้งเปิดเผยเป็นปัจจัยความเสี่ยงไว้ใน
แบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวนของกองทรัสต์
CPNREIT ให้ผู้ลงทุนได้ทราบโดยชัดเจน

5.
		
		
		
		
		
		
		
		

จัดให้มกี ารตรวจสอบความแข็งแรงของอาคารสิง่ ปลูกสร้าง
และสภาพของทรัพย์สนิ ภายในอาคารสิง่ ปลูกสร้าง เพือ่ ให้
มั่นใจได้ว่าอยู่ในสภาพดีพร้อมจัดหาผลประโยชน์ได้ทันที
ตรวจสอบประวั ติ ก ารซ่ อ มแซมหรื อ ต่ อ เติ ม อาคาร
สิ่งปลูกสร้างว่ากระทําได้โดยถูกต้องตามหลักวิศวกรรม
ตรวจสอบประวั ติ ก ารตรวจเช็ ค และซ่ อ มบํ า รุ ง ของ
สาธารณูปโภคและอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในอาคารว่ามีการ
ดําเนินการโดยครบถ้วนตามรอบระยะเวลาที่เหมาะสม
เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ได้เป็นระยะเวลานาน

6. ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุม
		 อาคารสิ่งปลูกสร้าง ดังนี้
		 ก) ตรวจสอบว่ามีเอกสารหลักฐานซึง่ บ่งชีว้ า่ มีการก่อสร้าง
			 ถูกต้องตามมาตรฐานความปลอดภัยทีย่ อมรับกันทัว่ ไป
		 ข)
			
			
			

ตรวจสอบการซ่ อ มแซมหรื อ ต่ อ เติ ม ดั ด แปลง
สิ่ ง ปลู ก สร้ า งที่ ผ ่ า นมาว่ า มี ก ารปฏิ บั ติ เ ป็ น ไปตาม
มาตรฐานความปลอดภัยที่หน่วยงานทางการกําหนด
หรือไม่

		 ค)
			
			
			

กรณีมีเหตุแผ่นดินไหวในพื้นที่บริเวณนั้น หรืออาคาร
สิ่ ง ปลู ก สร้ า งเคยมี เ หตุ เ พลิ ง ไหม้ ต้ อ งตรวจสอบ
เป็นพิเศษในเรื่องความแข็งแรงของโครงสร้างอาคาร
ระบบสาธารณูปโภคภายในอาคาร (เช่น ระบบป้องกัน
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			 อัคคีภยั ทางหนีไฟ ลิฟท์ บันไดเลือ่ น ระบบปรับอากาศ
			 ภายในอาคาร เป็นต้น) ว่าได้รับการตรวจเช็คและ
			 ซ่อมบํารุงตามรอบระยะเวลาที่เหมาะสมหรือไม่
ทั้งนี้ ภายหลังการซื้ออสังหาริมทรัพย์ ผู้จัดการกองทรัสต์
จะจัดให้มีการตรวจสอบเป็นประจําทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่า
อสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ CPNREIT ได้ลงทุน มีการ
ปฏิ บั ติ โ ดยถู ก ต้ อ งครบถ้ ว นตามข้ อ กํ า หนดต่ า ง ๆ ใน
กฎหมายควบคุมอาคารสิ่งปลูกสร้างด้วย
7.
		
		
		
		
		

ตรวจสอบการปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายสิ่ ง แวดล้ อ ม เช่ น
ตรวจสอบว่าอาคารสิง่ ปลูกสร้างประเภททีจ่ ะไปลงทุนนัน้
กฎหมายกําหนดให้ต้องมีก ารจัดทํารายงานวิเคราะห์
ผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มเสนอต่ อ หน่ ว ยงานทางการ
ก่อนที่จะก่อสร้างหรือไม่ และปัจจุบันได้มีการปฏิบัติแล้ว
หรือไม่

8.
		
		
		
		
		
		
		

ตรวจสอบกรรมสิ ท ธิ์ และ/หรื อ สิ ท ธิ ค รอบครองใน
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ สิ่ ง ปลู ก สร้ า ง หรื อ ทรั พ ย์ สิ น ใดๆ บน
อสังหาริมทรัพ ย์นั้น ว่า ผู้จ�ำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ให้
กองทรัสต์ CPNREIT เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ โดยถูกต้อง
ตามกฎหมาย และเอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ในการจดทะเบียน
การโอนและรับโอน หรือเอกสารให้ความยินยอมในการ
ซื้ อ ขายอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ นั้ น มี ก ารจั ด ทํ า โดยถู ก ต้ อ ง
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

9.
		
		
		
		

ตรวจสอบขอบเขตของที่ดินที่จะซื้อหรือเช่าว่ามีการรังวัด
ที่ดินเพื่อท�ำหมุดแบ่งเขตที่ดินโดยชัดเจน เพื่อป้องกัน
ปั ญ หาการรุ ก ล�้ ำ พื้ น ที่ หรื อ ปั ญ หาได้ รั บ มอบที่ ดิ น
ไม่ครบถ้วนตามโฉนดที่ดิน กรณีการลงทุนในกรรมสิทธิ์
และ/หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์

10. ตรวจสอบว่ า อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ไ ม่ ไ ด้ ติ ด ภาระผู ก พั น
		 ตามกฎหมายหรือสัญญา หรือมีข้อพิพาทใด ๆ ที่จะเป็น
		 ข้อจ�ำกัดในการจัดหาผลประโยชน์ในระยะต่อไป เช่น
		 ก)
			
			
			
			
			

หากหน่วยงานรัฐไม่ต่อสัญญาเช่าที่ดินให้แก่เจ้าของ
สิท ธิก ารเช่าอสังหาริมทรัพ ย์ที่จะจ�ำหน่ายให้แ ก่
กองทรัสต์ CPNREIT จะทําให้การจัดหาผลประโยชน์
บนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์นั้นต้องสิ้นสุด หรือ
ต้องเปลีย่ นแปลงรูปแบบการจัดหาผลประโยชน์ใหม่
เป็นแบบอื่น

		 ข) มีข้อร้องเรียนจากผู้เช่าหรือผู้พักอาศัยในบริเวณ
			 ใกล้ เ คี ย ง อั น จะมี ผ ลต่ อ การปล่ อ ยเช่ า พื้ น ที่ ข อง
			 กองทรัสต์ CPNREIT ในระยะต่อไป เป็นต้น

11.
		
		
		
		
		
		
		

ตรวจสอบว่าอสังหาริมทรัพย์ที่จะซื้อนั้นมีทางเข้าออก
หรือไม่ หากไม่มีและต้องใช้ทางเข้าออกซึ่งเป็นของ
บุคคลอืน่ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตอ้ งจัดให้มกี ารจดทะเบียน
ภาระจ�ำยอม ภาระติ ด พั น หรื อ สิ ท ธิ อื่ น ใดที่ ท�ำให้
อสังหาริมทรัพย์นนั้ ใช้ทางเข้าออกของบุคคลอืน่ ได้ ให้แก่
กองทรัสต์ CPNREIT ในกรณีที่ผู้จัดการกองทรัสต์ได้รับ
ข้อมูลว่าทางเข้าออกเป็นที่สาธารณะ ต้องตรวจสอบว่า
ทางเข้าออกนั้นเป็นที่สาธารณะจริงตามที่ได้รับแจ้งด้วย

12.
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

พิจารณาความเหมาะสมของราคาซื้ออสังหาริมทรัพย์
หรือราคาสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ โดยต้องเป็นราคา
ที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่ากับการลงทุนในระยะยาว และ
สอดคล้องกับเงือ่ นไขการจัดหาผลประโยชน์ทตี่ กลงกันไว้
กับผู้สนับสนุน (Sponsor) รวมทั้งต้องคํานึงถึงภาระ
ค่าใช้จา่ ยต่างๆ ทีก่ องทรัสต์ CPNREIT จะต้องรับผิดชอบ
ภายหลังการซื้อ (เช่น ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมปรับปรุง
อาคารเนื่องจากทรุดโทรมมากจนกระทบต่อการจัดหา
ประโยชน์ภายหลังจากที่ซื้อมา หรือค่าใช้จ่ายในการ
รือ้ ถอนสิง่ ปลูกสร้างเมือ่ ครบอายุสญ
ั ญาเช่า) และกาํ หนด
อัตราคิดลด (Discount Rate) ในการคิดลดมูลค่าปัจจุบนั
ของกระแสรายได้ สุ ท ธิ ใ นอนาคต ให้ เ หมาะสมกั บ
ความเสี่ยงของความผันผวนของรายได้ค่าเช่าในอนาคต

13. ตรวจสอบข้อมูลการช�ำระภาษีหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ บน
		 อสังหาริมทรัพย์วา่ ได้มกี ารช�ำระต่อหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
		 อย่างถูกต้องครบถ้วน
1.3) ในกรณีกองทรัสต์ CPNREIT ให้เช่าทรัพย์สินแก่ผู้เช่าช่วง
ทรั พ ย์ สิ น หลั ก ต้ อ งมี ก ารวิ เ คราะห์ ส ถานะของผู ้ เ ช่ า ช่ ว ง
ทรั พ ย์ สิ น หลั ก และความพร้ อ มในการบริ ห ารจั ด การ
อสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ CPNREIT อาทิ ความสามารถ
ของคู ่ สั ญ ญาในการเข้ า ท�ำนิ ติ ก รรม ความพร้ อ มในด้ า น
ระบบงาน ความพร้อมในด้านบุคลากรและประสบการณ์
ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
2) การตรวจสอบเกี่ยวกับข้อพิจารณาในการท�ำสัญญา
2.1) กรณี ที่ ก องทรั ส ต์ CPNREIT มี ก ารลงทุ น ในสิ ท ธิ ก ารเช่ า
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ (Leasehold) ต้ อ งพิ จ ารณาเกี่ ย วกั บ
การกําหนดเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อรักษาประโยชน์ของกองทรัสต์
CPNREIT เช่น
1. สั ญ ญาเช่ า ไม่ มี เ งื่ อ นไขที่ ทํ า ให้ ก องทรั ส ต์ CPNREIT
		 มีหน้าที่มากกว่าหน้าที่อันเป็นปกติที่ผู้เช่าต้องกระทํา
2. ไม่มกี ารก�ำหนดเงือ่ นไขทีผ่ ใู้ ห้เช่าสามารถยกเลิกสัญญาเช่า
		 แก่กองทรัสต์ CPNREIT ได้โดยทันที แม้ว่ากองทรัสต์
		 CPNREIT จะมิได้กระท�ำผิดเงื่อนไขใด ๆ ในสัญญา

3. มีเงือ่ นไขทีใ่ ห้สทิ ธิแก่กองทรัสต์ CPNREIT ในการบอกเลิก
		 สัญญาเช่ากับผู้ให้เช่าได้ทันที ในกรณีที่ผู้ให้เช่ากระทําผิด
		 เงื่อนไขของสัญญาเช่า
4. มีการกําหนดรายละเอียด เงือ่ นไข และสิทธิของกองทรัสต์
		 CPNREIT ในการต่ออายุสัญญาเช่า
5.
		
		
		

มีการก�ำหนดเงื่อนไขและสิทธิของกองทรัสต์ CPNREIT
ทีจ่ ะซือ้ อสังหาริมทรัพย์ทเี่ ช่านัน้ ได้กอ่ นบุคคลอืน่ ในราคา
ไม่ สู ง ไปกว่ า ราคาที่ มี บุ ค คลอื่ น เสนอซื้ อ หากผู ้ ใ ห้ เ ช่ า
ประสงค์จะจ�ำหน่ายอสังหาริมทรัพย์นั้น

6. มีการกําหนดเงื่อนไขและสิทธิของกองทรัสต์ CPNREIT
ในการจ�ำหน่ายสิทธิการเช่า (เช่น หากในระยะต่อมา
		 อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ นั้ น มี ร าคาเพิ่ ม ขึ้ น และกองทรั ส ต์
		 CPNREIT จะได้กําไรจากการจ�ำหน่ายทรัพย์สินสูงกว่า
		 กาํ ไรจากการปล่อยเช่า กองทรัสต์ CPNREIT ก็มที างเลือก
		 ในการจ�ำหน่ายทรัพย์สินได้ เป็นต้น)
2.2) ตรวจสอบภาระภาษีหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ บนอสังหาริมทรัพย์
นั้ น โดยจะก�ำหนดให้ ชั ด เจนว่ า เป็ น ความรั บ ผิ ด ชอบของ
กองทรัสต์ CPNREIT หรือผู้สนับสนุน (Sponsor)
2.3) พิ จ ารณาก�ำหนดมาตรการป้ อ งกั น ความขั ด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์ทอี่ าจเกิดขึน้ เช่น ผูส้ นับสนุน (Sponsor) มีธรุ กิจ
ที่แข่งขันกับกองทรัสต์ CPNREIT ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงกัน
เป็นต้น
2.4) กรณี ที่ ก องทรั ส ต์ CPNREIT จะลงทุ น ในสิ ท ธิ ก ารเช่ า
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ใ นลั ก ษณะที่ เ ป็ น การเช่ า ช่ ว ง จะจั ด ให้ มี
มาตรการป้องกันความเสี่ยงหรือการเยียวยาความเสียหาย
ที่อาจเกิดขึ้นจากการผิดสัญญาเช่าหรือการไม่สามารถบังคับ
ตามสิทธิในสัญญาเช่า
2.5) ก่ อ นกองทรั ส ต์ CPNREIT จะจ่ า ยเงิ น เพื่ อ ซื้ อ หรื อ เช่ า
อสังหาริมทรัพย์ ผู้จัดการกองทรัสต์จะตรวจสอบให้มั่นใจว่า
กองทรัสต์ CPNREIT ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์
(กรณีการลงทุนในกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ (Freehold))
หรือได้จดทะเบียนสิทธิการเช่า (กรณีการลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ (Leasehold)) และ/หรือได้มาซึ่งทรัพยสิทธิ
อื่นใดในอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน รวมทั้งได้รับมอบทรัพย์สิน
ที่ ว างเป็ น หลั ก ประกั น แก่ ก องทรั ส ต์ CPNREIT หนั ง สื อ
ค�้ ำ ประกั น และ/หรื อ สั ญ ญาค�้ ำ ประกั น ตลอดจนการ
จดทะเบียนภาระจ�ำยอมต่าง ๆ บนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อ
ประโยชน์ในการจัดหาผลประโยชน์ของกองทรัสต์ CPNREIT
โดยครบถ้วนถูกต้องตามกฎหมาย และตรงตามข้อมูลทีเ่ ปิดเผย
ต่อผู้ลงทุนแล้ว และในกรณีที่อสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์
CPNREIT ได้รับมอบนั้น มีส่วนที่เป็นอาคารสิ่งปลูกสร้าง
85

เฟอร์นิเจอร์ และ/หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ผู้จัดการ
กองทรัสต์ตอ้ งจัดให้มกี ารจัดท�ำทะเบียนทรัพย์สนิ โดยละเอียด
เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนและ
ความมี อ ยู ่ จ ริ ง ของทรั พ ย์ สิ น แต่ ล ะรายการที่ ก องทรั ส ต์
CPNREIT จะได้รบั มอบ รวมทัง้ จัดส่งทะเบียนทรัพย์สนิ ดังกล่าว
ให้แก่ทรัสตี เพือ่ ใช้ในการสอบทานการปฏิบตั งิ านของผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์
ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทรัสต์จะบันทึกและจัดเก็บข้อมูล รวมทั้งเอกสาร
หลักฐานเกี่ยวกับการคัดเลือก การตรวจสอบและการตัดสินใจที่จะ
ลงทุ น หรื อ ไม่ ล งทุ น ในทรั พ ย์ สิ น ใดทรั พ ย์ สิ น หนึ่ ง ของกองทรั ส ต์
CPNREIT ไว้ด้วย
3.3 การได้มาซึ่งทรัพย์สินหลัก
เมื่อผู้จัดการกองทรัสต์พิจารณาคัดเลือกทรัพย์สินหลักที่จะลงทุน
รวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สนิ เสร็จสิน้ แล้ว และเห็นสมควรให้ด�ำเนิน
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นั้น ในการด�ำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่ง
ทรัพย์สินหลักจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
1) การลงทุ น หรื อ ได้ ม าซึ่ ง อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ห รื อ สิ ท ธิ ก ารเช่ า
อสังหาริมทรัพย์ เพื่อการจัดหาประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์
หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว ผู้จัดการกองทรัสต์
จะมีการด�ำเนินการดังต่อไปนี้
1.1) จัดให้มกี ารประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ โดยผูป้ ระเมินมูลค่า
ทรัพย์สิน รวมทั้งด�ำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
การลงทุนในทรัพย์สินตามประกาศส�ำนักงาน ก.ล.ต.
โดยผู้จัดการกองทรัสต์จะส่งรายการอสังหาริมทรัพย์ที่
ได้ รั บ การคั ด เลื อ กในเบื้ อ งต้ น ให้ ผู ้ ป ระเมิ น มู ล ค่ า
ทรัพย์สิน เพื่อประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่กองทรัสต์
CPNREIT จะลงทุน โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
1. ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินต้องเป็นบุคคลที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากส�ำนักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศ
ส�ำนักงาน ก.ล.ต. เกี่ยวกับการให้ความเห็นชอบ
บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินและผู้ประเมินหลัก
2. เป็นการประเมินมูลค่าอย่างเต็มรูปแบบที่มีการ
ตรวจสอบเอกสารสิทธิและเป็นไปเพือ่ วัตถุประสงค์
สาธารณะในการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุน โดย
ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอย่างน้อย 2 ราย
1.2) พิจารณาโครงสร้างเงินทุน (Capital Structure) ในการ
			 ลงทุน หรือได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า
			 อสังหาริมทรัพย์
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1.3) พิจารณาในด้านสาระส�ำคัญของรายการดังต่อไปนี้
			 1. เป็ น ไปตามสั ญ ญาก่ อ ตั้ ง ทรั ส ต์ แ ละกฎหมาย
				 ที่เกีย่ วข้อง
			 2. เป็ น ไปเพื่ อ ประโยชน์ ที่ ดี ที่ สุ ด ของกองทรั ส ต์
				 CPNREIT
			 3. มีความสมเหตุสมผลและใช้ราคาที่เป็นธรรม
			 4. ผู้ที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในการเข้าท�ำธุรกรรม
				 จะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเข้าท�ำธุรกรรมนั้น
			 5. ค่ า ใช้ จ ่ า ยในการเข้ า ท�ำธุ ร กรรมที่ เ รี ย กเก็ บ จาก
				 กองทรัสต์ CPNREIT (ถ้ามี) อยู่ในอัตราที่เป็นธรรม
				 และมีความเหมาะสม
1.4) ด�ำเนิ น การอื่ น ใดให้ เ ป็ น ไปตามที่ มี ก ารประกาศไว้
			 ตามหลักเกณฑ์การลงทุน ในทรัพ ย์สิน ตามประกาศ
			 ส�ำนักงาน ก.ล.ต. และที่จะได้แก้ไขเพิ่มเติม
2) ในการลงทุนหรือได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติม (Ongoing) ผู้จัดการกองทรัสต์จะมี
การด�ำเนินการดังต่อไปนี้
2.1) ในด้านสาระของรายการ พิจารณาว่าเป็นธุรกรรมที่
			 เข้าลักษณะดังต่อไปนี้
			 1. เป็ น ไปตามสั ญ ญาก่ อ ตั้ ง ทรั ส ต์ แ ละกฎหมาย
				 ที่เกีย่ วข้อง
			 2. เป็ น ไปเพื่ อ ประโยชน์ ที่ ดี ที่ สุ ด ของกองทรั ส ต์
				 CPNREIT
			 3. มีความสมเหตุสมผลและใช้ราคาที่เป็นธรรม
			 4. ค่ า ใช้ จ ่ า ยในการเข้ า ท�ำธุ ร กรรมที่ เ รี ย กเก็ บ จาก
				 กองทรัสต์ CPNREIT (ถ้ามี) อยู่ในอัตราที่เป็นธรรม
				 และเหมาะสม
			 5. ผู้ที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในการเข้าท�ำธุรกรรม
				 จะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเข้าท�ำธุรกรรมนั้น
2.2)		 ในด้านระบบในการอนุมตั กิ ารท�ำรายการ ต้องด�ำเนินการ
			 ดังต่อไปนี้
			 1. กรณีเจ้าของ ผู้ให้เช่า หรือผู้โอนสิทธิการเช่ามิได้
				 เป็นผูจ้ ดั การกองทรัสต์ หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันกับ
				 ผู้จัดการกองทรัสต์
				 ก) ได้รับความเห็นชอบจากทรัสตีว่าเป็นธุรกรรม
					 ที่เป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์และกฎหมาย
					 ที่เกี่ยวข้องแล้ว

				 ข)
					
					
					
			 2.
				
				
				
				
				
				
				

ในกรณีที่เป็นการได้มาซึ่งทรัพย์สินหลักที่เป็น
รายการที่มีนัยส�ำคัญ จะต้องปฏิบัติให้เป็นไป
ตามหลั ก เกณฑ์ เ กี่ ย วกั บ การท�ำรายการที่ มี
นัยส�ำคัญด้วย

กรณีเจ้าของ ผู้ให้เช่า หรือผู้โอนสิทธิการเช่าเป็น
ผู้จัดการกองทรัสต์ หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับ
ผู ้ จั ด การกองทรั ส ต์ ทางผู ้ จั ด การกองทรั ส ต์ จ ะ
ด�ำเนินการให้การเข้าท�ำธุรกรรมได้รบั ความเห็นชอบ
จากทรัสตีวา่ เป็นธุรกรรมทีเ่ ป็นไปตามสัญญาก่อตัง้
ทรัสต์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยกระบวนการ
และขัน้ ตอนการพิจารณาและอนุมตั กิ ารท�ำรายการ
ให้มกี ารด�ำเนินการให้เป็นตามหลักเกณฑ์ทเี่ กีย่ วข้อง

				 ก) ได้รับความเห็นชอบจากทรัสตีว่าเป็นธุรกรรม
					 ที่เป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์และกฎหมาย
					 ที่เกี่ยวข้องแล้ว
				 ข)
					
					
					
					
					
					
					

ในกรณีทเี่ ป็นธุรกรรมทีม่ มี ลู ค่าเกินกว่า 1 (หนึง่ )
ล้านบาท หรือตั้งแต่ร้อยละ 0.03 (ศูนย์จุด
ศู น ย์ ส าม) ของมู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น สุ ท ธิ ข อง
กองทรัสต์ขนึ้ ไป แล้วแต่มลู ค่าใดจะสูงกว่า หรือ
ตามเกณฑ์ของประกาศที่จะแก้ไขในอนาคต
ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
หรื อ ให้ เ ป็ น ไปตามอ�ำนาจอนุ มั ติ ท่ี ป ระกาศ
ที่เกี่ยวข้องก�ำหนดด้วย

				 ค)
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					

ในกรณีทเ่ี ป็นธุรกรรมทีม่ มี ลู ค่าตัง้ แต่ 20 (ยีส่ บิ )
ล้ า นบาทขึ้ น ไป หรื อ เกิ น ร้ อ ยละ 3 (สาม)
ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทรัสต์ แล้วแต่
มูลค่าใดจะสูงกว่า หรือ ตามเกณฑ์ของประกาศ
ทีจ่ ะแก้ไขในอนาคต ต้องได้รบั มติของทีป่ ระชุม
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
3 ใน 4 (สามในสี่) ของจ�ำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง หรือให้เป็นไปตามอ�ำนาจอนุมัติ
ที่ ป ระกาศที่ เ กี่ ย วข้ อ งก�ำหนด นอกจากนี้
ผู้จัด การกองทรัสต์จ ะต้องจัด ให้มีที่ปรึก ษา
ทางการเงินให้ความเห็นเกี่ยวกับการวิเคราะห์
ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินดังกล่าวข้างต้น เพื่อ
ประกอบการตัดสินใจลงทุนและการเปิดเผย
ข้อมูลที่ถูกต้อง

3) ในกรณีที่ต้องขอมติที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ หนังสือเชิญ
ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ต้องมีความเห็นของที่ปรึกษาทาง
การเงินเพื่อประกอบการขอมติที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ด้วย
โดยจะน�ำส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าตามส่วนที่ว่าด้วย
การเปิดเผยข้อมูลตามประกาศ บจ/ร 29-00 เรื่องการรับ
การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหน่วยทรัสต์ของทรัสต์

เพื่อการลงทุน พ.ศ. 2558 และประกาศส�ำนักงาน ก.ล.ต.
ที่ สร. 26/2555 เรือ่ งข้อก�ำหนดเกีย่ วกับรายการและข้อความ
ในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ของทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
และที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติม
3.4 การจ�ำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหลัก
เมือ่ ผูจ้ ัดการกองทรัสต์พจิ ารณาคัดเลือกทรัพย์สนิ หลักที่จะจ�ำหน่าย
ไปเสร็จสิน้ แล้ว และเห็นสมควรให้ด�ำเนินการจ�ำหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ
หลักนั้น ในการด�ำเนินการเพื่อจ�ำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหลัก จะต้อง
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
1) ผู้จัดการกองทรัสต์จะจัดให้มีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินหลัก
ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
2) ผู้จัดการกองทรัสต์จะมีการด�ำเนินการจ�ำหน่ายไปโดยเปิดเผย
และมีสาระของรายการตามข้อ 3.3 2) 2.1) การได้มาซึ่ง
ทรั พ ย์ สิ น หลั ก เพิ่ ม เติ ม และมี ร ะบบการอนุ มั ติ ต ามข้ อ
3.3 2) 2.2) การได้มาซึ่งทรัพย์สินหลักเพิ่มเติมโดยอนุโลม
3) การจ�ำหน่ายทรัพย์สินหลักที่เข้าลักษณะดังต่อไปนี้ นอกจาก
จะต้องเป็นไปตามข้อก�ำหนดในข้อ 2) แล้ว จะต้องเป็นกรณี
ที่ เ ป็ น เหตุ จ�ำเป็ น และสมควร โดยได้ รั บ อนุ มั ติ จ าก
คณะกรรมการของผู้จัดการกองทรัสต์ด้วย
3.1) การจ�ำหน่ายทรัพย์สินหลักก่อนครบ 1 ปีนับแต่วันที่
			 กองทรัสต์ CPNREIT ได้มาซึ่งทรัพย์สินหลักนั้น
3.2) การจ�ำหน่ายทรัพย์สนิ หลักทีก่ องทรัสต์ CPNREIT ได้มา
			 ซึ่งกรรมสิทธิ์ให้แก่เจ้าของเดิม
4. การคัดเลือกผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์และ/หรือผู้เช่าช่วง
ทรัพย์สินหลัก
ผู้จัดการกองทรัสต์จะด�ำเนินการพิจารณาและคัดเลือกผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ และ/หรือผู้เช่าช่วงทรัพย์สินหลัก โดยในการ
พิจารณาท�ำสัญญากับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือผู้เช่าช่วง
ทรัพย์สินหลักนั้น บริษัทฯ มีขั้นตอนในการด�ำเนินงานดังนี้
1) ประเมินและวิเคราะห์คุณสมบัติของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
และ/หรือผู้เช่าช่วงทรัพย์สินหลัก แต่ละราย ซึ่งมีหลักเกณฑ์
การพิจารณาเป็นไปตามระบบงานของผู้จัดการกองทรัสต์
ก�ำหนด
2) ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะพิจารณาคัดเลือกผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์
และ/หรือผูเ้ ช่าช่วงทรัพย์สนิ หลัก ทีไ่ ด้คะแนนรวมถ่วงนำ�้ หนัก
สูงสุด และสรุปผลการคัดเลือกพร้อมทั้งเหตุผลในการเลือก
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือผู้เช่าช่วงทรัพย์สินหลัก
เสนอต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท เพื่ อ อนุ มั ติ หากผู ้ บ ริ ห าร
อสังหาริมทรัพย์ที่ได้คะแนนรวมถ่วงน�้ำหนักสูงสุดมีคะแนน
ไม่ถึงเกณฑ์ หรือได้คะแนนในด้านความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ในอดีต และด้านระบบการควบคุมภายในที่มี
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ประสิ ท ธิ ภ าพ/การรั ก ษาทรั พ ย์ สิ น น้ อ ยกว่ า ครึ่ ง หนึ่ ง จะ
ถือว่าไม่ผ่าน และจะต้องจัดกระบวนการสรรหาผู้บริหาร
อสังหา-ริมทรัพย์ใหม่ ส�ำหรับผู้เช่าช่วงทรัพย์สินหลัก ถ้ามี
คะแนนรวมน้อยกว่าครึ่งหนึ่งถือว่าไม่ผ่าน
อย่างไรก็ดี กระบวนการคัดเลือกผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ตามที่
กล่าวมาด้านบนนั้น ไม่ใช้ส�ำหรับการลงทุนในทรัพย์สินหลักครั้งแรก
3) ในการเข้าท�ำสัญญากับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ
ผู้เช่าช่วงทรัพย์สินหลัก ผู้จัดการกองทรัสต์จะจัดให้มีเงื่อนไข
ในสัญญาแต่งตั้งผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือผู้เช่าช่วง
ทรัพย์สินหลัก อย่างน้อยดังต่อไปนี้
3.1		
			
			
			
			
			
			
			
			
			
3.2		
			
			
			
3.3		
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
3.4		
			
			
			

ก�ำหนดให้กองทรัสต์สามารถเลิกสัญญาและปรับเปลีย่ น
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือผู้เช่าช่วงทรัพย์สิน
หลัก ในกรณีที่ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ
ผู้เช่าช่วงทรัพย์สินหลัก ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข หรือ
มีการกระท�ำการหรือละเว้นกระท�ำการอันเป็นเหตุให้
ขาดความน่าเชือ่ ถือในการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามสัญญา หรือ
ไม่ บ�ำรุ ง รักษาทรัพย์สินให้อยู่ใ นสภาพดี หรือผู้เช่า
ทรัพย์สินหลักท�ำทรัพย์สินของกองทรัสต์เสียหาย หรือ
ไม่บ�ำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดีและเหมาะสมแก่การ
ใช้งานตามวัตถุประสงค์ดังที่ระบุไว้ในสัญญา
ก�ำหนดให้ผบู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือผูเ้ ช่าช่วง
ทรัพย์สินหลักมีหน้าที่ในการดูแลและซ่อมบ�ำรุงรักษา
ทรั พ ย์ สิ น ของกองทรั ส ต์ เ พื่ อ ให้ ส ามารถใช้ จั ด หา
ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว
ก�ำหนดว่าหากบริษัทฯ พบว่าผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
และ/หรือผู้เช่าช่วงทรัพย์สินหลัก มีการกระท�ำหรือ
การละเว้นการกระท�ำการอันเป็นเหตุให้ไม่สามารถ
ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามสัญญาแต่งตัง้ ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์
และ/หรือสัญญาเช่าช่วงทรัพย์สินหลัก หรือผู้เช่าช่วง
ทรัพย์สินหลักไม่ดูแลรักษาทรัพย์สินที่เช่าช่วงให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและเหมาะสมแก่การใช้งานตามวัตถุประสงค์
ดังที่ระบุไว้ในสัญญา บริษัทฯ ต้องด�ำเนินการให้มี
การบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
และ/หรือสัญญาเช่าช่วงทรัพย์สินหลัก (แล้วแต่กรณี)
เพื่อที่บริษัทฯ จะสามารถเข้าไปด�ำเนินงานแทน หรือ
คัดเลือกผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือผู้เช่าช่วง
ทรัพย์สินหลัก รายใหม่เพื่อทดแทนรายเดิม
ก�ำหนดให้ผบู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือผูเ้ ช่าช่วง
ทรัพย์สินหลักต้องแสดงให้บริษัทฯ มั่นใจว่าได้ผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ และ/หรือผู้เช่าช่วงทรัพย์สินหลัก
มีระบบควบคุมภายในอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
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รายงานประจำ�ปี 2562

			 1) มีการจัดทาํ คูม่ อื และขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน รวมทัง้
				 จัดฝึกอบรมพนักงานให้เข้าใจและปฏิบัติหน้าที่
				 ได้อย่างเหมาะสม
			 2) มีการแบ่งแยกหน่วยงานและบุคลากรที่มีหน้าที่
				 ในการบริหารจัดการทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทุน
				 เช่น ฝ่ายขาย เป็นต้น แยกต่างหากจากหน่วยงาน
				 และบุ ค ลากรอื่ น ของผู ้ บ ริ ห ารอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์
				 และ/หรื อ ผู ้ เ ช่ า ช่ ว งทรั พ ย์ สิ น หลั ก และ/หรื อ
				 ผูบ้ ริหารโรงแรม (ถ้ามี) ทีด่ แู ลทรัพย์สนิ ทีม่ ปี ระเภท
				 ธุรกิจเดียวกันกับกองทรัสต์อย่างชัดเจน หรือมี
				 มาตรการและระบบการท�ำงานอื่นใดที่สามารถ
				 ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ป้องกัน
				 การล่ ว งรู ้ แ ละการใช้ ป ระโยชน์ จ ากข้ อ มู ล ของ
				 กองทรัสต์
			 3) มี ก ารแบ่ ง แยกหน้ า ที่ ง านโดยไม่ ใ ห้ บุ ค คลเดี ย ว
				 ท�ำงานส�ำคัญตั้งแต่ต้นจนจบ โดยงานส�ำคัญที่ต้อง
				 มีการแบ่งแยกหน้าที่ เช่น งานจัดซื้อ งานรับมอบ
				 สินค้าหรือบริการ งานบัญชี งานควบคุมจัดเก็บ
				 ทรั พ ย์ สิ น และงานตรวจนั บ ทรั พ ย์ สิ น เป็ น ต้ น
				 โดยต้องมอบหมายให้บุคคลหนึ่งเป็นผู้จัดท�ำและ
					อี ก บุ ค คลเป็ น ผู ้ ส อบทาน นอกจากนี้ ต้ อ งมี
				 บุคคลอืน่ เป็นผูส้ มุ่ ตรวจสอบการท�ำงานของผูจ้ ดั ท�ำ
				 และผู ้ ส อบทานด้ ว ย เพื่ อ ให้ เ ป็ น ระบบที่ มี ก าร
				 ตรวจสอบและถ่วงดุลซึ่งจะช่วยป้องกันมิให้เกิด
				 ข้อผิดพลาดหรือทุจริตได้ระดับหนึ่ง
			 4) มีการติดตามควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน
				 ของพนักงานเพื่อป้องกันการปฏิบัติงานผิดพลาด
				 หรือไม่เป็นไปตามระบบการควบคุมที่วางไว้
			 5) มีการบันทึกรายการและธุรกรรมต่าง ๆ รวมทั้ง
				 จั ด เก็ บ เอกสารประกอบการทํ า รายการไว้ โ ดย
				 ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบภายหลัง
				 และป้องกันข้อผิดพลาดหรือการทุจริตทีอ่ าจเกิดขึน้
			 6) มีระบบในการควบคุมดูแลการรับจ่ายเงินทีร่ อบคอบ
				 รัดกุม สามารถป้องกันการรั่วไหล หรือการกระทํา
				 ทุจริตได้อย่างมีประสิทธิผล
			 7) ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์มีระบบการจัดเก็บรายได้
				 จากผู้เช่าของกองทรัสต์ให้ครบถ้วน และมีระบบ
				 การควบคุมเพื่อป้องกันการเบิกค่าใช้จ่ายซ�้ำซ้อน
				 และการเบิกจ่ายในลักษณะทุจริต รวมทั้งพิจารณา
				 เอกสารหลักฐานและความสมเหตุสมผลในการ
				 เบิกจ่ายค่าใช้จา่ ยให้เป็นไปตามทีส่ ญ
ั ญาก่อตัง้ ทรัสต์
				 แบบแสดงรายการข้อมูล หนังสือชีช้ วน และสัญญา
				 ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องก�ำหนด

			 8)		มีระบบการออกเลขที่ล่วงหน้า (Pre-Number
					Document) สํ า หรั บ การทํ า รายการต่ า ง ๆ
					ที่ เ กี่ ย วกั บ ทรั พ ย์ สิ น หรื อ รายรั บ รายจ่ า ย เช่ น
					ใบสัง่ ซือ้ ใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งหนี้ ใบรับสินค้าหรือ
					บริการ เป็นต้น เพื่อป้องกันการทํารายการที่เลี่ยง
					ขั้ น ตอนการตรวจสอบและควบคุ ม ที่ กํ า หนดไว้
					(เช่น รับเงินแต่ไม่ออกใบเสร็จรับเงิน หรือออก
					ใบเสร็จรับเงินปลอมให้ลูกค้า เป็นต้น)
			 9)		มีระบบควบคุมและรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
					ในระบบคอมพิวเตอร์ที่จัดเก็บข้อมูลรายได้และ
					รายจ่ายของกองทรัสต์ โดยสามารถตรวจสอบ
					ย้อนหลังได้ว่ามีบุคคลใดเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว
			 10) ทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูง ต้องจัดเก็บในพื้นที่ปลอดภัย
				 และจํ า กั ด ผู ้ เ ข้ า ไปในพื้ น ที่ นั้ น โดยการเข้ า ไป
				 ในพื้นที่นั้นต้องได้รับอนุญาตจากผู้บริหาร และ
				 อาจใช้ระบบกล้องวงจรปิดในการเฝ้าระวังทรัพย์สนิ
			 11) มี ก ารควบคุ ม ดู แ ลทรั พ ย์ สิ น โดยมี ก ารจั ด ท�ำ
				 ทะเบี ย นทรั พ ย์ สิ น ปรั บ ปรุ ง ทะเบี ย นทรั พ ย์ สิ น
				 ให้ เ ป็ น ปั จ จุ บั น เมื่ อ มี ก ารซื้ อ ทรั พ ย์ สิ น ใหม่
				 ส่ ง ทะเบี ย นทรั พ ย์ สิ น ที่ ป รั บ ปรุ ง ให้ ผู ้ จั ด การ
				 กองทรัสต์เพื่อตรวจสอบกับเงินสดจ่าย ตรวจนับ
				 ทรั พ ย์ สิ น อย่ า งสม�่ ำ เสมอ รวมถึ ง จั ด ท�ำบั น ทึ ก
				 การตรวจนับ โดยผู้จัดการกองทรัสต์จะเก็บรักษา
				 ทะเบียนทรัพย์สินไว้อีกหนึ่งชุด
ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทรัสต์ อาจพิจารณาก�ำหนดให้ผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ และ/หรือผู้เช่าช่วงทรัพย์สินหลักต้องรับผิด
ชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผลประโยชน์ของกองทรัสต์
อันเนือ่ งจากความประมาทเลินเล่อของผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์
และ/หรือผู้เช่าช่วงทรัพย์สินหลักในระบบการควบคุมที่ท�ำให้
เกิดการทุจริตได้ง่าย
3.5		
			
			
			

ในการเข้าท�ำสัญญากับผูเ้ ช่าช่วงทรัพย์สนิ หลัก ผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์ และทรัสตีอาจพิจารณาก�ำหนดให้มีเงื่อนไข
เพิม่ เติมเบือ้ งต้น (แล้วแต่กรณี) เพือ่ บรรเทาหรือป้องกัน
ความเสี่ยงแก่กองทรัสต์ ดังต่อไปนี้

			 1)
				
				
				
				

ก�ำหนดให้กองทรัสต์สามารถบอกเลิกสัญญาเช่ากับ
ผู ้ เ ช่ า ช่ ว งทรั พ ย์ สิ น หลั ก ได้ ในกรณี ที่ ผู ้ เ ช่ า ช่ ว ง
ทรั พ ย์ สิ น หลั ก ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขของสั ญ ญา
เช่าทรัพย์สนิ หลักโดยเคร่งครัด โดยเฉพาะการช�ำระ
ค่าเช่าให้เป็นไปตามสัญญาเช่าทรัพย์สินหลัก

			 2) ก�ำหนดหน้าที่ที่ผู้เช่าช่วงต้องปฏิบัติ อาทิ เรื่องการ
				 ก่อภาระผูกพัน การเปลี่ยนวัตถุประสงค์บริษัท
				 เป็นต้น

3.6.		
			
			
			
			
3.7.		
			
			
			
			
			
			
			
			
			

ก�ำหนดให้บริษัทฯ มีสิทธิในการตรวจสอบการท�ำงาน
ของผู ้ บ ริ ห ารอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ และ/หรื อ ผู ้ เ ช่ า ช่ ว ง
ทรัพย์สินหลักว่าเป็นไปตามคู่มือฉบับนี้ สัญญาแต่งตั้ง
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ สัญญาเช่าช่วงทรัพย์สินหลัก
สัญญาตกลงกระท�ำการ และสัญญาอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
ก�ำหนดให้ผบู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือผูเ้ ช่าช่วง
ทรัพย์สินหลัก มีระบบในการติดตามควบคุม รวมทั้ง
มี ก ารสุ ่ ม ตรวจสอบเพื่ อ ให้ มั่ น ใจได้ ว ่ า ผู ้ บ ริ ห าร
อสังหาริมทรัพย์ และ/หรือผู้เช่าช่วงทรัพย์สินหลัก
มีการจัดเก็บรายได้และน�ำส่งกองทรัสต์โดยครบถ้วน
และไม่มีก ารเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากกองทรัสต์มาก
เกิ น ความจ�ำเป็ น และต้ อ งอยู ่ ภ ายใต้ ก รอบที่ เ ป็ น ไป
ตามที่สัญญาก่อตั้งทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อมูล
หนังสือชี้ชวน และสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องก�ำหนดให้
เรียกเก็บได้

4) ในการแต่งตั้งผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือผู้เช่าช่วง
ทรัพย์สินหลัก ผู้จัดการกองทรัสต์ จะจัดให้มีระบบในการ
ควบคุม ก�ำกับ ตรวจสอบ และประเมินผลการด�ำเนินงานของ
บุ ค คลดั ง กล่ า วตามที่ ก�ำหนดในระบบงานของผู ้ จั ด การ
กองทรัสต์ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ และ/
หรือ ผู้เช่าช่วงทรัพย์สินหลัก มีการจัดเก็บรายได้และน�ำส่ง
ค่าเช่าให้แก่กองทรัสต์โดยครบถ้วนและถูกต้องตามข้อตกลง
ในสัญญาแต่งตั้งผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ สัญญาเช่าช่วง
ทรัพย์สนิ หลัก และเพือ่ ให้มนั่ ใจว่าระบบควบคุมภายในยังคงมี
ประสิทธิภาพและสามารถป้องกันการทุจริตหรือท�ำให้ตรวจพบ
การทุจริตหรือการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามระบบได้โดยง่าย
5. การติดตามดูแลและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์
5.1 การติดตามดูแลการปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์
บริษัทฯ ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ มีวัตถุประสงค์หลักที่จะให้ผู้ถือ
หน่วยของกองทรัสต์ ได้รบั ผลประโยชน์จากการลงทุนอย่างสมำ�่ เสมอ
โดยจะค�ำนึงถึงผลประโยชน์ที่ได้รับของอสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์
เข้าไปลงทุน ซึ่งบริษัทฯ มีระบบการควบคุม ก�ำกับ และประเมินผล
การปฏิบัติงานของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ โดยบริษัทฯ และ
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จะท�ำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพให้กบั อสังหาริมทรัพย์ทกี่ องทรัสต์เข้าลงทุน โดยฝ่ายพัฒนา
ธุรกิจ จะเป็นผู้ควบคุม ก�ำกับและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ ว่าได้ด�ำเนินงานตามสัญญาแต่งตัง้ ผูบ้ ริหาร
อสังหาริมทรัพย์ โดยด�ำเนินการดังนี้
1) ฝ่ายพัฒนาธุรกิจร่วมกับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ จัดท�ำแผน
งบประมาณประจ�ำปีของกองทรัสต์ฯ ที่แสดงรายละเอียดของ
รายรับและรายจ่าย โดยท�ำการก�ำหนดเป้าหมายในการจัดหา
รายได้ และติดตามควบคุมดูแลให้รายรับและรายจ่ายของ
กองทรัสต์ฯ เป็นไปตามเป้าหมายหรือที่คาดการณ์ไว้
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2) ฝ่ายพัฒนาธุรกิจร่วมกับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ จะท�ำการ
พิ จ ารณาหรื อ ทบทวนการวางแผนกลยุ ท ธ์ ข องผู ้ บ ริ ห าร
อสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้สามารถเพิ่มรายได้และลดความเสี่ยง
จากความผันผวนของรายได้ค่าเช่าให้แก่กองทรัสต์ CPNREIT
รวมทั้งท�ำการติดตามผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ด�ำเนินการให้
เป็นไปตามแผนและกลยุทธ์ที่วางไว้
3) บริ ษั ท ฯ ด�ำเนิ น การตรวจสอบทรั พ ย์ สิ น ร่ ว มกั บ ผู ้ บ ริ ห าร
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ แ ละทรั ส ตี เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความมั่ น ใจว่ า
ทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์มีอยู่ครบถ้วน อยู่ในสภาพปกติ
พร้อมใช้งาน ไม่มีการต่อเติมหรือสูญหาย เกินไปกว่าที่ได้รับ
อนุญาตจากผู้จัดการกองทรัสต์
4) ฝ่ายพัฒนาธุรกิจร่วมกับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ด�ำเนินการ
ติดตามให้มีการดูแลและรักษาสภาพอสังหาริมทรัพย์ของ
กองทรัสต์ฯ ระบบงานและอุปกรณ์ทสี่ �ำคัญในทรัพย์สนิ ดังกล่าว
ให้อยูใ่ นสภาพดีและใช้จดั หาประโยชน์ได้อย่างต่อเนือ่ ง รวมถึง
ให้มลี กั ษณะหรือคุณสมบัตเิ ป็นไปตามทีก่ ฏหมายก�ำหนด อาทิ
เช่ น ระบบการรั ก ษาความปลอดภั ย การรั ก ษาคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจนสัญญาที่เกี่ยวข้อง
โดยครบถ้ ว น ภายในงบประมาณที่ ก�ำหนดและพิ จ ารณา
ร่วมกันระหว่างผู้จัดการกองทรัสต์ ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
และได้รับความเห็นชอบจากทรัสตี
5) ทุกฝ่ายงานของผู้จัดการกองทรัสต์ จัดให้มีการประชุมร่วมกัน
กั บ ผู ้ บ ริ ห ารอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ อ ย่ า งสม�่ ำ เสมอ เพื่ อ ร่ ว มกั น
ประเมินผลการด�ำเนินงานของกองทรัสต์ฯ และร่วมกันหา
แนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันการเกิดปัญหาจากการ
ด�ำเนินงานของกองทรัสต์ CPNREIT
6) ฝ่ า ยพั ฒ นาธุ ร กิ จ ด�ำเนิ น การจั ด ท�ำแบบประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ โดยมีการก�ำหนด
เกณฑ์การประเมินผล แบ่งเป็นสองส่วน คือ
1. ส่วนที่เป็นหน้าที่ของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ตามสัญญา
		 แต่งตั้งผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
2. ส่วนทีเ่ ป็นผลการด�ำเนินงานด้านการบริหาอสังหาริมทรัพย์
		 ของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
7) ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ จะด�ำเนินการควบคุมและก�ำกับการท�ำงาน
ดังนี้
1. สอบทานความสัมพันธ์รายได้และค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน
		 ว่าผิดปกติไปจากเดิมหรือไม่
2.
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ด�ำเนินการสุ่มตัวอย่างเพื่อตรวจสอบหลักฐานประกอบ
รายการ เพื่อยืนยันความมีอยู่จริง ความถูกต้องครบถ้วน
ของรายการ ในการบันทึกข้อมูลการรับช�ำระเข้าบัญชี
ของกองทรัสต์ กับรายงานค่าเช่าที่ลูกค้าต้องช�ำระใน
แต่ละเดือน

รายงานประจำ�ปี 2562

3. สอบทานอายุ ลู ก หนี้ ที่ ค ้ า งช�ำระว่ า อยู ่ ใ นเกณฑ์ ป กติ
		 ไม่เพิ่มขึ้นอย่างเป็นสาระส�ำคัญ
4. สุ่มตรวจสอบว่าผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์มีการปฏิบัติ
		 หน้าที่อย่างเป็นกลางและโปร่งใส ไม่มีการเอื้อประโยชน์
		 ต่อผู้เช่ารายใดรายหนึ่งเป็นกรณีพิเศษ
5. สอบทานการเพิม่ ขึน้ หรือลดลงของทรัพย์สนิ ถาวร ว่ามีการ
		 ขออนุมัติตามขั้นตอนที่ถูกต้อง
6. สอบทานธุรกรรมที่เป็นรายการพิเศษ เกิดไม่บ่อย หรือ
		 รายการทีม่ ลู ค่าสูงอืน่ ๆ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าการท�ำธุรกรรมนัน้
		 เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยทรัสต์
7.
		
