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งบการเงิิ น

นโยบาย
ภาพรวมการ
ประกอบธุุุ�รกิิจ
และการจััดหา
ผลประโยชน์์

ภาพรวมภาวะ
เศรษฐกิิจและ
อุุตสาหกรรม

เหตุุุ�ก ารณ์์ที่่�
ข้้อมููลหน่่วย
สำำ�คััญและ
ทรััสต์์และ
ข้้อ มููู�ลสำำ�คััญอื่่�น ผู้้�ถืือ หน่่วย
ทรััสต์์

ความรัับผิ ิดชอบ การควบคุุุ�ม
ต่่อสัังคม
ภายในและ
การบริิหาร
จััดการ
ความเสี่่�ยง

รายงาน
ความเห็็็�น
ของทรััสตีี

สรุุุ�ป สาระสำำ�คััญ
ของสััญญา
ก่่อตั้้�งทรััสต์์
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สรุุปข้้อมููลสำำ�คััญ
ของกองทรััสต์์
ข้้อมููล ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
ชื่่�อกองทรััสต์์ (ไทย)

ทรััสต์์เพื่่�อการลงทุุนในสิิทธิิการเช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์ CPN รีีเทล โกรท

ชื่่�อกองทรััสต์์ (อัังกฤษ)

CPN Retail Growth Leasehold REIT

ชื่่�อย่่อหลัักทรััพย์์

CPNREIT

วัันจััดตั้้�งกองทรััสต์์

29 พฤศจิิกายน 2560

ชื่่�อทรััสตีี

บริิษัทั หลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน ไทยพาณิิชย์์ จำำ�กััด

ชื่่�อผู้้�จััดการกองทรััสต์์

บริิษัทั ซีีพีีเอ็็น รีีท แมเนจเมนท์์ จำำ�กััด

ชื่่�อผู้้�สอบบััญชีี

บริิษัทั เคพีีเอ็็มจีี ภููมิิไชย สอบบััญชีี จำำ�กััด

มููลค่่าหลัักทรััพย์์ตามราคาตลาด 42,037.06 ล้้านบาท

ราคาปิิด ณ วัันที่่� 30 ธ.ค. 2563 19.00 บาทต่่อหน่่วย

มููลค่่าทรััพย์์สิินสุุทธิิ (NAV)

28,043.98 ล้้านบาท

มููลค่่าทรััพย์์สิินสุุทธิิต่่อหน่่วย

ทุุนจดทะเบีียน

28,551.79 ล้้านบาท

มููลค่่าที่่�ตราไว้้ต่่อหน่่วย (PAR) 12.9049 บาทต่่อหน่่วย

ราคา/NAV

1.4989 เท่่า

อายุุเฉลี่่�ยคงเหลืือถ่่วงน้ำำ��หนััก

12.6753 บาทต่่อหน่่วย
34.22 ปีี

กองทรัั ส ต์์ CPNREIT จัั ด ตั้้� ง ขึ้้� น จากการแปลงสภาพจากกองทุุ น รวมสิิ ทธิิ ก ารเช่่ า อสัั ง หาริิ มท รัั พ ย์์ CPN รีีเทล โกรท (“CPNRF”)
เมื่่�อวัันที่่� 1 ธัันวาคม 2560 และหน่่วยทรััสต์์ CPNREIT ได้้เข้้าซื้้�อขายในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยเป็็นครั้้�งแรกเมื่่�อวัันที่่� 14 ธัันวาคม
2560 เป็็นต้้นมา
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รายละเอีียดทรััพย์์สิิน

ข้้อมููล ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

โครงการ
รายละเอียด

เซ็นทรัล
พระราม 3

เลขที่่� 160
ถนนพระรามที่่� 2
แขวงแสมดำำ�
เขตบางขุุนเทีียน
กรุุงเทพฯ

เลขที่่� 79,
79/1- 79/2
และ79/4-79/33
ถนนสาธุุประดิิษฐ์์
แขวงช่่องนนทรีี
เขตยานนาวา
กรุุงเทพฯ

พื้้�นที่่�ใช้้สอย (ตร.ม.)

251,182

169,740

137,692

50,653

122,991

พื้้�นที่่�ให้้เช่่า (ตร.ม.)

82,961

36,477

27,656

34,389

37,405

พื้้�นที่่�จอดรถ (ตร.ม.)

98,813

90,186

66,118

44,142

สิิทธิิการเช่่าที่่�ดิิน

ระยะเวลา 20 ปีี
สิ้้�นสุุดวัันที่่�
15 สิิงหาคม 2568

ระยะเวลา 30 ปีี
สิ้้�นสุุดวัันที่่�
15 สิิงหาคม 2578(2)

ระยะเวลาประมาณ 15 ปีี
สิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2567

ระยะเวลา 30 ปีี
สิ้้�นสุุดวัันที่่�
22 เมษายน 2587

สิิทธิิการเช่่าช่่วงอาคาร

ระยะเวลา 30 ปีี
ระยะเวลา 20 ปีี
สิ้้�นสุุดวัันที่่�
สิ้้�นสุุดวัันที่่�
15 สิิงหาคม 2568(1) 15 สิิงหาคม 2578(2)

ระยะเวลาประมาณ 15 ปีี
สิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2567

ระยะเวลา 30 ปีี
สิ้้�นสุุดวัันที่่�
22 เมษายน 2587

วัันที่่�ประเมิิน

31 ธัันวาคม 2563

30 ธัันวาคม 2563

30 ธัันวาคม 2563

30 ธัันวาคม 2563

24,112

11,888

ที่่�ตั้้�ง

มููลค่่ายุุติิธรรม (ล้้านบาท)
บริิษััทประเมิิน
วิิธีีการประเมิิน

บริิษััท ควอลิิตี้้�
แอพไพรซััล จำำ�กััด

เซ็นทรัล
ปิ่นเกล้า

ปิ่นเกล้า
เซ็นทรัล
ทาวเวอร์ เอ และ เชียงใหม่
แอร์พอร์ต
ปิ่นเกล้า ทาวเวอร์ บี

เซ็นทรัล
พระราม 2

เลขที่่� 7/3 ถึึง 7/128, 7/129 ถึึง
7/221, 7/222 ถึึง 7/552 และ 7/553 ถนน
บรมราชชนนีี แขวงอรุุณอััมริินทร์์
เขตบางกอกน้้อย กรุุงเทพฯ

3,498

728

เลขที่่� 2 ถนนมหิิดล
252-252/1
ถนนวััวลาย
ตำำ�บลหายยา
อำำ�เภอเมืือง
จัังหวััดเชีียงใหม่่

10,287

บริิษััท กรุุงสยามประเมิินค่่าทรััพย์์สิิน จำำ�กััด
วิิธีีรายได้้ (Income Approach)

กองทรััสต์์ได้้ดํําเนิินการจดทะเบีียนสิิทธิิการเช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์ในโครงการเซ็็นทรััล พระราม 2 (ช่่วงต่่ออายุุ) แล้้วเสร็็จเมื่่�อวัันที่่� 31 มีี.ค. 63 โดยมีีกํําหนด
ระยะเวลาเช่่า 30 ปีี (ถึึง 15 สิิงหาคม 2598) ทั้้ง� นี้้� กองทรััสต์์จะทํําการจััดหาแหล่่งเงิินทุุนเพื่่อ� ชํําระค่่าเช่่าโครงการเซ็็นทรััล พระราม 2 (ช่่วงต่่ออายุุ) ในปีี 2568
(2)
	สิิทธิิที่่�จะต่่ออายุุสััญญาเช่่าได้้อีีก 2 คราว ๆ ละ 30 ปีี
(1)

รายละเอียด
ที่่�ตั้้�ง

พื้้�นที่่�ใช้้สอย (ตร.ม.)
พื้้�นที่่�ให้้เช่่า (ตร.ม.)
พื้้�นที่่�จอดรถ (ตร.ม.)
สิิทธิิการเช่่าที่่�ดิิน
สิิทธิิการเช่่าช่่วงอาคาร
วัันที่่�ประเมิิน
มููลค่่ายุุติิธรรม (ล้้านบาท)
บริิษััทประเมิิน
วิิธีีการประเมิิน

4
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เซ็นทรัล
โรงแรมฮิลตัน
พัทยา
พัทยา
เลขที่่� 333/99 และ 333/101 หมู่่� 9
ถนนพััทยาสาย 1 ตำำ�บลหนองปรืือ
อำำ�เภอบางละมุุง จัังหวััดชลบุุรีี

โครงการ

อาคารสำ�นักงาน
อาคารสำ�นักงาน
เดอะไนน์ ทาวเวอร์ส
ยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์
เลขที่่� 33/4
เลขที่่� 161
ถนนพระราม 9
ถนนพระราม 9
แขวงห้้วยขวาง
แขวงห้้วยขวาง
เขตห้้วยขวาง กรุุงเทพฯ
เขตห้้วยขวาง กรุุงเทพฯ
70,095
49,686
95,997
30,176
29,388
15,182
59,322
18,527
14,930
572
27,206
10,035
ระยะเวลาประมาณ 20 ปีี
ระยะเวลา 27 ปีี
ระยะเวลา 14 ปีี
สิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 สิิงหาคม 2580
สััญญาสิ้้�นสุุดวัันที่่�
สััญญาสิ้้�นสุุดวัันที่่�
18 เมษายน 2590
14 พฤศจิิกายน 2577
30 ธัันวาคม 2563
31 ธัันวาคม 2563
31 ธัันวาคม 2563
7,145
3,452
5,704
1,347
บริิษััท กรุุงสยามประเมิินค่่าทรััพย์์สิิน จำำ�กััด
บริิษัทั ควอลิิตี้้� แอพไพรซััล จำำ�กััด
วิิธีีรายได้้ (Income Approach)

ข้้อมููล ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

โครงสร้้างรายได้้

สััดส่่วนการลงทุุน
ลงทุุนตรง
ร้้อยละ 100

อาคารสำ�นักงาน
18%
โรงแรม
6%

สิิทธิิการเช่่า
ร้้อยละ 100

ศูนย์การค้า
76%

ประเภททรััพย์์สิิน (ตามมููลค่่าประเมิิน)

อายุุสิิทธิิการเช่่าคงเหลืือเฉลี่่�ยถ่่วงน้ำำ��หนััก
(% ของสิทธิการเช่าทั้งหมด)

35.5%

อาคารสำ�นักงาน
10%
โรงแรม
5%

15.6% 15.1%
5.9%

ศูนย์การค้า
85%

2.0%

17.5%
8.4%

2567 2577 2580 2587 2590 2598 2638

โครงสร้้างเงิินลงทุุน

(ล้้านบาท)

สิินทรััพย์์รวม

71,577.17

หนี้้�สิินรวม

43,533.19

ส่่วนทุุน

28,767.88

กำำ�ไร (ขาดทุุน) สะสม

(723.90)

สััดส่่วนการกู้้�ยืืม/สิินทรััพย์์รวม

ร้้อยละ 32.2

อัันดัับเครดิิต

AA

รายละเอีียดการครบกำำ�หนดชำำ�ระของเงิินกู้้�ยืืม
เงินกู้

ล้้านบาท

หุ้นกู้

15,000
12,000
9,000
6,000
3,000
2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571

ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์รายใหญ่่ ณ วัันที่่� 30 ธัันวาคม 2563
ผู้ถือหน่วยทรัสต์

หน่วยทรัสต์

ร้อยละ

590,521,686

26.69

กองทุุนเปิิด ทีีเอ็็มบีี อีีสท์์สปริิง พร็็อพเพอร์์ตี้้� แอนด์์ อิินฟราสตรััคเจอร์์ อิินคััม พลััส เฟล็็กซิิเบิ้้�ล

72,397,000

3.27

ธนาคาร ออมสิิน

68,004,833

3.07

สำำ�นัักงานประกัันสัังคม

60,369,500

2.73

SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED

52,352,308

2.37

บริิษััท เซ็็นทรััลพััฒนา จำำ�กััด (มหาชน)

Foreign Limit

ร้้อยละ 100.00

Current Foreign Holding

ร้้อยละ 9.35

นโยบายการจ่่ายประโยชน์์ตอบแทน
รูปแบบการจ่ายเงิน
CPNREIT จ่่ า ยประโยชน์์ ต อบแทน
ไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 90 ของกำำ�ไรสุุทธิิ เงิินปัันผล (บาทต่่อหน่่วย)
ที่่�ปรัับปรุุงแล้้วของรอบปีีบััญชีี และ
เงิินลดทุุน (บาทต่่อหน่่วย)
จ่่ายไม่่น้้อยกว่่าปีีละ 2 ครั้้�ง
รวม (บาทต่่อหน่่วย)

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ตั้งแต่จัดตั้ง

0.2879/1
0.2879

1.6170
1.6170

1.6230
1.6230

0.2707
0.4712
0.7419

3.5107
0.7591
4.2698

หมายเหตุุ: /1	จ่่ายจากผลการดำำ�เนิินงานในตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 ต.ค. – 30 พ.ย. 2560 ของ CPNRF ก่่อนแปลงสภาพเป็็น CPNREIT และจากผลการดำำ�เนิินงานของ CPNREIT
ตั้้�งแต่่วัันที่่� 29 พ.ย. – 31 ธ.ค. 2560
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รายละเอีียดสััญญาของผู้้�เช่่าพื้้�นที่่�
ข้้อมููล ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

ประเภทของสััญญา

สััดส่่วนผู้้�เช่่าแยกตามธุุรกิิจ
(%ของพื้นที่ให้เช่า)

ประเภทอื่นๆ
20%

ศูนย์การค้า
16%

สัญญาส่วน
แบ่งรายได้
21%

สินค้าและบริการ
เพื่อความบันเทิง
18%

สินค้าเทคโนโลยี
และ อิเล็กทรอนิกส์
7%

สัญญาเช่า
อัตราคงที่
79%

อาหาร
และเครื่องดื่ม
18%

สินค้าแฟชั่น
21%

สััดส่่วนของสััญญาเช่่าที่่�จะหมดสััญญา

อััตราการต่่อสััญญาของผู้้�เช่่า

(%ของพื้นที่ให้เช่า)

35%

30%
20%

15%

2564

บาท ต่อ ตร.ม.
1,300
1,200

2565

2562

96

-

2563

98

95

1,000

2563

4,912

5,111

4,041

2561

2562

2563

กำำ�ไรก่่อนหััก ต้้นทุุนทางการเงิิน ภาษีีเงิินได้้ ค่่าเสื่่�อม
ราคาและค่่าตััดจำำ�หน่่าย (EBITDA)

ค่าเช่าแปรผัน

ล้านบาท
400

ล้านบาท

200

6

-

3,000

ค่่าเช่่ารวมที่่�ผู้้�เช่่าเหมาจ่่ายให้้กองทรััสต์์

0

85

5,000

2562

ค่าเช่าคงที่

2561

ล้านบาท
7,000

1,113

2561

ทรัพย์สินส่วนที่ลงทุนเพิ่ม
(ร้อยละ)

รายได้้

1,222

1,100
1,000

ทรัพย์สินปัจจุบัน
(ร้อยละ)

หลังปี 2566

2566

อััตราค่่าเช่่าเฉลี่่�ยรวม
(ศููนย์์การค้้าและอาคารสำำ�นัักงาน)
1,202

ปี

105

109

210

217

2561
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2562

218

2563

5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0

3,978

4,259

2561

2562

3,251

2563

ผลการดำำ�เนิินงาน
ตัวเลขทางการเงินที่สำ�คัญ

หน่วย

รายได้้
รายได้้อื่่�น
กำำ�ไรก่่อนหัักต้้นทุุนทางการเงิิน ภาษีีเงิินได้้
ค่่าเสื่่�อมราคาและค่่าตััดจำำ�หน่่าย (EBITDA)
กำำ�ไรสุุทธิิ
กำำ�ไรสุุทธิิต่่อหน่่วย (EPU)
ประโยชน์์ตอบแทนต่่อหน่่วย (DPU)
เงิินลดทุุน
หนี้้�สิินที่่�มีีภาระดอกเบี้้�ยต่่อสิินทรััพย์์รวม
ต้้นทุุนทางการเงิิน/2
กระแสเงิินสดจากกิิจกรรมดำำ�เนิินงาน
กระแสเงิินสดจากกิิจกรรมจััดหาเงิิน
กระแสเงิินสดสุุทธิิ
สิินทรััพย์์สุุทธิิ (NAV)
สิินทรััพย์์สุุทธิต่ิ ่อหน่่วย
ราคาหน่่วยทรััสต์์ / NAV
อััตราผลตอบแทน (Dividend Yield)
มููลค่่าหลัักทรััพย์์ตามราคาตลาด
ราคาปิิด ณ สิ้้�นปีี
หมายเหตุุ:
		

/1
/2

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ล้้านบาท
ล้้านบาท
ล้้านบาท

4,912
15
3,978

5,111
30
4,259

4,041
28
3,251

ล้้านบาท
บาท
บาท
ล้้านบาท
เท่่า
ร้้อยละ
ล้้านบาท
ล้้านบาท
ล้้านบาท
ล้้านบาท
บาท
เท่่า
ร้้อยละ
ล้้านบาท
บาท

3,578
1.6171
1.6170
0.31
2.77
2,833
(3,544)
(711)
29,995
13.5573
1.88
6.34
56,418
25.50

3,756
1.6977
1.6230
0.31
3.46
4,210
(4,042)
168
29,701
13.4244
2.44
4.96
72,459
32.75

1,538
0.6949
0.2707/1
465
0.32
3.15
(5,299)
5,951
652
28,044
12.6753
1.50
1.42
42,037
19.00

ปีี 2563 จ่่ายประโยชน์์ตอบแทน 0.2707 บาทต่่อหน่่วย และจ่่ายลดทุุนจำำ�นวน 0.4712 บาทต่่อหน่่วย
ต้้นทุุนทางการเงิินไม่่รวมดอกเบี้้�ยจ่่ายจากหนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า/หนี้้�สิินที่่�มีีภาระดอกเบี้้�ยรวม (เฉลี่่�ย)

สรุุปข้้อมููลสำำ�คััญเกี่่�ยวกัับการกู้้�ยืืมเงิิน ณ สิ้้�นปีี 2563
หุ้นกู้

เงินกู้ยืม

1. ผู้้�ให้้กู้้�
จำำ�นวน (ล้้านบาท)
2. ผู้้�ให้้กู้้�
จำำ�นวน (ล้้านบาท)

มูลค่า
(ล้านบาท)

อายุ
(ปี)

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละ)

ครบกำ�หนด
ไถ่ถอน

ธนาคารพาณิิชย์์

CPNREIT218A

2,650

3

2.70

17 ส.ค. 2564

6,985

CPNREIT288A

7,390

10

3.80

17 ส.ค. 2571

CPNREIT212A

2,700

2

2.54

8 ก.พ. 2564

ธนาคารพาณิิชย์์

CPNREIT232A

1,795

4

3.30

8 ก.พ. 2566

1,539

รวม

14,535

ผู้้�ลงทุุนสามารถศึึกษาข้้อมููลของกองทรััสต์์เพิ่่�มเติิมได้้จากแบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-REIT1) ที่่�แสดง
ไว้้ใน www.sec.or.th หรืือ www.cpnreit.com
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สารจาก
ประธานกรรมการ
เรีียน ท่่านผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์
การดำำ�เนิินธุุรกิิจในปีี 2563 ของทรััสต์์เพื่่�อการลงทุุนในสิิทธิิการเช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์ CPN รีีเทล โกรท
(CPNREIT) ผู้้�จััดการกองทรััสต์์ได้้ตระหนัักถึึงผลกระทบที่่�เกิิดจากการแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ที่่�เริ่่�มตั้้�งแต่่ปลายปีี 2562 และแพร่่กระจายไปในประเทศต่่าง ๆ ทั่่�วโลก
รวมถึึงประเทศไทย ส่่งผลให้้เกิิดวิิถีีการดำำ�รงชีีวิิตแบบใหม่่ (New Normal) ในหลาย ๆ ด้้าน ทั้้�งธุุรกิิจ
การขายสิินค้้าและบริิการ ร้้านอาหาร การท่่องเที่่ยว
� และโรงแรม การศึึกษา การทำำ�งาน พฤติิกรรมการ
จัับจ่่ายใช้้สอยและกิิจกรรมเพื่่�อความบัันเทิิง ที่่�ต้้องคำำ�นึึงถึึงสุุขอนามััยมากขึ้้�น การให้้บริิการต่่าง ๆ
ต้้องคำำ�นึึงถึึงความปลอดภััยและความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกภาคส่่วนเพื่่�อควบคุุมและป้้องกััน
การแพร่่ระบาดของ COVID-19 ตามมาตรการของภาครััฐอย่่างเคร่่งครััด
ดัังนั้้�น ผู้้�จััดการกองทรััสต์์ร่่วมกัับผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ได้้ดำำ�เนิินมาตรการเชิิงรุุกเพื่่�อบริิหารจััดการ
ทรััพย์์สิินของ CPNREIT ให้้สามารถจััดหาประโยชน์์ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและทัันต่่อเหตุุการณ์์ที่่�
เปลี่่�ยนแปลงอย่่างรวดเร็็ว โดยระหว่่างที่่�ปิิดให้้บริิการศููนย์์การค้้าและโรงแรมเป็็นการชั่่�วคราวตามที่่�
ภาครััฐกำำ�หนด ได้้มีีการพิิจารณาให้้ความช่่วยเหลืือร้้านค้้าที่่�ได้้รัับผลกระทบด้้วยการให้้ส่่วนลดค่่าเช่่า
หรืือยกเว้้นค่่าเช่่า และได้้เร่่งการปรัับปรุุงโรงแรมฮิิลตััน พััทยา ให้้เร็็วขึ้้�น โดยเริ่่�มตั้้�งแต่่เดืือนเมษายน
จนแล้้วเสร็็จในเดืือนธัันวาคม 2563 เพื่่อ� ยกระดัับประสิิทธิภิ าพในการดำำ�เนิินงาน นอกจากนี้้� ยัังได้้ดำำ�เนิิน
มาตรการลดต้้นทุุนและควบคุุมค่า่ ใช้้จ่า่ ยการดำำ�เนิินงานต่่าง ๆ อย่่างรััดกุุม เพื่่อ� บรรเทาผลกระทบที่่เ� กิิด
ขึ้้�นต่่อรายได้้และความสามารถในการทำำ�กำ�ำ ไรของ CPNREIT โดยผู้้�จััดการกองทรััสต์์ได้้ให้้ความสำำ�คััญ
ในการรัักษากระแสเงิินสดและเตรีียมความพร้้อมด้้านสภาพคล่่องเพื่่อ� รองรัับการดำำ�เนิินธุุรกิจท่
ิ า่ มกลาง
สภาพแวดล้้อมที่่ท้� ้าทาย
นอกจากนี้้� เพื่่�อเพิ่่�มศัักยภาพการสร้้างรายได้้และสร้้างการเติิบโตของ CPNREIT ผู้้�จััดการกองทรััสต์์ได้้
ดำำ�เนิินการลงทุุนในทรััพย์์สิินเพิ่่�มเติิมตามมติิที่่�ประชุุมวิิสามััญผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ ครั้้�งที่่� 1/2562 โดยใน
เดืือนมีีนาคม 2563 ได้้ลงทุุนเพิ่่�มเติิมในอาคารสำำ�นัักงาน 2 แห่่ง คืือ อาคารเดอะไนน์์ ทาวเวอร์์ส และ
อาคารยููนิลีีิ เวอร์์ เฮ้้าส์์ โดยการรัับโอนสิิทธิกิ ารเช่่าจากทรััสต์์เพื่่อ� การลงทุุนในสิิทธิกิ ารเช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์
อาคารสำำ�นัักงาน จีีแลนด์์ (GLANDRT) และจดทะเบีียนสิิทธิิการเช่่าโครงการเซ็็นทรััล พระราม 2
(ช่่วงต่่ออายุุ) ระยะเวลาประมาณ 30 ปีี ซึ่่�งจะชำำ�ระค่่าเช่่าในปีี 2568 อย่่างไรก็็ดีี CPNREIT ได้้เลื่่�อน
การลงทุุนในทรััพย์์สินิ ส่่วนที่่เ� หลืือออกไปเนื่่อ� งจากภาวะตลาดทุุนผัันผวนจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาด
ของ COVID-19
ในช่่วงปลายปีี 2563 เมื่่อ� สภาวะการลงทุุนในตลาดทุุนมีีทิิศทางฟื้้น� ตััวดีีขึ้น้� CPNREIT ได้้เดิินหน้้าลงทุุน
ในทรััพย์์สิินเพิ่่�มเติิมอีีก 2 โครงการ คืือ เซ็็นทรััล มารีีนา และเซ็็นทรััล ลำำ�ปาง โดยการออกและเสนอ
ขายหน่่วยทรััสต์์เพิ่่ม� เติิมและได้้รับั โอนทรััพย์์สินิ ดัังกล่่าวเรีียบร้้อยแล้้วเมื่่อ� วัันที่่� 25 กุุมภาพัันธ์์ 2564 สำำ�หรัับ
การลงทุุนในโคงการเซ็็นทรััล สุุราษฎร์์ธานีี และโครงการเซ็็นทรััล อุุบลราชธานีี ผู้้�จััดการกองทรััสต์์
จะดำำ�เนิินการลงทุุนเมื่่�อสภาวะการลงทุุนในตลาดทุุนเอื้้�ออำำ�นวยต่่อการออกและเสนอขายหน่่วยทรััสต์์
เพื่่�อให้้การลงทุุนครบถ้้วนตามมติิที่ปร
่� ะชุุมวิิสามััญผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ ครั้้�งที่่� 1/2652
ผู้้�จัั ด การกองทรัั ส ต์์ ข อขอบคุุ ณ ผู้้�ถืือหน่่ วยท รัั ส ต์์ ทุุ ก ท่่ า นที่่� ใ ห้้ ค วามไว้้ ว างใจและให้้ ก ารสนัั บ สนุุ น
มาโดยตลอด และมีีความตั้้�งใจที่่�จะบริิหาร CPNREIT ให้้เติิบโตอย่่างยั่่�งยืืนและสร้้างผลตอบแทน
ที่่มั่่� น� คงให้้แก่่ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ต่อ่ ไป ด้้วยการดำำ�เนิินงานภายใต้้นโยบายธรรมาภิิบาลและการกำำ�กับั ดููแล
กิิจการที่่�ดีี
นางอวยพร ฟููตระกููล

ประธานกรรมการ
บริิษััท ซีีพีีเอ็็น รีีท แมเนจเมนท์์ จำำ�กััด
ในฐานะผู้้�จััดการกองทรััสต์์ CPNREIT
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นโยบาย ภาพรวมการประกอบธุุรกิิจ
และการจััดหาผลประโยชน์์
วััตถุุประสงค์์ของกองทรััสต์์และนโยบายการลงทุุน

ยููนิิลีีเวอร์์ เฮ้้าส์์ เมื่่�อวัันที่่� 2 มีีนาคม 2563 โดยได้้ดํําเนิินการจด
ทะเบีียนที่่สํํ� านัักงานที่่ดิ� นิ เพื่่อ� รัับโอนสิิทธิกิ ารเช่่าในอสัังหาริิมทรััพย์์
ทั้้�งสองโครงการจาก GLANDRT เมื่่�อวัันที่่� 2 มีีนาคม 2563

1. วััตถุุประสงค์์ของกองทรััสต์์
กองทรััสต์์ CPNREIT มีีวััตถุุประสงค์์ที่่�จะลงทุุนในทรััพย์์สิินหลััก
โดยการซื้้�อ และ/หรืือเช่่า และ/หรืือเช่่าช่่วง และ/หรืือรัับโอนสิิทธิกิ าร
เช่่า และ/หรืือสิิทธิิการเช่่าช่่วงทรััพย์์สิินหลััก โดยจะนำำ�ทรััพย์์สิิน
ดัั ง กล่่ า วไปจัั ด หาประโยชน์์ ใ นรูู ปข องรายได้้ ค่่ าเช่่ าและค่่ าบริิ การ
หรืือรายได้้ อื่่� น ใดในทำำ� นองเดีียวกัั น ตลอดจนทำำ� การปรัั บ ปรุุ ง
เปลี่่�ยนแปลงพััฒนาศัักยภาพ พััฒนา และ/หรืือจำำ�หน่่ายทรััพย์์สิิน
ต่่าง ๆ เพื่่อ� มุ่่�งก่่อให้้เกิิดรายได้้และผลตอบแทนแก่่กองทรััสต์์ CPNREIT
เพื่่�อประโยชน์์ของผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์อย่่างต่่อเนื่่�องในระยะยาว อีีกทั้้�ง
กองทรััสต์์ CPNREIT มีีจุุดมุ่่�งหมายที่่�จะลงทุุนในทรััพย์์สิินเพิ่่�มเติิม
เพื่่�อการเติิบโตอย่่างต่่อเนื่่�องของฐานรายได้้ของกองทรััสต์์ CPNREIT
รวมถึึงการลงทุุนในทรััพย์์สิินอื่่�น และ/หรืือหลัักทรััพย์์อื่่�น และ/หรืือ
การหาดอกผลอื่่�นโดยวิิธีีอื่่�นใดตามที่่�กฎหมายหลัักทรััพย์์ และ/หรืือ
กฎหมายอื่่�นใดที่่�เกี่่ยว
� ข้้องกำำ�หนด

•	ศููนย์์การค้้าภายใต้้การบริิหารของ CPNREIT ได้้ปิิดให้้บริิการ
เป็็นการชั่่�วคราวตามประกาศของภาครััฐเพื่่�อควบคุุมการแพร่่
ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ไม่่ให้้
ขยายไปในวงกว้้าง ระหว่่างวัันที่่� 22 มีีนาคม ถึึง 16 พฤษภาคม
2563 โดยปิิดให้้บริิการพื้้�นที่่�บางส่่วน ยกเว้้น ซููเปอร์์มาร์์เก็็ต
ร้้านขายยาและสิ่่�งจำำ�เป็็นต่่อการดำำ�รงชีีพ ร้้านอาหารให้้ซื้้�อ
กลัับบ้้าน และธนาคารที่่�ยัังเปิิดให้้บริิการได้้ตามประกาศของ
หน่่วยงานภาครััฐที่่�เกี่่�ยวข้้อง

2. นโยบายการลงทุุน

•

โรงแรมฮิิลตััน พััทยา ปิิดให้้บริิการชั่่�วคราวตามประกาศของ
ภาครััฐตั้้�งแต่่เดืือนเมษายน 2563 เป็็นต้้นไป ซึ่่�งในระหว่่างนี้้�ได้้
เร่่งการปรัับปรุุงโรงแรมครั้้�งใหญ่่ให้้เร็็วขึ้้�น โดยเริ่่�มตั้้�งแต่่เดืือน
เมษายน - ธัันวาคม 2563

•

โครงการเซ็็นทรััล พระราม 2 เริ่่�มดำำ�เนิินการปรัับปรุุงครั้้�งใหญ่่
ตั้้�งแต่่เดืือนกรกฎาคม 2563 เป็็นต้้นไป โดยทยอยทำำ�ทีีละเฟส
และคาดว่่าจะแล้้วเสร็็จในเดืือนตุุลาคม 2564

•

วัันที่่� 22 กรกฎาคม 2563 TRIS ได้้คงอัันดัับเครดิิตองค์์กร และ
หุ้้�นกู้้�ไม่่ด้อ้ ยสิิทธิิ ไม่่มีีหลัักประกัันของ CPNREIT ที่่ร� ะดัับ “AA”
และปรัับแนวโน้้มอัันดัับเครดิิตเป็็น “Negative” หรืือ “ลบ”

•

วัันที่่� 24 พฤศจิิกายน 2563 ผู้้�จััดการกองทรััสต์์ได้้ยื่่�นแบบแสดง
รายการข้้อมููลการเสนอขายหน่่วยทรััสต์์และร่่างหนัังสืือชี้้�ชวน
ต่่อสำำ�นักั งานคณะกรรมการกำำ�กับั หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
(สำำ�นัักงาน ก.ล.ต.) เพื่่�อออกและเสนอขายหน่่วยทรััสต์์เพิ่่�มเติิม
จำำ�นวนไม่่เกิิน 355,557,300 หน่่วย โดยนำำ�เงิินที่่ไ� ด้้จากการเพิ่่�ม
ทุุนไปลงทุุนในเซ็็นทรััล มารีีนา และเซ็็นทรััล ลำำ�ปาง มููลค่่าการ
ลงทุุ น ทั้้� ง สิ้้� น 5,672 ล้้ า นบาท (ไม่่ รวมค่่ า ธรรมเนีียมการ
จดทะเบีียน ภาษีีมููลค่่าเพิ่่�ม และอากรแสตมป์์ รวมตลอดจน
ค่่าธรรมเนีียม และค่่าใช้้จ่า่ ยอื่่น� ๆ ที่่เ� กี่่ยว
� ข้้อง) สำำ�หรัับการลงทุุน
ในเซ็็นทรััล สุุราษฏร์์ธานีี และเซ็็นทรััล อุุบลราชธานีี ผู้้�จััดการ
กองทรััสต์์จะพิิจารณาลงทุุนเมื่่�อสภาวะการลงทุุนในตลาดทุุน
เอื้้�ออำำ�นวยต่่อการออกและเสนอขายหน่่วยทรััสต์์ เพื่่�อให้้มีี
การลงทุุนครบถ้้วนตามมติิที่่�ประชุุมวิิสามััญผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์
ครั้้�งที่่� 1/2562

กองทรััสต์์ CPNREIT จะมุ่่�งเน้้นการลงทุุนในอสัังหาริิมทรััพย์์และ
สิิทธิิการเช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์ รวมทั้้�งสิิทธิิการเช่่าช่่วงอสัังหาริิมทรััพย์์
ที่่มีีคุ
� ณ
ุ ภาพสููง โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� อสัังหาริิมทรััพย์์ประเภทศููนย์์การค้้า
รวมทั้้�งการลงทุุนในอสัังหาริิมทรััพย์์ประเภทอื่่�น ๆ ที่่มีี� ความเกี่่ยว
� ข้้อง
หรืือส่่งเสริิมประโยชน์์กัับอสัังหาริิมทรััพย์์ประเภทศููนย์์การค้้า อาทิิ
ทรััพย์์สิินเพื่่�อการพาณิิชย์์ อาคารสำำ�นัักงาน โรงแรม และเซอร์์วิิส
อพาร์์ตเมนต์์ เป็็นต้้น เพื่่อ� เป็็นทรััพย์์สินิ หลัักของ CPNREIT โดยการซื้้�อ
และ/หรืือเช่่า และ/หรืือเช่่าช่่วง และ/หรืือรัับโอนสิิทธิิการเช่่า และ/
หรืือสิิทธิิการเช่่าช่่วงทรััพย์์สิินหลัักโดยมุ่่�งเน้้นการจััดหาผลประโยชน์์
ในรููปของรายได้้ค่่าเช่่าและค่่าบริิการ หรืือรายได้้อื่่�นใดในทำำ�นอง
เดีียวกััน ตลอดจนทำำ�การปรัับปรุุง เปลี่่�ยนแปลง พััฒนาศัักยภาพ
พััฒนา และ/หรืือจำำ�หน่่ายทรััพย์์สินิ ต่่าง ๆ เพื่่อ� มุ่่�งก่่อให้้เกิิดรายได้้และ
ผลตอบแทนแก่่ CPNREIT เพื่่อ� ประโยชน์์ของผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์อย่่างต่่อ
เนื่่อ� งในระยะยาว อีีกทั้้�ง CPNREIT มีีจุุดมุ่่�งหมายที่่จ� ะลงทุุนในทรััพย์์สินิ
เพิ่่�มเติิมเพื่่อ� การเติิบโตอย่่างต่่อเนื่่อ� งของฐานรายได้้ของ CPNREIT และ
เป็็นการกระจายความเสี่่ย� งผ่่านการลงทุุนในอสัังหาริิมทรััพย์์หลายแห่่ง
ในทำำ�เลที่่แ� ตกต่่างกััน รวมถึึงการลงทุุนในทรััพย์์สินิ อื่่น� และ/หรืือหลััก
ทรััพย์์อื่น่� และ/หรืือการหาดอกผลอื่่น� โดยวิิธีีอื่น่� ใดตามที่่ก� ฎหมายหลััก
ทรััพย์์ และ/หรืือกฎหมายอื่่�นใดที่่�เกี่่ยว
� ข้้องกำำ�หนด

การเปลี่่�ยนแปลงและพััฒนาการที่่�สำำ�คััญ
•

CPNREIT ได้้ ล งทุุ น ในโครงการอาคารสำำ�นัั ก งานเดอะไนน์์
ทาวเวอร์์ส เมื่่อ� วัันที่่� 1 มีีนาคม 2563 และโครงการอาคารสำำ�นักั งาน

•

CPNREIT ได้้จดทะเบีียนสิิทธิกิ ารเช่่าโครงการเซ็็นทรััล พระราม 2
(ช่่วงต่่ออายุุ) ที่่�สํํานัักงานที่่�ดิินเมื่่�อวัันที่่� 31 มีีนาคม 2563
โดยจะเริ่่�มชำำ�ระค่่าเช่่าสำำ�หรัับโครงการเซ็็นทรััล พระราม 2
(ช่่วงต่่ออายุุ) ในปีี 2568
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โครงสร้างของกองทรัสต์
ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์

เงินลงทุน

ผู้จัดการกองทรัสต์

ผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์

ประโยชน์ตอบแทน

บริหารจัดการ
กองทรัสต์
ค่าธรรมเนียม

ตรวจสอบดูแล
กองทรัสต์

บริหารจัดการ
อสังหาริมทรัพย์

ค่าธรรมเนียม

ทรัสตี

ค่าธรรมเนียม
ลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์

รายได้
จากการลงทุน

ผู้บริหารโรงแรม

Shopping Mall

Offices

โรงแรม

สิทธิการเช่าช่วง

รายได้ค่าเช่า
จ่ายให้กองทรัสต์

บริษัท ซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล จำ�กัด
“ผู้เช่าช่วง”
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รายงานประจำ�ปี 2563

รายละเอีียดทรััพย์์สิิน
ข้้อมููล ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

มููลค่่าทรััพย์์สิิน

มููลค่่าทรััพย์์สิินสุุทธิิ

มููลค่่าทรััพย์์สิินสุุทธิิต่่อหน่่วย

มููลค่่าหน่่วยทรััสต์์

71,577,174,291 (บาท)
12.6753 (บาท)

รายละเอียดทรัพย์สิน ณ 31 ธันวาคม 2563

28,043,980,974 (บาท)
19.00 (บาท)

(ณ วัันที่่� 30 ธัันวาคม 2563)

มูลค่า
(บาท)

ร้อยละของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

เงิินลงทุุนที่่�แสดงด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน

1,072,799,128

3.8

เงิินลงทุุนในสิิทธิิการเช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์ตามมููลค่่ายุุติิธรรม

68,269,714,006

243.4

1,162,096,779

4.2

ลููกหนี้้�รายได้้ค่่าเช่่าและบริิการค้้างรัับ

644,432,310

2.3

ภาษีีมููลค่่าเพิ่่�มขอคืืน

319,032,642

1.1

ค่่าใช้้จ่่ายจ่่ายล่่วงหน้้า

27,765,708

0.1

สิินทรััพย์์อื่่�น

81,333,718

0.3

71,577,174,291

255.2

รายการเทีียบเท่่าเงิินสด

รวมทรััพย์์สิิน

รายละเอีียดทรััพย์์สิินหลัักที่่�กองทรััสต์์ CPNREIT ลงทุุน
ณ สิ้้�นปีี 2563 กองทรััสต์์ CPNREIT ลงทุุนในทรััพย์์สิินทั้้�งสิ้้�น 7 โครงการ ประกอบด้้วย ศููนยการค้้า 5 โครงการ อาคารสำำ�นัักงาน 4 อาคาร
และโรงแรม 1 แห่่ง โดยในรอบปีีบััญชีี 2563 CPNREIT ได้้ลงทุุนเพิ่่�มเติิมในโครงการอาคารสำำ�นัักงานเดอะไนน์์ ทาวเวอร์์ส และอาคารสำำ�นัักงาน
ยููนิิลีีเวอร์์ เฮ้้าส์์ ตามมติิที่ปร
่� ะชุุมวิิสามััญผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ ครั้้�งที่่� 1/2562 (“EGM 1/2562”) โดยมีีรายละเอีียดทรััพย์์สิินดัังนี้้�
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94.2

อััตราการเช่่าเฉลี่่�ยทั้้�งปีี (ร้้อยละ)

โครงสร้้างค่่าเช่่า (ร้้อยละ)
คงที่่�
ส่่วนแบ่่ง
ยอดขาย

14

รายงานประจำ�ปี 2563

40
60

โครงการเซ็็นทรััล

ข้้อมููลทั่่�วไป

พระราม 2

ศููนย์์การค้้าเซ็็นทรััล พระราม 2 เริ่่�มเปิิดดำำ�เนิินการในเดืือนธัันวาคม 2545 ตั้้�งอยู่่�บนถนนเศรษฐกิิจ คืือ ถนนพระรามที่่� 2 ถนนหลัักที่่�มุ่่�งสู่่�ภาคใต้้
และเป็็นแหล่่งชุุมชนขนาดใหญ่่ทางทิิศตะวัันตกและทิิศใต้้ของกรุุงเทพมหานคร เป็็นศููนย์์การค้้าที่่�ครบครััน เป็็นจุุดหมายของการจัับจ่่าย
ใช้้สอยในย่่านกรุุงเทพฯ ตอนใต้้และจัังหวััดใกล้้เคีียง อัันเป็็นแหล่่งที่่�อยู่่�อาศััยใหม่่ที่่�มีีการเติิบโตทั้้�งด้้านหมู่่�บ้้านและคอนโดมิิเนีียมอย่่างต่่อเนื่่�อง
โดยศููนย์์การค้้าตั้้�งอยู่่�ที่่�เลขที่่� 160 ถนนพระรามที่่� 2 แขวงแสมดำำ� เขตบางขุุนเทีียน กรุุงเทพมหานคร

รายละเอีียดของโครงการเซ็็นทรััล พระราม 2
(ข้้อมููล ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563)
ลักษณะการลงทุนของ CPNREIT
ในโครงการเซ็นทรัล พระราม 2
(สัญญาสิ้นสุดวันที่ 15 สิงหาคม
2568)

1.	สิิทธิกิ ารเช่่าช่่วงที่่ดิ� นิ ที่่เ� ป็็นที่่ตั้้� ง� ของอาคารศููนย์์การค้้าเซ็็นทรััล พระราม 2 เนื้้อ� ที่่รวม
� 53-2-38.4 ไร่่
2.	สิิทธิิการเช่่าอาคารศููนย์์การค้้าเซ็็นทรััล พระราม 2 (บางส่่วน) พร้้อมอาคารจอดรถ (บางส่่วน)
3.	สิิทธิกิ ารเช่่างานระบบสาธารณููปโภค ระบบบำำ�บัดั น้ำำ�� เสีียและสิ่่ง� อำำ�นวยความสะดวกต่่าง ๆ ที่่เ� กี่่ยว
�
เนื่่�องกัับศููนย์์การค้้าเซ็็นทรััล พระราม 2
ระยะเวลา 20 ปีี คงเหลืือระยะเวลาการเช่่าประมาณ 4 ปีี (สััญญาสิ้้�นสุุดวัันที่่� 15 สิิงหาคม 2568)
4. กรรมสิิทธิ์์�ในสัังหาริิมทรััพย์์ที่่�เกี่่�ยวเนื่่�อง

ลักษณะการลงทุนของ CPNREIT
ในโครงการเซ็นทรัล พระราม 2
(ช่วงต่ออายุ)

1.	สิิทธิิการเช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์ (ไม่่รวมที่่�ดิิน) 30 ปีี จากบริิษััท เซ็็นทรััลพััฒนาพระราม 2 จำำ�กััด โดย
สิิทธิิการเช่่าจะมีีระยะเวลาการเช่่าเริ่่�มตั้้�งแต่่วัันที่่� 16 สิิงหาคม 2568 จนถึึง 15 สิิงหาคม 2598 ซึ่่�ง
ได้้แก่่ พื้้�นที่่�ส่่วนอาคาร พื้้�นที่่�ส่ว่ นกลาง และพื้้�นที่่�จอดรถที่่�เกี่่ยว
� เนื่่�องกัับโครงการส่่วนที่่� CPNREIT
จะเข้้าลงทุุน ซึ่่�งคิิดเป็็นพื้้�นที่่�ที่่�จะเข้้าลงทุุนประมาณ 264,530 ตารางเมตร
2.	สิิทธิิการเช่่าในงานระบบ 30 ปีี จาก บริิษััท เซ็็นทรััลพััฒนา พระราม 2 จำำ�กััด โดยสิิทธิิการเช่่าจะมีี
ระยะเวลาการเช่่าเริ่่มตั้้
� ง� แต่่วันั ที่่� 16 สิิงหาคม 2568 จนถึึง 15 สิิงหาคม 2598 ซึ่่ง� ได้้แก่่ ระบบไฟฟ้้า
ระบบสาธารณููปโภค ระบบโทรศััพท์์ ลิิฟท์์ บัันไดเลื่่อ� น ระบบปรัับอากาศ ระบบงานวิิศวกรรม ระบบ
บำำ�บััดน้ำำ�� เสีีย และสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกต่่าง ๆ ซึ่่�งติิดตั้้�งและใช้้งานอยู่่�ในอาคารและสิ่่�งปลููกสร้้าง
ในโครงการส่่วนที่่� CPNREIT เข้้าลงทุุน รวมทั้้�งสิิทธิใิ ด ๆ ที่่เ� กี่่ยวกั
� บั หรืือเกี่่ยว
� เนื่่อ� งกัับงานระบบดัังกล่่าว
ทั้้�งนี้้� ปััจจุบัุ นั CPNREIT เป็็นเจ้้าของกรรมสิิทธิ์์ใ� นสัังหาริิมทรััพย์์ในโครงการเซ็็นทรััล พระราม 2 จึึงไม่่มีี
การลงทุุนเพิ่่�มเติิมในทรััพย์์สิินส่่วนนี้้�

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

เซ็็นทรััลพััฒนา

พื้นที่อาคาร

พื้้�นที่่�ใช้้สอย (Gross Floor Area) รวมพื้้�นที่่�จอดรถ ประมาณ 251,182 ตารางเมตร
พื้้�นที่่�ให้้เช่่า (Gross Leasable Area) ประมาณ 82,961 ตารางเมตร

วันที่รับโอนจาก CPNRF

1 ธัันวาคม 2560

มูลค่าที่รับโอนจาก CPNRF

7,186 ล้้านบาท

ราคาทุน ณ 31 ธ.ค. 2563

24,333 ล้้านบาท

มูลค่ายุติธรรม ณ 31 ธ.ค. 2563

24,221 ล้้านบาท
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96.5

อััตราการเช่่าเฉลี่่�ยทั้้�งปีี (ร้้อยละ)

โครงสร้้างค่่าเช่่า (ร้้อยละ)
คงที่่�
ส่่วนแบ่่ง
ยอดขาย

16

รายงานประจำ�ปี 2563
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โครงการเซ็็นทรััล

พระราม 3
ข้้อมููลทั่่�วไป
ศููนย์์การค้้าเซ็็นทรััล พระราม 3 เริ่่�มเปิิดดำำ�เนิินการในเดืือนตุุลาคม 2540 ตั้้�งอยู่่�บนทำำ�เลที่่�ดีีที่่�สุุดแห่่งหนึ่่�งของถนนสาธุุประดิิษฐ์์ ซึ่่�งเป็็นพื้้�นที่่�
ต่่อเนื่่อ� งกัับในเขตใจกลางกรุุงเทพมหานคร (สาทรและสีีลม) และเป็็นที่่ตั้้� ง� ของเขตชุุมชนที่่พั� กั อาศััยและย่่านธุุรกิจิ ที่่สำ� ำ�คัญ
ั แห่่งหนึ่่�งของกรุุงเทพฯ
โดยศููนย์์การค้้าตั้้�งอยู่่�ที่่�เลขที่่� 79, 79/1-79/2, 79/4-79/33 ถนนสาธุุประดิิษฐ์์ แขวงช่่องนนทรีี เขตยานนาวา กรุุงเทพมหานคร

รายละเอีียดของโครงการเซ็็นทรััล พระราม 3
(ข้้อมููล ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563)
ลักษณะการลงทุน

1.	สิิทธิิการเช่่าที่่�ดิินเนื้้�อที่่�รวม 12-2-44.6 ไร่่
2.	สิิทธิิการเช่่าอาคารศููนย์์การค้้าเซ็็นทรััล พระราม 3 (บางส่่วน) และพื้้�นที่่�จอดรถภายในอาคาร
(ทั้้�งหมด)
ระยะเวลา 30 ปีี คงเหลืือระยะเวลาการเช่่าประมาณ 15 ปีี (สััญญาสิ้้�นสุุดวัันที่่� 15 สิิงหาคม 2578)
โดย CPNREIT มีีสิิทธิิที่่�จะต่่ออายุุสััญญาเช่่าได้้อีีก 2 คราว ๆ ละ 30 ปีี เนื่่�องจากเดิิมก่่อนแปลงสภาพ
เป็็นกองทรััสต์์ CPNREIT กองทุุนรวม CPNRF ได้้ชำำ�ระค่่าเช่่าและเงิินมััดจำำ�ตามเงื่่�อนไขแห่่งสััญญาเช่่า
ครั้้�งเดีียวเต็็มจำ�ำ นวน
3. กรรมสิิทธิ์์ใ� นงานระบบสาธารณููปโภคและสิ่่ง� อำำ�นวยความสะดวกต่่าง ๆ ที่่เ� กี่่ยว
� เนื่่อ� งกัับศููนย์์การค้้า
เซ็็นทรััล พระราม 3
4. กรรมสิิทธิ์์�ในสัังหาริิมทรััพย์์ที่่�เกี่่�ยวเนื่่�อง

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

เซ็็นทรััลพััฒนา

พื้นที่อาคาร

พื้้�นที่่�ใช้้สอย (Gross Floor Area) รวมพื้้�นที่่�จอดรถ ประมาณ 169,740 ตารางเมตร
พื้้�นที่่�ให้้เช่่า (Gross Leasable Area) ประมาณ 36,477 ตารางเมตร

วันที่รับโอนจาก CPNRF

1 ธัันวาคม 2560

มูลค่าที่รับโอนจาก CPNRF

9,179 ล้้านบาท

ราคาทุน ณ 31 ธ.ค. 2563

9,704 ล้้านบาท

มูลค่ายุติธรรม ณ 31 ธ.ค. 2563

11,888 ล้้านบาท
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เซ็็นทรััล ปิ่่�นเกล้้า

99.2

อััตราการเช่่าเฉลี่่�ยทั้้�งปีี (ร้้อยละ)

โครงสร้้างค่่าเช่่า (ร้้อยละ)
คงที่่�

ปิ่่�นเกล้้า ทาวเวอร์์ เอและบีี

86.5

อััตราการเช่่าเฉลี่่�ยทั้้�งปีี (ร้้อยละ)

โครงสร้้างค่่าเช่่า (ร้้อยละ)
คงที่่�
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รายงานประจำ�ปี 2563

100

ส่่วนแบ่่ง
ยอดขาย

63
37

โครงการเซ็็นทรััล

ปิ่่และ�นอาคารสำำ
เกล้้�นัาักงานปิ่่�นเกล้้า
ทาวเวอร์์ เอ และบีี
ข้้อมููลทั่่�วไป
ศููนย์์การค้้าเซ็็นทรััล ปิ่่�นเกล้้า เปิิดดำำ�เนิินการในเดืือนตุุลาคม 2540 เป็็นโครงการอสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อการพาณิิชย์์ขนาดใหญ่่ ตั้้�งอยู่่�บน
ถนนบรมราชชนนีี ซึ่่�งเป็็นถนนสายหลัักด้้านตะวัันตกของกรุุงเทพมหานคร โดยโครงการประกอบด้้วย อาคารศููนย์์การค้้าเซ็็นทรััล ปิ่่�นเกล้้า
ปิ่่�นเกล้้า ทาวเวอร์์เอ และปิ่่�นเกล้้า ทาวเวอร์์บีี และอาคารห้้างสรรพสิินค้้าเซ็็นทรััล โดยศููนย์์การค้้าและอาคารสำำ�นัักงานตั้้�งอยู่่�ที่่�เลขที่่� 7/3 ถึึง
7/128, 7/129 ถึึง 7/221, 7/222 ถึึง 7/552 และ 7/553 ถนนบรมราชชนนีี แขวงอรุุณอััมริินทร์์ เขตบางกอกน้้อย กรุุงเทพมหานคร

รายละเอีียดของโครงการเซ็็นทรััล ปิ่่�นเกล้้า
(ข้้อมููล ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563)
ลักษณะการลงทุน

1.	สิิทธิิการเช่่าช่่วงที่่�ดิินที่่�เป็็นที่่�ตั้้�งของอาคารศููนย์์การค้้าเซ็็นทรััล ปิ่่�นเกล้้า เนื้้�อที่่�รวม 24-2-84 ไร่่
2.	สิิทธิกิ ารเช่่าอาคารศููนย์์การค้้าเซ็็นทรััล ปิ่่�นเกล้้า (บางส่่วน) จำำ�นวน 1 อาคาร และอาคารสำำ�นักั งาน
จำำ�นวน 2 อาคาร (ทั้้�งอาคาร) รวมทั้้�งที่่�จอดรถยนต์์ภายในอาคาร (บางส่่วน)
3.	สิิทธิิการเช่่างานระบบและทรััพย์์สิินอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับโครงการเซ็็นทรััล ปิ่่�นเกล้้า
ระยะเวลาประมาณ 15 ปีี คงเหลืือระยะเวลาการเช่่าประมาณ 4 ปีี (สััญญาสิ้้น� สุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2567)
4. กรรมสิิทธิ์์�ในสัังหาริิมทรััพย์์ที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับโครรงการส่่วนที่่� CPNREIT ลงทุุน

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

เซ็็นทรััลพััฒนา

พื้นที่อาคาร

พื้้�นที่่�ใช้้สอย (Gross Floor Area) รวมพื้้�นที่่�จอดรถ ประมาณ 188,345 ตารางเมตร
พื้้�นที่่�ให้้เช่่า (Gross Leasable Area) ประมาณ 62,045 ตารางเมตร

วันที่รับโอนจาก CPNRF

1 ธัันวาคม 2560

มูลค่าที่รับโอนจาก CPNRF

5,543 ล้้านบาท

ราคาทุน ณ 31 ธ.ค. 2563

5,649 ล้้านบาท

มูลค่ายุติธรรม ณ 31 ธ.ค. 2563

4,226 ล้้านบาท

19

95.3

อััตราการเช่่าเฉลี่่�ยทั้้�งปีี (ร้้อยละ)

โครงสร้้างค่่าเช่่า (ร้้อยละ)
คงที่่�
ส่่วนแบ่่ง
ยอดขาย

20

รายงานประจำ�ปี 2563
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โครงการเซ็็นทรััล

ข้้อมููลทั่่�วไป

เชีียงใหม่่
แอร์์พอร์์ต

ศููนย์์การค้้าเซ็็นทรััล เชีียงใหม่่ แอร์์พอร์์ต เป็็นศููนย์์การค้้าขนาดใหญ่่ที่่�มีีความทัันสมััยแห่่งหนึ่่�งของจัังหวััดเชีียงใหม่่และภาคเหนืือตอนบน
โดยศููนย์์การค้้าเซ็็นทรััล เชีียงใหม่่ แอร์์พอร์์ต ได้้เริ่่�มเปิิดดำำ�เนิินการมาตั้้�งแต่่ปีี 2536 โดยศููนย์์การค้้าตั้้�งอยู่่�เลขที่่� 2 ถนนมหิิดล 252-252/1
ถนนวัั ว ลาย ตำำ� บลหายยา อำำ� เภอเมืือง จัั ง หวัั ด เชีียงใหม่่ ซึ่่� ง ถนนมหิิ ด ลเป็็ น ถนนสายหลัั ก แห่่ ง หนึ่่� ง ของจัั ง หวัั ด เชีียงใหม่่ นอกจากนี้้�
ศููนย์์การค้้าดัังกล่่าวยัังตั้้�งอยู่่�ใกล้้ท่่าอากาศยานนานาชาติิเชีียงใหม่่