		
		

สอบทานรายการค่าใช้จ่ายที่ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
เรียกเก็บจากกองทรัสต์ว่าไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
จากกองทรัสต์มากเกินความจ�ำเป็นหรือมีความซ�ำ้ ซ้อนและ
อยู่ในขอบเขตที่ตกลงร่วมกัน

8.
		
		
		
		
		

จัดให้มีระบบการประเมินระบบการควบคุมภายในของ
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์อย่างสม�่ำเสมอ โดยบริษัทฯ
อาจก�ำหนดให้ผู้สอบบัญชีของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
หรือบริษัทที่ปรึกษาจากภายนอกรายงานจุดอ่อนหรือ
ข้อบกพร่องในระบบการควบคุมภายในให้บริษัทฯ ทราบ
อย่างสม�่ำเสมอ พร้อมแนวทางในการแก้ไขและปรับปรุง

5.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
บริษทั ฯ ได้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์
ในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ได้ปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องและครบถ้วนตามสัญญา
แต่ ง ตั้ ง ผู ้ บ ริ ห ารสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย และไม่ พ บ
ข้อผิดพลาดที่กระทบต่อผลการด�ำเนินการของกองทรัสต์อย่างมี
นัยส�ำคัญ
6. ระบบในการติดตามดูแลผลประโยชน์ของกองทรัสต์ CPNREIT
ผู้จัดการกองทรัสต์มีวัตถุประสงค์หลักที่จะท�ำให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์
ได้ รั บ ผลประโยชน์ จ ากการลงทุ น ในกองทรั ส ต์ CPNREIT
อย่างสม�่ำเสมอและต่อเนื่องในระยะยาว โดยค�ำนึงถึงประโยชน์ที่
ได้รบั จากการพัฒนาและเพิม่ คุณภาพของทรัพย์สนิ หลักอย่างต่อเนือ่ ง
โดยผู้จัดการกองทรัสต์มีแนวทางและระบบในการติดตามและดูแล
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ CPNREIT ดังต่อไปนี้
1) ส�ำหรั บ ทรั พ ย์ สิ น หลั ก ส่ ว นที่ เ ป็ น ศู น ย์ ก ารค้ า และอาคาร
ส�ำนักงาน กองทรัสต์ CPNREIT มีนโยบายจัดหาประโยชน์จาก

ทรั พ ย์ สิ น หลั ก ประเภทนี้ โดยการน�ำพื้ น ที่ ข องทรั พ ย์ สิ น
ออกให้เช่า รวมถึงการให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับการเช่าพื้นที่
แก่ผู้เช่าซึ่งเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจประเภทต่าง ๆ และ
ส�ำหรับทรัพย์สินหลักส่วนที่เป็นโรงแรม กองทรัสต์ CPNREIT
จะมีการจัดหาประโยชน์โดยการน�ำอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว
ออกให้เช่าช่วงและน�ำสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้องออกให้เช่า
แก่ผู้เช่าช่วงทรัพย์สิน
2) ผู้จัดการกองทรัสต์และทรัสตีจะติดตามผลการด�ำเนินงาน
ของกองทรัสต์ CPNREIT ในแต่ละปี โดยการเปรียบเทียบกับ
งบประมาณประจ�ำปีของกองทรัสต์ CPNREIT รวมถึงพิจารณา
ผลประกอบการของกองทรัสต์ CPNREIT ในปีปจั จุบนั เมือ่ เทียบ
กับปีทผี่ า่ นมา และในกรณีทผี่ ลประกอบการของอสังหาริมทรัพย์
ที่กองทรัสต์ CPNREIT เข้าลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ผู้ จัดการกองทรัสต์ ทรัสตี และผู้บ ริหารอสังหาริมทรัพ ย์
(ส�ำหรับทรัพย์สินส่วนที่เป็นศูนย์การค้าและอาคารส�ำนักงาน)
หรือผู้เช่าช่วงทรัพย์สิน (ส�ำหรับทรัพย์สินส่วนที่เป็นโรงแรม
ฮิลตัน พัทยา) จะด�ำเนินการวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุ โดย
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ จะด�ำเนินการร่วมกับผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์
หรือผู้เช่าช่วงทรัพย์สิน (แล้วแต่กรณี) อย่างใกล้ชิด ในการ
พัฒนาแผนการด�ำเนินงานเพื่อปรับปรุงผลการด�ำเนินงานของ
อสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ CPNREIT เข้าลงทุน ให้เป็นไป
ตามเป้าหมายที่ก�ำหนด
3) ผูจ้ ดั การกองทรัสต์และผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์จะร่วมกันสร้าง
ความเจริ ญ เติ บ โตทางธุ ร กิ จ และพั ฒ นาความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี
กั บ ลู ก ค้ า ผู ้ เ ช่ า พื้ น ที่ พร้ อ มทั้ ง บริ ห ารจั ด การให้ อั ต ราการ
เช่ า พื้ น ที่ แ ละอั ต ราค่ า เช่ า พื้ น ที่ ใ ห้ อ ยู ่ ใ นระดั บ ที่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด
ประโยชน์สูงสุดแก่กองทรัสต์ CPNREIT ในขณะเดียวกัน
ผู้จัดการกองทรัสต์และผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จะร่วมกัน
ควบคุมและบริหารต้นทุนการด�ำเนินงาน รวมถึงความเสีย่ งและ
ปัจจัยลบที่อาจมีผลต่อการด�ำเนินการศูนย์การค้าและอาคาร
ส�ำนักงานของกองทรัสต์ CPNREIT
4) ผู้จัดการกองทรัสต์จะร่วมมือและประสานงานกับผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
และจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินที่กองทรัสต์ CPNREIT
เข้าลงทุน ในส่วนที่เป็นศูนย์การค้าและอาคารส�ำนักงาน
โดยการก�ำหนดกลุ ่ ม ลู ก ค้ า เป้ า หมายของอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์
การให้เช่าพื้นที่และให้บริการที่เหมาะสม การก�ำหนดราคา
ค่าเช่าพืน้ ทีแ่ ละค่าบริการให้มคี วามเหมาะสมกับความต้องการ
ของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย พร้อมทั้งมีการควบคุมและบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน โดยจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
คุณภาพของการให้เช่าพื้นที่และการให้บริการ นอกจากนี้
จะมีการดูแลและบ�ำรุงรักษาพื้นที่ของทรัพย์สินที่กองทรัสต์
CPNREIT เข้าลงทุน เช่น การปรับปรุงพืน้ ทีส่ ว่ นกลางและพืน้ ที่

เฉพาะส่วนให้มีความเหมาะสมกับการใช้งาน รวมถึงจะมีการ
ปรับปรุงภาพลักษณ์ของทรัพย์สนิ และการบ�ำรุงรักษาทรัพย์สนิ
ดังกล่าวให้ได้มาตรฐานและมีความเหมาะสมกับการใช้งาน
เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า
5) ผู้จัดการกองทรัสต์และผู้เช่าช่วงทรัพย์สินจะร่วมกันสร้าง
ความเจริ ญ เติ บ โตทางธุ ร กิ จ และพั ฒ นาความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี
กับลูกค้าที่มาใช้บริการของโรงแรม รวมถึงบริหารจัดการให้
อัตราการเข้าพักและอัตราค่าห้องพักของทรัพย์สินหลักส่วนที่
เป็นโรงแรมฮิลตัน พัทยา ให้อยู่ในระดับที่ก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่กองทรัสต์ CPNREIT
6) ผู้จัดการกองทรัสต์และผู้เช่าช่วงทรัพย์สินจะท�ำงานร่วมกัน
อย่างใกล้ชิด เพื่อเพิ่มศักยภาพทรัพย์สินหลักในส่วนที่เป็น
โรงแรมฮิลตัน พัทยา โดยการด�ำเนินการดังกล่าวจะรวมถึง
การดูแลและบ�ำรุงรักษาทรัพย์สินหลักให้ได้มาตรฐานและ
มีความเหมาะสมกับการใช้งาน รวมถึงการปรับปรุงภาพลักษณ์
ของทรัพย์สินหลักเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า
7) ผู้จัดการกองทรัสต์จะจัดให้มีการประกันภัยส�ำหรับทรัพย์สิน
ของกองทรัสต์ CPNREIT ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางธุรกิจ
และข้อก�ำหนดของกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง ตามหลักการดังต่อไปนี้
7.1)		
			
			
			
			
			

การจัดให้มีประกันภัยอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับ
ส่วนได้เสียของกองทรัสต์ CPNREIT ทีม่ ตี อ่ ทรัพย์สนิ ที่
เข้าลงทุน เพื่อคุ้มครองความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับ
กองทรัสต์ CPNREIT โดยก�ำหนดให้กองทรัสต์ CPNREIT
เป็นผู้รับผลประโยชน์หรือผู้รับผลประโยชน์ร่วม ทั้งนี้
โดยได้รบั ความเห็นชอบจากทรัสตี

7.2)		
			
			
			
			
			
			

การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกทีอ่ าจได้รบั
ความเสี ย หายจากความช�ำรุ ด บกพร่ อ งของอาคาร
โรงเรือน หรือสิง่ ปลูกสร้าง ทัง้ นี้ ในกรณีทผี่ ใู้ ห้เช่าหรือ
ผูใ้ ห้สทิ ธิในอสังหาริมทรัพย์แก่กองทรัสต์ CPNREIT หรือ
ผูเ้ ช่าช่วงทรัพย์สนิ ได้ท�ำประกันภัยนัน้ ไว้แล้ว ให้กองทรัสต์
CPNREIT ท�ำประกั น ภั ย ความรั บ ผิ ด เฉพาะกรณี ที่
กองทรัสต์ CPNREIT อาจถูกไล่เบีย้ ให้ตอ้ งรับผิด

7.3)		 การท�ำประกันภัยประเภทต่าง ๆ ของกองทรัสต์ CPNREIT
			 ให้มีการเอาประกันภัยตลอดระยะเวลาที่กองทรัสต์
			 CPNREIT มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นนั้ ๆ
8) การท�ำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน จะมีการด�ำเนินการ
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
8.1 )
			
			
			

ในการท�ำธุรกรรมกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์ และ/หรือ บุคคล
ทีเ่ กีย่ วโยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์ จะด�ำเนินการให้เป็น
ไปตามสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง และ
เป็นไปเพือ่ ประโยชน์ทดี่ ที สี่ ดุ ของกองทรัสต์ CPNREIT
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8.2)		 ธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันจะต้องเป็นธุรกรรมที่มี
			 ความสมเหตุสมผลและเป็นธรรม
8.3)		 บุคคลทีม่ สี ว่ นได้เสียในการท�ำธุรกรรมไม่วา่ ทางตรงหรือ
			 ทางอ้อม จะต้องไม่เข้ามามีสว่ นร่วมในการตัดสินใจเข้าท�ำ
			 ธุรกรรม
8.4)		 การคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเข้าท�ำธุรกรรมกับบุคคล
			 ที่เกี่ยวโยงกัน ต้องใช้ราคาและอัตราที่เป็นธรรมและ
			 มีความสมเหตุสมผล
7. ค่าตอบแทนผู้จัดการกองทรัสต์
กองทรัสต์ตกลงช�ำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้จัดการ
กองทรัสต์ในการท�ำหน้าที่ผู้จัดการกองทรัสต์ตามข้อก�ำหนดและ
เงือ่ นไขแห่งสัญญาฉบับนีโ้ ดยค�ำนวณเป็นรายเดือน ทัง้ นี้ ค่าตอบแทน
ดังกล่าวยังไม่รวมถึงค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษี
อื่นใดในท�ำนองเดียวกัน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1) ค่าธรรมเนียมส�ำหรับการท�ำหน้าที่ของผู้จัดการกองทรัสต์
ตามข้อก�ำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญาฉบับนี้ จะคิดอัตรา
ไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 1.00 (หนึ่ ง จุ ด ศู น ย์ ศู น ย์ ) ต่ อ ปี ข องมู ล ค่ า
ทรัพย์สินรวม (Total Asset Value) ทั้งนี้ อัตราค่าธรรมเนียม
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ทคี่ �ำนวณได้ในข้อนีใ้ นแต่ละปี (ทัง้ นี้ ไม่รวม
ค่ า ธรรมเนี ย มเนื่ อ งจากการได้ ม าหรื อ จ�ำหน่ า ยไปซึ่ ง
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ข องกองทรั ส ต์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในปี นั้ น ๆ (ถ้ า มี )
ในข้อ 2) ข้างล่างนี้) หากค�ำนวณได้ต�่ำกว่า 15 ล้านบาท
(สิบห้าล้านบาท) ณ เดือนสุดท้ายของปีบัญชีใดๆ ทรัสตีจะคิด
ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์ในอัตราขั้นต�่ำ 15 ล้านบาท
(สิบห้าล้านบาท) ต่อปี โดยผู้จัดการกองทรัสต์จะด�ำเนินการ
ปรับปรุงยอดการค�ำนวณค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์
ดั ง กล่ า วในเดื อ นสุ ด ท้ า ยของรอบปี บั ญ ชี นั้ น เพื่ อ ให้ อั ต รา
ค่าธรรมเนียมผูจ้ ดั การกองทรัสต์ทคี่ �ำนวณได้ในแต่ละปีเท่ากับ
15 ล้ า นบาท (สิบ ห้าล้านบาท) ต่อปี ในกรณีที่ผู้จัดการ
กองทรัสต์ปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีบัญชีใดไม่ครบระยะเวลา
ของปี บั ญ ชี ข องกองทรั ส ต์ ซึ่ ง ท�ำให้ ไ ม่ ส ามารถค�ำนวณ
ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์เป็นรายปีของปีบัญชีนั้นได้
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะด�ำเนินการค�ำนวณค่าธรรมเนียมผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์ในรอบปีบัญชีดังกล่าวตามสัดส่วนระยะเวลาที่ได้
ปฏิบตั หิ น้าทีจ่ ริงในปีบญ
ั ชีนนั้ (Pro Rata Basis) โดยจะก�ำหนด
ให้อัตราค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์ขั้นต�่ำเท่ากับ 15
ล้านบาท (สิบห้าล้านบาท) ต่อปี และก�ำหนดให้ระยะเวลา
1 (หนึ่ง) ปี เท่ากับ 365 (สามร้อยหกสิบห้า) วัน
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2) ค่ า ธรรมเนี ย มเนื่ อ งจากการได้ ม าหรื อ จ�ำหน่ า ยไปซึ่ ง
อสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ โดยจะได้รับค่าธรรมเนียม
เนื่องจากการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ในอัตรา
ร้อยละ 1.50 ของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ได้มา
และจะได้ รั บ ค่ า ธรรมเนี ย มเนื่ อ งจากการจ�ำหน่ า ยไปซึ่ ง
อสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ในอัตราร้อยละ 0.75 ของมูลค่า
อสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์จ�ำหน่ายไป ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียม
ในส่วนนี้จะจ่ายให้แก่ผู้จัดการกองทรัสต์เฉพาะในกรณีที่การ
ได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึง่ อสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ดงั กล่าว
เกิดขึ้นเนื่องจากการที่ผู้จัดการกองทรัสต์เป็นผู้ด�ำเนินการ
เพื่อให้ได้มาหรือจ�ำหน่ายไป หรือเป็นผู้เสนอการได้มาหรือ
จ�ำหน่ายไปดังกล่าวให้แก่กองทรัสต์พิจารณา โดยกองทรัสต์
จะจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวนี้เมื่อการได้มาหรือจ�ำหน่ายไป
ซึ่งอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์แล้วเสร็จ
3) ผู้จัดการกองทรัสต์สามารถเบิกค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการไป
ตรวจสอบทรัพย์สินจากกองทรัสต์ได้ เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดขึ้นระหว่างการ
ตรวจสอบทรัพย์สนิ ตามสมควร ตามทีจ่ า่ ยจริง ในอัตราไม่เกิน
30,000 (สามหมื่น) บาทต่อครั้ง ทั้งนี้ หากค่าใช้จ่ายดังกล่าว
มี อั ต รามากกว่ า ที่ ร ะบุ ไ ว้ คู ่ สั ญ ญาจะมี ก ารตกลงร่ ว มกั น
เป็นกรณีไป
ในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 กองทรัสต์
ตกลงช�ำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้จัดการกองทรัสต์ใน
การท�ำหน้ า ที่ ผู ้ จั ด การกองทรั ส ต์ ต ามข้ อ ก�ำหนดและเงื่ อ นไข
แห่งสัญญาฉบับนี้ จ�ำนวน 134.66 ล้านบาท
8. การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์
ผู้จัดการกองทรัสต์ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการเปิดเผยข้อมูล
สารสนเทศต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์อย่างเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน
ชัดเจน รวดเร็ว และโปร่งใส ซึ่งผู้ถือหน่วยทรัสต์ทุกรายมีสิทธิที่
เท่าเทียมกันในการรับรู้ข้อมูลสารสนเทศ โดยการเปิดเผยข้อมูล
ของกองทรั ส ต์ จ ะต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ หลั ก เกณฑ์ แ ละข้ อ ก�ำหนด
เกีย่ วกับการเปิดเผยข้อมูลของส�ำนักคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เปิดเผยทันที		
				
				
				

-

				

-

ภายใน 3 วันท�ำการ

-

ภายใน 14 วัน

-

ภายใน 15 วัน
				
ภายใน 30 วัน
เปิดเผยตามรอบระยะเวลา
				
				
				
				

-

				

-

ข้อมูลที่กระทบต่อราคา การตัดสินใจลงทุน สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ข้อมูลเกี่ยวกับการด�ำเนินงาน เช่น การจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทน
รายงานเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบให้ต้องเลิกกองทรัสต์
รายงานเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่สัญญาก่อตั้งกองทรัสต์ก�ำหนดให้เป็นเหตุแห่งการเลิกกองทรัสต์หรือเหตุการณ์
อื่นที่ท�ำให้ทราบก�ำหนดการเลิกกองทรัสต์ล่วงหน้า
รายงานเมื่อเกิดเหตุการณ์การได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือผู้ถือหน่วยลงทุนเกินสัดส่วนที่
ก�ำหนด
ข้อมูลที่ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงแต่ควรเผยแพร่ให้ผู้ลงทุนรับทราบ เช่น การแจ้งการเปลี่ยนแปลงกรรมการ
การเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี
ข้อมูลที่ตลาดหลักทรัพย์ต้องรวบรวมเป็นหลักฐานอ้างอิง เช่น ส�ำเนารายงานการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
รายงานการจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มทุน
รายงานการลดทุนช�ำระแล้วของทรัสต์
รายงานการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งอสังหาริมทรัพย์
รายงานความคืบหน้าการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่ก่อสร้างไม่เสร็จ
งบการเงินรายไตรมาส 45 วันหลังสิ้นรอบบัญชี
งบการเงินประจ�ำปี 2 เดือนหลังวันสิ้นรอบบัญชี (ในกรณีไม่ท�ำงบไตรมาส 4)
การวิเคราะห์และค�ำอธิบายของฝ่ายจัดการ
แบบส�ำเนารายงานข้อมูลประจ�ำปี ภายใน 3 เดือนหลังสิ้นรอบบัญชี
รายงานประจ�ำปี พร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญประจ�ำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลา
บัญชี
ตัวเลขมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (“NAV”) ภายใน 45 วันหลังสิ้นรอบบัญชี

9. การขอมติและการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
1) ผูจ้ ดั การกองทรัสต์สามารถขอมติจากผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ดว้ ยการ
จัดประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เท่านั้น
2) เหตุในการขอมติและการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ต้องเป็นไป
ตามที่ก�ำหนดไว้ดังต่อไปนี้ และผู้จัดการกองทรัสต์ต้องจัดให้มี
การประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ในกรณีดังต่อไปนี้
1. การประชุมสามัญประจ�ำปี ซึ่งต้องจัดให้มีขึ้นภายใน 4 (สี่)
		 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีของกองทรัสต์
2. การประชุมวิสามัญในกรณีดังต่อไปนี้
		 (1) เมื่อผู้จัดการกองทรัสต์เห็นสมควรให้เรียกประชุม
				 ผู ้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ เ พื่ อ ประโยชน์ ใ นการจั ด การ
				 กองทรัสต์
		 (2)
				
				
				
				
				
				
				
				

เมื่ อ ผู ้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ซึ่ ง ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ร วมกั น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของจ�ำนวนหน่วยทรัสต์
ที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมด เข้าชื่อกันท�ำหนังสือขอให้
ผู้จัดการกองทรัสต์เรียกประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
โดยระบุเหตุผลในการขอเรียกประชุมไว้อย่างชัดเจน
ในหนังสือนั้น ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทรัสต์จะต้องด�ำเนิน
การจั ด ให้ มี ก ารประชุ ม ผู ้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ภ ายใน
1 (หนึ่ ง ) เดื อ นนั บ แต่ ไ ด้ รั บ หนั ง สื อ จากผู ้ ถื อ
หน่วยทรัสต์

				
				
				
				
3.
		
		
		
		
		
		
		
		
		

อนึ่ง หากผู้จัดการกองทรัสต์ไม่ได้ด�ำเนินการจัดให้มี
การประชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ภายในระยะเวลาดังกล่าว
ในวรรคหนึ่ง ทรัสตีจะด�ำเนินการจัดให้มีการประชุม
ผู้ถือหน่วยทรัสต์เองก็ได้

การเรียกประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
ให้ ผู ้ จั ด การกองทรั ส ต์ จั ด ท�ำหนั ง สื อ นั ด ประชุ ม ผู ้ ถื อ
หน่วยทรัสต์ โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระ
การประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วย
รายละเอียดตามสมควร และระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่อง
ทีจ่ ะเสนอเพือ่ ทราบ เพือ่ อนุมตั ิ หรือเพือ่ พิจารณา แล้วแต่
กรณี รวมทั้งความเห็นของผู้จัดการกองทรัสต์ในเรื่อง
ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงผลกระทบที่ผู้ถือหน่วยทรัสต์อาจได้รับ
จากการลงมติในเรื่องนั้น โดยการจัดส่งหนังสือนัดประชุม
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ จะด�ำเนินการดังต่อไปนี้

		 3.1 กรณีทวั่ ไป ให้จดั ส่งให้ผถู้ อื หน่วยทรัสต์ทราบล่วงหน้า
				 ไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนวันประชุม
		 3.2
				
				
				

กรณีที่มีประกาศก�ำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับระยะ
เวลาการจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
ไว้เป็นการเฉพาะ ให้จัดส่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ในเรื่องนั้น ๆ

			 ทั้งนี้ ให้ประกาศการนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวัน
		 แห่งท้องถิ่นอย่างน้อย 1 (หนึ่ง) ฉบับไม่น้อยกว่า 3 (สาม)
		 วันก่อนวันประชุมด้วย
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4. การมอบฉันทะ
		 4.1
				
				
				
				

ในการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ผู้ถือหน่วยทรัสต์
อาจมอบฉันทะให้บคุ คลอืน่ เข้าประชุม และออกเสียง
แทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้อง
ลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มอบ
ฉันทะ

		 4.2 หนั ง สื อ มอบฉั น ทะนี้ จ ะต้ อ งมอบให้ แ ก่ ผู ้ จั ด การ
				 กองทรัสต์ หรือผู้ที่ผู้จัดการกองทรัสต์ก�ำหนด ณ
				 ที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
5. องค์ประชุม
		 5.1
				
				
				
				
				
				

การประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ต้องมีผู้ถือหน่วยทรัสต์
และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ (ถ้ามี)
มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 (ยี่สิบห้า) คน หรือไม่น้อย
กว่ากึง่ หนึง่ ของจ�ำนวนผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ทงั้ หมด และ
ต้ อ งมี ห น่ ว ยทรั ส ต์ นั บ รวมกั น ไม่ น ้ อ ยกว่ า 1/3
(หนึ่งในสาม) ของจ�ำนวนหน่วยทรัสต์ที่จ�ำหน่าย
ได้แล้วทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

		 5.2
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				

ในกรณี ที่ ป รากฏว่ า การประชุ ม ผู ้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์
ครัง้ ใด เมือ่ ล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 (หนึง่ ) ชัว่ โมงและ
จ�ำนวนผู้ถือหน่วยทรัสต์ซึ่งมาเข้าร่วมการประชุม
ไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก�ำหนดไว้ในข้อ 5.1
หากว่าการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์นั้นได้เรียกนัด
เพราะผูถ้ อื หน่วยทรัสต์รอ้ งขอตามข้อ 2) 2. (2) ให้การ
ประชุ ม เป็ น อั น ระงั บ ไป หากการประชุ ม ผู ้ ถื อ
หน่ ว ยทรั ส ต์ นั้ น มิ ไ ด้ ถู ก เรี ย กประชุ ม เพราะผู ้ ถื อ
หน่วยทรัสต์ร้องขอตามข้อ 2) 2. (2) ให้ผู้จัดการ
กองทรั ส ต์ เ รี ย กนั ด ประชุ ม ใหม่ แ ละให้ ส ่ ง หนั ง สื อ
เชิญประชุมไปยังผู้ถือหน่วยทรัสต์ก่อนวันประชุม
ไม่ น ้ อ ยกว่ า ระยะเวลาจั ด ส่ ง หนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม
ครั้งก่อน ทั้งนี้ ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่า
จะต้องครบองค์ประชุม

6. ประธานที่ประชุม
ให้ผู้จัดการกองทรัสต์แต่งตั้งกรรมการรายใดรายหนึ่งซึ่งเป็น
ตั ว แทนของผู ้ จั ด การกองทรั ส ต์ ท�ำหน้ า ที่ เ ป็ น ประธาน
ในที่ประชุม ประธานในที่ประชุมมีอ�ำนาจและหน้าที่ในการ
ด�ำเนินการประชุมให้เป็นไปโดยเรียบร้อย และถูกต้องตามที่
ก�ำหนดไว้ในข้อ 5 นี้ อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ผู้จัดการกองทรัสต์
มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา ให้ทรัสตีหรือตัวแทนของ
ทรัสตีแต่งตั้งบุคคลหนึ่งเพื่อให้ท�ำหน้าที่เป็นประธานในที่
ประชุมส�ำหรับวาระนั้น ๆ แทน

7. วิธีการนับคะแนนเสียง
ให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์มีคะแนนเสียง 1 (หนึ่ง) เสียงต่อ 1 (หนึ่ง)
หน่วยทรัสต์ที่ตนถือ โดยผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนต้องไม่เป็น ผู้ที่มีส ่วนได้เสียเป็น พิเศษในเรื่องที่
พิจารณา
8. มติของผู้ถือหน่วยทรัสต์
		 8.1 ในกรณีทั่วไป ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือ
				 หน่ ว ยทรั ส ต์ ที่ ม าประชุ ม และมี สิ ท ธิ อ อกเสี ย ง
				 ลงคะแนน
		 8.2
				
				
				
				
				

ในกรณีดงั ต่อไปนี้ ให้ถอื คะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3/4
(สามในสี่ ) ของจ�ำนวนเสี ย งทั้ ง หมดของผู ้ ถื อ
หน่ ว ยทรั ส ต์ ที่ ม าประชุ ม และมี สิ ท ธิ อ อกเสี ย ง
ลงคะแนน ทั้ ง นี้ เว้ น แต่ เ ป็ น การขอมติ แ ละการ
ออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหน่วยทรัสต์ในกรณีที่มี
การแบ่งหน่วยทรัสต์ออกเป็นหลายชนิดตามข้อ 9

				 (1) การได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหลักที่มี
					 มูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 30 (สามสิบ) ของมูลค่า
					 ทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์
				 (2) การเพิ่ ม ทุ น หรื อ การลดทุ น ช�ำระแล้ ว ของ
					 กองทรัสต์ทมี่ ไิ ด้ระบุไว้เป็นการล่วงหน้าในสัญญา
					 ก่อตั้งทรัสต์ฉบับนี้
				 (3) การเพิม่ ทุนแบบมอบอ�ำนาจทัว่ ไปของกองทรัสต์
				 (4)
					
					
					
					

การท�ำธุรกรรมกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์หรือบุคคล
ที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์ ซึ่งมีขนาด
รายการตัง้ แต่ 20,000,000 (ยีส่ บิ ล้าน) บาท หรือ
เกินกว่าร้อยละ 3 (สาม) ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
ของกองทรัสต์ แล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า

				 (5) การเปลี่ ย นแปลงผลประโยชน์ ต อบแทนและ
					 การคืนเงินทุนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์
				 (6) การถอดถอนหรือการแต่งตัง้ ทรัสตีตามข้อก�ำหนด
					 ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทรัสตี ตามที่ได้
					 ก�ำหนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ฉบับนี้
				 (7)
					
					
					
					

การถอดถอนหรือการแต่งตั้งผู้จัดการกองทรัสต์
ตามข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง
ผู้จัดการกองทรัสต์ ตามที่ได้ก�ำหนดไว้ในสัญญา
ก่อตั้งทรัสต์ฉบับนี้ และสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการ
กองทรัสต์

				 (8) การแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม สั ญ ญาก่ อ ตั้ ง ทรั ส ต์ ฉ บั บ นี้
					 ในเรื่องที่กระทบสิทธิของผู้ถือหน่วยทรัสต์อย่าง
					 มีนัยส�ำคัญ
				 (9) การเลิกกองทรัสต์
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		 8.3
				
				
				
				

มติของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ทจี่ ะเป็นผลให้กองทรัสต์หรือ
การจั ด การกองทรั ส ต์ มี ลั ก ษณะที่ ขั ด หรื อ แย้ ง กั บ
สัญญาก่อตั้งทรัสต์ฉบับนี้ หรือหลักเกณฑ์อื่นตาม
พ.ร.บ. หลักทรัพย์ หรือพ.ร.บ. ทรัสต์ ให้ถือว่ามตินั้น
ไม่มีผลบังคับ

		 8.4 กรณีที่มีประกาศก�ำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอ
				 มติและการประชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ไว้เป็นการเฉพาะ
				 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในเรื่องนั้น
9. การขอมติ แ ละการออกเสี ย งลงคะแนนของผู ้ ถื อ
		 หน่ ว ยทรั ส ต์ ใ นกรณี ที่ มี ก ารแบ่ ง หน่ ว ยทรั ส ต์ อ อกเป็ น
		 หลายชนิด
		 9.1
				
				
				
				
				

การขอมติ ใ นเรื่ อ งที่ มี ผ ลกระทบต่ อ สิ ท ธิ ข องผู ้ ถื อ
หน่วยทรัสต์ทุกชนิด เช่น การเลิกกองทรัสต์ เป็นต้น
ต้องได้รบั คะแนนเสียงของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์แต่ละชนิด
เกิ น กึ่ ง หนึ่ ง ของจ�ำนวนเสี ย งทั้ ง หมดของผู ้ ถื อ
หน่ ว ยทรั ส ต์ แ ต่ ล ะชนิ ด ที่ ม าประชุ ม และมี สิ ท ธิ
ออกเสียงด้วย

		 9.2
				
				
				
				

การขอมติ ใ นเรื่ อ งที่ มี ผ ลกระทบต่ อ สิ ท ธิ ข องผู ้ ถื อ
หน่วยทรัสต์ชนิดหนึง่ ชนิดใด เช่น การคิดค่าธรรมเนียม
และค่าใช้จ่ายของหน่วยทรัสต์แต่ละชนิดเพิ่มเติม
เป็นต้น ให้ผู้จัดการกองทรัสต์ขอมติเฉพาะจากผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ชนิดนั้น

10. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
บริษัทฯ มีคณะกรรมการจ�ำนวน 1 (หนึ่ง) ชุด ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรง
คุณวุฒิ จ�ำนวนไม่น้อยกว่า 3 (สาม) ท่าน โดยมีกรรมการ อย่างน้อย
1 ใน 3 (หนึง่ ในสาม) ของจ�ำนวนกรรมการทัง้ หมดของบริษทั ฯ ด�ำรง
ต�ำแหน่งกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระดังกล่าวมีคุณสมบัติ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน
ว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
นอกจากนี้ กรรมการ และบุคคลผู้มีอ�ำนาจในการจัดการต้องไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนว่าด้วย
ลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนโดยอนุโลม ตามข้อ
12(4) ของประกาศส�ำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สช. 29/2555 เรื่อง
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบผู้จัดการ
กองทรัสต์ และมาตรฐานการปฏิบตั งิ าน และทีจ่ ะมีการแก้ไขเพิม่ เติม
หรือตามกฎเกณฑ์อื่น ๆ ที่ส�ำนักงาน ก.ล.ต. อาจเปลี่ยนแปลง
ในอนาคต
กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ในฐานะผู้จัดการ
กองทรัสต์ ต้องมีกรรมการ 2 ท่าน (โดยไม่ใช่กรรมการอิสระ) ลงนาม
ร่ ว มกั น และประทั บ ตราบริ ษั ท ฯ โดยคณะกรรมการบริ ษั ท
อาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใด

ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัทได้ ทั้งนี้
การมอบอ�ำนาจดังกล่าวจะไม่ร วมถึงการมอบอ�ำนาจ หรือ การ
มอบอ�ำนาจช่วงทีท่ �ำให้กรรมการหรือผูร้ บั มอบอ�ำนาจจากกรรมการ
สามารถอนุ มั ติ ร ายการที่ ต นเองหรื อ บุ ค คลที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง
มี ส ่ ว นได้ เ สี ย หรื อ มี ผ ลประโยชน์ ใ นลั ก ษณะอื่ น ใดขั ด แย้ ง กั บ
ผลประโยชน์ของกองทรัสต์
บริษทั ฯ ได้ก�ำหนดให้กรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการ เพือ่ ดูแล
ให้มนั่ ใจว่า องค์ประกอบและการด�ำเนินงานของคณะกรรมการบริษทั
เอือ้ ต่อการใช้ดลุ ยพินจิ ในการในการตัดสินใจ โดยประธานกรรมการ
มีหน้าที่
1) ก�ำกับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจได้ว่า การปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
2) ร่วมก�ำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยหารือ
ร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และมีมาตรการที่ดูแลให้
เรื่องส�ำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม
3) ดูแลการจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่อง
และเพี ย งพอที่ ก รรมการจะอภิ ป รายประเด็ น ส�ำคั ญ กั น
อย่างรอบคอบ ส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดลุ ยพินจิ ทีร่ อบคอบ
ให้ความเห็นได้อย่างอิสระ
คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ
เข้าเป็นทีป่ รึกษาของคณะกรรมการบริษทั ได้ โดยให้กรรมการบริษทั
สองในสามคนอนุมตั แิ ต่งตัง้ และมีคา่ ตอบแทนของทีป่ รึกษากรรมการ
เป็นไปตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อนุมัติ ที่ปรึกษาของ
คณะกรรมการบริษทั มีหน้าทีเ่ ข้าประชุมคณะกรรมการ ให้ค�ำปรึกษา
ค�ำแนะน�ำ หรื อ ความเห็ น ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต ่ อ การตั ด สิ น ใจของ
คณะกรรมการบริษทั สามารถซักถามฝ่ายจัดการให้เกิดการพิจารณา
ในประเด็ น ต่ า ง ๆ อย่ า งรอบคอบ อย่ า งไรก็ ดี ที่ ป รึ ก ษาของ
คณะกรรมการบริษทั จะต้องไม่มสี ว่ นร่วมในการตัดสินใจ และในกรณี
ทีม่ กี ารพิจารณาวาระทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทีป่ รึกษา
จะต้องไม่เข้าร่วมการประชุมในวาระนัน้ ๆ โดยฝ่ายบริหารความเสีย่ ง
และก�ำกับควบคุมและกรรมการอิสระ จะร่วมกันพิจารณาประเด็น
ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และแจ้งต่อที่ปรึกษาของ
คณะกรรมการบริษัท
11. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ในรอบระยะเวลาบัญชีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 กองทรัสต์ตกลง
ช�ำระค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รายละเอียดดังนี้
1. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีจ�ำนวน 0.76 ล้านบาท
2. ค่าบริการอื่น 0.05 ล้านบาท
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ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
บริษัทฯ ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ ได้ค�ำนึงถึงแนวทางความ
รับผิดชอบต่อสังคมทัง้ ทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรงและโดยอ้อมกับกองทรัสต์
และได้พจิ ารณาถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในภาพกว้าง โดยมุง่ เน้น
การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม การต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น การเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต่อผู้ใช้แรงงาน
อย่างเป็นธรรม การรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานคุณภาพชีวิตให้กับบุคคล
พนักงาน หน่วยงานทุกภาคส่วนหรือสังคมโดยรวม ความรับผิดชอบ
ต่อผู้บริโภค การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การร่วมพัฒนาชุมชนหรือ
สังคม การเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการด�ำเนินงานที่มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย
1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม เป็นจรรยาบรรณในการ
ประกอบธุรกิจที่ผู้จัดการกองทรัสต์ให้ความส�ำคัญเป็นอย่างยิ่งและ
พึงปฏิบัติในการบริหารจัดการกองทรัสต์ โดยผู้จัดการกองทรัสต์
ได้ ด�ำเนิ น การบริ ห ารกองทรั ส ต์ ภ ายใต้ ก ฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
อย่างเคร่งครัด ได้แก่ พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติทรัสต์
เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ.2550 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
กฎเกณฑ์ของหน่วยงานก�ำกับดูแล และสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ ตลอดจน
การยึดหลักธรรมาภิบาล หลีกเลี่ยงการด�ำเนินการที่อาจก่อให้เกิด
ความขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ ส่ ง เสริ ม การแข่ ง ขั น ทางการค้ า
อย่ า งเสรี แ ละเป็ น ธรรม ปฏิ บั ติ ต ่ อ ผู ้ เ ช่ า ทุ ก รายอย่ า งเป็ น ธรรม
ไม่ โ ฆษณาชวนเชื่ อ หรื อ ข้ อ ความอั น เป็ น เท็ จ อั น อาจก่ อ ให้ เ กิ ด
ความเข้าใจผิดและเสียหายต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ และนักลงทุนทั่วไป
ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ประกอบธุรกิจรายอื่น ผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ต้องเคารพและปฏิบัติตามเงื่อนไขและสัญญาทาง
การค้าที่เกิดขึ้นอย่างเคร่งครัดเพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
และเท่าเทียม

2. การเคารพสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและการปฏิ บั ติ ต่ อ แรงงานอย่ า ง
เป็นธรรม
ผู้จัดการกองทรัสต์ได้ให้ความส�ำคัญต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคล
และตระหนั ก ดี ว ่ า การเคารพสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนเป็ น รากฐานของ
การพัฒนาบุคคล โดยผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์มีการสนับสนุนและ
เคารพในเรื่องที่จะไม่ให้พนักงานและองค์กรเข้าไปมีส่วนร่วมหรือ
เกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยมีการก�ำหนดสิทธิ
ในชี วิ ต เสรี ภ าพในการแสดงออก ความเสมอภาคในกฎหมาย
ตลอดจนสิ ท ธิ ใ นการท�ำงานตามข้ อ กฎหมาย สิ ท ธิ ใ นสุ ข ภาพ
ตามมาตรฐาน สิทธิด้านสวัสดิการสังคม และการคัดเลือกพนักงาน
เข้าปฏิบัติงานไม่มีการจ�ำกัดเชื้อชาติ ศาสนา และเพศ โดยให้
ความเท่าเทียมกัน
3. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
ด้วยกองทรัสต์ได้ลงทุนในทรัพย์สนิ ซึง่ ได้แก่ โครงการเซ็นทรัลพลาซา
พระราม 2 โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 โครงการเซ็นทรัล
พลาซา ปิ่นเกล้าและอาคารส�ำนักงานปิ่นเกล้า โครงการเซ็นทรัล
พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต โครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช
และโรงแรมฮิลตัน พัทยา โดยผู้จัดการกองทรัสต์ ได้ด�ำเนินการ
แต่ ง ตั้ ง บริ ษั ท เซ็ น ทรั ล พั ฒ นา จ�ำกั ด (มหาชน) เป็ น ผู ้ บ ริ ห าร
อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งในการบริหารอสังหาริมทรัพย์นั้น ผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ได้ให้ความส�ำคัญกับการปฏิบัติที่เป็นธรรมและ
มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผู ้ เ ช่ า โดยค�ำนึ ง ถึ ง ความปลอดภั ย และ
สุขอนามัยของผู้เช่า มีการมุ่งเน้นการด�ำเนินการด้านบริหารอาคาร
รักษามาตรฐานในการบริการ และส่งมอบงานบริการที่มีคุณภาพ
ปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อผู้เช่าและผู้ใช้บริการ
4. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
กองทรั ส ต์ มุ ่ ง ให้ ค วามส�ำคั ญ ในการด�ำเนิ น งานด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ทั้งภายในพื้นที่ศูนย์ฯ และพื้นที่นอกรอบ โดยการเลือกใช้อุปกรณ์
ที่ ค�ำนึ ง ถึ ง การประหยั ด พลั ง งาน และง่ า ยต่ อ การบ�ำรุ ง รั ก ษาใน
ระยะยาว เช่น เพิ่มการใช้พลังงานทางเลือก โดยเฉพาะพลังงาน
แสงอาทิตย์ เป็นต้น การรณรงค์กระบวนการรีไซเคิลและรณรงค์
การใช้พลังงานอย่างประหยัด เช่นการน�ำน�้ำกลับมาใช้ซ�้ำ เป็นต้น
และมุ่งเน้นให้ปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
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การควบคุมภายใน
และการบริหารจัดการความเสี่ยง
1. การควบคุมภายใน
เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านของบริ ษั ท ฯ ในฐานะผู ้ จั ด การกองทรั ส ต์
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์บริษัทฯ จัดให้มี
ระบบการตรวจสอบและควบคุมภายในที่ส�ำคัญ เพื่อตรวจสอบและ
ควบคุมให้การด�ำเนินงานของฝ่ายงานต่างๆ เป็นไปตามนโยบาย
ของบริษัทฯ สัญญาก่อตั้งทรัสต์ สัญญาแต่งตั้งผู้จัดการกองทรัสต์
มติของผู้ถือหน่วยทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อมูลหนังสือชี้ชวน
กฏ ระเบียบ กฏหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และยังจัดให้มีระบบในการ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายในของผูบ้ ริหาร
อสังหาริมทรัพย์ และ/หรือผู้เช่าช่วงทรัพย์สินหลัก อย่างสม�่ำเสมอ
เพื่อให้มั่นใจว่าระบบควบคุมภายในยังคงมีประสิทธิผลและสามารถ
ป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต หรื อ ท�ำให้ ต รวจพบการทุ จ ริ ต หรื อ การปฏิ บั ติ
ที่ไม่เป็นไปตามระบบได้โดยง่าย เช่น ก�ำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายใน
ต้องประเมินระบบการควบคุมภายในของทางผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์
และ/หรือผูเ้ ช่าช่วงทรัพย์สนิ หลัก อย่างน้อยปีละครัง้ และให้รายงาน
จุดอ่อนหรือข้อบกพร่องของระบบควบคุมภายในให้บริษัทฯ ทราบ
เป็นต้น โดยบริษัทฯ จะพิจารณาระบบที่ส�ำคัญดังต่อไปนี้
1) ระบบการจัดท�ำงบประมาณประจ�ำปีของกองทรัสต์
กองทรัสต์ด�ำเนินงานโดยอาศัยการวางแผนการด�ำเนินงาน
ประจ�ำปี เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยแผนการด�ำเนินงาน
จะต้องสอดคล้องกับการวางแผนกลยุทธ์ในการบริหารจัดการ
กองทรัสต์ที่วางไว้
2) ระบบการพิ จ ารณาและอนุ มั ติ ร ายจ่ า ยพิ เ ศษ และ/หรื อ
งบประมาณการลงทุนที่อยู่นอกงบประมาณประจ�ำปี
หากบริษทั ฯ เห็นว่ากองทรัสต์มคี วามจ�ำเป็นต้องมีรายจ่ายพิเศษ
และ/หรือรายการที่เกินงบประมาณ และ/หรืองบประมาณ
การลงทุนใด ๆ ที่จ�ำเป็นเพิ่มเติม นอกเหนือจากงบประมาณ
ประจ�ำปีที่ได้รับการพิจารณาและอนุมัติโดยทรัสตีแล้ว บริษัทฯ
มีระบบงานในการพิจารณาและอนุมัติรายจ่ายพิเศษที่สามารถ
ตรวจสอบได้
3) ระบบการติดตามการจัดเก็บค่าเช่า
บริษัทฯ จะจัดให้มีระบบการติดตามการจัดเก็บค่าเช่าเพื่อให้
มั่นใจว่ารายได้ค่าเช่าที่จัดเก็บโดยผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ได้
ถูกน�ำส่งให้แก่กองทรัสต์อย่างครบถ้วน ลูกหนี้ที่ค้างช�ำระมีการ
ติดตามทวงถามอย่างสม�ำ่ เสมอ และการตัดหนีส้ ญ
ู ออกจากบัญชี
เป็นไปตามขั้นตอนของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
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ในกรณีทบี่ ริษทั ฯ ให้เช่าทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์แก่ผเู้ ช่าช่วง
ทรัพย์สนิ หลัก บริษทั ฯ จะควบคุมดูแลให้ผเู้ ช่าช่วงทรัพย์สนิ หลัก
ด�ำเนินการช�ำระค่าเช่าตามระยะเวลาที่ก�ำหนดในสัญญาเช่า
โดยจะมี ก ารสอบถามและติ ด ตามการช�ำระค่ า เช่ า ล่ ว งหน้ า
ก่อนครบก�ำหนดช�ำระค่าเช่าตามสัญญาเช่าเพื่อป้องกันมิให้
เกิดการช�ำระค่าเช่าล่าช้า หรือผิดสัญญาเช่า
4) ระบบการจัดซื้อจัดจ้างของกองทรัสต์
บริษัทฯ ก�ำหนดให้มีกระบวนการและการด�ำเนินการในการ
จัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงให้มีการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของ
ผู ้ จั ด การกองทรั ส ต์ ว ่ า มี ค วามถู ก ต้ อ งเหมาะสมตามแผน
กฎระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ และโปร่ ง ใสเป็ น ธรรม และเป็ น ไป
เพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์จริง
บริ ษั ท ฯ จะประเมิ น ความเหมาะสมของระบบการควบคุ ม
เกีย่ วกับการจัดซือ้ จัดจ้างของผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ โดยการ
ตรวจสอบความมีอยูจ่ ริง (Validity) ของทรัพย์สนิ หรือการบริการ
แบบวิธีการสอบยันกลับไปยังกระบวนการได้มาของ เครื่องมือ
เครื่องใช้ และอุปกรณ์รวมถึงการจัดจ้างงานบริการ รวมทั้ง
ตรวจสอบกับงบประมาณประจ�ำปีที่ได้รับการอนุมัติ เพื่อให้
มั่นใจว่าสินค้าและบริการที่ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ จัดซื้อ
จั ด จ้ า ง สอดคล้ อ งตรงตามนโยบาย มี ก ารลงนามอนุ มั ติ
(Authorization) ตามกฎระเบียบข้อบังคับ การปฏิบัติตาม
สัญญา การประเมินและคัดเลือกผู้ขาย/ผู้รับจ้างที่เหมาะสม
เพื่อให้กองทรัสต์ได้รับสินค้าหรือบริการที่คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป
โดยบริษทั ฯ จะก�ำหนดการสุม่ ตรวจสอบระบบการจัดซือ้ จัดจ้าง
ของกองทรัสต์ พร้อมกับการตรวจสอบค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์
5) ระบบการควบคุมการช�ำระค่าใช้จ่าย
บริษัทฯ ก�ำหนดให้มีการจัดท�ำระบบควบคุมการช�ำระค่าใช้จ่าย
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติได้ทราบถึงขั้นตอนการท�ำจ่ายที่เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน และเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ โปร่งใส
และเป็นธรรม โดยแบ่งระบบงานออกเป็น
1. การช�ำระค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์
2. การตรวจสอบการช�ำระค่าใช้จา่ ยของผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์
นอกจากนี้ บริษัทฯ จะตรวจสอบการปันส่วนค่าใช้จ่ายระหว่าง
เจ้าของทรัพย์สินและกองทรัสต์ให้เป็นไปตามสัญญาแต่งตั้ง
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ และไม่มีค่าใช้จ่ายเกินกว่าส่วนที่
กองทรัสต์ได้รับประโยชน์

6) ระบบการติดตามและประเมินค่าใช้จา่ ยทีเ่ รียกเก็บจากกองทรัสต์
โดยผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
ค่ า ใช้ จ ่ า ยที่ ผู ้ บ ริ ห ารอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ส ามารถเรี ย กเก็ บ จาก
กองทรัสต์ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการบริหารและประกอบ
กิจการของอสังหาริมทรัพย์ หรือบัญชีด�ำเนินงาน ค่าธรรมเนียม
การบริ ห ารอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ และความรั บ ผิ ด ชดใช้ ใ นกรณี
มีข้อพิพาท ซึ่งแต่ละประเภทของค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจาก
กองทรัสต์ บริษทั ฯ มีระบบการติดตามและประเมินเพือ่ ให้มนั่ ใจ
ว่าค่าใช้จ่ายนั้นเป็นค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์จริงและมีจ�ำนวน
สมเหตุสมผล แบ่งออกเป็น
1. ค่าใช้จา่ ยในการบริหารและประกอบกิจการอสังหาริมทรัพย์
		 หรือบัญชีด�ำเนินงาน
2. ค่าธรรมเนียมการบริหารอสังหาริมทรัพย์
3. ความรับผิดชดใช้ในกรณีมีข้อพิพาท
7) ระบบการจัดเก็บข้อมูลเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับกองทรัสต์
บริษัทฯ ก�ำหนดให้มีระบบการจัดเก็บข้อมูลเอกสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง โดยจะต้องสามารถ
จ�ำแนก จัดเก็บ ค้นหาง่าย และใช้เวลาน้อยที่สุด
8) ระบบการตรวจสอบภายใน
ในกรณีที่กรรมการอิสระเห็นสมควร กรรมการอิสระจะด�ำเนิน
การพิจารณาและคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นผูต้ รวจสอบภายใน
โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกตามที่ก�ำหนด ระบบการ
คั ด เลื อ กบุ ค ลากรของบริ ษั ท ฯ และผู ้ รั บ มอบหมายในงาน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การด�ำเนิ น การของกองทรั ส ต์ และขั้ น ตอน
การพิจารณาและคัดเลือกที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารจัดการกองทรัสต์ โดยในการตรวจสอบภายในของ
ผู้ตรวจสอบภายในนั้นจะต้องมีการตรวจสอบ และสอบทาน
ระบบการควบคุมภายในของบริษทั ฯ รวมทัง้ ประเมินความเสีย่ ง
ที่อาจส่งผลกระทบต่อกองทรัสต์

2. การบริหารจัดการความเสี่ยง
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับการบริหารและจัดการความเสี่ยงเพื่อ
รักษาผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์และทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ก�ำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง
ให้ครอบคลุมการด�ำเนินงานของกองทรัสต์ในทุกด้าน รวมทั้งก�ำกับ
ดูแลให้มกี ระบวนการบริหารความเสีย่ งทีส่ ามารถป้องกันและจัดการ
ความเสีย่ งได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษทั ฯ โดยฝ่ายบริหารความเสีย่ ง
และก�ำกับควบคุม ได้น�ำระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับ
องค์กร (Enterprise Risk Management Framework) มาใช้
ในคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ หรือความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้ง
ระบุแนวทางในการจัดการกับความเสี่ยงดังกล่าวให้อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้ เพื่อช่วยให้บริษัทฯ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการในการ
บริหารจัดการกองทรัสต์
การบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ ประกอบด้วยขั้นตอน
ดังต่อไปนี้
1. ก�ำหนดวัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยง
2. การระบุเหตุการณ์
3. การประเมินความเสี่ยงและการตอบสนองต่อความเสี่ยง
บริษทั ฯ มีเกณฑ์ในการพิจารณาระดับความส�ำคัญของความเสีย่ ง
และผลกระทบดังต่อไปนี้
1) ระดับโอกาสที่จะเกิดขึ้น (Likelihood)
2) ระดับผลกระทบ (Impact)
4. ก�ำหนดกิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
5. การติดตามผล (Monitoring)
6. การรายงาน (Reporting)

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเป็นผู้จัดเก็บรายงานผลการตรวจสอบภายใน
และรายงานการติ ด ตามแก้ ไ ข เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการเรี ย ก
ตรวจสอบของหน่วยงานก�ำกับดูแล

99

การป้องกัน
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เพื่อเป็นการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นและ
ให้กองทรัสต์ CPNREIT มีการด�ำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้อง จึงได้มีการก�ำหนดนโยบายการท�ำธุรกรรมระหว่าง
กองทรัสต์ CPNREIT กับผู้จัดการกองทรัสต์หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
กับผู้จัดการกองทรัสต์ รวมถึงนโยบายการท�ำธุรกรรมกับทรัสตีหรือ
บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี ดังต่อไปนี้
1. นโยบายการท�ำธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์ CPNREIT กับ
ผู ้ จั ด การกองทรั ส ต์ ห รื อ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วโยงกั น กั บ ผู ้ จั ด การ
กองทรัสต์
กรณีที่จะมีการท�ำธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์ CPNREIT กับผู้จัดการ
กองทรัสต์หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์ จะมีการ
ด�ำเนินการดังนี้
1. บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์
บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์ ให้หมายความตามที่
ก�ำหนดในประกาศคณะกรรมการก�ำกั บ ตลาดทุ น ว่ า ด้ ว ย
หลักเกณฑ์การท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
2. เงื่อนไขและข้อก�ำหนดทั่วไปของกองทรัสต์ CPNREIT ในการ
เข้าท�ำธุรกรรมกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันกับ
ผู้จัดการกองทรัสต์ มีดังต่อไปนี้
- การท�ำธุ ร กรรมของกองทรั ส ต์ CPNREIT กั บ ผู ้ จั ด การ
		 กองทรัสต์หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์
		 จะด�ำเนินการให้เป็นไปตามสัญญาการก่อตั้งกองทรัสต์และ
		 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุด
		 ของกองทรัสต์ CPNREIT
- ธุรกรรมทีก่ องทรัสต์ CPNREIT ท�ำกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์หรือ
		 บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์ จะต้องเป็น
		 ธุรกรรมที่ใช้ราคาสมเหตุสมผลและใช้ราคาที่เป็นธรรม
		 รวมทั้ ง ค่ า ใช้ จ ่ า ยในการเข้ า ท�ำธุ ร กรรมที่ เ รี ย กเก็ บ จาก
		 กองทรัสต์ CPNREIT (ถ้ามี) อยู่ในอัตราที่เป็นธรรมและ
		 เหมาะสม
- บุคคลที่มีส่วนได้เสียกับการท�ำธุรกรรมไม่ว่าทางตรงหรือ
		 ทางอ้อม จะต้องไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
- ในกรณี ที่ ก ฎหมายก�ำหนดให้ ก ารเข้ า ท�ำรายการโดย
		 กองทรัสต์ CPNREIT ไม่ว่ารายการใด ต้องได้รับอนุมัติจาก
		 ที่ประชุมคณะกรรมการของผู้จัดการกองทรัสต์ และ/หรือ
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รายงานประจำ�ปี 2562

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

ที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ก่อนการเข้าท�ำรายการ ผู้จัดการ
กองทรัสต์จะด�ำเนินการให้กรรมการอิสระให้ความเห็น
เกีย่ วกับรายการดังกล่าว และความเห็นของกรรมการอิสระ
จะถู ก น�ำเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการของผู ้ จั ด การ
กองทรัสต์ และ/หรือผู้หน่วยทรัสต์ เพื่อให้มั่นใจว่าการ
เข้าท�ำรายการตามที่เสนอนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุด
ของกองทรั ส ต์ CPNREIT และผู ้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ หาก
กรรมการอิสระไม่มีความช�ำนาญในการพิจารณารายการ
ระหว่างกันทีเ่ กิดขึน้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะจัดให้มผี เู้ ชีย่ วชาญ
อิสระ เช่น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ผู้ประเมินราคา
ทรัพย์สิน ผู้สอบบัญชี เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการ
ระหว่างกันดังกล่าว เพื่อน�ำไปใช้ประกอบการพิจารณาและ
ตัดสินใจของคณะกรรมการของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ หรือผูถ้ อื
หน่วยทรัสต์ ตามแต่กรณี โดยผูม้ สี ว่ นได้เสียเป็นพิเศษจะไม่มี
สิทธิออกเสียงในรายการทีต่ นมีสว่ นได้เสีย โดยการพิจารณา
และอนุมัติการท�ำรายการของกองทรัสต์ CPNREIT ไม่ว่า
จะโดยที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการของผู ้ จั ด การกองทรั ส ต์
และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ จะมีการด�ำเนินการ
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งจะมีการเปิดเผย
รายการระหว่ า งกั น ในหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น ที่
ตรวจสอบหรื อ สอบทานโดยผู ้ ส อบบั ญ ชี ข องกองทรั ส ต์
CPNREIT ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

2. นโยบายการท�ำธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์ CPNREIT กับทรัสตี
หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี
ในกรณีที่กองทรัสต์ CPNREIT จะมีการเข้าท�ำรายการกับทรัสตีหรือ
บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี ผู้จัดการกองทรัสต์จะพิจารณาถึง
ความจ�ำเป็ น และความสมเหตุ ส มผลในการเข้ า ท�ำรายการ
โดยกรรมการอิสระจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจ�ำเป็นและ
ประโยชน์ที่กองทรัสต์ CPNREIT จะได้จากการเข้าท�ำรายการ
โดยขั้ น ตอนการพิ จ ารณาและอนุ มั ติ ก ารท�ำรายการ จะมี ก าร
ด�ำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ที่มีส่วนได้เสีย
เป็นพิเศษในเรือ่ งใดจะไม่สามารถออกเสียงเพือ่ อนุมตั กิ ารท�ำรายการ
ที่ตนมีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ กองทรัสต์ CPNREIT จะเปิดเผยรายละเอียด
เกี่ยวกับการท�ำรายการกับ ทรัสตี และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับ
ทรัสตี ให้เป็นไปตามข้อก�ำหนด

ฐานะการเงิน
และผลการด�ำเนินการของกองทรัสต์
ภาพรวมธุรกิจ

ค่าใช้จ่าย

ณ สิ้นปี 2562 อัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ยของศูนย์การค้าและอาคาร
ส�ำนักงานของ CPNREIT อยู่ที่ร้อยละ 95.8 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากร้อย
ละ 95.2 ณ สิน้ ไตรมาสก่อนหน้า โดยสินทรัพย์ทมี่ อี ตั ราการเช่าพืน้ ที่
เพิ่มขึ้น ได้แก่ เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 (ร้อยละ 97.0) เซ็นทรัล
พลาซา ปิ่นเกล้า (ร้อยละ 99.8) อาคารส�ำนักงานปิ่นเกล้า ทาวเวอร์
เอ และทาวเวอร์ บี (ร้อยละ 90.0) เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์
พอร์ต (ร้อยละ 96.7) และสินทรัพย์ที่มีอัตราการเช่าพื้นที่ลดลงเล็ก
น้อย ได้แก่ เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 (ร้อยละ 95.2) เซ็นทรัล
เฟสติวลั พัทยา บีช (ร้อยละ 98.1) ส�ำหรับอัตราการเข้าพักเฉลีย่ ของ
โรงแรมฮิลตัน พัทยา ปี 2562 เท่ากับร้อยละ 88.8

ปี 2562 CPNREIT มีคา่ ใช้จา่ ยรวม 1,385.5 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ
2.7 โดยค่าใช้จ่ายในการบริหารอสังหาริมทรัพย์จ�ำนวน 705.7 ล้าน
บาท ลดลงร้อยละ 8.9 เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งเป็นการลดลงของค่า
ใช้จ่ายทุกประเภท ประกอบด้วย

ผลการด�ำเนินงาน ปี 2562
รายได้
ปี 2562 CPNREIT มีรายได้รวม 5,141.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 214.2
ล้านบาท หรือร้อยละ 4.3 จากปีกอ่ น โดยรายได้คา่ เช่าและค่าบริการ
มีจ�ำนวน 5,111.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.1 จากปีก่อน เป็นผล
จากผลการด�ำเนินงานที่ดีของเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 เซ็นทรัล
พลาซา ปิ่นเกล้า และเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ที่มีอัตราการเช่า
พื้นที่ในระดับสูงต่อเนื่อง และการปรับขึ้นค่าเช่าได้ตามสัญญาและ
รายได้จากการใช้พื้นที่ส่วนกลางจัดกิจกรรม
รายได้ค่าเช่าในส่วนของโรงแรมฮิลตัน พัทยา เพิ่มขึ้น ทั้งรายได้
ค่าเช่าคงทีท่ เี่ พิม่ ขึน้ ตามสัญญา และรายได้คา่ เช่าผันแปรเพิม่ ขึน้ ตาม
เนื่องจากผลการด�ำเนินงานที่ดีต่อเนื่องของโรงแรม อีกทั้งการรับรู้
รายได้ค่าเช่าคงที่ของโรงแรม โดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
9 ปีที่ก�ำหนดในสัญญาเช่าช่วงของโรงแรมฮิลตัน พัทยา ท�ำให้รายได้
ค่าเช่าเพิ่มจ�ำนวน 57 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายการปรับปรุงที่ไม่ใช่
เงินสดส�ำหรับปี 2561 และปี 2562 นอกจากนี้ ดอกเบี้ยรับเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 172.7 จากการน�ำเงินสดและเงินฝากธนาคารมาลงทุนในหลัก
ทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝากธนาคาร

1. ต้นทุนเช่าและบริการ 121.8 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 13.9 โดย
หลักมาจากค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและบ�ำรุงรักษาที่ลดลง
2. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจ�ำนวน 112.2 ล้านบาท ลดลงร้อยละ
6.8 จากค่าใช้จ่ายโฆษณาประชาสัมพันธ์และการตลาดที่ลดลง
เนื่องจากในปี 2561 มีการจัดงาน Grand Opening ของเซ็น
ทรัลพลาซา พระราม 3
3. ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์จ�ำนวน 471.7 ล้านบาท
ลดลงร้อยละ 8.0 เป็นผลจากค่านายหน้าการจัดหาผู้เช่าและ
บริการที่ลดลงตามปริมาณการต่อสัญญาเช่าและสัญญาเช่า
ใหม่ที่ลดลงในปี 2562
4. ขณะที่ดอกเบี้ยจ่ายมีจ�ำนวน 502.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ
25.4 จากการออกหุ้นกู้ระยะยาวที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นเพื่อ
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นที่มีอัตราดอกเบี้ยต�่ำกว่า
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
ปี 2562 กองทรัสต์มีรายได้จากการลงทุนสุทธิทั้งสิ้น 3,756.1 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้น 178.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.0 จาก 3,577.7 ล้าน
บาท ณ สิ้นปี 2561 เป็นผลจากผลการด�ำเนินงานที่ดีของเซ็นทรัล
พลาซา พระราม 3 ภายหลังการปรับปรุงแล้วเสร็จ เซ็นทรัลพลาซา
พระราม 2 และเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า รวมทั้งการบริหารจัดการ
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ
ความสามารถในการท�ำก�ำไร
อัตราส่วนรายได้จากอสังหาริมทรัพย์สุทธิปี 2562 อยู่ที่ร้อยละ 86.2
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.9 จากปี 2561 เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของราย
ได้จากอสังหาริมทรัพย์ร้อยละ 4.2 ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
อสังหาริมทรัพย์ลดลงร้อยละ 8.9 ส�ำหรับอัตราส่วนรายได้จาก
การลงทุนสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 73.2 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 จากปี 2561
เนื่องจากรายได้จากการลงทุนสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.0 ขณะที่รายได้
จากอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.2
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การเปลี่ยนแปลงในงบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 CPNREIT มีสินทรัพย์รวม 46,687.0 ล้านบาท ลดลง 162.8 ล้านบาท จากสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2561 โดยเงิน
ลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ลดลงจ�ำนวน 278.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.6 เป็นผลจากสิทธิการเช่าในเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า และ
เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 จะครบระยะเวลาการเช่าในปี 2567 และปี 2568 ตามล�ำดับ และเงินลงทุนในหลักทรัพย์และเงินสดและเงินฝาก
ธนาคารมีจ�ำนวนรวม 1,411.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.3 จากเงินสดจากการด�ำเนินงาน
หนี้สินรวมจ�ำนวน 16,985.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 0.8 ประกอบด้วยหุ้นกู้จ�ำนวน 14,524.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 44.8 จาก
สิ้นปีก่อนหน้า โดยกองทรัสต์ได้ออกหุ้นกู้เพิ่มเติมในปี 2562 จ�ำนวน 4,495.0 ล้านบาท เพื่อช�ำระหนี้ตามสัญญาเงินกู้ โดย ณ สิ้นปี 2562 หุ้น
กู้ที่ออกโดยกองทรัสต์ มีรายละเอียดดังนี้
หุ้นกู้

มูลค่า (ล้านบาท)

วันออกหุ้นกู้

วันครบก�ำหนดหุ้นกู้

อายุ (ปี)

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)

CPNREIT218A

2,650

17 ส.ค. 2561

17 ส.ค. 2564

3

2.70

CPNREIT288A

7,390

17 ส.ค. 2561

17 ส.ค. 2571

10

3.80

CPNREIT212A

2,700

8 ก.พ. 2562

8 ก.พ. 2564

2

2.54

CPNREIT232A

1,795

8 ก.พ. 2562

8 ก.พ. 2566

4

3.30

รวม

14,535

สินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 29,701.2 ล้านบาท คิดเป็นสินทรัพย์สุทธิ 13.4244 บาทต่อหน่วย ลดลงจาก 13.5573 บาท
ต่อหน่วย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
การจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์
CPNREIT ประกาศจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ส�ำหรับผลประกอบการปี 2562 เป็นจ�ำนวนทั้งสิ้น 1.6230 บาทต่อหน่วย โดย
กองทรัสต์ประกาศจ่ายประโยชน์ตอบแทนจากผลการด�ำเนินงานไตรมาส 4 ปี 2562 จ�ำนวน 0.4060 บาทต่อหน่วย คิดเป็นเงินจ�ำนวน 898.3
ล้านบาท โดย ก�ำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 4 มีนาคม 2563 ก�ำหนดวันปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 6 มีนาคม 2563 และจ่ายประโยชน์
ตอบแทนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ในวันที่ 20 มีนาคม 2563
สรุปการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ผู้ถือหน่วยส�ำหรับผลประกอบการในปี 2562 มีรายละเอียดดังนี้
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รอบผลประกอบการ

บาทต่อหน่วย

ก�ำหนดจ่าย

1 ม.ค. – 31 มี.ค. 2562

0.4055

11 มิ.ย. 2562

1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 2562

0.4055

6 ก.ย. 2562

1 ก.ค. – 30 ก.ย. 2562

0.4060

6 ธ.ค. 2562

1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2562

0.4060

20 มี.ค. 2563

รวม

1.6230

รายงานประจำ�ปี 2562

ตารางสรุปงบการเงิน
ตารางที่ 1: งบดุล
หน่วย: ล้านบาท

CPNREIT
31 ธ.ค. 62

30 ก.ย. 62

30 มิ.ย. 62

31 มี.ค. 62

31 ธ.ค. 61

1) เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2

6,359.0

6,962.0

6,962.0

6,962.0

6,962.0

2) เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3

11,447.0

10,698.0

10,698.0

10,698.0

10,698.0

3) เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า และ
ปิ่นเกล้าทาวเวอร์ เอ และทาวเวอร์ บี

5,216.0

5,678.0

5,678.0

5,678.0

5,678.0

4) เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

10,655.0

10,658.0

10,658.0

10,658.0

10,658.0

5) เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช

7,290.0

7,289.0

7,289.0

7,289.0

7,289.0

6) โรงแรมฮิลตันพัทยา

3,505.0

3,465.0

3,465.0

3,465.0

3,465.0

44,472.0

44,750.0

44,750.0

44,750.0

44,750.0

เงินลงทุนในหลักทรัพย์

901.6

1,849.6

1,005.8

1,002.5

999.4

เงินสดและเงินฝากธนาคาร

509.9

227.8

427.6

423.5

341.7

สินทรัพย์อื่น

803.5

785.7

771.6

747.6

758.7

46,687.0

47,613.1

46,955.0

46,923.6

46,849.8

1,583.6

1,571.8

1,557.2

1,545.0

1,543.6

0.0

726.2

0.0

0.0

4,468.7

14,524.1

14,523.2

14,522.3

14,521.4

10,030.4

878.2

763.1

852.7

849.8

811.9

รวมหนี้สิน

16,985.8

17,584.3

16,932.3

16,916.3

16,854.6

สินทรัพย์สุทธิ

29,701.2

30,028.8

30,022.7

30,007.3

29,995.2

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน

29,016.4

29,016.4

29,016.4

29,016.4

29,016.4

บัญชีปรับสมดุล

216.1

216.1

216.1

216.1

216.1

ก�ำไรสะสม

468.7

796.3

790.2

774.8

762.7

13.4244

13.5725

13.5697

13.5627

13.5573

เงินลงทุนตามราคายุติธรรม

รวมเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

รวมสินทรัพย์
เงินมัดจ�ำรับล่วงหน้า
เงินกู้ยืม
หุ้นกู้
หนี้สินอื่น

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)
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ตารางที่ 2: งบก�ำไรขาดทุน
หน่วย: ล้านบาท

เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)
4.2

ปี 2562

ปี 2561

5,131.0

4,923.5

5,111.2

4,912.0

4.1

19.8

11.5

72.1

ดอกเบี้ยรับ

10.6

3.9

172.7

รวมรายได้

5,141.6

4,927.3

4.3

705.7

774.9

(8.9)

ต้นทุนเช่าและบริการ

121.8

141.5

(13.9)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

112.2

120.4

(6.8)

ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์

471.7

513.0

(8.0)

ดอกเบี้ยจ่าย

502.4

400.7

25.4

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทรัสต์

177.4

174.0

1.9

รวมค่าใช้จ่าย

1,385.5

1,349.6

2.7

รายได้จากการลงทุนสุทธิ

3,756.1

3,577.7

5.0

รายการก�ำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่า
ของเงินลงทุน

(0.8)

(3.3)

257.7

รายการก�ำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงใน
มูลค่าของเงินลงทุน

(435.7)

252.2

272.8

ก�ำไรที่สามารถน�ำมาปันส่วนแบ่งก�ำไร

3,756.1

3,577.7

5.0

เงินปันส่วนแบ่งก�ำไร

3,590.8

3,577.6

0.4

เงินปันส่วนแบ่งก�ำไรต่อหน่วย (บาท)

1.6230

1.6170

0.4

อัตราส่วนรายได้จากอสังหาริมทรัพย์สุทธิ

86.2%

84.3%

1.9

อัตราส่วนรายได้จากการลงทุนสุทธิ

73.2%

72.7%

0.5

รายได้จากอสังหาริมทรัพย์
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ
รายได้อื่น

ค่าใช้จ่ายในการบริหารอสังหาริมทรัพย์

ที่มา: 1) งบการเงินระหว่างกาลส�ำหรับงวดสามเดือน 2) งบการเงินส�ำหรับรอบปีบัญชี
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รายงานประจำ�ปี 2562

ตารางที่ 3: พื้นที่ให้เช่าและอัตราการเช่า
ทรัพย์สินที่ลงทุน

อัตราการเช่า/1 (ร้อยละ)

พื้นที่ (ตารางเมตร)

เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2

พื้นที่ใช้สอย
251,182

พื้นที่ให้เช่า/1
82,930

31 ธ.ค. 62
95.2

30 ก.ย. 62
95.5

30 มิ.ย. 62
95.5

31 มี.ค. 62
95.3

เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3

169,740

36,495

97.0

95.7

97.0

94.1

เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า

137,692

27,656

99.8

99.2

96.5

98.3

50,653

34,307

90.0

89.3

90.2

89.8

122,991

37,806

96.7

94.1

94.9

93.7

70,095

29,404

98.1

98.4

98.4

98.4

802,353

248,598

95.8

95.2

95.3

94.8

49,686

302 ห้อง

83.9

88.5

90.3

92.5

ปิ่นเกล้า ทาวเวอร์ เอและบี
เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช
รวม/เฉลี่ย
โรงแรมฮิลตัน พัทยา/2
หมายเหตุ: /1 เฉพาะผู้เช่าหลักและผู้เช่าประเภทร้านค้า
/2
อัตราเข้าพักเฉลี่ยรายไตรมาส

ตารางที่ 4: สัญญาที่ต่ออายุและสัญญาที่เกิดขึ้นใหม่
ทรัพย์สินที่ลงทุน

เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2

ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2562
สัญญาต่ออายุและสัญญาใหม่/1
จ�ำนวนสัญญา
พื้นที่ (ตารางเมตร)
ร้อยละของพื้นที่เช่า/2
91
8,242
10

เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3

25

3,617

10

เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า

34

5,557

20

ปิ่นเกล้า ทาวเวอร์ เอและบี

52

12,752

41

เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

96

8,434

23

23
321

2,815
41,417

10
17

เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช
รวมทั้งหมด
หมายเหตุ: /1 ไม่รวมสัญญาเช่าที่มีอายุต�่ำกว่า 1 ปี และสัญญาของผู้เช่าหลัก
/2
สัดส่วนของพื้นที่ให้เช่าที่ไม่รวมพื้นที่ผู้เช่าหลัก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
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โครงสร้างค่าเช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ร้อยละ)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

58

38

35

62

65

1
99

36

41

49

64

59

51

42

เซ็นทรัลพลาซา เซ็นทรัลพลาซา เซ็นทรัลพลาซา
พระราม 2
พระราม 3
ปิ่นเกล้า

ปิ่นเกล้า
ทาวเวอร์
เอและบี

ค่าเช่าแบบคงที่

เซ็นทรัลพลาซา
เชียงใหม่
แอร์พอร์ต

CPNREIT

เซ็นทรัล
เฟสติวัล
พัทยา บีช

ค่าเช่าแบบส่วนแบ่งยอดขาย

ข้อมูลการหมดอายุของสัญญาเช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ร้อยละ)
60
50

58
46

45
39

40
30
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เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2
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ปี 2565
เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า
เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช

หลังจากปี 2565
ปิ่นเกล้า ทาวเวอร์ เอและบี
CPNREIT

รายงาน
ความเห็นของทรัสตี

107

สรุปสาระส�ำคัญ
ของสัญญาก่อตั้งทรัสต์
คู่สัญญา
1. บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จ�ำกัด ในฐานะผู้ก่อตั้งทรัสต์
และผู้จัดการกองทรัสต์
2. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ�ำกัด ในฐานะ
ทรัสตี
ลักษณะของกองทรัสต์ และกลไกการบริหาร
1. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล
โกรท (CPN Retail Growth Leasehold REIT หรือ CPNREIT)
เป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตาม
พ.ร.บ.ทรัสต์ ซึ่งเกิดจากการแปลงสภาพจากกองทุนรวมสิทธิ
การเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPN Retail Growth
Leasehold Property Fund หรือ CPNRF) และก่อตั้งขึ้น
ด้วยผลของสัญญาก่อตั้งทรัสต์ ทั้งนี้ การก่อตั้งกองทรัสต์มีผล
สมบูรณ์เมื่อผู้ก่อตั้งทรัสต์ได้ก่อสิทธิและหน้าที่ในทางทรัพย์สิน
ให้แก่ทรัสตีด้วยการเข้าท�ำสัญญาที่มีข้อผูกพันว่าผู้ก่อตั้งทรัสต์
จะด�ำเนินการเพื่อให้กองทรัสต์ได้มาซึ่งทรัพย์สินและภาระ
ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่แปลงสภาพ โดยแลกกับ
การที่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวจะได้รับหน่วยทรัสต์
ที่ออกใหม่ของกองทรัสต์
2. กองทรัสต์ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคล โดยเป็นกองทรัพย์สินที่
อยู่ในชื่อและอ�ำนาจการจัดการของทรัสตี
3. การจัดการกองทรัสต์จะกระท�ำโดยทรัสตีและผูจ้ ดั การกองทรัสต์
ทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากทรัสตีซงึ่ ได้รบั การแต่งตัง้ ตามสัญญาก่อตัง้
ทรัสต์ โดยมีขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่
ปรากฏในรายการเกี่ยวกับอ�ำนาจหน้าที่ของทรัสตีและผู้จัดการ
กองทรัสต์ ในการนี้ ผู้จัดการกองทรัสต์มีอ�ำนาจ หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบหลักที่เกี่ยวข้องกับการดูแลจัดการกองทรัสต์
ซึ่งรวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ และทรัสตี
มีอ�ำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบหลักในการก�ำกับดูแล
การปฏิบัติหน้าที่ของผู้จัดการกองทรัสต์ และผู้รับมอบหมาย
รายอืน่ (ถ้ามี) ให้เป็นไปตามสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์และตามกฎหมาย
หลักทรัพย์ ตลอดจนการเก็บรักษาทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ ทัง้ นี้
การจัดการลงทุนในทรัพย์สนิ อืน่ ทีม่ ใิ ช่ทรัพย์สนิ หลักจะด�ำเนินการ
โดยทรัสตี ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ หรือบุคคลอืน่ ทีท่ รัสตีหรือผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์มอบหมาย โดยจะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญาก่อตั้ง
ทรัสต์และสัญญาอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
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4. ผูจ้ ดั การกองทรัสต์และทรัสตีจะปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นฐานะทีเ่ ป็นผูท้ มี่ ี
วิชาชีพซึง่ ได้รบั ความไว้วางใจ ด้วยความระมัดระวัง ซือ่ สัตย์สจุ ริต
เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม และเป็นไป
ตามสั ญ ญาก่ อ ตั้ ง ทรั ส ต์ แ ละกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ตลอดจน
ข้อผูกพันที่ได้ให้ไว้เพิ่มเติมในเอกสารที่เปิดเผยเพื่อประโยชน์
ในการออกและเสนอขายหน่วยทรัส ต์ให้แก่ผู้ล งทุน (ถ้า มี)
และ/หรือมติที่ประชุมของผู้ถือหน่วยทรัสต์
ชื่อ อายุ ประเภท
ชื่อกองทรัสต์ (ภาษาไทย) :
					
ชื่อกองทรัสต์ (ภาษาอังกฤษ) :
					
ชื่อย่อ :				
อายุ :				
ประเภท :			

ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
CPN Retail Growth Leasehold
REIT
CPNREIT
ไม่มีก�ำหนดอายุ
ไม่รับซื้อคืนหน่วยทรัสต์

วัตถุประสงค์ของกองทรัสต์
กองทรัสต์มีวัตถุประสงค์ที่จะลงทุนในทรัพย์สินหลักโดยการซื้อ
และ/หรือเช่า และ/หรือเช่าช่วง และ/หรือ รับโอนสิทธิการเช่า และ/หรือ
สิทธิการเช่าช่วงทรัพย์สินหลัก โดยจะน�ำทรัพย์สินหลักไปจัดหา
ประโยชน์ในรูปของรายได้ค่าเช่าและค่าบริการ หรือรายได้อื่นใด
ในท�ำนองเดียวกัน ตลอดจนท�ำการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนา
ศักยภาพ พัฒนา และ/หรือจ�ำหน่ายทรัพย์สนิ ต่าง ๆ เพือ่ มุง่ ก่อให้เกิด
รายได้และผลตอบแทนแก่กองทรัสต์เพือ่ ประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
อย่างต่อเนื่องในระยะยาว อีกทั้งกองทรัสต์มีจุดมุ่งหมายที่จะลงทุน
ในทรั พ ย์ สิ น เพิ่ ม เติ ม เพื่ อ การเติ บ โตอย่ า งต่ อ เนื่ อ งของฐาน
รายได้ของกองทรัสต์ รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินอื่น และ/หรือ
หลักทรัพย์อื่น และ/หรือการหาดอกผลอื่นโดยวิธีอื่นใด ตามที่
กฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องก�ำหนด
นอกจากนี้ กองทรัสต์ยังได้ก�ำหนดวัตถุประสงค์ที่ส�ำคัญไว้ดังต่อไปนี้
1. เพือ่ รองรับการแปลงสภาพจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เป็น
กองทรัสต์
1.1
		
		
		
		
		
		

กองทรัสต์จดั ตัง้ ขึน้ ตาม พ.ร.บ. ทรัสต์ เพือ่ รองรับการแปลง
สภาพจากกองทุน รวมอสังหาริมทรัพ ย์เป็น กองทรัสต์
โดยมีวัตถุประสงค์ในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
ทีอ่ อกใหม่ เพือ่ แลกกับทรัพย์สนิ และภาระของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ และน�ำหน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่ดังกล่าว
เข้ า จดทะเบี ย นเป็ น หลั ก ทรั พ ย์ จ ดทะเบี ย นในตลาดหลักทรัพย์

1.2
		
		
		
		
		
		
		
		
		

ในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่ ผู้ก่อตั้ง
ทรัสต์จะด�ำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่ ก�ำหนดไว้ ใ นกฎหมายหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตามที่ ร ะบุ ใ น
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และ
หลังจากที่กองทรัสต์ได้ก่อตั้งขึ้นอย่างสมบูรณ์ตาม พ.ร.บ.
ทรัสต์แล้ว ผู้ก่อตั้งทรัสต์จะเข้าเป็นผู้จัดการกองทรัสต์
ซึ่งจะด�ำเนินการยื่นค�ำขอต่อตลาดหลักทรัพย์เพื่อขอให้
พิ จ ารณารั บ หน่ ว ยทรั ส ต์ ที่ อ อกใหม่ เ ป็ น หลั ก ทรั พ ย์
จดทะเบียนภายใน 15 วันท�ำการนับแต่วนั ปิดการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่

2. เพื่อลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1
ผู้จัดการกองทรัสต์จะพิจารณาลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุน
เพิม่ เติม ครัง้ ที่ 1 โดยการกูย้ มื เงิน ซึง่ เงินทีไ่ ด้รบั จากการกูย้ มื เงิน
ดั ง กล่ า วจะโอนเข้ า บั ญ ชี ก องทรั ส ต์ ซึ่ ง อยู ่ ใ นนามของทรั ส ตี
เพื่อเก็บรักษาไว้และน�ำไปลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม
ครั้งที่ 1 โดยผู้จัดการกองทรัสต์จะด�ำเนินการตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่ระบุเพิ่มเติมในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ และ
ตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. เพื่ อ ลงทุ น ในทรั พ ย์ สิ น หลั ก ในอนาคตภายหลั ง การลงทุ น ใน
ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1
3.1
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

ผู้จัดการกองทรัสต์อาจพิจารณาลงทุนในทรัพย์สินหลัก
ในอนาคตโดยการออกและเสนอขายหน่ ว ยทรั ส ต์ ที่
ออกใหม่ และ/หรือโดยการกู้ยืมเงิน รวมถึงการออกและ
เสนอขายตราสารทีม่ คี วามหมายหรือเนือ้ หาสาระทีแ่ ท้จริง
เข้ า ลั ก ษณะเป็ น การกู ้ ยื ม เงิ น ซึ่ ง เงิ น ที่ ไ ด้ รั บ จากการ
ด�ำเนินการดังกล่าวจะโอนเข้าบัญชีของกองทรัสต์ซึ่งอยู่
ในนามของทรัสตีเพื่อเก็บรักษาไว้และจะน�ำไปลงทุนใน
ทรัพย์สินหลักในอนาคต ทั้งนี้ ในกรณีของการออกและ
เสนอขายหน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่นั้น ผู้จัดการกองทรัสต์
จะน�ำหน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่ดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

3.2
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

ในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่ หรือ
การออกและเสนอขายตราสารที่มีความหมายหรือเนื้อหา
สาระที่ แ ท้ จ ริ ง เข้ า ลั ก ษณะเป็ น การกู ้ ยื ม เงิ น ผู ้ จั ด การ
กองทรัสต์จะด�ำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงือ่ นไขทีก่ �ำหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ และตามทีร่ ะบุ
ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ หรือ
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารดังกล่าว
(ถ้ามี) ในแต่ละครั้ง อนึ่ง ผู้จัดการกองทรัสต์จะด�ำเนินการ
ยื่ น ค�ำขอต่ อ ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ เ พื่ อ ขอให้ พิ จ ารณารั บ
หน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนภายใน
45 วันนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่