รายละเอีียดของโครงการเซ็็นทรััล เชีียงใหม่่ แอร์์พอร์์ต
(ข้้อมููล ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563)
ลักษณะการลงทุน

1.	สิิทธิกิ ารเช่่าที่่ดิ� นิ ที่่เ� ป็็นที่่ตั้้� ง� ของอาคารศููนย์์การค้้า อาคารอเนกประสงค์์ ที่่จ� อดรถยนต์์ภายในอาคาร
รวมถึึงถนนรอบโครงการและทางเข้้าออก (บางส่่วน) ของโครงการเซ็็นทรััล เชีียงใหม่่ แอร์์พอร์์ต
เนื้้�อที่่�รวม 32-3-56.85 ไร่่
2.	สิิทธิกิ ารเช่่าอาคารศููนย์์การค้้า (บางส่่วน) จำำ�นวน 1 อาคาร อาคารอเนกประสงค์์ (Multipurpose
Hall) จำำ�นวน 1 อาคาร รวมทั้้�งที่่�จอดรถยนต์์ภายใน 1 อาคาร (ตามสััดส่่วนการใช้้งานของพื้้�นที่่�
อาคารศููนย์์การค้้าและอาคารอเนกประสงค์์ที่่�กองทรััสต์์ CPNREIT ลงทุุน)
3.	สิิทธิิการเช่่างานระบบและทรััพย์์สิินอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับโครงการเซ็็นทรััล เชีียงใหม่่ แอร์์พอร์์ต
ระยะเวลา 30 ปีี คงเหลืือระยะเวลาการเช่่าประมาณ 24 ปีี (สััญญาสิ้้�นสุุดวัันที่่� 22 เมษายน 2587)
4. กรรมสิิทธิ์์�ในสัังหาริิมทรััพย์์ที่่�เกี่่�ยวเนื่่�อง

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

เซ็็นทรััลพััฒนา

พื้นที่อาคาร

พื้้�นที่่�ใช้้สอย (Gross Floor Area) รวมพื้้�นที่่�จอดรถ ประมาณ 122,991 ตารางเมตร
พื้้�นที่่�ให้้เช่่า (Gross Leasable Area) ประมาณ 37,405 ตารางเมตร

วันที่รับโอนจาก CPNRF

1 ธัันวาคม 2560

มูลค่าที่รับโอนจาก CPNRF

10,494 ล้้านบาท

ราคาทุน ณ 31 ธ.ค. 2563

10,532 ล้้านบาท

มูลค่ายุติธรรม ณ 31 ธ.ค. 2563

10,287 ล้้านบาท

21

95.9

อััตราการเช่่าเฉลี่่�ยทั้้�งปีี (ร้้อยละ)

22

รายงานประจำ�ปี 2563

โครงสร้้างค่่าเช่่า (ร้้อยละ)
คงที่่�
ส่่วนแบ่่ง
ยอดขาย
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ข้้อมููลทั่่�วไป

พััทยา
และโรงแรม ฮิิ ล ตัั น พัั ท ยา

ศููนย์์การค้้าเซ็็นทรััล พััทยา ได้้รัับการพััฒนาจนแล้้วเสร็็จและเริ่่�มเปิิดดำำ�เนิินงานในเดืือนมกราคม 2552 เป็็นศููนย์์การค้้าที่่ตั้้� �งอยู่่�ใกล้้ชายฝั่่�งทะเล
ที่่�มีีขนาดใหญ่่ที่่�สุุดในทวีีปเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ โดยมีีโรงแรมฮิิลตััน พััทยา ซึ่่�งเป็็นโรงแรมชั้้�นนำำ�ระดัับ 5 ดาว ตั้้�งอยู่่�ภายในโครงการบริิเวณ
เดีียวกัับศููนย์์การค้้าและเริ่่�มเปิิดดำำ�เนิินงานในเดืือนพฤศจิิกายน 2553 โดยศููนย์์การค้้าและโรงแรมตั้้�งอยู่่�เลขที่่� 333/99 และเลขที่่� 333/101
หมู่่� 9 ถนนพััทยาสาย 1 ตำำ�บลหนองปรืือ อำำ�เภอบางละมุุง จัังหวััดชลบุุรีี

รายละเอีียดของโครงการเซ็็นทรััล พััทยา และโรงแรมฮิิลตััน พััทยา
(ข้้อมููล ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563)

โครงการเซ็นทรัล พัทยา
ลักษณะการลงทุน

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

1.	สิิทธิกิ ารเช่่า/เช่่าช่่วงอสัังหาริิมทรััพย์์ ซึ่่ง� ได้้แก่่ 1.อาคารและสิ่่ง� ปลููกสร้้างบางส่่วนในศููนย์์การค้้า
เซ็็นทรััล พััทยา ประกอบด้้วยอาคารศููนย์์การค้้า (บางส่่วน) และพื้้�นที่่จ� อดรถยนต์์ภายในอาคาร
(บางส่่วน) โดยทรััพย์์สินิ ที่่เ� ช่่านี้้�ไม่่รวม (1) พื้้�นที่่ใ� นส่่วนที่่� บริิษัทั ซีีพีีเอ็็น พััทยา จำำ�กัดั (“ซีีพีีเอ็็น
พััทยา”) ได้้ให้้เช่่าแก่่ผู้้�เช่่าพื้้�นที่่ที่� ไ่� ด้้มีีการชำำ�ระค่่าตอบแทนสิิทธิกิ ารเช่่าในลัักษณะของสััญญาเช่่า
ระยะยาว (ค่่าเซ้้ง) และพื้้�นที่่ที่� อ่� ยู่่�ในระหว่่างการปรัับปรุุง หรืือมีีแผนที่่จ� ะปรัับปรุุงในศููนย์์การค้้า
เซ็็นทรััล พััทยา และ (2) พื้้�นที่่�จอดรถยนต์์ในส่่วนที่่�เป็็นไปตามสิิทธิิของซีีพีีเอ็็น พััทยา
2.	สิิทธิกิ ารเช่่าในงานระบบ ซึ่่ง� ได้้แก่่ ระบบไฟฟ้้า ระบบสาธารณููปโภค ระบบโทรศััพท์์ ลิิฟท์์ บัันไดเลื่่อ� น
ระบบปรัับอากาศ ระบบงานวิิศวกรรม ระบบบำำ�บััดน้ำำ��เสีีย และสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกต่่าง ๆ
ซึ่่ง� ติิดตั้้ง� และใช้้งานอยู่่�ในอาคารและสิ่่ง� ปลููกสร้้างในศููนย์์การค้้าเซ็็นทรััล พััทยา รวมทั้้�งสิิทธิใิ ด ๆ
ที่่�เกี่่�ยวกัับหรืือเกี่่�ยวเนื่่�องกัับงานระบบดัังกล่่าว
ระยะเวลา 20 ปีี คงเหลืือระยะเวลาการเช่่าประมาณ 17 ปีี (สััญญาสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 สิิงหาคม 2580)
3. กรรมสิิทธิ์์�ในสัังหาริิมทรััพย์์ ซึ่่�งได้้แก่่ อุุปกรณ์์ ตกแต่่ง เครื่่�องมืือ เครื่่�องใช้้ ทั้้�งที่่ติ� ิดตรึึงตราและ
ไม่่ติดิ ตรึึงตราถาวร รวมทั้้�งอุุปกรณ์์อื่น่� ใด ที่่ใ� ช้้เพื่่อ� วััตถุปร
ุ ะสงค์์ในการประดัับตกแต่่งหรืืออำำ�นวย
ความสะดวกให้้กัับผู้้�ใช้้บริิการอาคารและสิ่่�งปลููกสร้้างในโครงการเซ็็นทรััล พััทยา ซึ่่�งตั้้�ง และ/
หรืือติิดตรึึงตราอยู่่�บริิเวณภายนอกหรืือภายในพื้้�นที่่�ของอาคารและสิ่่�งปลููกสร้้างในโครงการ
เซ็็นทรััล พััทยา หรืือบนพื้้�นผิิวของตััวอาคารและสิ่่ง� ปลููกสร้้างในโครงการเซ็็นทรััล พััทยา และ/
หรืือบริิเวณภายในพื้้�นที่่เ� ช่่าของผู้้�เช่่าพื้้�นที่่ใ� นอาคารและสิ่่ง� ปลููกสร้้างในโครงการเซ็็นทรััล พััทยา
ซึ่่ง� ซีีพีีเอ็็น พััทยา จำำ�กัดั เป็็นผู้้�มีีกรรมสิิทธิ์์� รวมทั้้�งสิิทธิใิ ด ๆ ที่่เ� กี่่ยวกั
� บั หรืือเกี่่ยว
� เนื่่อ� งกัับทรััพย์์สินิ
ดัังกล่่าว แต่่ทั้้ง� นี้้�ไม่่ใช่่ทรััพย์์สินิ ที่่มีีลั
� กั ษณะเป็็นส่่วนควบของอาคารและสิ่่�งปลููกสร้้างในโครงการ
เซ็็นทรััล พััทยา
เซ็็นทรััลพััฒนา

พื้นที่อาคาร

พื้้�นที่่�ใช้้สอย (Gross Floor Area) รวมพื้้�นที่่�จอดรถ ประมาณ 70,095 ตารางเมตร
พื้้�นที่่�ให้้เช่่า (Gross Leasable Area) ประมาณ 29,388 ตารางเมตร

วันที่เข้าลงทุน

1 ธัันวาคม 2560

ราคาที่เข้าลงทุน

8,154 ล้้านบาท

ราคาทุน ณ 31 ธ.ค. 2563

8,343 ล้้านบาท

มูลค่ายุติธรรม ณ 31 ธ.ค. 2563

7,145 ล้้านบาท
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60.5

อััตราเข้้าพัักเฉลี่่�ยทั้้�งปีี
ร้้อยละ

(ร้้อยละของจำำ�นวนห้้องพัักที่่�เปิิดให้้บริิการในปีี 2563)
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โรงแรมฮิลตัน พัทยา

ผู้เช่าช่วง

1.	สิิทธิกิ ารเช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์ ซึ่่ง� ได้้แก่่ อาคารและสิ่่ง� ปลููกสร้้างในโรงแรมฮิิลตััน พััทยา ประกอบด้้วย
อาคารโรงแรม (ทั้้�งหมด) และพื้้�นที่่�จอดรถยนต์์ภายในอาคาร (ทั้้�งหมด)
2.	สิิทธิกิ ารเช่่าในงานระบบ ซึ่่ง� ได้้แก่่ ระบบไฟฟ้้า ระบบสาธารณููปโภค ระบบโทรศััพท์์ ลิิฟท์์ บัันไดเลื่่อ� น
ระบบปรัับอากาศ ระบบงานวิิศวกรรม ระบบบำำ�บััดน้ำำ��เสีีย และสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกต่่าง ๆ
ซึ่่ง� ติิดตั้้ง� และใช้้งานอยู่่�ในอาคารและสิ่่ง� ปลููกสร้้างโรงแรมฮิิลตััน พััทยา รวมทั้้�งสิิทธิใิ ด ๆ ที่่เ� กี่่ยว
�
กัับหรืือเกี่่�ยวเนื่่�องกัับงานระบบดัังกล่่าว
ระยะเวลา 20 ปีี คงเหลืือระยะเวลาการเช่่าประมาณ 17 ปีี (สััญญาสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 สิิงหาคม 2580)
3. กรรมสิิทธิ์์�ในสัังหาริิมทรััพย์์ ซึ่่�งได้้แก่่ อุุปกรณ์์ตกแต่่งเครื่่�องมืือ เครื่่�องใช้้ ทั้้�งที่่ติ� ิดตรึึงตราและ
ไม่่ติดิ ตรึึงตราถาวร รวมทั้้�งอุุปกรณ์์อื่น่� ใดที่่ใ� ช้้เพื่่อ� วััตถุปร
ุ ะสงค์์ในการประดัับตกแต่่งหรืืออำำ�นวย
ความสะดวกให้้กัับผู้้�พัักอาศััยและผู้้�ใช้้บริิการอาคารและสิ่่�งปลููกสร้้างในโรงแรมฮิิลตััน พััทยา
ซึ่่�งตั้้�ง และ/หรืือติิดตรึึงตราอยู่่�บริิเวณภายนอกหรืือภายในพื้้�นที่่�ของอาคารและสิ่่�งปลููกสร้้าง
ในโรงแรมฮิิลตััน พััทยา หรืือบนพื้้�นผิิวของตััวอาคารและสิ่่�งปลููกสร้้างในโรงแรมฮิิลตััน พััทยา
ซึ่่�งซีีพีีเอ็็น พััทยา เป็็นผู้้�มีีกรรมสิิทธิ์์� รวมทั้้�งสิิทธิิใด ๆ ที่่�เกี่่�ยวกัับหรืือเกี่่�ยวเนื่่�องกัับทรััพย์์สิิน
ดัังกล่่าว แต่่ทั้้�งนี้้�ไม่่ใช่่ทรััพย์์สิินที่่�มีีลัักษณะเป็็นส่่วนควบของอาคารและสิ่่�งปลููกสร้้างใน
โรงแรมฮิิลตััน พััทยา
บริิษััท ซีีพีีเอ็็น พััทยา โฮเทล จำำ�กััด

ผู้บริหารโรงแรม

กลุ่่�มฮิิลตััน

พื้นที่อาคาร

พื้้�นที่่�ใช้้สอย* (Gross Floor Area) รวมพื้้�นที่่�จอดรถ ประมาณ 49,686 ตารางเมตร
จำำ�นวนห้้องพััก 304 ห้้อง

ลักษณะการลงทุน

หมายเหตุุ: *พื้้�นที่่�ใช้้สอย (Gross Floor Area) หมายถึึง พื้้�นที่่�ห้้องพัักและพื้้�นที่่�อื่่�น ๆ

วันที่เข้าลงทุน

1 ธัันวาคม 2560

ราคาที่เข้าลงทุน

3,754 ล้้านบาท

ราคาทุน ณ 31 ธ.ค. 2563

3,947 ล้้านบาท

มูลค่ายุติธรรม ณ 31 ธ.ค. 2563

3,452 ล้้านบาท

หมายเหตุ : การลงทุนในโครงการเซ็นทรัล พัทยา และโรงแรมฮิลตัน พัทยา กองทรัสต์ CPNREIT ไม่ได้ลงทุนในที่ดินอันเป็นที่ตั้งของทรัพย์สินทั้งสองส่วน
แต่ซีพีเอ็น พัทยา ภายใต้สัญญาเช่าพื้นที่อาคาร (บางส่วน) และสัญญาเช่าช่วงพื้นที่อาคาร ยินยอมให้กองทรัสต์ CPNREIT ลูกค้าและคู่สัญญาของกอง
ทรัสต์ CPNREIT ผู้เช่าพื้นที่ในทรัพย์สินที่เช่าตามสัญญาซึ่งเป็นส่วนที่กองทรัสต์ CPNREIT จะเข้าลงทุน ผู้เช่าช่วงทรัพย์สินจากกองทรัสต์ CPNREIT รวมถึง
ผู้มาใช้บริการของโรงแรมฮิลตัน พัทยา สามารถใช้ประโยชน์ในพื้นที่ที่กองทรัสต์ CPNREIT ไม่ได้เข้าลงทุนแต่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่เช่าได้ อาทิเช่น พื้นที่
ส่วนกลาง ที่จอดรถ และถนนรอบอสังหาริมทรัพย์และทางเข้าออกของศูนย์การค้าเซ็นทรัล พัทยา และโรงแรมฮิลตัน พัทยา โดยให้ถือเป็นพื้นที่เพื่อใช้
ประโยชน์ร่วมกัน โดยไม่มีค่าตอบแทน โดยถือประโยชน์ของการดำ�เนินกิจการของศูนย์การค้าเซ็นทรัล พัทยา และโรงแรมฮิลตัน พัทยา เป็นสำ�คัญ
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87.3

อััตราการเช่่าเฉลี่่�ยทั้้�งปีี (ร้้อยละ)

โครงสร้้างค่่าเช่่า (ร้้อยละ)
คงที่่�
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100

โครงการอาคารสำำ�นัักงาน

ข้้อมููลทั่่�วไป

เดอะไนน์์
ทาวเวอร์์ส

อาคารสำำ�นัักงานเดอะไนน์์ ทาวเวอร์์ส ตั้้�งอยู่่�เลขที่่� 33/4 ถนนพระราม 9 แขวงห้้วยขวาง เขตห้้วยขวาง กรุุงเทพมหานคร เริ่่�มเปิิดดำำ�เนิินการ
ในเดืือนกุุมภาพัันธ์์ 2557 โดยอาคารสำำ�นัักงานเดอะไนน์์ ทาวเวอร์์ส ประกอบไปด้้วย อาคารเอ สููง 34 ชั้้�น และชั้้�นใต้้ดิิน 2 ชั้้�น และอาคารบีี
สููง 32 ชั้้�น และชั้้�นใต้้ดิิน 2 ชั้้�น โดยชั้้�นใต้้ดิิน พื้้�นที่่�ชั้้�น G และชั้้�นที่่� 2 เป็็นพื้้�นที่่�เช่่าส่่วนค้้าปลีีกและพื้้�นที่่�ส่่วนกลางที่่�เชื่่�อมต่่อกัันระหว่่าง
อาคารเอ และอาคารบีี พร้้อมพื้้�นที่่�จอดรถบริิเวณชั้้�น 3 – 10 ซึ่่�งจอดรถยนต์์ได้้ประมาณ 1,100 คััน โดยโครงการอาคารสำำ�นัักงานเดอะไนน์์
ทาวเวอร์์ส เป็็นส่่วนหนึ่่�งของโครงการเดอะ แกรนด์์ พระราม 9 ที่่�กลุ่่�มบริิษัทั แกรนด์์ คาแนล แลนด์์ จำำ�กััด (มหาชน) (GLAND) พััฒนาให้้เป็็น
ย่่านศููนย์์กลางธุุรกิิจ (Central Business District) บริิเวณหััวมุุมถนนพระราม 9 ตััดถนนรััชดาภิิเษก

รายละเอีียดของโครงการอาคารสำำ�นัักงานเดอะไนน์์ ทาวเวอร์์ส
(ข้้อมููล ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563)
ผู้จำ�หน่ายทรัพย์สิน
ลักษณะการลงทุน

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
พื้นที่อาคาร
วันที่เข้าลงทุน
ราคาที่เข้าลงทุน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับการลงทุน
ในทรัพย์สิน
แหล่งเงินทุนที่ใช้
รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมิน
มูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุนของ
ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

GLANDRT
1.	สิิทธิิการเช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์ คงเหลืือระยะเวลาการเช่่าประมาณ 27 ปีี (สััญญาสิ้้�นสุุดวัันที่่� 18
เมษายน 2590) อัันได้้แก่่ พื้้�นที่่ส่� ่วนอาคาร (บางส่่วน) พื้้�นที่่�ห้้องประชุุม พื้้�นที่่ส่� ่วนกลางและพื้้�นที่่�
จอดรถที่่�เกี่่ยว
� เนื่่�องกัับโครงการส่่วนที่่� CPNREIT ลงทุุน
2.	สิิทธิิการเช่่าในงานระบบที่่�เกี่่ยว
� เนื่่�องกัับโครงการส่่วนที่่� CPNREIT ลงทุุนคงเหลืือระยะเวลาการเช่่า
ประมาณ 27 ปีี (สััญญาสิ้้�นสุุดวัันที่่� 18 เมษายน 2590)
3. กรรมสิิทธิ์์ใ� นสัังหาริิมทรััพย์์ที่เ่� กี่่ยว
� เนื่่อ� งกัับโครงการส่่วนที่่� CPNREIT ลงทุุน อัันได้้แก่่ อุุปกรณ์์ตกแต่่ง
เครื่่อ� งมืือ เครื่่อ� งใช้้ ทั้้�งที่่ติ� ดิ ตรึึงตราและไม่่ติดิ ตรึึงตราถาวร รวมทั้้�งอุุปกรณ์์อื่น่� ใดที่่ใ� ช้้เพื่่อ� วััตถุปร
ุ ะสงค์์
ในการประดัับตกแต่่งหรืืออำำ�นวยความสะดวกให้้กัับผู้้�ใช้้บริิการอาคารและสิ่่�งปลููกสร้้างในโครงการ
4. รัับโอนสิิทธิิและหน้้าที่่ต� ามสััญญาต่่าง ๆ ของ GLANDRT ที่่�เกี่่�ยวข้้อง และ/หรืือเข้้าทำำ�สััญญาต่่าง ๆ
กัับ GLAND โดยตรง ซึ่่�งเกี่่�ยวข้้องหรืือเกี่่�ยวเนื่่�องกัับโครงการอาคารสำำ�นัักงานเดอะไนน์์ ทาวเวอร์์ส
GLAND โดยเซ็็นทรััลพััฒนา ถืือหุ้้�นทางอ้้อมร้้อยละ 67.53 ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่�จำำ�หน่่ายได้้แล้้วทั้้�งหมด
พื้้�นที่่�ใช้้สอย (Gross Floor Area) รวมพื้้�นที่่�จอดรถ ประมาณ 95,997 ตารางเมตร
พื้้�นที่่�ให้้เช่่า (Gross Leasable Area) ประมาณ 59,322 ตารางเมตร
1 มีีนาคม 2563
5,847 ล้้านบาท
ค่่าธรรมเนีียมการจดทะเบีียนและภาษีีมููลค่่าเพิ่่�มรวม 567 ล้้านบาท
เงิินกู้้�ยืืมจากสถาบัันการเงิิน
วัันที่่ทำ� ำ�การประเมิินมููลค่่า : วัันที่่� 1 มกราคม 2563
วิิธีีที่่�ใช้้ในการประเมิินมููลค่่า : วิิธีีรายได้้ (Income Approach)
ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

มูลค่าประเมิน (ล้านบาท)

บริิษััท จััสติิส พร็็อพเพอร์์ตี้้� แอนด์์ แอพไพรซััล จำำ�กััด (Justice)

4,899

บริิษััท เอส.แอล.สแตนดาร์์ด แอพไพรซััล จำำ�กััด (SL)

4,744

หมายเหตุุ : Justice ได้้เปลี่่ย� นชื่่�อเป็็นบริิษัทั พาวเวอร์์แลนด์์ พลััส แอพไพรซััล จำำ�กััด

ราคาทุน ณ 31 ธ.ค. 2563
มูลค่ายุติธรรม ณ 31 ธ.ค. 2563

6,113 ล้้านบาท
5,704 ล้้านบาท
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100

อััตราการเช่่าเฉลี่่�ยทั้้�งปีี (ร้้อยละ)

โครงสร้้างค่่าเช่่า (ร้้อยละ)
คงที่่�
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รายงานประจำ�ปี 2563

100

โครงการอาคารสำำ�นัักงาน

ยููนิิลีีเวอร์์ เฮ้้าส์์
ข้้อมููลทั่่�วไป
อาคารสำำ�นัักงานยููนิิลีีเวอร์์ เฮ้้าส์์ ได้้รัับการพััฒนาจนแล้้วเสร็็จ และเริ่่�มเปิิดดำำ�เนิินการในเดืือนธัันวาคม 2557 โดยประกอบไปด้้วยอาคาร
สำำ�นัักงานและร้้านค้้าปลีีกให้้เช่่าสููง 12 ชั้้�น และชั้้�นใต้้ดิิน 1 ชั้้�น พร้้อมพื้้�นที่่จ� อดรถบริิเวณชั้้�น 3 – 6 ซึ่่�งจอดรถยนต์์ได้้ประมาณ 409 คััน โดย
อาคารสำำ�นักั งานยููนิลีีิ เวอร์์ เฮ้้าส์์ เป็็นส่่วนหนึ่่�งของโครงการเดอะ แกรนด์์ พระราม 9 ที่่ก� ลุ่่�ม GLAND พััฒนาให้้เป็็นย่่านศููนย์์กลางธุุรกิจิ (Central
Business District) บริิเวณ หััวมุุมถนนพระราม 9 ตััดถนนรััชดาภิิเษก

รายละเอีียดของโครงการอาคารสำำ�นัักงานยููนิิลีีเวอร์์ เฮ้้าส์์
(ข้้อมููล ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563)
ผู้จำ�หน่ายทรัพย์สิน
ลักษณะการลงทุน

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
พื้นที่อาคาร
วันที่เข้าลงทุน
ราคาที่เข้าลงทุน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับการลงทุน
ในทรัพย์สิน
แหล่งเงินทุนที่ใช้
รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมิน
มูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุนของ
ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

GLANDRT
1.	สิิทธิิการเช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์ คงเหลืือระยะเวลาการเช่่าประมาณ 14 ปีี (สััญญาสิ้้�นสุุดวัันที่่�
14 พฤศจิิกายน 2577) ซึ่่�งได้้แก่่ พื้้�นที่่�ส่่วนอาคาร (บางส่่วน) พื้้�นที่่�ส่่วนกลางและพื้้�นที่่�จอดรถที่่�เกี่่ยว
�
เนื่่�องกัับโครงการส่่วนที่่� CPNREIT ลงทุุน
2.	สิิทธิกิ ารเช่่าในงานระบบที่่เ� กี่่ยว
� เนื่่อ� งกัับโครงการส่่วนที่่� CPNREIT ลงทุุน คงเหลืือระยะเวลาการเช่่า
ประมาณ 14 ปีี (สััญญาสิ้้�นสุุดวัันที่่� 14 พฤศจิิกายน 2577)
3. กรรมสิิทธิ์์ใ� นสัังหาริิมทรััพย์์ที่เ่� กี่่ยว
� เนื่่อ� งกัับโครงการส่่วนที่่� CPNREIT ลงทุุน อัันได้้แก่่ อุุปกรณ์์ตกแต่่ง
เครื่่อ� งมืือ เครื่่อ� งใช้้ ทั้้�งที่่ติ� ดิ ตรึึงตราและไม่่ติดิ ตรึึงตราถาวร รวมทั้้�งอุุปกรณ์์อื่น่� ใดที่่ใ� ช้้เพื่่อ� วััตถุปร
ุ ะสงค์์
ในการประดัับตกแต่่งหรืืออำำ�นวยความสะดวกให้้กัับผู้้�ใช้้บริิการอาคารและสิ่่�งปลููกสร้้างในโครงการ
4. รัับโอนสิิทธิิและหน้้าที่่ต� ามสััญญาต่่าง ๆ ของ GLANDRT ที่่�เกี่่ยว
� ข้้อง และ/หรืือเข้้าทำำ�สััญญาต่่าง ๆ
กัับ GLAND โดยตรง ซึ่่�งเกี่่�ยวข้้องหรืือเกี่่�ยวเนื่่�องกัับโครงการอาคารสำำ�นัักงานยููนิิลีีเวอร์์ เฮ้้าส์์
บริิษััท สเตอร์์ลิิง อีีควิิตี้้� จำำ�กััด (สเตอร์์ลิิง) บริิษัทย่
ั ่อยของ GLAND
พื้้�นที่่�ใช้้สอย (Gross Floor Area) รวมพื้้�นที่่จ� อดรถ ประมาณ 30,176 ตารางเมตร
พื้้�นที่่�ให้้เช่่า (Gross Leasable Area) ประมาณ 18,527 ตารางเมตร
2 มีีนาคม 2563
1,583 ล้้านบาท
ค่่าธรรมเนีียมการจดทะเบีียนและภาษีีมููลค่่าเพิ่่�มรวม 174 ล้้านบาท
เงิินกู้้�ยืืมจากสถาบัันการเงิิน
วัันที่่ทำ� ำ�การประเมิินมููลค่่า : วัันที่่� 1 มกราคม 2563
วิิธีีที่่�ใช้้ในการประเมิินมููลค่่า : วิิธีีรายได้้ (Income Approach)
ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

มูลค่าประเมิน (ล้านบาท)

บริิษััท จััสติิส พร็็อพเพอร์์ตี้้� แอนด์์ แอพไพรซััล จำำ�กััด (Justice)

1,285

บริิษััท เอส.แอล.สแตนดาร์์ด แอพไพรซััล จำำ�กััด (SL)

1,284

หมายเหตุุ : Justice ได้้เปลี่่ย� นชื่่�อเป็็นบริิษัทั พาวเวอร์์แลนด์์ พลััส แอพไพรซััล จำำ�กััด

ราคาทุน ณ 31 ธ.ค. 2563
มูลค่ายุติธรรม ณ 31 ธ.ค. 2563

1,673 ล้้านบาท
1,347 ล้้านบาท

ลัักษณะการจััดหาผลประโยชน์์ของแต่่ละโครงการสามารถศึึกษารายละเอีียดได้้ในหััวข้้อการจััดหาประโยชน์์
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ผลการดำำ�เนิินงานของทรััพย์์สิินแต่่ละโครงการสามารถสรุุปรวมได้้ดัังต่่อไปนี้้�
พื้้�นที่่�
(ตร.ม.)

อััตราการเช่่า
เฉลี่่�ยทั้้�งปีี 2563
(ร้้อยละ)

เซ็็นทรััล พระราม 2

82,961

94.2

994.2

เซ็็นทรััล พระราม 3

36,477

96.5

527.3

เซ็็นทรััล ปิ่่�นเกล้้า

27,656

99.2

779.4

ปิ่่�นเกล้้า ทาวเวอร์์เอ และ ปิ่่�นเกล้้า ทาวเวอร์์บีี

34,389

86.5

158.1

เซ็็นทรััล เชีียงใหม่่ แอร์์พอร์์ต

37,405

95.3

455.6

เซ็็นทรััล พััทยา

29,388

95.9

333.1

อาคารสำำ�นัักงานเดอะไนน์์ ทาวเวอร์์ส

59,322

87.3

391.6

อาคารสำำ�นัักงานยููนิิลีีเวอร์์ เฮ้้าส์์

18,527

100.0

166.5

รวม/เฉลี่่�ย

326,123

93.4

3,805.8

โรงแรมฮิิลตััน พััทยา

304 ห้้อง/2

60.5/1

235.3

โครงการ

รายได้้ค่่าเช่่าและ
ค่่าบริิการสำำ�หรัับปีี 2563
(ล้้านบาท)

หมายเหตุุ : /1 ร้้อยละของจำำ�นวนห้้องพัักที่่�เปิิดให้้บริิการในปีี 2563
		
/2
อยู่่�ระหว่่างขอใบอนุุญาตสำำ�หรัับ 304 ห้้อง

การจััดหาผลประโยชน์์
CPNREIT มีีวััตถุปร
ุ ะสงค์์ที่จ่� ะสร้้างผลตอบแทนจากการลงทุุนในระดัับที่่ดีี� และต่่อเนื่่อ� งในระยะยาวให้้แก่่ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ โดยผู้้�จััดการกองทรััสต์์
มีีหน้้าที่่�ดำำ�เนิินการจััดหาประโยชน์์จากทรััพย์์สิินของ CPNREIT โดยการกำำ�หนดนโยบายและกลยุุทธ์์ที่่�เหมาะสมในการบริิหารจััดการทรััพย์์สิิน
ของ CPNREIT เพื่่�อสร้้างรายได้้ในเชิิงพาณิิชย์์ให้้แก่่ CPNREIT และก่่อให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุดต่่อผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์โดยรวม โดยผู้้�จััดการกอง
ทรััสต์์ได้้ทำำ�สััญญาแต่่งตั้้�งและว่่าจ้้างผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ หรืือจะทำำ�สััญญาแต่่งตั้้�งและว่่าจ้้างผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ให้้ทำำ�หน้้าที่่�ผู้้�บริิหาร
อสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อจััดหาประโยชน์์จากทรััพย์์สิินที่่�ลงทุุนอยู่่�เดิิมและทรััพย์์สิินที่่�จะลงทุุนเพิ่่�มเติิม โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
โครงการ

ผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์

ทรััพย์์สิินที่่�ลงทุุนอยู่่�เดิิม
โครงการเซ็็นทรััล พระราม 2

เซ็็นทรััลพััฒนา

โครงการเซ็็นทรััล พระราม 3

เซ็็นทรััลพััฒนา

โครงการเซ็็นทรััล ปิ่่�นเกล้้า

เซ็็นทรััลพััฒนา

โครงการเซ็็นทรััล เชีียงใหม่่ แอร์์พอร์์ต

เซ็็นทรััลพััฒนา

โครงการเซ็็นทรััล พััทยา

เซ็็นทรััลพััฒนา

โรงแรมฮิิลตััน พััทยา

CPNREIT ให้้เช่่าช่่วงทรััพย์์สินิ (ลัักษณะให้้เช่่าเหมา) แก่่ ซีีพีีเอ็็น พััทยา โฮเทล
ซึ่่ง� ซีีพีีเอ็็น พััทยา โฮเทล ได้้ว่า่ จ้้างกลุ่่�มฮิิลตัันให้้เป็็นผู้้�บริิหารโรงแรม

ทรััพย์์สิินที่่�ลงทุุนเพิ่่�มในปีี 2563
อาคารสำำ�นัักงานเดอะไนน์์ ทาวเวอร์์ส

GLAND

อาคารสำำ�นัักงานยููนิิลีีเวอร์์ เฮ้้าส์์

สเตอร์์ลิิง
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รายงานประจำ�ปี 2563

ผู้้�จััดการกองทรััสต์์ เซ็็นทรััลพััฒนา GLAND สเตอร์์ลิิง และซีีพีีเอ็็น
พััทยา โฮเทล มีีความสััมพัันธ์์เป็็นบุุคคลที่่�เกี่่�ยวโยงกััน โดยเซ็็นทรััล
พััฒนาถืือหุ้้�นในผู้้�จััดการกองทรััสต์์ร้้อยละ 99.99 และกลุ่่�มเซ็็นทรััล
พััฒนาถืือหุ้้�นใน ซีีพีีเอ็็น พััทยา โฮเทล ร้้อยละ 99.99 นอกจากนี้้� กลุ่่�ม
เซ็็นทรััลพััฒนาถืือหุ้้�นใน GLAND ร้้อยละ 67.53 โดยที่่� GLAND ถืือ
หุ้้�นในสเตอร์์ลิิงร้้อยละ 99.99

•

การสร้้างผลตอบแทนเพิ่่�มเติิมจากอสัังหาริิมทรััพย์์ที่่� CPNREIT
เข้้ า ลงทุุ น โดยการพัั ฒ นาและปรัั บ ปรุุ ง อสัั ง หาริิ มท รัั พ ย์์
ได้้แก่่ การปรัับผัังพื้้�นที่่�และร้้านค้้า เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพใน
การใช้้ประโยชน์์พื้้�นที่่�และการเพิ่่�มค่่าเช่่า รวมถึึงการพััฒนา
และปรัั บปรุุ งศูู น ย์์ การค้้ าและอาคารสำำ�นัักงาน เพื่่� อ รัั กษา
ภาพลัักษณ์์ที่่�ดีีและความทัันสมััยต่่อผู้้�เช่่าและลููกค้้า

เพื่่อ� ให้้บรรลุุวัตถุ
ั ุประสงค์์ที่จ่� ะบริิหารทรััพย์์สินิ ที่่� CPNREIT เข้้าลงทุุน
ให้้ประสบความสำำ�เร็็จในระยะยาวและสามารถสร้้างผลตอบแทน
ในระดัับที่่ดีี� ให้้แก่่ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ ผู้้�จััดการกองทรััสต์์มีีกลยุุทธ์ใ์ นการ
จััดหาประโยชน์์จากทรััพย์์สิินที่่� CPNREIT เข้้าลงทุุนดัังนี้้�

•

การกำำ�หนดอััตราค่่าเช่่าและค่่าบริิการให้้มีีความเหมาะสม

•

การติิ ด ตามผลการดำำ� เนิิ น งานของ CPNREIT ในแต่่ ล ะปีี
โดยเปรีียบเทีียบกัับงบประมาณประจำำ�ปีี รวมถึึงผลประกอบ
การของ CPNREIT ในอดีีต และหากผลประกอบการของ
CPNREIT ไม่่ เ ป็็ น ไปตามเป้้ า หมายที่่� กำำ� หนดไว้้ ผู้้�จัั ด การ
กองทรัั ส ต์์ จ ะวิิ เ คราะห์์ เ พื่่� อ หาสาเหตุุ รวมถึึ งปรัั บ ปรุุ ง และ
พัั ฒ นาแผนการดำำ� เนิิ น งานที่่� จำำ� เป็็ น เพื่่� อ ให้้ ส ามารถบรรลุุ
เป้้าหมายที่่�กำำ�หนดไว้้

•

ติิดตามผลการดำำ�เนิินงานของผู้้�เช่่าหลัักในส่่วนที่่�เป็็นทรััพย์์สิิน
ประเภทโรงแรมโดยเปรีียบเทีียบกัั บ งบประมาณประจำำ� ปีี
รวมถึึงผลประกอบการในอดีีต (หากมีี) หากผลประกอบการ
ไม่่เป็็นไปตามเป้้าหมายที่่�กำำ�หนดไว้้ ผู้้�จััดการกองทรััสต์์จะ
วิิเคราะห์์เพื่่�อหาสาเหตุุรวมถึึงปรัับปรุุงและพััฒนาแผนการ
ดำำ�เนิินงานเพื่่�อให้้สามารถบรรลุุเป้้าหมายที่่�คาดไว้้

•

การวิิ เ คราะห์์ ข้้ อ มูู ล ตลาดและข้้ อ มูู ล ลูู ก ค้้ า อย่่ า งสม่ำำ�� เสมอ
เพื่่�อปรัับเปลี่่�ยนสััดส่่วนประเภทของร้้านค้้าภายในศููนย์์การค้้า
อย่่ า งเหมาะสมต่่ อ ความต้้ อ งการของลูู ก ค้้ า ควบคู่่�ไปกัั บ
การสรรหาร้้ า นค้้ า ใหม่่ ๆ จากทั้้� ง ในประเทศและต่่ า ง
ประเทศ เพื่่�อยกระดัับให้้ศููนย์์การค้้ามีีความทัันสมััยและสร้้าง
ประสบการณ์์ใหม่่ ๆ ให้้กัับลููกค้้า รวมถึึงการวิิเคราะห์์ข้้อมููล
ตลาดและข้้อมููลผู้้�เช่่าอาคารสำำ�นักั งาน เพื่่อ� ปรัับปรุุงการบริิการ
ให้้สามารถตอบสนองความต้้องการของลููกค้้าได้้

•

การดำำ�เนิินกลยุุทธ์ท์ างการตลาด โดยมุ่่�งเน้้นในการดึึงดููดลููกค้้า
เป้้าหมายให้้เข้้ามาใช้้บริิการ เพื่่�อผลัักดัันยอดขายให้้กัับร้้าน
ค้้า และสร้้างประสบการณ์์ที่ดีี่� ให้้แก่่ลููกค้้า โดยการจััดกิิจกรรม
ส่่งเสริิมการขายที่่ส� อดคล้้องกัับกลยุุทธ์ดั์ งั กล่่าว โดยอาศััยข้้อมููล
จากการวิิจัยต
ั ลาดและการทำำ�งานร่่วมกับั ห้้างสรรพสิินค้้า และ
บริิษััทในเครืือเซ็็นทรััล และพัันธมิิตรทางธุุรกิิจต่่าง ๆ ซึ่่�งจะ
ดำำ�เนิินควบคู่่�ไปกัับการจััดกิิจกรรมที่่มีี� ความโดดเด่่น แปลกใหม่่
สร้้างสรรค์์ (Signature Events) ซึ่่�งทั้้�งหมดนี้้�จะมีีการสื่่�อสาร
ถึึงลููกค้้าผ่่านช่่องทางต่่าง ๆ อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ

•

การพัั ฒ นาบุุ ค ลากรและยกระดัั บ คุุ ณ ภาพการให้้ บ ริิ ก าร
สู่่�มาตรฐานสากล ตลอดจนการนำำ�เทคโนโลยีีที่่ทั� นั สมััยมาใช้้เพื่่อ�
เพิ่่ม� ความพึึงพอใจของลููกค้้า และลดต้้นทุุนในการดำำ�เนิินธุุรกิจิ อาทิิ
การพััฒนาระบบจอดรถ จุุดประชาสััมพันั ธ์์ และห้้องน้ำำ�� เป็็นต้้น

	ทั้้�งนี้้� CPNREIT มีีนโยบายจััดหาประโยชน์์จากทรััพย์์สิินที่่�เข้้า
ลงทุุน โดยลัักษณะของการจััดหาประโยชน์์ขึ้้�นอยู่่�กัับประเภทของ
ทรััพย์์สิินว่่าเป็็นศููนย์์การค้้า อาคารสำำ�นัักงาน หรืือโรงแรม โดยมีี
ลัักษณะของการจััดหาประโยชน์์จากทรััพย์์สินิ แต่่ละประเภทดัังต่่อไปนี้้�

การจัั ด หาผลประโยชน์์ จ ากทรัั พ ย์์ สิิ น ประเภท
ศููนย์์การค้้าและอาคารสำำ�นัักงาน
รููปแบบของการจััดหาประโยชน์์
CPNREIT มีีนโยบายในการจััดหาประโยชน์์จากทรััพย์์สิินประเภท
ศูู น ย์์ก ารค้้ าและอาคารสำำ�นัักงาน โดยการนำำ�พื้้� นที่่�ของทรััพย์์สิิน
ออกให้้เช่่าแก่่ผู้้�เช่่า รวมถึึงการให้้บริิการที่่เ� กี่่ยว
� ข้้องกัับการให้้เช่่าพื้้�นที่่�
โดยผู้้�จััดการกองทรััสต์์จะแต่่งตั้้�งผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ ซึ่่�งจะ
จััดการและบริิหารงานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับอสัังหาริิมทรััพย์์ ได้้แก่่ การนำำ�
ทรััพย์์สิินไปจััดหาประโยชน์์ในรููปของการให้้เช่่าพื้้�นที่่� รวมถึึงการให้้
บริิการที่่เ� กี่่ยว
� ข้้องกัับการให้้เช่่าพื้้�นที่่� ตามนโยบายและแผนธุุรกิจข
ิ อง
ผู้้�จััดการกองทรััสต์์ การจััดหาผู้้�เช่่าพื้้�นที่่�ภายในโครงการ การติิดต่่อ
ประสานงานและอำำ�นวยความสะดวกให้้แก่่ผู้้�เช่่าพื้้�นที่่� การจััดเก็็บ
ค่่าเช่่าและค่่าบริิการเพื่่�อนำำ�ส่่ง CPNREIT ตลอดจนการบำำ�รุุงรัักษา
และซ่่อมแซมอสัังหาริิมทรััพย์์ของ CPNREIT ให้้อยู่่�ในสภาพที่่ดีี� และ
พร้้อมจััดหาประโยชน์์ ทั้้�งนี้้� CPNREIT จะเข้้าทำำ�สััญญาเช่่ากัับผู้้�เช่่า
พื้้�นที่่/� ผู้้�รับั บริิการโดยตรง โดยสััญญาส่่วนใหญ่่จะมีีความเป็็นมาตรฐาน
และมีีหลัักเกณฑ์์และเงื่่�อนไขหลัักของสััญญาที่่�คล้้ายคลึึงกัันสำำ�หรัับ
ผู้้�เช่่าพื้้�นที่่�และผู้้�รัับบริิการทุุกราย
สำำ�หรัับทรััพย์์สิินประเภทศููนย์์การค้้า สััญญาเช่่าจะแบ่่งออกเป็็น
2 ประเภทหลััก ได้้แก่่ สััญญาเช่่าที่่�กำำ�หนดค่่าเช่่าแบบอััตราคงที่่�
(Fixed-Rate) และสััญญาเช่่าที่่�กำำ�หนดค่่าเช่่าแบบเรีียกเก็็บเป็็นอััตรา
ของยอดรายได้้ของผู้้�เช่่า (Consignment) สำำ�หรัับทรััพย์์สิินประเภท
อาคารสำำ�นักั งาน สััญญาเช่่าจะเป็็นประเภทสััญญาเช่่าที่่กำ� ำ�หนดค่่าเช่่า
แบบอััตราคงที่่� (Fixed-Rate) ทั้้�งหมด
สัั ญ ญาเช่่ า แต่่ ล ะประเภทมีีข้้ อ ดีีแตกต่่ า งกัั น โดยสัั ญ ญาเช่่ า แบบ
Fixed-Rate จะทำำ�ให้้ CPNREIT มีีรายได้้และกระแสเงิินสดจากการ
ให้้เช่่าพื้้�นที่่แ� ละบริิการที่่มั่่� น� คงในแต่่ละเดืือน ในขณะที่่สั� ญ
ั ญาเช่่าแบบ
Consignment จะทำำ�ให้้ CPNREIT มีีโอกาสได้้รัับรายได้้ค่่าเช่่าและ
บริิการที่่�เพิ่่�มมากขึ้้�นในแต่่ละเดืือน (Upside Potential) ในกรณีีที่่�
ผู้้�เช่่าพื้้�นที่่�มีีรายได้้ที่่�ดีีขึ้้�น ทั้้�งนี้้� ลัักษณะในการเข้้าทำำ�สััญญาว่่าจะเป็็น
แบบ Fixed-Rate หรืือ Consignment จะขึ้้น� อยู่่�กัับประเภทธุุรกิจข
ิ อง
ผู้้�เช่่า แนวปฏิิบัติั ทิ างธุุรกิจข
ิ องผู้้�เช่่า การเจรจาต่่อรองระหว่่างผู้้�ให้้เช่่า
และผู้้�เช่่า รวมถึึงความน่่าเชื่่�อถืือของระบบรายงานยอดขายของผู้้�เช่่า
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นอกจากนี้้� การให้้ เช่่ า พื้้� น ที่่� แ ก่่ ผู้้� เช่่ า สำำ� หรัั บ ทรัั พ ย์์ สิิ น ประเภท
ศููนย์์การค้้าและอาคารสำำ�นักั งานจะเป็็นการให้้เช่่าพื้้�นที่่แ� ก่่ผู้้�เช่่าหลาย
ราย (ยกเว้้นโครงการอาคารสำำ�นัักงานยููนิิลีีเวอร์์ เฮ้้าส์์) โดยลัักษณะ
ผู้้�เช่่าพื้้�นที่่�ในโครงการศููนย์์การค้้าสามารถแบ่่งได้้เป็็น 2 ประเภทใหญ่่
ได้้แก่่ ผู้้�เช่่าหลััก (Anchor Tenant) ซึ่่�งมีีการเช่่าพื้้�นที่่�ตั้้�งแต่่ 700
ตารางเมตรขึ้้น� ไป และผู้้�เช่่าประเภทร้้านค้้า (In-line Tenant) ซึ่่ง� มีีการ
เช่่าพื้้�นที่่น้� อ้ ยกว่่า 700 ตารางเมตร โดยผู้้�เช่่าประเภท Anchor Tenant
ซึ่่� ง ส่่ วนใหญ่่ เ ป็็ น ผู้้�เช่่ า ประเภทโรงภาพยนตร์์และร้้านค้้า ประเภท
Specialty Store ต่่าง ๆ (เช่่น ร้้านจำำ�หน่่ายเครื่่อ� งใช้้และอุุปกรณ์์ไฟฟ้้า
ร้้านอุุปกรณ์์กีีฬา ร้้านหนัังสืือ ศููนย์์ออกกำำ�ลัังกาย (Fitness Center))
จะช่่วยเพิ่่�มความน่่าสนใจให้้แก่่ศููนย์์การค้้า และช่่วยดึึงดููดให้้มีีคน
เข้้ามาจัับจ่่ายซื้้�อสิินค้้าและใช้้บริิการภายในศููนย์์การค้้า และทำำ�ให้้
ผู้้�เช่่าประเภทร้้านค้้าเข้้ามาเช่่าพื้้�นที่่�ภายในศููนย์์การค้้าเพิ่่�มมากขึ้้�น
จากรูู ป แบบการจัั ด หาประโยชน์์ ดัั ง ที่่� ก ล่่ า วข้้ า งต้้ น รายได้้ ห ลัั ก ที่่�
CPNREIT จะได้้ รัั บ จากการลงทุุ น ในอสัั ง หาริิ มท รัั พ ย์์ ปร ะเภท
ศููนย์์การค้้าและอาคารสำำ�นัักงานจะเป็็นรายได้้ค่่าเช่่าและค่่าบริิการ
ซึ่่� ง เกิิ ด จากการนำำ�พื้้� น ที่่� ข องทรัั พ ย์์ สิิ น ประเภทศูู น ย์์ ก ารค้้ า และ
อาคารสำำ�นัักงานที่่� CPNREIT ลงทุุน ออกให้้เช่่าและให้้บริิการที่่�
เกี่่�ยวเนื่่�องกัับการให้้เช่่าพื้้�นที่่�แก่่ลููกค้้าที่่�เป็็นผู้้�ประกอบการธุุรกิิจค้้า
ปลีีกและบริิการประเภทต่่าง ๆ (สำำ�หรัับศููนย์์การค้้า) และลููกค้้าที่่�เป็็น
องค์์กรธุุรกิิจ หน่่วยงานราชการ สถาบัันการเงิิน สถาบัันการศึึกษา
(เช่่น โรงเรีียนกวดวิิชา สถาบัันภาษา ศููนย์์ฝึกึ อบรมคอมพิิวเตอร์์) ฯลฯ
(สำำ�หรัับอาคารสำำ�นัักงาน) โดย CPNREIT จะคิิดค่่าเช่่าและค่่าบริิการ
ที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับการให้้เช่่าพื้้�นที่่�ตามขนาด ที่่�ตั้้�งของพื้้�นที่่�เช่่า รููปแบบ
การเช่่า ระยะเวลาที่่�เช่่าและประเภทธุุรกิิจของผู้้�เช่่า โดยอ้้างอิิงจาก
รายการอััตราค่่าเช่่าพื้้�นที่่�และค่่าบริิการ (Price List) ของแต่่ละ
ศููนย์์ โดย CPNREIT จะยัังมีีรายได้้อื่่�น ๆ ในรููปของรายได้้ส่่วนที่่�เกี่่ยว
�
เนื่่�องกัับรายได้้ค่่าเช่่าและค่่าบริิการ เช่่น ค่่าบริิการที่่�จอดรถ และ
ค่่าป้้ายโฆษณา เป็็นต้้น
ผู้้�เช่่ารายใหญ่่ของกองทรััสต์์ที่่�เป็็นกลุ่่�มบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับผู้้�จััดการ
กองทรััสต์์จากการเป็็นกิิจการที่่�เกี่่ยว
� ข้้องกัับ เซ็็นทรััลพััฒนา ผู้้�ถืือหุ้้�น
รายใหญ่่ของผู้้�จััดการกองทรััสต์์ ได้้แก่่ บริิษััท สรรพสิินค้้าเซ็็นทรััล
จำำ�กัดั บริิษัทั เซ็็นทรััล ฟู้้�ด รีีเทล จำำ�กัดั และบริิษัทั เซ็็นทรััล วััตสันั จำำ�กัดั
ซึ่่ง� คิิดเป็็นสััดส่่วนประมาณร้้อยละ 5.4 ของรายได้้ค่า่ เช่่าและค่่าบริิการ
ซึ่่ง� ผู้้�จััดการกองทรััสต์์ได้้สอบทานวิิเคราะห์์อัตร
ั าค่่าเช่่าของกลุ่่�มบริิษัทั
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันแล้้วพบว่่า อััตราค่่าเช่่าอยู่่�ในอััตราที่่�ใกล้้เคีียงกัับอััตรา
ค่่าเช่่าของผู้้�เช่่ารายใหญ่่อื่่�น ๆ ที่่�ประกอบธุุรกิิจประเภทเดีียวกััน
และเช่่าพื้้�นที่่�อยู่่�ในหลายศููนย์์การค้้าของกองทรััสต์์ โดยอััตราค่่าเช่่า
อาจแตกต่่างกัันตามชั้้�น ที่่�ตั้้�ง และลัักษณะทางกายภาพของพื้้�นที่่�เช่่า
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โครงการที่่�มีีการกระจุุกตััวของผู้้�เช่่าอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
การจััดหาประโยชน์์สำำ�หรัับโครงการอาคารสำำ�นัักงานยููนิิลีีเวอร์์ เฮ้้าส์์
จะเป็็นการปล่่อยเช่่าช่่วงให้้กัับผู้้�เช่่าจำำ�นวนน้้อยราย โดยมีีผู้้�เช่่าหลััก
คืือ ยููนิิลีีเวอร์์ ไทย เทรดดิ้้�ง ซึ่่�งเป็็นบริิษััทในเครืือของ Unilever
ซึ่่�งเป็็นกลุ่่�มบริิษััทระดัับโลกที่่�ทำำ�ธุุรกิิจเกี่่�ยวกัับสิินค้้าอุุปโภคบริิโภค
โดยมีีสิินค้้าของเครืือ Unilever จำำ�หน่่ายอยู่่�ในกว่่า 190 ประเทศทั่่�วโลก
(ที่่�มา : Unilever Annual Report and Accounts 2019) โดย
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 ยููนิิลีีเวอร์์ ไทย เทรดดิ้้�ง มีีการเช่่าพื้้�นที่่�
ทั้้�งหมด 12,326 ตารางเมตร คิิดเป็็นร้้อยละ 66.5 ของพื้้�นที่่�ให้้เช่่า
ทั้้�งหมดของโครงการอาคารสำำ�นัักงานยููนิิลีีเวอร์์ เฮ้้าส์์ อนึ่่�ง สััญญาเช่่า
ช่่วงระหว่่าง CPNREIT และ ยููนิิลีีเวอร์์ ไทย เทรดดิ้้�ง จะมีีระยะเวลา
เท่่ากัับสััญญาเช่่าที่่� CPNREIT จะลงทุุนในโครงการอาคารสำำ�นัักงาน
ยููนิิลีีเวอร์์ เฮ้้าส์์ (สิ้้�นสุุดวัันที่่� 14 พฤศจิิกายน 2577)
ทั้้�งนี้้� ถึึงแม้้สัญ
ั ญาเช่่าช่่วงที่่� CPNREIT เข้้าทำำ�กับั ยููนิลีีิ เวอร์์ ไทย เทรดดิ้้ง�
จะมีีการจดทะเบีียนสิิทธิกิ ารเช่่าช่่วง แต่่ข้อ้ กำำ�หนดของสััญญาเช่่าช่่วง
ยัังให้้สิิทธิิ ยููนิิลีีเวอร์์ ไทย เทรดดิ้้�ง ในการบอกเลิิกสััญญาโดยให้้แจ้้ง
CPNREIT ทราบล่่วงหน้้าไม่่น้้อยกว่่า 90 วััน โดยที่่� ยููนิิลีีเวอร์์ ไทย
เทรดดิ้้�ง จะต้้องชดใช้้ค่่าเสีียหายให้้แก่่ CPNREIT ในอััตราร้้อยละ
30.0 ของจำำ�นวนค่่าเช่่าและค่่าบริิการสำำ�หรัับระยะเวลาการเช่่าและ
การบริิการที่่�เหลืืออยู่่� หรืือ CPNREIT อาจริิบเงิินประกัันตามสััญญา
เช่่าและสััญญาบริิการแทนก็็ได้้ แล้้วแต่่จำำ�นวนใดจะสููงกว่่า
อย่่างไรก็็ดีี หากยููนิิลีีเวอร์์ ไทย เทรดดิ้้�ง ใช้้สิิทธิิในการเลิิกสััญญา
เช่่าช่่วงดัังกล่่าว CPNREIT อาจไม่่สามารถหาผู้้�เช่่ารายใหม่่ (รายเดีียว
หรืือหลายราย) มาทดแทนยููนิิลีีเวอร์์ ไทย เทรดดิ้้�ง ซึ่่�งเป็็นผู้้�เช่่า
หลัักได้้ทัันทีี ซึ่่�งในกรณีีนี้้� CPNREIT อาจจำำ�เป็็นที่่�จะต้้องดััดแปลง
พื้้� น ที่่� เ พื่่� อ ให้้ ส ามารถนำำ�พื้้� น ที่่� อ อกให้้ เช่่ า แก่่ ผู้้� เช่่ า รายย่่ อ ยอื่่� น ได้้
โดยการดำำ�เนิินการดัังกล่่าวจะมีีต้้นทุุนค่่าใช้้จ่า่ ยและมีีระยะเวลาในการ
ดำำ�เนิินการ โดยในระหว่่างการดำำ�เนิินการดัังกล่่าว CPNREIT อาจไม่่
สามารถหาผู้้�เช่่ารายใหม่่ได้้ ซึ่่ง� อาจส่่งผลกระทบโดยตรงต่่อรายได้้ของ
CPNREIT และส่่งผลกระทบต่่อความสามารถในการจ่่ายประโยชน์์
ตอบแทนของ CPNREIT
อนึ่่� ง เนื่่� อ งจากโครงการอาคารสำำ�นัั ก งานยูู นิิ ลีี เวอร์์ เฮ้้ า ส์์ เป็็ น
อาคารสำำ�นัักงานที่่�อยู่่�ในบริิเวณที่่�ตั้้�งที่่�มีีจุุดเด่่นและมีีข้้อได้้เปรีียบ
เพราะตั้้�งอยู่่�ในศููนย์์กลางย่่านธุุรกิิจ (Central Business District)
แห่่งใหม่่บริิเวณถนนพระราม 9 และอยู่่�ติิดกัับโครงการขนส่่งมวลชน
ที่่�สำำ�คััญคืือรถไฟฟ้้ามหานคร ประกอบกัับยููนิิลีีเวอร์์ ไทย เทรดดิ้้�ง
ได้้ลงทุุนตกแต่่งพื้้�นที่่ภ� ายในโครงการอาคารสำำ�นักั งานยููนิลีีิ เวอร์์ เฮ้้าส์์
ซึ่่�งหากยููนิิลีีเวอร์์ ไทย เทรดดิ้้�ง ประสงค์์จะย้้ายสถานที่่�เช่่าก็็อาจ
มีีต้้นทุุนในการดำำ�เนิินการ (Switching Cost) ที่่�ค่่อนข้้างสููง ด้้วย
เหตุุผลดัังกล่่าว จึึงอาจเป็็นเหตุุจูงู ใจที่่จ� ะทำำ�ให้้ ยููนิลีีิ เวอร์์ ไทย เทรดดิ้้ง�
ไม่่ตััดสิินใจย้้ายสถานที่่�เช่่าจากโครงการอาคารสำำ�นัักงานยููนิิลีีเวอร์์
เฮ้้าส์์ ไปยัังสถานที่่อื่� ่�น