วันที่ก่อตั้งกองทรัสต์ และสัญญาก่อตั้งทรัสต์มีผลสมบูรณ์
การก่อตั้งกองทรัสต์มีผลสมบูรณ์เมื่อผู้ก่อตั้งทรัสต์ได้ก่อสิทธิและ
หน้าทีใ่ นทางทรัพย์สนิ ให้แก่ทรัสตีดว้ ยการเข้าท�ำสัญญาทีม่ ขี อ้ ผูกพัน
ว่าผูก้ อ่ ตัง้ ทรัสต์จะด�ำเนินการเพือ่ ให้กองทรัสต์ได้มาซึง่ ทรัพย์สนิ และ
ภาระของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ท่ีแปลงสภาพ โดยแลกกับ
การที่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวจะได้รับหน่วยทรัสต์ที่
ออกใหม่ของกองทรัสต์
ผู้ถือหน่วยทรัสต์
1. การเป็นผูถ้ อื หน่วยทรัสต์มไิ ด้กอ่ ให้เกิดนิตสิ มั พันธ์ในลักษณะของ
ตัวการตัวแทนระหว่างผูถ้ อื หน่วยทรัสต์กบั ทรัสตี และมิได้กอ่ ให้
เกิดนิตสิ มั พันธ์ในลักษณะของการเป็นหุน้ ส่วน หรือลักษณะอืน่ ๆ
ระหว่างผู้ถือหน่วยทรัสต์ด้วยกัน
2. การเป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์มิได้ท�ำให้บุคคลดังกล่าวมีความรับผิด
ในกรณีที่ทรัพย์สินของกองทรัสต์ไม่เพียงพอต่อการช�ำระหนี้
ให้แก่ทรัสตี ผู้จัดการกองทรัสต์ หรือเจ้าหนี้ของกองทรัสต์ โดย
ทรัสตี ผู้จัดการกองทรัสต์ และเจ้าหนี้ของกองทรัสต์จะบังคับ
ช�ำระหนี้ได้จากทรัพย์สินของกองทรัสต์เท่านั้น
3. ผู ้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ มี สิ ท ธิ เ รี ย กให้ ก องทรั ส ต์ ช�ำระประโยชน์
ตอบแทนได้ไม่เกินไปกว่าเงินก�ำไรหลังหักค่าส�ำรองต่างๆ และ
สิทธิเรียกให้คืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าจ�ำนวนทุนของกองทรัสต์
ที่ปรับปรุงด้วยส่วนเกินหรือส่วนต�่ำกว่ามูลค่าหน่วยทรัสต์ ทั้งนี้
ในกรณีทมี่ กี ารแบ่งชนิดของหน่วยทรัสต์ สิทธิในการรับประโยชน์
ตอบแทนหรือรับคืนเงินทุนของผู้ถือหน่วยทรัสต์แต่ละชนิด
ต้องเป็นไปตามข้อก�ำหนดของหน่วยทรัสต์ชนิดนั้นๆ ด้วย
4. ไม่ ว ่ า ในกรณี ใ ด มิ ใ ห้ ตี ค วามสั ญ ญาก่ อ ตั้ ง ทรั ส ต์ ไ ปในทางที่
ก่อให้เกิดผลขัดหรือแย้งกับข้อก�ำหนดในข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3
ข้างต้น
5. การเป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่ท�ำให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์มีกรรมสิทธิ์
หรือสิทธิเรียกร้องเหนือทรัพย์สินของกองทรัสต์โดยเด็ดขาด
แต่เพียงผู้เดียว ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใด และผู้ถือหน่วยทรัสต์
ไม่มีสิทธิเรียกร้องให้โอนทรัพย์สินของกองทรัสต์ให้แก่ผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ โดยผูถ้ อื หน่วยทรัสต์อาจมีสทิ ธิตดิ ตามเอาทรัพย์สนิ
ของกองทรัสต์คืนจากบุคคลภายนอกได้หากทรัสตี และ/หรือ
ผู้จัดการกองทรัสต์จัดการกองทรัสต์ไม่เป็นไปตามที่ก�ำหนดใน
สัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ หรือตาม พ.ร.บ. ทรัสต์ อันเป็นผลให้ทรัพย์สนิ
ของกองทรัสต์ถูกจ�ำหน่ายจ่ายโอนไปยังบุคคลภายนอก ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑ์ที่ พ.ร.บ. ทรัสต์ ก�ำหนด
6. ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์มสี ทิ ธิได้รบั เงินคืนทุน ประโยชน์ตอบแทน หรือ
ทรัพย์สินอื่นๆ ในการคืนทุนเมื่อเลิกกองทรัสต์ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ระบุไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ โดยทรัสตีหรือผู้ท�ำ
หน้าทีแ่ ทนทรัสตี หรือผูท้ รี่ บั มอบหมายจากทรัสตีหรือผูท้ �ำหน้าที่
แทนทรัสตี (แล้วแต่กรณี) จะด�ำเนินการแจกจ่ายเงินคืนทุน
ประโยชน์ตอบแทน หรือทรัพย์สินอื่นๆ ในการคืนทุนให้แก่
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ผู้ถือหน่วยทรัสต์เมื่อเลิกกองทรัสต์ ทั้งนี้ ไม่ว่าในกรณีใดๆ ผู้ถือ
หน่วยทรัสต์มีสิทธิเรียกให้คืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าจ�ำนวนทุน
ของกองทรัสต์ที่ปรับปรุงด้วยส่วนเกินหรือส่วนต�่ำกว่ามูลค่า
หน่วยทรัสต์
7. ผู้ถือหน่วยทรัสต์มีสิทธิที่จะได้รับเงินคืนเมื่อมีการลดทุนช�ำระ
แล้วของกองทรัสต์ตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดในข้อ 5 ของสัญญา
8. ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์สามารถน�ำหน่วยทรัสต์ไปจ�ำน�ำได้ตามกฎหมาย
และด�ำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ทรัสตี และ/หรือ
นายทะเบียนหน่วยทรัสต์ก�ำหนด
9. ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์มสี ทิ ธิโอนหน่วยทรัสต์ได้ แต่ทงั้ นีจ้ ะต้องเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่ได้ก�ำหนดไว้ในสัญญา
10. ผู้ถือหน่วยทรัสต์มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ตามหลักเกณฑ์ที่ได้
ก�ำหนดไว้ในสัญญา
11. ผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่ต้องรับผิดต่อผู้จัดการกองทรัสต์หรือทรัสตี
ในการช�ำระเงินอื่นใดเพิ่มเติมให้แก่กองทรัสต์ หลังจากที่ได้
ช�ำระเงินค่าหน่วยทรัสต์ครบถ้วนแล้ว และผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่มี
ความรับผิดอื่นใดเพิ่มเติมอีกส�ำหรับหน่วยทรัสต์ที่ถือนั้น
การลงทุนของกองทรัสต์และนโยบายการลงทุนของกองทรัสต์
การลงทุ น ของกองทรั ส ต์ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ก�ำหนดใน
ประกาศที่ ทจ. 49/2555 และประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
ตามทีก่ �ำหนดในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ โดยกองทรัสต์จะมุง่ เน้นการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งสิทธิ
การเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพสูง โดยเฉพาะอสังหาริมทรัพย์
ประเภทศูนย์การค้า รวมทั้งการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภท
อื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้องหรือส่งเสริมประโยชน์กับอสังหาริมทรัพย์
ประเภทศูนย์การค้า อาทิ ทรัพย์สนิ เพือ่ การพาณิชย์ อาคารส�ำนักงาน
โรงแรมและเซอร์วิสอะพาร์ตเมนต์ เป็นต้น เพื่อเป็นทรัพย์สินหลัก
ของกองทรัสต์ โดยการซือ้ และ/หรือเช่า และ/หรือเช่าช่วง และ/หรือ
รับโอนสิทธิการเช่า และ/หรือสิทธิการเช่าช่วงทรัพย์สินหลัก และ
โดยมุ่งเน้นการจัดหาผลประโยชน์ในรูปของรายได้ค่าเช่าและค่า
บริการ หรือรายได้อนื่ ใดในท�ำนองเดียวกัน ตลอดจนท�ำการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลง พัฒนาศักยภาพ พัฒนา และ/หรือจ�ำหน่ายทรัพย์สิน
ต่างๆ เพื่อมุ่งก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทรัสต์เพื่อ
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์อย่างต่อเนื่องในระยะยาว อีกทั้ง
กองทรัสต์มจี ดุ มุง่ หมายทีจ่ ะลงทุนในทรัพย์สนิ เพิม่ เติมเพือ่ การเติบโต
อย่างต่อเนื่องของฐานรายได้ของกองทรัสต์ และเป็นการกระจาย
ความเสี่ ย งผ่ า นการลงทุ น ในอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ห ลายแห่ ง ในท�ำเล
ทีแ่ ตกต่างกัน รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สนิ อืน่ และ/หรือหลักทรัพย์
อื่ น และ/หรื อ การหาดอกผลอื่ น โดยวิ ธี อื่ น ใดตามที่ ก ฎหมาย
หลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องก�ำหนด
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การได้มาซึ่งทรัพย์สินหลักและอุปกรณ์ (ถ้ามี)
กองทรัสต์จะมีการลงทุนโดยทางตรงและโดยทางอ้อมโดยเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
1. การลงทุนโดยทางตรงซึ่งเป็นการลงทุนในทรัพย์สินหลักจะเป็น
ไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
1.1 กองทรัสต์จะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพือ่ ได้มาซึง่ กรรมสิทธิ์
		 หรือสิทธิครอบครองทั้งนี้ในกรณีที่เป็นการได้มาซึ่งสิทธิ
		 ครอบครองต้องเป็นกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
		 1.1.1 เป็ น การได้ ม าซึ่ ง อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ที่ มี ก ารออก
			
น.ส. 3 ก.
		 1.1.2
			
			
			
			
			
			
			
			

เป็นการได้มาซึ่งสิทธิการเช่า และ/หรือ สิทธิการ
เช่าช่วงในอสังหาริมทรัพย์ที่มีการออกตราสาร
แสดงกรรมสิ ท ธิ์ ห รื อ สิ ท ธิ ค รอบครองประเภท
น.ส. 3 ก. อนึ่ง ในกรณีที่กองทรัสต์ลงทุนในสิทธิ
การเช่าอสังหาริมทรัพย์ทมี่ ลี กั ษณะเป็นการเช่าช่วง
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะต้องจัดให้มมี าตรการป้องกัน
ความเสี่ยงหรือการเยียวยาความเสียหายที่อาจ
เกิดขึ้นจากการผิดสัญญาเช่า หรือการไม่สามารถ
บังคับตามสิทธิในสัญญาเช่า

1.2
		
		
		
		
		
		

อสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาต้องไม่อยู่ในบังคับแห่งทรัพยสิทธิ
หรือมีข้อพิพาทใด ๆ เว้นแต่ผู้จัดการกองทรัสต์และทรัสตี
ได้ พิ จ ารณาโดยมี ค วามเห็ น เป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรว่ า
การอยูภ่ ายใต้บงั คับแห่งทรัพยสิทธิหรือการมีขอ้ พิพาทนัน้
ไม่กระทบต่อการหาประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดงั กล่าว
อย่างมีนยั ส�ำคัญ และเงือ่ นไขการได้มาซึง่ อสังหาริมทรัพย์
นั้นยังเป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม

1.3
		
		
		
		
		
		
		

การท�ำสัญญาเพื่อให้ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ต้องไม่มี
ข้อตกลงหรือข้อผูกพัน ใด ๆ ที่อาจมีผ ลให้กองทรัสต์
ไม่ ส ามารถจ�ำหน่ า ยอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ใ นราคายุ ติ ธ รรม
(ในขณะที่มีก ารจ�ำหน่าย) เช่น ข้อตกลงที่ให้สิท ธิแ ก่
คู่สัญญาในการซื้อ อสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ได้ก่อน
บุ ค คลอื่ น โดยมี ก ารก�ำหนดราคาไว้ แ น่ น อนล่ ว งหน้ า
เป็นต้น หรืออาจมีผลให้กองทรัสต์มีหน้าที่มากกว่าหน้าที่
ปกติที่ผู้เช่าพึงมีเมื่อสัญญาเช่าสิ้นสุดลง

1.4
		
		
		

อสังหาริมทรัพย์ทไี่ ด้มาต้องพร้อมจะน�ำไปจัดหาประโยชน์
คิดเป็นมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่า
หน่วยทรัสต์ทขี่ ออนุญาตเสนอขาย รวมทัง้ จ�ำนวนเงินกูย้ มื
(ถ้ามี)
ทั้งนี้ กองทรัสต์อาจลงทุนในโครงการที่ยังก่อสร้างไม่แล้ว
เสร็จได้ โดยมูลค่าของเงินลงทุนที่จะท�ำให้ได้มาและใช้
พั ฒ นาอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ใ ห้ แ ล้ ว เสร็ จ เพื่ อ น�ำไปจั ด หา
ประโยชน์ ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินรวม

ของกองทรัสต์ (ภายหลังการเสนอขายหน่วยทรัสต์) และ
ต้องแสดงได้ว่าจะมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอเพื่อการ
พั ฒ นาดั ง กล่ า วโดยไม่ ก ระทบกั บ ความอยู ่ ร อดของ
กองทรัสต์ด้วย
1.5
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องด�ำเนินการให้มีการประเมินมูลค่า
อสังหาริมทรัพย์ที่ประสงค์จะลงทุนโดยจะต้องเป็นการ
ประเมินมูลค่าอย่างเต็มรูปแบบที่มีการตรวจสอบเอกสาร
สิทธิและเป็นไปเพือ่ วัตถุประสงค์สาธารณะในการเปิดเผย
ข้อมูลต่อผู้ลงทุน เป็นเวลาไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันยื่นค�ำ
ขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์ โดยผู้ประเมินมูลค่า
ทรั พ ย์ สิ น อย่ า งน้ อ ย 2 รายที่ ผู ้ จั ด การกองทรั ส ต์ แ ละ
ที่ปรึกษาทางการเงินที่ร่วมจัดท�ำค�ำขออนุญาตเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ (ถ้ามี) พิจารณาว่ามีความเหมาะสมและ
สามารถประเมินมูลค่าทรัพย์สินให้สะท้อนมูลค่าที่แท้จริง
ได้อย่างน่าเชื่อถือเพียงพอ และมีลักษณะดังต่อไปนี้

		 1.5.1 ต้องเป็นผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับความ
			
เห็นชอบจากส�ำนักงาน ก.ล.ต.
		 1.5.2
			
			
			
			
			
			
			
			

ในกรณี ที่ อ สั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ที่ จ ะลงทุ น อยู ่ ใ น
ต่างประเทศ ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอาจเป็น
บุคคลที่อยู่ในบัญชีรายชื่อของบุคคลซึ่งทางการ
หรือหน่วยงานก�ำกับดูแลของประเทศอันเป็นที่ตั้ง
ของอสังหาริมทรัพย์ก�ำหนดให้สามารถท�ำหน้าที่
ประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์นั้น ๆ ได้ ทั้งนี้
ในกรณีที่ไม่ปรากฏบัญชีรายชื่อดังกล่าว ผู้ที่ท�ำ
หน้าที่ประเมินมูลค่าทรัพย์สินต้องเข้าลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

			

(ก) เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเกี่ยวกับการประเมิน
มูลค่าทรัพย์สิน ซึ่งมีผลงานเป็นที่ยอมรับ
อย่างแพร่หลายในประเทศอันเป็นที่ตั้งของ
อสังหาริมทรัพย์นั้น

			

(ข) เป็นบุคคลที่มีมาตรฐานการปฏิบัติงานและ
ระบบงานในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่
เป็นสากล

			
		
		
		
		
		

(ค) เป็นผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่มีเครือข่าย
กว้างขวางในระดับสากล (International Firm)

ทั้ ง นี้ ห ลั ก เกณฑ์ ใ นข้ อ 1.5 นี้ ใ ห้ ใ ช้ กั บ กรณี ที่ เ ป็ น
อสังหาริมทรัพย์ทรี่ บั โอนมาจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
ที่แปลงสภาพและอสังหาริมทรัพย์น้ันได้ผ่านการประเมิน
มู ล ค่ า โดยชอบตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ก�ำหนดในประกาศที่
ทจ. 34/2559 แล้วด้วย

1.6
		
		
		
		
		

อสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาต้องมีมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่า
500,000,000 ทั้งนี้ ในกรณี ที่จ�ำนวนเงินที่จะได้จาก
การระดมทุ น ผ่ า นการออกและเสนอขายหน่ ว ยทรั ส ต์
น้อยกว่ามูลค่าอสังหาริมทรัพย์ทปี่ ระสงค์จะลงทุน ผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์ต้องแสดงได้ว่ามีแหล่งเงินทุนอื่นเพียงพอที่จะ
ท�ำให้ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว

นอกจากนี้ในการได้มาซึ่งทรัพย์สินหลักและอุปกรณ์ดังกล่าว
กองทรัสต์จะด�ำเนินการตามวิธีการที่ก�ำหนดไว้ในสัญญาก่อตั้ง
ทรัสต์
2. การลงทุนโดยทางอ้อมซึ่งเป็นการลงทุนในทรัพย์สินหลักของ
กองทรัสต์ผ่านการถือหุ้นในบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อด�ำเนินการในลักษณะเดียวกันกับกองทรัสต์ตามประกาศ
ที่ ทจ. 49/2555 โดยการลงทุนดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
2.1 กองทรัสต์ต้องถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวไม่น้อยกว่าร้อยละ
		 99 ของจ�ำนวนหุน้ ทีจ่ �ำหน่ายได้แล้วทัง้ หมดและไม่นอ้ ยกว่า
		 ร้อยละ 99 ของจ�ำนวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั นัน้
2.2
		
		
		

กองทรัสต์อาจให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทตามข้อ 2.1 ผ่านการ
ถือตราสารหนี้ หรือการเข้าท�ำสัญญาที่มีลักษณะเป็นการ
ให้กู้ยืมเงิน โดยให้ถือว่าการให้บริษัทดังกล่าวกู้ยืมเงิน
เป็นการลงทุนในทรัพย์สินหลักโดยทางอ้อมด้วย

2.3 ต้องมีการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ทกี่ องทรัสต์ลงทุน
		 โดยทางอ้อมทั้งในชั้นของกองทรัสต์และในชั้นของบริษัท
		 ทีก่ องทรัสต์เป็นผู้ถือหุ้นดังนี้
		 2.3.1
			
			
			
			
			

การประเมินมูลค่าในชั้นของกองทรัสต์ ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ตามที่ก�ำหนดไว้ในข้อ 1.5 ข้างต้น
โดยให้ ค�ำนึ ง ภาระภาษี ข องบริ ษั ท ที่ ก องทรั ส ต์
เป็นผู้ถือหุ้น และปัจจัยอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อ
ราคาอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ที่ ก องทรั ส ต์ ล งทุ น โดย
ทางอ้อมด้วย

		 2.3.2 การประเมินมูลค่าในชั้นของบริษัทที่กองทรัสต์
			
เป็นผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 1.5
			
ข้างต้น
		 2.3.3 มี ก ารประเมิ น มู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น อื่ น ที่ บ ริ ษั ท ที่
			
กองทรัสต์เป็นผู้ถือหุ้นได้ลงทุนไว้ตามหลักเกณฑ์
			
ดังนี้
			
(ก)
				
				
				

ใช้ มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมตามหลั ก เกณฑ์ เ กี่ ย วกั บ
การก�ำหนดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนที่
ออกโดยสมาคมบริ ษั ท จั ด การลงทุ น โดย
อนุโลม
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(ข)
				
				
				

ในกรณีที่หลักเกณฑ์ตาม (ก) ไม่รองรับการ
ก�ำหนดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ใด ให้ใช้
มู ล ค่ า ที่ เ ป็ น ไปตามหลั ก วิ ช าการอั น เป็ น ที่
ยอมรับหรือมาตรฐานสากล

		 2.3.4
			
			
			

ในกรณีทกี่ องทรัสต์มกี ารลงทุนในตราสารหนีห้ รือ
สัญญาที่ถือเป็นการลงทุนโดยทางอ้อม ต้องมีการ
ประเมินมูลค่าตราสารหรือสัญญาดังกล่าวตาม
หลักเกณฑ์ในข้อนี้ด้วย

		 2.3.5
			
			
			
			
			
			
			

ผูจ้ ดั การกองทรัสต์แสดงได้วา่ มีมาตรการหรือกลไก
ที่จะท�ำให้ทรัสตีและผู้จัดการกองทรัสต์สามารถ
ดูแลและควบคุมให้บริษัทดังกล่าวด�ำเนินการให้
เป็นไปในท�ำนองเดียวกับหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้
ส�ำหรับกองทรัสต์ที่มีการลงทุนในทรัพย์สินหลัก
โดยตรงเว้นแต่ในกรณีของหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
อัตราส่วนการกู้ยืมเงินตามที่ก�ำหนดไว้ในสัญญา
จะพิจารณาเฉพาะในชั้นของกองทรัสต์ก็ได้

3. กองทรั ส ต์ อ าจได้ ม าซึ่ ง ทรั พ ย์ สิ น อื่ น นอกจากทรั พ ย์ สิ น หลั ก
โดยการลงทุนในทรัพย์สินอื่นที่กองทรัสต์สามารถลงทุนในหรือ
มีไว้ได้ตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ในสัญญา
4. กองทรั ส ต์ ต ้ อ งไม่ เ ข้ า ท�ำสั ญ ญาการลงทุ น ในทรั พ ย์ สิ น หลั ก
กับบุคคลทีม่ ลี กั ษณะดังต่อไปนี้ หากบุคคลนั้นเองหรือบุคคลอืน่
ที่บุคคลดังกล่าวควบคุมได้จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหาร
จั ด การกองทรั ส ต์ เว้ น แต่ บุ ค คลดั ง กล่ า วเป็ น บริ ษั ท ที่ มี หุ ้ น
เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ให้พิจารณา
การมีลักษณะตามที่ก�ำหนดในข้อ 4.1.1
4.1 ภายในระยะเวลา 5 ปี ก่อนวันยื่นค�ำขออนุญาตเสนอขาย
		 หน่วยทรัสต์ บุคคลดังกล่าวต้องไม่มีลักษณะดังต่อไปนี้
		 4.1.1 เคยมีประวัตฝิ า่ ฝืนหลักเกณฑ์หรือเงือ่ นไขเกีย่ วกับ
			
การเสนอขายหลักทรัพย์ในเรื่องที่มีนัยส�ำคัญ
		 4.1.2
			
			
			

เคยถูกส�ำนักงาน ก.ล.ต.ปฏิเสธค�ำขออนุญาตเสนอ
ขายหุ้นที่ออกใหม่ เนื่องจากมีเหตุที่มีนัยส�ำคัญ
อั น ควรสงสั ย เกี่ ย วกั บ กลไกการบริ ห ารจั ด การ
ในลักษณะดังต่อไปนี้

			
(ก)
				
				
				
				

อาจไม่สามารถปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นได้อย่าง
เป็นธรรม โดยอาจมีการเอื้อประโยชน์ให้แก่
ผูถ้ อื หุน้ กลุม่ ใดกลุม่ หนึง่ ซึง่ จะท�ำให้ได้เปรียบ
ผู ้ ถื อ หุ ้ น รายอื่ น หรื อ ได้ ป ระโยชน์ ม ากกว่ า
ผู้ถือหุ้นรายอื่นโดยไม่สมควร

			
(ข)
				
				
				

อาจไม่สามารถรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นได้โดย
ท�ำให้ บุ ค คลใดบุ ค คลหนึ่ ง ได้ รั บ ประโยชน์
ทางการเงินนอกเหนือจากที่พึงได้ตามปกติ
หรือโดยท�ำให้บริษัทเสียประโยชน์ที่พึงได้รับ
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รายงานประจำ�ปี 2562

		 4.1.3
			
			
			
			
			
			

เคยถูกส�ำนักงาน ก.ล.ต. ปฏิเสธค�ำขออนุญาตเสนอ
ขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ เนื่องจากมีเหตุที่ท�ำให้
สงสั ย เกี่ ย วกั บ การเปิ ด เผยข้ อ มู ล ต่ อ ประชาชน
ที่ไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุน
หรือท�ำให้ผู้ลงทุนส�ำคัญผิด ซึ่งมีลักษณะเป็นการ
ปกปิดหรืออ�ำพราง หรือสร้างข้อมูลที่อาจไม่มี
อยูจ่ ริงในรายการหรือการด�ำเนินการทีม่ นี ยั ส�ำคัญ

		 4.1.4
			
			
			
			
			

เคยถอนค�ำขออนุ ญ าตเสนอขายหลั ก ทรั พ ย์ ที่
ออกใหม่ โดยไม่มกี ารชีแ้ จงเหตุสงสัยตามข้อ 4.1.2
หรือข้อ 4.1.3 ต่อส�ำนักงาน ก.ล.ต. หรือโดยมีการ
ชี้แจงแต่ไม่ได้แสดงข้อเท็จจริงหรือเหตุผลอย่าง
สมเหตุสมผลที่จะหักล้างข้อสงสัยในเหตุตามข้อ
4.1.2 หรือข้อ 4.1.3 นั้น

4.2
		
		
		
		
		

ภายในระยะเวลา10 ปีก่อนวันยื่นค�ำขออนุญาตเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ บุคคลดังกล่าวเคยต้องค�ำพิพากษาถึงที่สุด
ให้ ล งโทษในความผิ ด เกี่ ย วกั บ ทรั พ ย์ เ ฉพาะในมู ล เหตุ
เนือ่ งจากการด�ำเนินการทีม่ ลี กั ษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือ
ทุจริต อันเป็นเหตุทที่ �ำให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง ทัง้ นี้
ไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ

4.3
		
		
		
		

อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกด�ำเนินคดีในความผิด
เกี่ยวกับทรัพย์โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฉพาะในมูลเหตุ
เนือ่ งจากการด�ำเนินงานทีม่ ลี กั ษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือ
ทุจริต อันเป็นเหตุที่ท�ำให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง
ทั้งนี้ ไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ

4.4
		
		
		
		

เป็นบุคคลที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นการจัดรูปแบบเพื่อ
ให้บุคคลที่มีลักษณะตามข้อ 4.1ข้อ 4.2 หรือข้อ 4.3
หลีกเลีย่ งมิให้ส�ำนักงาน ก.ล.ต.ใช้หลักเกณฑ์การพิจารณา
ตามข้อ 4.1 ข้อ 4.2 หรือข้อ 4.3 กับบุคคลที่มีลักษณะ
ดังกล่าวนั้น

วิธีการได้มาซึ่งทรัพย์สินหลักและอุปกรณ์ (ถ้ามี)
ก่ อ นการได้ ม าซึ่ ง ทรั พ ย์ สิ น หลั ก แต่ ล ะครั้ ง ผู ้ จั ด การกองทรั ส ต์
จะด�ำเนินการดังต่อไปนี้
1. ตรวจสอบหรือสอบทาน (Due Diligence) ข้อมูลและสัญญา
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินหลักและอุปกรณ์ (ถ้ามี) เช่น
ข้อมูลด้านการเงินและกฎหมาย เป็นต้น เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจลงทุนและการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง โดยในกรณีที่
เจ้าของผู้ให้เช่าผู้โอนสิทธิการเช่าหรือผู้โอนสิทธิการเช่าช่วง
อสังหาริมทรัพย์เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์
ผู้จัดการกองทรัสต์จะจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงิน ให้ความเห็น
เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวด้วย
1.1 ประเมิ น มู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น หลั ก อย่ า งน้ อ ยตามที่ ก�ำหนด
		 ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์

1.2
		
		
		
		

ในกรณีทกี่ องทรัสต์จะลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
ในลักษณะที่เป็นการเช่าช่วง จะต้องจัดให้มีมาตรการ
ป้องกันความเสี่ยงหรือการเยียวยาความเสียหายที่อาจ
เกิดขึ้นจากการผิดสัญญาเช่า หรือการไม่สามารถบังคับ
ตามสิทธิในสัญญาเช่า

2. การได้มาซึ่งทรัพย์สินหลักเพิ่มเติม ต้องมีเงื่อนไขต่อไปนี้
2.1 ในด้ า นสาระของรายการ เป็ น ธุ ร กรรมที่ เ ข้ า ลั ก ษณะ
		 ดังต่อไปนี้
		 2.1.1 เป็นไปตามสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ฉบับนีแ้ ละกฎหมาย
			
ที่เกี่ยวข้อง
		

2.1.2 เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของกองทรัสต์

		

2.1.3 สมเหตุสมผลและใช้ราคาที่เป็นธรรม

		 2.1.4 ค่าใช้จ่ายในการเข้าท�ำธุรกรรมที่เรียกเก็บจาก
			
กองทรัสต์อยู่ในอัตราที่เป็นธรรมและเหมาะสม
			
(ถ้ามี)
		 2.1.5 ผู้ที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในการเข้าท�ำธุรกรรม
			
ไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเข้าท�ำธุรกรรมนั้น
2.2 ในด้ า นระบบในการอนุ มั ติ ผู ้ จั ด การกองทรั ส ต์ ต ้ อ ง
		 ด�ำเนินการดังต่อไปนี้
		 2.2.1 ขอความเห็ น ชอบจากทรั ส ตี ว ่ า เป็ น ธุ ร กรรมที่
			
เป็ น ไปตามสั ญ ญาก่ อ ตั้ ง ทรั ส ต์ แ ละกฎหมาย
			
ที่เกี่ยวข้องแล้ว
		 2.2.2
			
			
			
			

ในกรณีที่เป็นการได้มาซึ่งทรัพย์สินหลักที่มีมูลค่า
ตั้งแต่ร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของ
กองทรั ส ต์ ขึ้ น ไป ต้ อ งได้ รั บ มติ อ นุ มั ติ จ าก
คณะกรรมการ (Board of Directors) ของผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์ด้วย

		 2.2.3
			
			
			
			
			

ในกรณีที่เป็นการได้มาซึ่งทรัพย์สินหลักที่มีมูลค่า
ตั้งแต่ร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของ
กองทรัสต์ต้องได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหน่วย
ทรัสต์ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
จ�ำนวนเสี ย งทั้ ง หมดของผู ้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ที่ ม า
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง

		
		
		
		

การค�ำนวณมูลค่าของทรัพย์สนิ หลักในข้อนี้ ให้ค�ำนวณตาม
มูลค่าการได้มาซึ่งทรัพย์สินทั้งหมดของแต่ละโครงการ
ที่ท�ำให้กองทรัสต์พร้อมจะหารายได้ ซึ่งรวมถึงทรัพย์สิน
ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการนั้นด้วย

2.3 กระบวนการขอความเห็นชอบจากทรัสตี หรือการขอมติ
		 ที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ผู้จัดการกองทรัสต์และทรัสตี
		 มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

		 2.3.1
			
			
			
			

ผูจ้ ดั การกองทรัสต์มหี น้าทีใ่ นการจัดเตรียมเอกสาร
ขอความเห็นชอบหรือหนังสือเชิญประชุม แล้วแต่
กรณี โดยจะต้องแสดงความเห็นของตนเกี่ยวกับ
ลักษณะธุรกรรมที่เป็นไปตามข้อ 2.1 พร้อมทั้ง
เหตุผลและข้อมูลประกอบที่ชัดเจน

		 2.3.2
			
			
			

ทรัสตีมีหน้าที่ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหน่วย
ทรั ส ต์ เพื่ อ ให้ ค วามเห็ น เกี่ ย วกั บ ลั ก ษณะของ
ธุรกรรมในประเด็นว่าเป็นไปตามสัญญาก่อตั้ง
ทรัสต์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่

นโยบายการลงทุนในทรัพย์สินอื่น
1. กองทรัสต์อาจมีการลงทุนในทรัพย์สนิ อืน่ โดยจะต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
1.1 ประเภทของทรัพย์สินอื่นที่กองทรัสต์จะลงทุน จะต้อง
		 เป็นไปตามข้อ 2 และข้อ 3 ด้านล่างนี้
1.2
		
		
		

อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินอื่นจะต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ทกี่ �ำหนดไว้ในประกาศทีเ่ กีย่ วข้องกับอัตราส่วน
การลงทุนในทรัพย์สินของกองทุนรวมทั่วไปซึ่งออกตาม
พ.ร.บ. หลักทรัพย์ โดยอนุโลม

1.3
		
		
		
		

ในกรณี ที่ ลู ก หนี้ ต ามตราสารที่ ก องทรั ส ต์ ล งทุ น ผิ ด นั ด
ช�ำระหนี้ หรือมีพฤติการณ์ว่าจะไม่สามารถช�ำระหนี้ได้
ผู้จัดการกองทรัสต์จะด�ำเนินการตามหลักเกณฑ์ในเรื่อง
เดียวกันที่ก�ำหนดไว้ส�ำหรับกองทุนรวมทั่วไปที่ออกตาม
พ.ร.บ. หลักทรัพย์ โดยอนุโลม

2. ขอบเขตประเภททรัพย์สินอื่นที่กองทรัสต์จะลงทุน
2.1 พันธบัตรรัฐบาล
2.2 ตั๋วเงินคลัง
2.3 พันธบัตรหรือหุน้ กูท้ รี่ ฐั วิสาหกิจหรือนิตบิ คุ คลทีม่ กี ฎหมาย
		 เฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออกและมีกระทรวงการคลังเป็นผู้
		 คำ�้ ประกันต้นเงินและดอกเบีย้ เต็มจ�ำนวนแบบไม่มเี งือ่ นไข
2.4 เงินฝากในธนาคารหรือบรรษัทตลาดรองสินเชือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัย
2.5 บัตรเงินฝากทีธ่ นาคารหรือบริษทั เงินทุนเป็นผูอ้ อกโดยไม่มี
		 ลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง
2.6
		
		
		
		
		

ตัว๋ แลกเงินหรือตัว๋ สัญญาใช้เงินทีธ่ นาคารบริษทั เงินทุนหรือ
บริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออกผู้รับรองผู้รับอาวัลหรือ
ผูค้ ำ�้ ประกันโดยไม่มลี กั ษณะของสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าแฝง
ทั้งนี้การรับรองรับอาวัลหรือค�้ำประกันแล้วแต่กรณีตาม
ข้อนี้ต้องเป็นการรับรองตลอดไปรับอาวัลทั้งจ�ำนวนหรือ
คำ�้ ประกันต้นเงินและดอกเบีย้ เต็มจ�ำนวนอย่างไม่มเี งือ่ นไข
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2.7
		
		
		
		

หน่วยลงทุนหรือใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้หรือกองทุนรวมอื่นที่มี
นโยบายการลงทุนในตราสารแห่งหนี้หรือเงินฝากทั้งนี้
ในกรณีทเี่ ป็นหน่วยลงทุนของต่างประเทศต้องเป็นไปตาม
เงื่อนไขดังต่อไปนี้

		 2.7.1
			
			
			
			
			
			
			

เป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่อยู่
ภายใต้การก�ำกับดูแลของหน่วยงานก�ำกับดูแล
ด้านหลักทรัพย์และตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์ทเี่ ป็น
สมาชิกสามัญของ International Organization
of Securities Commissions (IOSCO) หรือเป็น
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีการ
ซือ้ ขายในตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์ทเี่ ป็นสมาชิกของ
World Federation of Exchanges (WFE)

		 2.7.2 กองทุนรวมต่างประเทศนั้นมีนโยบายการลงทุน
			
ในทรัพย์สินประเภทและชนิดเดียวกับทรัพย์สิน
			
ที่กองทรัสต์สามารถลงทุนหรือมีไว้ได้ และ
		 2.7.3 กองทุนรวมต่างประเทศนั้นจัดตั้งขึ้นเพื่อผู้ลงทุน
			
ทั่วไป
2.8 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หรือหน่วย
		 ทรั ส ต์ ข องกองทรั ส ต์ อื่ น ทั้ ง นี้ เฉพาะที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตาม
		 กฎหมายไทย
2.9
		
		
		

ตราสารของ Real Estate Investment Trust ที่จัดตั้ง
ตามกฎหมายต่างประเทศ ไม่ว่ากองทรัสต์นั้นจะจัดตั้ง
ในรูปบริษัท กองทรัสต์ หรือรูปแบบอื่นใด ทั้งนี้ ต้องมี
ลักษณะดังต่อไปนี้

		 2.9.1
			
			
			
			
			

Real Estate Investment Trust นั้นจัดตั้งขึ้น
ส�ำหรับผูล้ งทุนทัว่ ไป และอยูภ่ ายใต้การก�ำกับดูแล
ของหน่วยงานที่ก�ำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และ
ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ
International Organization of Securities
Commissions (IOSCO)

		 2.9.2
			
			
			
			
			

มีวตั ถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
หุ้นสามัญของบริษัทที่มีรายชื่ออยู่ในหมวดพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็น
สมาชิกของ World Federation of Exchanges
(WFE) หรือหุ้นสามัญของบริษัทที่มีลักษณะธุรกิจ
เทียบเคียงได้กับหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

		 2.9.3 มี ก ารซื้ อ ขายในตลาดซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ ที่ เ ป็ น
			
สมาชิกของWorld Federation of Exchanges
			
(WFE) หรือมีการรับซื้อคืนโดยผู้ออกตราสาร
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2.10 สั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า เฉพาะกรณี ที่ ท�ำสั ญ ญาโดยมี
		 วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงของกองทรัสต์
2.11 ทรัพย์สิน หลักทรัพย์ หรือตราสารอื่นตามที่ส�ำนักงาน
		 ก.ล.ต.คณะกรรมการก.ล.ต.หรือคณะกรรมการก�ำกับ
		 ตลาดทุนประกาศก�ำหนด
3. การลงทุนในหุ้นของนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เช่า และ/หรือผู้เช่าช่วง
ทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์
กองทรัสต์สามารถลงทุนในหุน้ ของนิตบิ คุ คลซึง่ เป็นผู้ เช่าและ/หรือ
ผู้เช่า ช่ ว งทรั พ ย์ สิ น หลั ก ของกองทรั ส ต์ ไ ด้ เ มื่ อ เป็ น ไปตาม
เงื่อนไขดังต่อไปนี้
3.1 สัญญาเช่าก�ำหนดค่าเช่าโดยอ้างอิงกับผลประกอบการของ
		 ทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์และ
3.2
		
		
		

เป็นการลงทุนในหุ้นที่ให้สิทธิพิเศษเพื่อประโยชน์ในการ
อนุมตั กิ ารด�ำเนินงานบางประการของนิตบิ คุ คล (Golden
Share) ตามที่ได้ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับของนิติบุคคลนั้น
ไม่เกิน 1 หุ้น

การจัดหาผลประโยชน์ของกองทรัสต์
1. กองทรั ส ต์ ส ามารถจั ด หาผลประโยชน์ จ ากทรั พ ย์ สิ น หลั ก
ได้โดยการให้เช่า การให้เช่าช่วง หรือการให้ใช้ หรือการให้บริการ
ในท�ำนองเดียวกับการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงการให้
บริการทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการดังกล่าวด้วย และห้ามมิให้ด�ำเนินการ
ในลั ก ษณะใดที่ เ ป็ น การใช้ ก องทรั ส ต์ เ พื่ อ ประกอบธุ ร กิ จ อื่ น
ที่กองทรัสต์ไม่สามารถด�ำเนินการได้เองโดยตรง เช่น ธุรกิจ
โรงแรม หรือธุรกิจโรงพยาบาล เป็นต้น
2. กองทรัสต์สามารถให้เช่า และ/หรือให้เช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์
แก่ บุ ค คลที่ จ ะน�ำอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ นั้ น ไปประกอบธุ ร กิ จ ที่
กองทรัสต์ไม่สามารถด�ำเนินการได้เอง เช่น ธุรกิจโรงแรม หรือ
ธุรกิจโรงพยาบาล เป็นต้น โดยจะต้องมีข้อตกลงที่ให้ก�ำหนด
ค่าเช่าส่วนใหญ่เป็นจ�ำนวนที่แน่นอนไว้ล่วงหน้า และหากจะมี
ส่วนที่อ้างอิงกับผลประกอบการของผู้เช่า และ/หรือผู้เช่าช่วง
จ�ำนวนเงินค่าเช่าสูงสุดที่อ้างอิงกับผลประกอบการนั้นจะไม่
เกินกว่าร้อยละ 50 ของจ�ำนวนเงินค่าเช่าที่ก�ำหนดไว้แน่นอน
ล่วงหน้า
3. กองทรัสต์จะไม่ให้เช่า และ/หรือให้เช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์
แก่บุคคลที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะน�ำอสังหาริมทรัพย์นั้นไปใช้
ประกอบธุรกิจทีข่ ดั ต่อศีลธรรมหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยการ
ให้เช่าในแต่ละครั้งจะจัดให้มีข้อตกลงเพื่อให้กองทรัสต์สามารถ
เลิกสัญญาเช่า และ/หรือเช่าช่วงได้หากปรากฏว่าผูเ้ ช่า และ/หรือ
ผู้เช่าช่วงน�ำอสังหาริมทรัพย์ไปใช้ในการประกอบธุรกิจดังกล่าว

4. ผู้จัดการกองทรัสต์มีหน้าที่ในการดูแลรักษาทรัพย์สินหลักให้อยู่
ในสภาพดีพร้อมต่อการจัดหารายได้ ซึ่งรวมถึงการจัดให้มีการ
ประกั น ภั ย ที่ เ พี ย งพอตลอดระยะเวลาที่ ก องทรั ส ต์ ล งทุ น ใน
ทรัพย์สินหลักด้วย ซึ่งการประกันภัยนี้อย่างน้อยต้องครอบคลุม
ถึงการประกันวินาศภัยที่อาจเกิดขึ้นกับอสังหาริมทรัพย์ และ
การประกั น ภั ย ความรั บ ผิ ด ต่ อ บุ ค คลภายนอกที่ อ าจได้ รั บ
ความเสี ย หายจากอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ห รื อ จากการด�ำเนิ น การ
ในอสังหาริมทรัพย์
5. การจัดการกองทรัสต์จะกระท�ำโดยทรัสตีและผูจ้ ดั การกองทรัสต์
ทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากทรัสตีซงึ่ ได้รบั การแต่งตัง้ ตามสัญญาก่อตัง้
ทรัสต์ โดยมีขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่
ปรากฏในรายการเกี่ยวกับอ�ำนาจหน้าที่ของทรัสตีและผู้จัดการ
กองทรัสต์ตามที่ระบุไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ ในการนี้ ผู้จัดการ
กองทรัสต์มีอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบหลักที่เกี่ยวข้อง
กับการดูแลจัดการกองทรัสต์ ซึง่ รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สนิ หลัก
ของกองทรัสต์ และทรัสตีมอี �ำนาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบหลัก
ในการก�ำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้จัดการกองทรัสต์ และ
ผู้รับมอบหมายรายอื่น (ถ้ามี) ให้เป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์
และตามกฎหมายหลักทรัพย์ ตลอดจนการเก็บรักษาทรัพย์สิน
ของกองทรัสต์ และในกรณีที่กองทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สินอื่น
ที่มิใช่ทรัพย์สินหลัก การจัดการลงทุนในทรัพย์สินอื่นดังกล่าว
อาจด�ำเนินการโดยทรัสตี ผู้จัดการกองทรัสต์ หรือบุคคลอื่น
ที่ทรัสตีหรือผู้จัดการกองทรัสต์มอบหมาย โดยจะเป็นไปตาม
ที่ระบุไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ และสัญญาอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้
ในกรณีที่ทรัสตีมีความประสงค์จะแก้ไขข้อก�ำหนดสิทธิและ
เงื่อนไขใด ๆ ในสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาผลประโยชน์
จากทรัพย์สินหลัก และ/หรือทรัพย์สินอื่นที่มิใช่ทรัพย์สินหลัก
ทรัสตีจะกระท�ำได้เมือ่ ได้ตกลงร่วมกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์กอ่ น
และในกรณีที่คู่สัญญาไม่สามารถหาข้อยุติร่วมกันได้ คู่สัญญา
ทั้งสองฝ่ายขอสงวนสิทธิที่จะจัดประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อหา
ข้อยุติ โดยให้ผู้จัดการกองทรัสต์ด�ำเนินการจัดประชุมผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ตามวิธีการขอมติและการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
ที่ระบุไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์
การกู้ยืมเงินและก่อภาระผูกพันใด ๆ แก่ทรัพย์สินของกองทรัสต์
1. กองทรัสต์สามารถกู้ยืมเงินหรือก่อภาระผูกพันได้โดยจะต้อง
เป็นการกู้ยืมเงินหรือก่อภาระผูกพันเพื่อการบริหารจัดการ
กองทรั ส ต์ แ ละทรั พ ย์ สิ น ของกองทรั ส ต์ ซึ่ ง รวมถึ ง เพื่ อ
วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1.1 ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
1.2 ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
		 เพิ่มเติม
1.3 ลงทุ น ในทรั พ ย์ สิ น อื่ น ใด ตามที่ ส�ำนั ก งาน ก.ล.ต.
		 คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือ คณะกรรมการก�ำกับ
		 ตลาดทุนจะประกาศก�ำหนดให้เป็นทรัพย์สินหลัก

1.4 บริหารจัดการทรัพย์สินของกองทรัสต์
1.5
		
		
		
		

ปรับปรุงหรือซ่อมแซมอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์หรือ
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ที่ ก องทรั ส ต์ มี สิ ท ธิ ก ารเช่ า หรื อ สิ ท ธิ
ครอบครองให้อยู่ในสภาพดีและมีความพร้อมที่จะใช้หา
ผลประโยชน์ รวมถึ ง การปรั บ ปรุ ง ภาพลั ก ษณ์ ข อง
อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว

1.6
		
		
		
		

ปรับปรุง ซ่อมแซม หรือหามาทดแทนซึ่งสังหาริมทรัพย์
หรืออุปกรณ์ทเี่ กีย่ วข้องกับอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์
หรืออสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์มีสิทธิการเช่าหรือสิทธิ
ครอบครองให้อยู่ในสภาพดีและมีความพร้อมที่จะใช้หา
ผลประโยชน์

1.7
		
		
		

ต่อเติมหรือก่อสร้างอาคารเพิ่มเติมบนที่ดินที่มีอยู่แล้ว
ซึ่งเป็นของกองทรัสต์ หรือที่กองทรัสต์มีสิทธิการเช่าหรือ
สิทธิครอบครองเพื่อประโยชน์ในการจัดหาผลประโยชน์
ของกองทรัสต์

1.8 เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกองทรัสต์
1.9 ช�ำระหนี้เงินกู้ยืมหรือภาระผูกพันของกองทรัสต์
1.10 ปรับโครงสร้างเงินกู้ยืมเพื่อน�ำไปช�ำระหนี้เงินกู้ยืมหรือ
		 ภาระผูกพันฉบับเดิม (Refinance)
1.11 ปรับโครงสร้างเงินทุนของกองทรัสต์
1.12 ป้ อ งกั น ความเสี่ ย งทางด้ า นอั ต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น ตรา
		 และ/หรือป้องกันความเสีย่ งทางด้านอัตราดอกเบีย้ อันเนือ่ ง
		 มาจากการกู้ยืมเงินหรือออกตราสารหนี้
1.13 เหตุจ�ำเป็นอื่นใดที่ผู้จัดการกองทรัสต์เห็นสมควรส�ำหรับ
		 การบริหารจัดการกองทรัสต์
ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทรัสต์จะกู้ยืมเงินโดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์
ของกองทรัสต์และผู้ถือหน่วยทรัสต์เป็นส�ำคัญ ทั้งนี้ ในกรณีที่
กองทรัสต์ลงทุนในสิทธิการเช่า และ/หรือสิทธิการเช่าช่วง
อสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ การกูย้ มื เงินเพือ่ วัตถุประสงค์
ตามที่ก�ำหนดไว้ในข้อ 1.5 ข้อ 1.6 หรือข้อ 1.7 ข้างต้น ผู้จัดการ
กองทรัสต์ตอ้ งค�ำนึงถึงก�ำหนดเวลาเช่าทีเ่ หลืออยูต่ ามสัญญาเช่า
ด้วย
2. กองทรัสต์สามารถกู้ยืมเงินหรือก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สิน
ของกองทรัสต์ได้โดยวิธีการดังต่อไปนี้
2.1
		
		
		
		
		

การกู้ยมื เงินขอสินเชือ่ เบิกเงินเกินบัญชีจากนิตบิ คุ คลหรือ
สถาบันการเงินทั้งในประเทศ และ/หรือต่างประเทศซึ่ง
รวมถึ ง บริ ษั ท ประกั น ภั ย ซึ่ ง จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับประกันภัยและกองทรัสต์อาจพิจารณาให้
หลักประกันในการช�ำระเงินกู้ยืมดังกล่าวด้วย นอกจากนี้
กองทรัสต์ อาจท�ำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือซื้อขาย
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ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน (Derivative Product)
เพือ่ ป้องกันความเสีย่ ง ของกองทรัสต์จากอัตราแลกเปลีย่ น
และ/หรืออัตรา ดอกเบีย้ ทีเ่ กิดขึน้ จากการกูย้ มื เงินไม่วา่ ทัง้
จ�ำนวนหรือบางส่วนเช่นสัญญาแลกเปลีย่ นอัตราแลกเปลีย่ น
(Cross Currency Swap) หรือสัญญาแลกเปลีย่ นอัตราดอกเบีย้
(Interest Rate Swap) เป็นต้น

2.2
		
		
		
		
		