ข้้อมููลของผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์
1.	บริิษััท เซ็็นทรััลพััฒนา จำำ�กััด (มหาชน)
•		ประสบการณ์์ ใ นการบริิ ห ารอสัั ง หาริิ ม ทรัั พ ย์์ ที่่�
เกี่่�ยวข้้อง (ศููนย์์การค้้าและอาคารสำำ�นัักงาน)
บริิษััท เซ็็นทรััลพััฒนา จำำ�กััด (มหาชน) (“เซ็็นทรััลพััฒนา”)
ก่่อตั้้�งขึ้้�นเมื่่�อวัันที่่� 17 มิิถุุนายน 2523 โดยมีีวััตถุปร
ุ ะสงค์์เพื่่�อ
พััฒนาและบริิหารศููนย์์การค้้าขนาดใหญ่่แบบครบวงจร เซ็็นทรััล
พััฒนาเข้้าจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
(“ตลาดหลัักทรััพย์์ฯ”) เมื่่�อวัันที่่� 1 มีีนาคม 2538 โดย ณ สิ้้�นปีี
2563 เซ็็นทรััลพััฒนามีีทุุนที่่�ออกและชำำ�ระแล้้วทั้้�งสิ้้�น 2,244
ล้้านบาท โดยการประกอบธุุรกิิจของเซ็็นทรััลพััฒนา แบ่่งเป็็น
6 กลุ่่�มธุุรกิจคืื
ิ อ (1) ศููนย์์การค้้า (2) อาคารสำำ�นักั งาน (3) โรงแรม
(4) อาคารที่่พั� ักอาศััย (5) ศููนย์์อาหาร (6) การลงทุุนในกองทุุน
รวมสิิทธิิการเช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์ และทรััสต์์เพื่่�อการลงทุุนใน
สิิทธิิการเช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์
สำำ� หรัั บ ธุุ รกิิ จศูู น ย์์ ก ารค้้ า ของเซ็็ น ทรัั ล พัั ฒ นานั้้� น ณ วัั น ที่่�
31 ธัันวาคม 2563 ตามข้้อมููลจากรายงานประจำำ�ปีีล่่าสุุดของ
เซ็็นทรััลพััฒนา สำำ�หรัับปีี 2563 เซ็็นทรััลพััฒนามีีโครงการ
ศููนย์์การค้้าภายใต้้การบริิหารงานรวมทั้้�งสิ้้น� 34 ซึ่่ง� เป็็นโครงการ
ทั้้�งในกรุุงเทพฯ และต่่างจัังหวััด รวมถึึงในประเทศมาเลเซีีย
โ ด ย เซ็็ น ท รัั ล พัั ฒ น า ยัั ง มุ่่� ง พัั ฒ น า แ ล ะ ขย า ยธรุุ กิิ จ
ศููนย์์การค้้าด้้วยการเปิิดศููนย์์การค้้าใหม่่ทั้้�งในประเทศและ
ต่่างประเทศ การปรัับปรุุงศููนย์์การค้้าเดิิมให้้ทัันสมััย และ
การเพิ่่� มปร ะสิิ ทธิิ ภ าพการใช้้ พื้้� น ที่่� ใ นศูู น ย์์ ก ารค้้ า ในการ
สร้้ า งรายได้้ อ ย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ ง ด้้ วย แนวคิิ ด การเป็็ น ศูู น ย์์ ก ลาง
ของการใช้้ ชีีวิิ ต (Center of Life) เพื่่� อ ตอบโจทย์์
ผู้้�บริิโภคที่่�มีีความชััดเจนในวิิถีีการดำำ�เนิินชีีวิิต (Lifestyle)
มากขึ้้� น โดยนำำ� เสนอสิิ น ค้้ า และบริิ ก ารที่่� ห ลากหลายให้้ แ ก่่
ผู้้�มาใช้้ จ่่ า ยที่่� ศูู น ย์์ ก ารค้้ า ของเซ็็ น ทรัั ล พัั ฒ นาควบคู่่�กัั บ การ
สร้้ า งสรรค์์ Destination Concepts หลายรูู ป แบบไว้้
ในศููนย์์การค้้าเพื่่�อตอบโจทย์์ครบทุุกกลุ่่�ม ทุุกวััย ที่่�มีีไลฟ์์สไตล์์
และความชื่่น� ชอบที่่แ� ตกต่่างกััน นอกจากนี้้� ในการออกแบบและ

ตกแต่่งศููนย์์การค้้า เซ็็นทรััลพััฒนาจะนำำ�จุุดเด่่นและเอกลัักษณ์์
ประจำำ�ท้อ้ งถิ่่น� มาเป็็นส่่วนหนึ่่�งในการออกแบบศููนย์์การค้้าที่่อ� ยู่่�
ในพื้้�นที่่นั้้� น� อย่่างกลมกลืืน รวมถึึงการตกแต่่งภายในศููนย์์การค้้า
เพื่่� อ สร้้ า งบรรยากาศและดึึงดูู ด ให้้ ลูู ก ค้้ า ได้้ เ พลิิ ด เพลิิ น กัั บ
การเลืือกซื้้� อ สิิ น ค้้ า เพื่่� อ ให้้ ศูู น ย์์ ก ารค้้ า ของเซ็็ น ทรัั ล พัั ฒ นา
มีีเอกลัักษณ์์ที่่�โดดเด่่นและเป็็นผู้้�นำำ�ในธุุรกิิจศููนย์์การค้้าต่่อไป
นอกจากนี้้� ทรััพย์์สิินประเภทโครงการศููนย์์การค้้าที่่� CPNREIT
เข้้าลงทุุน/จะเข้้าลงทุุน ซึ่่�งได้้มีี/จะมีีการแต่่งตั้้�งให้้เซ็็นทรััล
พััฒนาเป็็นผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ ของโครงการศููนย์์การค้้า
ที่่� พัั ฒ นาและบริิ ห ารงานโดยกลุ่่�มเซ็็ น ทรัั ล พัั ฒ นาทั้้� ง หมด
ซึ่่�งการแต่่งตั้้�งให้้เซ็็นทรััลพััฒนาเป็็นผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์
เพื่่อ� ดำำ�เนิินการบริิหารงานทรััพย์์สินิ ดัังกล่่าวต่่อไป จะทำำ�ให้้การ
ดำำ�เนิินงานของทรััพย์์สิินมีีความต่่อเนื่่�องและเป็็นไปในทิิศทาง
เดีียวกััน
สำำ�หรัับธุุรกิิจอาคารสำำ�นัักงานของเซ็็นทรััลพััฒนานั้้�น ณ วัันที่่�
31 ธัันวาคม 2563 ตามข้้อมููลจากรายงานประจำำ�ปีีล่่าสุุด
ของเซ็็นทรััลพััฒนา สำำ�หรัับปีี 2563 เซ็็นทรััลพััฒนามีีโครงการ
อาคารสำำ�นัักงานภายใต้้การบริิหารงานรวมทั้้�งสิ้้�น 10 โครงการ
โดยอาคารสำำ�นัักงานดัังกล่่าวทั้้�งหมดจะเป็็นอาคารสำำ�นัักงาน
ภายในบริิเวณโครงการศููนย์์การค้้า เนื่่�องจากเซ็็นทรััลพััฒนา
เห็็นว่่ามีีอุุปสงค์์ที่่�สามารถส่่งเสริิมกัันกัับธุุรกิิจศููนย์์การค้้าและ
เป็็นการเพิ่่�มมููลค่่าให้้กัับโครงการจากการใช้้ประโยชน์์ในที่่�ดิิน
ผืืนเดีียวกัันได้้อย่่างคุ้้�มค่่า รวมถึึงการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการใช้้
และบริิหารที่่�จอดรถ

•		ความเกี่่� ย วข้้องระหว่่ า งผู้้� จัั ด การกองทรัั ส ต์์ แ ละ
ผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์
		

เซ็็นทรััลพััฒนา ถืือหุ้้�นในผู้้�จััดการกองทรััสต์์ร้อ้ ยละ 99.99

•		 อสัังหาริิมทรััพย์์อื่่�นภายใต้้การบริิหารจััดการของ
ผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ที่่�อาจแข่่งขัันในทางธุุรกิิจ
กัับอสัังหาริิมทรััพย์์ของ CPNREIT และกลไกหรืือ
มาตรการเพื่่�อป้้องกัันความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
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โครงการศููนย์์การค้้าภายใต้้การบริิหารงานของเซ็็นทรััลพััฒนา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

โครงการ

ปีที่เริ่มดำ�เนินการ

หมายเหตุ

เซ็็นทรััล ลาดพร้้าว
เซ็็นทรััล รามอิินทรา
เซ็็นทรััล ปิ่่�นเกล้้า
เซ็็นทรััล มารีีนา
เซ็็นทรััล เชีียงใหม่่ แอร์์พอร์์ต
เซ็็นทรััล พระราม 3
เซ็็นทรััล บางนา
เซ็็นทรััล พระราม 2
เซ็็นทรััลเวิิลด์์
เซ็็นทรััล รััตนาธิิเบศร์์
เซ็็นทรััล แจ้้งวััฒนะ
เซ็็นทรััล พััทยา
เซ็็นทรััล อุุดรธานีี
เซ็็นทรััล ชลบุุรีี
เซ็็นทรััล ขอนแก่่น
เซ็็นทรััล เชีียงราย
เซ็็นทรััล พิิษณุุโลก
เซ็็นทรััล แกรนด์์ พระราม 9
เซ็็นทรััล สุุราษฎร์์ธานีี
เซ็็นทรััล ลำำ�ปาง
เซ็็นทรััล อุุบลราชธานีี
เซ็็นทรััล เชีียงใหม่่
เซ็็นทรััล หาดใหญ่่
เซ็็นทรััล สมุุย
เซ็็นทรััล ศาลายา
เซ็็นทรััล ระยอง
เซ็็นทรััล ภููเก็็ต
เซ็็นทรััล เวสต์์เกต
เซ็็นทรััล อีีสต์์วิิลล์์
เซ็็นทรััล นครศรีีธรรมราช
เซ็็นทรััล นครราชสีีมา
เซ็็นทรััล มหาชััย
เซ็็นทรััล ไอ-ซิิตี้้�
เซ็็นทรััล วิิลเลจ

ธัันวาคม 2525
พฤศจิิกายน 2536
มีีนาคม 2538
กรกฎาคม 2538
มีีนาคม 2539
ตุุลาคม 2540
ธัันวาคม 2544
ธัันวาคม 2545
ธัันวาคม 2545
ธัันวาคม 2546
พฤศจิิกายน 2551
มกราคม 2552
เมษายน 2552
พฤษภาคม 2552
ธัันวาคม 2552
มีีนาคม 2554
ตุุลาคม 2554
ธัันวาคม 2554
ตุุลาคม 2555
พฤศจิิกายน 2555
เมษายน 2556
พฤศจิิกายน 2556
ธัันวาคม 2556
มีีนาคม 2557
สิิงหาคม 2557
พฤษภาคม 2558
มิิถุุนายน 2558
สิิงหาคม 2558
พฤศจิิกายน 2558
กรกฏาคม 2559
พฤศจิิกายน 2560
พฤศจิิกายน 2560
มีีนาคม 2562
สิิงหาคม 2562

ทรััพย์์สิินที่่�ลงทุุนโดย CPNREIT
CPNREIT จะลงทุุนเพิ่่�มเติิมตามมติิ EGM 1/2562
ทรััพย์์สิินที่่�ลงทุุนโดย CPNREIT
ทรััพย์์สิินที่่�ลงทุุนโดย CPNREIT
ทรััพย์์สิินที่่�ลงทุุนโดย CPNREIT
ทรััพย์์สิินที่่�ลงทุุนโดย CPNREIT
CPNREIT จะลงทุุนเพิ่่�มเติิมตามมติิ EGM 1/2562
CPNREIT จะลงทุุนเพิ่่�มเติิมตามมติิ EGM 1/2562
CPNREIT จะลงทุุนเพิ่่�มเติิมตามมติิ EGM 1/2562
-

ที่่�มา: รายงานประจำำ�ปีีของเซ็็นทรััลพััฒนา (ปีี 2563)
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รายงานประจำ�ปี 2563

โครงการอาคารสำำ�นัักงานภายใต้้การบริิหารงานของเซ็็นทรััลพััฒนา
อาคารสำ�นักงาน

1. ลาดพร้้าว
2. ปิ่่�นเกล้้า ทาวเวอร์์เอ
3. ปิ่่�นเกล้้า ทาวเวอร์์บีี
4. บางนา
5. เซ็็นทรััลเวิิลด์์ ออฟฟิิศเศส
6. แจ้้งวััฒนะ
7. พระราม 9

ปีที่เริ่มดำ�เนินการ

หมายเหตุ

ธัันวาคม 2525
มีีนาคม 2538
มีีนาคม 2549
ธัันวาคม 2544
พฤศจิิกายน 2547
มีีนาคม 2552
ธัันวาคม 2554

ทรััพย์์สิินที่่�ลงทุุนโดย CPNREIT
ทรััพย์์สิินที่่�ลงทุุนโดย CPNREIT
ทรััพย์์สิินที่่�ลงทุุนโดย CPNCG
-

ที่่�มา: รายงานประจำำ�ปีีของเซ็็นทรััลพััฒนา (ปีี 2563)

แม้้ว่า่ ผู้้�จััดการกองทรััสต์์จะได้้กำำ�หนดบทบาทและขอบเขตการปฏิิบัติั ิ
หน้้าที่่�ของเซ็็นทรััลพััฒนาในฐานะผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ ในการ
บริิ ห ารจัั ด การทรัั พ ย์์ สิิ น ที่่� CPNREIT มีีการลงทุุ น ในส่่ ว นที่่� เ ป็็ น
ศููนย์์การค้้าและอาคารสำำ�นักั งานอย่่างระมััดระวััง ความขััดแย้้งทางผล
ประโยชน์์ระหว่่าง CPNREIT กัับเซ็็นทรััลพััฒนาก็็ยัังอาจเกิิดขึ้้�นได้้
เนื่่� อ งจากเซ็็ น ทรัั ล พัั ฒ นายัั ง คงทำำ� หน้้ า ที่่� ใ นการบริิ ห ารจัั ด การ
อสัังหาริิมทรััพย์์ประเภทศููนย์์การค้้าและอาคารสำำ�นัักงานแห่่งอื่่�น ๆ
ในหลาย ๆ พื้้�นที่่� นอกเหนืือจากทรััพย์์สิินที่่� CPNREIT ลงทุุน/จะเข้้า
ลงทุุน
อย่่างไรก็็ตาม ด้้วยความต้้องการของผู้้�เช่่าพื้้�นที่่ศู� นู ย์์การค้้าและอาคาร
สำำ�นักั งานที่่มีี� ความแตกต่่างกัันในการเลืือกสถานที่่เ� ช่่า เช่่น สถานที่่�ตั้้ง�
สิ่่�งอำำ�นวยความสะดวก งบประมาณ ความสะดวกในการเดิินทางและ
ความสะดวกในการติิดต่่อทางธุุรกิจิ เป็็นต้้น ผู้้�เช่่าพื้้�นที่่� (Tenants) จึึง
เป็็นผู้้�กำำ�หนดว่่าจะเช่่าพื้้�นที่่ใ� นศููนย์์การค้้า และ/หรืืออาคารสำำ�นักั งาน
ใด นอกจากนี้้� CPNREIT ได้้ว่า่ จ้้างเซ็็นทรััลพััฒนาให้้บริิหารทรััพย์์สินิ
ของ CPNREIT ผ่่านโครงสร้้างสััญญาที่่�สามารถสร้้างแรงจููงใจให้้แก่่
เซ็็นทรััลพััฒนาในการสร้้างผลกำำ�ไรในระดัับที่่�ดีีให้้แก่่ทรััพย์์สิินของ
CPNREIT อย่่างต่่อเนื่่อ� ง อัันจะช่่วยลดความเสี่่ย� งจากการเกิิดความขััด
แย้้งทางผลประโยชน์์ดัังกล่่าวได้้
นอกจากนี้้� ผู้้�จััดการกองทรััสต์์ได้้กำำ�หนดแนวทางในการพิิจารณาผล
การปฏิิบััติิงานของผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ โดยผู้้�จััดการกองทรััสต์์
สามารถเปลี่่ย� นผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ได้้ในกรณีีดัังต่่อไปนี้้�
- กรณีีที่่�อััตราการให้้เช่่าพื้้�นที่่�เฉลี่่�ย (Occupancy Rate) ใน
ทรััพย์์สิินที่่� CPNREIT ลงทุุนและอยู่่�ภายใต้้การบริิหารของ
เซ็็นทรััลพััฒนาลดลงต่ำำ��กว่่าร้้อยละ 50 เป็็นระยะเวลาต่่อเนื่่�อง
กัันเกิินกว่่า 3 เดืือน ผู้้�จััดการกองทรััสต์์อาจเสนอให้้ที่่�ประชุุม
ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์พิิจารณาและลงมติิให้้มีีการเลิิกสััญญาแต่่งตั้้�ง
ผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ได้้ หากที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์
มีีมติิด้้วยคะแนนเสีียงเกิินกว่่ากึ่่�งหนึ่่�งของจำำ�นวนหน่่วยทรััสต์์
ทั้้�งหมดของ CPNREIT ให้้มีีการเลิิกสััญญา

	ทั้้�งนี้้� อััตราการให้้เช่่าพื้้�นที่่�ให้้คำำ�นวณจากจำำ�นวนพื้้�นที่่�ที่่�ให้้เช่่า
จริิงหารด้้วยพื้้น� ที่่ที่� ส่� ามารถให้้เช่่าได้้ทั้้ง� หมด โดยจำำ�นวนพื้้�นที่่ที่� ่�
ให้้เช่่าได้้ทั้้ง� หมดไม่่รวมพื้้น� ที่่ส่� ว่ นกลาง พื้้�นที่่จั� ดั การประชุุม และ
พื้้� น ที่่� ที่่� ไ ม่่ ส ามารถให้้ เช่่ า ได้้ ใ นขณะใดขณะหนึ่่� ง เนื่่� อ งจาก
เหตุุสุดุ วิิสัยั หรืือเนื่่อ� งจากการซ่่อมแซมและตกแต่่งพื้้�นที่่ดั� งั กล่่าว
โดยใช้้ข้้อมููลจากรายงานประจำำ�เดืือน ในการคำำ�นวณพื้้�นที่่�
ให้้เช่่าดัังกล่่าว

•

ค่่าตอบแทนที่่�ผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์จะได้้รัับจาก
CPNREIT

เซ็็นทรััลพััฒนา ซึ่่�งเป็็นหรืือจะเป็็นผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์สำำ�หรัับ
ทรัั พ ย์์ สิิ น ในส่่ ว นที่่� เ ป็็ น โครงการศูู น ย์์ ก ารค้้ า และโครงการอาคาร
สำำ�นักั งาน (ยกเว้้นโครงการอาคารสำำ�นักั งานเดอะไนน์์ ทาวเวอร์์ส และ
โครงการอาคารสำำ�นักั งานยููนิลีีิ เวอร์์ เฮ้้าส์์) มีีสิิทธิไิ ด้้รับั ค่่าตอบแทนใน
การทำำ�หน้้าที่่�ผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ โดยเรีียกเก็็บจาก CPNREIT
ตามสััญญาแต่่งตั้้�งผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ ซึ่่�งสรุุปได้้ดัังนี้้�
1. ค่่าธรรมเนีียมการเก็็บค่่าเช่่าในนามของกองทรััสต์์ ได้้รัับใน
อััตราไม่่เกิินร้้อยละ 3.00 ของรายได้้ค่่าเช่่าสุุทธิิของ CPNREIT
โดยรายได้้ค่่าเช่่าสุุทธิิ หมายถึึง รายได้้ทั้้�งหมดก่่อนหัักค่่าใช้้จ่่าย
ใด ๆ ที่่� CPNREIT ได้้รับั ตามสััญญาเช่่าและสััญญาบริิการ รวมถึึง
รายได้้ที่่�ได้้รัับจากพื้้�นที่่�ส่่งเสริิมการขาย (Promotion Area)
ผลตอบแทน หรืือผลประโยชน์์ใด ๆ ที่่เ� กี่่ยว
� ข้้องกัับการประกอบ
กิิจการศููนย์์การค้้าของ CPNREIT ไม่่ว่่าทางตรงหรืือทางอ้้อม
โดยไม่่รวมเงิินชดเชย เงิินทดรองจ่่าย (Reimbursement) เช่่น
เงิินเฉลี่่ยค่
� า่ ภาษีีที่่ดิ� นิ และสิ่่ง� ปลููกสร้้าง ส่่วนเฉลี่่ยค่
� า่ เบี้้�ยประกััน
ที่่�ได้้รัับจากผู้้�เช่่าหรืือผู้้�เช่่าช่่วง และค่่าบริิการร่่วม ซึ่่�งได้้แก่่ ค่่า
บริิการส่่วนกลาง ค่่าบริิการไอเย็็น และค่่าบริิการดููดควััน ค่่าน้ำำ��
ประปา และค่่าไฟฟ้้า (ตามมิิเตอร์์ของผู้้�เช่่าพื้้�นที่่�แต่่ละราย)
เป็็นต้้น แล้้วหัักด้้วยอััตราส่่วนลดค่่าเช่่า
2. ค่่านายหน้้า (Commission) จากการจััดหาผู้้�เช่่าและการ
บริิหารจััดการผู้้�เช่่าทุุกประเภทของ CPNREIT เมื่่�อมีีการทำำ�
สััญญาเช่่ากัับผู้้�เช่่ารายใหม่่ หรืือ มีีการต่่อสััญญาเช่่า สำำ�หรัับ
สััญญาเช่่าทุุกประเภท ทั้้�งสััญญาเช่่าระยะสั้้�นและระยะยาว
โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
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		 2.1

ผู้้�เช่่าโครงการศููนย์์การค้้า

ค่่าคอมมิิชชั่่�น คำำ�นวณจากอััตราค่่าเช่่ารายเดืือนของผู้้�เช่่ารายนั้้�น ๆ
1. ในกรณีีผู้้�เช่่ารายเดิิมต่่อสััญญาเช่่า

ไม่่เกิิน 0.5 (ศููนย์์จุุดห้้า) เดืือน

2. ในกรณีีทำำ�สััญญากัับผู้้�เช่่ารายใหม่่ มีี 4 (สี่่�) อััตรา ขึ้้�นอยู่่�กัับอายุุสััญญาเช่่า
-	ผู้้�เช่่าที่่�ทำำ�สััญญาเช่่าอายุุไม่่ถึึง 1 (หนึ่่�ง) ปีี

ไม่่เกิิน 0.5 (ศููนย์์จุุดห้้า) เดืือน

-	ผู้้�เช่่าที่่ทำ� �สั
ำ ญั ญาเช่่าอายุุตั้้ง� แต่่ 1 (หนึ่่ง� ) ปีีขึ้น�้ ไป แต่่ไม่่ถึึง 3 (สาม) ปีี ไม่่เกิิน 1.0 (หนึ่่�งจุุดศููนย์์) เดืือน
-	ผู้้�เช่่าที่่�ทำำ�สััญญาเช่่าอายุุตั้้�งแต่่ 3 (สาม) ปีีขึ้้�นไป

ไม่่เกิิน 1.5 (หนึ่่�งจุุดห้้า) เดืือน

-	ผู้้�เช่่าที่่ทำ� ำ�สัญ
ั ญาเช่่าอายุุมากกว่่า 3 (สาม) ปีี และผู้้�เช่่าได้้ชำำ�ระ ไม่่เกิินร้้อยละ 3.0 (สามจุุดศููนย์์) ของค่่าสิิทธิกิ ารเช่่าล่่วงหน้้าที่่�
ค่่าสิิทธิิการเช่่าล่่วงหน้้า (ค่่าเซ้้ง)
ได้้รับั จากผู้้�เช่่า
		 2.2

ผู้้�เช่่าอาคารสำำ�นัักงาน

ค่่าคอมมิิชชั่่�น คำำ�นวณจากอััตราค่่าเช่่ารายเดืือนของผู้้�เช่่ารายนั้้�น ๆ
1. ในกรณีีผู้้�เช่่ารายเดิิมต่่อสััญญาเช่่า
ไม่่เกิิน 0.5 (ศููนย์์จุุดห้้า) เดืือน
2. ในกรณีีทำำ�สััญญากัับผู้้�เช่่ารายใหม่่ มีี 3 (สาม) อััตรา ขึ้้�นอยู่่�กัับอายุุสััญญาเช่่า
-	ผู้้�เช่่าที่่ทำ� �สั
ำ ญ
ั ญาเช่่าอายุุไม่่ถึึง 3 (สาม) ปีี
ไม่่เกิิน 0.5 (ศููนย์์จุุดห้้า) เดืือน
-	ผู้้�เช่่าที่่ทำ� �สั
ำ ญ
ั ญาเช่่าอายุุตั้้ง� แต่่ 3 (สาม) ปีีขึ้น�้ ไป
ไม่่เกิิน 1.0 (หนึ่่�งจุุดศููนย์์) เดืือน
-	ผู้้�เช่่าที่่ทำ� �สั
ำ ญ
ั ญาเช่่าอายุุมากกว่่า 3 (สาม) ปีี และผู้้�เช่่าได้้ชำ�ร
ำ ะ ไม่่เกิินร้้อยละ 3.0 (สามจุุดศููนย์์) ของค่่าสิิทธิกิ ารเช่่าล่่วงหน้้าที่่�
ค่่าสิิทธิกิ ารเช่่าล่่วงหน้้า (ค่่าเซ้้ง)
ได้้รัับจากผู้้�เช่่า
	ทั้้�งนี้้� ผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์จะคิิดค่่าคอมมิิชชั่่�นสำำ�หรัับสััญญาที่่�มีีอายุุตั้้�งแต่่ 1 (หนึ่่�ง) เดืือนขึ้้�นไป แต่่จะไม่่คิิดค่่าคอมมิิชชั่่�นสำำ�หรัับ
สััญญาบริิการพื้้�นที่่�ส่่งเสริิมการขาย (Promotion Area) และสััญญาที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสื่่�อโฆษณาต่่าง ๆ เช่่น วีีดีีโอวอลล์์ (Video Wall)
ไลท์์บอกซ์์ (Light Box) เป็็นต้้น
	ทั้้�งนี้้� หากการทำำ�สัญ
ั ญาเช่่าระหว่่าง CPNREIT และผู้้�เช่่าเป็็นไปในรููปแบบอื่่น� ใดที่่น� อกเหนืือจากกรณีีดัังกล่่าวข้้างต้้น ให้้ผู้้�จัดั การกองทรััสต์์
มีีอำำ�นาจในการกำำ�หนดเงื่่�อนไขของการจ่่ายค่่านายหน้้าตามที่่�เห็็นสมควร
3. ค่่าธรรมเนีียมบริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ ในอััตราไม่่เกิินร้้อยละ 0.28 ต่่อปีีของมููลค่่าอสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่อ� การลงทุุน (Investment Properties)
จากรายงานมููลค่่าทรััพย์์สิินสุุทธิิของกองทรััสต์์ที่่�รัับรองโดยทรััสตีีของกองทรััสต์์ในแต่่ละเดืือน ซึ่่�งคำำ�นวณ ณ วัันสุุดท้้ายของเดืือน ทั้้�งนี้้�
ไม่่รวมมููลค่่าอสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุนประเภทโรงแรม และไม่่รวมโครงการเซ็็นทรััล พระราม 2 (ช่่วงต่่ออายุุ) ในช่่วงระยะเวลา
ก่่อนวัันเริ่่�มระยะเวลาการเช่่าตามสััญญาเช่่าอาคาร
4. ค่่าธรรมเนีียมพิิเศษ (Incentive Fee) เพื่่�อสร้้างแรงจููงใจในการบริิหาร ในอััตราไม่่เกิินร้้อยละ 2.35 ของรายได้้สุทธิ
ุ ิจากอสัังหาริิมทรััพย์์
	รายได้้สุุทธิิจากอสัังหาริิมทรััพย์์ (Net Property Income) หมายถึึง รายได้้ทั้้�งหมดที่่� CPNREIT ได้้รัับจากอสัังหาริิมทรััพย์์ หัักด้้วยต้้นทุุน
และค่่าใช้้จ่่ายทั้้�งหมดที่่�เกิิดขึ้้�นจากการจััดหาผลประโยชน์์จากอสัังหาริิมทรััพย์์ ทั้้�งนี้้� ไม่่รวมค่่าตอบแทน และค่่าใช้้จ่า่ ยของ CPNREIT เช่่น
ค่่าตอบแทนผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ในข้้อ 1. และ 2. และค่่าตอบแทนผู้้�จััดการกองทรััสต์์ เป็็นต้้น (ทั้้�งนี้้� ต้้นทุุนและค่่าใช้้จ่่ายที่่�เป็็นค่่าเช่่า
จะปรัับปรุุงด้้วยส่่วนต่่างระหว่่างต้้นทุุนและค่่าใช้้จ่่ายที่่�เป็็นค่่าเช่่าตามมาตรฐานการบััญชีี ฉบัับที่่� 17 หรืือมาตรฐานทางบััญชีีฉบัับอื่่�นที่่�
เพิ่่�มเติิมหรืือใช้้แทน กัับต้้นทุุนและค่่าใช้้จ่่ายที่่�เป็็นค่่าเช่่าตามสััญญาเช่่า)
5. ค่่าธรรมเนีียมการซื้้�อและขายอสัังหาริิมทรััพย์์ของกองทรััสต์์ ได้้รัับในอััตราไม่่เกิินร้้อยละ 1.50 ของมููลค่่าทรััพย์์สิินที่่�กองทรััสต์์มีี
การลงทุุนเพิ่่�ม และได้้รัับในอััตราไม่่เกิินร้้อยละ 0.75 ของมููลค่่าการขายอสัังหาริิมทรััพย์์ออกจากกองทรััสต์์
6. ค่่าธรรมเนีียมในการควบคุุมงานด้้านการปรัับปรุุง และ/หรืือพััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์ของกองทรััสต์์ เป็็นค่่าตอบแทนที่่�กองทรััสต์์จ่่ายให้้
ผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ ในการควบคุุมให้้มีีการดำำ�เนิินการของงานในด้้านพััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์ของกองทรััสต์์ ซึ่่ง� รวมถึึงการให้้คำำ�แนะนำำ�
ด้้านการปรัับปรุุง และ/หรืือพััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์ของกองทรััสต์์ เพื่่อ� ให้้อสัังหาริิมทรััพย์์ของกองทรััสต์์มีีศัักยภาพและสร้้างผลตอบแทนให้้
แก่่กองทรััสต์์มากยิ่่�งขึ้้�น (Value Enhancement) ในอััตราไม่่เกิินร้้อยละ 2.00 ของมููลค่่าต้้นทุุนในการปรัับปรุุง และ/หรืือพััฒนาทั้้�งหมด
ของอสัังหาริิมทรััพย์์ของกองทรััสต์์ที่่�มีีการปรัับปรุุง และ/หรืือพััฒนา ทั้้�งนี้้� ต้้นทุุนการปรัับปรุุง และ/หรืือพััฒนาดัังกล่่าวรวมถึึงต้้นทุุน
ในการซื้้�อพื้้�นที่่ซึ่่� ง� จะได้้ทำำ�การปรัับปรุุง และ/หรืือพััฒนาคืืนจากผู้้�เช่่าเดิิมด้วย
้ แต่่ไม่่รวมค่า่ ใช้้จ่า่ ยในการออกแบบ ค่่าที่่ปรึึ
� กษา ค่่าธรรมเนีียม
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รายงานประจำ�ปี 2563

วิิชาชีีพอื่่�น ๆ ทั้้�งนี้้� ให้้ผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์เสนอโครงการ
ปรัับปรุุง และ/หรืือพััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์ของกองทรััสต์์ดััง
กล่่ าว พร้้ อมทั้้� งค่่ าธรรมเนีียมในการควบคุุ มงาน และราย
ละเอีียดที่่�เกี่่�ยวข้้องต่่อผู้้�จััดการกองทรััสต์์เพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิ
เป็็น คราว ๆ ไป
ทั้้�งนี้้� อััตราค่่าธรรมเนีียมดัังกล่่าวข้้างต้้นยัังไม่่รวมภาษีีมููลค่่าเพิ่่�ม

2.	บริิษััท แกรนด์์ คาแนล แลนด์์ จำำ�กััด (มหาชน) และ
	บริิษััท สเตอร์์ลิิง อีีควิิตี้้� จำำ�กััด
•		ประสบการณ์์ในการบริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ที่่เ� กี่่ย� วข้้อง
(อาคารสำำ�นัักงาน)
GLAND ก่่อตั้้ง� เมื่่อ� วัันที่่� 22 เมษายน 2528 ซึ่่ง� ปััจจุบัุ นั เป็็นบริิษัทั
จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์ฯ โดย ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม
2563 มีีทุุนชำำ�ระแล้้วทั้้ง� สิ้้น� 6,500 ล้้านบาท และประกอบธุุรกิจิ
พัั ฒ นาอสัั ง หาริิ มท รัั พ ย์์ ทั้้� ง โครงการที่่� พัั ก อาศัั ยปร ะเภท
บ้้านเดี่่�ยว อาคารชุุดพัักอาศััย อาคารเชิิงพาณิิชย์์ในรููปแบบ
อาคารสำำ�นักั งานและพื้้�นที่่ค้� า้ ปลีีก เพื่่อ� ขายและให้้เช่่า รวมไปถึึง
การให้้บริิการบริิหารโครงการ ทั้้�งนี้้� เซ็็นทรััลพััฒนาเข้้ามา
ชื่อโครงการ

ถืือหุ้้�นใน GLAND ผ่่าน ซีีพีีเอ็็น พััทยา ร้้อยละ 67.53 ในช่่วง
ไตรมาส 4 ปีี 2561
สเตอร์์ลิิงก่่อตั้้�งขึ้้�นในปีี 2539 โดย ณ วัันที่่� 2 เมษายน 2562
(ที่่�มา : ฐานข้้อมููลจาก BOL) มีีทุุนจดทะเบีียนชำำ�ระแล้้วจำำ�นวน
1,800 ล้้ า นบาท โดยสเตอร์์ ลิิ ง ประกอบธุุ รกิิ จพัั ฒ นา
อสัังหาริิมทรััพย์์อาคารเชิิงพาณิิชย์์ในรููปแบบอาคารสำำ�นัักงาน
และพื้้�นที่่ค้� า้ ปลีีก โดย GLAND ถืือหุ้้�นในสเตอร์์ลิงิ ร้้อยละ 99.99
ปััจจุุบัันสเตอร์์ลิิงมีีการบริิหารโครงการอาคารสำำ�นัักงานให้้เช่่า
ยููนิลีีิ เวอร์์ เฮ้้าส์์ พื้้�นที่่ค้� า้ ปลีีกให้้เช่่า The Shoppes @ Unilever
House
ปััจจุุบัันกลุ่่�ม GLAND อยู่่�ระหว่่างการพััฒนาโครงการเดอะ
แกรนด์์ พระราม 9 ซึ่่�งเป็็นโครงการอสัังหาริิมทรััพย์์ขนาดใหญ่่
บนพื้้�นที่่�ประมาณ 73 ไร่่ ตั้้�งอยู่่�บนถนนพระราม 9 ตััดถนน
รััชดาภิิเษก ที่่ส� ามารถเชื่่อ� มต่่อถนนสำำ�คัญ
ั หลายสายซึ่่�งเป็็นทำำ�เล
ที่่�มีีศัักยภาพในการตอบรัับทุุกการเดิินทาง โดยกลุ่่�ม GLAND มีี
เป้้าหมายที่่�จะพััฒนาโครงการดัังกล่่าวให้้มีีลัักษณะเป็็นย่่าน
ศููนย์์กลางธุุรกิิจ (Central Business District: CBD) ใจกลาง
กรุุงเทพฯ โดยโครงการเดอะ แกรนด์์ พระราม 9 ประกอบด้้วย
โครงการและประเภทธุุรกิิจดัังต่่อไปนี้้�

ประเภทหลักของโครงการ

1. โครงการเบ็็ล แกรนด์์ พระราม 9
อาคารชุุดพัักอาศััย
2. โครงการเดอะไนน์์ ทาวเวอร์์ส แกรนด์์ พระราม 9
อาคารสำำ�นัักงาน
3. โครงการยููนิิลีีเวอร์์ เฮ้้าส์์ แกรนด์์ พระราม 9
อาคารสำำ�นัักงาน
4. โครงการจีี ทาวเวอร์์ แกรนด์์ พระราม 9
อาคารสำำ�นัักงาน
5. โครงการ Super Tower และศููนย์์ประชุุม
อาคารสำำ�นัักงาน และหอประชุุม
6. โครงการ Arcade
พื้้�นที่่�ค้้าปลีีก
7. โครงการโรงแรม
โรงแรม
8. โครงการเดอะ ช็็อปปส์์ แกรนด์์ พระราม 9
พื้้�นที่่�ค้้าปลีีก ร้้านค้้า ร้้านอาหาร โดย
จะตั้้�งอยู่่�ที่่� ชั้้�นใต้้ดิิน ชั้้�น 1 หรืือ ชั้้�น 2
ของแต่่ ล ะโครงการที่่� อ ยู่่�ในโครงการ
เดอะ แกรนด์์ พระราม 9

ปีที่เริ่มดำ�เนินการ

กัันยายน 2555
กุุมภาพัันธ์์ 2557
ธัันวาคม 2557
กัันยายน 2559
อยู่่�ระหว่่างการทบทวนรููปแบบโครงการใหม่่
เริ่่ม� เปิิดดำำ�เนิินการแล้้วในส่่วนของโครงการเบ็็ล
แกรนด์์ พระราม 9 โครงการเดอะไนน์์ ทาวเวอร์์ส
แกรนด์์ พระราม 9 โครงการ ยููนิิลีีเวอร์์ เฮ้้าส์์
แกรนด์์ พระราม 9 และโครงการจีี ทาวเวอร์์
แกรนด์์ พระราม 9
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นอกจากนี้้� โครงการอาคารสำำ�นัักงานเดอะไนน์์ ทาวเวอร์์ส และ
โครงการอาคารสำำ�นัักงานยููนิิลีีเวอร์์ เฮ้้าส์์ ที่่� CPNREIT เข้้าลงทุุน
ซึ่่�งเป็็นโครงการอาคารสำำ�นัักงานที่่�พััฒนาและบริิหารงานโดยกลุ่่�ม
GLAND ทั้้�งหมด โดย CPNREIT ได้้แต่่งตั้้�งให้้ GLAND และสเตอร์์ลิิง
เป็็นผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อดำำ�เนิินการบริิหารงานทรััพย์์สิิน
ดัังกล่่าวต่่อไป อัันจะทำำ�ให้้การดำำ�เนิินงานของทรััพย์์สินิ มีีความต่่อเนื่่อ� ง
และเป็็นไปในทิิศทางเดีียวกััน

•		ความเกี่่� ย วข้้องระหว่่ า งผู้้� จัั ด การกองทรัั ส ต์์ แ ละ
ผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์
GLAND และผู้้�จััดการกองทรััสต์์เป็็นบริิษัทย่
ั อ่ ยของกลุ่่�มเซ็็นทรััล
พััฒนา โดยกลุ่่�มเซ็็นทรััลพััฒนาถืือหุ้้�นใน GLAND ร้้อยละ 67.53
และเซ็็นทรััลพััฒนาถืือหุ้้�นในผู้้�จััดการกองทรััสต์์ร้้อยละ 99.99
สเตอร์์ ลิิ ง และผู้้�จัั ด การกองทรัั ส ต์์ เ ป็็ น บริิ ษัั ทย่่ อ ยของกลุ่่�ม
เซ็็นทรััลพััฒนา โดยกลุ่่�มเซ็็นทรััลพััฒนา (โดย GLAND) ถืือหุ้้�น
ในสเตอร์์ลิงิ ร้้อยละ 99.99 และเซ็็นทรััลพััฒนาถืือหุ้้�นในผู้้�จััดการ
กองทรััสต์์ร้้อยละ 99.99

•		 อสัังหาริิมทรััพย์์อื่่�นภายใต้้การบริิหารจััดการของ
ผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ที่่�อาจแข่่งขัันในทางธุุรกิิจ
กัับอสัังหาริิมทรััพย์์ของ CPNREIT และกลไกหรืือ
มาตรการเพื่่�อป้้องกัันความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
เนื่่�องจากโครงการอาคารสำำ�นัักงานเดอะไนน์์ ทาวเวอร์์ส และ
โครงการอาคารสำำ�นัักงานยููนิิลีีเวอร์์ เฮ้้าส์์ เป็็นส่่วนหนึ่่�งใน
โครงการเดอะ แกรนด์์ พระราม 9 ซึ่่� ง เป็็ น โครงการ
อสัังหาริิมทรััพย์์ขนาดใหญ่่ ประกอบด้้วย อาคารสำำ�นักั งาน พื้้�นที่่�
ค้้าปลีีก หอประชุุม โรงแรม และอาคารชุุดพัักอาศััย ซึ่่�งพััฒนา
โดยกลุ่่�ม GLAND ภายใต้้โครงการเดอะ แกรนด์์ พระราม 9
ดัังกล่่าว นอกจากนี้้� กลุ่่�ม GLAND ยัังทำำ�หน้้าที่่�บริิหารอาคาร
สำำ�นัักงานโครงการจีี ทาวเวอร์์ แกรนด์์ พระราม 9 ซึ่่�งตั้้�งอยู่่�ใน
โครงการเดอะ แกรนด์์ พระราม 9 เช่่นกััน จึึงอาจก่่อให้้เกิิด
ความขัั ด แย้้ ง ทางผลประโยชน์์ ใ นการจัั ด หาผู้้�เช่่ า ระหว่่ า ง
โครงการอาคารสำำ�นัักงานเดอะไนน์์ ทาวเวอร์์ส และ โครงการ
อาคารสำำ�นัักงานยููนิิลีีเวอร์์ เฮ้้าส์์ และโครงการเดอะ แกรนด์์
พระราม 9 ดัังกล่่าวได้้

โครงการอาคารสำำ�นัักงานภายใต้้การบริิหารงานของกลุ่่�ม GLAND
โครงการ

ปีที่เริ่มดำ�เนินการ

หมายเหตุ

โครงการเดอะไนน์์ ทาวเวอร์์ส แกรนด์์ พระราม 9

กุุมภาพัันธ์์ 2557

ทรััพย์์สิินที่่�ลงทุุนโดย CPNREIT

โครงการยููนิิลีีเวอร์์ เฮ้้าส์์ แกรนด์์ พระราม 9

ธัันวาคม 2557

ทรััพย์์สิินที่่�ลงทุุนโดย CPNREIT

โครงการจีี ทาวเวอร์์ แกรนด์์ พระราม 9

กัันยายน 2559

-
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ทั้้�งนี้้� ในการดำำ�เนิินการเพื่่�อเป็็นการป้้องกัันความเสี่่�ยงที่่�อาจเกิิดจาก
ความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์นั้้�น ในสััญญาตกลงกระทำำ�การที่่�จะเข้้า
ทำำ�สััญญาระหว่่าง CPNREIT GLAND และสเตอร์์ลิิง ได้้มีีข้้อกำำ�หนด
ในสััญญาตกลงกระทำำ�การ ดัังต่่อไปนี้้�
(1) GLAND และ สเตอร์์ลิิง ในฐานะผู้้�ให้้สััญญา ตกลงว่่าในการ
ประกอบกิิจการอาคารสำำ�นักั งานให้้เช่่าในโครงการเดอะ แกรนด์์
พระราม 9 ผู้้�ให้้สัญ
ั ญา และ/หรืือบุุคคลที่่เ� กี่่ยว
� ข้้องกัับผู้้�ให้้สัญ
ั ญา
จะไม่่ดำำ�เนิินการใด ๆ อัันเป็็นการชัักชวน เชิิญชวน หรืือจููงใจให้้
ผู้้�เช่่าพื้้�นที่่�สำำ�นัักงานภายในทรััพย์์สิินที่่� CPNREIT จะเข้้าลงทุุน
ไปเช่่าพื้้�นที่่�สำำ�นัักงานของโครงการย่่อยอื่่�น ๆ ภายในโครงการ
เดอะ แกรนด์์ พระราม 9
(2)	นัับจากวัันที่่� CPNREIT ได้้ลงทุุนในทรััพย์์สิินที่่�เช่่า ผู้้�ให้้สััญญา
ตกลงว่่ า การกำำ� หนดอัั ตร าค่่ า เช่่ า และค่่ า บริิ ก ารของพื้้� น ที่่�
สำำ�นัักงานที่่�ให้้เช่่าแก่่ผู้้�เช่่าพื้้�นที่่�และผู้้�รัับบริิการรายใหม่่ และ
ผู้้�เช่่าพื้้�นที่่�และผู้้�รัับบริิการรายเดิิมซึ่่�งขอเช่่าพื้้�นที่่�เพิ่่�มเติิมของ
โครงการย่่อยอื่่�น ๆ ภายในโครงการเดอะ แกรนด์์ พระราม 9
ต้้องไม่่เป็็นการแข่่งขัันกัับการให้้เช่่าพื้้�นที่่�สำำ�นัักงานที่่�ให้้เช่่าแก่่
ผู้้�เช่่ า พื้้� น ที่่� แ ละผู้้�รัั บ บริิ ก ารรายใหม่่ และผู้้�เช่่ า พื้้� น ที่่� แ ละ
ผู้้�รัับบริิการรายเดิิมซึ่่�งขอเช่่าพื้้�นที่่�เพิ่่�มเติิม ของโครงการอาคาร
สำำ�นัักงานเดอะไนน์์ ทาวเวอร์์ส และโครงการอาคารสำำ�นัักงาน
ยููนิิลิิเวอร์์ เฮ้้าส์์ รวมถึึงการไม่่ให้้การสนัับสนุุนหรืือประโยชน์์
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ตอบแทนใด ๆ แก่่ผู้้�เช่่าพื้้�นที่่�และผู้้�รัับบริิการรายใหม่่ และผู้้�เช่่า
พื้้� น ที่่� แ ละผู้้�รัั บ บริิ ก ารรายเดิิ มซึ่่� ง ขอเช่่ า พื้้� น ที่่� เ พิ่่� ม เติิ มข อง
โครงการย่่อยอื่่�น ๆ ภายในโครงการเดอะ แกรนด์์ พระราม 9
ซึ่่�งไม่่เป็็นไปตามปกติิทางการค้้า เพื่่�อจููงใจให้้เข้้าทำำ�สััญญาเช่่า
และสััญญาบริิการ
	ทั้้�งนี้้� เว้้นแต่่จะได้้รัับความยิินยอมเป็็นลายลัักษณ์์อัักษรจาก
CPNREIT ผู้้�ให้้สััญญาตกลงว่่า ตลอดระยะเวลาการเช่่า หาก
อััตราการเช่่าพื้้�นที่่สำ� ำ�นักั งาน (Occupancy Rate) ของทรััพย์์สินิ
ที่่�เช่่าโครงการอาคารสำำ�นัักงานเดอะไนน์์ ทาวเวอร์์ส หรืือ
ทรััพย์์สินิ ที่่เ� ช่่าโครงการอาคารสำำ�นักั งานยููนิลีีิ เวอร์์ เฮ้้าส์์ ต่ำำ��กว่่า
ร้้อยละ 92 ของแต่่ละโครงการที่่� CPNREIT ลงทุุน ผู้้�ให้้สััญญา
และ/หรืือบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับผู้้�ให้้สััญญา จะกำำ�หนดอััตรา
ค่่าเช่่าและค่่าบริิการของพื้้�นที่่�สำำ�นัักงานที่่�ให้้เช่่าแก่่ผู้้�เช่่าพื้้�นที่่�
และผู้้�รับั บริิการรายใหม่่ และผู้้�เช่่าพื้้�นที่่แ� ละผู้้�รับั บริิการรายเดิิม
ซึ่่�งขอเช่่าพื้้�นที่่�เพิ่่�มเติิมของโครงการย่่อยอื่่�น ๆ ภายในโครงการ
เดอะ แกรนด์์ พระราม 9 ให้้เป็็นดัังนี้้�
-	สููงกว่่าร้้อยละ 15 ของอััตราค่่าเช่่าและค่่าบริิการของพื้้�นที่่�
สำำ�นัักงานที่่�ให้้เช่่าแก่่ผู้้�เช่่าพื้้�นที่่�และผู้้�รัับบริิการรายใหม่่
และผู้้�เช่่าพื้้�นที่่�และผู้้�รัับบริิการรายเดิิมซึ่่�งขอเช่่าพื้้�นที่่�
เพิ่่�มเติิม ในทรัั พย์์สิินที่่�เช่่าโครงการอาคารสำำ�นัักงาน
เดอะไนน์์ ทาวเวอร์์ส

-	สููงกว่่าร้้อยละ 10 ของอััตราค่่าเช่่าและค่่าบริิการของ
พื้้� น ที่่� สำำ�นัั ก งานที่่� ใ ห้้ เช่่ า แก่่ ผู้้� เช่่ า พื้้� น ที่่� แ ละผู้้�รัั บ บริิ ก าร
รายใหม่่ และผู้้�เช่่าพื้้�นที่่�และผู้้�รัับบริิการรายเดิิมซึ่่�งขอเช่่า
พื้้�นที่่�เพิ่่�มเติิมในทรััพย์์สิินที่่�เช่่าโครงการอาคารสำำ�นัักงาน
ยููนิิลีีเวอร์์ เฮ้้าส์์
	ซึ่่�งอััตราค่่าเช่่าและค่่าบริิการของพื้้�นที่่�สำำ�นัักงานที่่�ให้้เช่่าแก่่
ผู้้�เช่่ า พื้้� น ที่่� แ ละผู้้�รัั บ บริิ ก ารรายใหม่่ และผู้้�เช่่ า พื้้� น ที่่� แ ละ
ผู้้�รัับบริิการรายเดิิมซึ่่�งขอเช่่าพื้้�นที่่�เพิ่่�มเติิมในทรััพย์์สิินที่่�เช่่า
ดัังกล่่าว จะถููกกำำ�หนดขึ้้�นในการจััดทำำ�งบประมาณประจำำ�ปีี
ในแต่่ละปีีโดยผู้้�จััดการกองทรััสต์์ โดยข้้อตกลงกำำ�หนดอััตรา
ค่่าเช่่าและค่่าบริิการดัังกล่่าวจะใช้้กัับพื้้�นที่่�สำำ�นัักงานให้้เช่่าที่่�มีี
บริิเวณ (Zone) และขนาดพื้้�นที่่�เท่่าหรืือใกล้้เคีียงกัันระหว่่าง
(ก) พื้้�นที่่�ภายในโครงการย่่อยอื่่�น ๆ ภายในโครงการเดอะ
แกรนด์์ พระราม 9 และ (ข) พื้้�นที่่�ภายในโครงการอาคาร
สำำ�นัักงานเดอะไนน์์ ทาวเวอร์์ส และ/หรืือโครงการอาคาร
สำำ�นัักงานยููนิิลีีเวอร์์ เฮ้้าส์์ ตามที่่กำ� ำ�หนดไว้้ในสััญญา
ในการนี้้� คู่่�สััญญาตกลงว่่า ข้้อตกลงกำำ�หนดอััตราค่่าเช่่าและ
ค่่ า บริิ ก ารจะไม่่ นำำ�ม าใช้้ บัังคัั บ กัั บ พื้้� นที่่� สำำ�นัักงานให้้ เช่่ าของ
โครงการใดในโครงการย่่อยอื่่น� ๆ ภายในโครงการเดอะ แกรนด์์
พระราม 9 หากเป็็นกรณีีดัังนี้้�
- กรณีีที่่�ผู้้�ให้้สััญญา และ/หรืือบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับผู้้�ให้้
สััญญา ได้้จำำ�หน่่าย จ่่าย โอน หรืือให้้เช่่า (ที่่�มิิใช่่เป็็นการ
ให้้เช่่าพื้้�นที่่�ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจให้้เช่่าพื้้�นที่่�สำำ�นัักงานแก่่
ลููกค้้าทั่่�วไปตามปกติิทางการค้้า) พื้้�นที่่�สำำ�นัักงานให้้เช่่า
โครงการนั้้�น ๆ ทั้้�งหมด แก่่บุุคคลอื่่�นซึ่่�งไม่่ใช่่บุุคคลที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับผู้้�ให้้สััญญา ทั้้�งนี้้� ภายใต้้ข้้อกำำ�หนดและ
เงื่่�อนไขในเรื่่�องสิิทธิิในการปฏิิเสธก่่อน หรืือ
- กรณีีที่่� CPNREIT ลงทุุนในพื้้�นที่่�สำำ�นัักงานให้้เช่่าภายใน
โครงการนั้้�น ๆ

•		 ค่่าตอบแทนที่่�ผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์จะได้้รัับจาก
CPNREIT
1. GLAND
GLAND ซึ่่�งเป็็นผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ของ CPNREIT สำำ�หรัับ
โครงการอาคารสำำ�นัั ก งานเดอะไนน์์ ทาวเวอร์์ ส มีีสิิ ทธิิ ไ ด้้ รัั บ ค่่ า
ตอบแทนในการทำำ�หน้้าที่่ผู้้�� บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ โดยเรีียกเก็็บจาก
CPNREIT ตามสััญญาแต่่งตั้้�งผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ ซึ่่�งสรุุปได้้ดัังนี้้�
1.1 ค่่ า ธรรมเนีี ย มการเก็็ บ ค่่ า เช่่ า ในนามของกองทรัั ส ต์์
ได้้รัับในอััตราไม่่เกิินร้้อยละ 3 ต่่อปีีของรายได้้จากการ
ดำำ�เนิินงาน
	รายได้้จากการดำำ�เนิินงาน (Gross Property Operating
Revenue) หมายถึึง รายได้้ที่ม่� าจากค่่าเช่่า ค่่าบริิการ และ
รายได้้อื่่�น ๆ ที่่�ได้้รัับจากการจััดหาผลประโยชน์์จาก
ทรัั พ ย์์ สิิ น ที่่� ก องทรัั ส ต์์ ล งทุุ น ที่่� ผ่่ า นการรัั บ รองมูู ล ค่่ า
ทรัั พ ย์์ สิิ น สุุ ทธิิ โดยผู้้�จัั ด การกองทรัั ส ต์์ และทรัั ส ตีี
(ทั้้�งนี้้� รายได้้ที่่�มาจากค่่าเช่่าจะปรัับปรุุงด้้วยส่่วนต่่าง
ระหว่่างรายได้้ตามมาตรฐานการบััญชีี ฉบัับที่่� 17 หรืือ

มาตรฐานทางบััญชีีฉบัับอื่่�นที่่�เพิ่่�มเติิมหรืือใช้้แทน กัับ
รายได้้ตามสััญญาเช่่า)
1.2 ค่่าธรรมเนีียมพิิเศษ (Incentive Fee) เพื่่�อสร้้างแรง
จููงใจในการบริิหาร ในอััตราไม่่เกิินร้้อยละ 2 ต่่อปีีของ
ของรายได้้สุุทธิิจากการดำำ�เนิินงาน
	รายได้้สุุทธิิจากการดำำ�เนิินงาน (Property EBITDA)
หมายถึึง รายได้้จากการดำำ�เนิินงานหัักด้้วยต้้นทุุนและ
ค่่าใช้้จ่า่ ยทั้้�งหมดที่่เ� กิิดขึ้้น� จากการจััดหาผลประโยชน์์จาก
ทรััพย์์สิินที่่�กองทรััสต์์ลงทุุน (ทั้้�งนี้้� ต้้นทุุนและค่่าใช้้จ่่ายที่่�
เป็็นค่่าเช่่าจะปรัับปรุุงด้้วยส่่วนต่่างระหว่่างต้้นทุุนและ
ค่่าใช้้จ่่ายที่่�เป็็นค่่าเช่่าตามมาตรฐานการบััญชีี ฉบัับที่่� 17
หรืือมาตรฐานทางบััญชีีฉบัับอื่่น� ที่่เ� พิ่่�มเติิมหรืือใช้้แทน กัับ
ต้้นทุุนและค่่าใช้้จ่่ายที่่�เป็็นค่่าเช่่าตามสััญญาเช่่า)
ทั้้�งนี้้� อััตราค่่าธรรมเนีียมดัังกล่่าวข้้างต้้นยัังไม่่รวมภาษีีมููลค่่าเพิ่่�ม
2. สเตอร์์ลิิง
สเตอร์์ลิิงซึ่่�งเป็็นผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ของ CPNREIT สำำ�หรัับ
โครงการอาคารสำำ�นัักงานยููนิิลีีเวอร์์ เฮ้้าส์์ มีีสิิทธิิได้้รัับค่่าตอบแทนใน
การทำำ�หน้้าที่่�ผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ โดยเรีียกเก็็บจาก CPNREIT
ตามสััญญาแต่่งตั้้�งผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ ซึ่่�งสรุุปได้้ดัังนี้้�
2.1 ค่่าธรรมเนีียมการเก็็บค่่าเช่่าในนามของกองทรััสต์์ ได้้
รัับในอััตราไม่่เกิินร้้อยละ 4 ต่่อปีีของรายได้้จากการ
ดำำ�เนิินงาน
	รายได้้จากการดำำ�เนิินงาน (Gross Property Operating
Revenue) หมายถึึง รายได้้ที่ม่� าจากค่่าเช่่า ค่่าบริิการ และ
รายได้้อื่่�น ๆ ที่่�ได้้รัับจากการจััดหาผลประโยชน์์จาก
ทรัั พ ย์์ สิิ น ที่่� ก องทรัั ส ต์์ ล งทุุ น ที่่� ผ่่ า นการรัั บ รองมูู ล ค่่ า
ทรััพย์์สิินสุุทธิิ โดยผู้้�จััดการกองทรััสต์์ และทรััสตีี (ทั้้�งนี้้�
รายได้้ที่ม่� าจากค่่าเช่่าจะปรัับปรุุงด้้วยส่ว่ นต่่างระหว่่างราย
ได้้ตามมาตรฐานการบััญชีี ฉบัับที่่� 17 หรืือมาตรฐานทาง
บััญชีีฉบัับอื่่�นที่่�เพิ่่�มเติิมหรืือใช้้แทน กัับรายได้้ตามสััญญา
เช่่า)
2.2 ค่่าธรรมเนีียมพิิเศษ (Incentive Fee) เพื่่�อสร้้างแรง
จููงใจในการบริิหาร ในอััตราไม่่เกิินร้้อยละ 3 ต่่อปีีของ
ของรายได้้สุุทธิิจากการดำำ�เนิินงาน
	รายได้้สุทธิ
ุ จิ ากการดำำ�เนิินงาน (Property EBITDA) หมาย
ถึึง รายได้้จากการดำำ�เนิินงานหัักด้้วยต้น้ ทุุนและค่่าใช้้จ่า่ ย
ทั้้�งหมดที่่เ� กิิดขึ้้น� จากการจััดหาผลประโยชน์์จากทรััพย์์สินิ
ที่่ก� องทรััสต์์ลงทุุน (ทั้้�งนี้้� ต้้นทุุนและค่่าใช้้จ่า่ ยที่่เ� ป็็นค่่าเช่่า
จะปรัับปรุุงด้้วยส่่วนต่่างระหว่่างต้้นทุุนและค่่าใช้้จ่่ายที่่�
เป็็ น ค่่ า เช่่ า ตามมาตรฐานการบัั ญ ชีี ฉบัั บ ที่่� 17 หรืือ
มาตรฐานทางบััญชีีฉบัับอื่่�นที่่�เพิ่่�มเติิมหรืือใช้้แทน กัับ
ต้้นทุุนและค่่าใช้้จ่่ายที่่�เป็็นค่่าเช่่าตามสััญญาเช่่า)
ทั้้�งนี้้� อััตราค่่าธรรมเนีียมดัังกล่่าวข้้างต้้นยัังไม่่รวมภาษีีมููลค่่าเพิ่่�ม
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เพื่่�อประโยชน์์แห่่งสััญญาข้้อนี้้� หากอััตราการเช่่าพื้้�นที่่�สำำ�นัักงาน (Occupancy Rate) ของโครงการอาคารสำำ�นัักงานเดอะไนน์์ ทาวเวอร์์ส หรืือ
โครงการอาคารสำำ�นัักงานยููนิิลีีเวอร์์ เฮ้้าส์์ ต่ำำ��กว่่าร้้อยละ 92 ตามที่่�กำำ�หนดข้้างต้้น ผู้้�ให้้สััญญาตกลงเปิิดเผยหรืือจััดให้้บุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
ผู้้�ให้้สัญ
ั ญา เปิิดเผยข้้อมููลค่่าเช่่าและค่่าบริิการ เงื่อ่� นไข และระยะเวลาการเช่่า ของพื้้�นที่่สำ� ำ�นักั งานให้้เช่่าของโครงการย่่อยอื่่น� ๆ ภายในโครงการ
เดอะ แกรนด์์ พระราม 9 ให้้ CPNREIT ทราบเป็็นลายลัักษณ์์อัักษร ทุุกไตรมาส รวมถึึงให้้สิิทธิิ CPNREIT เข้้าไปตรวจสอบข้้อมููลดัังกล่่าวตามที่่�
CPNREIT ร้้องขอและเห็็นสมควร
นอกจากนี้้� การแต่่งตั้้�ง GLAND และสเตอร์์ลิิง ให้้เป็็นผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ของโครงการอาคารสำำ�นัักงานเดอะไนน์์ ทาวเวอร์์ส และโครงการ
อาคารสำำ�นัักงานยููนิิลิิเวอร์์ เฮ้้าส์์ ตามลำำ�ดัับ ได้้ดำำ�เนิินการผ่่านโครงสร้้างสััญญาที่่�สามารถสร้้างแรงจููงใจให้้แก่่ GLAND และสเตอร์์ลิิง เพื่่�อสร้้าง
ผลกำำ�ไรในระดัับที่่ดีี� ให้้แก่่ทรััพย์์สิินของ CPNREIT อย่่างต่่อเนื่่�อง อัันจะช่่วยลดความเสี่่�ยงจากการเกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ดัังกล่่าวได้้

การจััดหาผลประโยชน์์จากทรััพย์์สิินประเภทโรงแรม
•	รููปแบบของการจััดหาผลประโยชน์์
CPNREIT ได้้เข้้าลงทุุนในทรััพย์์สิินหลัักในส่่วนที่่�เป็็นโรงแรมฮิิลตััน พััทยา โดย CPNREIT ให้้เช่่าช่่วงทรััพย์์สิินดัังกล่่าว (โดยมีีลัักษณะเป็็นการให้้
เช่่าเหมา) แก่่ซีีพีีเอ็็น พััทยา โฮเทล เพื่่�อนำำ�ไปจััดหาประโยชน์์ โดยซีีพีีเอ็็น พััทยา โฮเทล ได้้แต่่งตั้้�งกลุ่่�มฮิิลตัันซึ่่�งเป็็นเครืือข่่ายการบริิหารโรงแรม
ในระดัับนานาชาติิ ให้้ทำำ�หน้้าที่่�เป็็นผู้้�บริิหารโรงแรมฮิิลตััน พััทยา ซึ่่�งสััญญาเช่่าช่่วงดัังกล่่าวมีีอายุุสััญญา 3 ปีี ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 มกราคม 2561
ถึึง 31 ธัันวาคม 2563 โดยเมื่่�อสิ้้�นสุุดสััญญาเช่่าช่่วงดัังกล่่าว ทั้้�ง CPNREIT และซีีพีีเอ็็น พััทยา โฮเทล สามารถใช้้สิิทธิิในการต่่ออายุุสััญญา
ได้้อีีก 2 คราว ๆ ละ 3 ปีี โดยมีีการคิิดค่่าเช่่าทั้้�งในรููปแบบค่่าเช่่าคงที่่� (Fixed Rent) และค่่าเช่่าแปรผััน (Variable Rent) ในการนี้้� ซีีพีีเอ็็น พััทยา
โฮเทล ได้้มีีหนัังสืือแจ้้งความประสงค์์ต่่ออายุุสััญญาเช่่าช่่วงแก่่ CPNREIT แล้้ว เมื่่�อวัันที่่� 24 กรกฎาคม 2563 และผู้้�จััดการกองทรััสต์์ได้้ดำำ�เนิิน
การต่่อสััญญาเช่่าช่่วงเรีียบร้้อยแล้้ว

ข้้อมููลของผู้้�เช่่าช่่วง

ซีีพีีเอ็็น พััทยา โฮเทล ซึ่่�งจะเป็็นผู้้�เช่่าหลัักสำำ�หรัับทรััพย์์สิินหลัักส่่วนที่่�เป็็นโรงแรมฮิิลตััน พััทยา มีีข้้อมููลที่่�สำำ�คััญของบริิษััทดัังต่่อไปนี้้�
ชื่่�อบริิษััท

บริิษััท ซีีพีีเอ็็น พััทยา โฮเทล จำำ�กััด

วัันที่่�จดทะเบีียนจััดตั้้�งบริิษััท

25 กัันยายน 2560

ทุุนจดทะเบีียนและชำำ�ระแล้้ว

200,000,000 บาท (สองร้้อยล้้านบาท) ประกอบด้้วยหุ้้�นสามััญจำำ�นวน 20,000,000 หุ้้�น (ยี่่�สิิบ
ล้้านหุ้้�น) มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 10 บาท (สิิบบาท)

คณะกรรมการบริิษััท

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่

เซ็็นทรััลพััฒนา ถืือหุ้้�นสััดส่่วนร้้อยละ 99.99

ความสััมพัันธ์์กัับผู้้�จััดการกองทรััสต์์

ซีีพีีเอ็็น พััทยา โฮเทล และผู้้�จััดการกองทรััสต์์ เป็็นบริิษัทย่
ั ่อยของกลุ่่�มเซ็็นทรััลพััฒนา โดยกลุ่่�ม
เซ็็นทรััลพััฒนาถืือหุ้้�นในซีีพีีเอ็็น พััทยา โฮเทล ร้้อยละ 99.99 และเซ็็นทรััลพััฒนาถืือหุ้้�นในผู้้�จััดการ
กองทรััสต์์ร้้อยละ 99.99

ที่่�มา : ฐานข้้อมููลจาก BOL
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นายสุุทธิธรรม
ิ
จิิราธิิวััฒน์์
นายกอบชััย จิิราธิิวััฒน์์
นางสาววััลยา จิิราธิิวััฒน์์
นายสุุทธิภัิ ัค จิิราธิิวััฒน์์
นายชนวััฒน์์ เอื้้�อวััฒนะสกุุล
นายปรีีชา เอกคุุณากููล

ข้้อมููลกลุ่่�มฮิิลตััน
•		ประสบการณ์์ในการบริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ที่่เ� กี่่ย� วข้้อง •		 อสัั งหาริิมทรัั พย์์ อื่่�นภายใต้้การบริิ หารจัั ดการของ
(โรงแรม)
ผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ที่่�อาจแข่่งขัันในทางธุุรกิิจ
กลุ่่�มฮิิลตัันเป็็นเครืือข่่ายผู้้�บริิหารโรงแรมในระดัับนานาชาติิ
กัับอสัังหาริิมทรััพย์์ของ CPNREIT และกลไกหรืือ
จากประเทศสหรััฐอเมริิกา ก่่อตั้้ง� ขึ้้น� ในปีี 2462 โดยปััจจุบัุ นั กลุ่่�ม
มาตรการเพื่่�อป้้องกัันความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
ฮิิลตัันมีีแบรนด์์โรงแรมภายใต้้การบริิหารกว่่า 18 แบรนด์์ และ
มีีโรงแรมภายใต้้การบริิหารกว่่า 6,300 แห่่ง ใน 118 ประเทศ
คิิดเป็็นจำำ�นวนห้้องราว 1,000,000 ห้้อง (ที่่ม� า : Hilton 2019
Annual Report และ Hilton Reports Third Quarter Results
2020)

•		ความเกี่่� ย วข้้องระหว่่ า งผู้้� จัั ด การกองทรัั ส ต์์ แ ละ
ผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์

โครงการโรงแรมในประเทศไทยภายใต้้ การบริิ หารงานของ
กลุ่่�มฮิิลตัันจากฐานข้้อมููลของ www.hiltonhotels.com/th_TH/
ในปััจจุุบััน กลุ่่�มฮิิลตััน มีีการบริิหารโรงแรมทั้้�งสิ้้�น 12 โรงแรม
ในประเทศไทย (ซึ่่ง� รวมถึึงโรงแรมฮิิลตััน พััทยา) โดยโรงแรมอื่่น� อีีก
11 โรงแรมที่่�ไม่่ใช่่โรงแรมฮิิลตััน พััทยา ตั้้�งอยู่่�ในเมืืองท่่องเที่่�ยว
ที่่�สำำ�คััญของไทย ได้้แก่่ กรุุงเทพมหานคร เกาะสมุุย เกาะภููเก็็ต
และหััวหิิน โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�

ไม่่มีี

โครงการ

จังหวัด

หมายเหตุ

ชลบุุรีี

ทรััพย์์สิินที่่�ลงทุุนโดย CPNREIT

โรงแรมคอนราด กรุุงเทพ

กรุุงเทพฯ

-

โรงแรม ดัับเบิ้้�ลทรีี บาย ฮิิลตััน กรุุงเทพ เพลิินจิิต

กรุุงเทพฯ

-

โรงแรม ดัับเบิ้้�ลทรีี บาย ฮิิลตััน สุุขุุมวิิท กรุุงเทพ

กรุุงเทพฯ

-

โรงแรมฮิิลตััน สุุขุุมวิทิ กรุุงเทพ

กรุุงเทพฯ

-

โรงแรมมิิลเลนเนีียม ฮิิลตััน กรุุงเทพ

กรุุงเทพฯ

-

โรงแรม วอลดอร์์ฟ แอสโทเรีีย กรุุงเทพ

กรุุงเทพฯ

-

โรงแรมฮิิลตััน หััวหิิน รีีสอร์์ท แอนด์์ สปา

ประจวบคีีรีีขัันธ์์

-

สุุราษฎร์์ธานีี

-

โรงแรม ดัับเบิ้้�ลทรีี บาย ฮิิลตััน ภููเก็็ต บ้้านไทย รีีสอร์์ท

ภููเก็็ต

-

โรงแรมฮิิลตััน ภููเก็็ต อาร์์เคเดีีย รีีสอร์์ท แอนด์์ สปา

ภููเก็็ต

-

โรงแรมฮิิลตััน การ์์เดน อิินน์์ ภููเก็็ต บางเทา

ภููเก็็ต

-

โรงแรมฮิิลตััน พััทยา

โรงแรมคอนราด เกาะสมุุย

ทั้้�งนี้้� โรงแรมภายใต้้การบริิหารงานของกลุ่่�มฮิิลตัันในประเทศไทย
นอกเหนืือจากโรงแรมฮิิลตััน พััทยา ซึ่่ง� เป็็นทรััพย์์สินิ ที่่� CPNREIT ลงทุุน
ในปััจจุุบััน จะเป็็นโรงแรมที่่�ตั้้�งอยู่่�ในพื้้�นที่่�จัังหวััดอื่่�นซึ่่�งไม่่เป็็นการ
แข่่งขัันโดยตรงกัับโรงแรมฮิิลตััน พััทยา ทำำ�ให้้มีีโอกาสต่ำำ��ที่่�จะเกิิด
ความเสี่่�ยงที่่�อาจเกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ระหว่่าง CPNREIT
และกลุ่่�มฮิิลตััน

นอกจากนี้้� ซีีพีีเอ็็น พััทยา โฮเทล ได้้ว่่าจ้้างกลุ่่�มฮิิลตัันให้้บริิหาร
โรงแรมฮิิลตััน พััทยา ผ่่านโครงสร้้างสััญญาที่่ส� ามารถสร้้างแรงจููงใจให้้
แก่่กลุ่่�มฮิิลตััน ในการสร้้างผลกำำ�ไรในระดัับที่่�ดีีให้้แก่่โรงแรมฮิิลตััน
พััทยา อย่่างต่่อเนื่่อ� ง อัันจะช่่วยลดความเสี่่ย� งจากการเกิิดความขััดแย้้ง
ทางผลประโยชน์์ดัังกล่่าวได้้

41

ค่่าเช่่าที่่� CPNREIT จะได้้รัับจากสััญญาเช่่าช่่วง

ค่่าเช่่าแปรผััน = ร้้อยละ 90 x ( ก – ข – ค – ง ) โดยที่่�

ค่่าเช่่าที่่� CPNREIT จะได้้รัับจากการให้้เช่่าช่่วงทรััพย์์สิินในส่่วนที่่�
เป็็นโรงแรมฮิิลตััน พััทยา อยู่่�ในรููปแบบค่่าเช่่าคงที่่�และค่่าเช่่าแปรผััน
โดยค่่าเช่่าจะประกอบไปด้้วยค่่าเช่่าคงที่่�ไม่่น้้อยกว่่า 2 ใน 3 ของ
ค่่าเช่่าทั้้�งหมด อัันเป็็นการลดความเสี่่ย� งบางส่่วนของความผัันผวนของ
รายได้้ค่่าเช่่าอัันเนื่่�องจากผลการดำำ�เนิินงานของโรงแรมและเป็็นไป
ตามเกณฑ์์ ข องสำำ�นัั ก งานคณะกรรมการกำำ�กัั บ หลัั ก ทรัั พ ย์์ แ ละ
ตลาดหลัักทรััพย์์ (“สำำ�นัักงาน ก.ล.ต.”)
เว้้นแต่่กรณีีที่่มีี� การเลื่่อ� นการชำำ�ระค่่าเช่่าและการยกเว้้นค่่าเช่่าอัันเนื่่อ� ง
มาจากเหตุุ สุุดวิิ สััย หรืือการเลื่่�อนชำำ�ระค่่าเช่่ากรณีีปรัับปรุุงหรืือ
ซ่่อมแซมใหญ่่ (Renovation) ตามที่่�กำำ�หนดไว้้ในสััญญาเช่่าช่่วง
ซีีพีีเอ็็น พัั ทยา โฮเทล ตกลงชำำ�ระค่่าเช่่าให้้แก่่ CPNREIT ตาม
ข้้อกำำ�หนดและเงื่่�อนไขของสััญญาเช่่าช่่วง โดยค่่าเช่่าภายใต้้สััญญา
เช่่าช่่วงประกอบด้้วยค่า่ เช่่า 2 ส่่วน ได้้แก่่ ค่่าเช่่าคงที่่แ� ละค่่าเช่่าแปรผััน
โดยใช้้หลัักเกณฑ์์คำำ�นวณตามระยะเวลาการเช่่าช่่วงจริิง โดยใช้้วิธีีิ การ
คำำ�นวณ ซึ่่�งมีีรายละเอีียดดัังต่่อไปนี้้�

ก =	รายได้้ รวมจ ากการประกอบธุุ รกิิ จ โรงแรมฮิิ ล ตัั น พัั ทย า
ทั้้� ง ทางตรงและทางอ้้ อ มในรอบไตรมาสสะสมนั้้� น ทั้้� ง นี้้�
ไม่่รวมถึึงภาษีีมููลค่่าเพิ่่�ม ภาษีีธุุรกิิจเฉพาะ หรืือภาษีีอื่่�นใด
ในทำำ�นองเดีียวกััน ค่่าบริิการ (Service Charge) ที่่�เรีียก
เก็็บจากผู้้�รัับบริิการ รายได้้หรืือเงิินที่่�ได้้รัับจากการจำำ�หน่่าย
ทรััพย์์สินิ ค่่าสิินไหมทดแทนที่่ไ� ด้้รับั จากการประกัันภััย (ยกเว้้น
ค่่าสิินไหมทดแทนซึ่่�งได้้รัับจากการประกัันภััยธุุรกิิจหยุุดชะงััก
(Business Interruption Insurance) เงิินค่่าทดแทนการ
เวนคืืนอสัังหาริิมทรััพย์์ และดอกเบี้้�ยรัับ

1. การคำำ�นวณค่่าเช่่าตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 มกราคม 2561
ถึึงวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
1.1 ค่่าเช่่าคงที่่� (Fixed-Rent)
ซีีพีีเอ็็น พััทยา โฮเทล ตกลงจะชำำ�ระค่่าเช่่าคงที่่�สำำ�หรัับทรััพย์์สิิน
ประเภทอาคาร สิ่่�งปลููกสร้้าง งานระบบ และสัังหาริิมทรััพย์์ ภายใน
45 วัันนัับจากวัันสิ้้น� ไตรมาส โดยใช้้หลัักเกณฑ์์คำำ�นวณตามระยะเวลา
การเช่่าช่่วงจริิงสำำ�หรัับช่่วงเวลาตั้้ง� แต่่วันั ที่่� 1 มกราคม 2561 จนถึึงวััน
ที่่� 31 ธัันวาคม 2563 ในอััตราต่่อปีีตามที่่�ระบุุในตารางด้้านล่่าง โดย
แบ่่งชำำ�ระเป็็นจำำ�นวนเท่่า ๆ กัันในแต่่ละไตรมาส
ปี

ค่าเช่าคงที่รายปี (บาท)

2561
2562
2563

210,000,000
217,350,000
224,957,250

1.2 ค่่าเช่่าแปรผััน (Variable Rent)
ซีีพีีเอ็็น พััทยา โฮเทล ตกลงจะชำำ�ระค่่าเช่่าแปรผัันสำำ�หรัับทรััพย์์สิิน
ประเภทอาคาร สิ่่�งปลููกสร้้าง และงานระบบ ภายใน 45 วัันนัับจาก
วัันสิ้้�นไตรมาส โดยใช้้หลัักเกณฑ์์คำำ�นวณตามระยะเวลาการเช่่าช่่วง
จริิ ง สำำ� หรัั บ ช่่ ว งเวลาตั้้� ง แต่่ วัั น ที่่� 1 มกราคม 2561 จนถึึงวัั น ที่่�
31 ธัันวาคม 2563 โดยจะคำำ�นวณโดยใช้้เกณฑ์์ยอดสะสม กล่่าวคืือ
ในรอบปีีบััญชีีใด ๆ ค่่าเช่่าแปรผัันของไตรมาสปััจจุุบััน คำำ�นวณจาก
ค่่าเช่่าแปรผัันสะสม ณ วัันที่่�สิ้้�นสุุดไตรมาสปััจจุุบััน หัักด้้วย ค่่าเช่่า
แปรผัันสะสม ณ วัันที่่สิ้้� �นสุุดไตรมาสที่่�แล้้วของปีีเดีียวกััน โดยค่่าเช่่า
แปรผัันดัังกล่่าวคำำ�นวณได้้ดัังนี้้�
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ข	=	ต้้ น ทุุ น และค่่ า ใช้้ จ่่ า ยรวมจากการประกอบธุุ รกิิ จ โรงแรม
ฮิิลตััน พััทยา ในรอบไตรมาสสะสมนั้้�น ได้้แก่่ ต้้นทุุนและค่่า
ใช้้จ่่ายอาหาร และเครื่่�องดื่่�ม ต้้นทุุนวััตถุุดิิบและของใช้้ในการ
ดำำ�เนิินงาน (Operating Supplies) ต้้นทุุนและค่่าใช้้จ่่าย
ในการจััดหาอุุปกรณ์์ที่่�ใช้้ในการดำำ�เนิินงานทดแทนของเดิิม
หรืือเพิ่่�มเติิม ต้้นทุุนเงิินเดืือน ค่่าแรง และผลประโยชน์์อื่่�นที่่�
จ่่ายให้้แก่่ลููกจ้้างและพนัักงาน ต้้นทุุนและค่่าใช้้จ่่ายฝึึกอบรม
ลููกจ้้างและพนัักงาน ต้้นทุุนและค่่าใช้้จ่่ายด้้านการโฆษณา
และประชาสััมพัันธ์์ ต้้นทุุนและค่่าใช้้จ่่ายในการบำำ�รุุงรัักษา
ซ่่อมแซม และตกแต่่งโรงแรมฮิิลตััน พััทยา ให้้อยู่่�ในสภาพดีี
ค่่าเบี้้�ยประกัันภััย ค่่าภาษีีและค่่าธรรมเนีียมต่่าง ๆ (ยกเว้้น
ภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล) ค่่าธรรมเนีียมในการบริิหารงานและ
ค่่าใช้้จ่่ายที่่�ผู้้�บริิหารโรงแรมฮิิลตััน พััทยา เรีียกเก็็บ และต้้นทุุน
และค่่าใช้้จ่่ายอื่่�น ๆ ในการดำำ�เนิินงานและประกอบธุุรกิิจ
โรงแรมฮิิลตััน พััทยา ทั้้�งนี้้� ไม่่รวมถึึงภาษีีมููลค่่าเพิ่่�ม ภาษีี
ธุุรกิิจเฉพาะ หรืือภาษีีอื่่�นใดในทำำ�นองเดีียวกััน และค่่าใช้้จ่่าย
ที่่� เ กิิ ด จากการซ่่ อ มแซมโดยใช้้ เ งิิ น ทุุ น ที่่� กัั น ไว้้ ใ นอดีีตของ
ซีีพีีเอ็็น พััทยา ในฐานะเจ้้าของทรััพย์์สิินเดิิม และดอกเบี้้�ย
จ่่าย ค่่าธรรมเนีียมที่่�เกี่่�ยวกัับการกู้้�ยืืมเงิินหรืือการจััดหาเงิินที่่�
ไม่่ใช่่ค่่าธรรมเนีียมการทำำ�ธุุรกรรมทางการเงิินที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
การประกอบธุุรกิิจของโรงแรมฮิิลตััน พััทยา
ค = เงิินสำำ�รองสำำ�หรัับการซ่่อมแซม ปรัับปรุุง จััดหาเพื่่�อทดแทน
หรืือจััดหาเพิ่่�มเติิมเฟอร์์นิิเจอร์์ อุุปกรณ์์ และพาหนะต่่าง ๆ
ของโรงแรมฮิิลตััน พััทยา (FF&E Reserve Deduction)
ตามที่่�ระบุุในสััญญาจ้้างบริิหารโรงแรมฮิิลตััน พััทยา ซึ่่�งทำำ�
ระหว่่างซีีพีีเอ็็น พััทยา โฮเทล กัับผู้้�บริิหารโรงแรมฮิิลตััน พััทยา
ง =	ค่่าเช่่าคงที่่�ในรอบไตรมาสสะสมนั้้�น ตามที่่�กำำ�หนดไว้้ในข้้อ
ค่่าเช่่าคงที่่�

ถ้้าค่่าเช่่าแปรผัันสะสม ณ วัันที่่�สิ้้�นสุุดไตรมาสปััจจุุบัันที่่�คำำ�นวณ
ตามสูู ตรดัั ง กล่่ า วมีีจำำ� นวนน้้ อ ยกว่่ า ศูู น ย์์ ให้้ ถืื อว่่ า ค่่ า เช่่ า แปรผัั น
ดัั ง กล่่ า วเท่่ า กัั บ ศูู น ย์์ และหากค่่ า เช่่ า แปรผัั น สะสม ณ วัั น ที่่� สิ้้� น
สุุ ด ไตรมาสปัั จจุุ บัั น ที่่� คำำ� นวณตามสูู ตรดัั ง กล่่ า วมีีจำำ� นวนเกิิ น กว่่ า
ร้้อยละ 50 ของค่่าเช่่าคงที่่�สะสม ณ วัันที่่�สิ้้�นสุุดไตรมาสปััจจุุบััน
ค่่าเช่่าแปรผัันดัังกล่่าวจะถููกปรัับลดให้้มีีจำำ�นวนร้้อยละ 50 ของ
ค่่าเช่่าคงที่่�สะสม ณ วัันที่่สิ้้� �นสุุดไตรมาสนั้้�น ๆ
ทั้้�งนี้้� หากค่่าเช่่าแปรผัันสะสม ณ วัันที่่�สิ้้�นสุุดไตรมาสที่่�แล้้วที่่�ซีีพีีเอ็็น
พััทยา โฮเทล ได้้ชำำ�ระแก่่ CPNREIT มีีจำำ�นวนมากกว่่าค่่าเช่่าแปรผััน
สะสม ณ วัันที่่�สิ้้�นสุุดไตรมาสปััจจุบัุ ันที่่�ซีีพีีเอ็็น พััทยา โฮเทล ควรจะ
ชำำ�ระตามผลลััพธ์์ที่�่ได้้จากการคำำ�นวณตามสููตรข้้อ 1.2 ตามข้้อมููล
ทางการเงิิ น ของซีีพีีเอ็็ น พัั ทย า โฮเทล ที่่� ปร ากฏในรายงาน
ทางการเงิินที่่�จััดทำำ�โดยซีีพีีเอ็็น พััทยา โฮเทล สำำ�หรัับการคำำ�นวณ
ค่่าเช่่าแปรผัันรายไตรมาส CPNREIT ตกลงจะนำำ�ค่่าเช่่าแปรผััน
ในส่่วนที่่�ได้้รัับชำำ�ระเงิินไว้้เกิินดัังกล่่าวไปหัักกลบกัับค่่าเช่่าแปรผััน
ของไตรมาสถััดไปที่่� CPNREIT มีีสิิทธิิได้้รัับจากซีีพีีเอ็็น พััทยา โฮเทล
จนกระทั่่�งยอดค่่าเช่่าแปรผัันดัังกล่่าวที่่� CPNREIT รัับชำำ�ระเกิินจะ
คงเหลืือเป็็นศููนย์์ อย่่างไรก็็ดีี ในไตรมาสสุุดท้้ายของรอบปีีบััญชีี
CPNREIT ตกลงจะนำำ�ยอดคงเหลืือของค่่าเช่่าแปรผัันที่่� CPNREIT ได้้
รัับชำำ�ระเกิินทั้้�งหมดที่่�เหลืืออยู่่�ดัังกล่่าวไปหัักกลบกัับค่่าเช่่าคงที่่�ของ
ไตรมาสสุุดท้้ายที่่� CPNREIT มีีสิิทธิิได้้รัับจากซีีพีีเอ็็น พััทยา โฮเทล
ทั้้� ง นี้้� หากค่่ า เช่่ า คงที่่� ใ นไตรมาสสุุ ด ท้้ า ยมีีจำำ� นวนเงิิ น น้้ อ ยกว่่ า
ค่่าเช่่าแปรผัันที่่� CPNREIT ได้้รับั ชำำ�ระเกิินทั้้ง� หมดที่่เ� หลืืออยู่่� CPNREIT
ตกลงจะนำำ�เงิินค่่าเช่่าแปรผัันที่่�ได้้รัับไว้้เกิินทั้้�งหมดคืืนให้้แก่่ซีีพีีเอ็็น
พััทยา โฮเทล ภายใน 15 วััน นัับจากวัันที่่ผู้้�� สอบบััญชีีรัับรองรายงาน
ทางการเงิินสำำ�หรัับรอบปีีบััญชีีของซีีพีีเอ็็น พััทยา โฮเทล
นอกจากนี้้� หากค่่าเช่่าแปรผัันที่่� CPNREIT ได้้รับั สำำ�หรัับรอบปีีบัญ
ั ชีีใด ๆ
มีีจำำ� นวนมากกว่่ า หรืือน้้ อ ยกว่่ า ค่่ า เช่่ า แปรผัั น สำำ� หรัั บ รอบปีี บัั ญ ชีี
เดีียวกัันที่่� CPNREIT ควรจะได้้รัับตามผลลััพธ์์ที่่�ได้้จากการคำำ�นวณ
ตามสููตรข้้อ 1.2 ตามข้้อมููลทางการเงิินของซีีพีีเอ็็น พััทยา โฮเทล
ที่่� ปร ากฏในรายงานทางการเงิิ น ที่่� รัั บ รองโดยผู้้�สอบบัั ญ ชีีของ
ซีีพีีเอ็็น พััทยา โฮเทล สำำ�หรัับปรัับปรุุงค่่าเช่่าแปรผัันประจำำ�รอบปีีบัญ
ั ชีี
CPNREIT จะชำำ�ระคืืนค่่าเช่่าที่่�ได้้รัับไว้้เกิิน หรืือซีีพีีเอ็็น พััทยา โฮเทล
จะจ่่ายชำำ�ระค่่าเช่่าที่่�ชำำ�ระไว้้ขาด (แล้้วแต่่กรณีี) ภายใน 15 วััน
หลัังวัันที่่ผู้้�� สอบบััญชีีรัับรองรายงานทางการเงิินสำำ�หรัับรอบปีีบัญ
ั ชีีของ
ซีีพีีเอ็็น พััทยา โฮเทล

ในกรณีีที่่� ซีีพีีเอ็็ น พัั ทย า โฮเทล ไม่่ มีี ความสามารถในการชำำ�ร ะ
ค่่าเช่่าดัังกล่่าวได้้เต็็มจำำ�นวนเมื่่�อถึึงกำำ�หนดชำำ�ระแล้้ว ให้้ถืือว่่าค่่าเช่่า
ในจำำ�นวนที่่� CPNREIT ไม่่ได้้รัับชำำ�ระ เป็็นค่่าเช่่าค้้างชำำ�ระ (Accrued
Rental Revenue) และให้้ซีีพีีเอ็็น พััทยา โฮเทล ชำำ�ระค่่าเช่่าค้้างชำำ�ระ
ให้้แก่่ CPNREIT ภายใน 30 วัันนัับจากวัันที่่ถึึ� งกำำ�หนดชำำ�ระ ทั้้�งนี้้� เว้้น
แต่่เป็็นกรณีีการเลื่่�อนการชำำ�ระค่่าเช่่าหรืือการยกเว้้นค่่าเช่่าบางส่่วน
หรืือทั้้�งหมดอัันเนื่่อ� งมาจากเหตุุสุดุ วิิสัยั หรืือการเลื่่อ� นการชำำ�ระค่่าเช่่า
ในเดืือนที่่�มีีปรัับปรุุงหรืือซ่่อมแซมใหญ่่ (Renovation)
อนึ่่�ง การค้้างชำำ�ระค่่าเช่่าดัังกล่่าว ซีีพีีเอ็็น พััทยา โฮเทล จะต้้อง
ชำำ�ระดอกเบี้้�ยจากการผิิดนััดในอััตราร้้อยละ 15 ต่่อปีี โดยคำำ�นวณ
ตามจำำ�นวนเงิินที่่�ค้้างชำำ�ระและจำำ�นวนวัันนัับตั้้�งแต่่วัันที่่�ถึึงกำำ�หนด
ชำำ�ระจนถึึงวัันที่่�ชำำ�ระเสร็็จสิ้้�น เว้้นแต่่การค้้างชำำ�ระค่่าเช่่าครั้้�งแรกต่่อ
ปีีและซีีพีีเอ็็น พััทยา โฮเทล ได้้ชำำ�ระค่่าเช่่าค้้างชำำ�ระดัังกล่่าวแล้้ว
ภายใน 30 วัันนัับจากวัันที่่ถึึ� งกำำ�หนดชำำ�ระ ทั้้�งนี้้� หากซีีพีีเอ็็น พััทยา
โฮเทล ชำำ�ระค่่าเช่่าค้้างชำำ�ระครั้้�งแรกต่่อปีีเกิินกำำ�หนดระยะเวลา
30 วัันดัังกล่่าว ซีีพีีเอ็็น พััทยา โฮเทล จะต้้องชำำ�ระดอกเบี้้�ยจากการ
ผิิดนััดในอััตราร้้อยละ 15 ต่่อปีี โดยคำำ�นวณตามจำำ�นวนเงิินที่่ค้� า้ งชำำ�ระ
และจำำ�นวนวัันนัับตั้้�งแต่่วัันที่่�ถึึงกำำ�หนดชำำ�ระจนถึึงวัันที่่ชำ� �ร
ำ ะเสร็็จสิ้้�น

2. การคำำ�นวณค่่าเช่่าในกรณีีที่่�มีีการต่่ออายุุสััญญา
เช่่าช่่วงเมื่่�อสััญญาเช่่าช่่วงครบกำำ�หนด
สััญญาเช่่าช่่วงฉบัับระหว่่าง CPNREIT และซีีพีีเอ็็น พััทยา โฮเทล มีีอายุุ
3 ปีี ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 มกราคม 2561 ถึึง 31 ธัันวาคม 2563 โดยเมื่่�อสิ้้�น
สุุดอายุุสััญญาเช่่าช่่วงดัังกล่่าว ทั้้�ง CPNREIT และซีีพีีเอ็็น พััทยา
โฮเทล สามารถใช้้สิิทธิิในการต่่ออายุุสััญญาได้้อีีก 2 คราว ๆ ละ 3 ปีี
ซึ่่�งค่่าเช่่าของสััญญาเช่่าช่่วงฉบัับต่่ออายุุดัังกล่่าว คู่่�สััญญาตกลงให้้
ค่่าเช่่าคงที่่�สำำ�หรัับสััญญาเช่่าช่่วงฉบัับต่่ออายุุครั้้�งที่่� 2 (ตั้้�งแต่่วัันที่่�
1 มกราคม 2564 ถึึงวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2566) และสััญญาเช่่าช่่วงฉบัับ
ต่่ออายุุครั้้�งที่่� 3 (ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 มกราคม 2567 ถึึงวัันที่่� 31 ธัันวาคม
2569) มีีรายละเอีียดดัังต่่อไปนี้้�

อย่่างไรก็็ดีี ในกรณีีที่่ข้� อ้ กำำ�หนดของกฎเกณฑ์์ทางกฎหมายหลัักทรััพย์์
ที่่เ� กี่่ยว
� ข้้องกัับการชำำ�ระค่่าเช่่าคงที่่� และ/หรืือค่่าเช่่าแปรผัันมีีการแก้้ไข
หรืือเปลี่่�ยนแปลงไป CPNREIT และซีีพีีเอ็็น พััทยา โฮเทล ตกลงจะ
พิิจารณาและหารืือข้้อกำำ�หนดและเงื่อ่� นไขเกี่่ยวกั
� บั การชำำ�ระค่่าเช่่าคงที่่�
และ/หรืือค่่าเช่่าแปรผััน ต่่อไป
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2.1		 ค่่าเช่่าคงที่่� (Fixed-Rent)
ซีีพีีเอ็็น พััทยา โฮเทล ตกลงจะชำำ�ระค่่าเช่่าคงที่่�สำำ�หรัับทรััพย์์สิิน
ประเภทอาคาร สิ่่�งปลููกสร้้าง งานระบบ และสัังหาริิมทรััพย์์ ภายใน
45 วัันนัับจากวัันสิ้้น� ไตรมาส โดยใช้้หลัักเกณฑ์์คำำ�นวณตามระยะเวลา
การเช่่าช่่วงจริิงสำำ�หรัับช่่วงเวลาตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 มกราคม 2564 จนถึึง
วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2569 ในอััตราต่่อปีีตามที่่�ระบุุในตารางด้้านล่่าง
โดยแบ่่งชำำ�ระเป็็นจำำ�นวนเท่่า ๆ กัันในแต่่ละไตรมาส
ปี

ค่าเช่าคงที่รายปี (บาท)

2564
2565
2566
2567
2568
2569

232,830,754
242,143,984
252,265,602
263,264,383
275,216,586
288,206,809

หมายเหตุุ : ซีีพีีเอ็็น พััทยา โฮเทล และ CPNREIT ตกลงที่่�จะปรัับเพิ่่�มค่่าเช่่าคงที่่�
ตั้้ง� แต่่ปีี 2565 เป็็นต้้นไป เนื่่อ� งจากมีีการปรัับปรุุงหรืือซ่่อมแซมใหญ่่ (Renovation)
ซึ่่�งเป็็นไปตามสััญญาเช่่าช่่วงโรงแรมฮิิลตััน พััทยา

2.2		 ค่่าเช่่าแปรผััน (Variable Rent)
ซีีพีีเอ็็น พััทยา โฮเทล ตกลงจะชำำ�ระค่่าเช่่าแปรผัันสำำ�หรัับทรััพย์์สิิน
ประเภทอาคาร สิ่่�งปลููกสร้้าง และงานระบบ ภายใน 45 วัันนัับจาก
วัันสิ้้น� ไตรมาส โดยใช้้หลัักเกณฑ์์คำำ�นวณตามระยะเวลาการเช่่าช่่วงจริิง
สำำ�หรัับช่่วงเวลาตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 มกราคม 2564 ถึึงวัันที่่� 31 ธัันวาคม
2569 โดยใช้้วิิธีีการคำำ�นวณที่่�กำำ�หนดในข้้อ 1.2
ทั้้�งนี้้� ค่่าเช่่าคงที่่�และค่่าเช่่าแปรผัันจะถููกแบ่่งสััดส่่วนในสััญญาเช่่าที่่�
เกี่่�ยวข้้องตามที่่� CPNREIT และซีีพีีเอ็็น พััทยา โฮเทล จะตกลงกััน
โดยมีีรายละเอีียดตามสััญญาที่่�เกี่่�ยวข้้อง อัันได้้แก่่ สััญญาเช่่าช่่วง
อาคารและสััญญาเช่่าช่่วงงานระบบ และสััญญาเช่่าสัังหาริิมทรััพย์์

ความเห็็ น ของผู้้�จัั ด การกองทรัั ส ต์์ เ กี่่� ย วกัั บค วาม
สามารถของผู้้�เช่่าในการปฏิิบััติิตามสััญญาเช่่า
ผู้้�จััดการกองทรััสต์์พิจิ ารณาว่่าซีีพีีเอ็็น พััทยา โฮเทล มีีความสามารถ
ในการปฏิิบััติิตามเงื่่�อนไขของสััญญาเช่่าช่่วงได้้ ซึ่่�งรวมถึึงการจ่่าย
ค่่าเช่่าคงที่่� เนื่่อ� งจากโรงแรมฮิิลตััน พััทยา เป็็นโรงแรมที่่มีี� ผลการดำำ�เนิิน
งานในช่่วงที่่�ผ่่านมาอยู่่�ในระดัับที่่�ดีี โดยการมีีทำำ�เลที่่�ตั้้�งที่่�ดีีในเมืือง
พััทยาอัันเป็็นแหล่่งท่่องเที่่�ยวที่่�สำำ�คััญของประเทศไทย จะเป็็นปััจจััย
สำำ�คััญที่่�ส่่งผลต่่อการเติิบโตของผลประกอบการของโรงแรมฮิิลตััน
พััทยา ในอนาคต โดยซีีพีีเอ็็น พััทยา โฮเทล แต่่งตั้้�งกลุ่่�มฮิิลตัันให้้ทำำ�
หน้้าที่่ผู้้�� บริิหารโรงแรมดัังกล่่าว อัันเป็็นปััจจัยั ที่่สำ� �คั
ำ ญ
ั อีีกประการหนึ่่�ง
ที่่�จะทำำ�ให้้ผลประกอบการของโรงแรมฮิิลตััน พััทยา อยู่่�ในระดัับที่่�ดีี
อย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ ง เนื่่� อ งจากกลุ่่�มฮิิ ล ตัั น ซึ่่� ง มีีประสบการณ์์ แ ละความ
เชี่่ยวช
� าญในการบริิหารโรงแรมในระดัับนานาชาติิ มีีความคุ้้�นเคยและ
ประสบการณ์์ในการบริิหารจััดการโรงแรมดัังกล่่าวได้้อย่่างประสบ
ความสำำ�เร็็จ ในช่่วงที่่�ผ่่านมา โดยการที่่�ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ของซีีพีีเอ็็น
พััทยา โฮเทล คืือ เซ็็นทรััลพััฒนา จะเป็็นประโยชน์์ต่่อการดำำ�เนิิน
กิิจการโรงแรมฮิิลตััน พััทยา เนื่่�องจากเซ็็นทรััลพััฒนามีีความคุ้้�นเคย
กัับทรััพย์์สิินในส่่วนที่่�เป็็นโรงแรมนี้้�เป็็นอย่่างดีี โดยเซ็็นทรััลพััฒนา
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รายงานประจำ�ปี 2563

สามารถนำำ�ประสบการณ์์ของทางบริิษััทที่่�มีีมาอย่่างยาวนานในการ
พััฒนาและบริิหารจััดการศููนย์์การค้้าได้้อย่่างประสบความสำำ�เร็็จ
มาช่่วยสนัับสนุุนการดำำ�เนิินธุุรกิิจของโรงแรมฮิิลตััน พััทยา เนื่่�องจาก
อสัังหาริิมทรััพย์์ทั้้ง� สองประเภทมีีส่่วนช่่วยส่ง่ เสริิมในการดำำ�เนิินธุุรกิจิ
ซึ่่ง� กัันและกััน โดยภายใต้้สัญ
ั ญาก่่อตั้้ง� สิิทธิแิ ละการกระทำำ�การ เซ็็นทรััล
พััฒนาตกลงจะควบคุุม ดููแล และดำำ�เนิินการใด ๆ ที่่�จำำ�เป็็นในการ
ป้้องกัันและเยีียวยาเพื่่�อให้้ซีีพีีเอ็็น พััทยา โฮเทล ซึ่่�งเป็็นบริิษััทย่่อย
ของเซ็็นทรััลพััฒนา ปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนดและเงื่่�อนไขในสััญญาที่่�
ซีีพีีเอ็็น พััทยา โฮเทล เป็็นคู่่�สััญญาอย่่างเคร่่งครััด
ทั้้�งนี้้� ตลอดระยะเวลาการเช่่าช่่วงที่่�ผ่่านมา ซีีพีีเอ็็น พััทยา โฮเทล
สามารถชำำ�ระค่่าเช่่าตามสััญญาเช่่าช่่วงให้้แก่่ CPNREIT ได้้ อย่่างไร
ก็็ตาม จากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019
(COVID-19) รวมทั้้�งมาตรการต่่าง ๆ ของภาครััฐเพื่่�อควบคุุมการแพร่่
ระบาดของเชื้้� อ ไวรัั ส เช่่ น การเว้้ น ระยะห่่ า งทางสัั ง คม (Social
Distancing) การปิิดน่่านฟ้้าระหว่่างประเทศ ซึ่่ง� จำำ�กัดั การเดิินทางของ
นัักท่่องเที่่ยว
� ที่่จ� ะเดิินทางมาท่่องเที่่ยว
� ในประเทศไทย และส่่งผลกระทบ
ต่่อจำำ�นวนผู้้�ใช้้บริิการโรงแรมฮิิลตััน พััทยา เหตุุการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นได้้
ส่่งผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินงานของโรงแรมฮิิลตััน พััทยา ที่่ล� ดลงอย่่าง
มีีนััยสำำ�คััญ และเข้้าตามหลัักเกณฑ์์ที่่�ซีีพีีเอ็็น พััทยา โฮเทล สามารถ
ใช้้สิิทธิิในการเลื่่�อนชำำ�ระค่่าเช่่าบางส่่วนหรืือทั้้�งหมด สำำ�หรัับค่่าเช่่า
ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 มกราคม 2563 ถึึงวัันที่่� 31 มีีนาคม 2563 อัันเนื่่�องจาก
เหตุุสุุดวิิสััยโดยไม่่ถืือเป็็นเหตุุผิิดนััด ซึ่่�งสำำ�หรัับผลการดำำ�เนิินงาน
ในรอบ 9 เดืือนปีี 2563 นั้้�น ซีีพีีเอ็็น พััทยา โฮเทล ได้้ใช้้สิิทธิิในการ
เลื่่� อ นชำำ�ร ะค่่ า เช่่ า บางส่่ ว นหรืือทั้้� ง หมด สำำ� หรัั บ ค่่ า เช่่ า ตั้้� ง แต่่ วัั น ที่่�
1 มกราคม 2563 ถึึงวัันที่่� 31 มีีนาคม 2563 โดยการชำำ�ระค่่าเช่่า
ในส่่วนที่่มีี� การเลื่่อ� นการชำำ�ระค่่าเช่่าอัันเนื่่อ� งมาจากเหตุุสุดุ วิิสัยั จะเริ่่ม�
ชำำ�ระในไตรมาสที่่�พ้้นเหตุุการณ์์อัันเนื่่�องมาจากเหตุุสุุดวิิสััย
อย่่างไรก็็ดีี CPNREIT ผู้้�เช่่าช่่วงทรััพย์์สิิน (ซีีพีีเอ็็น พััทยา โฮเทล) และ
ผู้้�บริิหารโรงแรม (กลุ่่�มฮิิลตััน) ได้้มีีการหารืือร่่วมกัันและเห็็นว่่าช่่วง
เวลาที่่�มีีผู้้�เข้้าใช้้บริิการลดลงจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของ
เชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) นี้้� จะเป็็นช่่วงเวลาที่่�เหมาะสมใน
การปรัับปรุุงหรืือซ่่อมแซมใหญ่่ (Renovation) จากเดิิมที่่�จะเริ่่�มการ
ปรัับปรุุงหรืือซ่่อมแซมใหญ่่ (Renovation) ในช่่วงปลายปีี 2563
โดยได้้เริ่่�มการปรัับปรุุงหรืือซ่่อมแซมใหญ่่ (Renovation) ตั้้�งแต่่เดืือน
เมษายน 2563 และเริ่่�มเปิิดดำำ�เนิินการแล้้วบางส่่วนตั้้�งแต่่เดืือน
พฤศจิิกายน 2563 ทั้้�งนี้้� ตามเงื่อ่� นไขที่่ร� ะบุุในสััญญาเช่่า ซีีพีีเอ็็น พััทยา
โฮเทล ได้้ใช้้สิิทธิิเลื่่�อนชำำ�ระค่่าเช่่าในเดืือนที่่�มีีปรัับปรุุงหรืือซ่่อมแซม
ใหญ่่ (Renovation) กล่่าวคืือ ตั้้�งแต่่เดืือนเมษายน 2563 จนกระทั่่�ง
เดืือนที่่�การปรัับปรุุงหรืือซ่่อมแซมใหญ่่ (Renovation) แล้้วเสร็็จ
ซึ่่ง� สำำ�หรัับผลการดำำ�เนิินงานในรอบ 9 เดืือนปีี 2563 นั้้�น ซีีพีีเอ็็น พััทยา
โฮเทล ได้้ใช้้สิิทธิิในการเลื่่�อนการชำำ�ระค่่าเช่่าระหว่่างวัันที่่� 1 เมษายน
2563 ถึึงวัันที่่� 30 กัันยายน 2563 โดยที่่� ซีีพีีเอ็็น พััทยา โฮเทล จะ
ต้้องชำำ�ระค่่าเช่่าในเดืือนที่่มีีป
� รัับปรุุงหรืือซ่่อมแซมใหญ่่ (Renovation)
ที่่� เ ลื่่� อ นชำำ�ร ะภายในรอบปีี บัั ญ ชีีเดีียวกัั น โดยการชำำ�ร ะค่่ า เช่่ า จะ
ไม่่สร้้างปััญหาสภาพคล่่องแก่่ผู้้�เช่่าช่่วง และไม่่ส่่งผลกระทบต่่อหน้้าที่่�
ในการดููแลรัักษาทรััพย์์สิินที่่�เช่่าช่่วง ซึ่่�งเป็็นไปตามเงื่่�อนไขที่่�ระบุุ
ในสััญญาที่่�เกี่่�ยวข้้อง

ข้้อมููลค่่าเช่่าที่่� CPNREIT ได้้รัับจากซีีพีีเอ็็น พััทยา โฮเทล ในปีีที่่�ผ่่านมาเป็็นดัังนี้้�
รายการ
(หน่วย : ล้านบาท)

ปีสิ้นสุด
31 ธ.ค. 2561

ปีสิ้นสุด
31 ธ.ค. 2562

ปีสิ้นสุด
31 ธ.ค. 2563

ค่่าเช่่าคงที่่/2�

210

217

225.0

ค่่าเช่่าแปรผััน

105

109

-

ค่่าเช่่ารวม

315

326

225.0

ค่่าเช่่าตามสััญญา/1

ค่่าเช่่าที่่�เลื่่�อนการชำำ�ระอัันเนื่่�องมาจากการปรัับปรุุงหรืือซ่่อมแซมใหญ่่ (renovation)
ค่่าเช่่าคงที่่�

-

-

162.3

ค่่าเช่่าแปรผััน

-

-

-

ค่่าเช่่ารวม

-

-

-

ค่่าเช่่าคงที่่�

-

-

6.8

ค่่าเช่่าแปรผััน

-

-

-

ค่่าเช่่ารวม

-

-

6.8

ค่่าเช่่าที่่�ยกเว้้นจากเหตุุสุุดวิิสััย

ค่่าเช่่าที่่�บัันทึึกตามมาตรฐานการบััญชีีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิินที่่�เกี่่�ยวข้้อง/3
ค่่าเช่่าคงที่่�

210

274

235

ค่่าเช่่าแปรผััน

105

109

-

ค่่าเช่่ารวม

315

383

235

หมายเหตุุ :
			

เป็็นค่่าเช่่าที่่� CPNREIT มีีสิิทธิิได้้รัับ ก่่อนหัักค่่าเช่่าในส่่วนที่่�มีีการใช้้สิทธิ
ิ ิในการเลื่่�อนชำำ�ระค่่าเช่่าบางส่่วนหรืือทั้้�งหมด
เป็็นค่่าเช่่าที่่� CPNREIT ได้้รัับจริิง ซึ่่�งอาจแตกต่่างจากรายได้้ค่่าเช่่าที่่� CPNREIT บัันทึึกรายได้้ค่่าเช่่าในงบการเงิินตามมาตรฐานการบััญชีีและมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิินที่่�เกี่่ยว
� ข้้อง
			 /3 รายได้้ค่่าเช่่าที่่� CPNREIT บัันทึึกในงบการเงิินตามมาตรฐานการบััญชีีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิินที่่�เกี่่�ยวข้้อง
/1
/2