กองทรัสต์สามารถกู้ยืมเงินหรือก่อภาระผูกพันใด ๆ แก่
ทรัพย์สินของกองทรัสต์ได้ โดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธี
ร่วมกันในขณะใดขณะหนึ่งซึ่งหมายความรวมถึงการออก
ตราสารหรื อ การเข้ า ท�ำสั ญ ญาไม่ ว ่ า ในรู ป แบบใดที่ มี
ความหมายหรือเนือ้ หาสาระทีแ่ ท้จริงเข้าลักษณะเป็นการ
กู้ยืมเงิน ดังนี้

		 2.2.1
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			

การกู ้ ยื ม เงิ น ขอสิ น เชื่ อ เบิ ก เงิ น เกิ น บั ญ ชี จ าก
นิติบุคคลหรือสถาบันการเงินทั้งในประเทศ และ/
หรือ ต่างประเทศซึ่งรวมถึงบริษัทประกันภัยซึ่ง
จัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายเกีย่ วข้องกับประกันภัยและ
กองทรั ส ต์ อ าจพิ จ ารณาให้ ห ลั ก ประกั น ในการ
ช�ำระเงินกู้ยืมดังกล่าวด้วยนอกจากนี้กองทรัสต์
อาจท�ำสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าหรือซือ้ ขายตราสาร
อนุพันธ์ทางการเงิน (Derivative Product) เพื่อ
ป้ อ งกั น ความเสี่ ย งของกองทรั ส ต์ จ ากอั ต รา
แลกเปลี่ยน และ/หรืออัตราดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจาก
การกูย้ มื เงินไม่วา่ ทัง้ จ�ำนวนหรือบางส่วนเช่นสัญญา
แลกเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยน (Cross Currency
Swap) หรื อ สั ญ ญาแลกเปลี่ ย นอั ต ราดอกเบี้ ย
(Interest Rate Swap) เป็นต้น หรือ

2.2.2 การออกตราสารหนี้ไม่ว่าระยะสั้นและระยะยาว
เพื่อจ�ำหน่ายให้แก่ผู้ลงทุนทั้งประเภทบุคคลและ
สถาบันตามประกาศคณะกรรมการก.ล.ต. หรือ
ประกาศส�ำนักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้องและกอง
ทรัสต์อาจพิจารณาให้หลักประกันที่เกี่ยวข้องกับ
การออกตราสารดังกล่าวด้วย
ผู้จัดการกองทรัสต์จะพิจารณาถึงความจ�ำเป็นและความเหมาะสม
ในการกู้ยืมเงินเปลี่ยนแปลงหรือก่อภาระผูกพันเหนือทรัพย์สิน
ของกองทรัสต์เพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์และผู้ถือหน่วยทรัสต์
โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารในการกูย้ มื เงินหรือก่อภาระ
ผูกพันตามทีก่ �ำหนดไว้ในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
โดยไม่ต้องขอมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เท่าที่ไม่ขัดกับ
กฎหมายและสัญญาก่อตั้งทรัสต์ อย่างไรก็ดี ในกรณีที่กองทรัสต์
น�ำทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์ไปเป็นหลักประกันการช�ำระเงินกูย้ มื
ซึ่ ง รวมถึ ง การเพิ่ ม วงเงิ น หลั ก ประกั น ให้ แ ก่ ผู ้ ใ ห้ กู ้ ร ายเดิ ม จาก
หลักประกันที่มีอยู่แล้วตามวิธีการในข้อสัญญาก่อตั้งทรัสต์ ผู้จัดการ
กองทรัสต์จะด�ำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
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ทั้งนี้ ทรัสตีจะเป็นผู้ลงนามผูกพันกองทรัสต์ในการเข้าท�ำสัญญา
เพื่อกู้ยืมเงินเปลี่ยนแปลงหรือก่อภาระผูกพันเหนือทรัพย์สินของ
กองทรัสต์หรืออาจมอบอ�ำนาจให้ผู้จัดการกองทรัสต์ลงนามผูกพัน
กองทรั ส ต์ ต ามสั ญ ญาดั ง กล่ า วแทนได้ ทั้ ง นี้ ในกรณี ที่ ท รั ส ตี มี
ความประสงค์จะแก้ไขข้อก�ำหนดสิทธิและเงื่อนไขใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการกู้ยืมเงิน เปลี่ยนแปลง หรือก่อภาระผูกพันเหนือทรัพย์สิน
ของกองทรัสต์ดังกล่าว ทรัสตีจะกระท�ำได้เมื่อได้ตกลงร่วมกันกับ
ผู้จัดการกองทรัสต์ก่อน และในกรณีที่คู่สัญญาไม่สามารถหาข้อยุติ
ร่วมกันได้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายขอสงวนสิทธิที่จะจัดประชุมผู้ถือ
หน่วยทรัสต์เพื่อหาข้อยุติ โดยให้ผู้จัดการกองทรัสต์ด�ำเนินการ
จัดประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามวิธีการขอมติและการประชุมผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ที่ระบุไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์
3. การกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ไม่ว่ากระท�ำด้วยวิธีการใด ต้องไม่มี
ลักษณะ ดังนี้
3.1 มีขอ้ ตกลงและเงือ่ นไขท�ำนองเดียวกับข้อก�ำหนดของหุน้ กู้
		 ทีใ่ ห้ไถ่ถอนหุ้นกู้เมื่อมีการเลิกบริษัท (perpetual bond)
3.2 ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้น
3.3 มีลักษณะของอนุพันธ์แฝง เว้นแต่เป็นกรณีที่เข้าลักษณะ
		 ทีค่ รบถ้วน ดังนี้
		 3.3.1 ให้ สิ ท ธิ ลู ก หนี้ ใ นการช�ำระหนี้ คื น ก่ อ นก�ำหนด
			
(callable) หรือให้สิทธิกองทรัสต์ในการเรียก
			
ให้ลกู หนี้ช�ำระหนี้คืนก่อนก�ำหนด (puttable)
		 3.3.2 ก�ำหนดดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนไว้อย่างแน่นอน
			
หรือเป็นอัตราที่ผันแปรตามอัตราดอกเบี้ยของ
			
สถาบันการเงินหรืออัตราดอกเบี้ยอื่น
		 3.3.3 ไม่ มี ก ารก�ำหนดเงื่ อ นไขการจ่ า ยดอกเบี้ ย หรื อ
			
ผลตอบแทนที่อ้างอิงกับปัจจัยอ้างอิงอื่นเพิ่มเติม
3.4 มีลักษณะเป็นการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
4. ในกรณีที่กองทรัสต์มีการกู้ยืมเงิน ให้มูลค่าการกู้ยืมไม่เกิน
อัตราส่วนอย่างใดอย่างหนึง่ ดังต่อไปนี้ เว้นแต่การเกินอัตราส่วน
ดังกล่าวไม่ได้เกิดจากการกู้ยืมเงินเพิ่มเติม
4.1 ร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์
4.2
		
		
		
		
		

ร้อยละ 60 ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์ ในกรณี
ทีก่ องทรัสต์มอี นั ดับความน่าเชือ่ ถืออยูใ่ นอันดับทีส่ ามารถ
ลงทุนได้ (Investment Grade) ซึ่งเป็นอันดับความ
น่ า เชื่ อ ถื อ ครั้ ง ล่ า สุ ด ที่ ไ ด้ รั บ การจั ด อั น ดั บ โดยสถาบั น
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจาก
ส�ำนักงาน ก.ล.ต. ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันกู้ยืมเงิน

การกูย้ มื เงินของกองทรัสต์ให้หมายความรวมถึงการออกตราสาร
หรือเข้าท�ำสัญญาไม่วา่ ในรูปแบบใดทีม่ คี วามมุง่ หมายหรือเนือ้ หา
สาระที่แท้จริงเข้าลักษณะเป็นการกู้ยืมเงิน
5. การก่อภาระผูกพันของกองทรัสต์ ให้กระท�ำได้เฉพาะกรณี
ที่ จ�ำเป็ น และเกี่ ย วข้ อ งกั บ การบริ ห ารจั ด การทรั พ ย์ สิ น ของ
กองทรัสต์ดังต่อไปนี้
5.1
		
		
		
		

การก่อภาระผูกพันซึง่ เกีย่ วเนือ่ งกับการท�ำข้อตกลงหลักที่
กองทรัสต์สามารถกระท�ำได้ตามข้อก�ำหนดในประกาศ
ที่ ทจ. 49/2555 และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เช่น
การน�ำทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ไปเป็นหลักประกันการช�ำระ
เงินกู้ยืมตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์

5.2 การก่อภาระผูกพันที่เป็นเรื่องปกติในทางพาณิชย์หรือ
		 เป็นเรือ่ งปกติในการท�ำธุรกรรมประเภทนั้น
การจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์
1. ผู ้ จั ด การกองทรั ส ต์ จ ะจ่ า ยประโยชน์ ต อบแทนให้ แ ก่ ผู ้ ถื อ
หน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของก�ำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว
ของรอบปีบัญชี โดยจะจ่ายไม่น้อยกว่าปีละ 2 ครั้ง และจะจ่าย
ภายใน 90 วันนับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีหรือรอบระยะเวลาบัญชี
ที่มีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนนั้น แล้วแต่กรณี
ก�ำไรสุทธิทปี่ รับปรุงแล้วตามข้อนี้ ให้หมายถึงก�ำไรทีป่ รับปรุงด้วย
รายการดังต่อไปนี้
(1)
		
		
		
		

การหักก�ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้น (Unrealized Gain) จากการ
ประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่าทรัพย์สิน
ของกองทรัสต์ รวมทั้งการปรับปรุงด้วยรายการอื่นตาม
แนวทางของส�ำนักงาน ก.ล.ต. เพือ่ ให้สอดคล้องกับสถานะ
เงินสดของกองทรัสต์

(2)
		
		
		

การหักด้วยรายการเงินส�ำรองเพื่อการช�ำระหนี้เงินกู้ยืม
หรือภาระผูกพันจากการกูย้ มื เงินของกองทรัสต์ตามวงเงิน
ที่ได้ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวน
หรือแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี แล้วแต่กรณี

2. ในกรณี ที่ ก องทรั ส ต์ มี ก�ำไรสะสมในรอบระยะเวลาบั ญ ชี ใ ด
ผู้จัดการกองทรัสต์อาจจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนจากก�ำไรสะสมดังกล่าวด้วยก็ได้
3. ในกรณีที่ผู้จัดการกองทรัสต์ไม่สามารถจ่ายประโยชน์ตอบแทน
ได้ในระยะเวลาดังกล่าว ผู้จัดการกองทรัสต์จะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ทราบผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์
4. ในกรณีทกี่ องทรัสต์ยงั มียอดขาดทุนสะสมอยู่ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์
จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์

5. ในการพิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทน ถ้าประโยชน์ตอบแทน
ทีจ่ ะประกาศจ่ายต่อหน่วยทรัสต์ระหว่างปีบญ
ั ชีหรือรอบปีบญ
ั ชีใด
มีมูล ค่าต�่ำกว่าหรือเท่ากับ 0.10 บาท ผู้จัดการกองทรัสต์
สงวนสิทธิที่จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนในครั้งนั้นและให้ยก
ไปจ่ายประโยชน์ตอบแทนพร้อมกันในงวดถัดไปตามวิธีการ
จ่ายประโยชน์ตอบแทนที่ก�ำหนดไว้
6. ส�ำหรับหลักเกณฑ์ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทน ผู้จัดการ
กองทรัสต์จะด�ำเนินการให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ เว้นแต่กรณีที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ส�ำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงาน
อื่นใดที่มีอ�ำนาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม
ประกาศ ก�ำหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็น
อย่างอื่น ผู้จัดการกองทรัสต์จะด�ำเนินการให้เป็นไปตามนั้น
7. ผู ้ จั ด การกองทรั ส ต์ จ ะจ่ า ยประโยชน์ ต อบแทนให้ แ ก่ ผู ้ ถื อ
หน่วยทรัสต์ตามสัดส่วนการถือหน่วยของผู้ถือหน่วยทรัสต์
แต่ละราย ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทรัสต์ขอสงวนสิทธิ์ในการจ่าย
ประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่ถือหน่วยทรัสต์
เกินกว่าอัตราหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทกี่ �ำหนดในประกาศ
ที่ ทจ. 49/2555 เฉพาะในส่ ว นที่ เ กิ น หรื อ ไม่ เ ป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์ดังกล่าวและให้ประโยชน์ตอบแทนในส่วนที่ไม่อาจ
จ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ดังกล่าวตกเป็นของผู้ถือหน่วยทรัสต์
รายอื่นตามสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์
8. ผู ้ จั ด การกองทรั ส ต์ จ ะประกาศการจ่ า ยประโยชน์ ต อบแทน
วันปิดสมุดทะเบียน และอัตราประโยชน์ตอบแทน โดยการแจ้ง
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ ณ วัน
ปิดสมุดทะเบียนผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ และ
แจ้งให้ทรัสตีทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
9. ผู้จัดการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทน เป็นเงินโอนเข้า
บัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยทรัสต์ หรือเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะ
สัง่ จ่ายในนามผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ตามชือ่ และทีอ่ ยูท่ ปี่ รากฏในสมุด
ทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์
10. ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่ใช้สิทธิขอรับประโยชน์ตอบแทน
จ�ำนวนใดภายในอายุความใช้สทิ ธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะไม่น�ำประโยชน์ตอบแทน
จ�ำนวนดั ง กล่ า วไปใช้ เ พื่ อ การอื่ น ใดนอกจากเพื่ อ ประโยชน์
ของกองทรัสต์
การจำ�กัดสิทธิในการรับประโยชน์ตอบแทน การจัดการกับประโยชน์
ตอบแทน และสิทธิออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหน่วยทรัสต์
1. การจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่บุคคลใด กลุ่มบุคคลเดียวกันใด
ผู้ก่อตั้งทรัสต์ ทรัสตี ผู้จัดการกองทรัสต์ หรือผู้ลงทุนต่างด้าว
ต้องเป็นไปตามอัตราหรือหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ในประกาศ
ที่ ทจ. 49/2555 หรือประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
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2. ในกรณี ที่ ก องทรั ส ต์ ล งทุ น ในอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ที่ ตั้ ง อยู ่ ใ น
ประเทศไทย หากกฎหมาย กฎ หรือข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้องกับ
อสังหาริมทรัพย์นนั้ ก�ำหนดสัดส่วนการลงทุนของผูล้ งทุนต่างด้าว
ไว้ ให้ผู้จัดการกองทรัสต์จัดสรรหน่วยทรัสต์แก่ผู้ลงทุนต่างด้าว
ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ หรือข้อก�ำหนดนั้นด้วย ในกรณีที่
กองทรัสต์ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หลายโครงการ และบรรดา
กฎหมาย กฎ หรือข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นั้น
มีการก�ำหนดสัดส่วนการลงทุนของผูล้ งทุนต่างด้าวไว้แตกต่างกัน
ให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์จดั สรรหน่วยทรัสต์ตามสัดส่วนทีก่ �ำหนดไว้
ต�่ำสุดของบรรดากฎหมาย กฎ หรือข้อก�ำหนดนั้น

2. ทรัสตีต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริตเพื่อ
ประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม และเป็นไปตาม
สัญญาก่อตั้งทรัสต์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อผูกพัน
ที่ได้ให้ไว้เพิ่มเติมในเอกสารที่เปิดเผยแก่ผู้ลงทุน (ถ้ามี) และ
ต้องไม่มขี อ้ จ�ำกัดความรับผิดของทรัสตีในกรณีทไี่ ม่ปฏิบตั หิ น้าที่
ดังกล่าว

3. ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ถือหน่วยทรัสต์เกินกว่าอัตราหรือไม่
เป็นไปตามข้อ 1. หรือข้อ 2. ให้ผู้จัดการกองทรัสต์ด�ำเนินการ
แจ้งให้บคุ คลดังกล่าวทราบโดยไม่ชกั ช้าถึงข้อจ�ำกัดสิทธิเกีย่ วกับ
การออกเสียงลงคะแนน และการรับผลประโยชน์ตอบแทน
ตามทีก่ �ำหนดไว้ในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ และรายงานต่อส�ำนักงาน
ก.ล.ต. ภายใน 5 วันท�ำการนับแต่วันที่ผู้จัดการกองทรัสต์รู้
หรือควรรู้ถึงเหตุดังกล่าว

4. ทรัสตีต้องเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ด้วยทุกครั้ง
และให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
ลงมติว่า เป็นกรณีที่เป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์และกฎหมาย
ทีเ่ กีย่ วข้องหรือไม่ และหากมีการขอมติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
เพื่อด�ำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ทรัสตีต้องตอบข้อซักถามและ
ให้ความเห็นเกีย่ วกับการด�ำเนินการดังกล่าวว่าเป็นไปตามสัญญา
ก่อตั้งทรัสต์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่ หรือทักท้วงและ
แจ้ ง ให้ ผู ้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ท ราบว่ า การด�ำเนิ น การดั ง กล่ า ว
ไม่สามารถกระท�ำได้ ในกรณีที่การด�ำเนินการนั้นไม่เป็นไปตาม
สัญญาก่อตั้งทรัสต์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4. ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์รายใดหรือกลุม่ บุคคลเดียวกันทีถ่ อื หน่วยทรัสต์
เกินกว่าอัตราหรือไม่เป็นไปตามข้อ 1. หรือข้อ 2. จะมีข้อจ�ำกัด
สิทธิในการรับผลตอบแทน โดยจะไม่มสี ทิ ธิในการได้รบั ประโยชน์
ตอบแทนจากหน่วยทรัสต์ ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนที่เกินกว่าอัตรา
หรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว และให้ประโยชน์ตอบแทน
ในส่วนที่ไม่อาจจ่ายแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ดังกล่าวตกเป็นของ
ผู้ถือหน่วยทรัสต์รายอื่นตามสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์
5. ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ดงั ต่อไปนีม้ ขี อ้ จ�ำกัดสิทธิในการใช้สทิ ธิออกเสียง
ลงคะแนน
5.1
		
		
		

ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่ถือหน่วยทรัสต์เกินกว่าอัตราหรือไม่
เป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ก�ำหนดในตามข้ อ 1. หรื อ
ข้อ 2. เฉพาะในส่วนที่เกินกว่าอัตราหรือไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ดังกล่าว

5.2 ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องที่ขอมติ
สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของทรัสตี
1. ทรัสตีต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามและเป็นผู้
ได้รับอนุญาตจากส�ำนักงาน ก.ล.ต. ให้ประกอบธุรกิจเป็นทรัสตี
ทั้งนี้ ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่เป็นทรัสตีของกองทรัสต์ หาก
ปรากฏข้ อ เท็ จ จริ ง ในภายหลั ง ว่ า ทรั ส ตี ข าดความเป็ น อิ ส ระ
ตามกฎหมายหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้ทรัสตีแจ้ง
กรณีดังกล่าวต่อส�ำนักงาน ก.ล.ต. พร้อมทั้งแสดงมาตรการที่
สมเหตุสมผลและน่าเชือ่ ได้วา่ จะท�ำให้ทรัสตีสามารถปฏิบตั หิ น้าที่
ได้อย่างเป็นอิสระภายใน 15 วันนับแต่วันที่ปรากฏข้อเท็จจริง
ดังกล่าว และให้ด�ำเนินการตามมาตรการที่แสดงไว้นั้น เว้นแต่
ส�ำนักงาน ก.ล.ต. จะมีค�ำสั่งเป็นอย่างอื่น
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3. ทรั ส ตี มี ห น้ า ที่ ติ ด ตามดู แ ลให้ ผู ้ จั ด การกองทรั ส ต์ หรื อ ผู ้ รั บ
มอบหมายรายอื่น (ถ้ามี) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามสัญญา
ก่อตั้งทรัสต์ และสัญญาอื่นที่เกี่ยวข้อง

5. ทรัสตีมีหน้าที่บังคับช�ำระหนี้หรือดูแลให้มีการบังคับช�ำระหนี้
เพื่อให้เป็นไปตามข้อสัญญาระหว่างกองทรัสต์กับบุคคลอื่น
6. ทรั ส ตี มี ห น้ า ที่ เ ข้ า จั ด การกองทรั ส ต์ ใ นกรณี ที่ ไ ม่ มี ผู ้ จั ด การ
กองทรัสต์หรือมีเหตุทที่ �ำให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์ไม่สามารถปฏิบตั ิ
หน้ า ที่ ไ ด้ ทั้ ง นี้ ภ ายใต้ ห ลั ก เกณฑ์ ที่ ก�ำหนดไว้ ใ นประกาศที่
กร. 14/2555 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
7. ทรัสตีมีสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบอื่นตามที่ก�ำหนดไว้ใน
ประกาศที่ กร. 14/2555 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
8. ทรัสตีมีหน้าที่บริหารและจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินอื่น ๆ
ของกองทรัสต์นอกจากทรัพย์สนิ หลัก รวมทัง้ ด�ำเนินการอืน่ ใดที่
จ�ำเป็นเพือ่ ให้การบริหารทรัพย์สนิ อืน่ ๆ ของกองทรัสต์นอกจาก
ทรั พ ย์ สิ น หลั ก เป็ น ไปตามสั ญ ญาก่ อ ตั้ ง ทรั ส ต์ แ ละกฎหมาย
ทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงอาจพิจารณามอบหมายให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์
บริหารจัดการกองทรัสต์ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับการลงทุนในทรัพย์สนิ
อื่นที่มิใช่ทรัพย์สินหลักแทนทรัสตี
9. ทรัสตีมีหน้าที่ในการแก้ไขสัญญาก่อตั้งทรัสต์ตามค�ำสั่งของ
ส�ำนักงาน ก.ล.ต.
10. ห้ามทรัสตีน�ำหนี้ที่ตนเป็นลูกหนี้บุคคลภายนอกอันมิได้เกิดจาก
การปฏิบัติหน้าที่เป็นทรัสตีไปหักกลบลบหนี้กับหนี้ที่บุคคล
ภายนอกเป็ น ลู ก หนี้ ท รั ส ตี อั น สื บ เนื่ อ งมาจากการจั ด การ
กองทรัสต์ ในกรณีทมี่ กี ารฝ่าฝืนข้อก�ำหนดในข้อนี้ ให้การกระท�ำ
เช่นนั้นเป็นโมฆะ

11. ในกรณีที่ทรัสตีเข้าท�ำนิติกรรมหรือท�ำธุรกรรมต่าง ๆ กับบุคคล
ภายนอกให้ทรัสตีแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้บุคคลภายนอก
ทราบว่าเป็นการกระท�ำในฐานะทรัสตี และต้องระบุในเอกสาร
หลักฐานของนิติกรรมหรือธุรกรรมนั้นให้ชัดแจ้งว่าเป็นการ
กระท�ำในฐานะทรัสตี
12. ให้ ท รั ส ตี จั ด ท�ำบั ญ ชี ท รั พ ย์ สิ น ของกองทรั ส ต์ แ ยกต่ า งหาก
จากบัญชีอ่ืน ๆ ของทรัสตี ในกรณีที่ทรัสตีจัดการกองทรัสต์
หลายกอง ทรัสตีต้องจัดท�ำบัญชีทรัพย์สินของกองทรัสต์แต่ละ
กองแยกต่างหากออกจากกัน ทัง้ นี้ โดยต้องบันทึกบัญชีให้ถกู ต้อง
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันด้วย และในการจัดการกองทรัสต์
ทรัสตีต้องแยกทรัพย์สินของกองทรัสต์ไว้ต่างหากจากทรัพย์สิน
ที่เป็นส่วนตัวของทรัสตีและทรัพย์สินอื่นที่ทรัสตีครอบครองอยู่
และในกรณีที่ทรัสตีจัดการกองทรัสต์หลายกองทรัสตีต้องแยก
ทรัพย์สินของกองทรัสต์แต่ละกองออกจากกันด้วย
13. ในกรณีที่ทรัสตีมิได้ด�ำเนินการให้เป็นไปตามข้อ 12 จนเป็นเหตุ
ให้ทรัพย์สินของกองทรัสต์ปะปนอยู่กับทรัพย์สินที่เป็นส่วนตัว
ของทรัสตีจนมิอาจแยกได้ว่าทรัพย์สินใดเป็นของกองทรัสต์
และทรั พ ย์ สิ น ใดเป็ น ทรั พ ย์ สิ น ที่ เ ป็ น ส่ ว นตั ว ของทรั ส ตี เ อง
ให้สันนิษฐานดังนี้
13.1 ทรัพย์สินที่ปะปนกันอยู่นั้นเป็นของกองทรัสต์
13.2 ความเสี ย หายและหนี้ ที่ เ กิ ด จากการจั ด การทรั พ ย์ สิ น
		 ที่ปะปนกันอยู่นั้นเป็นความเสียหายและหนี้ที่เป็นส่วนตัว
		 ของทรัสตี
13.3 ผลประโยชน์ที่เกิดจากการจัดการทรัพย์สินที่ปะปนกัน
		 อยู่นั้นเป็นของกองทรัสต์
ทรัพย์สินที่ปะปนกันอยู่ ให้หมายความรวมถึงทรัพย์สินที่ถูก
เปลี่ยนรูปหรือถูกเปลี่ยนสภาพไปจากทรัพย์สินที่ปะปนกันอยู่
นั้นด้วย
14. ในกรณีที่ทรัสตีมิได้ด�ำเนินการให้เป็นไปตามข้อ 12 จนเป็นเหตุ
ให้กองทรัสต์แต่ละกองปะปนกันจนมิอาจแยกได้ว่าทรัพย์สินใด
เป็นของกองทรัสต์ใด ให้สันนิษฐานว่าทรัพย์สินนั้น รวมทั้ง
ทรัพย์สนิ ทีถ่ กู เปลีย่ นรูปหรือถูกเปลีย่ นสภาพไปจากทรัพย์สนิ นัน้
และประโยชน์ใด ๆ หรือหนีส้ นิ ทีเ่ กิดขึน้ จากการจัดการทรัพย์สนิ
ดังกล่าวเป็นของกองทรัสต์แต่ละกองตามสัดส่วนของทรัพย์สิน
ที่น�ำมาเป็นต้นทุนที่ปะปนกัน
15. การจัดการกองทรัสต์เป็นเรื่องเฉพาะตัวของทรัสตี ทรัสตีจะ
มอบหมายให้ผู้อื่นจัดการกองทรัสต์มิได้ เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้
15.1 สัญญาก่อตั้งทรัสต์ก�ำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
15.2 การท�ำธุรกรรมทีม่ ใิ ช่เรือ่ งทีต่ อ้ งท�ำเฉพาะตัวและไม่จ�ำเป็น
		 ต้องใช้วิชาชีพเยี่ยงทรัสตี

15.3 การท�ำธุรกรรมที่โดยทั่วไปผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินซึ่งมี
		 ทรัพ ย์สิน และวัตถุประสงค์ของการจัดการในลักษณะ
		 ท�ำนองเดี ย วกั น กั บ กองทรั ส ต์ จะพึ ง กระท�ำในการ
		 มอบหมายให้บุคคลอื่นจัดการแทน
15.4 การเก็ บ รั ก ษาทรั พ ย์ สิ น การจั ด ท�ำสมุ ด ทะเบี ย นผู ้ ถื อ
		 หน่วยทรัสต์ หรือการปฏิบตั งิ านด้านการสนับสนุนให้บริษทั
		 ในเครือของทรัสตีหรือผู้อื่นด�ำเนินการได้
15.5 กรณี อื่ น ใดที่ ผู ้ จั ด การกองทรั ส ต์ เ ป็ น ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบและ
		 ด�ำเนินการตามที่ก�ำหนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ หรือ
		 หลักเกณฑ์ในประกาศที่ ทจ. 49/2555 ประกาศที่ กร.
		 14/2555 และประกาศที่ สช. 29/2555 ซึ่งรวมถึงกรณีที่
		 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก�ำหนดให้มอบหมาย
		 ให้บคุ คลอืน่ จัดการแทน หรือมีขอ้ ก�ำหนดอืน่ ใดทีเ่ กีย่ วข้อง
		 ก�ำหนดเรื่องดังกล่าวไว้ในกรณีที่ทรัสตีฝ่าฝืนบทบัญญัติ
		 ข้างต้น ให้การที่ท�ำไปนั้นผูกพันทรัสตีเป็นการส่วนตัว
		 ไม่ผูกพันกองทรัสต์
16. ในกรณีที่ทรัสตีมอบหมายให้ผู้อื่นจัดการกองทรัสต์โดยชอบ
ตามข้อ 15. ทรัสตีต้องเลือกผู้รับมอบหมายด้วยความรอบคอบ
และระมั ด ระวั ง รวมทั้ ง ต้ อ งก�ำกั บ ดู แ ลและตรวจสอบการ
จัดการแทนอย่างเพียงพอด้วยความระมัดระวังและความเอาใจใส่
โดยต้ อ งก�ำหนดมาตรการในการด�ำเนิ น งานเกี่ ย วกั บ การ
มอบหมายงานตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ก�ำหนดในประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่กข. 1/2553 เรื่องระบบงานการติดต่อ
ผู้ลงทุนและการประกอบธุรกิจโดยทั่วไปของทรัสตีดังนี้
16.1 การคั ด เลื อ กผู ้ ที่ ส มควรได้ รั บ มอบหมายโดยพิ จ ารณา
		 ถึงความพร้อมด้านระบบงานและบุคลากรของผู้ที่ได้รับ
		 มอบหมายตลอดจนการขั ด กั น ทางผลประโยชน์ ข อง
		 ผู้รับมอบหมายงานและกองทรัสต์
16.2 การควบคุ ม และประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ข องผู ้ ไ ด้ รั บ
		 มอบหมายงาน
16.3 การด�ำเนินการของทรัสตีเมือ่ ปรากฏว่าผูท้ ไี่ ด้รบั มอบหมาย
		 ไม่เหมาะสมที่จะได้รับมอบหมายงานอีกต่อไป
ทั้งนี้ คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศก�ำหนดรายละเอียด
ในการปฏิบัติของทรัสตีในกรณีดังกล่าวได้
17. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงทรัสตี หากทรัสตีรายใหม่พบว่า
ก่อนที่ทรัสตีรายใหม่เข้ารับหน้าที่ มีการจัดการกองทรัสต์ที่ไม่
เป็นไปตามที่ก�ำหนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ หรือ พ.ร.บ. ทรัสต์
จนเป็นเหตุให้กองทรัสต์เสียหาย ให้ทรัสตีรายใหม่ด�ำเนินการ
เรียกร้องค่าเสียหายจากทรัสตีรายที่ต้องรับผิด และติดตามเอา
ทรัพย์สินคืนจากบุคคลภายนอก ไม่ว่าบุคคลนั้นจะได้ทรัพย์สิน
มาโดยตรงจากทรัสตีรายเดิมหรือไม่ และไม่ว่าทรัพย์สินใน
กองทรัสต์จะถูกเปลี่ยนรูปหรือถูกเปลี่ยนสภาพไปเป็นทรัพย์สิน
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อย่างอื่นก็ตาม เว้นแต่บุคคลดังกล่าวจะได้มาโดยสุจริต เสียค่า
ตอบแทนและไม่รหู้ รือไม่มเี หตุอนั ควรรูว้ า่ ทรัพย์สนิ นัน้ ได้มาจาก
การจัดการกองทรัสต์โดยมิชอบ
18. ในการจั ด การกองทรั ส ต์ แ ละการมอบหมายให้ ผู ้ อื่ น จั ด การ
กองทรั ส ต์ โ ดยชอบตามข้ อ 15 หากมี ค ่ า ใช้ จ ่ า ยหรื อ ทรั ส ตี
ต้องช�ำระเงินหรือทรัพย์สนิ อืน่ ให้กบั บุคคลภายนอกด้วยเงินหรือ
ทรัพย์สินที่เป็นส่วนตัวของทรัสตีเองโดยชอบตามความจ�ำเป็น
อั น สมควร ให้ ท รั ส ตี มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ เงิ น หรื อ ทรั พ ย์ สิ น คื น จาก
กองทรัสต์ได้ เว้นแต่สญ
ั ญาก่อตัง้ ทรัสต์ก�ำหนดไว้ให้การช�ำระเงิน
หรือทรัพย์สินอื่นนั้นเป็นภาระของทรัสตี
สิทธิที่จะได้รับเงินหรือทรัพย์สินคืนตามวรรคหนึ่ง ย่อมเป็น
บุรมิ สิทธิทที่ รัสตีมอี ยูก่ อ่ นผูร้ บั ประโยชน์และบุคคลภายนอกทีม่ ี
ทรัพยสิทธิหรือสิทธิใด ๆ เหนือกองทรัสต์ และเป็นสิทธิที่อาจ
บังคับได้ในทันทีโดยไม่จ�ำต้องรอให้มีการเลิกทรัสต์ และในกรณี
ที่มีความจ�ำเป็นต้องเปลี่ยนรูปหรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินใน
กองทรัสต์เพื่อให้มีเงินหรือทรัพย์สินคืนแก่ทรัสตี ให้ทรัสตี
มีอ�ำนาจด�ำเนินการดังกล่าวได้แต่ต้องกระท�ำโดยสุจริต
เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการคุ ้ ม ครองทรั พ ย์ สิ น ในกองทรั ส ต์
คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศก�ำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธกี ารให้ทรัสตีปฏิบตั เิ กีย่ วกับการช�ำระเงินหรือทรัพย์สนิ อืน่
ทีเ่ ป็นส่วนตัวของทรัสตีให้กบั บุคคลภายนอกตามวรรคหนึง่ หรือ
การใช้สิทธิของทรัสตีตามวรรคสองก็ได้
19. ห้ามมิให้ทรัสตีใช้สิทธิตามข้อ 18 จนกว่าทรัสตีจะได้ช�ำระหนี้
ทีม่ อี ยูต่ อ่ กองทรัสต์จนครบถ้วนแล้ว เว้นแต่เป็นหนีท้ อี่ าจหักกลบ
ลบหนี้กันได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
20. ในกรณีทที่ รัสตีจดั การกองทรัสต์ไม่เป็นไปตามทีก่ �ำหนดในสัญญา
ก่อตัง้ ทรัสต์ หรือ พ.ร.บ. ทรัสต์ ทรัสตีตอ้ งรับผิดต่อความเสียหาย
ทีเ่ กิดขึน้ แก่กองทรัสต์ อย่างไรก็ตามในกรณีทมี่ คี วามจ�ำเป็นและ
มีเหตุผลอันสมควรเพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์ ทรัสตีอาจขอ
ความเห็นชอบจากส�ำนักงาน ก.ล.ต. ก่อนที่จะจัดการกองทรัสต์
เป็นอย่างอื่นให้ต่างไปจากที่ก�ำหนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ก็ได้
และหากทรัสตีได้จดั การตามทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบนัน้ ด้วยความ
สุจริตและเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของกองทรัสต์แล้ว ทรัสตีไม่จ�ำ
ต้องรับผิด
21. ทรัสตีต้องดูแลให้สัญญาก่อตั้งทรัสต์มีสาระส�ำคัญเป็นไปตาม
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องโดยในกรณีทมี่ กี ารแก้ไขเปลีย่ นแปลงสัญญา
ก่อตั้งทรัสต์ให้ทรัสตีด�ำเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
21.1 ดูแลให้การแก้ไขเปลีย่ นแปลงสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ให้เป็นไป
		 ตามวิธีการและเงื่อนไขที่ก�ำหนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์
		 และเป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ก�ำหนดไว้ ใ นกฎหมาย
		 ที่เกี่ยวข้อง

120

รายงานประจำ�ปี 2562

21.2 ในกรณีที่การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาก่อตั้งทรัสต์ฉบับนี้
		 ไม่เป็นไปตามข้อ 21.1 ให้ทรัสตีด�ำเนินการให้เป็นไปตาม
		 อ�ำนาจหน้าที่ที่ระบุไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ฉบับนี้ และ
		 ตาม พ.ร.บ. ทรัสต์ เพื่อดูแลรักษาสิทธิประโยชน์ของ
		 ผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม
21.3 ในกรณีที่หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์
		 หรือการจัดการกองทรัสต์ที่ออกตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์
		 และ พ.ร.บ. ทรัสต์ มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในภายหลัง
		 และสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ทไี่ ม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว
		 ให้ทรัสตีด�ำเนินการเพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาก่อตั้ง
		 ทรัสต์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์นั้น ตามวิธีการที่ก�ำหนด
		 ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ฉบับนี้ หรือตามที่ส�ำนักงาน ก.ล.ต.
		 มีค�ำสั่ง
22. ทรัสตีตอ้ งติดตาม ดูแล และตรวจสอบให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์หรือ
ผูร้ บั มอบหมายรายอืน่ (ถ้ามี) ด�ำเนินการในงานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
ให้เป็นไปตามสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ฉบับนีแ้ ละกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
การติดตาม ดูแล และตรวจสอบ ให้หมายความรวมถึงการ
ท�ำหน้าที่ดังต่อไปนี้ด้วย
22.1 การดู แ ลให้ ก ารบริ ห ารจั ด การกองทรั ส ต์ ก ระท�ำโดย
		 ผู้จัดการกองทรัสต์ที่ได้รับความเห็นชอบจากส�ำนักงาน
		 ก.ล.ต. ตลอดระยะเวลาทีก่ องทรัสต์ตงั้ อยู่ เว้นแต่เป็นกรณี
		 ตามข้อ 24
22.2 การติ ด ตามดู แ ลและด�ำเนิ น การตามที่ จ�ำเป็ น เพื่ อ ให้
		 ผู ้ รั บ มอบหมายมี ลั ก ษณะและปฏิ บั ติ ใ ห้ เ ป็ น ไปตาม
		 หลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสต์และกฎหมาย
		 ทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ รวมถึงการถอดถอนผูร้ บั มอบหมายรายเดิม
		 และการแต่งตั้งผู้รับมอบหมายรายใหม่
22.3 การควบคุมดูแลให้การลงทุนของกองทรัสต์เป็นไปตาม
		 สัญญาก่อตั้งทรัสต์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
22.4 การควบคุมดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทรัสต์
		 อย่างถูกต้องครบถ้วนตามที่ก�ำหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสต์
		 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
22.5 การแสดงความเห็นเกี่ยวกับการด�ำเนินการหรือการท�ำ
		 ธุรกรรมเพื่อกองทรัสต์ของผู้จัดการกองทรัสต์ และผู้รับ
		 มอบหมายรายอืน่ (ถ้ามี) เพือ่ ประกอบการขอมติทปี่ ระชุม
		 ผู้ถือหน่วยทรัสต์ การเปิดเผยข้อมูลของกองทรัสต์ต่อ
		 ผู้ลงทุน หรือเมื่อส�ำนักงาน ก.ล.ต. ร้องขอ
23. ในกรณีที่ผู้จัดการกองทรัสต์กระท�ำการ หรืองดเว้นกระท�ำการ
จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทรัสต์ หรือไม่ปฏิบัติหน้าที่
ตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้ทรัสตีจัดท�ำ
รายงานเสนอต่อส�ำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 5 วันท�ำการนับแต่รู้
หรือพึงรู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว และด�ำเนินการเพื่อแก้ไข ยับยั้ง

หรื อ เยี ย วยาความเสี ย หายที่ เ กิ ด ขึ้ น แก่ ก องทรั ส ต์ ต ามที่
เห็นสมควร

		 26.2.6 การจ�ำน�ำ ปลดอายัดหน่วยทรัสต์ /การอายัด/
			
เพิกถอนจ�ำนอง (ถ้ามี)

24. ในกรณีทผี่ จู้ ดั การกองทรัสต์ไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ให้ทรัสตี
เข้าจัดการกองทรัสต์ตามความจ�ำเป็นเพื่อป้องกัน ยับยั้ง หรือ
จ�ำกัดมิให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์ของ
กองทรั ส ต์ ห รื อ ผู ้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ โ ดยรวม และด�ำเนิ น การ
ตามอ�ำนาจหน้าที่ที่ระบุไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์และ พ.ร.บ.
ทรั ส ต์ ในการจั ด ให้ มี ผู ้ จั ด การกองทรั ส ต์ ร ายใหม่ ท รั ส ตี ที่
เข้าจัดการกองทรัสต์จะมอบหมายให้บคุ คลอืน่ จัดการกองทรัสต์
แทนในระหว่างนั้นก็ได้ ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับมอบหมายดังกล่าว
จะต้องปฏิบัติตามขอบเขต หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
สัญญาก่อตั้งทรัสต์

27. ทรัสตีต้องจัดท�ำหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยทรัสต์มอบให้แก่
ผู ้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ซึ่ ง อย่ า งน้ อ ยต้ อ งเป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์
ดังต่อไปนี้ เว้นแต่การจัดท�ำหลักฐานตามระบบของศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก�ำหนดโดยศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์

25. ในกรณีที่ทรัสตีเป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์ในกองทรัสต์ที่ตนท�ำหน้าที่
เป็นทรัสตี หากต้องมีการออกเสียงหรือด�ำเนินการใด ๆ ในฐานะ
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ ให้ทรัสตีค�ำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์สูงสุด
ของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์โดยรวมและตัง้ อยูบ่ นหลักแห่งความซือ่ สัตย์
สุจริตและความรอบคอบระมัดระวัง รวมถึงไม่ก่อให้เกิดความ
ขั ด แย้ ง หรื อ กระทบต่ อ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นฐานะทรั ส ตี ข อง
กองทรัสต์ดังกล่าว
26. ทรัสตีต้องจัดให้มีการจัดท�ำทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยอาจ
มอบหมายให้ น ายทะเบี ย นหลั ก ทรั พ ย์ ด�ำเนิ น การแทนได้
การจัดท�ำทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ต้องมีรายการอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้
26.1 รายละเอียดทั่วไป ประกอบด้วย
		

26.1.1 ชื่อผู้จัดการกองทรัสต์ และทรัสตี

		 26.1.2 จ�ำนวนหน่วยทรัสต์ มูลค่าที่ตราไว้ ทุนช�ำระแล้ว
			
และวัน เดือน ปี ที่ออกหน่วยทรัสต์
		

26.1.3 ข้อจ�ำกัดในเรื่องการโอน (ถ้ามี)

26.2 รายละเอียดของผู้ถือหน่วยทรัสต์แต่ละราย ประกอบด้วย
		 26.2.1 ชื่อ นามสกุล สัญชาติ และที่อยู่ของผู้ถือหน่วย
			
ทรัสต์
		 26.2.2 เลขที่หน่วยทรัสต์ (ถ้ามี) และจ�ำนวนหน่วยทรัสต์
			
ที่ถือ
		 26.2.3 วัน เดือน ปี ที่ลงทะเบียนเป็นหรือขาดจากการ
			
เป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์
		 26.2.4 วัน เดือน ปี ที่ยกเลิกใบหน่วยทรัสต์และออก
			
ใบหน่วยทรัสต์แทน (ถ้ามี)
		 26.2.5 เลขทีค่ �ำร้องขอให้เปลีย่ นแปลงหรือจดแจ้งรายการ
			
ในทะเบียน (ถ้ามี)

27.1 มีข้อมูลที่จ�ำเป็นและเพียงพอเพื่อให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์
		 สามารถใช้เป็นหลักฐานแสดงสิทธิของผู้ถือหน่วยทรัสต์
		 และใช้อ้างอิงต่อทรัสตี ผู้จัดการกองทรัสต์ และบุคคล
		 อื่นได้
27.2
		
		
		

มีขอ้ มูลของบุคคลต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดการกองทรัสต์
เช่น ทรัสตี ผู้จัดการกองทรัสต์ นายทะเบียนหลักทรัพย์
เป็นต้น เพื่อให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์สามารถติดต่อกับบุคคล
เหล่านั้นได้

27.3 มีขอ้ มูลทีแ่ สดงว่า ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ไม่สามารถขายคืนหรือ
		 ไถ่ถอนหน่วยทรัสต์ได้ และในกรณีที่มีข้อจ�ำกัดสิทธิของ
		 ผู ้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ต้ อ งระบุ ข ้ อ จ�ำกั ด สิ ท ธิ เ ช่ น ว่ า นั้ น ไว้
		 ให้ชัดเจน
28. ภายใต้บังคับของข้อ 27 ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ขอให้ทรัสตี
หรือนายทะเบียนหลักทรัพย์ออกหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วย
ทรัสต์ใหม่แทนหลักฐานเก่าที่สูญหาย ลบเลือน หรือช�ำรุด
ในสาระส�ำคัญ ทรัสตีต้องออกหรือด�ำเนินการให้มีการออก
หลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ภายใน
เวลาอันควร
ผู้จัดการกองทรัสต์และหน้าที่ของผู้จัดการกองทรัสต์
1. ผู ้ จั ด การกองทรั ส ต์ ต ้ อ งเป็ น ผู ้ มี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม่ มี ลั ก ษณะ
ต้องห้ามและเป็นผู้ได้รับความเห็นชอบจากส�ำนักงาน ก.ล.ต.
ให้เป็นผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ตามประกาศที่ สช. 29/2555 ก�ำหนด
2. ผู้จัดการกองทรัสต์มีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากทรัสตี
ในการดูแลจัดการกองทรัสต์ในส่วนที่เป็นการด�ำเนินงานทาง
ธุรกิจ ซึ่งรวมถึงการลงทุน การกู้ยืมเงิน เปลี่ยนแปลงและ
ก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ การเข้าท�ำสัญญา และ
การด�ำเนินกิจการต่าง ๆ เพื่อกองทรัสต์ รวมทั้งการจัดท�ำและ
เปิดเผยข้อมูลของกองทรัสต์ และการน�ำส่งข้อมูลให้แก่ทรัสตี
ซึ่งรวมถึงข้อมูลตามที่ก�ำหนดในมาตรา 56 และมาตรา 57 แห่ง
พ.ร.บ. หลักทรัพย์ และภายในขอบเขต หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข
เท่าที่สัญญาแต่งตั้งผู้จัดการกองทรัสต์ได้ระบุไว้
3. ผู้จัดการกองทรัสต์อาจมอบหมายให้บุคคลอื่นรับด�ำเนินการ
ในงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนแทนตนได้ โดยต้องแสดง
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของผู้รับด�ำเนินการดังกล่าวในสัญญา
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ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ทั้ ง นี้ ผู ้ จั ด การกองทรั ส ต์ จ ะต้ อ งคั ด เลื อ กผู ้ รั บ
ด�ำเนินการด้วยความรอบคอบระมัดระวัง รวมทั้งก�ำกับและ
ตรวจสอบการด�ำเนินการของผู้รับด�ำเนินการด้วย โดยการ
มอบหมายให้บุคคลอื่นด�ำเนินการแทนนั้นจะต้องไม่ขัดหรือ
แย้งกับกฎหมายหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างมี
นัยส�ำคัญ
4. ผู้จัดการกองทรัสต์สามารถเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทรัสต์ได้
เฉพาะกรณีทเี่ ป็นการเบิกจ่ายจากบัญชีด�ำเนินงานของกองทรัสต์
ภายใต้ ว งเงิ น ที่ ไ ด้ รั บ การอนุ มั ติ จ ากทรั ส ตี และให้ ผู ้ จั ด การ
กองทรัสต์จัดท�ำและจัดส่งรายงานการเบิกจ่ายให้แก่ทรัสตี
เพื่อให้ทรัสตีสามารถตรวจสอบรายการดังกล่าวและสั่งจ่ายได้
ภายในระยะเวลา 5 วันท�ำการ นับจากวันที่ผู้จัดการกองทรัสต์
จัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ทรัสตี
5. เมื่อมีการขอมติของผู้ถือหน่วยทรัสต์ ผู้จัดการกองทรัสต์ที่
ถือหน่วยทรัสต์ต้องใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในลักษณะที่
เชือ่ ว่าเป็นไปเพือ่ ประโยชน์ทดี่ ที สี่ ดุ ของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์โดยรวม
6. ในการด�ำเนินธุรกิจเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ ผู้จัดการกองทรัสต์
ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการด�ำเนินธุรกิจดังต่อไปนี้
6.1
		