ผลกระทบจากการเปลี่่�ยนแปลงผู้้�เช่่าช่่วงทรััพย์์สิินหลัักในส่่วนที่่�
เป็็นโรงแรมฮิิลตััน พััทยา
กรณีีที่่�ซีีพีีเอ็็น พััทยา โฮเทล ซึ่่�งเป็็นผู้้�เช่่าช่่วงทรััพย์์สิินหลัักในส่่วนที่่�
เป็็นโรงแรมฮิิลตััน พััทยา ไม่่ต่่ออายุุสััญญา หรืือมีีการบอกเลิิกสััญญา
เช่่าช่่วงก่่อนครบกำำ�หนดระยะเวลาการเช่่าช่่วงตามสััญญา CPNREIT
อาจต้้องใช้้เวลาในการหาบุุคคลอื่่�น เพื่่�อเข้้ามาเป็็นผู้้�เช่่าช่่วงทรััพย์์สิิน
หลัักดัังกล่่าวแทนซีีพีีเอ็็น พััทยา โฮเทล ซึ่่�งบุุคคลดัังกล่่าวอาจไม่่มีี
คุุณสมบััติิหรืือความสามารถเหมืือนกัับซีีพีีเอ็็น พััทยา โฮเทล รวมทั้้�ง
CPNREIT อาจไม่่สามารถหาผู้้�เช่่าช่่วงรายใหม่่มาทดแทน และจ่่าย
ค่่าเช่่าได้้เทีียบเท่่ากัับซีีพีีเอ็็น พััทยา โฮเทล ซึ่่ง� จะส่่งผลกระทบโดยตรง
ต่่อรายได้้ของ CPNREIT และความสามารถในการจ่่ายประโยชน์์
ตอบแทนให้้แก่่ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์

เพื่่อ� ลดความเสี่่ย� งในกรณีีนี้้� ภายใต้้สัญ
ั ญาเช่่าช่่วง CPNREIT ได้้เข้้าทำำ�
สััญญาให้้เช่่าช่่วงอสัังหาริิมทรััพย์์และสััญญาให้้เช่่าสัังหาริิมทรััพย์์
โดยมีีกำำ�หนดระยะเวลาการเช่่า 3 ปีี ซึ่่�งสััญญาเช่่าช่่วงปััจจุุบัันมีีอายุุ
สััญญาตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 มกราคม 2561 ถึึง 31 ธัันวาคม 2563 โดยเมื่่�อ
สิ้้น� สุุดสััญญาเช่่าช่่วงดัังกล่่าว ทั้้�ง CPNREIT และซีีพีีเอ็็น พััทยา โฮเทล
สามารถใช้้สิิทธิิในการต่่ออายุุสััญญาได้้อีีก 2 คราว ๆ ละ 3 ปีี
ในกรณีีที่่� CPNREIT ไม่่ ไ ด้้ ใ ห้้ ซีีพีีเอ็็ น พัั ทย า โฮเทล เช่่ า ช่่ ว ง
อสัังหาริิมทรััพย์์ในส่่วนที่่�เป็็นโรงแรมฮิิลตััน พััทยา อีีกต่่อไป ผู้้�จััดการ
กองทรััสต์์มีีกระบวนการในการพิิจารณาคััดเลืือกผู้้�เช่่าช่่วงทรััพย์์สิิน
รายใหม่่ โดยคำำ�นึึงถึึงประโยชน์์ของ CPNREIT และผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์
เป็็นสำำ�คััญ นอกจากนี้้� ด้้วยจุุดเด่่นของโรงแรมฮิิลตััน พััทยา ที่่มีีทำ
� ำ�เล
ที่่�ตั้้�งที่่�ดีีในเมืืองพััทยาซึ่่�งเป็็นเมืืองท่่องเที่่�ยวที่่�สำำ�คััญของประเทศไทย
การจััดหาผู้้�เช่่าช่่วงทรััพย์์สิินรายใหม่่มาทดแทนซีีพีีเอ็็น พััทยา โฮเทล
น่่าจะสามารถดำำ�เนิินการได้้
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การกู้้�ยืืมเงิิน
1. เงิินกู้้�ยืืม
สรุุปสาระสำำ�คััญของสััญญากู้้ยืืม
� เงิิน

CPNREIT ได้้ใช้้แหล่่งเงิินทุุนจากการกู้้�ยืืมเงิินจากธนาคารพาณิิชย์์ และ/หรืือสถาบัันการเงิิน เพื่่�อเข้้าลงทุุนในโครงการอาคารสำำ�นัักงาน
เดอะไนน์์ ทาวเวอร์์ส และโครงการอาคารสำำ�นัักงานยููนิิลีีเวอร์์ เฮ้้าส์์ และ/หรืือค่่าใช้้จ่่ายในการจดทะเบีียนสิิทธิิการเช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์ใน
โครงการเซ็็นทรััล พระราม 2 (ช่่วงต่่ออายุุ) โดยข้้อกำำ�หนดและเงื่่�อนไขของการกู้้�ยืืมเงิินตามข้้อเสนอเบื้้�องต้้นที่่� CPNREIT ได้้รัับในปััจจุุบััน
มีีเงื่่�อนไขที่่�สำำ�คััญดัังต่่อไปนี้้�

ผู้้�ให้้กู้้�

สถาบัันการเงิินแห่่งที่่� 1

ผู้้�กู้้�

ทรััสตีีกระทำำ�ในนาม CPNREIT

วงเงิินกู้้�และวััตถุปร
ุ ะสงค์์

วงเงิินสิินเชื่่�อ ก: 10,000 ล้้านบาท
เพื่่�อนำำ�ไปใช้้ในการลงทุุนในทรััพย์์สิินที่่�จะลงทุุนเพิ่่�มเติิม ภายใต้้สััญญาลงทุุนในทรััพย์์สิินที่่�จะ
ลงทุุนเพิ่่�มเติิม ค่่าธรรมเนีียมและค่่าใช้้จ่่ายต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการลงทุุนดัังกล่่าว รวมถึึงค่่า
ธรรมเนีียมตามสััญญาว่่าจ้้างผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ และสััญญาแต่่งตั้้�งผู้้�จััดการกองทรััสต์์
เฉพาะในส่่วนที่่�เกี่่ยว
� ข้้องกัับทรััพย์์สิินที่่�จะลงทุุนเพิ่่�มเติิม
วงเงิินสิินเชื่่�อ ข: 4,170 ล้้านบาท
เพื่่�อนำำ�ไปใช้้ในการชำำ�ระคืืนเงิินกู้้�และหนี้้�ที่่�ถึึงกำำ�หนดชำำ�ระภายใต้้วงเงิินสิินเชื่่�อ ก ในกรณีีที่่�
ผู้้�กู้้�ไม่่สามารถระดมทุุนผ่่านตราสารหนี้้�มาชำำ�ระคืืนเงิินกู้้�และหนี้้�ที่่�ถึึงกำำ�หนดชำำ�ระภายใต้้วงเงิิน
สิินเชื่่�อ ก ได้้เต็็มจำำ�นวน
วงเงิินสิินเชื่่�อ ค: 1,800 ล้้านบาท
เพื่่�อนำำ�ไปใช้้สำำ�หรัับการออกหนัังสืือค้ำำ��ประกัันโดยผู้้�ให้้สิินเชื่่�อให้้แก่่เซ็็นทรััลพััฒนา พระราม 2
เพื่่�อเป็็นหลัักประกัันในการชำำ�ระค่่าเช่่าตามสััญญาเช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์และงานระบบ โครงการ
เซ็็นทรััล พระราม 2 (ช่่วงต่่ออายุุ)

อััตราดอกเบี้้�ย

อััตราดอกเบี้้�ยคงที่่� และ/หรืืออััตราดอกเบี้้�ยลอยตััว

อายุุสััญญาเงิินกู้้�

ไม่่เกิิน 6 ปีี

การชำำ�ระคืืนเงิินต้้น

ชำำ�ระคืืนเงิินต้้นโดยการทยอยชำำ�ระ และ/หรืือชำำ�ระครั้้�งเดีียวทั้้�งจำำ�นวนตามที่่ร� ะบุุในสััญญาเงิิน
กู้้�และเอกสารทางการเงิินที่่�เกี่่ยว
� ข้้องซึ่่�งกองทรััสต์์และผู้้�ให้้กู้้�จะตกลงกััน

หลัักประกัันเงิินกู้้�

ไม่่มีีหลัักประกััน

เงื่่�อนไขการปฏิิบัติั ิตามสััญญาเงิินกู้้�ที่่�
สำำ�คััญ

ผู้้�กู้้�ต้้องดำำ�รงสััดส่่วนอััตราส่่วนหนี้้�เงิินกู้้�ยืืมรวมต่่อมููลค่่าทรััพย์์สิินรวมของตนไม่่ให้้เกิินกว่่า
ร้้อยละ 35 ในกรณีีที่่� CPNREIT มีีอัันดัับความน่่าเชื่่�อถืืออยู่่�ในอัันดัับที่่�สามารถลงทุุนได้้ ผู้้�กู้้�ต้้อง
ดำำ�รงสััดส่่วนไม่่ให้้เกิินกว่่าร้้อยละ 60 ตลอดระยะเวลาของสััญญา โดยคำำ�นวณจากงบการเงิิน
ประจำำ�ปีี สิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคมของทุุกปีี
ผู้้�กู้้�ต้้องดำำ�เนิินการให้้อััตราส่่วนความสามารถในการชำำ�ระหนี้้�ของผู้้�กู้้�ไม่่ต่ำำ��กว่่าอััตรา 1.2 เท่่า
ณ ทุุก ๆ สิ้้�นปีีตามที่่�ปรากฏในงบแสดงฐานะทางการเงิิน

46

รายงานประจำ�ปี 2563

ผู้้�ให้้กู้้�

สถาบัันการเงิินแห่่งที่่� 2

ผู้้�กู้้�

ทรััสตีีกระทำำ�ในนาม CPNREIT

วงเงิินกู้้�และวััตถุุประสงค์์

วงเงิินสิินเชื่่�อ ก: 2,000 ล้้านบาท
เพื่่�อนำำ�ไปใช้้ในการลงทุุนในทรััพย์์สิินที่่�จะลงทุุนเพิ่่�มเติิม ภายใต้้สััญญาลงทุุนในทรััพย์์สิินที่่�
จะลงทุุนเพิ่่�มเติิม ค่่าธรรมเนีียมและค่่าใช้้จ่่ายต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการลงทุุนดัังกล่่าว รวมถึึง
ค่่าธรรมเนีียมตามสััญญาว่่าจ้้างผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ และสััญญาแต่่งตั้้�งผู้้�จััดการกองทรััสต์์
เฉพาะในส่่วนที่่�เกี่่ยว
� ข้้องกัับทรััพย์์สิินที่่�จะลงทุุนเพิ่่�มเติิม
วงเงิินสิินเชื่่�อ ข: 1,500 ล้้านบาท
เพื่่�อนำำ�ไปใช้้ในการปรัับปรุุงซ่่อมแซมทรััพย์์สิิน ค่่าธรรมเนีียมและค่่าใช้้จ่่ายต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
การดำำ�เนิินการดัังกล่่าว หรืือในการชำำ�ระเงิินคืืนให้้แก่่ผู้้�กู้้�สำำ�หรัับค่่าใช้้จ่่ายที่่�ผู้้�กู้้�ได้้ทดรองจ่่ายไป
ก่่อนแล้้วอัันเกี่่�ยวข้้องกัับการปรัับปรุุงซ่่อมแซมทรััพย์์สิิน
วงเงิินสิินเชื่่�อ ค: 100 ล้้านบาท
เพื่่�อนำำ�ไปใช้้เป็็นเงิินทุุนหมุุนเวีียนสำำ�หรัับการประกอบธุุรกิิจของผู้้�กู้้�

วงเงิินกู้้รวมทั้้
�
�งหมด

วงเงิินกู้้�รวมไม่่เกิิน 3,600 ล้้านบาท

อััตราดอกเบี้้�ย

อััตราดอกเบี้้�ยคงที่่� และ/หรืืออััตราดอกเบี้้�ยลอยตััว

อายุุสััญญาเงิินกู้้�

ไม่่เกิิน 6 ปีี

การชำำ�ระคืืนเงิินต้้น

ชำำ�ระคืืนเงิินต้้นโดยการทยอยชำำ�ระ และ/หรืือชำำ�ระครั้้�งเดีียวทั้้�งจำำ�นวนตามที่่ร� ะบุุในสััญญาเงิินกู้้�
และเอกสารทางการเงิินที่่�เกี่่ยว
� ข้้องซึ่่�งกองทรััสต์์และผู้้�ให้้กู้้�จะตกลงกััน

หลัักประกัันเงิินกู้้�

ไม่่มีีหลัักประกััน

เงื่่�อนไขการปฏิิบััติิตามสััญญาเงิินกู้้�ที่่�
สำำ�คััญ

ผู้้�กู้้�ต้้องดำำ�รงสััดส่่วนอััตราส่่วนหนี้้�เงิินกู้้�ยืืมรวมต่่อมููลค่่าทรััพย์์สิินรวมของตนไม่่ให้้เกิินกว่่า
ร้้อยละ 35 ในกรณีีที่่� CPNREIT มีีอัันดัับความน่่าเชื่่�อถืืออยู่่�ในอัันดัับที่่�สามารถลงทุุนได้้ ผู้้�กู้้�ต้้อง
ดำำ�รงสััดส่่วนไม่่ให้้เกิินกว่่าร้้อยละ 60 ตลอดระยะเวลาของสััญญา โดยคำำ�นวณจากงบการเงิิน
ประจำำ�ปีี สิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคมของทุุกปีี
ผู้้�กู้้�ต้้องดำำ�เนิินการให้้อััตราส่่วนความสามารถในการชำำ�ระหนี้้�ของผู้้�กู้้�ไม่่ต่ำำ��กว่่าอััตรา 1.2 เท่่า
ณ ทุุก ๆ สิ้้�นปีีตามที่่�ปรากฏในงบแสดงฐานะทางการเงิิน
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2.	หุ้้�นกู้้�

CPNREIT ได้้ออกหุ้้�นกู้้�รวม 4 ชุุดเพื่่�อชำำ�ระคืืนเงิินกู้้�ตามสััญญาโดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
รายการ

มูลค่า
(ล้านบาท)

วันที่เบิกใช้
เงินกู้ยืม /
วันที่ออกหุ้นกู้

วันครบกำ�หนด
ชำ�ระเงินกู้ยืม /
วันครบกำ�หนดไถ่ถอน

ระยะเวลา
การกู้ยืม /
อายุหุ้นกู้

อัตรา
ดอกเบี้ย
(ร้อยละ)

หลักประกัน

อันดับ
เครดิต

CPNREIT212A

2,700

8 ก.พ. 62

8 ก.พ. 64

2 ปีี

2.54

ไม่่มีี

AA/1

CPNREIT218A

2,650

17 ส.ค. 61

17 ส.ค. 64

3 ปีี

2.70

ไม่่มีี

AA/1

CPNREIT232A

1,795

8 ก.พ. 62

8 ก.พ. 66

4 ปีี

3.30

ไม่่มีี

AA/1

CPNREIT288A

7,390

17 ส.ค. 61

17 ส.ค. 71

10 ปีี

3.80

ไม่่มีี

AA/1

หมายเหตุุ :

เมื่่�อวัันที่่� 22 กรกฎาคม 2563 TRIS ได้้คงอัันดัับเครดิิตองค์์กร และหุ้้�นกู้้�ไม่่ด้้อยสิิทธิิ ไม่่มีีหลัักประกัันของ ของ CPNREIT ที่่�ระดัับ “AA” และแนวโน้้ม
อัันดัับเครดิิต “Negative” หรืือ “ลบ”

/1

โดยการออกหุ้้�นกู้้�ดัังกล่่าวได้้มีีการจ่่ายคืืนเงิินกู้้�ตามสััญญาครบตามจำำ�นวน ซึ่่�งกองทรััสต์์ CPNREIT ได้้ประโยชน์์ของการออกหุ้้�นกู้้�ที่่�อััตรา
ดอกเบี้้�ยคงที่่�จะช่่วยลดดอกเบี้้�ยจ่่ายในระยะยาวได้้เมื่่�อเทีียบกัับการกู้้�ยืืมเงิินจากสถาบัันการเงิินที่่มีีอั
� ัตราดอกเบี้้�ยแบบลอยตััว
สถานะของการกู้้�ยืืมเงิินรอบปีีบััญชีี 2563 สิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 สามารถแสดงได้้ตามตารางด้้านล่่างนี้้�
จำำ�นวนเงิินกู้้/1�

8,524.0 ล้้านบาท

จำำ�นวนหุ้้�นกู้้�

14,510.7 ล้้านบาท

มููลค่่าทรััพย์์สิินรวม

71,577.2 ล้้านบาท

อััตราส่่วนหนี้้�สิินเงิินกู้้ยืืมต่
� ่อมููลค่่าทรััพย์์สิินรวม
อััตราส่่วนความสามารถในการชำำ�ระหนี้้�

ร้้อยละ 32.2/2
ไม่่ต่ำำ��กว่่า 1.2 เท่่า

หมายเหตุุ :

/1

CPNREIT ได้้ใช้้เงิินกู้้�จำำ�นวนรวม 8,380.7 ล้้านบาท เพื่่�อเพื่่�อเข้้าลงทุุนในโครงการอาคารสำำ�นัักงานเดอะไนน์์ ทาวเวอร์์ส และโครงการอาคารสำำ�นัักงาน
ยููนิิลีีเวอร์์ เฮ้้าส์์ และ/หรืือค่่าใช้้จ่่ายในการจดทะเบีียนสิิทธิิการเช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์ในโครงการเซ็็นทรััล พระราม 2 (ช่่วงต่่ออายุุ) ซึ่่�งเป็็นรายการที่่�เกิิดขึ้้�น
ในช่่วงเดืือนมีีนาคม 2563

			

/2

มููลค่่าทรััพย์์สิินรวมของ CPNREIT จะรวมมููลค่่าทรััพย์์สิินจากโครงการเซ็็นทรััล พระราม 2 (ช่่วงต่่ออายุุ) ซึ่่�งเป็็นไปตามมาตรฐานบััญชีีและมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิินที่่�เกี่่�ยวข้้อง โดยที่่�หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่าการเงิิน (Lease Liability) ของโครงการเซ็็นทรััล พระราม 2 (ช่่วงต่่ออายุุ) ไม่่ถืือเป็็นการ
กู้้�ยืืมตามหลัักเกณฑ์์ของสำำ�นัักงาน ก.ล.ต. ทั้้�งนี้้� กรณีีที่่�ไม่่รวมมููลค่่าทรััพย์์สิินจากโครงการเซ็็นทรััล พระราม 2 (ช่่วงต่่ออายุุ) สััดส่่วนการกู้้�ยืืมเงิินหลััง
การลงทุุนจะมีีมููลค่่าประมาณร้้อยละ 43.8
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รายงานประจำ�ปี 2563

ภาพรวมภาวะเศรษฐกิิจ
และอุุตสาหกรรม
ภาวะเศรษฐกิิจไทยปีี 2563
สภาพััฒนาการเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ (สศช.) รายงานตััวเลข
ผลิิตภััณฑ์์มวลรวมในประเทศ (GDP) ปีี 2563 หดตััวที่่�ร้้อยละ 6.1
เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2562 (ที่่�เติิบโตร้้อยละ 2.3) ถืือว่่าต่ำำ�สุ
� ุดในรอบ 22 ปีี
เนื่่�องจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019
(“COVID-19”) ในปีี 2563 ส่่งผลกระทบกัับเศรษฐกิิจไทยอย่่างมาก
โดยเครื่่�องชี้้�ทางเศรษฐกิิจติิดลบทั้้�งหมด ได้้แก่่ การส่่งออกไทยติิดลบ
ร้้อยละ 6.6 ถืือว่่าติิดลบต่่อเนื่่อ� งจากปีี 2562 ที่่ติ� ดิ ลบร้้อยละ 3.3 โดย
การนำำ�เข้้าสิินค้้าปีี 2563 ติิดลบร้้อยละ 13.5 เทีียบกัับการขยายตััว
ร้้อยละ 2.3 ในปีี 2562 ด้้านการอุุปโภคบริิโภคภาคเอกชนติิดลบ
ร้้อยละ 1.0 และการลงทุุนรวมติิดลบร้้อยละ 4.8 แบ่่งเป็็นการลงทุุน
ภาคเอกชนติิดลบร้้อยละ 8.4 และการลงทุุนภาครััฐที่่ยั� งั เติิบโตร้้อยละ
5.7 โดยมีีเพีียงการอุุปโภคภาครััฐที่่�ยัังขยายตััวร้้อยละ 0.8
การแพร่่ ร ะบาดของ COVID-19 ส่่ ง ผลกระทบต่่ อ เศรษฐกิิ จ ไทย
ในไตรมาส 2 หนัักมากที่่สุ� ดุ จากมาตรการล็็อกดาวน์์ปิดิ สถานที่่ต่� า่ งๆ
ทั้้�งห้้างสรรพสิินค้้า โรงแรม สถานบัันเทิิง ผัับบาร์์ ร้้านค้้า และ
ร้้านอาหาร เป็็นต้้น และมาตรการจำำ�กััดและควบคุุมการเดิินทาง
ระหว่่างประเทศ ที่่�ส่่งผลกระทบต่่อภาคการท่่องเที่่�ยวของไทยเป็็น
อย่่างมาก นอกจากนี้้� การปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมของผู้้�บริิโภคใน
ช่่วง COVID-19 รวมถึึงการดำำ�เนิินมาตรการควบคุุมเเละป้้องกััน
โรคระบาดของภาครัั ฐทำำ� ให้้ ก ารบริิ โ ภคในหมวดสิิ น ค้้ า คงทน
กึ่่�งคงทนเเละหมวดบริิการ เช่่น การใช้้จ่่ายซื้้�อเสื้้�อผ้้าและรองเท้้า
การใช้้จ่า่ ยในร้้านอาหารและโรงแรม การใช้้จ่า่ ยเครื่่อ� งดื่่ม� แอลกอฮอล์์
และการใช้้จ่่ายเพื่่�อค่่าน้ำำ��และค่่าไฟฟ้้า เป็็นต้้น ลดลงและมีีรููปแบบ
เปลี่่�ยนไปเป็็นการจัับจ่่ายใช้้สอยออนไลน์์มากขึ้้�น
เศรษฐกิิจไทยเริ่่มมีี
� การฟื้้น� ตััวอย่่างช้้า ๆ หลัังจากมีีมาตรการผ่่อนคลาย
ในช่่วงเดืือนพฤษภาคม 2563 ซึ่่�งสามารถควบคุุมและป้้องกัันการ
ระบาดในประเทศได้้แล้้วนั้้�น การลงทุุนของภาครััฐมีีการเพิ่่�มวงเงิิน
งบประมาณรายจ่่าย พร้้อมทั้้�งการเร่่งเบิิกจ่่ายจากภาครััฐ รวมทั้้�งการ
บริิโภคภาคเอกชนที่่ป� รัับตััวดีีขึ้น้� โดยได้้อานิิสงส์์จากมาตรการกระตุ้้�น
เศรษฐกิิจ เช่่น มาตรการคนละครึ่่ง� มาตรการช้้อปดีีมีีคืืน และโครงการ
บััตรสวััสดิิการแห่่งรััฐ อย่่างไรก็็ดีี จำำ�นวนนัักท่่องเที่่ยวต่
� า่ งชาติิเดิินทาง
เข้้าไทยมีีจำำ�นวนลดลงร้้อยละ 83.2 แม้้รััฐบาลจะพยายามกระตุ้้�นให้้
เกิิดการเดิินทางท่่องเที่่�ยวภายในประเทศผ่่านมาตรการต่่าง ๆ เช่่น
การเพิ่่�มวัันหยุุดต่่อเนื่่อ� ง มาตรการส่่งเสริิมการท่่องเที่่ยว
� ผ่่านโครงการ
เราเที่่ยวด้
� วยกั
้ นั ซึ่่ง� มาตรการเหล่่านี้้�ได้้รับั การตอบรัับที่่ดีี� ในระดัับหนึ่่�ง
เท่่านั้้�น อย่่างไรก็็ตาม ประเทศไทยเป็็นประเทศที่่�พึ่่�งพาต่่างประเทศ
เป็็นหลัักทั้้�งการส่่งออกและการท่่องเที่่�ยว จึึงส่่งผลกระทบอย่่างมาก
ต่่อการฟื้้�นตััวทางเศรษฐกิิจและทำำ�ให้้ไม่่สามารถดำำ�เนิินโครงการ
ต่่าง ๆ ได้้อย่่างเต็็มประสิิทธิภิ าพ

นอกจากนั้้�น ยัังมีีเหตุุการณ์์เกี่่�ยวกัับเสถีียรภาพทางการเมืือง เช่่น
การประท้้วงหลายครั้้�งในช่่วงไตรมาส 4 ประกอบกัับการระบาดของ
COVID-19 ระลอกใหม่่ ที่่� เ กิิ ด ขึ้้� น ในช่่ ว งเดืือนธัั น วาคม 2563
ซึ่่�งเหตุุการณ์์เหล่่านี้้�ล้้วนส่่งผลกระทบต่่อความเชื่่�อมั่่�นในการบริิโภค
การลงทุุนภาคเอกชน รวมทั้้�งการท่่องเที่่ยวภ
� ายในประเทศที่่กำ� �ลั
ำ งั ฟื้้น� ตััว

แนวโน้้มเศรษฐกิิจไทยปีี 2564
ความท้้าทายในปีี 2564 ที่่�เศรษฐกิิจไทยยัังต้้องเผชิิญและอาจเป็็นตััว
ฉุุดรั้้�งเศรษฐกิิจ ประกอบด้้วย 1) การควบคุุมการแพร่่ระบาดและการ
ป้้ อ งกัั น การกลัั บ มาระบาดรุุ น แรงภายในประเทศ 2) การรัั ก ษา
บรรยากาศทางการเมืืองภายในประเทศ 3) การดููแลภาคเศรษฐกิิจที่่�
ยัังมีีข้้อจำำ�กัดั ในการฟื้้น� ตััว 4) การรัักษาแรงขัับเคลื่่อ� นการขยายตััวทาง
เศรษฐกิิจจากการใช้้จ่่ายและการลงทุุนภาครััฐ 5) การขัับเคลื่่�อน
การส่่งออกสิินค้้าเพื่่�อสร้้างรายได้้เงิินตราต่่างประเทศ 6) การส่่งเสริิม
การลงทุุนภาคเอกชน 7) การเตรีียมความพร้้อมสำำ�หรัับการเปิิดรัับ
นัักท่่องเที่่�ยวต่่างชาติิ 8) การเตรีียมมาตรการรองรัับความเสี่่�ยงจาก
สถานการณ์์ภััยแล้้งและการดููแลรายได้้เกษตรกรและ 9) การติิดตาม
และเตรีียมการรองรัับความเสี่่�ยงจากความผัันผวนในระบบเศรษฐกิิจ
และการเงิินโลก

อุุตสาหกรรมค้้าปลีีกปีี 2563 และแนวโน้้มปีี 2564
ในปีี 2563 เศรษฐกิิจและอุุตสาหกรรมค้้าปลีีกได้้รัับผลกระทบจาก
เหตุุการณ์์แพร่่ระบาดของ COVID-19 ทั้้�งในประเทศไทย รวมทั้้�ง
ในภููมิิภาคและทั่่�วโลก โดยอุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยวได้้รัับผลกระทบ
อย่่างหนััก รวมถึึงการค้้าระหว่่างประเทศ การบริิโภค การลงทุุน และ
รายได้้ครััวเรืือนเช่่นเดีียวกััน
ในช่่วงทศวรรษที่่ผ่� า่ นมาอุุตสาหกรรมค้้าปลีีกในประเทศไทยได้้เติิบโต
อย่่ า งสูู ง มาโดยตลอด โดยมีีการขยายตัั วข องเมืืองอย่่ า งรวดเร็็ ว
การพััฒนาโครงสร้้างพื้้น� ฐาน ความมั่่�งคั่่ง� ของกลุ่่�มประชากรระดัับรายได้้
ปานกลางที่่สู� ูงขึ้้�น และจากจำำ�นวนนัักท่่องเที่่�ยวต่่างชาติิที่่�เดิินทางเข้้า
มาในประเทศที่่เ� พิ่่�มขึ้น้� อย่่างก้้าวกระโดด ในขณะเดีียวกัันอุุปทานของ
พื้้� น ที่่� ต ลาดค้้ า ปลีีกได้้ ขย ายตามการเติิ บ โตของเศรษฐกิิ จ และ
อุุตสาหกรรม โดยปััจจุุบัันพื้้�นที่่�เช่่าสุุทธิิ (Net Leasable Area หรืือ
NLA) ของตลาดค้้าปลีีกในกรุุงเทพฯ และปริิมณฑล มีีทั้้�งสิ้้น� ประมาณ
9 ล้้านตร.ม. (ที่่ม� าข้้อมููล*: Knight Frank) และมีีพื้้�นที่่�ตลาดค้้าปลีีก
ทั่่�วประเทศมากกว่่า 20 ล้้านตร.ม. (ที่่ม� าข้้อมููล: การวิิเคราะห์์ข้้อมููล
ของเซ็็นทรััลพััฒนาร่่วมกัับบริิษััท Jones Lang LaSalle หรืือ JLL)
อััตราการเติิบโตของพื้้�นที่่ต� ลาดค้้าปลีีกโดยเฉลี่่ย� อยู่่�ที่ปร
่� ะมาณร้้อยละ
6 ต่่อปีี เกิิดจากการพััฒนาศููนย์์การค้้าแห่่งใหม่่ โดยมีีข้้อสัังเขปดัังนี้้�
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1.	ปรากฏการณ์์ของศููนย์์การค้้าชานเมืืองขนาดใหญ่่ระดัับภููมิิภาค (Super Regional Suburban Malls)
2. ความนิิยมของศููนย์์การค้้าขนาดเล็็กหรืือคอมมููนิิตี้้�มอลล์์ในชุุมชนที่่�มีีผู้้�อยู่่�อาศััยอย่่างแน่่นหนา
3. ความโดดเด่่นของศููนย์์การค้้าซึ่่�งเป็็นองค์์ประกอบสำำ�คััญของการพััฒนาโครงการอสัังหาริิมทรััพย์์รููปแบบผสมหรืือมิิกซ์์ยููสที่่มีีข
� นาดใหญ่่

อุุปทานพื้้น� ที่่� NLA ของตลาดค้้าปลีีกและอััตราการเช่่าพื้้น� ที่่�ในกรุุงเทพฯ และปริิมณฑล ระหว่่างปีี 2553-2563
ปี

พื้นที่ NLA ของตลาดค้าปลีก (ล้าน ตร.ม.)

อัตราการเช่าพื้นที่ (ร้อยละ)

2553

5.00

91.0

2554

5.75

91.7

2555

5.90

97.3

2556

6.00

96.0

2557

6.20

94.0

2558

6.80

93.0

2559

7.00

94.0

2560

7.20

93.0

2561

8.10

94.0

2562

8.30

93.0

2563

8.70

92.0

ที่่�มา : บทวิิเคราะห์์ของ Knight Frank ปีี 2564

อุุปทานพื้้�นที่่�ตลาดค้้าปลีีกในกรุุงเทพฯ และปริิมณฑล มีีขนาดเทีียบเท่่ากัับเมืืองหลวงในประเทศใกล้้เคีียง อาทิิ กรุุงมานิิลา กรุุงกััวลาลััมเปอร์์
กรุุงจาการ์์ตา หรืือแม้้แต่่กุุรงปัักกิ่่�ง แม้้ว่่าสถานการณ์์พื้้�นที่่�ตลาดค้้าปลีีกในกรุุงเทพฯ ยัังไม่่จััดว่่าอยู่่�ในภาวะอุุปทานล้้นตลาดเมื่่�อเทีียบกัับ
เมืืองที่่�เป็็นจุุดหมายปลายทางการช้้อปปิ้้�งระดัับโลกอย่่างฮ่่องกงและสิิงคโปร์์ แต่่การเพิ่่�มอุุปทานยัังคงเป็็นไปอย่่างระมััดระวัังเนื่่�องจากแนวโน้้ม
การเติิบโตของการใช้้จ่่ายบริิโภคและภาคการท่่องเที่่ยว
� ที่่�ชะลอตััวลงในอนาคตระยะกลาง

ความหนาแน่่นของพื้้�นที่่�ค้้าปลีีกต่่อประชากรของเมืืองสำำ�คััญในเอเชีีย
เมืองสำ�คัญในเอเชีย

พื้นที่ค้าปลีกต่อประชากร (ตร.ม.)

ฮ่่องกง

1.52

สิิงคโปร์์

1.08

กััวลาลััมเปอร์์

0.68

ปัักกิ่่�ง

0.62

กรุุงเทพฯ

0.6

มานิิลา

0.5

จาการ์์ตา

0.4

ที่่�มา : บทวิิเคราะห์์ของ Knight Frank ปีี 2564
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รายงานประจำ�ปี 2563

ในปีี 2563 ความเชื่่�อมั่่�นของผู้้�บริิโภคโดยรวมมีีภาวะถดถอยอย่่างมีี
นััยสำำ�คััญ จากแน้้วโนมการเลิิกจ้้างงานที่่�สููงขึ้้�น การชะลอตััวของ
เศรษฐกิิจ และหนี้้�สิินครััวเรืือนที่่�สููงขึ้้�น โดยดััชนีีความเชื่่�อมั่่�นของ
ผู้้�บริิโภคได้้ปรัับตััวลดลงจากประมาณ 70 ในช่่วงต้้นปีี 2563 มาอยู่่�
จุุดต่ำำ�สุ
� ดุ ในเดืือนเมษายนที่่� 47 ก่่อนจะปรัับตััวสูงู ขึ้้น� มาเล็็กน้้อยที่่� 52
ในเดืือนธัันวาคม ในขณะที่่�ดัชนีีย
ั อดขายปลีีกมีีการปรัับตััวลดลงอย่่าง
รุุนแรงจาก 260 ในช่่วงไตรมาส 4 ปีี 2562 มาอยู่่�จุุดต่ำำ��สุุดที่่� 198
ในไตรมาส 2 ปีี 2563 ก่่อนจะฟื้้�นตััวมาอยู่่�ที่่� 240 ในช่่วงไตรมาส 4 ปีี
2563
จากสถานการณ์์ดังั กล่่าวทำำ�ให้้อัตร
ั าเช่่าพื้้�นที่่ต� ลาดค้้าปลีีกโดยรวมอยู่่�
ที่่�ร้้อยละ 92 - 94 โดยในระยะสั้้�นอาจมีีแนวโน้้มปรัับตััวลดลง
เนื่่อ� งจากผลกระทบจากการแพร่่ระบาดโรค COVID-19 ที่่มีีต่
� อ่ กิิจการ
หลายประเภทในปีี 2563 และ 2564 ในขณะที่่อั� ตร
ั าค่่าเช่่าพื้้�นที่่�ค้้า
ปลีีกอาจมีีภาวะถดถอยในระยะสั้้� น จากอุุ ป สงค์์ ต ลาดที่่� ล ดลง
โดยคาดการณ์์ว่า่ อััตราค่่าเช่่าจะปรัับตััวลดลงประมาณร้้อยละ 20 - 30
จากระดัับปีี 2562 เนื่่�องจากอุุปสงค์์ที่่�ลดลงจากในประเทศและ
ต่่างประเทศ รายได้้ครััวเรืือนที่่�ลดลง และภาวะเศรษฐกิิจทั่่�วโลก
ที่่�ไม่่แน่่นอนจากผลกระทบของสถานการณ์์ COVID-19
การแพร่่ระบาดโรค COVID-19 ส่่งผลกระทบต่่อพฤติิกรรมผู้้�บริิโภค
ให้้หันั มาใช้้บริิการผ่่านช่่องทางออนไลน์์และอีีคอมเมิิร์ซม
์ ากขึ้้น� แม้้ว่า่
ขนาดตลาดอีีคอมเมิิร์ซข
์ องประเทศไทยยัังค่่อนข้้างเล็็ก คิิดเป็็นสััดส่่วน
ร้้อยละ 3 - 4 ของตลาดค้้าปลีีกโดยรวม แต่่มีีศัักยภาพการเติิบโตที่่�สููง
ต่่อไปในอนาคตก่่อนจะถึึงจุุดอิ่่มตั
� วั เช่่นเดีียวกัับที่่เ� กิิดขึ้้น� ในสาธารณรััฐ
ประชาชนจีีน สหราชอาณาจัักร และสหรััฐอเมริิกา ที่่�มีีสััดส่่วนตลาด
อีีคอมเมิิร์ซม
์ ากกว่่าร้้อยละ 20 ของตลาดค้้าปลีีกในประเทศนั้้�น แสดง
ถึึงความสำำ�คััญที่่�ธุุรกิิจของเซ็็นทรััลพััฒนาจะต้้องปรัับตััวในสภาวะ
แวดล้้อมที่่มีี� ความก้้าวหน้้าทางเทคโนโลยีีและความโดดเด่่นของตลาด
ค้้าปลีีกออนไลน์์ที่่�เกิิดขึ้้�นอย่่างรวดเร็็ว
เซ็็นทรััลพััฒนาในฐานะผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ อยู่่�ในตำำ�แหน่่งที่่�
แข็็งแกร่่งในการรัับมืือการเปลี่่�ยนแปลงจากอิิทธิิพลช่่องทางดิิจิิทััลที่่�
กระทบต่่ อ ธุุ รกิิ จ ที่่� ดำำ� เนิิ น การแล้้ ว โดยเป็็ น ผู้้�ริิ เริ่่� ม การลงทุุ น ใน
เทคโนโลยีีและการผนึึกพัันธมิิตรทางธุุรกิิจเพื่่�อบุุกเบิิกสิินค้้าและ
บริิการรููปแบบใหม่่ที่่�ผสมผสานสุุดยอดประสบการณ์์ผ่่านช่่องทาง
ออฟไลน์์ แ ละออนไลน์์ ขัั บ เคลื่่� อ นการดำำ� เนิิ น ธุุ รกิิ จด้้ วยรูู ป แบบ
ออมนิิแชนเนลโดยกลยุุทธ์ดิ์ จิิ ทัิ ลั ทั้้�งนี้้�ความสำำ�เร็็จของธุุรกิจค้
ิ า้ ปลีีกใน
อนาคตจะขึ้้น� อยู่่�กัับการมอบประสบการณ์์ที่ดีี่� แปลกใหม่่ และสะดวก
สบายผ่่านทุุกช่่องทางทั้้�งออนไลน์์และออฟไลน์์ โดยสร้้างศููนย์์การค้้า
ในการเป็็ น ศูู น ย์์ ก ลางการใช้้ ชีีวิิ ตข องลูู ก ค้้ า ทุุ ก คนไม่่ ว่่ า จะเป็็ น
การใช้้ชีีวิิต ทำำ�งาน พัักผ่่อนและเรีียนรู้้�ก็็ตาม

ในปีี 2564 เซ็็นทรััลพััฒนาเล็็งเห็็นโอกาสการฟื้้�นตััวของอุุตสาหกรรม
ค้้าปลีีก แม้้ว่่าอุุปทานในตลาดจะเพิ่่�มขึ้้�นอีีกมากกว่่า 200,000 ตร.ม.
ภายในปีีก็็ตาม โดยที่่�การใช้้จ่่ายและบริิโภคในประเทศจะเป็็นแรงขัับ
เคลื่่�อนสำำ�คััญในการฟื้้�นตััวของยอดขายปลีีกในปีี 2564 ประกอบกัับ
มาตรการภาครััฐที่่�จะช่่วยกระตุ้้�นการบริิโภค และการพััฒนาระบบ
ขนส่่งมวลชนที่่จ� ะช่่วยสนัับสนุุนการบริิโภคให้้ขยายตััวขึ้น้� อย่่างไรก็็ดีี
ในอนาคตระยะกลางยัังคงมีีแรงกดดัันจากอุุปทานพื้้�นที่่�ค้้าปลีีกใน
กรุุงเทพฯ ที่่�เพิ่่�มขึ้้�นจากโครงการขนาดใหญ่่ที่่�อยู่่�ระหว่่างการพััฒนา

อุุตสาหกรรมอาคารสำำ�นัักงานปีี 2563 และแนวโน้้ม
ปีี 2564
ผลกระทบจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของ COVID-19 ที่่�มีีต่่อ
อุุตสาหกรรมอาคารสำำ�นัักงาน ได้้แก่่

1. ผลกระทบภาพรวมเศรษฐกิิ จ มหาภาคที่่� มีีต่่ อ
อุุปสงค์์และอุุปทานตลาดอาคารสำำ�นัักงาน
สถานการณ์์การแพร่่ระบาดโรค COVID-19 ส่่งผลให้้อุปุ สงค์์ของ
ผู้้�เช่่าอาคารสำำ�นัักงานปรัับตััวลดลง โดยมีีแรงกดดัันจากการ
ลงทุุนภาคเอกชนและการค้้าที่่�ชะลอตััวลงรวมถึึงอััตราการว่่าง
งานที่่มีี� แนวโน้้มเพิ่่�มขึ้้�น ส่่งผลให้้ในปีี 2563 อััตราการเช่่าพื้้�นที่่�
สุุทธิอิ าคารสำำ�นักั งานติิดลบ (อััตราการย้้ายออกสููงกว่่าอััตราย้้าย
เข้้า หรืือ Negative Net Absorption) ซึ่่ง� สะท้้อนถึึงสภาวะการ
ลงทุุนภาคเอกชนจากในประเทศและต่่างชาติิที่ห่� ดตััวลง ในขณะ
ที่่�การบริิโภคภาคเอกชนยัังคงทรงตััว โดยธุุรกิิจส่่วนใหญ่่มีีการ
ชะลอแผนขยายพื้้�นที่่�การทำำ�งานเพื่่�อลดค่่าใช้้จ่่ายและป้้องกััน
กระแสเงิินสด โดยฉพาะในกลุ่่�มธุุรกิิจการท่่องเที่่�ยวและบริิการ
ที่่�มีีอััตราการว่่างงานสููงถึึงร้้อยละ 2.0 ซึ่่�งเป็็นระดัับสููงสุุดใน
ประวััติิการ จากข้้อมููลของธนาคารแห่่งประเทศไทย แม้้ว่่าการ
จ้้างงานของกลุ่่�มพนัักงานออฟฟิิศ (White Collar) จะไม่่ได้้รัับ
ผลกระทบมาก แต่่จากสถานการณ์์ COVID-19 ทำำ�ให้้หลาย
องค์์กรมีีการปรัับลดพื้้�นที่่ก� ารใช้้งานของอาคารสำำ�นักั งานไปตาม
ลำำ�ดัับ ซึ่่�งผลกระทบดัังกล่่าวทำำ�ให้้อััตราพื้้�นที่่�ว่่าง (Vacancy
Rate) ของอาคารสำำ�นักั งานเพิ่่�มขึ้น้� สููงกว่่าร้้อยละ 11.0 ของพื้้�นที่่�
ทั้้�งหมดในกรุุงเทพฯ และปริิมณฑล และมีีแนวโน้้มที่่จ� ะเพิ่่�มสููง
ขึ้้�นในปีี 2564 จากการวิิเคราะห์์ของ JLL
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ภาพรวมอุุปทานตลาดอาคารสำำ�นัักงานในย่่านธุุรกิิจสำำ�คััญของกรุุงเทพฯ ปีี 2563 – 2568
ย่านธุรกิจสำ�คัญของกรุงเทพฯ

อุปทานตลาดอาคารสำ�นักงาน (ตร.ม.)

ลุุมพิินีี
อื่่�นๆ
พระราม 9 - รััชดาภิิเษก
บางนา - ตราด
สุุขุมวิ
ุ ิท
พหลโยธิิน
สีีลม/สาทร
สยาม - ปทุุมวััน

709,219
261,938
101,181
100,567
98,780
84,738
69,059
63,051

อุุปทานตลาดอาคารสำำ�นัักงานในอนาคตได้้รัับผลกระทบเช่่นเดีียวกััน โดยมีีการชะลอการพััฒนาโครงการอาคารสำำ�นัักงานแห่่งใหม่่หรืือ
เลื่่�อนแผนการพััฒนาออกไปอย่่างไม่่มีีกำำ�หนด จนกว่่าสถานการณ์์จะปรัับตััวดีีขึ้้�น ปััจจุุบัันพื้้�นที่่�เช่่าอาคารสำำ�นัักงานในกรุุงเทพฯ มีีทั้้�งสิ้้�นกว่่า
9 ล้้านตร.ม. เพิ่่�มขึ้้�นจากปีี 2562 ประมาณร้้อยละ 2.0 ในขณะที่่�อุุปทานตลาดอาคารสำำ�นัักงานในอีีก 5 ปีีข้้างหน้้าจะเพิ่่�มขึ้้�นประมาณ
1.1 ล้้านตร.ม. (ที่่ม� าข้้อมููล: JLL) ส่่งผลให้้ผู้้�พััฒนาโครงการอาคารสำำ�นัักงานมีีความจำำ�เป็็นต้้องผููกสััญญาเช่่าล่่วงหน้้ากัับผู้้�เช่่าเป็็นอย่่างสููง เพื่่�อ
ลดความเสี่่ย� งจากสภาวะอุุปทานล้้นตลาดที่่�อาจเกิิดขึ้้�นในอนาคต
ปี

2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569

การเพิ่มขึ้นของอุปทานตลาดอาคารสำ�นักงานในกรุงเทพฯ
ย่านใจกลางเมือง (Prime)
ย่านชานเมือง (Non-prime)

3.0
3.1
2.9
3.0
2.5
2.5
2.7
3.1
3.6
3.8
4.1

5.8
5.8
6.1
6.2
7.0
7.2
7.3
7.4
7.4
7.4
7.4

2. การปรัับปลี่่�ยนความต้้องการในการใช้้พื้้�นที่่�อาคารสำำ�นัักงานและการบริิการในสถานที่่�
สถานการณ์์แพร่่ระบาดโรค COVID-19 ส่่งผลกระทบทางอ้้อมในภาพรวมของอุุตสาหกรรม โดยมีีการเปลี่่�ยนแปลงพฤติิกรรมการใช้้
พื้้�นที่่�ทำำ�งานใน 2 แง่่มุมุ หลััก ได้้แก่่
1. การกระจายสถานที่่ทำ� ำ�งานไปรอบ ๆ สถานที่่ทำ� ำ�งานหลััก หรืือในลัักษณะเครืือข่่าย Hub and Spoke สำำ�หรัับผู้้�เช่่าที่่�เป็็นองค์์กร
ขนาดใหญ่่
2. บทบาทของเทคโนโลยีีในการทำำ�งาน โดยพนัักงานสามารถทำำ�งานจากที่่�บ้้าน (Work From Home) หรืือในสถานที่่�อื่่�นใดก็็ได้้
ส่่งผลให้้ความต้้องการในการใช้้พื้้�นที่่�อาคารสำำ�นัักงานรููปแบบดั้้�งเดิิมนั้้�นลดลง
ในปีี 2564 ยัังคงเห็็นแนวโน้้มการปรัับเปลี่่�ยนการใช้้พื้้�นที่่�อาคารสำำ�นัักงานของหลายองค์์กรให้้สอดคล้้องกัับจำำ�นวนพนัักงานและ
สภาวะการดำำ�เนิินธุุรกิจิ ที่่เ� ปลี่่ย� นไป จากอุุปทานที่่จ� ะเพิ่่�มขึ้น้� ในอนาคตและอุุปสงค์์ที่มีี่� แนวโน้้มลดลงอาจเป็็นแรงกดดัันให้้อัตร
ั าการเช่่าพื้้�นที่่�
และอััตราค่่าเช่่าอยู่่�ในระดัับต่ำำ��ต่่อไปในระยะสั้้�น

52

รายงานประจำ�ปี 2563

ปััจจััย
ความเสี่่�ยง
1.	ความเสี่่ย� งที่่เ� กี่่ย� วกัับ CPNREIT หรืือการดำำ�เนิิน
งานของ CPNREIT
1.1	ความเสี่่� ย งจากความผัั น ผวนทางเศรษฐกิิ จ
อัั น อาจมีีผลกระทบต่่ อ ทรัั พ ย์์ สิิ น ที่่� CPNREIT
ลงทุุน/จะเข้้าลงทุุน
1.2	ความเสี่่�ยงจากการระบาดของโรคติิดต่่อที่่�แพร่่
กระจายไปทั่่�วโลกอาจนำำ�ไปสู่่�ภาวะความผัันผวน
ของตลาดทุุนทั่่�วโลก ซึ่่�งอาจมีีผลกระทบในทางลบ
อย่่างร้้ายแรงต่่อการจััดหาประโยชน์์ ฐานะทางการเงิิน
และ ผลการดำำ�เนิินงานของ CPNREIT ได้้
การแพร่่ระบาดของโรคติิดต่่อที่่เ� กิิดขึ้้น� ในระดัับโลกในช่่วงหลาย
ปีีที่่�ผ่่านมา เช่่น การระบาดของโรคซาร์์ส (SARS) การระบาด
ของไข้้หวััดนก (H5N1) เป็็นต้้น จนกระทั่่�งในปััจจุุบััน ที่่�มีีการ
ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) อาจมีี
ผลกระทบต่่ อ การตัั ด สิิ น ใจในการลงทุุ น และอาจส่่ ง ผลให้้
ตลาดทุุนทั่่�วโลกเกิิดความผัันผวนอย่่างต่่อเนื่่�อง หรืืออาจจะ
ส่่งผลกระทบในทางลบต่่อเศรษฐกิิจในด้้านต่่าง ๆ นอกจากนี้้�
การระบาดของโรคดัังกล่่าวยัังอาจทำำ�ให้้เกิิดข้้อจำำ�กััดในการ
เดิินทางและการใช้้ระบบขนส่่งมวลชนสาธารณะ รวมทั้้�งอาจทำำ�ให้้
ต้้อ งมีีการปิิ ด สถานที่่� ท่่ อ งเที่่� ยว สถานที่่� ทำำ� งาน ซึ่่� ง อาจจะ
ส่่งผลกระทบในการทางลบต่่อเศรษฐกิิจทั่่�วโลก ทั้้�งนี้้� การ
เปลี่่�ยนแปลงใด ๆ ของตลาดทุุนหรืือเศรษฐกิิจในระดัับภููมิิภาค
หรืือระดัับทั่่�วโลกที่่�มีีนััยสำำ�คััญอัันเนื่่�องมาจากเหตุุการณ์์หรืือ
การเปลี่่�ยนแปลงของสถานการณ์์การระบาดของโรคติิดต่่อใน
เรื่่�องดัังกล่่าวนี้้� อาจจะส่่งผลกระทบในทางลบอย่่างมีีนััยสำ�คั
ำ ัญ
ต่่อการจััดหาประโยชน์์ ฐานะทางการเงิิน และผลการดำำ�เนิินงาน
ของ CPNREIT ได้้ ซึ่่ง� ผลกระทบนี้้�อาจส่่งผลเป็็นวงกว้้างไม่่เพีียง
แต่่เฉพาะในประเทศไทยและ CPNREIT เท่่านั้้�น
	ทั้้�งนี้้� จากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของ COVID-19 ในช่่วง
ที่่�ผ่่านมา ได้้ส่่งผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจของ CPNREIT
อย่่างมีีนััยสำำ�คััญ โดยเป็็นผลสืืบเนื่่�องจากการลดลงของกำำ�ลััง
ซื้้�อในประเทศ การเกิิดฐานวิิถีีชีีวิิตใหม่่ และผลกระทบจาก
มาตรการต่่าง ๆ ของภาครััฐเพื่่อ� ควบคุุมการแพร่่ระบาดของเชื้้อ�
ไวรััส เช่่น การประกาศพระราชกำำ�หนดการบริิหารราชการใน
สถานการณ์์ฉุุกเฉิิน พ.ศ. 2548 ซึ่่�งภายใต้้พระราชกำำ�หนด
ดัั ง กล่่ า ว ศูู น ย์์ ก ารค้้ า ทั่่� วปร ะเทศไทย รวมถึึงทรัั พ ย์์ สิิ น ที่่�
CPNREIT ได้้เข้้าลงทุุน และจะเข้้าลงทุุนทุุกโครงการ ต้้องหยุุด
การดำำ�เนิินงานชั่่�วคราว ระหว่่างช่่วงปลายเดืือนมีีนาคม 2563
ถึึงวัันที่่� 16 พฤษภาคม 2563 นอกจากนี้้� การมีีมาตรการ
การปิิ ด น่่ า นฟ้้ า ระหว่่ า งประเทศ ซึ่่� ง จำำ�กัั ด การเดิิ น ทางของ
นัักท่่องเที่่�ยวที่่�จะเดิินทางมาท่่องเที่่�ยวในประเทศไทย ได้้ส่่ง