		
		
		
		
		

ปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ความรู้ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบ
วิชาชีพ ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความ
ซื่อสัตย์สุจริต โดยต้องปฏิบัติต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์อย่าง
เป็นธรรม เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยทรัสต์
โดยรวม รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย สัญญา
ก่อตัง้ ทรัสต์ สัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ วัตถุประสงค์
ในการจัดตั้งกองทรัสต์ และมติของผู้ถือหน่วยทรัสต์

6.2 ด�ำรงเงินทุนให้เพียงพอต่อการด�ำเนินธุรกิจและความ
		 รับผิดชอบอันอาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ
		 ผู้จัดการกองทรัสต์ได้อย่างต่อเนื่อง
6.3
		
		
		

เปิดเผย ให้ความเห็น หรือให้ข้อมูลที่มีความส�ำคัญและ
เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอในการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุน
โดยข้อมูลดังกล่าวต้องสื่อสารได้อย่างชัดเจน ไม่บิดเบือน
และไม่ท�ำให้ส�ำคัญผิด

6.4
		
		
		

ไม่น�ำข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการกองทรัสต์ไปใช้
ประโยชน์อย่างไม่เหมาะสมเพื่อตนเอง หรือท�ำให้เกิด
ความเสียหาย หรือกระทบต่อผลประโยชน์โดยรวมของ
กองทรัสต์

6.5
		
		
		

ปฏิบตั งิ านด้วยความระมัดระวังไม่ให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ และในกรณีทมี่ คี วามขัดแย้งทางผลประโยชน์
เกิดขึ้น ต้องด�ำเนินการให้มั่นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับการ
ปฏิบัติที่เป็นธรรมและเหมาะสม
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6.6
		
		
		
		
		
		
		

ปฏิ บั ติ ต าม พ.ร.บ. หลั ก ทรั พ ย์ พ.ร.บ. ทรั ส ต์ และ
กฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินการของกองทรัสต์
ตลอดจนจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบ
วิ ช าชี พ ที่ ก�ำหนดโดยสมาคมที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ ธุ ร กิ จ
หลักทรัพย์ หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์
ที่ส�ำนักงาน ก.ล.ต. ยอมรับ โดยอนุโลม และไม่สนับสนุน
สัง่ การ หรือให้ความร่วมมือแก่บคุ คลใดในการปฏิบตั ฝิ า่ ฝืน
กฎหมายหรือข้อก�ำหนดดังกล่าว

6.7
		
		
		

ให้ ค วามร่ ว มมื อ ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องทรั ส ตี หรื อ
ส�ำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่อาจส่งผล
กระทบต่อการบริหารจัดการกองทรัสต์อย่างมีนัยส�ำคัญ
หรือข้อมูลอื่นที่ควรแจ้งให้ทราบ

7. ในการท�ำธุรกรรมเกีย่ วกับอสังหาริมทรัพย์เพือ่ กองทรัสต์ผจู้ ดั การ
กองทรัสต์ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ด้วย
7.1
		
		
		

ด�ำเนิ น การเพื่ อ ให้ มั่ น ใจได้ ว ่ า การจ�ำหน่ า ย จ่ า ย โอน
อสังหาริมทรัพย์ หรือการเข้าท�ำสัญญาที่เกี่ยวเนื่องกับ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อกองทรัสต์เป็นไปอย่างถูกต้องและ
มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย

7.2 ด�ำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
		 ของกองทรัสต์เป็นไปอย่างเหมาะสมโดยอย่างน้อยต้องมี
		 การด�ำเนินการดังต่อไปนี้
		 7.2.1
			
			
			

การประเมินความพร้อมของตนเองในการบริหาร
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นั้น ๆ ก่อนรับเป็น
ผู ้ จั ด การกองทรั ส ต์ ห รื อ ก่ อ นลงทุ น เพิ่ ม เติ ม ใน
อสังหาริมทรัพย์ดงั กล่าวเพือ่ กองทรัสต์แล้วแต่กรณี

		 7.2.2
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			

การวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ และการ
ตรวจสอบและสอบทาน (การท�ำ Due Diligence)
อสังหาริมทรัพย์ตลอดจนการประเมินความเสี่ยง
ด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นนั้ ๆ พร้อมทัง้ จัดให้มแี นวทางการบริหาร
ความเสี่ ย งด้ ว ย ทั้ ง นี้ ความเสี่ ย งดั ง กล่ า ว
ให้หมายความรวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาหรือก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ (ถ้ามี)
เช่น ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการก่อสร้างล่าช้า
และการไม่ ส ามารถจั ด หาประโยชน์ จ าก
อสังหาริมทรัพย์ได้ เป็นต้น

8. ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
ตามที่ก�ำหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสต์

9. ในกรณีที่มีการแต่งตั้งที่ปรึกษาเพื่อให้ค�ำปรึกษาหรือค�ำแนะน�ำ
เกี่ ย วกั บ การลงทุ น ในอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ แ ละการจั ด การ
อสังหาริมทรัพย์ ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องแต่งตั้งที่ปรึกษาที่ไม่มี
ส่วนได้เสียในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษา
แต่เมือ่ ปรากฏว่าทีป่ รึกษาดังกล่าวเป็นผูม้ สี ว่ นได้เสียให้ผจู้ ดั การ
กองทรัสต์ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
9.1 ด�ำเนิ นการให้ที่ป รึกษาแจ้งการมีส่ว นได้เสียในเรื่องที่
		 พิจารณา
9.2 มิ ใ ห้ ที่ ป รึกษาผู้ที่มีส่ว นได้เสียในเรื่องที่พิจารณาไม่ว่า
		 โดยทางตรงหรือทางอ้อมเข้าร่วมพิจารณาในเรื่องนั้น
10. ให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์เป็นผูจ้ ดั ท�ำและรายงานการเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานของกองทรัสต์
ตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ก�ำหนดในประกาศที่ ทจ. 51/2555
และประกาศอื่ น ใดที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และส่ ง รายงานดั ง กล่ า วต่ อ
ส�ำนักงาน ก.ล.ต. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายในระยะเวลา
ที่ก�ำหนด ดังนี้
10.1 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปีของกองทรัสต์โดยให้เป็น
		 ไปตามแบบ 56-REIT
10.2 งบการเงินของกองทรัสต์โดยให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชี
		 ที่ก�ำหนดตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี
10.3 รายงานประจ�ำปี โดยมีขอ้ มูลอย่างน้อยตามทีไ่ ด้ก�ำหนดไว้
		 ในประกาศที่ ทจ. 51/2555
10.4 รายงานข้อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์ ได้แก่ รายงานมูลค่า
		 ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทรัสต์และมูลค่าหน่วยทรัสต์รายงาน
		 การได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิ
		 การเช่า หรือสิทธิการเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์ และในกรณี
		 ที่กองทรัสต์มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่ยังก่อสร้าง
		 ไม่แล้วเสร็จ ให้จัดท�ำและส่งรายงานความคืบหน้าของ
		 การก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ด้วยรายงานมูลค่าที่ตราไว้
		 ของหน่วยทรัสต์ภายหลังจากการลดทุนช�ำระแล้ว
11. ในกรณีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ส�ำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ
หน่วยงานอื่นใดที่มีอ�ำนาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง
เพิ่มเติม ประกาศ ก�ำหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผัน
เป็นอย่างอื่น ผู้จัดการกองทรัสต์จะด�ำเนินการให้เป็นไปตามนั้น

นายทะเบียนหน่วยทรัสต์
นายทะเบียนหน่วยทรัสต์ หมายถึงทรัสตี หรือผู้ที่รับมอบหมายจาก
ทรัสตีให้ด�ำเนินการในฐานะนายทะเบียนหน่วยทรัสต์ ซึง่ นายทะเบียน
หน่ ว ยทรั ส ต์ จ ะต้ อ งเป็ น ผู ้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตการให้ บ ริ ก ารเป็ น
นายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. และเป็นผู้ที่
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบให้ ด�ำเนิ น การแทนในฐานะ
นายทะเบียนหน่วยทรัสต์ นายทะเบียนหน่วยทรัสต์ มีหน้าที่ต่าง ๆ
ตามตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องก�ำหนดไว้
ดังนี้
1. การออกใบทรัสต์หรือหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยทรัสต์ โดย
ทรัสตีจะด�ำเนินการให้นายทะเบียนหน่วยทรัสต์จัดท�ำใบทรัสต์
หรือหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์
เพื่อให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์สามารถใช้อ้างอิงต่อทรัสตี ผู้จัดการ
กองทรัสต์ และบุคคลอื่นได้โดยในกรณีที่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ขอให้
นายทะเบียนหน่วยทรัสต์ออกใบทรัสต์หรือหลักฐานแสดงสิทธิ
ในหน่วยทรัสต์ใหม่แทนใบทรัสต์หรือหลักฐานแสดงสิทธิใน
หน่วยทรัสต์เก่าที่สูญหายลบเลือนหรือช�ำรุดในสาระส�ำคัญ
นายทะเบี ย นหน่ ว ยทรั ส ต์ ต ้ อ งออกหรื อ ด�ำเนิ น การให้ มี ก าร
ออกใบทรั ส ต์ ห รื อ หลั ก ฐานแสดงสิ ท ธิ ใ นหน่ ว ยทรั ส ต์ ใ ห้ แ ก่
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ภายในเวลาอันควร ทั้งนี้ นายทะเบียนจะ
เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น (ถ้ามี) จากการด�ำเนินการตามค�ำ
ร้องขอของผู้ถือหน่วยทรัสต์ดังกล่าวได้ตามจริง
2. การจัดท�ำทะเบียนหน่วยทรัสต์ โดยทรัสตีอาจมอบหมายให้
นายทะเบี ย นหน่ ว ยทรั ส ต์ เ ป็ น ผู ้ จั ด ท�ำทะเบี ย นหน่ ว ยทรั ส ต์
ตามขอบเขตทีก่ �ำหนดไว้ในประกาศที่ กร. 14/2555 และประกาศ
อื่นใดที่เกี่ยวข้อง
3. การโอนหน่วยทรัสต์โดยผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่ประสงค์จะโอน
หน่วยทรัสต์จะต้องแจ้งความประสงค์การโอนหน่วยทรัสต์ไป
นายทะเบียนหน่วยทรัสต์โดยกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน
ในค�ำร้องขอการโอนหน่วยทรัสต์ทลี่ งนามโดยผูโ้ อนและผูร้ บั โอน
พร้ อ มทั้ ง แนบเอกสารประกอบการโอนหน่ ว ยทรั ส ต์ ต ามที่
นายทะเบียนหน่วยทรัสต์จะก�ำหนดการโอนหน่วยทรัสต์ให้มี
ผลบังคับและได้รับการรับรองเมื่อนายทะเบียนหน่วยทรัสต์
บันทึกรายชือ่ ผูร้ บั โอนในทะเบียนหน่วยทรัสต์เรียบร้อยแล้ว ทัง้ นี้
ผู้โอนจะต้องช�ำระค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยทรัสต์ (ถ้ามี)
ตามทีน่ ายทะเบียนหน่วยทรัสต์ก�ำหนด กรณีการโอนหน่วยทรัสต์
ในระบบไร้ ใ บทรั ส ต์ ผู ้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ จ ะต้ อ งปฏิ บั ติ ต าม
หลั ก เกณฑ์ ที่ ร ะบุ โ ดยนายทะเบี ย นหน่ ว ยทรั ส ต์ และ/หรื อ
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ผู้โอน
จะต้องช�ำระค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยทรัสต์ (ถ้ามี) ตามที่
นายทะเบียนหน่วยทรัสต์ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ก�ำหนด
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ทั้งนี้ ในกรณีที่การโอนหน่วยทรัสต์จะท�ำให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์
รายใดถือหน่วยทรัสต์เกินข้อจ�ำกัดในการถือหน่วยทรัสต์ของ
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ นายทะเบียนหลักทรัพย์มีสิทธิปฏิเสธการ
แสดงชือ่ ในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ในกรณีทกี่ ารถือหน่วยทรัสต์
ไม่เป็นไปตามอัตราที่ก�ำหนดในข้อจ�ำกัดในการถือหน่วยทรัสต์
ของผู้ถือหน่วยทรัสต์
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม เงินตอบแทนอื่นใด หรือค่าใช้จ่าย
จากกองทรัสต์หรือจากผู้ถือหน่วยทรัสต์จะต้องเป็นไปตามที่ระบุ
ไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าว
ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในท�ำนอง
เดียวกัน
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หมายเหตุ : ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของกองทรัสต์
เพิ่ ม เติ ม ได้ จ ากแบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ�ำปี
(56-REIT) ที่ แ สดงไว้ ใ น www.set.or.th หรื อ
www.cpnreit.com

งบ
การเงิน

125

รายงานของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหน่ วยทรัสต์ ของทรัสต์ เพื่อการลงทุนในสิ ทธิการเช่ าอสั งหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
ความเห็น
ข้า พเจ้ า ได้ ต รวจสอบงบการเงิ น ของทรั ส ต์ เ พื่ อ การลงทุ น ในสิ ท ธิ ก ารเช่ า อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ CPN รี เทล โกรท
(“กองทรัสต์”) ซึ่งประกอบด้วยงบดุล และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบกาไรขาดทุน
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสิ นทรัพย์สุทธิ งบกระแสเงินสด และข้อมูลทางการเงินที่สาคัญ สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน
รวมถึงหมายเหตุซ่ ึงประกอบด้วยสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญและเรื่ องอื่น ๆ
ข้าพเจ้าเห็ นว่า งบการเงิ นข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงิ นของกองทรั สต์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการดาเนิ นงาน
การเปลี่ยนแปลงสิ นทรัพย์สุทธิ กระแสเงิ นสด และข้อมูลทางการเงิ นที่สาคัญ สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน โดยถูกต้อง
ตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิ งานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิด ชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความ
รั บผิดชอบของผู้สอบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจากกองทรัสต์
ตามข้อกาหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชี พ บัญชี ที่กาหนดโดยสภาวิช าชี พ บัญชี ในส่ วนที่ เ กี่ ยวข้องกับการ
ตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็ นไปตามข้อกาหนดเหล่านี้
ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ข้าพเจ้า
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เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบคือเรื่ องต่าง ๆ ที่มีนัยสาคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชี พของข้าพเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินสาหรับงวดปั จจุบัน ข้าพเจ้าได้นาเรื่ องเหล่านี้ มาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบงบการเงิน
โดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ขา้ พเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรับเรื่ องเหล่านี้
มูลค่าของเงินลงทุนในสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 (ก) และ 5
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
ได้ ตรวจสอบเรื่ องดังกล่าวอย่ างไร
เงินลงทุนในสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์วดั มูลค่าด้วย วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้ารวมถึง
มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมและมี นั ย ส าคั ญ ในงบการเงิ น ของ • การทาความเข้าใจและประเมินวิธีการที่กองทรัสต์ใช้ใน
กองทรัสต์ มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในสิ ทธิการเช่า
การกาหนดและประเมินมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์
อสังหาริ มทรัพย์ประมาณโดยวิธีรายได้จากการคิดลด • การประเมิ น ความเป็ นอิ ส ระ คุ ณ สมบัติ และความ
กระแสเงินสด โดยกองทรัสต์ได้แต่งตั้งผูป้ ระเมินราคา
สามารถของผูป้ ระเมินราคาของกองทรัสต์ รวมถึงการ
อิ ส ระจากภายนอก เพื่ อ ประเมิ นมู ลค่ า ยุติธรรมของ
อ่า นเงื่ อนไขในสั ญญาจ้า งงานระหว่า งผู ้ประเมิ น กับ
เงินลงทุนดังกล่าว เนื่ องจากการกาหนดและประเมิ น
กองทรัสต์
มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมมี ก ารใช้ดุ ล ยพิ นิ จ ในการก าหนดข้อ • ให้ผเู ้ ชี่ยวชาญภายนอกของเคพีเอ็มจีช่วยพิจารณาความ
สมมติ ที่สาคัญ เรื่ องดังกล่าวจึ งเป็ นเรื่ องที่ ขา้ พเจ้าให้
สมเหตุสมผลของวิธีการวัดมูลค่าและข้อสมมติสาคัญที่
ความสาคัญในการตรวจสอบ
ใช้ ใ นการประเมิ น มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม โดยเปรี ย บเที ย บ
สถานการณ์และวิธีการประเมินมูลค่าของสิ นทรัพย์ที่มี
ความคล้ายคลึงกันกับผลงานของผูป้ ระเมิน ที่ถูกแต่งตั้ง
โดยกองทรัสต์
• พิจารณาข้อสมมติสาคัญโดยการเปรี ยบเทียบข้อสมมติ
ในรายงานของผู ้ ป ระเมิ น กั บ ข้ อ มู ล ที่ เ กิ ด ขึ้ นจริ ง
ทดสอบการคานวณ และพิจารณาความสมเหตุสมผล
ในการเปลี่ ยนแปลงมูลค่า ของสิ นทรั พย์ที่มีนัย ส าคัญ
จากปี ก่อน
• พิ จ ารณาความเพี ย งพอของการเปิ ดเผยข้อ มู ล ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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ข้ อมูลอื่น
ผูจ้ ัดการกองทรั สต์เป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่ น ข้อมูลอื่ นประกอบด้วยข้อมูลซึ่ งรวมอยู่ในรายงานประจาปี แต่ไม่
รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้ อบบัญชี ที่อยู่ในรายงานนั้น ซึ่ งคาดว่ารายงานประจาปี จะถูกจัดเตรี ยมให้ขา้ พเจ้า
ภายหลังวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีน้ ี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมัน่ ต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่ องกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านข้อมูลอื่นตามที่ระบุขา้ งต้นเมื่อจัดทา
แล้ว และพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสาคัญกับงบการเงินหรื อกั บความรู ้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของ
ข้าพเจ้า หรื อปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่
เมื่ อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจาปี หากข้าพเจ้าสรุ ปได้ว่ามี การแสดงข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ
ข้าพเจ้าต้องสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์และขอให้ทาการแก้ไข
ความรั บผิดชอบของผู้จัดการกองทรั สต์ ต่องบการเงิน
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผจู ้ ดั การกองทรัสต์พิจารณาว่าจาเป็ นเพื่อให้สามารถ
จัดทางบการเงิ นที่ ปราศจากการแสดงข้อมู ลที่ ข ัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญไม่ ว่า จะเกิ ดจากกา รทุจริ ต หรื อ
ข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงิน ผูจ้ ดั การกองทรัสต์รับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทรัสต์ในการดาเนิ นงาน
ต่อเนื่ อง เปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชี สาหรับการ
ดาเนิ นงานต่อเนื่ องเว้นแต่ผูจ้ ัดการกองทรั สต์มีความตั้งใจที่ จะเลิ กกองทรั สต์ หรื อหยุดดาเนิ นงานหรื อไม่สามารถ
ดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
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ความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อ ให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการ
แสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และเสนอรายงาน
ของผูส้ อบบัญชี ซ่ ึ งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่ อมัน่ ในระดับสู งแต่
ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิ บตั ิ งานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี จะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ ขดั ต่อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาดและถือ
ว่ามีสาระสาคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุกรายการรวมกันจะ
มีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้า พเจ้า ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้า พเจ้า ได้ใช้ดุ ลยพิ นิจและการสั งเกตและสงสั ย เยี่ ย ง
ผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
•
ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิด
จากการทุจริ ตหรื อข้อผิ ดพลาด ออกแบบและปฏิ บัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ ย ง
เหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ความเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญซึ่ งเป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่
เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่ องจากการทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจ
ละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
•
ทาความเข้า ใจในระบบการควบคุ มภายในที่ เ กี่ ย วข้องกับการตรวจสอบ เพื่ อออกแบบวิธี การตรวจสอบที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิผลของการควบคุม
ภายในของกองทรัสต์
•
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี ที่ผจู ้ ดั การกองทรัสต์ใ ช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทาขึ้นโดยผูจ้ ดั การกองทรัสต์
•
สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนิ นงานต่อเนื่องของผูจ้ ดั การกองทรัสต์และ
จากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อสถานการณ์
ที่อาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สาคัญต่อความสามารถของกองทรัสต์ในการดาเนิ นงานต่อเนื่ องหรื อไม่
ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่ นอนที่มีสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชี ของ
ข้าพเจ้าโดยให้ขอ้ สังเกตถึ งการเปิ ดเผยข้อมู ลในงบการเงิ นที่ เกี่ ย วข้อง หรื อถ้าการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่ า วไม่
เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กบั หลักฐานการสอบบัญชี ที่ได้รับ
จนถึงวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุก ารณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ น
เหตุให้กองทรัสต์ตอ้ งหยุดการดาเนินงานต่อเนื่อง
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•

ประเมินการนาเสนอโครงสร้างและเนื้ อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดง
รายการและเหตุการณ์ในรู ปแบบที่ทาให้มีการนาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์ในเรื่ องต่าง ๆ ที่สาคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่
ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนยั สาคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที่มีนยั สาคัญในระบบการควบคุมภายใน
หากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คารับรองแก่ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็ น
อิสระและได้สื่อสารกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ท้ งั หมดตลอดจนเรื่ องอื่นซึ่ งข้าพเจ้าเชื่ อว่ามีเหตุผลที่
บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ขา้ พเจ้าใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้ขา้ พเจ้า
ขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื่ องที่สื่อสารกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ที่มีนยั สาคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินใน
งวดปัจจุบนั และกาหนดเป็ นเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่ องเหล่านี้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีเว้นแต่
กฎหมายหรื อข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว หรื อในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้า
พิจารณาว่าไม่ควรสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่าง
สมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่ วนได้เสี ยสาธารณะจากการสื่ อสารดังกล่าว

(วรรณาพร จงพีรเดชานนท์)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 4098
บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
กรุ งเทพมหานคร
21 กุมภาพันธ์ 2563
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ทรัสต์ เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
งบดุล

ล นในสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
ทรัสต์เพืงบดุ
่อการลงทุ
งบดุล ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
สินทรั พย์
เงินลงทุนในสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม
(ราคาทุน 45,272.01 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ
สินทรั พย์
45,113.03 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
เงินลงทุนในสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม
เงิน(ราคาทุ
ลงทุนนในหลั
กทรัพล้ย์าตนบาท
ามมูลค่ณายุวัตนิธทีรรม
900.35
45,272.01
่ 31 ธั(ราคาทุ
นวาคมน2562
และ
ล้45,113.03
านบาท ณล้าวันบาท
นที่ 31ณธันวันวาคม
2562
และ
990.00
ล้
า
นบาท
ที่ 31 ธันวาคม 2561)
ณ
วั
น
ที
่
31
ธั
น
วาคม
2561)
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 900.35
เงินล้าฝากธนาคาร
นบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 990.00 ล้านบาท
ลูกณหนีวัน้ คทีา่ เช่
่ 31าและบริ
ธันวาคมการ2561)
้ ยค้างรับ
เงิดอกเบี
นฝากธนาคาร
าเพิาและบริ
่มขอคืนการ
ลูภาษี
กหนีมูล้ คค่า่ เช่
สิ นทรั้พยค้ย์าองรัื่นบ
ดอกเบี
รวมสิมูลนค่ทรั
ภาษี
าเพิพ่มย์ขอคืน
สิ นทรัพย์อื่น
หนี้สิน
รวมสินทรัพย์
เจ้าหนี้ การค้า
เจ้าหนี
หนี
้สิน้ อื่น
าษีหาัก ณ ที่จ่าย
เจ้าหนี้กภารค้
เงินาหนี
มัด้ อจื่นารับล่วงหน้า
เจ้
ค่าใช้
เจ้
หนีจ้ ภ่ายค้
าษีาหงจ่ัก าณย ที่จ่าย
า่ เช่บาล่รัวบงหน้
ล่วงหน้
เงิรายได้
นมัดจคารั
า า
ค่เงิานใช้กูจย้ ่าืมยค้างจ่าย
รายได้
หุ ้นกู้ คา่ เช่ารับล่วงหน้า
เงิหนีน้กูสย้ ิ นืมอื่น
หุรวมหนี
้นกู้ ส้ ิ น
หนี้สินอื่น
สิ นทรัพส้ ย์ินสุทธิ
รวมหนี

หมายเหตุ

2562

2561
31 ธัน(บาท)
วาคม

หมายเหตุ

2562

2561
(บาท)

5
5

4, 6
4, 7
4, 64
4, 7
4

4
4
4
44
4
4
44, 8
9
4, 84
9
4

สินทรัพย์สุทธิ

44,472,000,000

6
6

44,750,000,000

44,472,000,000
44,750,000,000
901,642,042
999,423,613
509,938,079
341,666,302
143,710,701
130,917,645
901,642,042
999,423,613
3,792,338
11,090
509,938,079
341,666,302
392,805,277
392,805,277
143,710,701
130,917,645
263,140,777
234,959,206
3,792,338
11,090
46,687,029,214
46,849,783,133
392,805,277
392,805,277
263,140,777
234,959,206
46,687,029,214
46,849,783,133
150,753,438
139,294,107
34,250,431
32,157,221
69,618,018
76,015,765
150,753,438
139,294,107
1,583,595,385
1,543,590,985
34,250,431
32,157,221
333,386,896
280,877,427
69,618,018
76,015,765
51,769,060 1,543,590,985
52,952,221
1,583,595,385
4,468,696,861
333,386,896
280,877,427
51,769,060
52,952,221
14,524,069,085
10,030,360,764
4,468,696,861
238,399,329
230,627,101
14,524,069,085
16,985,841,642 10,030,360,764
16,854,572,452
238,399,329
230,627,101
29,701,187,572 16,854,572,452
29,995,210,681
16,985,841,642
29,701,187,572

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

31 ธันวาคม

29,995,210,681
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ทรัสต์ เพื่ อการลงทุนในสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
งบดุล

ล นในสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
ทรัสต์ เงบดุ
พื่ อการลงทุ
งบดุล ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
สินทรั พย์
เงินลงทุนในสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม
ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ
สิน(ราคาทุ
ทรั พย์นสุท45,272.01
ธิ
ทุน45,113.03
จดทะเบียล้นานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
เงิทุนนลงทุ
พย์วตยทรั
ามมูสลต์ค่ายุติธรรม (ราคาทุน 900.35
ที่ได้นรับในหลั
จากผูกถ้ ทรั
ือหน่
ล้าชีนบาท
ณ วัลนที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 990.00 ล้านบาท
บัญ
ปรับสมดุ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
กาไรสะสม
เงิสินนทรั
ฝากธนาคาร
พย์สุทธิ
ลูกหนี้คา่ เช่าและบริ การ
ดอกเบี
สิ นทรัพ้ ยค้ย์สางรั
ุทธิบต่อหน่วย (บาท)
ภาษีมูลค่าเพิ่มขอคืน
สิจานวนหน่
นทรัพย์อวื่นยทรัสต์ที่จาหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่ วย)

31 ธันวาคม
หมายเหตุ

2562

2561
31 ธั(บาท)
นวาคม

หมายเหตุ

2562

2561
(บาท)

5

44,472,000,000
29,016,410,672
29,016,410,672
216,092,989
901,642,042
468,683,911
509,938,079
29,701,187,572
143,710,701
3,792,338
13.4244
392,805,277
263,140,777
2,212,476,700

44,750,000,000
29,016,410,672
29,016,410,672
216,092,989
999,423,613
762,707,020
341,666,302
29,995,210,681
130,917,645
11,090
13.5573
392,805,277
234,959,206
2,212,476,700

150,753,438
34,250,431
69,618,018
1,583,595,385
333,386,896
51,769,060
14,524,069,085
238,399,329

139,294,107
32,157,221
76,015,765
1,543,590,985
280,877,427
52,952,221
4,468,696,861
10,030,360,764
230,627,101

รวมหนีส้ ิน

16,985,841,642

16,854,572,452

สินทรั พย์สุทธิ

29,701,187,572

29,995,210,681

10
10
10
4, 6
4, 7
4

รวมสินทรั พย์

หนี้สิน
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
เงินมัดจารับล่วงหน้า
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รายได้คา่ เช่ารับล่วงหน้า
เงินกูย้ ืม
หุ้นกู้
หนี้ สินอื่น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
132
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

46,687,029,214

4
4
4
4
4, 8
9
4

6
7

46,849,783,133
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สิทธิการเช่าช่วงที่ดิน สิ ทธิ การเช่าอาคารศูนย์การค้าพร้อมอาคารจอดรถ

4, 8
9
4

4
4

4
4

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

สินทรัพย์สุทธิ

6

สิทธิการเช่าช่วงที่ดิน สิ ทธิ การเช่าอาคารศูนย์การค้าพร้อมอาคารจอดรถ
อาคารสานักงาน งานระบบสาธารณูปโภค เครื่ องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์
ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ่ งสิทธิการเช่า
ส่วนปรับปรุ งสิ ทธิ การเช่า

รวมหนีทีส้ ่ติน้งั ถนนบรมราชชนนี เขตบางกอกน้อย กรุ งเทพมหานคร

3. โครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้า

หนี้สิน ส่วนปรับปรุ งสิทธิการเช่า
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี
้ อื่น นย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3
2. โครงการศู
่าย เษก เขตยานนาวา กรุ งเทพมหานคร
เจ้าหนี้ภทีาษี
ณ ทีช่จดาภิ
่ต้งั หักถนนรั
เงินมัดจารั
งหน้าทีา่ดิน สิทธิการเช่าอาคารศูนย์การค้าพร้อมพื้นที่จอดรถ
สิทบธิล่กวารเช่
ปโภค เครื่ องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์
ค่าใช้จ่ายค้างานระบบสาธารณู
งจ่าย
่
รายได้คา่ ค่เช่าใช้
ารัจบายในการได้
ล่วงหน้า มาซึ่ งสิทธิการเช่า
ส่
ว
นปรั
บปรุ งสิ ทธิ การเช่า
เงินกูย้ ืม
หุ้นกู้
หนี้สินอื่น

ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ่ งสิทธิการเช่า

รวมสินทรัพงานระบบสาธารณู
ย์
ปโภค เครื่ องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์

2562
(บาท)

24-2-84

29,701,187,572

16,985,841,642

150,753,438
34,250,431
69,618,018
1,583,595,385
12-2-44.6
333,386,896
51,769,060
14,524,069,085
238,399,329

46,687,029,214
53-2-38.4

901,642,042
509,938,079
143,710,701
3,792,338
392,805,277
263,140,777

พื้นที่เฉพาะส่ วน
ของกองทรัสต์
(ไร่ -งาน-ตารางวา)

2561

(บาท)

6,359,000,000

8

29,995,210,681
5,542,995,247
111,861
96,365,997
5,639,473,105

16,854,572,452

5,216,000,000

32,157,221
76,015,765
1,543,590,985
9,179,000,000
280,877,427
248,541
52,952,221
500,641,781
4,468,696,861
9,679,890,322
10,030,360,764 11,447,000,000
230,627,101

46,849,783,133
7,186,000,000
136,411
86,947,616
139,294,107
7,273,084,027

999,423,613
341,666,302
130,917,645
11,090
392,805,277
234,959,206

ราคาทุน

ราคายุตธิ รรม

31 ธันวาคม 2562

44,750,000,000

31 ธันวาคม

44,472,000,000

รีเทล โกรท

หมายเหตุ

สินทรั พย์ งบประกอบรายละเอี ย ดเงิ น ลงทุ น
พื่อการลงทุ
นในสิ
การเช่
เงินทรั
ลงทุสต์นเในสิ
ทธิการเช่
าอสัทงธิหาริ
มทรัาอสั
พย์งตหาริ
ามมูมลทรัค่าพยุย์ติธCPN
รรม รีเทล โกรท
ทรั
ส
ต์
เ
พื
่
อ
การลงทุ
น
ในสิ
ท
ธิ
ก
ารเช่
า
อสั
งหาริมทรัพย์ CPN
งบประกอบรายละเอี
นลงทุ
(ราคาทุ
น 45,272.01 ล้ยาดเงิ
นบาท
ณนวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ
45,113.03 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
5
เงินประเภทเงิ
ลงทุนในหลั
กทรัน พย์ตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 900.35
นลงทุ
ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 990.00 ล้านบาท
ธิการเช่
าอสังหาริมทรั พย์ (หมายเหตุ 5)
ณเงิวันนลงทุ
ที่ 31นในสิ
ธันทวาคม
2561)
สิ
ท
ธิ
ก
ารเช่
า
และเช่
า
ช่
ว
งอสั
งหาริ มทรัพย์ประเภทที่ดินพร้อม
เงินฝากธนาคาร
4, 6
อาคารศู
น
ย์
ก
ารค้
า
และระบบสาธารณู
ป
โภค
และโรงแรม
ลูกหนี้คา่ เช่าและบริ การ
4, 7
จานวน 6 โครงการ
ดอกเบี้ยค้างรับ
4
1. โครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2
ภาษีมูลค่าเพิ่มขอคืน
ที่ต้งั ถนนพระรามที่ 2 เขตบางขุนเทียน กรุ งเทพมหานคร
สิ นทรัพย์อื่น

งบดุล

11.50

25.23

14.01

ร้ อยละของ
มูลค่ าเงินลงทุน
(บาท)

5,542,995,247
111,861
73,290,459
5,616,397,567

9,179,000,000
248,541
400,306,635
9,579,555,176

7,186,000,000
136,411
62,509,836
7,248,646,247

ราคาทุน

5,678,000,000

10,698,000,000

6,962,000,000

ราคายุตธิ รรม

31 ธันวาคม 2561

12.41

23.38

15.22

ร้ อยละของ
มูลค่าเงินลงทุน
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2562
(บาท)

2561

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
นหนึ
่ งของงบการเงิ
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงินนเป็
เป็ นนส่
ส่ววนหนึ
่ งของงบการเงิ
นนี้ นนี้

รวมเงินลงทุนในสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์

สิทธิการเช่าในงานระบบสาธารณูปโภค
สินทรัพย์ค่สาุ ทใช้ธิจ่ายในการได้มาซึ่ งสิทธิการเช่า
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์

รวมหนีส้ ินสิทธิการเช่าอาคารโรงแรม พร้อมอาคารจอดรถ

หนี้สิน ที่ต้งั ถนนพัทยาสาย 1 ตาบลหนองปรื อ อาเภอบางละมุง
เจ้าหนี้การค้า จังหวัดชลบุรี
เจ้าหนี้อื่นสิทธิการเช่าอาคารศูนย์การค้าพร้อมพื้นที่จอดรถ
สิทธิการเช่าในงานระบบสาธารณูปโภค
เจ้าหนี้ภาษีค่าหใช้ักจณ
ที่จ่าย
่ายในการได้มาซึ่ งสิทธิการเช่า
เงินมัดจารัเครืบล่่ องตกแต่
วงหน้งา ติดตั้งและอุปกรณ์
ค่าใช้จ่ายค้ส่าวงจ่
ายบปรุ งสิทธิการเช่า
นปรั
รายได้คา่ เช่ารับล่วงหน้า
เงินกู6.ย้ ืมโครงการโรงแรมฮิลตัน พัทยา
หุ ้นกู้ ที่ต้งั ถนนพัทยาสาย 1 ตาบลหนองปรื อ อาเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี
หนี้สินอื่น

5. โครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช

รวมสินทรัพย์

6

4, 8
9
4

4
4

4
4

10,655,000,000

45,272,010,635
9

44,472,000,000

2,192,500,508
29,701,187,57272,830,971
29,995,210,681
60,000,000
3,826,998,485
3,505,000,000

1,501,667,006
16,985,841,642
16,854,572,452

46,849,783,133

150,753,438
139,294,107
4,892,299,492
34,250,431
32,157,221
3,246,532,994
69,618,018176,123,198 76,015,765
1,583,595,38515,525,000
1,543,590,985
333,386,896 7,852,287280,877,427
8,338,332,971 52,952,221
7,290,000,000
51,769,060
4,468,696,861
14,524,069,085
10,030,360,764
238,399,329
230,627,101

46,687,029,214

10,514,231,725

สินทรั พย์ งบประกอบรายละเอี ย ดเงิ น ลงทุ น
ทรัสนต์ในสิ
เพื่อการลงทุ
ในสิ
การเช่
าอสัพงย์หาริ
มทรัลพค่ย์ายุCPN
รีเทล โกรท
เงินลงทุ
าอสัทงธิหาริ
ิธรรม
ทรั
สทต์ธิกเพืารเช่
่อนการลงทุ
นมทรั
ในสิ
ทตธิามมู
การเช่าตอสั
งหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
งบประกอบรายละเอี
นลงทุณนวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ
(ราคาทุ
น 45,272.01 ล้ยาดเงิ
นบาท
31 ธันวาคม 2562
45,113.03 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
5
44,472,000,000
44,750,000,000
พื้นที่เฉพาะส่ วน
เงินลงทุ
นในหลั
กทรัน พย์ตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 900.35
ประเภทเงิ
นลงทุ
ของกองทรัสต์
ราคาทุน
ราคายุตธิ รรม
(บาท)
(ไร่ -งาน-ตารางวา)
ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 990.00 ล้านบาท
ย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
ณ วั4.นโครงการศู
ที่ 31 ธันนวาคม
2561)
901,642,042
999,423,613
ที่ต้งั ถนนมหิ ดลและถนนวัวลาย ตาบลหายยา
เงินฝากธนาคาร
4, 6
509,938,079
341,666,302
อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ลูกหนี้คา่ เช่สิาทและบริ
4, 7
143,710,701
130,917,645
ธิ การเช่ากทีาร
่ดิน สิทธิการเช่าอาคารศูนย์การค้าพร้อมอาคารจอดรถ
ดอกเบี้ยค้างรัอาคารอเนกประสงค์
บ
11,090
งานระบบสาธารณูปโภค เครื่ องตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์4 32-3-56.85 3,792,338
10,494,000,000
่
ค่
า
ใช้
จ
า
ยในการได้
ม
าซึ
่
ง
สิ
ท
ธิ
ก
ารเช่
า
152,780
ภาษีมูลค่าเพิ่มขอคืน
392,805,277
392,805,277
ส่
ว
นปรั
บ
ปรุ
ง
สิ
ท
ธิ
ก
ารเช่
า
20,078,945
สิ นทรัพย์อื่น
263,140,777
234,959,206

หมายเหตุ

31 ธันวาคม

98.01

7.72

16.07

23.48

ร้ อยละของ
มูลค่าเงินลงทุน
(บาท)

45,113,033,397

1,501,667,006
2,192,500,508
72,830,971
60,000,000
3,826,998,485

4,892,299,492
3,246,532,994
176,123,198
15,525,000
1,817,540
8,332,298,224

10,494,000,000
152,780
14,984,918
10,509,137,698

ราคาทุน

44,750,000,000

3,465,000,000

7,289,000,000

10,658,000,000

ราคายุตธิ รรม

31 ธันวาคม 2561

97.81

7.57

15.93

23.30

ร้ อยละของ
มูลค่าเงินลงทุน

135

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
6

29,701,187,572

สินทรัพย์สุทธิ

150,753,438
34,250,431
69,618,018
1,583,595,385
333,386,896
51,769,060
14,524,069,085
238,399,329

999,423,613
341,666,302
130,917,645
400,351,789
11,090
392,805,277
234,959,206
500,000,000
46,849,783,133
900,351,789

901,642,042
509,938,079
143,710,701
3,792,338
392,805,277
263,140,777
กรกฎาคม 2563
46,687,029,214

16,985,841,642

4, 8
9
4

4
4

4
4

จานวนเงินต้ น

วันครบกาหนด

29,995,210,681

16,854,572,452

46,172,362,424
139,294,107
32,157,221
76,015,765
1,543,590,985
280,877,427
52,952,221
4,468,696,861
10,030,360,764
230,627,101

45,373,642,042

100.00

46,103,033,397

990,000,000

45,749,423,613

-

*
999,423,613

999,423,613

ราคายุตธิ รรม

31 ธันวาคม 2561

(บาท)

500,000,000*
*
901,642,042

จานวนเงินต้น

990,000,000

1.99

ร้ อยละของ
มูลค่ าเงินลงทุน

401,642,042

ราคายุตธิ รรม

31 ธันวาคม 2562

(บาท)

44,750,000,000

2561

44,472,000,000

(บาท)

31 ธันวาคม

รวมหนีส้ ิน

หนีรวมเงิ
้สิน นลงทุน
เจ้า*หนี
า ่ยงั ไม่ได้รวมดอกเบี้ยค้างรับ
เป็ ้ นการค้
ราคาที
เจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
เงินมัดจารับล่วงหน้า
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รายได้คา่ เช่ารับล่วงหน้า
เงินกูย้ ืม
หุ ้นกู้
หนี้สินอื่น

2562

รีเทล โกรท

หมายเหตุ

ทรัสต์ เพื่อการลงทุนในสิ ทธิการเช่ าอสั งหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
เงินลงทุนในสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม
ทรัสต์เพื่อการลงทุ
นในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN
งบประกอบรายละเอี
ดเงินลงทุ
(ราคาทุ
น 45,272.01 ล้ยานบาท
ณ วันนที่ 31 ธันวาคม 2562 และ
45,113.03 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
5
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 900.35
ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 990.00 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
เงินลงทุนในหลักทรั พย์
เงินฝากธนาคาร
4, 6
เงินลงทุนในหน่ วยลงทุน
ลูกหนี้คา่ เช่าและบริ การ
4, 7
กองทุนเปิ ดทหารไทยธนรัฐ
ดอกเบี้ยค้างรับ
4
ภาษีมูลค่าเพิ่มขอคืน
เงินฝากประจา
สิ นทรัพย์อื่น
ธนาคาร อาคารสงเคราะห์
รวมสินทรัพย์
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์

สินทรั พย์ งบประกอบรายละเอี ย ดเงิ น ลงทุ น

งบดุล

100.00

2.19

ร้ อยละของ
มูลค่ าเงินลงทุน

ทรัสต์ เพื่ อการลงทุนในสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
งบดุล
ทรัสต์เพืงบก�
่อการลงทุ
นในสิทนธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
ำไรขาดทุ
งบกาไรขาดทุ
ทรัสต์เพืน่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท

31 ธันวาคม
หมายเหตุ

สินทรั พย์
เงินลงทุนในสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม หมายเหตุ
(ราคาทุน 45,272.01 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ
รายได้
จากการลงทุ
น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
45,113.03
ล้านบาท
5
รายได้
คา่ นเช่ในหลั
าและค่กทรั
าบริพกย์ารตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 900.35
4
เงินลงทุ
ดอกเบี
4
้ ยรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 990.00 ล้านบาท
ล้านบาท
รายได้
4
ณ วัอนื่นที่ 31 ธันวาคม 2561)
รวมรายได้
เงินฝากธนาคาร
4, 6
4, 7
ค่ลูากใช้หนีจ่า้ คยา่ เช่าและบริ การ
างรับ การ
4
ต้ดอกเบี
นทุนเช่้ ยค้าและบริ
4
มูลค่าเพิ
่มขอคืดนการ
ค่ภาษี
าธรรมเนี
ยมการจั
4, 12
ทรัพย์อยื่นมทรัสตี
ค่สิานธรรมเนี
4, 12
นทรัยพมนายทะเบี
ย์
ค่รวมสิ
าธรรมเนี
ยน
12
ค่าธรรมเนี ยมบริ หารอสังหาริ มทรัพย์
4, 12
้สิน ยมวิชาชีพ
ค่หนี
าธรรมเนี
ารค้า หาร
4
ค่เจ้าาใช้หนีจ่า้ กยในการบริ
4
4
้ อื่น
ต้เจ้นาทุหนี
นทางการเงิ
น
4
เจ้าหนีา้ใช้
ภาษี
รวมค่
จ่าหยัก ณ ที่จ่าย
เงินมัดจารับล่วงหน้า
4
รายได้
ค่าใช้จจ่าากการลงทุ
ยค้างจ่าย นสุ ทธิ
4
รายได้คา่ าไร
เช่ารั(ขาดทุ
บล่วงหน้
รายการก
น) สุาทธิจากเงินลงทุน
เงินกูย้ ืม าไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
4, 8
รายการก
หุ้นกูเงิ้ นลงทุนในสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
9
หนี้ สเงิิ นนอืลงทุ
่น นในหลักทรัพย์
4
รวมหนีส้ าไร
ิน (ขาดทุน) สุทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจาก
รายการก
เงินลงทุนในสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
สินทรั พย์สุทธิ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
รวมรายการกาไร (ขาดทุน) สุ ทธิจากเงินลงทุน