ผลกระทบต่่อผู้้�ใช้้บริิการศููนย์์การค้้าและโรงแรมที่่� CPNREIT
เข้้าลงทุุนและจะเข้้าลงทุุน โดยจำำ�นวนผู้้�ใช้้บริิการลดลงอย่่างมาก
และทำำ� ให้้ ย อดขายของผู้้�ประกอบการในศูู น ย์์ ก ารค้้ า ลดลง
เช่่นกััน เป็็นต้้น จากสถานการณ์์ดัังกล่่าวได้้ส่่งผลกระทบต่่อ
ผลการดำำ�เนิินงานในปีี 2563 โดยมีีรายละเอีียดตามที่่�เปิิดเผย
ในฐานะการเงิินและผลการดำำ�เนิินงานของกองทรััสต์์
อนึ่่�ง แม้้ว่า่ รายได้้ของ CPNREIT จะลดลง อัันเป็็นผลกระทบจาก
สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของ COVID-19 CPNREIT ยัังมีี
สภาพคล่่องทางการเงิินที่่�ดีี และคงความสามารถในการชำำ�ระ
ภาระหนี้้�สินิ ที่่เ� กิิดขึ้้น� จากการกู้้�ยืืม โดย ณ สิ้้น� ปีี 2563 CPNREIT
มีีอัั ตร าส่่ ว นหนี้้� สิิ น ที่่� มีีภ าระดอกเบี้้� ยต่่ อ สิิ น ทรัั พ ย์์ รวม อยู่่�ที่่�
ร้้อยละ 32.2 ซึ่่�งปรัับตััวเพิ่่�มขึ้้�นเพีียงเล็็กน้้อยจากงวดปีีสิ้้�นสุุด
วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 ซึ่่�งอยู่่�ที่ร้่� ้อยละ 31.1 อย่่างไรก็็ตาม
CPNREIT ยัั ง คงสามารถปฏิิ บัั ติิ ต ามเงื่่� อ นไขทางการเงิิ น
(Financial Covenant)
ผลกระทบจากการเกิิ ด สถานการณ์์ ก ารแพร่่ ร ะบาดของ
COVID-19 ดัังกล่่าวนี้้� ได้้ทำำ�ให้้เกิิดฐานวิิถีีชีีวิติ ใหม่่ในสัังคมทั่่�วไป
โดยประชาชนได้้ ป รัั บ เปลี่่� ย นวิิ ถีีชีีวิิ ตข องตนเพื่่� อ ปรัั บ ตัั ว
ให้้สอดคล้้องกัับสถานการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�น เช่่น การสวมใส่่หน้้ากาก
อนามััยเมื่่�อออกนอกบ้้านและเข้้าใช้้บริิการสาธารณะที่่�ต่่าง ๆ
การเว้้นระยะห่่างทางสัังคม การหลีีกเลี่่�ยงสถานที่่�แออััด และ
การทำำ�งานจากที่่บ้� ้าน เป็็นต้้น ซึ่่�งปััจจััยในข้้างต้้นส่่งผลกระทบ
ต่่อจำำ�นวนผู้้�เข้้าใช้้บริิการศููนย์์การค้้า รวมถึึงร้้านค้้า ร้้านอาหาร
หรืือสถานบริิการต่่าง ๆ รวมถึึงความต้้องการในการใช้้พื้้�นที่่�
สำำ�นัักงาน อย่่างไรก็็ตามเซ็็นทรััลพััฒนา ซึ่่�งเป็็นผู้้�ประกอบการ
ศููนย์์การค้้าชั้้�นนำำ�ในประเทศไทยและเป็็นผู้้�บริิหารทรััพย์์สิิน
โครงการของ CPNREIT ได้้มีีการกำำ�หนดมาตรการ “เซ็็นทรััล
สะอาด มั่่�นใจ” เพื่่�อตอบสนองฐานวิิถีีชีีวิิตใหม่่ของสัังคม ซึ่่�ง
ประกอบด้้วย 5 มาตรการแกนหลััก ได้้แก่่ (1) การคััดกรองอย่่าง
เข้้มงวด (Extra Screening) (2) มาตรการเว้้นระยะห่่างทุุกจุุด
(Social Distancing) (3) การติิดตามเพื่่�อความปลอดภััย
(Safety Tracking) (4) การใส่่ใจในความสะอาดทุุกจุุดสััมผััส
(Deep Cleaning) และ (5) แนวทางการลดการสัั มผัั ส
(Touchless Experience) เพื่่�อสร้้างความมั่่�นใจต่่อผู้้�ใช้้บริิการ
ในศููนย์์การค้้าและอาคารสำำ�นัักงานทุุกแห่่งที่่�เซ็็นทรััลพััฒนา
บริิหารงาน
ในสถานการณ์์ ดัั ง กล่่ า วนี้้� ทางกลุ่่�มเซ็็ น ทรัั ล พัั ฒ นาได้้ อ อก
มาตรการเยีียวยาผลกระทบที่่�ผู้้�เช่่าในพื้้�นที่่�ศููนย์์การค้้าและ
อาคารสำำ�นัักงานที่่�ได้้รัับจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของ
COVID-19 โดยได้้ มีี การให้้ ส่่ ว นลดค่่ า เช่่ า แก่่ ผู้้� เช่่ า ที่่� ไ ด้้ รัั บ
ผลกระทบ โดยพิิจารณาจากประเภทผู้้�เช่่าและผลกระทบที่่ผู้้�� เช่่า
ได้้รัับ ทั้้�งนี้้� มาตรการเยีียวยาโดยการให้้ส่่วนลดดัังกล่่าวจะช่่วย
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ลดภาระทางด้้านค่่าใช้้จ่่ายของผู้้�เช่่าเพื่่�อช่่วยชดเชยกัับรายได้้ที่่�
ลดลง อัันจะช่่วยให้้ผู้้�เช่่าสามารถดำำ�เนิินธุุรกิิจต่่อไปได้้จนกว่่า
สถานการณ์์จะคลี่่�คลาย ในขณะเดีียวกััน จะเป็็นการรัักษาฐาน
ผู้้�เช่่ า พื้้� น ที่่� ใ นศูู น ย์์ ก ารค้้ า และอาคารสำำ�นัั ก งานต่่ อ เนื่่� อ งใน
ระยะยาว นอกจากนี้้� เพื่่อ� ลดผลกระทบจากสถานการณ์์การแพร่่
ระบาดของ COVID-19 ต่่อผลการดำำ�เนิินงานของ CPNREIT
ในการนี้้� CPNREIT จึึงได้้ร่่วมกัับผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์
ทั้้�ง เซ็็นทรััลพััฒนา GLAND และสเตอร์์ลิิง หรืือ ผู้้�เช่่าช่่วง
ทรััพย์์สิิน (ซีีพีีเอ็็น พััทยา โฮเทล) ในการกำำ�หนดมาตรการเพื่่�อ
ลดค่่าใช้้จ่่ายในการดำำ�เนิินงานของทรััพย์์สิินแต่่ละแห่่ง ได้้แก่่
การบริิหารจััดการแผนการลดต้้นทุุนและค่่าใช้้จ่า่ ยการดำำ�เนิินงาน
ต่่าง ๆ โดยปรัับลดค่่าใช้้จ่า่ ยแปรผััน (Variable Expense) อาทิิ
ค่่าใช้้จ่่ายผู้้�ให้้บริิการจากภายนอก (Outsource) บางส่่วนตาม
ระดัับการปฏิิบัติั งิ านที่่ล� ดลง และค่่าใช้้จ่า่ ยการบริิหารทั่่�วไปตาม
จำำ�นวนพนัักงานที่่�สำำ�นัักงานลดลงจากนโยบายให้้ทำำ�งานจากที่่�
บ้้าน (Work From Home) นอกจากนี้้� ยัังมีีมาตรการลดค่่าใช้้
จ่่ายที่่�ไม่่จำำ�เป็็นในสถานการณ์์ปััจจุบัุ ัน อาทิิ ค่่าใช้้จ่่ายด้้านการ
ตลาดและประชาสััมพัันธ์์ ตลอดจนมีีการเจรจากัับกัับคู่่�ค้้าเพื่่�อ
ให้้การดำำ�เนิินงานและเงื่่�อนไขต่่าง ๆ สอดคล้้องกัับสถานการณ์์
ปัั จจุุ บัั น และสอดคล้้ อ งกัั บ สภาพแวดล้้ อ มที่่� จำำ� เป็็ น ต้้ อ งใช้้
มาตรการควบคุุมค่่าใช้้จ่่ายอย่่างรััดกุุม
	สำำ�หรัับโรงแรมฮิิลตััน พััทยา เนื่่�องจากมาตรการการปิิดน่่านฟ้้า
ระหว่่างประเทศ ซึ่่�งจำำ�กััดการเดิินทางของนัักท่่องเที่่�ยวที่่�จะ
เดิินทางมาท่่องเที่่�ยวในประเทศไทย ได้้ส่่งผลกระทบต่่อผู้้�ใช้้
บริิการโรงแรมและผลการดำำ�เนิินงานของโรงแรมอย่่างมาก ทั้้�งนี้้�
ตามเงื่่� อ นไขที่่� ร ะบุุ ใ นสัั ญ ญาเช่่ า ช่่ ว งอาคาร สัั ญ ญาเช่่ า
สัังหาริิมทรััพย์์ และสััญญาเช่่าช่่วงงานระบบ ซีีพีีเอ็็น พััทยา
โฮเทล สามารถพิิจารณาใช้้สิิทธิิในการเลื่่�อน และ/หรืือยกเว้้น
การชำำ�ระค่่าเช่่าเนื่่�องจากเหตุุสุุดวิิสััยในช่่วงดัังกล่่าวจนกว่่า
ผลกระทบจากเหตุุสุุดวิิสััยจะสิ้้�นสุุดลงได้้ สำำ�หรัับผลการดำำ�เนิิน
งานในปีี 2563 นั้้�น ซีีพีีเอ็็น พััทยา โฮเทล ได้้ใช้้สิิทธิใิ นการเลื่่อ� น
ชำำ�ระค่่าเช่่าบางส่่วนในไตรมาส 1 ปีี 2563 และใช้้สิิทธิิยกเว้้น
ค่่าเช่่าในไตรมาส 4 ปีี 2563 ซึ่่�งรายละเอีียดปรากฎในฐานะ
การเงิินและผลการดำำ�เนิินงานของกองทรััสต์์ อย่่างไรก็็ตาม
CPNREIT ผู้้�เช่่าช่่วงทรััพย์์สิิน (ซีีพีีเอ็็น พััทยา โฮเทล) และ
ผู้้�บริิหารโรงแรม (กลุ่่�มฮิิลตััน) ได้้มีีการหารืือร่่วมกัันเพื่่�อลด
ผลกระทบดัังกล่่าวโดยได้้เร่่งการปรัับปรุุงหรืือซ่่อมแซมใหญ่่
(Renovation) ให้้เร็็วขึ้น้� โดยเริ่่มตั้้
� ง� แต่่เดืือนเมษายน 2563 และ
ทยอยเปิิดให้้บริิการตั้้�งแต่่เดืือนพฤศจิิกายน 2563 ซึ่่�งระหว่่าง
ทำำ�การปรัับปรุุง ซีีพีีเอ็็น พััทยา โฮเทล ได้้ใช้้สิิทธิิเลื่่�อนชำำ�ระ
ค่่าเช่่าในเดืือนที่่�มีีปรัับปรุุงหรืือซ่่อมแซมใหญ่่ดัังกล่่าว อย่่างไร
ก็็ดีี ซีีพีีเอ็็น พััทยา โฮเทล จะต้้องชำำ�ระค่่าเช่่าของเดืือนที่่ทำ� ำ�การ
ปรัั บ ปรุุ ง หรืือซ่่ อมแซมใหญ่่ ที่่�เลื่่� อนชำำ�ร ะภายในรอบปีีบััญชีี
เดีียวกััน ซึ่่�งเป็็นไปตามเงื่่�อนไขที่่ร� ะบุุในสััญญาที่่�เกี่่ยว
� ข้้อง
อนึ่่�ง จากสถานการณ์์การแพร่่ระบาด COVID-19 ที่่ยั� งั คงดำำ�เนิิน
อยู่่�ในปััจจุบัุ นั ผู้้�จััดการกองทรััสต์์คาดว่่าจะยัังคงมีีผลกระทบต่่อ
การจััดหาประโยชน์์ในทรััพย์์สิินที่่� CPNREIT ลงทุุน ดัังนี้้�
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รายงานประจำ�ปี 2563

	ศููนย์์การค้้า จากการเกิิดฐานวิิถีีชีีวิิตใหม่่ โดยกระทบต่่อจำำ�นวน
ผู้้�ใช้้บริิการในศููนย์์การค้้า และส่่งผลสืืบเนื่่�องต่่อยอดขายสิินค้้า
หรืือผลประกอบการของผู้้�เช่่า อัันมีีผลกระทบต่่อรายได้้ของ
ผู้้�เช่่า รวมถึึงความสามารถในการจ่่ายค่่าเช่่าที่่� CPNREIT จะได้้รับั
จากผู้้�เช่่าตามลำำ�ดัับ
อาคารสำำ�นัักงาน จากการเกิิดฐานวิิถีีชีีวิิตใหม่่ ซึ่่�งผู้้�เช่่าหลาย
รายได้้มีีมาตรการการทำำ�งานจากที่่บ้� ้าน (Work From Home)
ดัังนั้้�น อาจส่่งผลสืืบเนื่่�องให้้ผู้้�เช่่าลดพื้้�นที่่�เช่่า หรืือไม่่ต่่อสััญญา
เช่่าภายหลัังครบอายุุสััญญา อัันมีีผลกระทบต่่อรายได้้ค่่าเช่่าที่่�
CPNREIT จะได้้รัับจากผู้้�เช่่าตามลำำ�ดัับ
โรงแรม จากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของ COVID-19 ยัังคง
ส่่งผลกระทบต่่อภาคอุุตสาหกรรมการท่่องเที่่�ยว เนื่่�องจาก
ภาครััฐยังั คงมีีมาตรการการปิิดน่่านฟ้้าระหว่่างประเทศ ซึ่่ง� จำำ�กัดั
การเดิิ น ทางของนัั ก ท่่ อ งเที่่� ยว ที่่� จ ะเดิิ น ทางมาท่่ อ งเที่่� ยว ใน
ประเทศไทย อาจส่่งผลต่่อรายได้้ของผู้้�เช่่า รวมถึึงความสามารถ
ในการจ่่ายค่่าเช่่าที่่� CPNREIT จะได้้รัับจากผู้้�เช่่าช่่วง

1.3	ความเสี่่�ยงจากภาวะการแข่่งขัันทางธุุรกิิจที่่�สููงขึ้้�น
และการเปลี่่�ยนแปลงรููปแบบการดำำ�เนิินชีีวิิต
ผลประกอบการของ CPNREIT อาจได้้รับั ผลกระทบจากสภาวะ
ของตลาดอสัังหาริิมทรััพย์์และการแข่่งขัันทางธุุรกิิจที่่�สููงขึ้้�น
ทั้้�งจากผู้้�ประกอบการรายเดิิมและรายใหม่่ที่่�เปิิดและปรัับปรุุง
ศููนย์์การค้้า อาคารสำำ�นัักงาน และโรงแรม อย่่างต่่อเนื่่�อง
นอกจากนี้้� การปรัับเปลี่่ย� นวิิถีีการดำำ�เนิินชีีวิิตและพฤติิกรรมของ
ผู้้�บริิโภคในยุุคปััจจุุบัันและความก้้าวหน้้าทางเทคโนโลยีี ทำำ�ให้้
มีีความท้้าทายจากการเพิ่่�มขึ้้�นของช่่องทางการซื้้�อสิินค้้าและ
บริิการที่่�หลากหลาย เช่่น การซื้้�อสิินค้้า บริิการ และสั่่�งอาหาร
ผ่่ า นช่่ อ งทางออนไลน์์ รวมถึึงทำำ�ธุุ ร กรรมทางการเงิิ น ผ่่ า น
Mobile Banking เป็็นต้้น ซึ่่�งตอบสนองวิิถีีการดำำ�เนิินชีีวิิตของ
กลุ่่�มลููกค้้ามากขึ้้�น ทำำ�ให้้ผู้้�ประกอบการธุุรกิิจค้้าปลีีก รวมถึึง
ผู้้�ประกอบการศููนย์์การค้้าต้้องปรัับตััวและปรัับเปลี่่�ยนแผน
กลยุุทธ์์ให้้ทัันต่่อสภาวะแวดล้้อมทางธุุรกิิจที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป
	ดัังนั้้�น ผู้้�จััดการกองทรััสต์์จะร่่วมกัับผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์
(สำำ�หรัับทรััพย์์สินิ ในส่่วนที่่เ� ป็็นศููนย์์การค้้าและอาคารสำำ�นักั งาน)
และผู้้�เช่่าช่่วงทรััพย์์สิิน (สำำ�หรัับทรััพย์์สิินในส่่วนที่่�เป็็นโรงแรม)
ในการดำำ�เนิินการที่่�จำำ�เป็็น ภายใต้้ขอบเขตอำำ�นาจและความ
รัับผิิดชอบของผู้้�จััดการกองทรััสต์์ตามที่่�ระบุุไว้้ในสััญญาก่่อตั้้�ง
ทรััสต์์ สััญญาแต่่งตั้้ง� ผู้้�จััดการกองทรััสต์์ สััญญาอื่่น� ๆ ที่่เ� กี่่ยว
� ข้้อง
รวมถึึงกฏระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้อง ภายใต้้การกำำ�กัับดููแลของทรััสตีี
อัันมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อเพิ่่�มขีีดความสามารถในการแข่่งขัันให้้แก่่
ทรััพย์์สินิ ที่่� CPNREIT ลงทุุน/จะเข้้าลงทุุน โดยมุ่่�งเน้้นการพััฒนา
และปรัับปรุุงทรััพย์์สิินดัังกล่่าว เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการ
จัั ด หาประโยชน์์ จ ากทรัั พ ย์์ สิิ น การใช้้ ปร ะโยชน์์ พื้้� น ที่่� แ ละ
การรัั ก ษาภาพลัั ก ษณ์์ ที่่� ดีี และความทัั น สมัั ยต่่ อ ผู้้�เช่่ า พื้้� น ที่่�
และผู้้�มาใช้้ บ ริิ ก ารภายในทรัั พ ย์์ สิิ น โดยเฉพาะอย่่ า งยิ่่� ง ใน
ส่่วนของศููนย์์การค้้า ผู้้�จััดการกองทรััสต์์จะร่่วมกัับผู้้�บริิหาร
อสัั ง หาริิ มท รัั พ ย์์ ใ นการวางแผนกลยุุ ทธ์์ ใ นการพัั ฒ นาและ
ปรัับปรุุงศููนย์์การค้้าให้้เป็็นศููนย์์กลางการใช้้ชีีวิติ (Center of Life)

ที่่�มีีรููปแบบของศููนย์์การค้้าและพื้้�นที่่�การใช้้งานรููปแบบใหม่่ ๆ
เพื่่�อสร้้างบรรยากาศและประสบการณ์์ใหม่่ที่่�ตอบสนองกัับ
พฤติิกรรมและวิิถีีชีีวิตข
ิ องลููกค้้าแต่่ละกลุ่่�ม การวางองค์์ประกอบ
ของร้้านค้้าและบริิการที่่เ� หมาะสม ควบคู่่�กัับการจััดกิิจกรรมเพื่่อ�
ตอบโจทย์์ ค วามต้้ อ งการของคนที่่� มีี ความสนใจในลัั ก ษณะ
เดีียวกััน (Community) รวมทั้้�งการใช้้ Digital Platform และ
ระบบเทคโนโลยีีมาใช้้ในการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการสื่่�อสาร
และให้้บริิการกัับลููกค้้าที่่�มาใช้้บริิการในศููนย์์การค้้า เพื่่�อเพิ่่�ม
ความทัันสมััยและสร้้างประสบการณ์์ที่่�น่่าประทัับใจ รวมถึึง
ทำำ�ให้้การบริิหารศููนย์์การค้้าดำำ�เนิินไปอย่่างมีีประสิิทธิภิ าพและ
ประสิิทธิิผลมากขึ้้�น
อนึ่่�ง จากการเกิิดสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของ COVID-19
ทำำ�ให้้เกิิดฐานวิิถีีชีีวิติ ใหม่่ในสัังคม โดยประชาชนได้้ปรัับเปลี่่ย� น
วิิถีีชีีวิตข
ิ องตนเพื่่อ� ปรัับตััวให้้สอดคล้้องกัับสถานการณ์์ที่เ่� กิิดขึ้้น�
เช่่น การสวมใส่่หน้้ากากอนามััยเมื่่�อออกนอกบ้้านและเข้้า
ใช้้บริิการสาธารณะที่่�ต่่าง ๆ การเว้้นระยะห่่างทางสัังคม และ
การหลีีกเลี่่� ย งสถานที่่� แ ออัั ด เป็็ น ต้้ น ซึ่่� ง ปัั จจัั ย ข้้ า งต้้ น ส่่ ง
ผลกระทบต่่อทรััพย์์สิินที่่� CPNREIT เข้้าลงทุุนและจะเข้้าลงทุุน
โดย CPNREIT ได้้ร่่วมกัับผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ (สำำ�หรัับ
ทรััพย์์สิินในส่่วนที่่�เป็็นศููนย์์การค้้าและอาคารสำำ�นัักงาน) และ
ผู้้�เช่่าช่่วงทรััพย์์สินิ และผู้้�บริิหารโรงแรม (สำำ�หรัับทรััพย์์สินิ ในส่่วน
ที่่�เป็็นโรงแรม) ในการดำำ�เนิินการดัังต่่อไปนี้้�
	สำำ�หรัับศููนย์์การค้้าและอาคารสำำ�นักั งาน CPN ซึ่่ง� เป็็นผู้้�ประกอบ
การศููนย์์การค้้าชั้้น� นำำ�ในประเทศไทยและเป็็นผู้้�บริิหารทรััพย์์สินิ
โครงการของ CPNREIT มีีการกำำ�หนดแผนแม่่บท “เซ็็นทรััล
สะอาด มั่่�นใจ” เพื่่�อตอบสนองฐานวิิถีีชีีวิติ ใหม่่ของสัังคม ด้้วย
ซึ่่�งประกอบด้้วย 5 มาตรการแกนหลััก ได้้แก่่ (1) การคััดกรอง
อย่่างเข้้มงวด (Extra Screening) (2) มาตรการเว้้นระยะห่่าง
ทุุกจุุด (Social Distancing) (3) การติิดตามเพื่่อ� ความปลอดภััย
(Safety Tracking) (4) การใส่่ใจในความสะอาดทุุกจุุดสััมผััส
(Deep Cleaning) และ (5) แนวทางการลดการสัั มผัั ส
(Touchless Experience) เพื่่�อสร้้างความมั่่�นใจต่่อผู้้�ใช้้บริิการ
ในศููนย์์การค้้าและอาคารสำำ�นัักงานทุุกแห่่งที่่�เซ็็นทรััลพััฒนา
บริิหารงาน เช่่นเดีียวกัับ GLAND และสเตอร์์ลิงิ ที่่ไ� ด้้ดำำ�เนิินการ
การด้้านสุุขอนามััยและความปลอดภััย เพื่่อ� สร้้างความมั่่�นใจแก่่
ผู้้�เช่่าและลููกค้้าในการมาใช้้บริิการ
	สำำ� หรัั บ โรงแรม ผู้้�บริิ ห ารโรงแรม (กลุ่่�มฮิิ ล ตัั น ) ได้้ กำำ� หนด
มาตรการ “Hilton CleanStay” ซึ่่�งจะมีีการดำำ�เนิินการต่่าง ๆ
เพื่่� อ สร้้ า งความมั่่� นใจให้้ แก่่ ลูู กค้้ าทุุ กท่่ านตั้้� งแต่่ ที่่� ก้้ าวเข้้ ามา
ภายในโรงแรมและตลอดระยะเวลาที่่�ใช้้บริิการ เพื่่�อให้้มั่่�นใจถึึง
สุุขอนามััยที่่�ดีีของลููกค้้าและพนัักงาน เช่่น การทำำ�ความสะอาด
ห้้ อ งพัั ก และการฆ่่ า เชื้้� อ บนพื้้� น ผิิ วต่่ า ง ๆ ภายในห้้ อ งพัั ก
การทำำ�ความสะอาดพื้้�นที่่�สาธารณะโดยเฉพาะบริิเวณที่่�มีีการ
สััมผััสบ่่อย เช่่น ลิิฟต์์ และห้้องน้ำำ�� ในทุุก ๆ ชั่่�วโมง และการเว้้น
ระยะห่่างระหว่่างโต๊๊ะภายในห้้องอาหารและห้้องประชุุม เป็็นต้้น

1.4 ความเสี่่ย� งจากการที่่ผ� ลประกอบการของ CPNREIT
ส่่ ว นหนึ่่� ง ขึ้้� น อยู่่�กัั บค วามสามารถของผู้้�จััดการ
กองทรััสต์์ ในการจััดการและจััดหาประโยชน์์จ าก
ทรััพย์์สิินที่่� CPNREIT ลงทุุน/จะเข้้าลงทุุน
	ผู้้�จัั ด การกองทรัั ส ต์์ เ ป็็ น ผู้้�กำำ� หนดนโยบายการดำำ� เนิิ น งาน
การตลาด การจััดหาประโยชน์์และกลยุุทธ์์การบริิหารจััดการ
CPNREIT ให้้เป็็นไปตามที่่�ระบุุไว้้ในสััญญาก่่อตั้้�งทรััสต์์ รวมถึึง
สััญญาอื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ซึ่่�งการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของผู้้�จััดการ
กองทรััสต์์จะอยู่่�ภายใต้้การควบคุุมดููแลของทรััสตีีและเป็็นไป
ตามสััญญาก่่อตั้้�งทรััสต์์ สััญญาแต่่งตั้้�งผู้้�จััดการกองทรััสต์์ และ
กฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ความสามารถของผู้้�จััดการกองทรััสต์์ในการดำำ�เนิินการตาม
กลยุุทธ์์การลงทุุนของ CPNREIT ให้้ประสบความสำำ�เร็็จ ขึ้้�นอยู่่�
กัับปััจจัยั ที่่ไ� ม่่แน่่นอนหลายประการ ซึ่่ง� รวมถึึงความสามารถใน
การจัั ด การและจัั ด หาผลประโยชน์์ จ ากทรัั พ ย์์ สิิ น ที่่� ล งทุุ น ที่่�
เหมาะสมและสอดคล้้องกัับหลัักเกณฑ์์การลงทุุนของ CPNREIT
รวมทั้้� ง การได้้ รัั บ เงื่่� อ นไขทางการเงิิ น ที่่� ดีี ดัั ง นั้้� น ผู้้�จัั ด การ
กองทรััสต์์จึึงไม่่สามารถรัับรองได้้ว่า่ การดำำ�เนิินการตามกลยุุทธ์์
การจัั ด การและจัั ด หาประโยชน์์ จ ากทรัั พ ย์์ สิิ น ที่่� ล งทุุ น ของ
ผู้้�จััดการกองทรััสต์์ในความเป็็นจริิงจะเป็็นไปตามแผนที่่�วางไว้้
หรืือสามารถทำำ�ได้้ภายในระยะเวลาและค่่าใช้้จ่่ายที่่�เหมาะสม
ทั้้�งนี้้� หากผู้้�จััดการกองทรััสต์์ไม่่สามารถดำำ�เนิินการตามกลยุุทธ์์
ให้้ประสบผลสำำ�เร็็จ อาจส่่งผลกระทบในทางลบต่่อมููลค่่าของ
ทรััพย์์สิินหลััก ซึ่่�งจะส่่งผลกระทบต่่อผลการดำำ�เนิินงานและ
ความสามารถในการจ่่ า ยประโยชน์์ ต อบแทนให้้ กัั บ ผู้้�ถืือ
หน่่วยทรััสต์์
อย่่างไรก็็ดีี ทรััสตีีจะควบคุุมและติิดตามการดำำ�เนิินการของ
ผู้้�จััดการกองทรััสต์์ ให้้เป็็นไปตามสััญญาก่่อตั้้�งทรััสต์์ สััญญา
แต่่งตั้้�งผู้้�จััดการกองทรััสต์์ และสััญญาอื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง โดย
ผู้้�จัดั การกองทรััสต์์จะดููแลและติิดตามให้้ผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์
และผู้้�เช่่าช่่วงทรััพย์์สินิ ในส่่วนที่่เ� ป็็นโรงแรม มีีการดำำ�เนิินการให้้
เป็็นไปตามข้้อกำำ�หนดของสััญญาต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ทั้้�งนี้้� เพื่่�อ
ให้้มั่่�นใจได้้ว่่าการบริิหารจััดการ CPNREIT และการจััดหา
ประโยชน์์จากทรััพย์์สิินหลัักของ CPNREIT มีีการดำำ�เนิินการ
อย่่างเหมาะสมและก่่อให้้เกิิดประโยชน์์แก่่ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์

1.5 CPNREIT ต้้องพึ่่�งพาบุุคลากรที่่�มีีความชำำ�นาญ
และประสบการณ์์ของผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์
ในการดำำ� เนิิ น การจัั ด หาประโยชน์์ แ ละบริิ ห าร
จััดการการใช้้ประโยชน์์จากทรััพย์์สิิน
กรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููงของ เซ็็นทรััลพััฒนา GLAND และ
สเตอร์์ลิงิ ในฐานะผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ของทรััพย์์สินิ ในส่่วน
ที่่�เป็็นศููนย์์การค้้าและอาคารสำำ�นัักงาน และทีีมบริิหารโรงแรม
จากกลุ่่�มฮิิลตัันซึ่่�งทำำ�หน้้าที่่�ในการบริิหารจััดการโรงแรมฮิิลตััน
พััทยา มีีบทบาทสำำ�คััญในการดำำ�เนิินการจััดหาประโยชน์์และ
บริิหารจััดการการใช้้ประโยชน์์จากทรััพย์์สินิ ที่่� CPNREIT ลงทุุน/
จะเข้้าลงทุุน การสููญเสีียบุุคลากรดัังกล่่าวไปจะเป็็นการสููญเสีีย
ผู้้�มีีประสบการณ์์ ความรู้้� สายสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจและความ
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ชำำ� นาญในการบริิ ห ารจัั ด การอสัั ง หาริิ มท รัั พ ย์์ ในกรณีีที่่�
เซ็็นทรััลพััฒนา และ/หรืือกลุ่่�มฮิิลตัันสููญเสีียบุุคลากรดัังกล่่าวไป
และไม่่สามารถชัักจููง จ้้าง และพััฒนาบุุคลากรใหม่่ที่่�มีีความรู้้�
ความเชี่่ยวช
� าญ ความสามารถ ตลอดจนคุุณสมบััติที่ิ เ่� กี่่ยวกั
� บั การ
จััดหาประโยชน์์และบริิหารจััดการการใช้้ประโยชน์์จากทรััพย์์สินิ
มาทดแทน อาจทำำ�ให้้ CPNREIT มีีความสามารถในการทำำ�กำ�ำ ไร
ลดลง ซึ่่� ง จะมีีผลกระทบต่่ อ ความสามารถของ CPNREIT
ในการจ่่ายประโยชน์์ตอบแทนให้้แก่่ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์
อย่่างไรก็็ตาม ความเสี่่�ยงในประเด็็นนี้้�สามารถบริิหารจััดการได้้
เนื่่� อ งจากกลุ่่�มเซ็็ น ทรัั ล พัั ฒ นามีีนโยบายและมาตรการใน
การบริิหารทรััพยากรมนุุษย์์ที่ค่� รอบคลุุมทั้้ง� ด้้านการสรรหาและ
การรัักษาบุุคลากร การพััฒนาศัักยภาพบุุคลากร เพื่่�อให้้มีี
บุุคลากรจำำ�นวนเพีียงพอ มีีขีีดความสามารถเหมาะสมกัับงานที่่�
รัับผิิดชอบและมีีความสุุขในการทำำ�งานพร้้อมที่่�จะทุ่่�มเทและ
สร้้างสรรค์์ผลงานที่่ดีี� อย่่างสม่ำำ��เสมอ ในส่่วนของความเสี่่ย� งจาก
การเปลี่่ย� นแปลงทีีมบริิหารโรงแรมฮิิลตััน พััทยา นั้้�น กลุ่่�มฮิิลตััน
ซึ่่�งเป็็นเครืือข่่ายการบริิหารโรงแรมในระดัับนานาชาติิ มีีระบบ
การทำำ�งานภายในที่่ดีี� และคาดว่่าสามารถส่่งทีีมบริิหารโรงแรม
ชุุดใหม่่มาแทนทีีมบริิหารโรงแรมชุุดเดิิมได้้ ในกรณีีที่่�มีีการ
เปลี่่�ยนแปลงทีีมบริิหารโรงแรม ซึ่่�งจะทำำ�ให้้การดำำ�เนิินงานและ
บริิหารโรงแรมฮิิลตััน พััทยา สามารถดำำ�เนิินการได้้อย่่างต่่อเนื่่อ� ง

1.6	ความเสี่่�ยงจากการที่่�สััญญาจ้้างบริิหารโรงแรม
อาจจะไม่่ ได้้รับั การต่่อออกไป เมื่่อ� ครบกำำ�หนดอายุุ
หรืือแม้้จะมีีการต่่อสััญญาออกไป ข้้อกำำ�หนดและ
เงื่่�อนไขภายใต้้สััญญาฉบัับใหม่่หรืือที่่�จะต่่อออกไป
อาจมีีความแตกต่่างไปจากเดิิม
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ผลการดำำ�เนิินงานของโรงแรมฮิิลตััน พััทยา อาจได้้รับั ผลกระทบ
หากสััญญาจ้้างบริิหารโรงแรมที่่จั� ดั ทำำ�ระหว่่างผู้้�เช่่าช่่วงทรััพย์์สินิ
และผู้้�บริิหารโรงแรมปััจจุุบัันไม่่ได้้รัับการต่่ออายุุสััญญาออกไป
เมื่่อ� ครบกำำ�หนด หรืือมีีการยกเลิิกสััญญาก่่อนครบกำำ�หนด ทำำ�ให้้
ผู้้�เช่่ า ช่่ ว งทรัั พ ย์์ สิิ น ต้้ อ งสรรหาและแต่่ ง ตั้้� ง ผู้้�บริิ ห ารโรงแรม
รายใหม่่มาแทนผู้้�บริิหารโรงแรมรายเดิิม ซึ่่�งอาจทำำ�ให้้ขาด
ความต่่อเนื่่อ� งในการบริิหารจััดการโรงแรมฮิิลตััน พััทยา และถึึงแม้้
สัั ญ ญาจ้้ า งบริิ ห ารโรงแรมระหว่่ า งผู้้�เช่่ า ช่่ ว งทรัั พ ย์์ สิิ น และ
ผู้้�บริิหารโรงแรมปััจจุุบััน (กลุ่่�มฮิิลตััน) จะมีีการต่่อออกไป ก็็ยััง
มีีความเสี่่�ยงว่่าข้้อกำำ�หนดและเงื่่�อนไขภายใต้้สััญญาฉบัับใหม่่
หรืือที่่�จะต่่อออกไปอาจมีีความแตกต่่างไปจากเดิิม ซึ่่�งปััจจััย
เหล่่านี้้�จะเป็็นปััจจัยส่
ั ว่ นหนึ่่�งที่่มีี� ผลกระทบต่่อผลการดำำ�เนิินงาน
และความสามารถของ CPNREIT ในการจ่่ายประโยชน์์ตอบแทน
ให้้แก่่ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์
อย่่างไรก็็ดีี เนื่่�องจากระยะเวลาตามสััญญาจ้้างบริิหารโรงแรม
ปัั จจุุ บัั น ยัั ง คงเหลืืออีีกอยู่่�ประมาณ 6 ปีี (สิ้้� น สุุ ด วัั น ที่่�
30 พฤศจิิกายน 2568) และหากผู้้�เช่่าช่่วงทรััพย์์สิินสามารถ
ปฏิิบััติิตามเงื่่�อนไขในการจ่่ายค่่าเช่่าแก่่ CPNREIT ที่่�ระบุุใน
สััญญาเช่่าช่่วงรวมถึึงสััญญาจ้้างบริิหารโรงแรมได้้อย่่างต่่อเนื่่อ� ง
จนครบอายุุ สัั ญ ญาจ้้ า งบริิ ห ารโรงแรม ผู้้�จัั ด การกองทรัั ส ต์์
คาดว่่ามีีความเป็็นไปได้้ว่่าการต่่อสััญญาจ้้างบริิหารโรงแรมเมื่่�อ
ครบกำำ�หนดอายุุสััญญาจะสามารถดำำ�เนิินการได้้อย่่างราบรื่่�น
รายงานประจำ�ปี 2563

ภายใต้้เงื่อ่� นไขและข้้อกำำ�หนดที่่เ� ป็็นประโยชน์์ต่อ่ คู่่�สััญญาทุุกฝ่่าย
ทั้้�งนี้้� ในกรณีีที่่�สััญญาจ้้างบริิหารโรงแรมไม่่ได้้รัับการต่่อออกไป
หรืือถููกยกเลิิกก่่อนครบกำำ�หนด ผู้้�เช่่าช่่วงทรััพย์์สิินมีีหน้้าที่่�
สรรหาและคััดเลืือกผู้้�บริิหารโรงแรมรายใหม่่ที่มีี่� ความเหมาะสม
มาทดแทนผู้้�บริิหารโรงแรมรายเดิิมเพื่่�อให้้สามารถปฏิิบััติิตาม
สััญญาเช่่าช่่วงได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง

1.7	ความเสี่่�ยงจากการลดลงของนัักท่่องเที่่�ยวซึ่่�งจะมีี
ผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจโรงแรม
1.8	ความเสี่่� ย งเกี่่� ย วกัั บ ใบอนุุ ญ าตประกอบธุุ รกิิ จ
โรงแรมและใบอนุุญาตในการดำำ�เนิินธุุรกิิจอื่่�น ๆ
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ในกรณีีที่่ใ� บอนุุญาตประกอบธุุรกิจิ โรงแรม และ/หรืือใบอนุุญาต
ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจอื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องของผู้้�เช่่าช่่วงทรััพย์์สิิน
ในส่่วนที่่เ� ป็็นโรงแรมถููกยกเลิิก หรืือไม่่ได้้รับั การต่่ออายุุ ผู้้�เช่่าช่่วง
ทรััพย์์สิินจะไม่่สามารถดำำ�เนิินกิิจการโรงแรมต่่อไปได้้ ซึ่่�งอาจ
ถืือเป็็ น เหตุุ ทำำ� ให้้ ผู้้� เช่่ า ช่่ ว งทรัั พ ย์์ สิิ น ไม่่ ส ามารถปฏิิ บัั ติิ ต าม
ข้้อกำำ�หนดและหน้้าที่่�ภายใต้้สััญญาเช่่าช่่วง
อย่่างไรก็็ตาม ผู้้�เช่่าช่่วงทรััพย์์สินิ จะมีีการดำำ�เนิินตามขั้้�นตอนและ
ข้้อกำำ�หนดที่่�เกี่่�ยวข้้อง ทั้้�งในขั้้�นตอนการขอและการต่่ออายุุ
ใบอนุุญาตประกอบธุุรกิิจโรงแรมและใบอนุุญาตในการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจ เพื่่�อให้้การดำำ�เนิินการที่่�เกี่่�ยวข้้องมีีความราบรื่่�นและ
เป็็นไปตามกฎระเบีียบ

1.9	รายได้้ ข อง CPNREIT จากทรัั พ ย์์ สิิ น ในส่่ ว นที่่�
เป็็นโรงแรม ขึ้้�นอยู่่�กัับฐานะการเงิินของผู้้�เช่่าช่่วง
ทรััพย์์สินิ และการปฏิิบัติั ติ ามสััญญาของผู้้�เช่่าช่่วง
ทรััพย์์สิิน

ผลประกอบการและความสามารถในการจ่่ า ยประโยชน์์
ตอบแทนของ CPNREIT ส่่ ว นหนึ่่� ง ขึ้้� น อยู่่�กัั บ รายได้้ ค่่ า เช่่ า
ทรััพย์์สิินในส่่วนที่่�เป็็นโรงแรมฮิิลตััน พััทยา ซึ่่�ง CPNREIT ได้้ให้้
เช่่าช่่วงแก่่ผู้้�เช่่าช่่วงทรััพย์์สิินรายเดีียว (ซีีพีีเอ็็น พััทยา โฮเทล)
ซึ่่ง� เป็็นบริิษัทย่
ั อ่ ยของเซ็็นทรััลพััฒนา โดยรายได้้ของ CPNREIT
ในส่่วนนี้้� จะประกอบด้้วยรายได้้ค่า่ เช่่าคงที่่� (Fixed-Rent) และ
รายได้้ค่่าเช่่าแปรผััน (Variable Rent) (ซึ่่�งคำำ�นวณตามวิิธีีการ
ที่่�กำำ�หนดไว้้ในสััญญาเช่่าช่่วง) ที่่� CPNREIT จะได้้รัับจากซีีพีีเอ็็น
พััทยา โฮเทล ทำำ�ให้้ CPNREIT มีีความเสี่่�ยงจากการลงทุุนใน
สิิทธิกิ ารเช่่าทรััพย์์สินิ ประเภทโรงแรม จากการให้้เช่่าช่่วงทรััพย์์สินิ
แก่่ซีีพีีเอ็็น พััทยา โฮเทล เพีียงรายเดีียว ดัังนั้้�น ในขณะใดขณะ
หนึ่่�ง ถ้้าซีีพีีเอ็็น พััทยา โฮเทล มีีฐานะทางการเงิินที่่ด้� ้อยลงจาก
ผลประกอบการของโรงแรมที่่�ไม่่เป็็นไปตามที่่�คาดไว้้ อาจทำำ�ให้้
ซีีพีีเอ็็น พััทยา โฮเทล ชำำ�ระเงิินล่่าช้้า หรืือเกิิดการผิิดนััดชำำ�ระ
เงิินค่่าเช่่าอัันอาจเป็็นผลให้้สััญญาเช่่าช่่วงถููกยกเลิิก อัันอาจ
ส่่งผลกระทบอย่่างมีีนััยสำำ�คัญ
ั ต่่อฐานะการเงิิน ผลประกอบการ
และความสามารถในการจ่่ายประโยชน์์ตอบแทนของ CPNREIT
อย่่างไรก็็ดีี ตามเงื่่�อนไขในสััญญาเช่่าช่่วง ซีีพีีเอ็็น พััทยา โฮเทล
ไม่่สามารถดำำ�เนิินการใด ๆ ที่่อ� าจก่่อให้้เกิิดความเสี่่ย� งต่่อสถานะ
ทางการเงิินของซีีพีีเอ็็น พััทยา โฮเทล นอกจากนี้้� เพื่่�อลด
ความเสี่่�ยงในประเด็็นนี้้� ผู้้�จััดการกองทรััสต์์และซีีพีีเอ็็น พััทยา

โฮเทล ในฐานะผู้้�เช่่ าช่่ วงทรัั พย์์ สิิ น จะร่่ วมกัั นติิ ดตามและ
ประเมิินผลประกอบการของทรััพย์์สิินในส่่วนที่่�เป็็นโรงแรม
ฮิิลตััน พััทยา อย่่างต่่อเนื่่�อง และจะร่่วมกัันดำำ�เนิินการที่่จำ� ำ�เป็็น
เพื่่�อแก้้ไข ปรัับปรุุงและเพิ่่�มขีีดความสามารถในการประกอบ
ธุุรกิิจของโรงแรม โดยมีีการพิิจารณาถึึงกลยุุทธ์์ในการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจและการจััดหาประโยชน์์จากทรััพย์์สิินของ CPNREIT ใน
ภาพรวม นอกจากนี้้� ภายใต้้สััญญาก่่อตั้้�งสิิทธิิและการกระทำำ�
การเซ็็นทรััลพััฒนา ตกลงจะควบคุุม ดููแล และดำำ�เนิินการใด ๆ
ที่่จำ� ำ�เป็็นในการป้้องกัันและเยีียวยาเพื่่อ� ให้้ซีีพีีเอ็็น พััทยา โฮเทล
ซึ่่ง� เป็็นบริิษัทย่
ั อ่ ยของเซ็็นทรััลพััฒนา ปฏิิบัติั ติ ามข้้อกำำ�หนดและ
เงื่่�อนไขในสััญญาที่่�ซีีพีีเอ็็น พััทยา โฮเทล เป็็นคู่่�สััญญาอย่่าง
เคร่่งครััด ซึ่่�งรวมถึึงแต่่ไม่่จำำ�กััดเพีียงสััญญาจััดหาประโยชน์์ใน
โรงแรมฮิิลตััน พััทยา รวมทั้้�งเอกสารและสััญญาอื่่�นใดที่่�เกี่่�ยว
เนื่่�องและเกี่่�ยวกัับการจััดหาประโยชน์์ของ CPNREIT ซึ่่�งมีี
ซีีพีีเอ็็น พััทยา โฮเทล มีีความเกี่่ยว
� ข้้องหรืือเข้้าเป็็นคู่่�สััญญา โดย
เฉพาะอย่่างยิ่่ง� เซ็็นทรััลพััฒนา จะใช้้ความพยายามอย่่างสุุดความ
สามารถในการป้้องกัันและเยีียวยา รวมถึึงการให้้ความช่่วยเหลืือ
ทางการเงิินใด ๆ ได้้แก่่ การให้้กู้้�ยืืมเงิินแก่่ซีีพีีเอ็็น พััทยา โฮเทล
การลงทุุนเพิ่่�มเติิมในหุ้้�นของซีีพีีเอ็็น พััทยา โฮเทล กรณีีที่่�มีีการ
เพิ่่�มทุุน เป็็นต้้น โดยการให้้ความช่่วยเหลืือทางการเงิินดัังกล่่าว
ไม่่ ไ ด้้ มีี วัั ตถุุ ปร ะสงค์์ เ พื่่� อ เป็็ น การรัั บ ประกัั น รายได้้ ใ ห้้ แ ก่่
CPNREIT แต่่ จ ะใช้้ เ งิิ น ดัั ง กล่่ า วเพื่่� อ สนัั บ สนุุ น และเป็็ น เงิิ น
ทุุนหมุุนเวีียนสำำ�หรัับการดำำ�เนิินกิิจการของซีีพีีเอ็็น พััทยา โฮเทล
เพื่่�อมิิให้้ซีีพีีเอ็็น พััทยา โฮเทล ผิิดนััด กระทำำ�การฝ่่าฝืืนเงื่่�อนไข
หรืือก่่อให้้เกิิดเหตุุแห่่งการเลิิกสััญญา หรืือกระทำำ�ผิิดข้้อสััญญา
ใด ๆ ตามที่่กำ� ำ�หนดไว้้ในสััญญา โดยการวางแผนและการเบิิกใช้้
เงิินสำำ�หรัับการดำำ�เนิินกิิจการโรงแรมฮิิลตััน พััทยา จะดำำ�เนิินการ
โดยกลุ่่�มฮิิลตัันซึ่่�งทำำ�หน้้าที่่�เป็็นผู้้�บริิหารโรงแรม

1.10	ความเสี่่� ย งจากการเลื่่� อ นชำำ�ร ะค่่ า เช่่ า หรืื อ การ
ยกเว้้ น ค่่ า เช่่ า อัั น เนื่่� อ งมาจากเหตุุ สุุ ด วิิ สัั ย อัั น มีี
ผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจของโรงแรมฮิิลตััน
พััทยา
ในกรณีีที่่เ� กิิดเหตุุสุดุ วิิสัยอั
ั นั มีีผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิจข
ิ อง
โรงแรมฮิิลตััน พััทยา และเข้้าเงื่่�อนไขการเลื่่�อนชำำ�ระค่่าเช่่าหรืือ
การยกเว้้นค่่าเช่่าอัันเนื่่อ� งมาจากเหตุุสุดุ วิิสัยต
ั ามที่่ร� ะบุุในสััญญา
เช่่าช่่วงอาคาร และสััญญาเช่่าช่่วงงานระบบและเช่่าสัังหาริิมทรััพย์์
ของทรััพย์์สินิ หลัักในส่่วนที่่เ� ป็็นโรงแรมฮิิลตััน พััทยา นั้้�น ซีีพีีเอ็็น
พััทยา โฮเทล ในฐานะผู้้�เช่่าช่่วง มีีสิิทธิขิ อเลื่่�อนชำำ�ระค่่าเช่่าบาง
ส่่วนหรืือทั้้�งหมดในไตรมาสใดไตรมาสหนึ่่�ง รวมถึึงซีีพีีเอ็็น พััทยา
โฮเทล มีีสิิทธิขิ อยกเว้้นไม่่ต้้องชำำ�ระค่่าเช่่าบางส่่วนหรืือทั้้�งหมด
ในไตรมาสใดไตรมาสหนึ่่�ง ให้้แก่่ CPNREIT โดยในกรณีีที่่�มีีการ
ขอเลื่่�อนชำำ�ระค่่าเช่่าหรืือการยกเว้้นค่่าเช่่าโดยซีีพีีเอ็็น พััทยา
โฮเทล รายได้้และกระแสเงิินสดของ CPNREIT อาจได้้รัับ
ผลกระทบอย่่ า งมีีนัั ยสำำ�คัั ญ ซึ่่� ง จะมีีผลกระทบต่่ อ การจ่่ า ย
ประโยชน์์ตอบแทนให้้แก่่ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์
อย่่างไรก็็ดีี เพื่่�อลดความเสี่่ย� งที่่�อาจเกิิดขึ้้�น คู่่�สััญญาทั้้�งสองฝ่่าย
ได้้ตกลงให้้มีีการคำำ�นวณค่่าเช่่าในกรณีีที่่�เกิิดเหตุุการณ์์ดัังกล่่าว

ซึ่่�งอาจทำำ�ให้้ซีีพีีเอ็็น พััทยา โฮเทล ยัังคงมีีหน้้าที่่�ในการชำำ�ระ
ค่่ า เช่่ า บางส่่ ว น โดยการชำำ�ร ะค่่ า เช่่ า ดัั ง กล่่ า วจะคำำ�นึึ งถึึง
ความสามารถในการชำำ�ระค่่าเช่่าของซีีพีีเอ็็น พััทยา โฮเทล
รวมถึึงผลกระทบต่่อการประกอบธุุรกิจข
ิ องโรงแรมฮิิลตััน พััทยา
ของซีีพีีเอ็็น พััทยา โฮเทล และในกรณีีที่่�พ้้นเหตุุการณ์์ดัังกล่่าว
แล้้ว ซีีพีีเอ็็น พััทยา โฮเทลยัังคงต้้องชำำ�ระค่่าเช่่าของไตรมาส
ปกติิต่่อไป ตามหลัักเกณฑ์์การคำำ�นวณค่่าเช่่าปกติิ และต้้อง
ชำำ�ระค่่าเช่่าในส่่วนที่่ไ� ด้้รับั การเลื่่อ� นในส่่วนที่่ยั� งั ชำำ�ระไม่่ครบถ้้วน
ด้้วย โดยค่่าเช่่าในส่่วนที่่ไ� ด้้รับั การเลื่่อ� นซึ่่ง� ยัังชำำ�ระไม่่ครบถ้้วนนี้้�
จะถูู ก คำำ� นวณทุุ ก ๆ ไตรมาสตามหลัั ก เกณฑ์์ ที่่� กำำ� หนด
ในสััญญาเช่่าช่่วงอาคาร และสััญญาเช่่าช่่วงงานระบบและเช่่า
สัังหาริิมทรััพย์์ของทรััพย์์สิินหลัักในส่่วนที่่�เป็็นโรงแรมฮิิลตััน
พััทยา
อนึ่่�ง จากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของ COVID-19 ได้้ส่่งผล
กระทบต่่อการดำำ�เนิินงานของโรงแรมฮิิลตััน พััทยา ที่่ล� ดลงอย่่าง
เป็็นสาระสำำ�คัญ
ั และเข้้าตามหลัักเกณฑ์์ที่ซี่� ีพีีเอ็็น พััทยา โฮเทล
สามารถใช้้สิิทธิิในการเลื่่�อนชำำ�ระค่่าเช่่าบางส่่วนหรืือทั้้�งหมด
สำำ�หรัับค่่าเช่่าตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 มกราคม 2563 ถึึงวัันที่่� 31 มีีนาคม
2563 อัันเนื่่อ� งจากเหตุุสุดุ วิิสัยั โดยไม่่ถืือเป็็นเหตุุผิดิ นััด โดยการ
ชำำ�ระค่่าเช่่าในส่่วนที่่มีี� การเลื่่อ� นการชำำ�ระค่่าเช่่าอัันเนื่่อ� งมาจาก
เหตุุสุุดวิิสััย จะเริ่่�มชำำ�ระในไตรมาสที่่�พ้้นเหตุุการณ์์อัันเนื่่�องมา
จากเหตุุ สุุ ด วิิ สัั ย อย่่ า งไรก็็ ดีี เพื่่� อ เป็็ น การบริิ ห ารจัั ด การ
ผลกระทบที่่�อาจเกิิดขึ้้�นต่่อโรงแรมฮิิลตััน พััทยา CPNREIT
ผู้้�เช่่าช่่วงทรััพย์์สินิ (ซีีพีีเอ็็น พััทยา โฮเทล) และผู้้�บริิหารโรงแรม
(กลุ่่�มฮิิลตััน) ได้้มีีการหารืือร่่วมกัันและเห็็นว่่าช่่วงเวลาที่่มีีผู้้�
� เข้้า
ใช้้บริิการลดลงนี้้� จะเป็็นช่่วงเวลาที่่�เหมาะสมในการปรัับปรุุง
หรืือซ่่ อ มแซมใหญ่่ จ ากเดิิ ม ที่่� จ ะเริ่่� ม การปรัั บ ปรุุ ง หรืือ
ซ่่อมแซมใหญ่่ในช่่วงปลายปีี 2563 โดยได้้เริ่่�มการปรัับปรุุงหรืือ
ซ่่อมแซมใหญ่่งแต่่เดืือนเมษายน 2563 และทยอยเปิิดให้้บริิการ
บางส่่วนตั้้�งแต่่เดืือนพฤศจิิกายน 2563

1.11	ความเสี่่� ย งจากการไม่่ ส ามารถหาผู้้�เช่่ า ช่่ ว ง
ทรััพย์์สิินในส่่วนที่่�เป็็นโรงแรมได้้ในอนาคต
1.12	ความเสี่่�ยงจากความสามารถในการชำำ�ระค่่าเช่่า
และค่่าบริิการของผู้้�เช่่าพื้้�นที่่� ในศููนย์์การค้้าและ
อาคารสำำ�นัักงาน
ความสามารถในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของผู้้�เช่่าพื้้�นที่่�ในศููนย์์การค้้า
และอาคารสำำ�นัักงานที่่� CPNREIT ลงทุุน จะส่่งผลกระทบถึึง
ความสามารถในการชำำ�ระค่่าเช่่าและค่่าบริิการ การต่่อสััญญา
หรืือการยกเลิิกสััญญาก่่อนครบกำำ�หนด ซึ่่ง� ล้้วนแต่่ส่ง่ ผลกระทบ
โดยตรงต่่ อ รายได้้ แ ละกระแสเงิิ น สดของ CPNREIT และ
ความสามารถของ CPNREIT ในการจ่่ายประโยชน์์ตอบแทนให้้
แก่่ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ อย่่างไรก็็ตาม สััญญาเช่่าพื้้�นที่่ใ� นศููนย์์การค้้า
และอาคารสำำ�นัั ก งานที่่� CPNREIT ลงทุุ น ส่่ ว นใหญ่่ มีีอายุุ
ประมาณ 3 ปีี ทำำ�ให้้ผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์สามารถปรัับ
เปลี่่ย� นร้้านค้้าในศููนย์์การค้้าและผู้้�เช่่าพื้้น� ที่่ใ� นอาคารสำำ�นักั งานได้้
นอกจากนี้้� ผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ได้้กำำ�หนดนโยบายป้้องกััน
ความเสี่่�ยงจากการผิิดนััดชำำ�ระหนี้้�ของผู้้�เช่่า ได้้แก่่ (1) การทำำ�

57

สััญญาเช่่าโดยทั่่�วไปจะมีีการเรีียกเก็็บเงิินประกัันการเช่่าเป็็น
มููลค่่าเท่่ากัับค่่าเช่่าประมาณ 3-6 เดืือน ซึ่่�งสามารถนำำ�มาใช้้
ชดเชยเป็็นรายได้้ของ CPNREIT ในกรณีีไม่่สามารถเรีียกเก็็บ
ค่่าเช่่าจากผู้้�เช่่ารายนั้้�น ๆ ได้้ รวมถึึงนำำ�มาชดเชยรายได้้ที่่�
ขาดหายไป และ/หรืือความเสีียหายที่่�อาจเกิิดขึ้้�นแก่่ CPNREIT
ในกรณีีที่่ผู้้�� เช่่าขอยกเลิิกสััญญาเช่่าก่่อนครบกำำ�หนดอายุุการเช่่า
ตามสััญญา (2) การระงัับสััญญาเช่่าสำำ�หรัับผู้้�เช่่าที่่�ค้้างชำำ�ระ
ค่่าเช่่าเป็็นเวลานาน พร้้อมทั้้�งเร่่งประสานงานเพื่่�อเจรจาและ
แก้้ไขปััญหาร่่วมกันั กัับผู้้�เช่่า (3) นโยบายการติิดตามหนี้้�สินิ อย่่าง
ใกล้้ชิดิ ทั้้�งนี้้� หากมีีการผิิดนััดชำำ�ระหนี้้�เกิิดขึ้้น� จะมีีการประสาน
งานอย่่างต่่อเนื่่อ� งระหว่่างหน่่วยงานที่่เ� กี่่ยว
� ข้้องเพื่่อ� แก้้ไขปััญหา
อนึ่่�ง จากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของ COVID-19 ในช่่วงที่่�
ผ่่านมา ได้้ส่ง่ ผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิจข
ิ อง CPNREIT อย่่าง
มีีนััยสำำ�คััญ โดยเป็็นผลสืืบเนื่่�องจากการลดลงของกำำ�ลัังซื้้�อ
ในประเทศ การเกิิดฐานวิิถีีชีีวิิตใหม่่ การลดลงของจำำ�นวน
นัักท่่องเที่่�ยว และผลกระทบจากมาตรการต่่าง ๆ ของภาครััฐ
เพื่่อ� ควบคุุมการแพร่่ระบาดของเชื้้อ� ไวรััส เช่่น การปิิดศููนย์์การค้้า
เป็็นต้้น ซึ่่�งปััจจััยในข้้างต้้นได้้ส่่งผลกระทบต่่อยอดขายของ
ผู้้�เช่่า รวมถึึงความสามารถในการชำำ�ระค่่าเช่่าและค่่าบริิการของ
ผู้้�เช่่า และแนวโน้้มการต่่ออายุุสััญญาของผู้้�เช่่า อย่่างไรก็็ตาม
เซ็็นทรััลพััฒนา ในฐานะผู้้�บริิหารทรััพย์์สิิน ได้้มีีการกำำ�หนด
มาตรการการให้้ส่่วนลดค่่าเช่่าแก่่ผู้้�เช่่าที่่�ได้้รัับผลกระทบ โดย
พิิจารณาจากประเภทผู้้�เช่่าประกอบกัับผลกระทบที่่�ผู้้�เช่่าได้้รัับ
เพื่่�อเยีียวยาผลกระทบต่่อผู้้�เช่่า เพื่่�อให้้สามารถดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ต่่อไปได้้จนกว่่าสถานการณ์์จะคลี่่�คลาย อัันเป็็นการรัักษาฐาน
ผู้้�เช่่าพื้้�นที่่�ในศููนย์์การค้้าและอาคารสำำ�นัักงานในระยะยาว