5
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รายงานประจำ�ปี 2562นเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
้

6
11

2561

สาหรับปี สิ้นสุ(บาท)
ดวันที่
31 ธันวาคม
2562
2561
(บาท)

44,472,000,000
44,750,000,000
5,111,246,352
4,911,987,727
10,609,643
3,890,566
19,737,557
11,468,334
901,642,042
999,423,613
5,141,593,552
509,938,079 4,927,346,627
341,666,302
143,710,701
130,917,645
3,792,338 141,465,287
11,090
121,747,170
392,805,277 133,964,141
392,805,277
134,656,099
263,140,777
234,959,206
36,724,663
34,099,961

46,687,029,214
46,849,783,133
5,168,150
5,175,000
471,721,962
512,979,763
811,000
807,200
150,753,438 120,417,421
139,294,107
112,239,746
34,250,431 400,738,596
32,157,221
502,414,489
69,618,018 1,349,647,369
76,015,765
1,385,483,279
1,583,595,385
1,543,590,985
3,756,110,273
333,386,896 3,577,699,258
280,877,427
51,769,060
52,952,221
4,468,696,861
14,524,069,085
10,030,360,764
(8,808,877)
(3,334,220)
238,399,329
230,627,101
8,000,681
16,985,841,642
16,854,572,452
(436,977,239)
242,759,363
29,701,187,572
29,995,210,681
1,290,253
9,430,946
(436,495,182)
248,856,089
3,319,615,091

การเพิ่มขึน้ สุ ทธิในสินทรั พย์สุทธิจากการดาเนินงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

2562

3,826,555,347

ทรัสต์ เพื่ อการลงทุนในสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
งบดุล

นแปลงสิ
ุทธิ รีเทล โกรท
ทรัสต์เงบแสดงการเปลี
พื่อการลงทุนในสิทธิก่ยารเช่
าอสังหารินมทรั
ทรัพพย์ย์ สCPN
งบแสดงการเปลี
่ยนแปลงสิ
ย์ สุทาธิอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
ทรัสต์เพื่อการลงทุ
นในสินทรั
ทธิกพารเช่

31 ธันวาคม
หมายเหตุ

สินทรั พย์
หมายเหตุ
เงินลงทุนในสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม
(ราคาทุน 45,272.01 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ
การเพิ
่มขึน้ (ลดลง)
ย์สุธัทนธิจวาคม
ากการด
าเนินงานในระหว่ างปี
45,113.03
ล้านบาทในสิณนวัทรั
นทีพ่ 31
2561)
5
นสุพทย์ธิตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 900.35
เงิรายได้
นลงทุจากการลงทุ
นในหลักทรั
รายการก
าไรณ(ขาดทุ
น) ธัสุนทวาคม
ธิที่เกิด2562
ขึ้นจากเงิ
ลงทุน ล้านบาท
ล้านบาท
วันที่ 31
และน990.00
ทธิการเช่
ณเงิวันนลงทุ
ที่ 31นธัในสิ
นวาคม
2561)าอสังหาริ มทรัพย์
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินฝากธนาคาร
4, 6
รายการกาไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจาก
ลูกหนี้ คา่ เช่าและบริ การ
4, 7
เงินลงทุนในสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
5
ดอกเบี้ยค้างรับ
4
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
ภาษีมูลค่าเพิ่มขอคืน
การเพิ่มขึน้ สุ ทธิในสิ นทรั พย์สุทธิจากการดาเนินงาน
สิ นทรัพย์อื่น
10
หั ก ลดทุนชาระแล้วของกองทรัสต์โดยจ่ายคืนให้แก่ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์
รวมสินทรัพย์
11
หั ก การจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผถู้ ือหน่วยทรัสต์
การเพิ
หนี
้สิน่มขึน้ (ลดลง) ของสินทรัพย์สุทธิระหว่างปี
สิ นทรัพย์สุทธิตน้ ปี
เจ้าหนี้ การค้า
4
สิ นทรัพย์สุทธิปลายปี
เจ้าหนี้ อื่น
4
เจ้าหนี้ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
เงินมัดจารับล่วงหน้า
4
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
4
รายได้คา่ เช่ารับล่วงหน้า
เงินกูย้ ืม
4, 8
หุ ้นกู้
9
หนี้สินอื่น
4

2562

2561

สาหรับปี สิ(บาท)
้นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม
2562
2561
(บาท)

44,472,000,000
3,756,110,273

44,750,000,000
3,577,699,258

(8,808,877)
(3,334,220)
901,642,042
999,423,613
8,000,681
509,938,079
341,666,302
143,710,701
130,917,645
(436,977,239)
242,759,363
3,792,338
11,090
1,290,253
9,430,946
392,805,277
392,805,277
3,319,615,091
3,826,555,347
263,140,777
234,959,206
(636,972,043)
46,687,029,214
46,849,783,133
(3,613,638,200)
(2,656,520,778)
(294,023,109)
533,062,526
29,995,210,681
29,462,148,155
150,753,438
139,294,107
29,701,187,572
29,995,210,681
34,250,431
32,157,221
69,618,018
76,015,765
1,583,595,385
1,543,590,985
333,386,896
280,877,427
51,769,060
52,952,221
4,468,696,861
14,524,069,085
10,030,360,764
238,399,329
230,627,101

รวมหนีส้ ิน

16,985,841,642

16,854,572,452

สิ นทรัพย์สุทธิ

29,701,187,572

29,995,210,681

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

6
12

137

ทรัสต์ เพื่ อการลงทุนในสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
งบดุล

งบกระแสเงินสด

ทรัสต์ เพื่อการลงทุนในสิ ทธิการเช่ าอสั งหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
ทรัสต์นเพืสด่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
งบกระแสเงิ

31 ธันวาคม
หมายเหตุ

สินทรั พย์
เงินลงทุนในสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม
หมายเหตุ
(ราคาทุน 45,272.01 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ
45,113.03
ล้านบาท
ณ วันาเนิที่ น31งานธันวาคม 2561)
5
กระแสเงิ
นสดจากกิ
จกรรมด
เงิการเพิ
นลงทุ่มขึน้ นในหลั
ทรัพพย์ย์สตุทามมู
ลค่ายุตาเนิ
ิธรรม
ในสิ นกทรั
ธิจากการด
นงาน(ราคาทุน 900.35
ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 990.00 ล้านบาท
ปรับกระทบรายการเพิ่มขึน้ (ลดลง) ในสินทรัพย์ สุทธิจากการดาเนินงาน
ณให้วัเป็นนเงิ
ที่ 31
ธันทวาคม
นสดสุ
ธิได้ม2561)
าจากกิจกรรมดาเนินงาน
เงิการซื
นฝากธนาคาร
4, 6
้ อเงินลงทุนในสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
ลูเงิกนหนี
า่ เช่าและบรินกลงทุ
าร นในสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
4, 7
รับ้ คจากการขายเงิ
การซื้ อ้ ยเงิค้นาลงทุ
ดอกเบี
งรับนในหลักทรัพย์
4
การจมาหน่
ลงทุนนในหลักทรัพย์
ภาษี
ูลค่าาเพิยเงิ่มนขอคื
สิการ
นทรั(เพิพ่มย์ขึอ้ นื่น) ลดลงในลูกหนี้คา่ เช่าและบริ การ
การเพิ่มขึ้นในสิ นทรัพย์อื่น
การเพิ่มขึ้นในเจ้าหนี้การค้า
การเพิ
หนี
้สิน่มขึ้น (ลดลง) ในเจ้าหนี้อื่น
การลดลงในเจ้าหนี้ภาษีหกั ณ ที่จ่าย
เจ้าหนี้การค้า
การเพิ่มขึ้นในเงินมัดจารับล่วงหน้า
เจ้าหนี้อื่น
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เจ้การเพิ
าหนี่ม้ ภขึาษี้ น ห(ลดลง)
ัก ณ ทีในรายได้
่จ่าย คา่ เช่ารับล่วงหน้า
เงิการเพิ
นมัด่มจขึารั้ นบในหนี
ล่วงหน้
้ สินาอื่น
ค่ดอกเบี
าใช้จ่า้ ยยค้
รับางจ่าย
รายได้
คา่ เช่้ ย ารับล่วงหน้า
รับดอกเบี
เงิต้นทุกูยน้ ืมทางการเงิน
หุรายการ
้นกู้ (กาไร) ขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
หนี้ สเงิิ นนอืลงทุ
่น นในสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
รวมหนีส้ ิน
รายการ (กาไร) ขาดทุนสุทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจาก
สินทรัเงินพลงทุ
ย์สุทนธิในสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินสดสุทธิได้มาในกิจกรรมดาเนินงาน

รวมสินทรั พย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

4
4
4
4
4, 8
9
4
5

6
13

2562

2561

สาหรับปี สิ(บาท)
้นสุดวันที่
31 ธันวาคม
2562

2561
(บาท)

44,472,000,000

44,750,000,000

3,319,615,091

3,826,555,347

901,642,042
509,938,079
(168,218,840)
143,710,701
432,723
(1,849,042,165)
3,792,338
1,957,072,506
392,805,277
(12,793,056)
263,140,777

999,423,613
341,666,302
(200,681,986)
130,917,645
107,129
11,090
392,805,277
57,706,886
234,959,206

(28,181,571)
46,687,029,214
11,459,331
2,093,210
(6,397,747)
150,753,438
40,004,400
34,250,431
3,309,186
69,618,018
(1,183,161)
1,583,595,385
7,772,228
333,386,896
(10,609,643)
5,870,559
51,769,060
502,414,489 -

46,849,783,133

14,524,069,085
8,808,877
238,399,329

10,030,360,764
3,334,220
230,627,101

16,985,841,642

16,854,572,452

436,977,239
29,701,187,572
(1,290,253)
4,210,112,722

(242,759,363)
29,995,210,681

(8,000,681)

(113,262,204)
32,241,826
(25,079,890)
(521,933,185)
139,294,107
119,520,461
32,157,221
(527,665,357)
76,015,765
1,471,643
1,543,590,985
32,269,565
280,877,427
(3,890,566)
3,954,520
52,952,221
400,738,596
4,468,696,861

-

(9,430,946)
2,833,196,696

ทรัสต์ เพื่ อการลงทุนในสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
งบดุล

งบกระแสเงินสด

ทรัสต์ เพื่อการลงทุนในสิ ทธิการเช่ าอสั งหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
ทรัสต์นเพืสด่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
งบกระแสเงิ

สินทรั พย์
เงินลงทุนในสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม
(ราคาทุน 45,272.01 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ
45,113.03
ล้านบาท
ณ วันดหาเงิ
ที่ 31นธันวาคม 2561)
กระแสเงิ
นสดจากกิ
จกรรมจั
เงิจ่านยคืลงทุ
นเงินนในหลั
กูย้ ืม กทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 900.35
เงิล้นาสดรั
บจากเงิ
นบาท
ณ วันนกูทีย้ ่ ืม31 ธันวาคม 2562 และ 990.00 ล้านบาท
เงิณ
นสดรั
าหน่า2561)
ยหุ้นกู้
วันทีบ่จากการจ
31 ธันวาคม
จ่ายในการจาหน่ายหุ ้นกู้
เงิค่านใช้ฝากธนาคาร
ลูจ่กายดอกเบี
หนี้ คา่ เช่้ ยาและบริ การ
ลดทุนชาระแล้วของกองทรัสต์โดยจ่ายคืนให้แก่ผถู้ ือหน่วยทรัสต์
ดอกเบี้ยค้างรับ
การจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผถู้ ือหน่วยทรัสต์
ภาษี
มูลค่าเพิมขอคืน
เงินสดสุทธิใช้่ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
สิ นทรัพย์อื่น

31 ธันวาคม
หมายเหตุ

2562

2561

สาหรับปี สิ(บาท)
้นสุดวันที่
31 ธันวาคม
หมายเหตุ

5

2562

2561
(บาท)

Statements
of
44,472,000,000

44,750,000,000

(5,204,716,579)
726,239,924
4,495,000,000
901,642,042
(4,592,888)
509,938,079
(440,133,202)
143,710,701
3,792,338
(3,613,638,200)
392,805,277
(4,041,840,945)

(9,995,689,062)
10,040,000,000
999,423,613
(10,261,030)
341,666,302
(284,446,537)
130,917,645
(636,972,043)
11,090
(2,656,520,778)
392,805,277
(3,543,889,450)

168,271,777
46,687,029,214
341,666,302
509,938,079

(710,692,754)
46,849,783,133
1,052,359,056
341,666,302

150,753,438
34,250,431
69,618,018
1,583,595,385
333,386,896
51,769,060
14,524,069,085
238,399,329

139,294,107
32,157,221
76,015,765
1,543,590,985
280,877,427
52,952,221
4,468,696,861
10,030,360,764
230,627,101

รวมหนีส้ ิน

16,985,841,642

16,854,572,452

สิ นทรัพย์สุทธิ

29,701,187,572

29,995,210,681

8
8
9
9 4, 6

4, 7

10
4
11

263,140,777

เงินฝากธนาคารเพิ่มขึน้ (ลดลง) - สุทธิ
รวมสินทรัพย์
เงินฝากธนาคารต้นปี
เงิน้สฝากธนาคารปลายปี
หนี
ิน

เจ้าหนี้ การค้า
เจ้าหนี้ อื่น
เจ้าหนี้ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
เงินมัดจารับล่วงหน้า
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รายได้คา่ เช่ารับล่วงหน้า
เงินกูย้ ืม
หุ ้นกู้
หนี้สินอื่น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

4
4
4
4
4, 8
9
4

6
14

234,959,206
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ทรัสต์ เพื่ อการลงทุนในสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
งบดุล

ข้อมูลทางการเงินที่สาคัญ
ทรัสต์ เพืทรั
่อการลงทุ
ในสิ ทธิการเช่
าอสัทงธิหาริ
มทรัาพอสั
ย์ CPN
สต์เพื่นอการลงทุ
นในสิ
การเช่
งหาริรีมเทล
ทรัพโกรท
ย์ CPN
ข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญ

รีเทล โกรท

สินทรั พย์
เงินลงทุนในสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม
(ราคาทุน 45,272.01 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ
45,113.03 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 900.35
ข้อล้มูาลนบาท
ผลการดาเนิ
ณ นวังาน
นที่ (ต่31อหน่
ธันวย)วาคม 2562 และ 990.00 ล้านบาท
มูลค่ำสินทรัพย์สุทธิ ตน้ ปี / งวด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
รายได้ (ขาดทุน) จากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคาร
รำยได้จำกกำรลงทุนสุทธิ
ลูรำยกำรก
กหนี้คำไร
า่ เช่(ขำดทุ
าและบริ
น) สุทกธิาร
ที่เกิดขึ้นจำกเงินลงทุน
เงิน้ ยลงทุ
ดอกเบี
ค้านงรัในสิบ ทธิกำรเช่ำอสังหำริ มทรัพย์
นในหลักทรัพย์
ภาษีเงิมนูลลงทุ
ค่าเพิ
่มขอคืน
รำยกำรกำไร (ขำดทุน) สุทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจำก
สิ นทรั
ย์อนื่นในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริ มทรัพย์
เงินพลงทุ

31 ธันวาคม
หมายเหตุ

สำหรับปี สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวำคม
52562
44,472,000,000
2561
(บาท)
13.5573

4, 6
1.6977
4, 7
4 (0.0040)
0.0036

รวมรำยได้ (ขำดทุน) จำกกิจกรรมกำรลงทุน

4
4
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบกำรเงินนี้

6

-

999,423,613
341,666,302
0.1011
130,917,645
(0.0114)
11,090
392,805,277
234,959,206
(0.2738)

(0.1975)
0.0006

0.0043
46,687,029,214

46,849,783,133

1.5004
(1.6333)

1.7295
150,753,438
(0.2879)
34,250,431
(1.2007)

(0.1841)
13.4028
0.0977
139,294,107
32,157,221
76,015,765
13.3164

1,543,590,985
280,877,427
(1.38)
52,952,221
4,468,696,861
10,030,360,764
29,462,148,155
230,627,101
0.53

17.14

16.50
16,985,841,642

1.28
16,854,572,452

0.54
29,995,826,029

0.67
29,701,187,572

1.43
29,995,210,681

4
4

13.4244

11.07

4, 8
9
29,701,187,572
4 4.62

* มูลค่ำกำรซื้อขำยเงินลงทุนระหว่ำงปี /งวดไม่ได้รวมเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนในเงินฝำกธนำคำร
และคำนวณโดยใช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักตำมระยะเวลำที่มีอยูใ่ นระหว่ำงปี / งวด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

13.3164

901,642,042
509,938,079
1.6170
143,710,701
(0.0015)
3,792,338
392,805,277
263,140,777
0.1097

ตั้งแต่วนั ที่
29 พฤศจิกำยน 2560
(วันจัดตั้งกองทรัสต์)
ถึงวันที่ 31 ธันวำคม
44,750,000,000
2560

69,618,018
13.5573
1,583,595,385
333,386,896
12.81
51,769,060
14,524,069,085
29,995,210,681
238,399,329
4.52

อัตรำส่วนของรำยได้
รวมหนี
ส้ ิน จำกกำรลงทุนต่อมูลค่ำสินทรัพย์สุทธิถวั เฉลี่ยระหว่ำงปี / งวด (ร้ อยละ)
อัตรำส่วนของจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของกำรซื้ อขำยเงินลงทุนระหว่ำงปี / งวด
สินต่อทรัมูลพค่ำย์สิสนุ ททรัธิพย์สุทธิถวั เฉลี่ยระหว่ำงปี / งวด (ร้ อยละ)*
มูลค่ำสินทรัพย์สุทธิ ถวั เฉลี่ยระหว่ำงปี / งวด (บาท)

2561
(บาท)สำหรับระยะเวลำ

รวมสิเงินนลงทุ
ทรันพในหลั
ย์ กทรัพย์

หนี
ิน วยทรัสต์ที่ออกจำกกำรแปลงสภำพกองทุนรวมมำกองทรัสต์ในระหว่ำงปี / งวด
บวก้สหน่
บวก
่เพิ่มขึ้นของบัญชีปรับสมดุล
เจ้
าหนีกำรเปลี
า
้ การค้่ยนแปลงที
หั ก ลดทุนชำระแล้วของกองทรัสต์โดยจ่ำยคืนให้แก่ผถู้ ือหน่วยทรัสต์
เจ้
าหนี้อื่น
หั ก กำรจ่ำยประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผถู้ ือหน่วยทรัสต์
เจ้าหนี้ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
มูลค่าสินทรัพย์ สุทธิปลายปี / งวด
เงินมัดจารับล่วงหน้า
ค่อัตาราส่
ใช้จว่านของการเพิ
ยค้างจ่ายม่ ขึน้ (ลดลง) สุทธิของสินทรัพย์สุทธิที่เกิดจากการดาเนินงาน
ต่อมูลคค่า่ สิเช่นาทรัรับ
พย์ล่สวุ ทงหน้
ธิถวั เฉลี
รายได้
า ่ยระหว่างปี / งวด (ร้ อยละ)
เงินกูย้ ืม
อัตราส่ วนทางการเงินที่สาคัญและข้ อมูลประกอบเพิม่ เติมที่สาคัญ
หุมูล้นค่กูำสิ้ นทรัพย์สุทธิปลำยปี / งวด (บาท)
หนี
อื่น ำใช้จ่ำยรวมต่อมูลค่ำสินทรัพย์สุทธิถวั เฉลี่ยระหว่ำงปี / งวด (ร้ อยละ)
้ สินวนของค่
อัตรำส่

2562

29,863,493,236

29,448,570,672

ทรัสต์ เพื่อการลงทุนในสิ ทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
น
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
น
การเช่า2562
อสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
สาหรัทรับปีสต์สิเ้นพื่อสุการลงทุ
ดวันที่น31ในสิธัทนธิวาคม
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ

สารบัญ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ลักษณะของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
เกณฑ์การจัดทางบการเงิน
นโยบายการบัญชีที่สาคัญ
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินลงทุนในสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้ค่าเช่าและค่าบริ การ
เงินกูย้ มื
หุน้ กู้
ส่ วนของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
การจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์
ค่าใช้จ่าย
ส่ วนงานดาเนินงาน
เครื่ องมือทางการเงิน
การลงทุนเพิ่มเติมในเงินลงทุนในสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
การจัดประเภทรายการใหม่
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิ ทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกงบการเงินจากกรรมการผูม้ ีอานาจของผูจ้ ดั การกองทรัสต์เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
1

ลักษณะของทรัสต์ เพื่อการลงทุนในสิ ทธิการเช่ าอสั งหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
ทรั ส ต์ เ พื่ อ การลงทุ น ในสิ ท ธิ ก ารเช่ า อสั ง หาริ มทรั พ ย์ CPN รี เ ทล โกรท (“กองทรั ส ต์ ” ) เป็ นกองทรั ส ต์ ต าม
พระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 (“พระราชบัญญัติฯ”) ที่ก่อตั้งขึ้นตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์เมื่อ
วันที่ 29 พฤศจิ กายน 2560 โดยเป็ นกองทรั สต์ที่เกิ ดจากการแปลงสภาพจากกองทุนรวมอสั งหาริ มทรั พย์ CPN
รี เทล โกรท (“กองทุนรวม”) และรับโอนสิ นทรัพย์ หนี้สิน และภาระผูกพันจากกองทุนรวมเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560
กองทรัสต์เป็ นประเภทไม่รับไถ่ถอนหน่ วยทรัสต์และไม่มีกาหนดอายุโครงการ กองทรัสต์มีวตั ถุประสงค์เพื่อระดม
เงิ นทุ นและน าเงิ นลงทุ นส่ ว นใหญ่ ไ ปลงทุ นในอสั ง หาริ มทรั พ ย์หรื อสิ ทธิ การเช่ า อสั งหาริ มทรั พ ย์ และจัด หา
ผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กองทรัสต์ได้ลงทุนในสิ ทธิ การเช่า
อสังหาริ มทรัพย์จานวน 6 โครงการ คือ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้า ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชี ยงใหม่ แอร์ พอร์ ต ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั
พัทยา บีช และโรงแรมฮิลตัน พัทยา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์รายใหญ่ของกองทรัสต์คือ บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) ซึ่งถือ
หน่วยทรัสต์ท้ งั สิ้ นร้อยละ 26.69 ของหน่วยทรัสต์ที่ออกและชาระแล้ว (2561: ร้ อยละ 26.69)
บริ ษทั ซี พีเอ็น รี ท แมเนจเมนท์ จากัด (“ผูจ้ ดั การกองทรัสต์”) ทาหน้าที่ดูแลจัดการทรัพย์สิ นของกองทรัสต์ โดยมี
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิ ชย์ จากัด ทาหน้าที่เป็ นทรัสตีของกองทรัสต์ และบริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา
จากัด (มหาชน) (“เซ็นทรัลพัฒนา”) ทาหน้าที่เป็ นผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์

2

เกณฑ์ การจัดทางบการเงิน

(ก) เกณฑ์ การถือปฏิบัติ
งบการเงิ นนี้ จัด ทาขึ้ นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น รวมถึ งแนวปฏิ บัติทางการบัญชี ที่ประกาศใช้โ ดย
สภาวิช าชี พ บัญชี ฯ กฎระเบี ย บและประกาศคณะกรรมการกากับ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ที่เ กี่ ย วข้อ ง
นอกจากนี้ งบการเงิ นได้จัดทาขึ้นตามหลักเกณฑ์และรู ปแบบที่ กาหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 106 เรื่ อง
“การบัญชีสาหรับกิจการที่ดาเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน”
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ทรัสต์ เพื่อการลงทุนในสิ ทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
มาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับได้มีการออกและปรับปรุ งใหม่ซ่ ึ งมีผลบังคับใช้ สาหรับรอบระยะเวลา
บัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 ทั้งนี้ การถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง
รายได้ จากสัญญาที่ทากับลูกค้ า (“TFRS 15”) เป็ นครั้งแรกแทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 เรื่ อง รายได้ (“TAS 18”)
และการตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ เกี่ ยวข้อง ไม่มีผลกระทบอย่างมี สาระสาคัญต่องบการเงิ นของ
กองทรัสต์
ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่ อนไข และวิธีการรายงานการเปิ ดเผยข้อมู ลของ
กองทุนรวมและทรัสต์ที่มีการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์หรื อโครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 27 มกราคม 2563
กองทุนรวมและทรัสต์ดงั กล่าวต้องจัดทาและเปิ ดเผยข้อมูลงบการเงินสาหรับรอบปี 2563 ตามแนวปฏิบตั ิทางบัญชี
ตามที่สมาคมบริ ษทั จัดการลงทุนกาหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน กลต. ขณะนี้ กองทรัสต์อยู่ระหว่าง
การพิจารณาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่องบการเงินในงวดแรกที่ถือปฏิบตั ิตามแนวปฏิบตั ิทางบัญชีดงั กล่าวข้างต้น
(ข) เกณฑ์ การวัดมูลค่ า
งบการเงิ นนี้ จัด ทาขึ้ นโดยถื อ หลักเกณฑ์การบันทึ กตามราคาทุ น เดิ ม ยกเว้นรายการเงิ นลงทุ นในสิ ท ธิ การเช่ า
อสังหาริ มทรัพย์และเงินลงทุนในหลักทรัพย์ วัดมูลค่าด้วยราคายุติธรรม
(ค) สกุลเงินที่ใช้ ในการดาเนินงานและนาเสนองบการเงิน
งบการเงินนี้ จดั ทาและแสดงหน่วยเงินตราเป็ นเงินบาท ซึ่ งเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนิ นงานของกองทรัสต์ ข้อมูล
ทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้แสดงเป็ นหลักพันบาท ยกเว้นที่ระบุไว้เป็ น
อย่างอื่น
(ง)

การใช้ วิจารณญาณและการประมาณการ
ในการจัดทางบการเงินให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ ริ หารต้องใช้วิจารณญาณ การประมาณ
การและข้อสมมติหลายประการ ซึ่ งมีผลกระทบต่อการกาหนดนโยบายการบัญชี ของกองทรัสต์ ทั้งนี้ ผลที่เกิดขึ้น
จริ งอาจแตกต่างจากที่ประมาณการไว้ ประมาณการและข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทางบการเงินจะได้รับการทบทวน
อย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็ นต้นไป
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิ ทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ
ข้อมูลเกี่ยวกับข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งมีความเสี่ ยงอย่างมี
นัยสาคัญที่จะส่ งผลให้ตอ้ งมีการปรับปรุ งที่มีสาระสาคัญในมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ในปี บัญชีถดั ไป ได้เปิ ดเผย
ในหมายเหตุขอ้ 5 เงินลงทุนในสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
3

นโยบายการบัญชีที่สาคัญ
นโยบายการบัญชีที่นาเสนอดังต่อไปนี้ได้ถือปฏิบตั ิโดยสม่าเสมอสาหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน

(ก) การวัดค่ าเงินลงทุน
เงินลงทุนในสิ ทธิ การเช่ าอสังหาริ มทรั พย์
สิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์และสิ นทรัพย์ที่ซ้ื อ และ/หรื อลงทุนโดยกองทรัสต์รวมถึงที่ดิน อาคาร และเครื่ องตกแต่ง
ติดตั้ง และอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับการดาเนิ นธุรกิจจะบันทึกในบัญชีเงินลงทุนในสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์
เงิ นลงทุนในสิ ทธิ การเช่ าอสั งหาริ มทรั พ ย์แ สดงด้วยมู ลค่ายุติธรรมโดยไม่ คิดค่าเสื่ อมราคา มูลค่ายุติธรรมของ
เงินลงทุนในสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ได้มาจากราคาประเมินโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระที่ได้รับความเห็นชอบตาม
ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ว่าด้วยการให้ค วามเห็นชอบบริ ษทั ประเมินมูลค่าทรัพย์สินและ
ผูป้ ระเมินหลักเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ ทั้งนี้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะจัดให้มีการประเมินราคาทุกสองปี นับตั้งแต่
วันที่มีการประเมินมูลค่าเต็มรู ปแบบครั้งล่าสุ ด และจัดให้มีการสอบทานการประเมินมูลค่าทุกปี นับแต่วนั ที่มีการ
ประเมินมูลค่าเต็มรู ปแบบครั้งล่าสุ ด ทั้งนี้ ผจู ้ ดั การกองทรัสต์จะไม่แต่งตั้งบริ ษทั ประเมินค่าทรัพย์สินรายใดรายหนึ่ง
ให้ประเมินค่าเงินลงทุนในสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์เดียวกันติดต่อเกิน 2 ครั้ง
กาไรหรื อขาดทุนจากการวัดค่าเงินลงทุนในสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ถือเป็ นรายการกาไรหรื อขาดทุนสุ ทธิ ที่ยงั
ไม่เกิดขึ้นในงบกาไรขาดทุน
เงินลงทุนในหลักทรั พย์
เงิ นลงทุนจะรั บรู ้ เ ป็ นสิ นทรั พย์ด้วยราคาทุน ณ วันที่ กองทรั ส ต์มีสิ ท ธิ ในเงิ นลงทุ นนั้น ราคาทุนของเงิ น ลงทุน
ประกอบด้วย รายจ่ายซื้อเงินลงทุน และค่าใช้จ่ายโดยตรงที่กองทรัสต์จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิ ทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
เงินลงทุนที่ไม่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับแสดงตามมูลค่ายุติธรรม โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนด
โดยสมาคมบริ ษทั จัดการลงทุน และตามข้อกาหนด หลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนใน
ตราสารหนี้ที่ไม่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กาไรหรื อขาดทุนจากการวัดค่าเงินลงทุนถือเป็ นรายการกาไรหรื อขาดทุนสุ ทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ้นในงบกาไรขาดทุน
การจาหน่ ายเงินลงทุน
เมื่ อมี การจาหน่ ายเงิ นลงทุน ผลต่างระหว่างจานวนเงินสุ ทธิ ที่ได้รับและมูลค่าตามบัญชี จะถูกบันทึ กในงบกาไร
ขาดทุน
ในกรณี ที่กองทรัสต์จาหน่ายบางส่ วนของเงินลงทุนที่ถืออยู่ การคานวณต้นทุนสาหรับเงินลงทุนที่จาหน่ายไปและ
เงินลงทุนที่ยงั ถืออยูใ่ ช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
(ข) เงินฝากธนาคาร
เงินฝากธนาคารในงบกระแสเงินสดประกอบด้วยยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรี ยก
(ค) ลูกหนี้ค่าเช่ าและบริการ
ลูกหนี้ค่าเช่าและบริ การแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หกั ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ ประเมิ นโดยการวิเคราะห์ประวัติ การชาระหนี้ และการคาดการณ์ เกี่ ยวกับการชาระหนี้
ในอนาคตของลูกค้า ลูกหนี้จะถูกตัดจาหน่ายบัญชีเมื่อทราบว่าเป็ นหนี้สูญ
(ง)

เจ้ าหนี้การค้ าและเจ้ าหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นแสดงในราคาทุน

(จ) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยแสดงในราคาทุน
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(ฉ) รายได้
การให้ เช่ า
รายได้ค่าเช่าจากเงินลงทุนในสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์รับรู ้ในงบกาไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญา
เช่า ค่าใช้จ่ายเริ่ มแรกที่เกิดขึ้นเป็ นการเฉพาะเพื่อให้เกิดสัญญาเช่ารับรู ้เป็ นส่ วนหนึ่ งของรายได้ค่าเช่าทั้งสิ้ นตาม
สัญญา ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นรับรู ้เป็ นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีซ่ ึงค่าเช่านั้นเกิดขึ้น
การให้ บริ การ
รายได้การให้บริ การรับรู ้เมื่อลูกค้ามีอานาจควบคุมในบริ การด้วยจานวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่ งตอบแทนที่กองทรัสต์
คาดว่าจะมีสิทธิได้รับซึ่งไม่รวมจานวนเงินที่เก็บแทนบุคคลที่สาม รายได้ที่รับรู ้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและแสดงสุ ทธิ
จากส่ วนลดการค้า และส่ วนลดตามปริ มาณ รายได้จากการให้บริ การรับรู ้ ตลอดช่วงเวลาหนึ่ ง เมื่อได้ให้บริ การแก่
ลูกค้าแล้ว
ดอกเบีย้ รั บ
ดอกเบี้ยรับบันทึกในงบกาไรขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง
(ช) ค่ าใช้ จ่าย
ค่าใช้จ่ายบันทึกในงบกาไรขาดทุนในงวดที่ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ้น
สัญญาเช่ าดาเนินงาน
รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดาเนิ นงานบันทึกในงบกาไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ประโยชน์ที่ได้รับ
ตามสัญญาเช่าจะรับรู ้ในงบกาไรขาดทุนเป็ นส่ วนหนึ่งของค่าเช่าทั้งสิ้ นตามสัญญาตลอดอายุสัญญาเช่า
การประเมินว่ าข้ อตกลงประกอบด้ วยสัญญาเช่ าหรื อไม่
ณ วันที่ เริ่ มต้นข้อตกลงกองทรั สต์จะพิ จารณาว่าข้อตกลงดังกล่ าวประกอบด้วยสั ญญาเช่ า หรื อมี สั ญญาเช่ า เป็ น
ส่ วนประกอบหรื อไม่ โดยพิจารณาจากสิ นทรัพย์ที่มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจง ถ้าการปฏิบตั ิตามข้อตกลงนั้นขึ้นอยู่กบั
การใช้สินทรัพย์ที่มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจง และข้อตกลงนั้นจะนาไปสู่ สิทธิ ในการใช้สินทรัพย์ ถ้าทาให้กองทรัสต์มี
สิ ทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์
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ณ วันที่เริ่ มต้นข้อตกลง หรื อ มีการประเมินข้อตกลงใหม่กองทรัสต์แยกค่าตอบแทนสาหรับสัญญาเช่า และส่ วนที่
เป็ นองค์ประกอบอื่น โดยใช้มูลค่ายุติธรรมเป็ นเกณฑ์ในการแยก หากกองทรัสต์สรุ ปว่าเป็ นสัญญาเช่าการเงิน แต่ไม่
สามารถแบ่งแยกจานวนดังกล่าวได้อย่ างน่ าเชื่ อถือ ให้รับรู ้สินทรัพย์และหนี้ สินในจานวนที่เท่ากับมูลค่ายุติธรรม
ของสิ นทรัพย์ที่มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจงนั้น หลังจากนั้นจานวนหนี้สินจะลดลงตามจานวนที่จ่าย และต้นทุนทางการ
เงินตามนัยจากหนี้สินจะรับรู ้โดยใช้อตั ราดอกเบี้ยเงินกูย้ มื ส่ วนเพิ่มของกองทรัสต์
(ซ) ต้ นทุนทางการเงิน
ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายในทานองเดียวกันบันทึกในงบกาไรขาดทุนตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ งในงวดที่ค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวเกิดขึ้น
(ฌ) ภาษีเงินได้
กองทรัสต์ไม่มีภาระภาษีเงินได้นิติบุคคล เนื่องจากกองทรัสต์ไม่มีสถานะเป็ นนิติบุคคลตามมาตรา 39 แห่งประมวล
รัษฎากร
(ญ) การแบ่ งปันส่ วนทุน
กองทรัสต์บนั ทึกลดกาไรสะสม ณ วันที่ประกาศจ่ายประโยชน์ตอบแทน
(ฎ) บัญชีปรับสมดุล
ราคาเสนอขายหน่วยลงทุนซึ่ งเกินกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน ณ วันที่เกิดรายการของจานวนหน่วยลงทุนที่
ขายจะถูกบันทึกใน “บัญชีปรับสมดุล”
(ฏ) บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่มีอานาจควบคุมหรื อควบคุมร่ วมกันทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมหรื อมีอิทธิพลอย่างมีสาระสาคัญในการตัดสิ นใจทางการเงินและการบริ หารของกองทรัสต์ หรื อ บุคคลหรื อ
กิ จ การที่ อ ยู่ ภ ายใต้ก ารควบคุ ม เดี ย วกัน หรื อ อยู่ ภ ายใต้อิ ท ธิ พ ลอย่ า งมี ส าระส าคัญ เดี ย วกัน กับ กองทรั ส ต์ ห รื อ
กองทรัสต์มีอานาจควบคุมหรื อควบคุมร่ วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อม หรื อมีอิทธิ พลอย่างมีสาระสาคัญในการ
ตัดสิ นใจทางการเงินและการบริ หารต่อบุคคลหรื อกิจการนั้น
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(ฐ)

รายงานทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน
ผลการดาเนิ นงานของส่ วนงานที่รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ (ผูม้ ีอานาจตัดสิ นใจสู งสุ ด
ด้านการดาเนินงาน) ของกองทรัสต์ จะแสดงถึงรายการที่เกิดขึ้นจากส่ วนงานดาเนิ นงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการที่
ได้รับการปันส่ วนอย่างสมเหตุสมผล

4

บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ความสัมพันธ์ที่มีกบั บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดงั นี้
ชื่ อกิจการ
บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา
จากัด (มหาชน)

ประเทศที่จัดตั้ง/
ลักษณะความสั มพันธ์
ลักษณะธุรกรรม
สั ญชาติ
ประเทศไทย - เป็ นผูถ้ ือหน่วยทรัสต์รายใหญ่ ซึ่งถือ - ทาสัญญาเช่าพื้นที่และบริ การ
หน่วยทรัสต์ร้อยละ 26.69 ของ
- รับค่าธรรมเนียมบริ หาร
หน่วยทรัสต์ที่ออกและชาระแล้ว
อสังหาริ มทรัพย์จาก
(2561: ร้ อยละ 26.69)
กองทรัสต์
- เป็ นผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์

บริ ษทั ซีพีเอ็น รี ท
เมเนจเมนท์ จากัด

ประเทศไทย

- เป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์
- เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั เซ็นทรัล
พัฒนา จากัด (มหาชน)

- ทาสัญญาเช่าพื้นที่และบริ การ
- รับค่าธรรมเนียมการจัดการ
จากกองทรัสต์

บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การ
กองทุน ไทยพาณิ ชย์
จากัด

ประเทศไทย

- เป็ นทรัสตีของกองทรัสต์

- รับค่าธรรมเนียมทรัสตีจาก
กองทรัสต์

ธนาคาร ไทยพาณิ ชย์
จากัด (มหาชน)

ประเทศไทย

- เป็ นบริ ษทั ใหญ่ของบริ ษทั
หลักทรัพย์จดั การกองทุน
ไทยพาณิ ชย์ จากัด

- ให้กยู้ มื เงินแก่กองทรัสต์
- ทาสัญญาเช่าพื้นที่และบริ การ
- ให้บริ การเงินฝากธนาคาร

บริ ษทั หลักทรัพย์
ไทยพาณิ ชย์ จากัด

ประเทศไทย

- เป็ นบริ ษทั ย่อยของธนาคาร
ไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน)

- ทาสัญญาเช่าพื้นที่และบริ การ
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ชื่ อกิจการ
บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา
พระราม 2 จากัด

ประเทศที่จัดตั้ง/
ลักษณะความสั มพันธ์
สั ญชาติ
ประเทศไทย - เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั
เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
- มีกรรมการร่ วมกัน

ลักษณะธุรกรรม
- ทาสัญญาให้เช่าระบบบาบัด
น้ าเสี ยแก่กองทรัสต์
- ทาสัญญาเช่าพื้นที่และบริ การ

บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา
พระราม 3 จากัด

ประเทศไทย

- เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั
เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
- มีกรรมการร่ วมกัน

- ทาสัญญาเช่าพื้นที่และบริ การ

บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา
เชียงใหม่ จากัด

ประเทศไทย

- เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั
เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
- มีกรรมการร่ วมกัน

- ทาสัญญาเช่าพื้นที่และบริ การ

บริ ษทั ซีพีเอ็น พัทยา
จากัด

ประเทศไทย

- เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั
เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
- มีกรรมการร่ วมกัน

- ทาสัญญาเช่าพื้นที่และบริ การ
- เป็ นผูใ้ ห้เช่าทรัพย์สินที่
กองทรัสต์ลงทุนเพิ่มเติม

บริ ษทั ซีพีเอ็น พัทยา
โฮเทล จากัด

ประเทศไทย

- เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั
เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
- มีกรรมการร่ วมกัน

- ทาสัญญาเช่าช่วงอาคารและ
งานระบบ และสัญญาเช่า
สังหาริ มทรัพย์กบั กองทรัสต์

กลุ่มบริ ษทั เซ็นทรัล

ประเทศไทย

- มีกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ีอานาจ - ทาสัญญาเช่าพื้นที่และบริ การ
ควบคุมร่ วมกันกับบริ ษทั เซ็นทรัล
พัฒนา จากัด (มหาชน)
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นโยบายการกาหนดราคาสาหรับรายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันอธิบายได้ดงั ต่อไปนี้
รายการ
รายได้ค่าเช่าและบริ การ
ดอกเบี้ยรับ
รายได้อื่น
ต้นทุนเช่าและบริ การ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมทรัสตี
ค่าธรรมเนียมบริ หารอสังหาริ มทรัพย์
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน

นโยบายการกาหนดราคา
- ราคาตลาดโดยขึ้นอยูก่ บั ทาเล จานวนพื้นที่ รู ปแบบของ
การเช่า ระยะเวลาที่เช่า และประเภทของการเช่า
- ตามอัตราที่ตกลงร่ วมกัน
- อัตราเดียวกับอัตราที่กิจการอื่นในธุรกิจเดียวกันเรี ยกเก็บ
- ราคาตลาด
- ตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน
- ตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน
- ตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน
- ตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน
- ตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน

รายการที่สาคัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันสาหรับแต่ละปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม สรุ ปได้ดงั นี้
2562
รายได้
รายได้ค่าเช่าและค่าบริ การ
บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
ธนาคาร ไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
กลุ่มบริ ษทั เซ็นทรัล
รวม
ดอกเบี้ยรับ
ธนาคาร ไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน)
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2561
(พันบาท)

456,431
55,017
615,155
1,126,603

394,052
48,793
539,635
982,480

1,318

1,376

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิ ทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
2562

2561
(พันบาท)

รายได้อื่น
บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
กลุ่มบริ ษทั เซ็นทรัล
รวม

253
253

159
803
962

ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนเช่าและบริ การ
บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
กลุ่มบริ ษทั เซ็นทรัล
รวม

12,441
3,589
16,030

16,962
3,142
20,104

134,656

133,964

36,725

34,100

ค่าธรรมเนียมบริ หารอสังหาริ มทรัพย์
บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

471,722

512,980

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
กลุ่มบริ ษทั เซ็นทรัล
รวม

14,502
1,937
16,439

32,882
1,981
34,863

2,368

36,330

ค่าธรรมเนียมการจัดการ
บริ ษทั ซีพีเอ็น รี ท แมเนจเมนท์ จากัด
ค่าธรรมเนียมทรัสตี
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิ ชย์ จากัด

ต้นทุนทางการเงิน
ธนาคาร ไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน)

26
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิ ทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ยอดคงเหลือกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้
2562

2561
(พันบาท)

เงินฝากธนาคาร
ธนาคาร ไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน)

88,466

178,921

ลูกหนี้ค่าเช่ าและบริการ
บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
ธนาคาร ไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน)
กลุ่มบริ ษทั เซ็นทรัล
รวม

31,034
69
37,936
69,039

44,682
81
17,175
61,938

5

11

เจ้ าหนี้การค้ า
บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ซีพีเอ็น รี ท แมเนจเมนท์ จากัด
กลุ่มบริ ษทั เซ็นทรัล
รวม

107,331
23,159
563
131,053

96,246
23,191
384
119,821

เจ้ าหนี้อื่น
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิ ชย์ จากัด
บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
ธนาคาร ไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน)
กลุ่มบริ ษทั เซ็นทรัล
รวม

6,316
11
62
5,716
12,105

5,903
11
4
2,439
8,357

ดอกเบี้ยค้ างรับ
ธนาคาร ไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน)

27
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิ ทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
2562
เงินมัดจารับล่ วงหน้ า
ธนาคาร ไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
กลุ่มบริ ษทั เซ็นทรัล
รวม

2561
(พันบาท)

26,866
18,263
151,280
196,409

26,866
18,263
150,423
195,552

ค่ าใช้ จ่ายค้ างจ่ าย
ธนาคาร ไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน)

-

1,648

เงินกู้ยืม
ธนาคาร ไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน)

-

729,232

1,261
1,924
14,137
17,322

838
1,924
11,503
14,265

หนี้สินอื่น
บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
ธนาคาร ไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
กลุ่มบริ ษทั เซ็นทรัล
รวม
สั ญญาสาคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
บริ ษัท เซ็นทรั ลพัฒนา พระราม 2 จากัด

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 กองทรัสต์ได้รับโอนหนี้ สินและภาระผูกพันของกองทุนรวม ซึ่ งเป็ นไปตามสัญญาโอน
สิ ทธิและหน้าที่ระหว่างกองทุนรวมกับกองทรัสต์ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 มีผลทาให้ภาระผูกพันจากสัญญาเช่า
ดาเนินงานระหว่างกองทรัสต์และบริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จากัด เริ่ มต้นขึ้น ณ วันที่ได้รับโอน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กองทรัสต์มีภาระผูกพันจากการเช่า ภายใต้สัญญาเช่าระบบบาบัดน้ าเสี ย กับ
บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) ภาระผูกพัน
ดังกล่าวเป็ นส่ วนหนึ่ งของสัญญาเช่าอาคารศูนย์การค้า เซ็นทรัล พลาซา พระราม 2 โดยมีระยะเวลาเช่าคงเหลือ 5 ปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 15 สิ งหาคม 2568 ดังนี้
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิ ทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2562

2561
(พันบาท)

จานวนเงินขั้นตา่ ที่ต้องจ่ ายในอนาคตทั้งสิ ้น
ภายในหนึ่งปี
หลังจากหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี
หลังจากห้าปี
รวม

5,960
26,980
3,420
36,360

6,370
24,620
11,740
42,730

ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 ได้มีมติอนุมตั ิให้ยกเลิกสัญญา
เช่าช่วงที่ดินและให้เข้าทาสัญญาเช่าช่วงที่ดินฉบับใหม่ของโครงการศูนย์การค้าเซ็ นทรัลพลาซา พระราม 2 กับ
บริ ษทั เซ็ นทรั ลพัฒนา พระราม 2 จากัด ต่อมาเมื่ อวันที่ 28 มิ ถุนายน 2561 กองทรั สต์ได้ดาเนิ นการจดทะเบี ย น
เลิกการเช่าช่วงที่ดินของโครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 และได้จดทะเบียนเช่าช่วงที่ดินตามสัญญา
เช่าช่วงที่ดินฉบับใหม่ (ระยะเวลาการเช่าช่วงตั้งแต่ 28 มิถุนายน 2561 ถึง 15 สิ งหาคม 2568) กับบริ ษทั เซ็นทรัล
พัฒนา พระราม 2 จากัดแล้ว โดยมี เงื่ อนไขเป็ นไปตามสัญญาเช่ าช่ วงที่ ดินเดิ ม เนื่ องจากบริ ษทั เซ็ นทรั ลพัฒนา
พระราม 2 จากัด ได้ดาเนิ นการจดทะเบียนเลิกการเช่าที่ดินและจดทะเบียนเช่าที่ดินตามสัญญาเช่าที่ดินฉบับใหม่กบั
เจ้าของที่ดินแล้ว
ต่อมาในเดื อนธันวาคม 2562 กองทรั สต์ได้ทาสัญญาเช่ าอาคารโครงการศูนย์การค้า เซ็ นทรั ลพลาซา พระราม 2
(ช่วงต่ออายุ) กับบริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จากัด โดยมีระยะเวลาการเช่า 30 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 16 สิ งหาคม 2568
ถึ งวันที่ 15 สิ งหาคม 2598 กองทรั ส ต์จะจ่ า ยช าระค่า เช่ าตลอดอายุสั ญญาเช่ าเป็ นจานวนเงิ นรวมทั้งสิ้ น 25,394
ล้านบาทในปี 2568 และจะต้องวางหลักประกันการชาระค่าเช่าแก่บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จากัด ในจานวน
เงิน 1,800 ล้านบาท ภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญา สัญญาเช่าสามารถต่ออายุไปได้อีกตามเงื่อนไขที่ได้ตกลง
ร่ วมกัน โดยแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้าอย่างน้อย 12 เดือน ก่อนวันครบกาหนดระยะเวลาการเช่า ทรัพย์สิน
ตามสัญญาเช่ามีดงั นี้
-

เช่าอาคารและสิ่ งปลูกสร้างบางส่ วนในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ประกอบด้วยอาคารศูนย์การค้า
(บางส่ วน) และพื้นที่จอดรถยนต์ภายในอาคาร (บางส่ วน)

-

เช่างานระบบที่เกี่ยวข้องกับอาคารและสิ่ งปลูกสร้างในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2

-

ซื้อเครื่ องตกแต่ง เครื่ องมือ เครื่ องใช้ และอุปกรณ์

29
154

รายงานประจำ�ปี 2562

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิ ทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
บริ ษัท ซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล จากัด
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 กองทรัสต์ (“ผูใ้ ห้เช่าช่วง”) ได้ลงนามในสัญญาเช่าช่วงอาคารโรงแรมฮิลตัน พัทยา
สัญญาเช่าช่วงงานระบบ และสัญญาเช่าสังหาริ มทรัพย์กบั บริ ษทั ซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล จากัด (“ผูเ้ ช่าช่วง”) ซึ่งเป็ น
บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั เซ็นทรัล พัฒนา จากัด (มหาชน) เพื่อใช้ในการดาเนิ นธุ รกิจโรงแรม เป็ นระยะเวลา 1 เดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ทั้งนี้ คู่สัญญาสามารถต่ออายุสัญญาไปได้อีก 3 คราว คราวละ 3 ปี สิ้ นสุ ดในเดื อน
ธันวาคม 2569 ตามเงื่ อนไขของสั ญญา ผูเ้ ช่ า ช่ วงต้องจ่ ายค่าเช่ า รายปี ให้แ ก่ ผูใ้ ห้เช่ าช่ ว งตลอดอายุสั ญญา โดย
แบ่งเป็ นค่าเช่าคงที่จานวนเงินรวม 2,194 ล้านบาท และค่าเช่าแปรผันซึ่ งคานวณมาจากกาไรก่อนภาษีหักด้วยเงิน
สารองสาหรับการซ่อมแซม หรื อจัดหาเพื่อทดแทนอุปกรณ์ของโรงแรม

5

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2562

จานวนเงินขั้นตา่ ที่จะได้ รับในอนาคต
ภายในหนึ่งปี
หลังจากหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี
หลังจากห้าปี
รวม

224,957
981,368
543,709
1,750,034

2561
(พันบาท)
217,350
948,182
801,852
1,967,384

เงินลงทุนในสิ ทธิการเช่ าอสั งหาริมทรัพย์
การรั บโอนเงินลงทุนในสิ ทธิ การเช่ าอสังหาริ มทรั พย์
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 กองทรัสต์ได้รับโอนเงินลงทุนในสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์จากกองทุนรวม ซึ่ งเป็ นไป
ตามสัญญาโอนสิ ทธิ และหน้าที่ระหว่างกองทุนรวมกับกองทรัสต์ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ทั้งนี้ เงินลงทุนใน
สิ ทธิ การเช่ าอสังหาริ มทรัพย์ที่รับโอนจากกองทุนรวมมี มูลค่ายุติธรรมเป็ นจานวนเงิ นรวม 32,402 ล้านบาท อยู่
ภายใต้โครงการของบริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
-

โครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 มีสัญญาเช่าช่วงระยะเวลาคงเหลือ 6 ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 15 สิ งหาคม
2568 และมีมูลค่ายุติธรรมเป็ นจานวนเงิน 7,186 ล้านบาท

-

โครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 มีสัญญาเช่าระยะเวลาคงเหลือ 16 ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 15 สิ งหาคม
2578 โดยมีสิทธิต่ออายุสัญญาเช่าได้อีก 2 ครั้ง ครั้งละ 30 ปี และมีมูลค่ายุติธรรมเป็ นจานวนเงิน 9,179 ล้านบาท
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิ ทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
-

โครงการศู นย์การค้าเซ็ นทรั ลพลาซา ปิ่ นเกล้า มี สัญญาเช่ าและเช่ าช่ วงระยะเวลาคงเหลื อ 6 ปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2567 และมีมูลค่ายุติธรรมเป็ นจานวนเงิน 5,543 ล้านบาท

-

โครงการศูนย์การค้าเซ็ นทรั ลพลาซา เชี ยงใหม่ แอร์ พอร์ ต มี สัญญาเช่ าระยะเวลาคงเหลื อ 25 ปี สิ้ นสุ ดวันที่
22 เมษายน 2587 และมีมูลค่ายุติธรรมเป็ นจานวนเงิน 10,494 ล้านบาท

การลงทุนเพิ่มเติมในเงินลงทุนในสิ ทธิ การเช่ าอสังหาริ มทรั พย์
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 กองทรัสต์ ได้ลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมกับบริ ษทั ซีพีเอ็น พัทยา จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อย
ของบริ ษทั เซ็นทรัล พัฒนา จากัด (มหาชน) โดยสัญญาเช่าและเช่าช่วงมีระยะเวลา 20 ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 สิ งหาคม
2580 และมีรายละเอียดดังนี้
โครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช
-

เช่ าอาคารและสิ่ งปลู กสร้ างบางส่ วนในศู นย์การค้าเซ็ นทรั ลเฟสติ ว ัล พัทยา บี ช ประกอบด้วยศู นย์การค้า
(บางส่ วน) และพื้นที่จอดรถยนต์ภายในอาคาร (บางส่ วน)

-

เช่างานระบบที่เกี่ยวข้องกับอาคารและสิ่ งปลูกสร้างในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช

-

ซื้อเครื่ องตกแต่ง เครื่ องมือ เครื่ องใช้ และอุปกรณ์

โครงการโรงแรมฮิลตัน พัทยา
-

เช่าอาคารและสิ่ งปลูกสร้างทั้งหมดในโรงแรมฮิลตัน พัทยา ประกอบด้วย อาคารโรงแรม (ทั้งหมด) และพื้นที่
จอดรถยนต์ภายในอาคาร (บางส่ วน)

-

เช่างานระบบที่เกี่ยวข้องกับอาคารและสิ่ งปลูกสร้างในโรงแรมฮิลตัน พัทยา

-

ซื้อเครื่ องตกแต่ง เครื่ องมือ เครื่ องใช้ และอุปกรณ์

ทั้งนี้ กองทรัสต์ได้จ่ายชาระเงินที่ลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมเป็ นจานวนรวมทั้งสิ้ น 11,908 ล้านบาท โดยแบ่งเป็ นของ
โครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช จานวนเงิน 8,154 ล้านบาท และโครงการโรงแรมฮิลตัน พัทยา จานวน
เงิน 3,754 ล้านบาท และจ่ายชาระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอีกเป็ นจานวนเงิน 249 ล้านบาท ซึ่งรายการดังกล่าวได้บนั ทึกรวม
เป็ นเงินลงทุนในสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์
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รายงานประจำ�ปี 2562

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิ ทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
2562
เงินลงทุนในสิ ทธิการเช่ าอสั งหาริมทรัพย์ ราคาทุน
เงินลงทุนในสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ตน้ ปี
บวก เครื่ องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ และส่ วนปรับปรุ ง
ในสิ ทธิการเช่าเพิ่มขึ้นระหว่างปี
หั ก เครื่ องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ และส่ วนปรับปรุ ง
ในสิ ทธิการเช่าลดลงระหว่างปี

กาไร (ขาดทุน) สุ ทธิที่ยังไม่ เกิดขึน้ จากเงินลงทุนในสิ ทธิการเช่ า
อสั งหาริมทรัพย์
ขาดทุนสุ ทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในสิ ทธิการเช่า
อสังหาริ มทรัพย์ตน้ ปี
หั ก กาไร (ขาดทุน) สุ ทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการประเมินราคา
ระหว่างปี
เงินลงทุนในสิ ทธิการเช่ าอสั งหาริมทรัพย์ ปลายปี

2561
(พันบาท)

45,113,034

44,915,793

168,219

200,682

(9,242)
45,272,011

(3,441)
45,113,034

(363,034)

(605,793)

(436,977)
44,472,000

242,759
44,750,000
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิ ทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
กองทรัสต์ได้วา่ จ้างผูป้ ระเมินราคาอิสระประเมินราคาเงินลงทุนในสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ โดยวิธีพิจารณาจากรายได้
(Income Approach) ซึ่งกองทรัสต์ได้ปรับมูลค่าเงินลงทุนในสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ ให้เป็ นราคายุติธรรม ดังนี้
กาไร (ขาดทุน) ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจาก
เงินลงทุนในสิ ทธิการเช่า
อสังหาริ มทรัพย์
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม
2562
2561
(พันบาท)
(627,438)
(286,491)

โครงการ
เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2
เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3

648,665

1,470,328

เซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้า

(485,075)

61,709

เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ต

(8,094)

153,031

เซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช

(5,035)

(866,650)

โรงแรมฮิลตัน พัทยา

40,000

(289,168)

(436,977)

242,759

รวม
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิ ทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
6

เงินฝากธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กองทรัสต์มีเงินฝากธนาคาร ดังนี้
2562 2561
หมายเหตุ อัตราดอกเบี้ย
(ร้ อยละต่ อปี )
เงินฝากกระแสรายวัน
ธนาคารซิต้ ีแบงก์ เอ็น.เอ
ธนาคาร กสิ กรไทย จากัด (มหาชน)
เงินฝากออมทรัพย์
ธนาคาร ไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน)
ธนาคาร กสิ กรไทย จากัด (มหาชน)
รวม

7

-

4

-

0.375 0.375
0.250 0.370

2562

2561
(พันบาท)

382,473
60

143,161
60

88,466
38,939
509,938

178,921
19,524
341,666

ลูกหนีค้ ่ าเช่ าและบริการ
2562

(พันบาท)
38,749

ยังไม่ครบกาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระ:
น้อยกว่า 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หั ก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ

64,708
29,914
3,358
7,304
144,033
(322)
143,711

2561
43,009
67,394
8,043
6,536
6,996
131,978
(1,060)
130,918

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ค่าเช่าและบริ การของกองทรัสต์มีระยะเวลาตั้งแต่ 1 - 30 วัน
34
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิ ทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
8

เงินกู้ยืม
หมายเหตุ

2562

2561
(พันบาท)

เงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงินกลุ่มที่ 1
- ส่ วนที่ไม่มีหลักประกัน
เงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงินกลุ่มที่ 2
- ส่ วนที่ไม่มีหลักประกัน
รวม

4

-

729,232

-

3,739,465
4,468,697

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินมีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ งร้อยละ 2.43 ต่อปี
รายการเคลื่อนไหวของเงินกูย้ มื สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้
2562

2561
(พันบาท)

ยอดคงเหลือต้ นปี
บวก ค่าธรรมเนียมการให้สินเชื่อตัดจาหน่าย
บวก กูย้ ืมเพิ่มขึ้น
หั ก จ่ายคืนเงินกูย้ ืม
ยอดคงเหลือปลายปี

4,468,697
9,780
726,240
(5,204,717)
-

14,453,698
10,688
(9,995,689)
4,468,697

เงินกูย้ มื แสดงตามระยะเวลาครบกาหนดการจ่ายชาระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้
2562
ครบกาหนดภายในหนึ่งปี

-
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(พันบาท)

2561
4,468,697

ทรัสต์ เพื่อการลงทุนในสิ ทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
9

หุ้นกู้
2562

2561
(พันบาท)

หุน้ กูช้ ุดที่ 1/2561 ไม่มีหลักประกัน
หุน้ กูช้ ุดที่ 2/2561 ไม่มีหลักประกัน
หุน้ กูช้ ุดที่ 1/2562 ไม่มีหลักประกัน
หุน้ กูช้ ุดที่ 2/2562 ไม่มีหลักประกัน
รวม

2,648,532
7,383,485
2,698,475
1,793,577
14,524,069

2,647,630
7,382,731
10,030,361

เมื่ อ วัน ที่ 8 กุ มภาพันธ์ 2562 กองทรั ส ต์ ไ ด้อ อกจ าหน่ า ยหุ ้ น กู้ช นิ ด ระบุ ชื่ อ ผู ้ถื อ ประเภทไม่ ด้อ ยสิ ท ธิ ไม่ มี
หลักประกันและมีผแู ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้ เป็ นจานวนเงินรวม 4,495 ล้านบาท โดยแบ่งเป็ น
-

หุ ้นกู้ชุ ด ที่ 1 จานวนเงิ น 2,700 ล้า นบาท มี อายุ 2 ปี ครบกาหนดไถ่ ถอนในวันที่ 8 กุ มภาพันธ์ 2564 และมี
อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.54 ต่อปี

- หุ ้นกูช้ ุดที่ 2 จานวนเงิน 1,795 ล้านบาท มีอายุ 4 ปี ครบกาหนดไถ่ถอนในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 และ อัตรา
ดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.30 ต่อปี
หุน้ กูด้ งั กล่าวได้รับการจัดอันดับเครดิตระดับ “AA” โดยบริ ษทั ทริ สเรทติ้ง จากัด เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ทั้งนี้
กองทรัสต์ได้นาหุน้ กูด้ งั กล่าวไปขึ้นทะเบียนกับสมาคมตราสารหนี้ไทยแล้วเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
เมื่อวันที่ 17 สิ งหาคม 2561 กองทรัสต์ได้ออกจาหน่ายหุ ้นกูช้ นิ ดระบุชื่อผูถ้ ือ ประเภทไม่ดอ้ ยสิ ทธิ ไม่มีหลักประกัน
และมีผแู ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้ เป็ นจานวนเงินรวม 10,040 ล้านบาท โดยแบ่งเป็ น
- หุ ้นกูช้ ุดที่ 1 จานวนเงิน 2,650 ล้านบาท มีอายุ 3 ปี ครบกาหนดไถ่ถอนในวันที่ 17 สิ งหาคม 2564 และมีอตั รา
ดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.70 ต่อปี
- หุ ้นกูช้ ุดที่ 2 จานวนเงิน 7,390 ล้านบาท มีอายุ 10 ปี ครบกาหนดไถ่ถอนในวันที่ 17 สิ งหาคม 2571 และมีอตั รา
ดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.80 ต่อปี
หุน้ กูด้ งั กล่าวได้รับการจัดอันดับเครดิตระดับ “AA” โดยบริ ษทั ทริ สเรทติง้ จากัด เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้
กองทรัสต์ได้นาหุน้ กูด้ งั กล่าวไปขึ้นทะเบียนกับสมาคมตราสารหนี้ไทยแล้วเมื่อวันที่ 17 สิ งหาคม 2561
36
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิ ทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
รายการเคลื่อนไหวของหุน้ กูส้ าหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้
2562

2561
(พันบาท)

ยอดคงเหลือต้ นปี
บวก ออกหุน้ กู้
หั ก ค่าใช้จ่ายในการออกหุน้ กูร้ อตัดบัญชี
บวก ค่าใช้จ่ายในการออกหุน้ กูต้ ดั จาหน่าย
ยอดคงเหลือปลายปี

10,030,361
4,495,000
(4,593)
14,520,768
3,301
14,524,069

10,040,000
(10,261)
10,029,739
622
10,030,361

2562

2561

หุน้ กู้ แสดงตามระยะเวลาครบกาหนดการไถ่ถอน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ดังนี้
(พันบาท)
7,140,584
7,383,485
14,524,069

ครบกาหนดหลังจาก 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
ครบกาหนดหลังจาก 5 ปี
รวม
10

2,647,630
7,382,731
10,030,361

ส่ วนของผู้ถือหน่ วยทรัสต์
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 บริ ษทั ซี พีเอ็น รี ท แมเนจเมนท์ จากัด ในฐานะผูก้ ่อตั้งทรัสต์และผูจ้ ดั การกองทรัสต์
ได้จดั ตั้งทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท ซึ่งเป็ นกองทรัสต์ที่เกิดจากการแปลง
สภาพจากกองทุนรวมสิ ทธิ การเช่ า อสั งหาริ มทรั พย์ CPN รี เทล โกรท (“กองทุนรวม”) โดยกองทรั สต์มี ทุ นจด
ทะเบี ยนเป็ นจานวนเงิ น 29,653.38 ล้านบาท ประกอบด้วย 2,212,476,700 หน่ วยทรั สต์ มูลค่าที่ ตราไว้หน่ วยละ
13.4028 บาท ทั้งนี้ ผจู ้ ดั การกองทรัสต์ได้ดาเนิ นการนาหน่ วยทรัสต์ดงั กล่าวไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทยแล้วในวันที่ 14 ธันวาคม 2560
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ทรัสต์ เพื่อการลงทุนในสิ ทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 กองทรัสต์ได้รับโอนสิ นทรัพย์ หนี้ สินและภาระผูกพันของกองทุนรวมซึ่ งเป็ นไปตาม
สั ญญาโอนสิ ทธิ แ ละหน้าที่ ระหว่า งกองทุนรวมกับกองทรั ส ต์ลงวันที่ 29 พฤศจิ กายน 2560 และกองทรั ส ต์ให้
ค่าตอบแทนเป็ นหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ให้กองทุนรวมจานวนรวมทั้งสิ้ น 2,212,476,700 หน่วย ในราคาหน่วย
ละ 13.5004 บาท รวมเป็ นจานวนเงิ น 29,869.47 ล้านบาท ต่อมาเมื่ อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 กองทุนรวมได้โ อน
หน่วยทรัสต์ดงั กล่าวให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในอัตรา 1:1 ส่ งผลให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
เป็ นผูถ้ ือหน่ วยของทรัสต์ และกองทรัสต์ได้รับรู ้ส่วนเกินมูลค่าหน่ วยลงทุนจานวนเงิน 216.09 ล้านบาทในบัญชี
ปรับสมดุล
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ของผูจ้ ัดการกองทรั สต์เมื่ อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการได้มีมติ
อนุ มตั ิการลดทุนของกองทรัสต์ โดยลดมูลค่าของหน่ วยทรัสต์หน่ วยละ 0.2879 บาท เป็ นจานวนเงิน 636.97 ล้าน
บาท โดยได้จ่ายเงินคืนจากการลดทุนให้แก่ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์ในเดือนมีนาคม 2561 ทั้งนี้ การลดทุนดังกล่าวเป็ นไป
ตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์

ทุนจดทะเบียนและ
ทุนที่ได้ รับจาก
ผู้ถือหน่ วยทรัสต์
หน่วยทรัสต์ตน้ ปี
หั ก การลดทุนของ
กองทรัสต์
หน่ วยลงทุนปลายปี

มูลค่า
หน่วยลงทุน
(บาท)

2562
จานวน
จานวนเงิน
หน่วย
(พันหน่ วย / พันบาท)

2561
มูลค่า
จานวน
จานวนเงิน
หน่วยลงทุน หน่วย
(บาท)
(พันหน่ วย / พันบาท)

13.1149

2,212,477

29,016,411

13.4028

2,212,477

29,653,383

-

2,212,477

29,016,411

(0.2879)

2,212,477

(636,972)
29,016,411

หมายเหตุ
กาไรสะสม
ยอดคงเหลือต้ นปี
บวก การเพิม่ ขึ้นในสิ นทรัพย์สุทธิจากการดาเนินงาน
ระหว่างปี
หั ก การจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์
ยอดคงเหลือปลายปี

11

2562

(พันบาท)

2561

762,707

(407,327)

3,319,615
(3,613,638)
468,684

3,826,555
(2,656,521)
762,707
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิ ทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
11

การจ่ ายประโยชน์ ตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่ วยทรัสต์
กองทรัสต์มีนโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนดังนี้
1. ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกาไรสุ ทธิ ที่
ปรับปรุ งแล้วของรอบปี บัญชี โดยจะจ่ายไม่น้อยกว่าปี ละ 2 ครั้ง และจะจ่ายภายใน 90 วันนับแต่วนั สิ้ นรอบปี
บัญชีหรื อรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนนั้นแล้วแต่กรณี
กาไรสุ ทธิที่ปรับปรุ งแล้วข้างต้น ให้หมายถึงกาไรที่ปรับปรุ งด้วยรายการดังต่อไปนี้
1) การหักกาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการประเมินค่าหรื อการสอบทานการประเมินค่าทรัพย์สินของกองทรัสต์
รวมทั้งการปรับปรุ งด้วยรายการอื่นตามแนวทางของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์เพื่อให้สอดคล้องกับสถานะเงินสดของกองทรัสต์
2) การหักด้วยรายการเงินสารองเพื่อการชาระหนี้ เงินกูย้ ืมหรื อภาระผูกพันจากการกูย้ ืมเงินของกองทรัสต์
ตามวงเงิ นที่ ได้ระบุไ ว้ใ นแบบแสดงรายการข้อมู ลและหนังสื อชี้ ช วน หรื อแบบแสดงรายการข้อ มู ล
ประจาปี แล้วแต่กรณี
2. ในกรณี ที่กองทรัสต์มีกาไรสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีใด ผูจ้ ดั การกองทรัสต์อาจจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้
ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์จากกาไรสะสมดังกล่าวด้วยก็ได้
3. ในกรณี ที่กองทรั ส ต์ย งั มี ย อดขาดทุ นสะสมอยู่ ผูจ้ ัด การกองทรั ส ต์จะไม่ จ่า ยประโยชน์ ต อบแทนแก่ ผู ้ถื อ
หน่วยทรัสต์
4. ในการพิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทน ถ้าประโยชน์ตอบแทนที่จะประกาศจ่ายต่อหน่วยทรัสต์ระหว่างปี บัญชี
หรื อรอบปี บัญชี ใดมีมูลค่าต่ากว่าหรื อเท่ากับ 0.10 บาท ผูจ้ ดั การกองทรัสต์สงวนสิ ทธิ ที่จะไม่จ่ายประโยชน์
ตอบแทนในครั้งนั้น และให้ยกไปจ่ายประโยชน์ตอบแทนพร้อมกันในงวดถัดไปตามวิธีการจ่ายประโยชน์ตอบ
แทนที่กาหนดไว้
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิ ทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ในระหว่า งปี 2562 และ 2561 คณะกรรมการบริ ษัทของผูจ้ ัด การกองทรั ส ต์ไ ด้มีมติ อนุ มัติให้จ่า ยผลประโยชน์
ตอบแทนให้แก่ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์ ดังนี้
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ครั้งที่ ผลการดาเนินงานสาหรับงวด
1
2
3
4
รวม

1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2561
1 มกราคม - 31 มีนาคม 2562
1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2562
1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2562

วันที่อนุมตั ิ

วันที่จ่าย

26 กุมภาพันธ์ 2562
14 พฤษภาคม 2562
8 สิ งหาคม 2562
8 พฤศจิกายน 2562

25 มีนาคม 2562
11 มิถุนายน 2562
6 กันยายน 2562
6 ธันวาคม 2562

อัตราการจ่าย
ประโยชน์ตอบแทน
ต่อหน่วยทรัสต์ จานวนเงิน
(บาท)
(พันบาท)
0.4163
921,055
0.4055
897,159
0.4055
897,159
0.4060
898,265
3,613,638

สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

อัตราการจ่าย
ประโยชน์ตอบแทน
ครั้งที่ ผลการดาเนินงานสาหรับงวด
วันที่อนุมตั ิ
วันที่จ่าย
ต่อหน่วยทรัสต์ จานวนเงิน
(บาท)
(พันบาท)
1 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2561 10 พฤษภาคม 2561 6 มิถุนายน 2561
0.3795
839,635
2 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2561 9 สิ งหาคม 2561 6 กันยายน 2561
0.4055
897,159
3 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2561 6 พฤศจิกายน 2561 4 ธันวาคม 2561
0.4157
919,727
รวม
2,656,521
12

ค่ าใช้ จ่าย

(ก) ค่ าธรรมเนียมการจัดการ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะได้รับค่าธรรมเนี ยมการจัดการจากกองทรัสต์เป็ นรายเดือนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1 ต่อปี ของ
มูลค่าทรั พย์สินรวม (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิ จเฉพาะหรื อภาษี อื่นใดในทานองเดี ย วกัน) แต่ท้ งั นี้ จะไม่
น้อยกว่า 15 ล้านบาทต่อปี โดยทั้งนี้ค่าธรรมเนียมดังกล่าวมีอตั ราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ต่อปี
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ทรัสต์ เพื่อการลงทุนในสิ ทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
(ข) ค่ าธรรมเนียมทรัสตี
ทรัสตีของกองทรัสต์จะได้รับค่าธรรมเนี ยมทรัสตีจากกองทรัสต์เป็ นรายเดือนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินรวม (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรื อภาษีอื่นใดในทานองเดียวกัน) แต่ไม่น้อยกว่า 20
ล้านบาทต่อปี
(ค) ค่ าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนี ยมนายทะเบียนคานวณเป็ นรายเดือนในอัตราร้อยละ 0.023 ต่อปี ของเงินทุนจดทะเบียนของกองทรั สต์
แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อปี
(ง)

ค่ าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์
ผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์จะได้รับค่าตอบแทนในการทาหน้าที่เป็ นผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์จากกองทรัสต์ โดยเรี ยก
เก็บจากกองทรัสต์เป็ นรายเดือนตามสัญญาแต่งตั้งผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ที่ทาขึ้นระหว่างกองทรัสต์กบั ผูบ้ ริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์ซ่ ึงสรุ ปได้ดงั นี้
1.

ค่าธรรมเนี ยมการเก็บค่าเช่าและค่าบริ การในนามของกองทรัสต์ได้รับในอัตราไม่เกินร้อยละ 3 ของรายได้ค่า
เช่าและค่าบริ การสุ ทธิของกองทรัสต์

2.

ค่านายหน้าจากการจัดหาผูเ้ ช่าและการบริ หารจัดการผูเ้ ช่าทุกประเภทของกองทรัสต์ เมื่อมีการทาสัญญาเช่ากับ
ผูเ้ ช่ารายใหม่หรื อมีการต่อสัญญาเช่า โดยคานวณจากอัตราค่าเช่ารายเดือนของผูเ้ ช่ารายนั้น ๆ ในอัตราไม่เกิน
0.5 – ไม่เกิน 1.5 เดือน และไม่เกินร้อยละ 3 ของค่าสิ ทธิการเช่าล่วงหน้าได้รับจากผูเ้ ช่า ซึ่งอัตราดังกล่าวขึ้นอยู่
กับประเภทและอายุของสัญญาเช่า

3.

ค่าธรรมเนียมการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.28 ต่อปี ของมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการ
ลงทุนจากรายงานมูลค่าทรั พย์สินสุ ทธิ ของกองทรัสต์ที่รับรองโดยทรั สตีของกองทรัสต์ในแต่ละเดือน ซึ่ ง
คานวณ ณ วันทาการสุ ดท้ายของเดือน ทั้งนี้ ไม่รวมมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนประเภทโรงแรม และ
ไม่รวมมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ)

4.

ค่ า ธรรมเนี ย มพิ เ ศษเพื่ อ สร้ า งแรงจู ง ใจในการบริ ห าร ในอัต ราไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 2.35 ของรายได้สุ ท ธิ จาก
อสังหาริ มทรัพย์ ซึ่งหมายถึงรายได้ท้ งั หมดที่กองทรัสต์ได้รับจากอสังหาริ มทรัพย์หักด้วยต้นทุนและค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์
41
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5.

ค่ าธรรมเนี ยมการซื้ อและขายอสั งหาริ มทรั พย์ของกองทรั สต์ ได้รั บในอัตราไม่ เกิ นร้ อยละ 1.5 ของมู ลค่ า
อสั งหาริ มทรั พ ย์ที่ กองทรั ส ต์มี การลงทุ นเพิ่ ม และได้รั บในอัต ราไม่ เ กิ น ร้ อยละ 0.75 ของมู ลค่ า การขาย
อสังหาริ มทรัพย์ออกจากกองทรัสต์

6.

ค่าธรรมเนี ยมในการควบคุมงานด้านการปรับปรุ ง และ/หรื อพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์ ในอัตรา
ไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าต้นทุนในการปรับปรุ งและ/หรื อพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์ ทั้งนี้ ตน้ ทุน
การปรับปรุ งและ/หรื อพัฒนาดังกล่าวรวมถึงต้นทุนในการซื้ อพื้นที่ซ่ ึ งจะได้ทาการปรับปรุ งและ/หรื อพัฒนา
คืนจากผูเ้ ช่ารายเดิมด้วย แต่ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการออกแบบ ค่าที่ปรึ กษาหรื อค่าธรรมเนียมวิชาชีพอื่น ๆ

ส่ วนงานดาเนินงาน
กองทรั ส ต์ ป ระกอบธุ ร กิ จ หลัก ประเภทลงทุ น ในอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์แ ละสิ ท ธิ ก ารเช่ า จัด หาผลประโยชน์ จ าก
อสังหาริ มทรัพย์ และให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ โดยที่กองทรัสต์มีส่วนงานทางภูมิศาสตร์ เพียงส่ วนงานเดียวเนื่ องจาก
กองทรัสต์ดาเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น

14

เครื่ องมือทางการเงิน
นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางด้ านการเงิน
กองทรัสต์มีความเสี่ ยงจากการดาเนิ นธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย และจากการไม่ปฏิบตั ิตาม
ข้อกาหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กองทรัสต์ไม่มีการถือหรื อออกเครื่ องมือทางการที่เป็ นตราสารอนุพนั ธ์ เพื่อการ
เก็งกาไรหรื อการค้า
การจัดการความเสี่ ยงเป็ นส่ วนที่สาคัญของธุรกิจของกองทรัสต์ กองทรัสต์มีระบบในการควบคุมให้มีความสมดุล
ของระดับความเสี่ ยงให้เป็ นที่ยอมรับได้ โดยพิจารณาระหว่างต้นทุนที่เกิดจากความเสี่ ยงและต้นทุนของการจัดการ
ความเสี่ ยง ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้มีการควบคุมกระบวนการการจัดการความเสี่ ยงของกองทรัสต์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้
มัน่ ใจว่ามีความสมดุลระหว่างความเสี่ ยงและการควบคุมความเสี่ ยง
การบริหารจัดการทุน
นโยบายของคณะกรรมการของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ คือการรักษาระดับเงินทุนให้มนั่ คงเพื่อรักษาความเชื่อมัน่ ของ
นักลงทุ น เจ้า หนี้ แ ละตลาดและก่ อ ให้ เ กิ ด การพัฒ นาของธุ ร กิ จ ในอนาคต คณะกรรมการได้มี การกากับ ดู แ ล
ผลตอบแทนจากการลงทุน รวมถึงกากับดูแลระดับการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์
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ความเสี่ยงด้ านอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ย หมายถึงความเสี่ ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในอนาคตของอัตราดอกเบี้ ยใน
ตลาด ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อการดาเนิ นงานและกระแสเงินสดของกองทรัสต์ เนื่ องจากดอกเบี้ยของเงินกูย้ ืมส่ วนใหญ่มี
อัตราลอยตัว กองทรัสต์มีความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินกูย้ มื (ดูหมายเหตุขอ้ 8)
ความเสี่ยงทางด้ านสิ นเชื่อ
ความเสี่ ยงทางด้านสิ นเชื่อ คือความเสี่ ยงที่ลูกค้าหรื อคู่สัญญาไม่สามารถชาระหนี้แก่กองทรัสต์ ตามเงื่อนไขที่ตกลง
ไว้เมื่อครบกาหนด
กองทรัสต์ไม่มีการกระจุกตัวของความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ เนื่องจากกองทรัสต์มีลูกค้าจานวนมากและ
อยูใ่ นกลุ่มธุรกิจที่ต่างกัน นอกจากนี้ กองทรัสต์มีการกาหนดให้มีการเรี ยกเก็บเงินมัดจาค่าเช่าล่วงหน้าจากลูกค้าของ
กองทรัสต์เพื่อเป็ นประกันในกรณี ที่กองทรัสต์ ไม่สามารถเก็บค่าเช่าได้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์เชื่อว่า กองทรัสต์ไม่มี
ความเสี่ ย งด้า นการให้ สิ น เชื่ อ อื่ น นอกเหนื อจากจานวนค่ า เผื่ อหนี้ สงสั ย จะสู ญ ที่ ไ ด้บัน ทึ ก ในงบการเงิ น แล้ว
ซึ่ งประเมิ นจากประสบการณ์ การชาระเงิ นในอดี ต เงิ นมัด จารั บจากลู กค้า และปั จจัย อื่ น ตลอดจนสภาวะทาง
เศรษฐกิจภายในประเทศ
มูลค่ ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จานวนเงินที่ผูซ้ ้ื อและผูข้ ายตกลงแลกเปลี่ยนสิ นทรัพย์หรื อชาระหนี้ สินกัน ในขณะที่ท้ งั
สองฝ่ ายมีความรอบรู ้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนกันและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็ นอิสระ ในลักษณะ
ของผูท้ ี่ ไม่มีความเกี่ ยวข้องกัน ในการพิจารณามูลค่ายุติธรรมของสิ นทรั พย์ทางการเงิ นและหนี้ สินทางการเงิน
กองทรัสต์มีการพิจารณาสถานการณ์ปัจจุบนั ของต้นทุนที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนหรื อชาระหนี้ สินภายใต้เครื่ องมือ
ทางการเงินซึ่ งราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินของกองทรัสต์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ
2561 ตามที่ปรากฏในงบการเงินมีมูลค่าที่ใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม
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การลงทุนเพิม่ เติมในเงินลงทุนในสิ ทธิการเช่ าอสั งหาริมทรัพย์
ในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ได้มีมติที่สาคัญดังนี้
1.

อนุมตั ิการลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สิน 5 โครงการ ได้แก่ โครงการเซ็นทรัลมารี นา โครงการเซ็นทรัลพลาซา
ลาปาง โครงการเซ็นทรัลพลาซา สุ ราษฎร์ธานี โครงการเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี และโครงการเซ็นทรัล
พลาซา พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) (“ทรัพย์สินกลุ่ มที่ 1”) จากบริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) (“CPN”)
และ/หรื อบริ ษทั ย่อยของ CPN ในมูลค่าการลงทุนรวมทั้งสิ้ นไม่เกิน 48,560 ล้านบาท และแต่งตั้ง CPN เป็ น
ผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์

2.

อนุมตั ิการลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สิน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการอาคารสานักงานเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส และ
โครงการอาคารสานักงานยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ (“ทรัพย์สินกลุ่มที่ 2”) จากทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิ ทธิ การเช่ า
อสังหาริ มทรัพย์ อาคารสานักงาน จีแลนด์ (“GLANDRT”) ในมูลค่าการลงทุนรวมทั้งสิ้ นไม่เกิน 7,430 ล้าน
บาท และแต่งตั้งบริ ษทั แกรนด์ คาแนล แลนด์ จากัด (มหาชน) (“GLAND”) และบริ ษทั สเตอร์ ลิง อีควิต้ ี
จากัด (“Sterling”) เป็ นผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์

3.

อนุ มตั ิ การแก้ไขเพิ่มเติ มสัญญาแต่งตั้งผูบ้ ริ หารอสั งหาริ มทรั พย์ สาหรั บทรั พย์สินที่ กองทรั สต์ลงทุน ใน
ปั จจุ บัน ซึ่ งได้แ ก่ โครงการเซ็ นทรั ลพลาซา พระราม 2 โครงการเซ็ นทรั ลพลาซา พระราม 3 โครงการ
เซ็ นทรั ลพลาซา ปิ่ นเกล้า โครงการเซ็ นทรั ลพลาซา เชี ยงใหม่ แอร์ พอร์ ต และโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั
พัทยา บีช

4.

อนุมตั ิการกูย้ มื เงินไม่เกิน 13,500 ล้านบาท และอนุมตั ิการเข้าทาธุรกรรมที่เป็ นการขัดแย้งกับประโยชน์ของ
กองทรัสต์ เนื่ องจากแหล่งเงินกูส้ ่ วนหนึ่ งอาจจะมาจากธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) โดยที่ธนาคาร
ไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิ ชย์ จากัด ซึ่ง
เป็ นทรัสตีของกองทรัสต์

5.

อนุ มตั ิ การเพิ่มทุนเพื่อลงทุนในทรั พย์สินกลุ่มที่ 1 (โดยไม่รวมการชาระค่าเช่าสาหรั บ โครงการเซ็นทรัล
พลาซา พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ)) และ/หรื อทรัพย์สินกลุ่มที่ 2 และ/หรื อเพื่อการอื่ นตามที่ ระบุ ในจานวน
ไม่เกิน 770 ล้านหน่วย โดยจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิม่ เติมดังนี้
- ไม่ต่ ากว่าร้ อยละ 75 ของหน่ วยทรั สต์ท่ีจะออกและเสนอขายเพิ่มเติ มให้แก่ ผูถ้ ื อหน่ วยทรัสต์เดิ มของ
กองทรัสต์ที่มีชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ตามสัดส่ วนการถือหน่วยทรัสต์
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- ไม่ต่ ากว่าร้ อยละ 25 ของหน่ วยทรั สต์ท่ีจะออกและเสนอขายเพิ่มเติ มให้แก่ ผูถ้ ื อหน่ วยทรัสต์เดิมของ
GLANDRT ที่มีชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ตามสัดส่ วนการถือหน่วยทรัสต์
- ส่ วนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจากัด และ/หรื อต่อประชาชนทัว่ ไป
6.

อนุ มตั ิการเพิ่มทุนเพื่อชาระค่าเช่าสาหรับโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) โดยออกและ
เสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมในปี 2568 ในจานวนไม่เกิน 630 ล้านหน่วย โดยจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม
ดังนี้
- ไม่ต่ ากว่าร้ อยละ 50 ของหน่ วยทรั สต์ที่จะออกและเสนอขายเพิ่มเติ มให้แก่ ผูถ้ ื อหน่ วยทรัสต์เดิ มของ
กองทรัสต์ที่มีชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ตามสัดส่ วนการถือหน่วยทรัสต์
- ส่ วนที่เหลือจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจากัด และ/หรื อต่อประชาชนทัว่ ไป

7.

อนุมตั ิการออกและเสนอขายหุน้ กู้ รวมกันไม่เกิน 13,500 ล้านบาท

8.

อนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตั้งทรัสต์ ดังนี้
- แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดของทรัพย์สินกลุ่มที่ 1 และทรัพย์สินกลุ่มที่ 2 ตามที่กองทรัสต์ได้มีการลงทุน
แล้วเสร็ จเป็ นคราวๆ ไป
- แก้ไขเพิ่มเติมค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่าย เพื่อให้สอดคล้องกับการบริ หารจัดการทรัพย์สินกลุ่มที่ 1 และ
ทรัพย์สินกลุ่มที่ 2
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เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ของผูจ้ ัดการกองทรัสต์เมื่ อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการได้มีมติ
อนุ มัติ ใ ห้ จ่ า ยประโยชน์ ต อบแทนของกองทรั ส ต์ จ ากงวดผลการด าเนิ น งานตั้ง แต่ ว ัน ที่ 1 ตุ ล าคม 2562 ถึ ง
31 ธันวาคม 2562 ในอัต ราหน่ วยละ 0.4060 บาท เป็ นจานวนเงิ นทั้งสิ้ น 898.27 ล้า นบาท ประโยชน์ ต อบแทน
ดังกล่าวจะจ่ายให้แก่ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์ในเดือนมีนาคม 2563
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รายงานประจำ�ปี 2562

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิ ทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ผูจ้ ดั การกองทรัสต์แจ้งข้อมูลอัตราส่ วนการเสนอขายหน่ วยทรัสต์เพิ่มเติม และช่วง
ราคาเสนอขายหน่ ว ยทรั ส ต์เ บื้ องต้น ส าหรั บการเพิ่ มทุ นของกองทรั ส ต์ต่ อตลาดหลักทรั พ ย์แ ห่ งประเทศไทย
สรุ ปดังนี้
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1.

อัตราส่ วนการเสนอขายหน่ วยทรั สต์เพิ่ มเติ มที่ จะออกและเสนอขายให้แ ก่ ประชาชนทั่วไป ซึ่ งเป็ นผูถ้ ื อ
หน่ วยทรั ส ต์เ ดิ มของกองทรั สต์ที่มีสิทธิ ในการจองซื้ อ ตามรายชื่ อที่ ปรากฏในวันปิ ดสมุ ด ทะเบี ย นผูถ้ ื อ
หน่ วยทรัสต์ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 โดยกาหนดเป็ นอัตรา 4.4319 หน่ วยทรัสต์เดิมของกองทรัสต์ต่อ
1 หน่วยทรัสต์เพิม่ เติม

2.

อัตราส่ วนการเสนอขายหน่ วยทรั สต์เพิ่ มเติ มที่ จะออกและเสนอขายให้แ ก่ ประชาชนทัว่ ไป ซึ่ งเป็ นผูถ้ ื อ
หน่ วยทรัสต์เดิ มของ GLANDRT ที่มีสิทธิ ในการจองซื้ อ ตามรายชื่ อที่ปรากฏในวันปิ ดสมุดทะเบีย นผูถ้ ื อ
หน่วยทรัสต์ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 โดยกาหนดเป็ นอัตรา 3.0034 หน่วยทรัสต์เดิมของ GLANDRT ต่อ
1 หน่วยทรัสต์เพิ่มเติม

3.

ช่วงราคาเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมเบื้องต้น คือ ระหว่าง 32.00 บาทต่อหน่วย ถึง 33.00 บาทต่อหน่วย

การจัดประเภทรายการใหม่
รายการบางรายการในงบการเงิ น ปี 2561 ได้มี ก ารจัด ประเภทรายการใหม่ เ พื่ อ ให้ ส อดคล้อ งกับ การน าเสนอ
งบการเงินปี 2562 การจัดประเภทรายการอื่นที่มีสาระสาคัญมีดงั นี้
ก่อนจัดประเภทใหม่
งบกาไรขาดทุน
รายได้ค่าเช่าและค่าบริ การ
รายได้อื่น
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

4,739,069
184,387
8,441
117,151

2561
จัดประเภทใหม่
(พันบาท)
172,919
(172,919)
(3,266)
3,266
-

หลังจัดประเภทใหม่
4,911,988
11,468
5,175
120,417

การจัดประเภทรายการใหม่น้ ี เนื่องจากผูจ้ ดั การกองทรัสต์เห็นว่ามีความเหมาะสมกับธุรกิจของกองทรัสต์มากกว่า
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บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จ�ำกัด
ชั้น 31 อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์
เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : +66(0) 2667 5555 ต่อ1660
www.cpnreit.com
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