1.13	ความเสี่่�ยงจากการที่่�ผู้้�เช่่าช่่วงพื้้�นที่่�ของโครงการ
อาคารสำำ�นัั ก งานยูู นิิ ลีี เวอร์์ เฮ้้ า ส์์ ซึ่่� ง เป็็ น ผู้้�เช่่ า
หลัั ก ของโครงการ ยกเลิิ ก สัั ญ ญาเช่่ า ช่่ ว งก่่ อ น
กำำ�หนด
1.14	ความเสี่่�ยงจากการสููญเสีียผู้้�เช่่าหลััก (Anchor
Tenants) ของโครงการประเภทศููนย์์การค้้า
1.15	ความเสี่่� ย งที่่� เ กิิ ด ขึ้้� น เมื่่� อ ต้้ อ งมีีการปรัั บ ปรุุ ง
ทรััพย์์สิินของ CPNREIT
	ทรััพย์์สินิ ประเภทศููนย์์การค้้า อาคารสำำ�นักั งาน และโรงแรมของ
CPNREIT แต่่ละแห่่ง จะต้้องซ่่อมแซมและปรัับปรุุงให้้ปลอดภััย
ดููใหม่่ ทัันสมััย และสอดคล้้องกัับความต้้องการของลููกค้้าผู้้�เข้้า
มาจัับจ่่ายซื้้�อสิินค้้าและใช้้บริิการศููนย์์การค้้า รวมถึึงผู้้�เช่่าพื้้�นที่่�
(สำำ�หรัับทรััพย์์สิินส่่วนที่่�เป็็นศููนย์์การค้้าและอาคารสำำ�นัักงาน)
และของลูู ก ค้้ า ที่่� ม าใช้้ บ ริิ ก ารภายในโรงแรม โดยปกติิ ก าร
ปรัับปรุุงหรืือการซ่่อมแซมบำำ�รุุงรัักษาประจำำ�ปีีจะไม่่ก่่อให้้เกิิด
ผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินงานของทรััพย์์สินิ ของ CPNREIT มากนััก
ยกเว้้ น ในกรณีีที่่� เ ป็็ น การปรัั บ ปรุุ ง ซ่่ อ มแซมใหญ่่ ซึ่่� ง เป็็ น การ
ปรัับปรุุงเพื่่�อเปลี่่�ยนแปลงภาพลัักษณ์์ภายนอกและภายในของ
ทรััพย์์สิิน หรืือเป็็นการเปลี่่�ยนแปลงงานระบบที่่�สำำ�คััญของ
ทรััพย์์สิิน ซึ่่�งโดยปกติิจะมีีการดำำ�เนิินการทุุก ๆ 10-15 ปีี และ
โดยทั่่�วไปจะไม่่มีีการหยุุดการดำำ�เนิินงานของทรััพย์์สิินนั้้�น ๆ
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ในระหว่่างช่่วงการปรัับปรุุง โดยการปรัับปรุุงจะดำำ�เนิินการเป็็น
ส่่วน ๆ เฉพาะในส่่วนพื้้�นที่่�ที่่�ต้้องการปรัับปรุุงเท่่านั้้�น โดยพื้้�นที่่�
ส่่วนอื่่�นยัังคงเปิิดให้้บริิการตามปกติิ เว้้นแต่่หากพิิจารณาแล้้ว
ว่่าการปิิดการดำำ�เนิินงานของทรััพย์์สินิ เพื่่อ� การปรัับปรุุงซ่่อมแซม
จะเป็็นประโยชน์์มากกว่่าการทยอยดำำ�เนิินการเป็็นส่่วน ๆ ซึ่่�ง
การดำำ�เนิินการดัังกล่่าวอาจจะมีีผลกระทบต่่อทั้้�งผู้้�เช่่าพื้้�นที่่แ� ละ
ลููกค้้าที่่ม� าจัับจ่่ายซื้้�อสิินค้้าและใช้้บริิการ (สำำ�หรัับทรััพย์์สินิ ส่่วน
ที่่เ� ป็็นศููนย์์การค้้าและอาคารสำำ�นักั งาน) และลููกค้้าที่่ม� าใช้้บริิการ
ภายในโรงแรม ตลอดจนรายได้้ของ CPNREIT
ในการปรัับปรุุงซ่่อมแซมใหญ่่ในแต่่ละครั้้�ง ผู้้�จััดการกองทรััสต์์
และผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ในส่่วนที่่�เป็็นศููนย์์การค้้าและ
อาคารสำำ�นักั งาน รวมถึึงผู้้�เช่่าช่่วงทรััพย์์สินิ และผู้้�บริิหารโรงแรม
สำำ�หรัับส่่วนที่่เ� ป็็นโรงแรม จะมีีการวางแผนเพื่่อ� ให้้เกิิดผลกระทบ
ต่่อผู้้�เช่่าพื้้�นที่่�และลููกค้้าที่่� มาจัับจ่่ายซื้้�อสิินค้้าและใช้้บริิการ
(สำำ�หรัับทรััพย์์สิินส่่วนที่่�เป็็นศููนย์์การค้้าและอาคารสำำ�นัักงาน)
และลููกค้้าที่่ม� าใช้้บริิการภายในโรงแรมให้้น้อ้ ยที่่สุ� ดุ โดยจะมีีการ
พิิจารณาถึึงความเพีียงพอของแหล่่งเงิินทุุนที่่�จะนำำ�มาใช้้ดำำ�เนิิน
การและระยะเวลาในการดำำ�เนิินการที่่�เหมาะสม รวมถึึงจะมีี
การศึึกษาถึึงผลกระทบต่่อรายได้้และผลตอบแทนที่่�คาดว่่าจะ
ได้้รับั ทุุกครั้้ง� ก่่อนเริ่่มดำ
� ำ�เนิินการ ทั้้�งนี้้� การปรัับปรุุงซ่่อมแซมใหญ่่
ถืือว่่าเป็็นสิ่่ง� ที่่จำ� �ำ เป็็นในการประกอบธุุรกิจศู
ิ นู ย์์การค้้า อาคารสำำ�นักั งาน
และโรงแรม เพื่่�อรัักษาภาพลัักษณ์์และความทัันสมััย และให้้มีี
ความสอดคล้้ อ งกัั บ การเปลี่่� ย นแปลงของภาวะตลาดอยู่่�
ตลอดเวลา เพื่่�อสร้้างความน่่าสนใจให้้แก่่ทรััพย์์สิินที่่� CPNREIT
ลงทุุน และสามารถตอบสนองความต้้องการทั้้�งของผู้้�เช่่าพื้้�นที่่�
ภายในศููนย์์การค้้าและอาคารสำำ�นัักงาน รวมถึึงลููกค้้าที่่�มาใช้้
บริิการภายในศููนย์์การค้้า อาคารสำำ�นัักงาน และโรงแรม ซึ่่�งก็็
หมายถึึงการรัักษาและเพิ่่�มโอกาสในการสร้้างรายได้้และกระแส
เงิินสดให้้แก่่ CPNREIT ได้้ในระยะยาว
อนึ่่�ง สำำ�หรัับการดููแลสภาพของทรััพย์์สิินหลัักในส่่วนที่่�เป็็น
โรงแรมฮิิลตััน พััทยา ให้้อยู่่�ในสภาพที่่�ดีีและมีีความพร้้อมและ
เหมาะสมสำำ�หรัับการจััดหาผลประโยชน์์ ผู้้�เช่่าช่่วงทรััพย์์สิินจะ
ต้้องใช้้ความพยายามอย่่างดีีที่่สุ� ดุ (Best Effort) เยี่่ย� งผู้้�ประกอบ
กิิจการโรงแรมโดยทั่่�วไปใช้้ ในการดููแลทรััพย์์สิินที่่�เช่่าช่่วงให้้อยู่่�
ในสภาพที่่ดีีต
� ลอดระยะเวลาการเช่่า และเพื่่�อให้้ทรััพย์์สิินที่่�เช่่า
ช่่วงอยู่่�ในสภาพที่่ดีี� และเหมาะสมแก่่การใช้้งานตามวััตถุปร
ุ ะสงค์์
ดัังที่่ร� ะบุุไว้้ในสััญญา ผู้้�เช่่าช่่วงทรััพย์์สินิ จะต้้องรัับผิิดชอบในการ
ดููแล (Maintenance) ซ่่อมแซม (Repairs) หรืือการกระทำำ�ใด ๆ
ทั้้�งปวงบนทรััพย์์สิินที่่�เช่่าช่่วงในกรณีีที่่�จำำ�เป็็น เพื่่�อให้้ทรััพย์์สิิน
ที่่เ� ช่่าช่่วงมีีลัักษณะเป็็นโรงแรม โดยให้้ค่า่ ใช้้จ่า่ ยดัังกล่่าวถืือเป็็น
ส่่วนหนึ่่�งของค่่าใช้้จ่่ายจากการดำำ�เนิินงานตามงบประมาณ
ที่่�คู่่�สััญญาทั้้�งสองฝ่่ายต้้องร่่วมกัันพิิจารณาและอนุุมััติิ
	ทั้้�งนี้้� ในปีี 2563 มีีการปรัับปรุุงหรืือซ่่อมแซมใหญ่่ (Renovation)
โครงการโรงแรมฮิิลตััน พััทยา โดยเริ่่�มปรัับปรุุงตั้้�งแต่่เดืือน
เมษายน ปีี 2563 และได้้ทยอยเปิิดให้้บริิการบางส่่วนตั้้ง� แต่่เดืือน
พฤศจิิกายน 2563 และทำำ�การปรัับปรุุงหรืือซ่่อมแซมใหญ่่
(Renovation) โครงการเซ็็นทรััล พระราม 2 ซึ่่�งคาดว่่าจะแล้้ว
เสร็็จในเดืือนตุุลาคม ปีี 2564

1.16	ความเสี่่ย� งจากการที่่� CPNREIT ไม่่มีีสิทิ ธิิบนพื้้�นที่่�
ของห้้ า งค้้ า ปลีีกขนาดใหญ่่ ภ ายในศูู น ย์์ ก ารค้้ า
บางแห่่งที่่� CPNREIT ลงทุุน/จะเข้้าลงทุุน
1.17	ความเสี่่�ยงอัันเป็็นผลกระทบจากความเสีียหายที่่�
เกิิดขึ้้�นในพื้้�นที่่�ซึ่่�ง CPNREIT ไม่่ ได้้เข้้าลงทุุน
1.18	ความเสี่่� ย งจากการที่่� คู่่�สัั ญ ญาไม่่ ป ฏิิ บัั ติิ ต าม
สััญญา
1.19	ความเสี่่�ยงจากการยกเลิิกสััญญาเช่่าช่่วงที่่�ดิินใน
โครงการเซ็็นทรััล พระราม 2 และโครงการเซ็็นทรััล
ปิ่่�นเกล้้า เนื่่�องจากสััญญาเช่่าที่่�ดิินหลัักถููกยกเลิิก
เนื่่อ� งจากการลงทุุนในโครงการเซ็็นทรััล พระราม 2 และโครงการ
เซ็็นทรััล ปิ่่�นเกล้้า มีีการลงทุุนในสิิทธิิการเช่่าช่่วงที่่�ดิิน แม้้ว่่า
การลงทุุนในสิิทธิิการเช่่าช่่วงที่่�ดิินจะได้้มีีการจดทะเบีียนสิิทธิิ
การเช่่าระยะยาวไว้้ต่่อพนัักงานเจ้้าหน้้าที่่�ที่่�เกี่่�ยวข้้องแล้้วก็็ตาม
แต่่ CPNREIT ก็็ยัังคงมีีความเสี่่�ยงที่่�อาจเกิิดขึ้้�นจากการเลิิก
สััญญาเช่่าช่่วงที่่�ดิิน ซึ่่�งเป็็นผลมาจากสััญญาเช่่าที่่�ดิิน ที่่�จััดทำำ�
ระหว่่างผู้้�ให้้เช่่าช่่วงที่่�ดิินแก่่ CPNREIT และเจ้้าของที่่�ดิินมีีอััน
ต้้องสิ้้น� สุุดหรืือระงัับลง เพื่่อ� ลดความเสี่่ย� งดัังกล่่าวที่่อ� าจเกิิดขึ้้น�
CPNREIT จึึงได้้จััดให้้มีีการดำำ�เนิินการเพื่่�อเป็็นการประกััน
ความเสี่่�ยงดัังกล่่าวดัังนี้้�
ก)	ดำำ� เนิิ น การขอความยิิ น ยอมพร้้ อ มกำำ� หนดเงื่่� อ นไขใน
การเช่่าช่่วงที่่�ดิินกัับเจ้้าของที่่�ดิิน ตามสััญญาเช่่าที่่�ดิินที่่�
บริิษััท เซ็็นทรััลพััฒนา พระราม 2 จำำ�กััด (“เซ็็นทรััล
พระราม 2”) มีีอยู่่�กัับเจ้้าของที่่ดิ� ิน พร้้อมกัับ CPNREIT
ได้้ จัั ด ให้้ มีี การป้้ อ งกัั น ความเสี่่� ย งที่่� อ าจเกิิ ด ขึ้้� น จาก
การระงัับไปซึ่่�งสััญญาเช่่าที่่�ดิินดัังกล่่าว โดยได้้รัับสิิทธิิ
จากเจ้้ าของที่่� ดิินในการสวมสิิทธิิสััญญาเช่่ าที่่� ดิินแทน
เซ็็นทรััลพััฒนา พระราม 2
ณ วัันที่่� 28 กุุมภาพัันธ์์ 2550 CPNREIT (เดิิมคืือกองทุุน
รวม CPNRF) ยัังไม่่ได้้รัับสิิทธิิดัังกล่่าวจากเจ้้าของที่่�ดิิน
ดัังนั้้�น CPNREIT จึึงได้้ตกลงกัับเซ็็นทรััลพััฒนา และ
เซ็็นทรััลพััฒนา พระราม 2 ในการวางมาตรการเพิ่่�มเติิม
จนกว่่า CPNREIT จะได้้มาซึ่่�งสิิทธิิในการสวมสิิทธิิตาม
สััญญาเช่่าที่่�ดิิน โดย CPNREIT รวมถึึง เซ็็นทรััลพััฒนา
และเซ็็นทรััลพััฒนา พระราม 2 ได้้ดำำ�เนิินการมาตรการ
ดัังต่่อไปนี้้�แล้้วเสร็็จตั้้�งแต่่วัันที่่� 28 กุุมภาพัันธ์์ 2550
1. เซ็็นทรััลพััฒนา พระราม 2 ได้้ให้้สิิทธิิแก่่ CPNREIT
ในการชำำ�ร ะค่่ า เช่่ า ที่่� ดิิ น แทนเซ็็ น ทรัั ล พัั ฒ นา
พระราม 2 ในกรณีีที่่�เซ็็นทรััลพััฒนา พระราม 2
ไม่่ชำำ�ระค่่าเช่่าที่่ดิ� นิ ให้้แก่่เจ้้าของที่่ดิ� นิ ตามสััญญาเช่่า
ที่่�ดิิน
2 เซ็็นทรััลพััฒนา พระราม 2 มีีการจััดส่่งหลัักฐาน
การชำำ�ระค่่าเช่่ามาให้้แก่่ CPNREIT ทุุก ๆ เดืือน
3. เซ็็นทรััลพััฒนา และ/หรืือเซ็็นทรััลพััฒนา พระราม
2 ได้้ ดำำ� เนิิ น การให้้ มีี หลัั ก ประกัั น ที่่� CPNREIT
ยอมรัับได้้ ในรููปของหน่่วยลงทุุนของกองทุุนรวม

ตราสารหนี้้� เพื่่�อเป็็นประกัันในการชำำ�ระค่่าเช่่า
ตามข้้อ 1 ข้้างต้้น ในมููลค่่าเท่่ากัับค่่าเช่่าที่่�ดิินที่่�
เซ็็นทรััลพััฒนา พระราม 2 จะต้้องชำำ�ระแก่่เจ้้า
ของที่่�ดิินในระยะเวลา 2 ปีี
4. เซ็็นทรััลพััฒนา พระราม 2 มีีนโยบายในการดำำ�เนิิน
กิิจการของบริิษัทั เท่่าที่่จำ� ำ�เป็็น เพื่่อ� ให้้เป็็นบริิษัทั ที่่มีี�
ความเสี่่�ยงทางธุุรกิิจต่ำำ�� โดยมีีการดำำ�เนิินการแก้้ไข
หนัังสืือบริิคณห์์สนธิิในส่่วนที่่�เกี่่�ยวกัับวััตถุุประสงค์์
ของบริิษัทั เพื่่อ� ให้้สอดคล้้องกัับนโยบายการดำำ�เนิิน
กิิจการของบริิษััทเท่่าที่่จำ� ำ�เป็็น
5. เซ็็ น ทรัั ล พัั ฒ นาตกลงให้้ มีี การรัั ก ษาอัั ตร าส่่ ว น
ทางการเงิินในระดัับที่่� CPNREIT ยอมรัับได้้ โดยจะ
เป็็นอััตราส่่วนเดีียวกัับที่่�เซ็็นทรััลพััฒนามีีข้้อตกลง
กัับเจ้้าหนี้้�เงิินกู้้�ยืืมต่่าง ๆ ซึ่่�งได้้แก่่อััตราส่่วนหนี้้�สิิน
ต่่อทุุน (D/E Ratio) และอััตราส่่วนความสามารถใน
การชำำ�ระหนี้้�สินิ (DSCR: Debt Service Coverage
Ratio) หากเซ็็ น ทรัั ล พัั ฒ นาไม่่ ส ามารถรัั ก ษา
อััตราส่่วนดัังกล่่าว และไม่่สามารถแก้้ไขได้้ในระยะ
เวลา 3 เดืือน เซ็็นทรััลพััฒนา พระราม 2 หรืือ
เซ็็นทรััลพััฒนาจะต้้องวางเงิินประกัันหรืือจำำ�นำำ�
ตราสารที่่� CPNREIT เห็็นชอบในมููลค่่าเท่่ากัับค่่าเช่่า
ที่่�ดิินที่่�เซ็็นทรััลพััฒนา พระราม 2 มีีภาระจะต้้อง
ชำำ�ระแก่่เจ้้าของที่่ดิ� ินคงเหลืือทั้้�งหมด
	ทั้้�งนี้้� มาตรการเพิ่่�มเติิมดังั กล่่าวข้้างต้้นจะถููกยกเลิิก
เมื่่�อ CPNREIT ได้้รัับสิิทธิิจากเจ้้าของที่่�ดิินในการ
สวมสิิ ทธิิ สัั ญ ญาเช่่ า ที่่� ดิิ น แทนเซ็็ น ทรัั ล พัั ฒ นา
พระราม 2 เรีียบร้้อยแล้้ว หรืือมีีแนวทางอื่่�นที่่�
CPNREIT ยอมรัับได้้มาทดแทน
ข) เซ็็นทรััลพััฒนาได้้ดำำ�เนิินการแก้้ไขสััญญาเช่่าที่่ดิ� ินอัันเป็็น
ที่่�ตั้้�งของโครงการเซ็็นทรััล ปิ่่�นเกล้้า ระหว่่างเซ็็นทรััล
พััฒนา กัับบริิษััท ห้้างเซ็็นทรััล ดีีพาทเมนท์์สโตร์์ จำำ�กััด
โดยกำำ�หนดให้้ CPNREIT สามารถเข้้าสวมสิิทธิติ ามสััญญา
เช่่าที่่ดิ� นิ ในกรณีีที่่เ� ซ็็นทรััลพััฒนาไม่่ปฏิบัิ ติั ติ ามสััญญาเช่่า
ที่่�ดิินดัังกล่่าวอัันอาจมีีผลให้้เลิิกสััญญาเช่่าที่่�ดิิน และ
รวมถึึงการแก้้ไขสััญญาเช่่าที่่�ดิิน โดยกำำ�หนดให้้ในกรณีี
ที่่� บ ริิ ษัั ท ห้้ า งเซ็็ น ทรัั ล ดีีพาทเมนท์์ ส โตร์์ จำำ�กัั ด มีี
ความประสงค์์จะโอนกรรมสิิทธิ์์�ในที่่�ดิินอัันเป็็นที่่�ตั้้�งของ
ศูู น ย์์ ก ารค้้ า เซ็็ น ทรัั ล ปิ่่� น เกล้้ า บริิ ษัั ท ห้้ า งเซ็็ น ทรัั ล
ดีีพาทเมนท์์ ส โตร์์ จำำ�กัั ด จะต้้ อ งกำำ� หนดให้้ ผู้้� รัั บ โอน
กรรมสิิทธิ์์ใ� นที่่ดิ� นิ จะต้้องรัับไปซึ่่�งสิิทธิแิ ละหน้้าที่่ทั้้� ง� ปวงที่่�
ผู้้�ให้้เช่่ามีีอยู่่�กัับผู้้�เช่่า ตามที่่กำ� ำ�หนดในสััญญาเช่่าที่่ดิ� ิน
อย่่างไรก็็ดีี แม้้ว่า่ สััญญาเช่่าช่่วงที่่ดิ� นิ จะสิ้้น� สุุดลงไม่่ว่า่ ด้้วยเหตุุผล
ใดก็็ตาม CPNREIT ยัังคงดำำ�รงสถานะเป็็นผู้้�มีีสิิทธิิครอบครอง
อาคารในฐานะผู้้�เช่่ า อาคาร และสามารถใช้้ ปร ะโยชน์์ จ าก
ทรััพย์์สินิ ที่่เ� ช่่าได้้ต่อ่ ไป ทั้้�งนี้้� ในกรณีีที่่สั� ญ
ั ญาเช่่าช่่วงที่่ดิ� นิ สิ้้น� สุุด
ลงอัันเนื่่�องมาจากความผิิดของผู้้�ให้้เช่่าช่่วงสิิทธิิในที่่�ดิิน และ
CPNREIT ไม่่ ใช้้ สิิ ทธิิ ห รืือไม่่ ส ามารถใช้้ สิิ ทธิิ ใ นการเข้้ า เป็็ น
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คู่่�สััญญาเช่่าที่่�ดิินแทนผู้้�ให้้เช่่าช่่วงสิิทธิิในที่่�ดิิน ตามเงื่่�อนไขที่่�
กำำ�หนดไว้้ในสััญญาเช่่าช่่วงที่่�ดิินได้้ ทาง CPNREIT จะได้้รัับ
ค่่าเช่่าช่่วงที่่ดิ� นิ ที่่ไ� ด้้ชำำ�ระล่่วงหน้้าคืืนจากผู้้�ให้้เช่่าช่่วงสิิทธิใิ นที่่ดิ� นิ
ตามสััดส่่วนระยะเวลาการเช่่าช่่วงที่่ดิ� นิ ที่่เ� หลืืออยู่่� นอกจากนี้้� ใน
กรณีีที่่�สััญญาเช่่าที่่�ดิินที่่�จััดทำำ�ระหว่่างผู้้�ให้้เช่่าช่่วงสิิทธิิในที่่�ดิิน
แก่่ CPNREIT และเจ้้าของที่่�ดิินมีีอัันต้้องสิ้้�นสุุดหรืือระงัับลง
จนเป็็นเหตุุให้้อาคารและสิ่่�งปลููกสร้้างที่่�ตั้้�งอยู่่�บนที่่�ดิินดัังกล่่าว
ต้้องตกเป็็นของเจ้้าของที่่�ดิิน ทางเจ้้าของที่่�ดิินดัังกล่่าวยัังคงมีี
ภาระผููกพัันและความรัับผิิดชอบตามกฎหมายที่่�จะต้้องให้้เช่่า
อาคารและสิ่่ง� ปลููกสร้้างแก่่ CPNREIT เพื่่อ� นำำ�ไปจััดหาประโยชน์์
ตามวััตถุุประสงค์์

1.20	ความเสี่่ย� งจากการอาจไม่่ ได้้รับั การต่่อสััญญาเช่่า
โครงการเซ็็นทรััล พระราม 3 ในปีีที่่� 30 และปีีที่่� 60
เนื่่�องจากสััญญาเช่่าโครงการเซ็็นทรััล พระราม 3 ที่่� CPNREIT
ทำำ�กับั บริิษัทั เซ็็นทรััลพััฒนา พระราม 3 จำำ�กัดั (“เซ็็นทรััลพััฒนา
พระราม 3”) นั้้�น จะสิ้้�นสุุดในวัันที่่� 15 สิิงหาคม 2578 โดยเมื่่�อ
สิ้้�นสุุดกำำ�หนดเวลาการเช่่าดัังกล่่าว เซ็็นทรััลพััฒนา พระราม 3
ได้้ตกลงให้้คำำ�มั่่น� แก่่ CPNREIT ว่่าจะให้้ CPNREIT มีีสิิทธิใิ นการ
ต่่อสััญญาเช่่าได้้อีีก 2 คราว ๆ ละ 30 ปีี ทั้้�งนี้้� แม้้ว่่า CPNREIT
จะมีีสิิ ทธิิ ใ นการต่่ อ สัั ญ ญาเช่่ า ดัั ง กล่่ า วตามคำำ�มั่่� น ที่่� เซ็็ น ทรัั ล
พััฒนา พระราม 3 ได้้ให้้ไว้้ตามสััญญาเช่่าก็็ตาม แต่่ CPNREIT
อาจไม่่สามารถใช้้สิิทธิิในการต่่อสััญญาดัังกล่่าวได้้ไม่่ว่่าจาก
สาเหตุุใดก็็ดีี เช่่น การผิิดสััญญาโดยเจตนาของเซ็็นทรััลพััฒนา
พระราม 3 หรืือมีีการเปลี่่�ยนแปลงกฎหมายหรืือข้้อปฏิิบััติิทาง
กฎหมายเกี่่ยวกั
� บั สััญญาเช่่า หรืือผู้้�รับั โอนกรรมสิิทธิ์์ใ� นทรััพย์์สินิ
ที่่�เช่่าซึ่่�งเป็็นบุุคคลภายนอกไม่่ปฏิิบััติิตามคำำ�มั่่�น หรืือการเข้้าสู่่�
กระบวนการล้้มละลายหรืือฟื้้�นฟููกิิจการของเซ็็นทรััลพััฒนา
พระราม 3 เป็็นต้้น
เพื่่อ� เป็็นการลดความเสี่่ย� งดัังกล่่าว CPNREIT จึึงกำำ�หนดเงื่อ่� นไข
ในสััญญาเช่่าให้้เซ็็นทรััลพััฒนา พระราม 3 ให้้คำำ�รัับรองว่่า
จะไม่่ขาย จำำ�หน่่ายหรืือโอนกรรมสิิทธิ์์�ในทรััพย์์สิินที่่�เช่่า ทั้้�งนี้้�
เพื่่�อดำำ�รงสถานะของผู้้�ให้้เช่่าตามสััญญาเช่่า และกำำ�หนดให้้
CPNREIT มีีสิิทธิใิ นการซื้้�ออสัังหาริิมทรััพย์์ที่เ่� ช่่าได้้ หากเซ็็นทรััล
พััฒนา พระราม 3 ไม่่สามารถให้้ CPNREIT ใช้้สิทธิ
ิ ต่ิ อ่ อายุุสัญ
ั ญา
เช่่าตามที่่ไ� ด้้ให้้คำำ�มั่่น� ไว้้ รวมทั้้�ง เซ็็นทรััลพััฒนาซึ่่ง� เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�
มีีอำำ� นาจควบคุุ มข องเซ็็ น ทรัั ล พัั ฒ นา พระราม 3 ตกลงที่่�
จะควบคุุมดููแลให้้เซ็็นทรััลพััฒนา พระราม 3 ปฏิิบััติิตามสััญญา
เช่่าอย่่างเคร่่งครััด นอกจากนี้้� CPNREIT ได้้จัดั ให้้เซ็็นทรััลพััฒนา
พระราม 3 นำำ�ทรััพย์์สินิ ที่่ใ� ห้้เช่่ามาจำำ�นองกัับ CPNREIT เพื่่อ� เป็็น
ประกัันการปฏิิบััติิตามสััญญาเช่่าและเยีียวยาความเสีียหายที่่�
อาจเกิิดขึ้้น� กัับ CPNREIT จากการที่่ไ� ม่่สามารถใช้้ทรััพย์์สินิ ที่่เ� ช่่า
ได้้ตามสััญญาเช่่าอีีกด้้วย อย่่างไรก็็ดีี การดำำ�เนิินการดัังกล่่าวอาจ
ไม่่สามารถเยีียวยาความเสีียหายทั้้�งหมดที่่�เกิิดขึ้้�นแก่่ CPNREIT
ได้้ทั้้�งหมด

1.21 การลงทุุนของ CPNREIT ในทรััพย์์สินิ บางโครงการ
จะไม่่ ได้้ลงทุุนในที่่�ดิิน
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1.22	ความเสี่่� ย งจากการลงทุุ น ในพื้้� น ที่่� เ ช่่ า ช่่ ว งใน
โครงการเซ็็นทรััล พััทยา
เนื่่� อ งจากพื้้� น ที่่� อ าคารบางส่่ ว นในโครงการเซ็็ น ทรัั ล พัั ทย า
ที่่� CPNREIT ลงทุุนประมาณ 4,827 ตารางเมตร เป็็นพื้้�นที่่�เช่่า
ช่่วงในอาคารที่่ผู้้�� ให้้เช่่าไปเช่่ามาจากเจ้้าของกรรมสิิทธิ์์� (กล่่าวคืือ
โครงการเซ็็นทรััล พััทยา เจ้้าของกรรมสิิทธิ์์�ในพื้้�นที่่� คืือ บริิษััท
สรรพสิินค้้าเซ็็นทรััล จำำ�กััด (สาขาเซ็็นทรััลเฟสติิวััล พััทยา บีีช)
ให้้เช่่าพื้้�นที่่�ดัังกล่่าวแก่่ ซีีพีีเอ็็น พััทยา ซึ่่�งการลงทุุนในพื้้�นที่่�เช่่า
ช่่วงดัังกล่่าว ทำำ�ให้้ CPNREIT ไม่่มีีอำำ�นาจควบคุุมการปฏิิบัติั ติ าม
สััญญาเช่่าพื้้�นที่่�ของคู่่�สััญญาที่่�เกี่่�ยวข้้อง ดัังนั้้�น CPNREIT จึึงไม่่
สามารถรัั บ ประกัั น ได้้ ว่่ า จะไม่่ มีี การยกเลิิ ก สัั ญ ญาเช่่ า พื้้� น ที่่�
ดัั ง กล่่ า ว ซึ่่� ง เหตุุ ดัั ง กล่่ า วอาจส่่ ง ผลกระทบต่่ อ การจัั ด หา
ผลประโยชน์์จากทรััพย์์สิินในอนาคต
อย่่างไรก็็ดีี พื้้�นที่่�เช่่าช่่วงดัังกล่่าวในโครงการเซ็็นทรััล พััทยา
เป็็นเพีียงพื้้�นที่่�บางส่่วนในอาคารซึ่่�งมีีจำำ�นวนไม่่มาก และมีี
สััดส่่วนการลงทุุนที่่�ต่ำำ��เมื่่�อเทีียบกัับพื้้�นที่่�ในอาคารทั้้�งหมดที่่�
CPNREIT ลงทุุน อีีกทั้้�ง เซ็็นทรััลพััฒนาในฐานะที่่เ� ป็็นบริิษัทั ใหญ่่
ของซีีพีีเอ็็น พััทยา ซึ่่ง� เป็็นผู้้�ให้้เช่่าอาคารโครงการเซ็็นทรััล พััทยา
ได้้กำำ�หนดมาตรการควบคุุมดููแลการปฏิิบััติิตามสัั ญญาของ
ซีีพีีเอ็็น พััทยา และมาตรการในการป้้องกัันและเยีียวยาเพื่่�อ
มิิให้้ซีีพีีเอ็็น พััทยา กระทำำ�การใด ๆ อัันเป็็นการผิิดนััดสััญญาเช่่า
พื้้�นที่่�อาคาร ซึ่่�ง CPNREIT ได้้รัับความยิินยอมจากเจ้้าของ
กรรมสิิทธิ์์�ในพื้้�นที่่�โครงการเซ็็นทรััล พััทยา ในการให้้ CPNREIT
เข้้าสวมสิิทธิิแทนซีีพีีเอ็็น พััทยา หากซีีพีีเอ็็น พััทยา ไม่่สามารถ
ปฏิิบััติิตามสััญญาดัังกล่่าวได้้
นอกจากนี้้� ในกรณีีที่่� CPNREIT ไม่่สามารถนำำ�พื้้�นที่่�ที่่�เช่่าช่่วงใน
โครงการเซ็็นทรััล พััทยา ไปจััดหาประโยชน์์ได้้เนื่่�องจากเป็็น
ความผิิดของซีีพีีเอ็็น พััทยา CPNREIT จะมีีสิิทธิิบอกเลิิกสััญญา
ได้้ทัันทีี โดยที่่�ซีีพีีเอ็็น พััทยา จะต้้องคืืนค่่าเช่่าสำำ�หรัับทรััพย์์สิิน
ที่่เ� ช่่าช่่วงสำำ�หรัับระยะเวลาการเช่่าช่่วงที่่ค� งเหลืือ รวมถึึงเงิินหรืือ
ผลประโยชน์์ อื่่� น ใดที่่� ไ ด้้ รัั บ ไว้้ ใ นนาม CPNREIT คืืนให้้ แ ก่่
CPNREIT อีีกทั้้� ง จะต้้ อ งชำำ�ร ะค่่ า ขาดประโยชน์์ จ ากการที่่�
CPNREIT ไม่่สามารถใช้้ประโยชน์์ซึ่่�งทรััพย์์สิินที่่�เช่่าช่่วงให้้แก่่
CPNREIT ด้้วย
	ดัังนั้้�น การเช่่าช่่วงพื้้�นที่่�อาคารในโครงการดัังกล่่าวจึึงมีีความ
เสี่่ย� งต่่อ CPNREIT ในระดัับต่ำำ�� และไม่่มีีผลกระทบต่่อการจััดหา
ประโยชน์์ของ CPNREIT จากทรััพย์์สินิ ที่่ล� งทุุนอย่่างมีีนััยสำำ�คัญ
ั

1.23 ข้้อจำำ�กััดในการจััดหาประโยชน์์ ในโครงการอาคาร
สำำ�นัักงานเดอะไนน์์ ทาวเวอร์์ส
	สััญญาเช่่าพื้้น� ที่่ใ� นโครงการอาคารสำำ�นักั งานเดอะไนน์์ ทาวเวอร์์ส
กัับผู้้�เช่่าบางราย มีีข้้อจำำ�กัดั ห้้ามมิิให้้ผู้้�ให้้เช่่าประกอบธุุรกิจิ หรืือ
อนุุญาตให้้บุคุ คลใดประกอบธุุรกิจิ ที่่เ� ป็็นการแข่่งขัันกัับธุุรกิจข
ิ อง
ผู้้�เช่่าภายในพื้้�นที่่โ� ครงการเดอะไนน์์ ทาวเวอร์์ส ตลอดระยะเวลา
ตามสัั ญ ญาเช่่ า ดัั ง กล่่ า ว ซึ่่� ง ข้้ อ กำำ� หนดดัั ง กล่่ า วอาจทำำ� ให้้
CPNREIT มีีข้้อจำำ�กััดในการจััดหาประโยชน์์จากพื้้�นที่่�โครงการ
อาคารสำำ�นัักงานเดอะไนน์์ ทาวเวอร์์ส

อย่่างไรก็็ดีี เนื่่�องจากอััตราการเช่่าพื้้�นที่่� (Occupancy Rate)
ของโครงการอาคารสำำ�นัักงานเดอะไนน์์ ทาวเวอร์์ส ในปััจจุุบััน
มีีอัั ตร าค่่ อ นข้้ า งสูู ง ดัั ง นั้้� น ข้้ อ จำำ�กัั ด ดัั ง กล่่ า วจึึงอาจไม่่ เ ป็็ น
อุุ ป สรรคต่่ อ การจัั ด หาประโยชน์์ ใ นพื้้� น ที่่� โ ครงการอาคาร
สำำ�นัักงานเดอะไนน์์ ทาวเวอร์์ส อย่่างมีีนััยสำำ�คััญแต่่อย่่างใด
ทั้้�งนี้้� ผู้้�จััดการกองทรััสต์์และผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์จะใช้้
ความพยายามในการลดข้้อจำำ�กััดในการจััดหาผลประโยชน์์
ดัังกล่่าว เมื่่�อมีีการพิิจารณาการต่่อสััญญาเช่่าพื้้�นที่่�และสััญญา
บริิการในครั้้�งต่่อไป ทั้้�งนี้้� ณ 31 ธัันวาคม 2563 สััดส่่วนพื้้�นที่่�
เช่่าของผู้้�เช่่าบางรายที่่�มีีข้้อจำำ�กััดดัังกล่่าวในสััญญาเช่่าพื้้�นที่่�
คิิดเป็็นประมาณร้้อยละ 2.5 ของพื้้�นที่่�ให้้เช่่าของโครงการ
อาคารสำำ�นัักงานเดอะไนน์์ ทาวเวอร์์ส

1.24	ความเสี่่�ยงที่่�เกิิดขึ้้�นจากการกู้้�ยืืมเงิิน
	สััดส่่วนการกู้้�ยืืมเงิินของ CPNREIT อยู่่�ที่่�ประมาณร้้อยละ 32.2
(สััดส่่วนการกู้้�ยืืมเงิินคำำ�นวณจากสััดส่่วนการกู้้�ยืืมเงิินในปััจจุบัุ นั
ของ CPNREIT ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 โดยมููลค่่าทรััพย์์สิิน
รวมของ CPNREIT รวมมููลค่่าทรััพย์์สิินจากโครงการเซ็็นทรััล
พระราม 2 (ช่่ ว งต่่ อ อายุุ ) ซึ่่� ง เป็็ น ไปตามมาตรฐานบัั ญ ชีี
ที่่เ� กี่่ยว
� ข้้อง อนึ่่�ง หนี้้�สินิ ตามสััญญาเช่่าการเงิิน (Lease Liability)
ของโครงการเซ็็นทรััล พระราม 2 (ช่่วงต่่ออายุุ) ไม่่ถืือเป็็นการ
กู้้�ยืืมตามหลัักเกณฑ์์ของสำำ�นัักงาน ก.ล.ต.) CPNREIT อาจมีี
ความเสี่่� ย งจากการกู้้�ยืืมเงิิ น ดัั ง กล่่ า วได้้ เนื่่� อ งจากการ
เปลี่่�ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิิจ อััตราดอกเบี้้�ย และความ
สามารถในการชำำ�ร ะหนี้้� ข องคู่่�สัั ญ ญาที่่� เ กี่่� ยว ข้้ อ งที่่� อ าจ
ส่่ ง ผลกระทบต่่ อ ผลการดำำ� เนิิ น งานของ CPNREIT ทำำ� ให้้
CPNREIT อาจมีีสภาพคล่่องไม่่เพีียงพอในการชำำ�ระคืืนเงิินต้้น
และ/หรืือดอกเบี้้�ย รวมถึึง CPNREIT อาจมีีความเสี่่ย� งจากความ
สามารถในการชำำ�ร ะคืืนเงิิ น ต้้ น และ/หรืือดอกเบี้้� ย ที่่� ล ดลง
นอกจากนี้้� CPNREIT อาจมีีความเสี่่�ยงทางการเงิินหากมีีการ
ชำำ�ระคืืนเงิินกู้้�ยืืมโดยการ Refinance โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งเมื่่�อ
กระแสเงิินสดของ CPNREIT ลดลงเนื่่อ� งจากการสิ้้�นสุุดของสิิทธิิ
การเช่่าในทรััพย์์สินิ ที่่ล� งทุุนบางโครงการ รวมทั้้�งความเสี่่ย� งที่่อ� าจ
มีีต้้นทุุนดอกเบี้้�ยที่่�เพิ่่�มขึ้้�น และอาจมีีผลกระทบต่่อการจ่่าย
ประโยชน์์ ต อบแทนให้้ แ ก่่ ผู้้�ถืื อหน่่ วยท รัั ส ต์์ รวมถึึงอาจมีี
ความจำำ�เป็็นที่่� CPNREIT จะต้้องเพิ่่�มทุุนโดยการออกและเสนอ
ขายหน่่วยทรััสต์์เพิ่่�มเติิมเพื่่�อชำำ�ระคืืนเงิินกู้้�ยืืม
	ทั้้�งนี้้� CPNREIT จะใช้้ความพยายามในการดำำ�เนิินการใด ๆ ที่่�
จำำ�เป็็นเพื่่�อลดความเสี่่�ยงดัังกล่่าว อย่่างไรก็็ตาม ในการดำำ�เนิิน
การใด ๆ ดัั ง กล่่ า ว CPNREIT จะดำำ� เนิิ น การโดยคำำ�นึึ งถึึง
ประโยชน์์ของผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์เป็็นสำำ�คััญ

1.25	ความเสี่่�ยงจากการที่่� เซ็็นทรััลพััฒนา เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�น
รายใหญ่่ แ ละผู้้�มีีอำำ� นาจควบคุุ ม ของผู้้�จัั ด การ
กองทรััสต์์
	ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่และผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของผู้้�จััดการกองทรััสต์์
คืือเซ็็นทรััลพััฒนา โดย เซ็็นทรััลพััฒนาถืือหุ้้�นคิิดเป็็นสััดส่่วน
ร้้อยละ 99.99 ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่�มีีสิิทธิิออกเสีียงทั้้�งหมดของ
ผู้้�จัั ด การกองทรัั ส ต์์ ทำำ� ให้้ เซ็็ น ทรัั ล พัั ฒ นามีีอำำ� นาจควบคุุ ม

นโยบายทางธุุรกิจิ การดำำ�เนิินงานและการเงิินของผู้้�จััดการกอง
ทรััสต์์ได้้ทั้้�งหมด นอกจากนี้้�เซ็็นทรััลพััฒนายัังเป็็นผู้้�ถืือหน่่วย
ทรัั ส ต์์ ร ายใหญ่่ ที่่� สุุ ด ของ CPNREIT ทำำ� ให้้ เซ็็ น ทรัั ล พัั ฒ นา
มีีสััดส่่วนการมีีสิิทธิิออกเสีียงอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ ในการประชุุม
ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ของ CPNREIT สำำ�หรัับวาระที่่�เซ็็นทรััลพััฒนา
ไม่่ใช่่ผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีียเป็็นพิิเศษ
อย่่างไรก็็ตาม การปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของผู้้�จััดการกองทรััสต์์จะอยู่่�
ภายใต้้ การกำำ�กัั บดูู แลของทรัั ส ตีี โดยในการบริิ หารจัั ดการ
CPNREIT ผู้้�จัั ด การกองทรัั ส ต์์ จ ะต้้ อ งดำำ� เนิิ น การให้้ เ ป็็ น ไป
ตามข้้อกำำ�หนดของสััญญาก่่อตั้้�งทรััสต์์ สััญญาแต่่งตั้้�งผู้้�จััดการ
กองทรััสต์์ และกฎเกณฑ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้อง รวมถึึงในการดำำ�เนิินการ
ของผู้้�จััดการกองทรััสต์์ ได้้มีีการแต่่งตั้้ง� กรรมการอิิสระในสััดส่่วน
อย่่างน้้อย 1 ใน 3 ของจำำ�นวนกรรมการทั้้�งคณะของผู้้�จััดการ
กองทรััสต์์ โดยกรรมการอิิสระจะทำำ�หน้้าที่่�ในการพิิจารณาให้้
ความเห็็นหรืือให้้ข้อ้ สัังเกตเกี่่ยวกั
� บั รายการกัับบุุคคลที่่เ� กี่่ยว
� ข้้อง
ของ CPNREIT หรืือรายการที่่� อ าจมีีความขัั ด แย้้ ง ทาง
ผลประโยชน์์ ซึ่่�งทำำ�ให้้เกิิดการตรวจสอบและถ่่วงดุุลภายใน
โครงสร้้างคณะกรรมการของผู้้�จััดการกองทรััสต์์
นอกจากนี้้� ในการเข้้าทำำ�รายการได้้มา/จำำ�หน่่ายไปซึ่่�งทรััพย์์สิิน
ที่่สำ� ำ�คัญ
ั รายการที่่เ� กี่่ยว
� โยงกััน รวมถึึงรายการอื่่น� ใดที่่มีีนั
� ยสำ
ั ำ�คัญ
ั
โดย CPNREIT ผู้้�จัั ด การกองทรัั ส ต์์ จ ะดำำ� เนิิ น การให้้ มีี การ
พิิจารณาและอนุุมััติิการทำำ�รายการ ให้้เป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์
ที่่เ� กี่่ยว
� ข้้อง โดยผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ที่มีีส่
่� ว่ นได้้เสีียเป็็นพิิเศษในวาระ
ใดที่่�มีีการพิิจารณาในที่่�ประชุุมจะไม่่มีีสิิทธิิออกเสีียงลงคะแนน
ในวาระดัังกล่่าว

1.26	ความเสี่่ย� งจากความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ที่อ่� าจ
เกิิดขึ้้น� ระหว่่าง CPNREIT และกลุ่่�มเซ็็นทรััลพััฒนา
ซึ่่�งทำำ�หน้้าที่่�เป็็นผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์
แม้้ว่่าผู้้�จััดการกองทรััสต์์จะได้้กำำ�หนดบทบาทและขอบเขต
การปฏิิ บัั ติิ ห น้้ า ที่่� ข องเซ็็ น ทรัั ล พัั ฒ นาในฐานะผู้้�บริิ ห าร
อสัังหาริิมทรััพย์์ ในการบริิหารจััดการทรััพย์์สิินของ CPNREIT
ในส่่วนที่่เ� ป็็นศููนย์์การค้้าและอาคารสำำ�นักั งาน อย่่างระมััดระวััง
ความขัั ด แย้้ ง ทางผลประโยชน์์ ร ะหว่่ า ง CPNREIT และ
กลุ่่�มเซ็็นทรััลพััฒนายัังอาจเกิิดขึ้้�นได้้จากการที่่�กลุ่่�มเซ็็นทรััล
พััฒนาประกอบธุุรกิิจให้้เช่่าและบริิการพื้้�นที่่�ภายในศููนย์์การค้้า
และอาคารสำำ�นัักงานในหลาย ๆ พื้้�นที่่� เป็็นธุุรกิิจหลััก รวมถึึง
กลุ่่�มเซ็็นทรััลพััฒนายัังมีีหน้้าที่่ใ� นการจััดหาผู้้�เช่่าร้้านค้้าและผู้้�เช่่า
ในอาคารสำำ�นัักงานให้้แก่่ทรััพย์์สิินของ CPNREIT ด้้วย ซึ่่�งอาจ
ทำำ�ให้้ศููนย์์การค้้า และ/หรืืออาคารสำำ�นัักงานของ CPNREIT มีี
อััตราการเช่่าลดลง ค่่าเช่่าที่่�เรีียกเก็็บจากผู้้�เช่่าพื้้�นที่่�ลดลงหรืือ
ไม่่สามารถขึ้้�นอััตราค่่าเช่่าได้้
อย่่างไรก็็ตาม โอกาสที่่�จะเกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์นั้้�น
มีีไม่่มากนััก เนื่่�องจากการตััดสิินใจเลืือกเช่่าพื้้�นที่่�จะขึ้้�นอยู่่�กัับ
ความต้้องการของผู้้�เช่่าแต่่ละรายในการเลืือกพื้้�นที่่�ซึ่่�งจะขึ้้�นอยู่่�
กัั บ ทำำ� เลที่่� ตั้้� ง ของอาคารสำำ�นัั ก งานหรืือศูู น ย์์ ก ารค้้ า และ
ขนาดของพื้้�นที่่� รวมทั้้�งโครงการต่่าง ๆ ของกลุ่่�มเซ็็นทรััลพััฒนา
มีีความแตกต่่างกััน ทั้้�งในแง่่ของกลุ่่�มลููกค้้าเป้้าหมาย การให้้
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บริิการ สถาปััตยกรรมและการตกแต่่ง และทำำ�เลที่่�ตั้้�งซึ่่�งล้้วน
แต่่ เ ป็็ น ปัั จจัั ยสำำ�คัั ญ ในการตัั ด สิิ น ใจเข้้ า ใช้้ บ ริิ ก ารของลูู ก ค้้ า
ผู้้�เช่่าพื้้�นที่่� ดัังนั้้�น ลููกค้้าผู้้�เช่่าพื้้�นที่่�จึึงเป็็นผู้้�กำำ�หนดและตััดสิินใจ
ว่่าจะเลืือกเช่่าพื้้�นที่่ใ� นโครงการศููนย์์การค้้าหรืืออาคารสำำ�นักั งาน
โครงการใด ให้้ตรงตามความต้้องการของตนเองเป็็นหลััก
นอกจากนี้้� CPNREIT ได้้ทำำ�การว่่าจ้้างกลุ่่�มเซ็็นทรััลพััฒนา
ให้้บริิหารทรััพย์์สินิ ของ CPNREIT ในส่่วนที่่เ� ป็็นศููนย์์การค้้าและ
อาคารสำำ�นักั งาน ผ่่านโครงสร้้างสััญญาที่่จ� ะสร้้างแรงจููงใจให้้แก่่
กลุ่่�มเซ็็ น ทรัั ล พัั ฒ นาในการสร้้ า งผลกำำ� ไรในระดัั บ ที่่� ดีี ให้้ แ ก่่
CPNREIT อย่่างต่่อเนื่่�อง โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อให้้เซ็็นทรััล
พััฒนามีีการบริิหารจััดการทรััพย์์สินิ ของ CPNREIT ในส่่วนที่่เ� ป็็น
ศููนย์์การค้้าและอาคารสำำ�นัักงาน เพื่่�อเพิ่่�มรายได้้ค่่าเช่่าและ
ค่่าบริิการ โดยมีีการควบคุุมต้้นทุุนและค่่าใช้้จ่่ายที่่�เกี่่�ยวข้้องให้้
อยู่่�ในระดัับที่่�เหมาะสม อัันจะช่่วยลดความเสี่่�ยงจากการเกิิด
ความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ดัังกล่่าวได้้
	สำำ�หรัับมาตรการป้้องกัันความขััดแข้้งทางผลประโยชน์์ในส่่วน
ของทรััพย์์สิินที่่�เซ็็นทรััลพััฒนาเป็็นผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์
ผู้้�จััดการกองทรััสต์์ได้้กำำ�หนดแนวทางในการพิิจารณาผลการ
ปฏิิ บัั ติิ ง านของเซ็็ น ทรัั ล พัั ฒ นาในสัั ญ ญาแต่่ ง ตั้้� ง ผู้้�บริิ ห าร
อสัังหาริิมทรััพย์์ โดยผู้้�จััดการกองทรััสต์์สามารถเปลี่่ย� นผู้้�บริิหาร
อสัังหาริิมทรััพย์์ได้้ ในกรณีีดัังต่่อไปนี้้�
- กรณีีที่่�อััตราการให้้เช่่าพื้้�นที่่�เฉลี่่�ย (Occupancy Rate)
ในทรััพย์์สินิ ที่่� CPNREIT ลงทุุนและอยู่่�ภายใต้้การบริิหาร
ของเซ็็นทรััลพััฒนาลดลงต่ำำ��กว่่าร้้อยละ 50 เป็็นระยะเวลา
ต่่อเนื่่อ� งกัันเกิินกว่่า 3 เดืือน ผู้้�จััดการกองทรััสต์์อาจเสนอ
ให้้ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์พิิจารณาและลงมติิให้้มีีการ
เลิิ กสัั ญญาแต่่ งตั้้�งผู้้�บริิ หารอสัั งหาริิมทรัั พย์์ ได้้ หากที่่�
ประชุุมผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์มีีมติิด้้วยคะแนนเสีียงเกิินกว่่า
กึ่่�งหนึ่่�งของจำำ�นวนหน่่วยทรััสต์์ทั้้�งหมดของ CPNREIT ให้้
มีีการเลิิกสััญญา
	ทั้้�งนี้้� อััตราการให้้เช่่าพื้้�นที่่�ให้้คำำ�นวณจากจำำ�นวนพื้้�นที่่�ที่่�ให้้เช่่า
จริิงหารด้้วยพื้้�นที่่�ที่่�สามารถให้้เช่่าได้้ทั้้�งหมด โดยจำำ�นวนพื้้�นที่่�
ที่่�ให้้เช่่าได้้ทั้้�งหมดไม่่รวมพื้้�นที่่�ส่่วนกลาง พื้้�นที่่�จััดการประชุุม
และพื้้�นที่่�ที่่�ไม่่สามารถให้้เช่่าได้้ในขณะใดขณะหนึ่่�ง เนื่่�องจาก
เหตุุสุดุ วิิสัยั หรืือเนื่่อ� งจากการซ่่อมแซมและตกแต่่งพื้้�นที่่ดั� งั กล่่าว
โดยใช้้ข้อ้ มููลจากรายงานประจำำ�เดืือน ในการคำำ�นวณพื้้�นที่่ใ� ห้้เช่่า
ดัังกล่่าว
	สำำ�หรัับมาตรการป้้องกัันความขััดแข้้งทางผลประโยชน์์ในส่่วน
ของทรัั พ ย์์ สิิ น ที่่� GLAND หรืือสเตอร์์ ลิิ ง เป็็ น ผู้้�บริิ ห าร
อสัังหาริิมทรััพย์์ สััญญาตกลงกระทำำ�การที่่�จะเข้้าทำำ�ระหว่่าง
CPNREIT กัับ GLAND และ CPNREIT กัับสเตอร์์ลิิง ได้้มีี
ข้้อกำำ�หนดในสััญญาตกลงกระทำำ�การ ดัังต่่อไปนี้้�
(1) GLAND และสเตอร์์ลิิง ในฐานะผู้้�ให้้สััญญา ตกลงว่่าใน
การประกอบกิิจการอาคารสำำ�นัักงานให้้เช่่าในโครงการ
เดอะ แกรนด์์ พระราม 9 ผู้้�ให้้สััญญา และ/หรืือบุุคคลที่่�
เกี่่ยว
� ข้้องกัับผู้้�ให้้สัญ
ั ญา จะไม่่ดำำ�เนิินการ ใด ๆ อัันเป็็นการ
ชัักชวน เชิิญชวน หรืือจููงใจให้้ผู้้�เช่่าพื้้�นที่่สำ� ำ�นักั งานภายใน
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ทรััพย์์สิินที่่� CPNREIT ลงทุุน ไปเช่่าพื้้�นที่่�สำำ�นัักงานของ
โครงการย่่อยอื่่น� ๆ ภายในโครงการเดอะ แกรนด์์ พระราม 9
(2)	นัั บ จากวัั น ที่่� CPNREIT ได้้ ล งทุุ น ในทรัั พ ย์์ สิิ น ที่่� เช่่ า
ผู้้�ให้้สัญ
ั ญาตกลงว่่าการกำำ�หนดอััตราค่่าเช่่าและค่่าบริิการ
ของพื้้�นที่่�สำำ�นัักงานที่่�ให้้เช่่าแก่่ผู้้�เช่่าพื้้�นที่่�และผู้้�รัับบริิการ
รายใหม่่ และผู้้�เช่่าพื้้�นที่่�และผู้้�รัับบริิการรายเดิิมซึ่่�งขอเช่่า
พื้้�นที่่�เพิ่่�มเติิม ของโครงการย่่อยอื่่�น ๆ ภายในโครงการ
เดอะแกรนด์์ พระราม 9 ต้้องไม่่เป็็นการแข่่งขัันกัับการให้้
เช่่าพื้้�นที่่�สำำ�นัักงานที่่�ให้้เช่่าแก่่ผู้้�เช่่าพื้้�นที่่�และผู้้�รัับบริิการ
รายใหม่่ และผู้้�เช่่าพื้้�นที่่�และผู้้�รัับบริิการรายเดิิมซึ่่�งขอเช่่า
พื้้�นที่่เ� พิ่่�มเติิมของทรััพย์์สินิ ที่่เ� ช่่าอาคารสำำ�นักั งานโครงการ
เดอะไนน์์ ทาวเวอร์์ส และทรััพย์์สิินที่่�เช่่าโครงการอาคาร
สำำ�นัักงานยููนิิลิิเวอร์์ เฮ้้าส์์ รวมถึึงการไม่่ให้้การสนัับสนุุน
หรืือประโยชน์์ ต อบแทนใด ๆ แก่่ ผู้้� เช่่ า พื้้� น ที่่� แ ละ
ผู้้�รัั บ บริิ ก ารรายใหม่่ และผู้้�เช่่ า พื้้� น ที่่� แ ละผู้้�รัั บ บริิ ก าร
รายเดิิมซึ่่�งขอเช่่าพื้้�นที่่�เพิ่่�มเติิมของโครงการย่่อยอื่่�น ๆ
ภายในโครงการเดอะ แกรนด์์ พระราม 9 ซึ่่�งไม่่เป็็นไป
ตามปกติิทางการค้้า เพื่่�อจููงใจให้้เข้้าทำำ�สััญญาเช่่าและ
สััญญาบริิการ
	ทั้้�งนี้้� เว้้นแต่่จะได้้รัับความยิินยอมเป็็นลายลัักษณ์์อัักษร
จาก CPNREIT ผู้้�ให้้สััญญาตกลงว่่า ตลอดระยะเวลา
การเช่่า หากอััตราการเช่่าพื้้�นที่่สำ� ำ�นัักงาน (Occupancy
Rate) ของทรัั พ ย์์ สิิ น ที่่� เช่่ า โครงการอาคารสำำ�นัั ก งาน
เดอะไนน์์ ทาวเวอร์์ส หรืือทรััพย์์สิินที่่�เช่่าโครงการอาคาร
สำำ�นัักงานยููนิิลีีเวอร์์ เฮ้้าส์์ ต่ำำ��กว่่าร้้อยละ 92 ของแต่่ละ
โครงการที่่� CPNREIT ลงทุุน ผู้้�ให้้สััญญา และ/หรืือบุุคคล
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับผู้้�ให้้สััญญา จะกำำ�หนดอััตราค่่าเช่่าและ
ค่่าบริิการของพื้้�นที่่�สำำ�นัักงานที่่�ให้้เช่่าแก่่ผู้้�เช่่าพื้้�นที่่�และ
ผู้้�รัั บ บริิ ก ารรายใหม่่ และผู้้�เช่่ า พื้้� น ที่่� แ ละผู้้�รัั บ บริิ ก าร
รายเดิิมซึ่่�งขอเช่่าพื้้�นที่่�เพิ่่�มเติิมของโครงการย่่อยอื่่�น ๆ
ภายในโครงการเดอะ แกรนด์์ พระราม 9 ให้้เป็็นดัังนี้้�
-	สููงกว่่าร้้อยละ 15 ของอััตราค่่าเช่่าและค่่าบริิการ
ของพื้้� น ที่่� สำำ�นัั ก งานที่่� ใ ห้้ เช่่ า แก่่ ผู้้� เช่่ า พื้้� น ที่่� แ ละ
ผู้้�รับั บริิการรายใหม่่ และผู้้�เช่่าพื้้�นที่่แ� ละผู้้�รับั บริิการ
รายเดิิมซึ่่�งขอเช่่าพื้้�นที่่�เพิ่่�มเติิม ในทรััพย์์สิินที่่�เช่่า
โครงการอาคารสำำ�นัักงานเดอะไนน์์ ทาวเวอร์์ส
-	สููงกว่่าร้้อยละ 10 ของอััตราค่่าเช่่าและค่่าบริิการ
ของพื้้� น ที่่� สำำ�นัั ก งานที่่� ใ ห้้ เช่่ า แก่่ ผู้้� เช่่ า พื้้� น ที่่� แ ละ
ผู้้�รับั บริิการรายใหม่่ และผู้้�เช่่าพื้้�นที่่แ� ละผู้้�รับั บริิการ
รายเดิิมซึ่่�งขอเช่่าพื้้�นที่่�เพิ่่�มเติิมในทรััพย์์สิินที่่�เช่่า
โครงการอาคารสำำ�นัักงานยููนิิลีีเวอร์์ เฮ้้าส์์
	ซึ่่�งอััตราค่่าเช่่าและค่่าบริิการของพื้้�นที่่�สำำ�นัักงานที่่�ให้้เช่่า
แก่่ผู้้�เช่่าพื้้�นที่่แ� ละผู้้�รับั บริิการรายใหม่่ และผู้้�เช่่าพื้้�นที่่แ� ละ
ผู้้�รัับบริิการรายเดิิมซึ่่�งขอเช่่าพื้้�นที่่�เพิ่่�มเติิมในทรััพย์์สิิน
ที่่�เช่่าดัังกล่่าว จะถููกกำำ�หนดขึ้้�นในการจััดทำำ�งบประมาณ
ประจำำ�ปีีในแต่่ละปีีโดยผู้้�จััดการกองทรััสต์์ โดยข้้อตกลง
กำำ�หนดอััตราค่่าเช่่าและค่่าบริิการดัังกล่่าวจะใช้้กัับพื้้�นที่่�

สำำ�นัักงานให้้เช่่าที่่�มีีบริิเวณ (Zone) และขนาดพื้้�นที่่�เท่่า
หรืือใกล้้เคีียงกัันระหว่่าง (ก) พื้้�นที่่�ภายในโครงการย่่อย
อื่่�น ๆ ภายในโครงการเดอะ แกรนด์์ พระราม 9 และ
(ข) พื้้� น ที่่� ภ ายในโครงการอาคารสำำ�นัั ก งานเดอะไนน์์
ทาวเวอร์์ส และ/หรืือโครงการอาคารสำำ�นัักงานยููนิิลีีเวอร์์
เฮ้้าส์์ ตามที่่�กำำ�หนดไว้้ในสััญญา
ในการนี้้� คู่่�สััญญาตกลงว่่า ข้้อตกลงกำำ�หนดอััตราค่่าเช่่า
และค่่าบริิการจะไม่่นำำ�มาใช้้บังั คัับกัับพื้้�นที่่สำ� ำ�นักั งานให้้เช่่า
ของโครงการใดในโครงการย่่อยอื่่�น ๆ ภายในโครงการ
เดอะ แกรนด์์ พระราม 9 หากเป็็นกรณีีดัังนี้้�
- กรณีีที่่�ผู้้�ให้้สััญญา และ/หรืือบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
ผู้้�ให้้สัญ
ั ญา ได้้จำำ�หน่่าย จ่่าย โอน หรืือให้้เช่่า (ที่่มิ� ใิ ช่่
เป็็นการให้้เช่่าพื้้�นที่่�ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจให้้เช่่าพื้้�นที่่�
สำำ�นักั งานแก่่ลูกู ค้้าทั่่�วไปตามปกติิทางการค้้า) พื้้�นที่่�
สำำ�นัักงานให้้เช่่าโครงการนั้้�น ๆ ทั้้�งหมด แก่่บุุคคล
อื่่�นซึ่่�งไม่่ใช่่บุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับผู้้�ให้้สััญญา ทั้้�งนี้้�
ภายใต้้ข้้อกำำ�หนดและเงื่่�อนไขในเรื่่�องสิิทธิิในการ
ปฏิิเสธก่่อน หรืือ
- กรณีีที่่� CPNREIT ลงทุุนในพื้้�นที่่�สำำ�นัักงานให้้เช่่า
ภายในโครงการนั้้�น ๆ
เพื่่�อประโยชน์์แห่่งสััญญาข้้อนี้้� หากอััตราการเช่่าพื้้�นที่่�
สำำ�นัักงาน (Occupancy Rate) ของทรััพย์์สิินที่่�เช่่า
โครงการเดอะไนน์์ ทาวเวอร์์ ส หรืือทรัั พ ย์์ สิิ น ที่่� เช่่ า
โครงการยููนิลีีิ เวอร์์ เฮ้้าส์์ ต่ำำ��กว่่าร้้อยละ 92 ตามที่่กำ� ำ�หนด
ข้้ า งต้้ น ผู้้�ให้้ สัั ญ ญาตกลงเปิิ ด เผยหรืือจัั ด ให้้ บุุ ค คล
ที่่� เ กี่่� ยว ข้้ อ งกัั บ ผู้้�ให้้ สัั ญ ญา เปิิ ด เผยข้้ อ มูู ล ค่่ า เช่่ า และ
ค่่ า บริิ ก าร เงื่่� อ นไข และระยะเวลาการเช่่ า ของพื้้� น ที่่�
สำำ�นัักงานให้้เช่่าของโครงการย่่อยอื่่�น ๆ ภายในโครงการ
เดอะ แกรนด์์ พระราม 9 ให้้ CPNREIT ทราบเป็็น
ลายลัักษณ์์อัักษรทุุกไตรมาส รวมถึึงให้้สิิทธิิ CPNREIT
เข้้าไปตรวจสอบข้้อมููลดัังกล่่าวตามที่่� CPNREIT ร้้องขอ
และเห็็นสมควร
นอกจากนี้้� ภายในระยะเวลาประมาณ 4 ปีี (สิ้้�นสุุดวัันที่่�
18 เมษายน 2567) นัับจากวัันที่่� CPNREIT ได้้ลงทุุนใน
โครงการอาคารสำำ�นัักงานเดอะไนน์์ ทาวเวอร์์ส และ
โครงการอาคารสำำ�นัักงานยููนิิลีีเวอร์์ เฮ้้าส์์ หาก GLAND
หรืือ สเตอร์์ลิิง และ/หรืือบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ GLAND
หรืือสเตอร์์ลิิงมีีความประสงค์์จะจำำ�หน่่าย จ่่าย โอน หรืือ
ให้้เช่่า (ที่่มิ� ใิ ช่่เป็็นการให้้เช่่าพื้้�นที่่ใ� นการดำำ�เนิินธุุรกิจิ ให้้เช่่า
พื้้�นที่่�สำำ�นัักงานแก่่ลููกค้้าทั่่�วไปตามปกติิทางการค้้า) ไม่่ว่่า
ทั้้�งหมดหรืือแต่่บางส่่วนของทรััพย์์สินิ ที่่ใ� ช้้ในการประกอบ
ธุุรกิิจพื้้�นที่่�สำำ�นัักงานให้้เช่่าที่่�อยู่่�ในโครงการเดอะ แกรนด์์
พระราม 9 GLAND หรืือสเตอร์์ลิงิ ตกลงว่่า GLAND หรืือ
สเตอร์์ลิิง และ/หรืือบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ GLAND หรืือ
สเตอร์์ลิิงจะดำำ�เนิินการให้้ CPNREIT ได้้รัับสิิทธิิในการ
ปฏิิเสธก่่อน (Right of First Refusal) ในการลงทุุนใน
ทรััพย์์สิินดัังกล่่าวนั้้�น

1.27	ความเสี่่� ย งในโครงการเซ็็ น ทรัั ล พระราม 2
(ช่่วงต่่ออายุุ) เนื่่�องจากเจ้้าของที่่�ดิินไม่่ประสงค์์
จะรัับโอนอาคารและสิ่่�งปลููกสร้้างที่่� CPNREIT
จะลงทุุน
เนื่่�องจากสััญญาเช่่าที่่�ดิินโครงการเซ็็นทรััล พระราม 2 (ช่่วง
ต่่ออายุุ) กำำ�หนดให้้เป็็นสิิทธิิของเจ้้าของที่่�ดิินว่่าจะเลืือกรัับ
โอนกรรมสิิทธิ์์ใ� นอาคารและสิ่่ง� ปลููกสร้้างหรืือไม่่ โดยหากเจ้้าของ
ที่่�ดิินเลืือกที่่�จะไม่่รัับโอนกรรมสิิทธิ์์�ในอาคารและสิ่่�งปลููกสร้้าง
ผู้้�เช่่าที่่�ดิินซึ่่�งเป็็นผู้้�ให้้เช่่าทรััพย์์สิินแก่่ CPNREIT จะต้้องรื้้�อถอน
อาคารและส่่ ง ปลูู ก สร้้ า งโดยรัั บ ผิิ ด ชอบในค่่ า ใช้้ จ่่ า ยในการ
รื้้�อถอนด้้วย
อย่่ างไรก็็ ดีี สัั ญญาเช่่ าอาคารและสิ่่� งปลูู กสร้้ างในโครงการ
ดัังกล่่าวได้้กำำ�หนดเงื่่�อนไขให้้ CPNREIT มีีหน้้าที่่�ดำำ�เนิินการ
รื้้�อถอนอาคารและสิ่่�งปลููกสร้้างแทนผู้้�เช่่าที่่�ดิินซึ่่�งเป็็นผู้้�ให้้เช่่า
ทรััพย์์สิินแก่่ CPNREIT ในกรณีีดัังกล่่าว CPNREIT จะต้้องรัับ
ภาระในการรื้้�อถอนอาคารและสิ่่�งปลููกสร้้างสำำ�หรัับโครงการ
เซ็็นทรััล พระราม 2 (ช่่วงต่่ออายุุ) หากเจ้้าของที่่ดิ� ินเลืือกที่่�จะ
ไม่่รัับโอนกรรมสิิทธิ์์�ในอาคารและสิ่่�งปลููกสร้้างเมื่่�อสััญญาเช่่า
ที่่�ดิินสิ้้�นสุุดลง โดยกองทรััสต์์จะเป็็นผู้้�รัับผิิดชอบในค่่าใช้้จ่่าย
เกี่่�ยวกัับการรื้้�อถอน
อย่่างไรก็็ดีี ในการพิิจารณามููลค่่าการเข้้าลงทุุน ผู้้�จััดการกอง
ทรััสต์์ได้้ทำำ�การประเมิินมููลค่่าของค่่าใช้้จ่่ายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการ
รื้้�อถอน รวมถึึงระยะเวลาที่่�จำำ�เป็็นสำำ�หรัับการรื้้�อถอนที่่�อาจ
เกิิดขึ้้�นซึ่่�งจะกระทบกัับการจััดหารายได้้ในช่่วงดัังกล่่าวไว้้แล้้ว

2.	ความเสี่่� ย งเกี่่� ย วกัั บค วามสามารถในการใช้้
ประโยชน์์จากทรััพย์์สิินที่่� CPNREIT ลงทุุน
2.1	ความเสี่่� ย งในสิิ ท ธิิ ก ารใช้้ ท างเข้้ า ออกสู่่�ทาง
สาธารณะของโครงการอาคารสำำ�นัั ก งาน
เดอะไนน์์ ทาวเวอร์์ส และโครงการอาคารสำำ�นักั งาน
ยููนิิลีีเวอร์์ เฮ้้าส์์
	ปัั จจุุ บัั น ทางเข้้ า ออกสู่่�ทางสาธารณะของโครงการอาคาร
สำำ�นัักงานเดอะไนน์์ ทาวเวอร์์ส และโครงการอาคารสำำ�นัักงาน
ยููนิิลีีเวอร์์ เฮ้้าส์์ มีี 2 ทาง ประกอบด้้วย ทางเข้้าออกด้้าน
ถนนพระราม 9 และทางเข้้าออกด้้านถนนรััชดาภิิเษก ซึ่่�งทาง
เข้้าออกสู่่�ทางสาธารณะของโครงการทั้้�ง 2 มีีความเสี่่ย� งในสิิทธิิ
การใช้้ทางเข้้าออกดัังกล่่าว ดัังนี้้�

(1) ทางเข้้าออกของโครงการเดอะ แกรนด์์ พระราม 9
ด้้านถนนพระราม 9

G L A N D ไ ด้้ รัั บ อ นุุ ญ า ตจ า ก สำำ�นัั ก ก า ร โ ยธ า
กรุุงเทพมหานคร ให้้ตััดคัันหิินทางเท้้าเพื่่�อเชื่่�อมทางเข้้า
ออกโครงการเดอะ แกรนด์์ พระราม 9 สู่่�ถนนพระราม 9
ทั้้�งนี้้�การอนุุญาตดัังกล่่าวมีีเงื่่�อนไขโดยกำำ�หนดต้้องให้้
ประชาชนทั่่� ว ไปใช้้ ถ นนภายในโครงการดัั ง กล่่ า วเป็็ น
เส้้นทางลััดระหว่่างถนนรััชดาภิิเษกกัับถนนพระราม 9
โดยไม่่มีีการปิิดกั้้�น ดัังนั้้�น ในกรณีีที่่� GLAND ไม่่ปฏิิบััติิ
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ตามเงื่่�อนไขในการอนุุญาตดัังกล่่าว กรุุงเทพมหานคร
อาจพิิจารณายกเลิิกการอนุุญาตตััดคัันหิินทางเท้้าเพื่่�อ
เปิิดทางเข้้าออกสู่่�ถนนพระราม 9 ได้้

(2) ทางเข้้าออกของโครงการเดอะ แกรนด์์ พระราม 9
ด้้านถนนรััชดาภิิเษก

การรถไฟฟ้้าขนส่่งมวลชนแห่่งประเทศไทย (รฟม.) มีีหนัังสืือ
อนุุ ญ าตให้้ GLAND สำำ� หรัั บ โครงการเดอะ แกรนด์์
พระราม 9 ใช้้ประโยชน์์ในที่่�ดิินบริิเวณดัังกล่่าวเพื่่�อผ่่าน
เข้้าออกสู่่�ถนนรััชดาภิิเษกได้้ อย่่างไรก็็ดีี หาก รฟม.
มีีความจำำ�เป็็นจะต้้องดำำ�เนิินการใด ๆ เพื่่�อประโยชน์์ใน
การบำำ�รุุงรัักษาความปลอดภััยของระบบรถไฟฟ้้า และ
ความปลอดภััยของบุุคคลที่่�อยู่่�ในเขตระบบรถไฟฟ้้าไม่่ว่่า
ทางตรง และ/หรืือทางอ้้ อ ม หรืือเพื่่� อ ประโยชน์์ แ ก่่
ประชาชนหรืือสาธารณะอื่่น� ใด รฟม. มีีอำำ�นาจเปลี่่ย� นแปลง
แก้้ไขตำำ�แหน่่งที่่�ดิินที่่�อนุุญาต ย้้าย หรืือลดขนาดที่่�ดิิน
ที่่�อนุุญาตไม่่ว่่าทั้้�งหมดหรืือบางส่่วน รวมทั้้�งยกเลิิกการ
อนุุญาตนี้้�ได้้โดยไม่่ต้้องบอกกล่่าวล่่วงหน้้า โดย GLAND
จะเรีียกร้้องเอาค่่าตอบแทนหรืือค่่าเสีียหายใด ๆ มิิได้้
ดัังนั้้�น หาก GLAND ไม่่ปฏิิบััติิตามเงื่่�อนไขในการอนุุญาต
ดัังกล่่าว หรืือ รฟม. ใช้้อำำ�นาจดัังกล่่าว อาจทำำ�ให้้โครงการ
อาคารสำำ�นัักงานเดอะไนน์์ ทาวเวอร์์ส และโครงการ
ยููนิลีีิ เวอร์์ เฮ้้าส์์ ไม่่สามารถใช้้ทางออกด้้านถนนรััชดาภิิเษกได้้
สำำ�หรัับถนนภายในโครงการเดอะ แกรนด์์ พระราม 9 และ
ถนนบริิเวณด้้านหน้้าโครงการอาคารสำำ�นัักงานเดอะไนน์์
ทาวเวอร์์ส และโครงการอาคารสำำ�นักั งานยููนิิลีีเวอร์์ เฮ้้าส์์
GLAND ได้้มีีการจดทะเบีียนภาระจำำ�ยอมในที่่�ดิินส่่วน
ถนนบริิเวณดัังกล่่าว เพื่่�อประโยชน์์ของผู้้�เช่่าพื้้�นที่่�และ
ผู้้�รัั บ บริิ ก ารของโครงการอาคารสำำ�นัั ก งานเดอะไนน์์
ทาวเวอร์์ส และโครงการอาคารสำำ�นักั งานยููนิิลีีเวอร์์ เฮ้้าส์์
รวมถึึงบริิวารของบุุคคลดัังกล่่าว
ทั้้�งนี้้� CPNREIT ผู้้�เช่่าและผู้้�รัับบริิการต้้องใช้้ทางเข้้าออก
และถนนภายในโครงการเดอะ แกรนด์์ พระราม 9
ร่่วมกับั บุุคคลอื่่น� ภายในโครงการเดอะ แกรนด์์ พระราม 9
ดัั ง นั้้� น CPNREIT ผู้้�เช่่ า และผู้้�รัั บ บริิ ก ารอาจประสบ
ความยุ่่�งยากในการใช้้ทางเข้้าออกและถนนได้้ หากบุุคคล
อื่่�นนั้้�นละเมิิดการใช้้สิิทธิิของ CPNREIT และทำำ�ให้้ทาง
เข้้าออกและถนนเกิิดความเสีียหาย
อย่่างไรก็็ตาม ในสััญญาเช่่าพื้้�นที่่สำ� ำ�นักั งาน ที่่จ� อดรถ และ
งานระบบ และ/หรืือสััญญาตกลงกระทำำ�การ ได้้กำำ�หนด
หน้้ า ที่่� ข อง GLAND และสเตอร์์ ลิิ ง ในการปฏิิ บัั ติิ
ตามเงื่อ่� นไขและหลัักเกณฑ์์ต่า่ ง ๆ ตามใบอนุุญาต หนัังสืือ
อนุุญาต รวมถึึงเอกสารต่่าง ๆ ที่่�เกี่่ยว
� ข้้องอย่่างครบถ้้วน
และ/หรืือดำำ�เนิินการใด ๆ เพื่่�อให้้ CPNREIT ผู้้�เช่่าและ
ผู้้�รับั บริิการ และบริิวารของบุุคคลดัังกล่่าว สามารถใช้้สอย
และใช้้ประโยชน์์จากทางเข้้าออกและทางสััญจรภายใน
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โครงการเดอะ แกรนด์์ พระราม 9 สู่่�ถนนสาธารณะได้้
รวมถึึงกำำ�หนดให้้ GLAND และสเตอร์์ลิิง มีีหน้้าที่่�ใน
การบำำ�รุุงรัักษาและซ่่อมแซมถนนโครงการและทางเข้้า
ออกให้้ อ ยู่่�ในสภาพดีีและเหมาะสมสำำ� หรัั บ การใช้้
ประโยชน์์ของ CPNREIT ตลอดระยะเวลาการเช่่าของ
CPNREIT ซึ่่�งหาก GLAND และสเตอร์์ลิิง ไม่่ดำำ�เนิินการ
บำำ�รุงุ รัักษาและซ่่อมแซมถนนโครงการและทางเข้้าออกให้้
อยู่่�ในสภาพดีีและเหมาะสม CPNREIT มีีสิิทธิิดำำ�เนิินการ
ดัังกล่่าวด้้วยตนเอง หรืือให้้บุุคคลอื่่�นดำำ�เนิินการ โดย
ค่่าใช้้จ่่ายของ GLAND และสเตอร์์ลิิง แต่่เพีียงผู้้�เดีียว

2.2	ความเสี่่�ยงจากการที่่�โครงการอาคารสำำ�นัักงาน
เดอะไนน์์ ทาวเวอร์์ส และโครงการอาคารสำำ�นักั งาน
ยููนิิลีีเวอร์์ เฮ้้าส์์ เป็็นโครงการย่่อยภายในโครงการ
เดอะ แกรนด์์ พระราม 9
เนื่่อ� งจากโครงการเดอะไนน์์ ทาวเวอร์์ส และโครงการยููนิิลีีเวอร์์
เฮ้้าส์์ เป็็นโครงการย่่อยภายในโครงการเดอะ แกรนด์์ พระราม 9
ซึ่่�งเป็็นโครงการขนาดใหญ่่ที่่�กลุ่่�ม GLAND กำำ�ลัังพััฒนาขึ้้�นให้้มีี
ลัักษณะเป็็นศููนย์์กลางย่่านธุุรกิิจ (Central Business District)
แห่่งใหม่่ในบริิเวณถนนพระราม 9 ซึ่่ง� จะประกอบด้้วย โครงการ
ศููนย์์การค้้า โครงการอาคารชุุดเพื่่�ออยู่่�อาศััย โครงการอาคาร
สำำ�นัักงาน โครงการโรงแรม และอื่่�น ๆ ดัังนั้้�น หากสถานการณ์์
เปลี่่ย� นแปลง ด้้วยเหตุุจากสภาวะเศรษฐกิิจ การเมืือง เทคโนโลยีี
กลุ่่�ม GLAND อาจไม่่สามารถพััฒนาโครงการย่่อยอื่่�น ๆ ภายใน
โครงการเดอะ แกรนด์์ พระราม 9 ให้้เป็็นไปตามรููปแบบและ
แนวทาง (Concept) ที่่�กำำ�หนดไว้้ได้้ หรืือพััฒนาโครงการ
เดอะ แกรนด์์ พระราม 9 ไม่่เสร็็จเรีียบร้้อยตามที่่�คาดการณ์์ไว้้
หรืืออาจมีีการเปลี่่�ยนแปลงรููปแบบของโครงการเดอะ แกรนด์์
พระราม 9 โดยไม่่ต้้องได้้รัับความยิินยอมจาก CPNREIT ดัังนั้้�น
CPNREIT อาจมีีความเสี่่ย� งจากการที่่ส� ภาพแวดล้้อมโดยรวมของ
โครงการเดอะ แกรนด์์ พระราม 9 เปลี่่�ยนแปลงไปจากที่่�
คาดการณ์์ไว้้ อัันอาจส่่งผลกระทบถึึงภาพลัักษณ์์ของโครงการ
อาคารสำำ�นัักงานเดอะไนน์์ ทาวเวอร์์ส และโครงการอาคาร
สำำ�นัักงานยููนิิลีีเวอร์์ เฮ้้าส์์ ซึ่่ง� อาจส่่งผลต่่อการตััดสิินใจเช่่าพื้้�นที่่�
หรืือต่่ออายุุสััญญาเช่่าของผู้้�เช่่า รวมทั้้�งอาจส่่งผลให้้การจััดหา
ผู้้�เช่่ามาเช่่าพื้้�นที่่ใ� นโครงการทั้้�งสองโครงการดัังกล่่าวดำำ�เนิินการ
ได้้ยากขึ้้�น

2.3	ความเสี่่�ยงจากกรณีีการถููกเวนคืืนที่่�ดิิน
2.4 ทรััพย์์สิินที่่� CPNREIT ลงทุุน/จะเข้้าลงทุุนอยู่่�ภาย
ใต้้ บัั ง คัั บข องหลัั ก เกณฑ์์ ท างกฎหมายเกี่่� ย วกัั บ
สิ่่�งแวดล้้อม โดยการปฏิิบััติิตามหลัักเกณฑ์์ทาง
กฎหมายดัังกล่่าวอาจส่่งผลให้้ CPNREIT มีีค่่าใช้้
จ่่ายและภาระความรัับผิิดหลายด้้าน
2.5	ความเสี่่�ยงเกี่่�ยวกัับภััยธรรมชาติิ อุุบัติั ิภััย และการ
ก่่อความไม่่สงบ

2.6	ความเสี่่�ยงจากการประกัันภััย

การประกอบธุุรกิิจของ CPNREIT มีีความเสี่่ย� งด้้านการดำำ�เนิิน
การและการใช้้ประโยชน์์ในทรััพย์์สินิ ที่่� CPNREIT ลงทุุน/จะเข้้า
ลงทุุน แม้้ว่่า CPNREIT จะจััดให้้มีีการประกัันภััยในทรััพย์์สิินที่่�
CPNREIT ลงทุุน/จะเข้้าลงทุุนอย่่างเพีียงพอและเหมาะสม
ตามข้้อกำำ�หนดของกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง แต่่ CPNREIT อาจไม่่
สามารถจััดทำำ�ประกัันภััยที่่�คุ้้�มครองความเสี่่�ยงบางประเภทที่่�
อาจเกิิดขึ้้�น หรืือแม้้ว่่า CPNREIT จะสามารถจััดหาประกัันภััย
ได้้ แต่่อัตร
ั าเบี้้�ยประกัันอาจไม่่คุ้้�มกับั ผลประโยชน์์ทางเศรษฐกิิจ
ที่่� CPNREIT จะได้้รัับ หรืือ CPNREIT อาจไม่่สามารถใช้้สิิทธิิ
เรีียกร้้องตามที่่ร� ะบุุไว้้ในกรมธรรม์์ประกัันภััยที่่เ� กี่่ยว
� ข้้องได้้ไม่่ว่า่
ทั้้�งหมดหรืือบางส่่วน หรืืออาจเกิิดความล่่าช้้าในการชดเชย
ความเสีียหายตามกรมธรรม์์ประกัันภััยดัังกล่่าว โดยที่่�ไม่่ใช่่
ความผิิดของ CPNREIT หรืือ CPNREIT อาจมีีความเสี่่�ยงจาก
ความสููญเสีียทางการเงิิน เมื่่อ� เกิิดเหตุุการณ์์ร้า้ ยแรงที่่� CPNREIT
อาจไม่่ ไ ด้้ รัั บ การชดเชยความเสีียหายอย่่ า งเพีียงพอ หรืือ
ไม่่สามารถจััดให้้มีีการทำำ�ประกัันภััยประเภทดัังกล่่าวได้้ อัันอาจ
ส่่งผลกระทบโดยตรงต่่อผลตอบแทนที่่�ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์คาดว่่า
จะได้้รัับ

2.7 ทรััพย์์สินิ ที่่� CPNREIT ถือื ครองนั้้�นอาจมีีค่่าใช้้จ่า่ ย
เกี่่�ยวกัับทรััพย์์สิิน รวมทั้้�งค่่าใช้้จ่่ายในการดำำ�เนิิน
การต่่าง ๆ เพิ่่�มมากขึ้้�น
ความสามารถของ CPNREIT ในการจ่่ายประโยชน์์ตอบแทนให้้
แก่่ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์อาจได้้รัับผลกระทบทางลบหากค่่าใช้้จ่่าย
เกี่่ยวกั
� บั ทรััพย์์สินิ และค่่าใช้้จ่า่ ยในการดำำ�เนิินการต่่าง ๆ เพิ่่�มขึ้น้�
โดยรายได้้ไม่่เพิ่่�มขึ้้�นตามหรืือเพิ่่�มขึ้้�นในอััตราที่่�น้้อยกว่่า
ปััจจััยที่่�อาจส่่งผลให้้ค่่าใช้้จ่่ายเกี่่�ยวกัับทรััพย์์สิินและค่่าใช้้จ่่าย
ในการดำำ�เนิินการเพิ่่�มสููงขึ้้�นได้้แก่่
- การเพิ่่�มขึ้้�นของค่่าใช้้จ่่ายในการบำำ�รุุงรัักษา
- การเพิ่่� มขึ้้� น ของภาษีีที่่� เ กี่่� ยว ข้้ อ งกัั บ อสัั ง หาริิ มท รัั พ ย์์
รวมทั้้�งค่่าธรรมเนีียมอื่่�น ๆ ตามกฎหมาย
- การเปลี่่�ยนแปลงกฎหมาย กฎระเบีียบ ข้้อบัังคัับ รวมทั้้�ง
นโยบายของรััฐบาลซึ่่�งจะเพิ่่�มค่่าใช้้จ่่ายในการปฏิิบััติิตาม
กฎหมาย กฎระเบีียบ ข้้ อ บัั ง คัั บ และนโยบายที่่�
เปลี่่ย� นแปลงนั้้�น
- การเพิ่่�มขึ้้�นของค่่าใช้้จ่่ายสาธารณููปโภค
- การเพิ่่�มขึ้้�นของค่่าบริิการสำำ�หรัับผู้้�รัับจ้้างช่่วง (ถ้้ามีี)
- การเพิ่่�มขึ้้�นของอััตราเงิินเฟ้้อ
- การเพิ่่�มขึ้้�นของเบี้้�ยประกัันภััย
- ความเสีียหายหรืือความชำำ�รุุดบกพร่่องของทรััพย์์สิินซึ่่�ง
ต้้องมีีการแก้้ไข โดยต้้องใช้้ค่่าใช้้จ่่ายในการดำำ�เนิินการ
และค่่าใช้้จ่่ายในการดำำ�เนิินการในส่่วนนี้้�ไม่่สามารถคาด
หมายได้้ และการเพิ่่�มขึ้้�นของค่่าใช้้จ่่ายในการดำำ�เนิินงาน
อื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับทรััพย์์สิินและการจััดหาประโยชน์์ของ
CPNREIT

3.	ความเสี่่�ยงเกี่่�ยวกัับการลงทุุนในทรััพย์์สิินโดย
CPNREIT
3.1 การลงทุุนในทรััพย์์สิินมีีความเสี่่�ยง
การลงทุุนในทรััพย์์สิินมีีความเสี่่�ยงหลายประการ รวมถึึงแต่่
ไม่่จำำ�กััดเพีียง (1) การเปลี่่�ยนแปลงในทางลบของการเมืืองหรืือ
เศรษฐกิิจ (2) การเปลี่่�ยนแปลงในทางลบของสภาวะของตลาด
ในพื้้�นที่่� (3) สถานะทางการเงิินของผู้้�เช่่า ผู้้�ซื้้อ� และผู้้�ขายทรััพย์์สินิ
(4) แหล่่ ง เงิิ น ทุุ น สนัั บ สนุุ น ทั้้�ง ที่่�เ ป็็ น เงิิ น กู้้�ยืืม ตราสารหนี้้�
หรืือตราสารทุุนซึ่่�งอาจเปลี่่�ยนแปลงไป ทำำ�ให้้ส่่งผลกระทบ
ต่่อความสามารถของ CPNREIT ในการได้้มาเพิ่่�มซึ่่�งทรััพย์์สิิน
หรืือการปรัับปรุุงซ่่อมแซมทรััพย์์สิิน (5) การเปลี่่ย� นแปลงอััตรา
ดอกเบี้้�ย ต้้นทุุนการเงิิน และค่่าใช้้จ่่ายเกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินงาน
อื่่�น ๆ (6) การเปลี่่ย� นแปลงกฎหมายด้้านสิ่่�งแวดล้้อม กฎหมาย
การกำำ�หนดเขตพื้้�นที่่�และหลัักเกณฑ์์อื่่�น ๆ ของรััฐบาลและ
นโยบายด้้านการเงิิน (7) ข้้อเรีียกร้้องด้้านสิ่่�งแวดล้้อมที่่�เกิิดขึ้้�น
จากทรััพย์์สินิ (8) การเปลี่่ย� นแปลงอััตราค่่าเช่่าในตลาด (9) การ
เปลี่่ย� นแปลงของราคาพลัังงาน (10) การแข่่งขัันระหว่่างเจ้้าของ
ทรััพย์์สิินหรืือผู้้�ให้้เช่่าทรััพย์์สิินเพื่่�อแย่่งลููกค้้าที่่�เป็็นผู้้�เช่่าและ
ผู้้�ใช้้พื้้�นที่่�ซึ่่�งอาจส่่งผลให้้เกิิดพื้้�นที่่�ว่่างในพื้้�นที่่�ให้้เช่่า หรืือไม่่
สามารถให้้เช่่าโดยมีีข้้อตกลงที่่�เป็็นประโยชน์์ได้้ (11) การไม่่
สามารถต่่ออายุุสััญญาเช่่าเมื่่�อสััญญาเช่่าฉบัับปััจจุุบัันหมดอายุุ
(12) การไม่่ ส ามารถจัั ด เก็็ บ ค่่ า เช่่ า หรืือค่่ า ตอบแทนการใช้้
ประโยชน์์จากผู้้�ใช้้ และ/หรืือผู้้�เช่่าพื้้�นที่่ไ� ด้้ตรงตามเวลาที่่กำ� ำ�หนด
หรืือการไม่่สามารถจััดเก็็บได้้เลยเนื่่�องจากผู้้�ใช้้ และ/หรืือผู้้�เช่่า
พื้้�นที่่ล้� ม้ ละลาย (13) การไม่่สามารถจััดทำำ�ประกัันภััยได้้เพีียงพอ
หรืือครอบคลุุมความเสีียหายหรืือการที่่เ� บี้้�ยประกัันภััยเพิ่่�มสูงู ขึ้้น�
(14) การเพิ่่�มขึ้น้� ของอััตราเงิินเฟ้้อ (15) ทรััพย์์สินิ ชำำ�รุดุ บกพร่่อง
เป็็นเหตุุให้้ต้้องแก้้ไขซ่่อมบำำ�รุุง ก่่อให้้เกิิดค่่าใช้้จ่่ายที่่�ไม่่อาจ
คาดหมายได้้ (16) ผู้้�เช่่าไม่่ปฏิิบััติิตามข้้อตกลงและเงื่่�อนไขใน
สััญญาเช่่า (17) การต้้องพึ่่�งพากระแสเงิินสดเพื่่�อใช้้ในการซ่่อม
บำำ�รุุงและการพััฒนาปรัับปรุุงทรััพย์์สิิน (18) การที่่�ค่่าใช้้จ่่ายใน
การดำำ�เนิินการเพิ่่�มสูงู ขึ้้น� รวมถึึงค่่าภาษีีที่่เ� กี่่ยว
� ข้้องกัับทรััพย์์สินิ
(19) สิิทธิิหรืือภาระติิดพัันใด ๆ ที่่�ตรวจไม่่พบขณะที่่�ทำำ�การ
ตรวจสอบหรืือสอบทานอสัั ง หาริิ มท รัั พ ย์์ ที่่� ก รมที่่� ดิิ น (20)
เหตุุสุุดวิิสััยที่่�ทำำ�ให้้เกิิดความเสีียหายที่่�ไม่่อาจทำำ�ประกัันภััยได้้
และ (21) การแพร่่ระบาดของโรคติิดต่่อ
ปััจจััยต่่าง ๆ เหล่่านี้้�ส่่งผลให้้เกิิดความผัันผวนของอััตราการเช่่า
พื้้�นที่่� อััตราค่่าเช่่าและค่่าตอบแทนการใช้้ประโยชน์์ในพื้้�นที่่� หรืือ
ค่่าใช้้จ่่ายในการดำำ�เนิินการ ทำำ�ให้้เกิิดผลกระทบในทางลบ
ต่่อมููลค่่าของทรััพย์์สิินและรายได้้ที่่�ได้้รัับจากทรััพย์์สิิน มููลค่่า
ทรัั พ ย์์ สิิ น ของ CPNREIT อาจลดลงอย่่ า งมีีนัั ยสำำ�คัั ญ หาก
ตลาดอสัังหาริิมทรััพย์์หรืือเศรษฐกิิจของประเทศไทยอยู่่�ในช่่วง
ขาลงอย่่างกะทัันหััน
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3.2		ความเสี่่�ยงจากการตรวจสอบข้้อมููลก่่อนเข้้า
ลงทุุน
ก่่อนการลงทุุนในทรััพย์์สิิน ผู้้�จััดการกองทรััสต์์ได้้ทำำ�การศึึกษา
ข้้อมููลรายละเอีียดของทรััพย์์สินิ นั้้�น ๆ โดยทำำ�การตรวจสอบหรืือ
สอบทานข้้อมููลต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง (Due Diligence) ก่่อน
การตััดสิินใจเข้้าลงทุุน โดยผู้้�จััดการกองทรััสต์์ได้้ศึึกษารายงาน
ของบริิษััทประเมิินค่่าทรััพย์์สิิน รายงานทางวิิศวกรรมของ
ทรัั พ ย์์ สิิ น รายงานตรวจสอบทางกฎหมายของทรัั พ ย์์ สิิ น
ตลอดจนข้้อมููลและสััญญาต่่าง ๆ อย่่างไรก็็ตามการกระทำำ�
ดัังกล่่าวมิิได้้เป็็นการประกัันว่่าทรััพย์์สิินที่่� CPNREIT จะเข้้า
ลงทุุน จะปราศจากความเสีียหายหรืือความบกพร่่องที่่�อาจจะ
ต้้ อ งมีีค่่ า ใช้้ จ่่ า ยในการปรัั บ ปรุุ งหรืือซ่่ อมแซม รายงานของ
ผู้้�ประเมิินราคา รายงานการตรวจสภาพทรััพย์์สิินที่่� CPNREIT
จะเข้้าลงทุุน และรายงานการตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย
ของทรััพย์์สินิ โดยที่่ปรึึ
� กษากฎหมายที่่ผู้้�จั
� ดั การกองทรััสต์์ใช้้เป็็น
พื้้น� ฐานในการประเมิินและตรวจสอบทรััพย์์สินิ อาจมีีข้้อบกพร่่อง
มีีความไม่่ถูกู ต้้อง เนื่่อ� งจากความบกพร่่องบางอย่่างของทรััพย์์สินิ
ที่่�อาจจะตรวจพบได้้ยาก หรืือไม่่สามารถตรวจพบได้้ เนื่่�องจาก
ข้้อจำำ�กััดในการตรวจสอบ รวมไปถึึงเทคนิิคหรืือวิิธีีการที่่�ใช้้ใน
การตรวจสอบ หรืือปััจจัยอื่
ั น่� ๆ ที่่เ� ป็็นข้้อจำำ�กัดั ในการตรวจสอบ
ของทั้้�งผู้้�ประเมิินราคา วิิศวกรและที่่ปรึึ
� กษากฎหมาย
นอกจากนั้้�นแล้้ว ทรััพย์์สิินที่่� CPNREIT จะเข้้าลงทุุนอาจมีี
การละเมิิดกฎ ระเบีียบ ข้้อบัังคัับต่่าง ๆ ที่่เ� กี่่ยว
� ข้้องกัับทรััพย์์สินิ
ซึ่่�งการศึึกษาข้้อมููลรายละเอีียดและการตรวจสอบเอกสารที่่�
เกี่่�ยวข้้อง (Due Diligence) ของผู้้�จััดการกองทรััสต์์อาจไม่่
สามารถครอบคลุุมถึึงได้้ ซึ่่�งอาจส่่งผลให้้เกิิดภาระค่่าใช้้จ่่ายที่่�
เกิินกว่่าที่่�ผู้้�จััดการกองทรััสต์์ได้้ประมาณการไว้้ก่่อนการลงทุุน
หรืือก่่ อ ให้้ เ กิิ ด หน้้ า ที่่� ที่่� ต้้ อ งปฏิิ บัั ติิ ต ามข้้ อ ผูู ก พัั น ที่่� เ กี่่� ยวกัั บ
การละเมิิ ดกฎข้้ อบัั งคัั บดัั งกล่่ าวที่่�ถููกกำำ�หนดโดยหน่่วยงาน
ราชการที่่�เกี่่ยว
� ข้้อง

3.3	มููลค่่าของทรััพย์์สิินที่่� CPNREIT ลงทุุนตามการ
ประเมิินค่่าโดยบริิษััทประเมิินค่่าทรััพย์์สิินไม่่ ได้้
เป็็นเครื่่�องแสดงมููลค่่าที่่�แท้้จริิงของทรััพย์์สิิน และ
ไม่่สามารถรัับประกัันได้้ว่า่ ราคาขายของทรััพย์์สินิ
นั้้�นจะเป็็นไปตามที่่�ประเมิิน ไม่่ว่่าในปััจจุุบัันหรืือใน
อนาคต
3.4	ความเสี่่ย� งจากการที่่� CPNREIT ลงทุุนในสิิทธิิการ
เช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์
เนื่่อ� งจากการลงทุุนของ CPNREIT เป็็นการลงทุุนในสิิทธิกิ ารเช่่า
อสัั ง หาริิ มท รัั พ ย์์ ดัั ง นั้้� น มูู ล ค่่ า ของสิิ ทธิิ ก ารเช่่ า อาจลดลง
เนื่่�องจากการลดลงของระยะเวลาการเช่่าที่่�เหลืืออยู่่� หรืือมููลค่่า
สิิ ทธิิ ก ารเช่่ า อาจมีีการเปลี่่� ย นแปลง อัั น เนื่่� อ งจากการ
เปลี่่� ย นแปลงของการประเมิิ น ราคาของมูู ล ค่่ า สิิ ทธิิ ก ารเช่่ า
ซึ่่�งปััจจััยต่่าง ๆ เหล่่านี้้�จะส่่งผลกระทบต่่อมููลค่่าหน่่วยทรััสต์์
ซึ่่�งอาจทำำ�ให้้มููลค่่าของหน่่วยทรััสต์์มีีการเปลี่่�ยนแปลงเพิ่่�มขึ้้�น
หรืือลดลงได้้
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4.	ความเสี่่�ยงอื่่�น ๆ
4.1 การเปลี่่�ยนแปลงในมาตรฐานบััญชีีหรืือกฎหมาย
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
4.2	มููลค่่าทรััพย์์สิินสุุทธิิของ CPNREIT อาจมิิ ได้้เป็็น
มููลค่่าที่่�แท้้จริิงที่่� CPNREIT จะได้้รัับหากมีีการ
จำำ�หน่่ายทรััพย์์สิินออกไปทั้้�งหมดหรืือมีีการเลิิก
CPNREIT
4.3	ความเสี่่� ย งจากขาดสภาพคล่่ อ งในการซื้้� อ ขาย
หน่่วยทรััสต์์ ในตลาดรอง
4.4	ความเสี่่�ยงด้้านภาษีีและค่่าธรรมเนีียม
ในการซื้้�อหรืือขาย โอนหรืือรัับโอนอสัังหาริิมทรััพย์์ หรืือการ
ซื้้�อหรืือขาย โอนหรืือรัับโอนสิิทธิิการเช่่า (ในกรณีีที่่� CPNREIT
ลงทุุนโดยการเช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์) และการดำำ�เนิินงานเพื่่อ� จััดหา
ผลประโยชน์์จากทรััพย์์สินิ ของ CPNREIT ในอนาคต อาจมีีภาระ
ภาษีีและค่่าธรรมเนีียมที่่�เกิิดจากการซื้้�อหรืือขาย หรืือโอนหรืือ
รัั บ โอนกรรมสิิ ทธิ์์� หรืือโอนหรืือรัั บ โอนสิิ ทธิิ ก ารเช่่ า ใน
อสัังหาริิมทรััพย์์ และการดำำ�เนิินงานเพื่่อ� จััดหาผลประโยชน์์จาก
ทรััพย์์สินิ ของ CPNREIT ซึ่่ง� CPNREIT อาจต้้องรัับภาระทั้้�งหมด
หรืือบางส่่ ว น โดยที่่� อัั ตร าภาษีีและอัั ตร าค่่ า ธรรมเนีียมที่่�
CPNREIT จะต้้องชำำ�ระดัังกล่่าว หรืือการใช้้สิิทธิิประโยชน์์ทาง
ภาษีี อาจแตกต่่างจากที่่�เป็็นอยู่่�ในปััจจุุบััน
นอกจากนี้้� ในอนาคตภาระภาษีีของ CPNREIT และ/หรืือภาระ
ภาษีีของผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ที่�่เกี่่�ยวข้้องกัับการลงทุุน และ/หรืือ
การซื้้�อขายหน่่วยทรััสต์์ และ/หรืือการดำำ�เนิินงานเพื่่�อจััดหา
ผลประโยชน์์ จ ากทรัั พ ย์์ สิิ น ของ CPNREIT และการได้้ รัั บ
ประโยชน์์ตอบแทนจาก CPNREIT อาจเปลี่่�ยนแปลงไปจากที่่�
เป็็นอยู่่�ในปััจจุบัุ นั หากมีีการเปลี่่ย� นแปลงกฎหมายและระเบีียบ
ด้้านภาษีีอากรหรืือด้้านอื่่�น ๆ ที่่�เกี่่ยว
� ข้้อง

4.5	ความสามารถในการจ่่ า ยประโยชน์์ ต อบแทน
ของ CPNREIT
การจ่่ายประโยชน์์ตอบแทนของ CPNREIT จะถููกพิิจารณาจาก
ผลการดำำ�เนิินงานของ CPNREIT ซึ่่�งขึ้้�นอยู่่�กัับปััจจััยหลาย
ประการ ได้้ แ ก่่ สภาวะทางเศรษฐกิิ จทั้้� ง ในประเทศและ
ต่่างประเทศ ความสามารถของผู้้�เช่่าและผู้้�เช่่าช่่วงในการชำำ�ระ
ค่่าเช่่า ต้้นทุุนในการบริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ ค่่าใช้้จ่่ายในการ
ดำำ�เนิินงานต่่าง ๆ สภาวะการแข่่งขัันของผู้้�ประกอบการ อััตรา
การเช่่าพื้้�นที่่�ในโครงการที่่� CPNREIT ลงทุุน การเปลี่่�ยนแปลง
กฎหมายและข้้อบัังคัับที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับทรััพย์์สิิน ภััยธรรมชาติิ
สภาวะทางการเมืือง ดัังนั้้�น จึึงมีีความเสี่่�ยงที่่นั� ักลงทุุนจะไม่่ได้้
รัั บ ประโยชน์์ ต อบแทนตามที่่� ไ ด้้ ปร ะมาณการเอาไว้้ หรืือ
CPNREIT จะไม่่สามารถรัักษาระดัับการจ่่ายประโยชน์์ตอบแทน
หรืือเพิ่่�มการจ่่ายประโยชน์์ตอบแทนได้้

4.6	ราคาซื้้� อ ขายหน่่ ว ยทรัั ส ต์์ อ าจไม่่ ได้้ ส ะท้้ อ นมูู ล
ค่่าทรััพย์์สิินสุุทธิิของ CPNREIT
4.7 เงิินคืืนทุุนจากการเลิิกกองทรััสต์์อาจจะน้้อยกว่่า
จำำ�นวนเงิินที่่�ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ ได้้ลงทุุน
4.8	ความเสี่่�ยงจากการที่่� CPNREIT อาจจะระดมทุุน
เพื่่�อลงทุุนในทรััพย์์สินิ ที่่จ� ะลงทุุนเพิ่่�มเติิมไม่่ ได้้ครบ
ตามเป้้าหมายที่่�วางไว้้
ตามที่่�ที่่�ประชุุมวิิสามััญผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ของ CPNREIT ครั้้�งที่่�
1/2562 เมื่่�อวัันที่่� 22 พฤศจิิกายน 2562 ได้้มีีมติิอนุุมััติิการ
เพิ่่� มทุุ น โดยการออกและเสนอขายหน่่ วยท รัั ส ต์์ เ พิ่่� ม เติิ ม
ในจำำ�นวนไม่่เกิิน 770 ล้้านหน่่วย โดยมีีวััตถุุประสงค์์ในการ
นำำ�เงิินที่่�ได้้จากการเพิ่่�มทุุนไปดำำ�เนิินการดัังต่่อไปนี้้�
(1) เพื่่�อลงทุุนในโครงการเซ็็นทรััล มารีีนา โครงการเซ็็นทรััล
ลำำ�ปาง โครงการเซ็็นทรััล สุุราษฎร์์ธานีี โครงการเซ็็นทรััล
อุุบลราชธานีี โครงการเซ็็นทรััล พระราม 2 (ช่่วงต่่ออายุุ)
(โดยไม่่รวมการชำำ�ระค่่าเช่่าของโครงการเซ็็นทรััล พระราม 2
(ช่่วงต่่ออายุุ)) โครงการอาคารสำำ�นักั งานเดอะไนน์์ ทาวเวอร์์ส
และโครงการอาคารสำำ�นัักงานยููนิิลีีเวอร์์ เฮ้้าส์์ และ/หรืือ
(2) เพื่่อ� ชำำ�ระหนี้้�จากการกู้้�ยืืมเงิินที่่ใ� ช้้ในการลงทุุนในโครงการ
เซ็็นทรััล มารีีนา โครงการเซ็็นทรััล ลำำ�ปาง โครงการ
เซ็็นทรััล สุุราษฎร์์ธานีี โครงการเซ็็นทรััล อุุบลราชธานีี
โครงการเซ็็นทรััล พระราม 2 (ช่่วงต่่ออายุุ) (โดยไม่่รวม
การชำำ�ระค่่าเช่่าของโครงการเซ็็นทรััล พระราม 2 (ช่่วง
ต่่ออายุุ)) โครงการอาคารสำำ�นัักงานเดอะไนน์์ ทาวเวอร์์ส
และโครงการอาคารสำำ�นัักงานยููนิิลีีเวอร์์ เฮ้้าส์์ และ/หรืือ
(3) เพื่่� อ เป็็ น ค่่ า ใช้้ จ่่ า ยต่่ า ง ๆ สำำ� หรัั บ การระดมทุุ น และ
การลงทุุนในโครงการเซ็็นทรััล มารีีนา โครงการเซ็็นทรััล
ลำำ�ปาง โครงการเซ็็นทรััล สุุราษฎร์์ธานีี โครงการเซ็็นทรััล
อุุบลราชธานีี โครงการเซ็็นทรััล พระราม 2 (ช่่วงต่่ออายุุ)
(โดยไม่่ รวม การชำำ�ร ะค่่ า เช่่ า ของโครงการเซ็็ น ทรัั ล
พระราม 2 (ช่่วงต่่ออายุุ)) โครงการอาคารสำำ�นัักงาน
เดอะไนน์์ ทาวเวอร์์ส และโครงการอาคารสำำ�นัักงาน
ยููนิิลีีเวอร์์ เฮ้้าส์์ และ/หรืือ
(4) เพื่่�อเป็็นเงิินทุุนหมุุนเวีียนของ CPNREIT
ผู้้�จัั ด การกองทรัั ส ต์์ ไ ด้้ รัั บ อนุุ ญ าตในการออกและเสนอขาย
หน่่ วยท รัั ส ต์์ เ พิ่่� ม เติิ มจ ากสำำ�นัั ก งาน ก.ล.ต. เมื่่� อ วัั น ที่่� 24
กุุมภาพัันธ์์ 2563 แต่่เนื่่�องจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของ
เชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้้ส่่งผลกระทบต่่อการ
ดำำ� เนิิ น งานของธุุ รกิิ จ ที่่� เ กี่่� ยว ข้้ อ งในวงกว้้ า ง ซึ่่� ง รวมถึึง
อสัังหาริิมทรััพย์์เชิิงพาณิิชย์์ซึ่่�ง CPNREIT ลงทุุนอยู่่�ในปััจจุุบััน
และจะเข้้าลงทุุนในอนาคต ตลอดจนส่่งผลให้้สภาวะการลงทุุน
ในตลาดทุุนมีีความผัันผวนอย่่างรุุนแรง ผู้้�จััดการกองทรััสต์์
จึึงเห็็นควรให้้เลื่่�อนการเสนอขายหน่่วยทรััสต์์เพิ่่�มเติิมออกไป

อย่่างไรก็็ตาม เพื่่�อให้้เป็็นไปตามแผนการเข้้าลงทุุนที่่�กำำ�หนดไว้้
CPNREIT จึึงได้้เข้้าลงทุุนในโครงการอาคารสำำ�นักั งานเดอะไนน์์
ทาวเวอร์์ส เมื่่�อวัันที่่� 1 มีีนาคม 2563 และโครงการอาคาร
สำำ�นักั งานยููนิลีีิ เวอร์์ เฮ้้าส์์ เมื่่อ� วัันที่่� 2 มีีนาคม 2563 รวมทั้้�งการ
จดทะเบีียนสิิทธิิการเช่่าโครงการเซ็็นทรััล พระราม 2 (ช่่วงต่่อ
อายุุ) เมื่่�อวัันที่่� 31 มีีนาคม 2563 (โดยที่่�ค่่าเช่่าสำำ�หรัับโครงการ
เซ็็นทรััล พระราม 2 (ช่่วงต่่ออายุุ) จะมีีการชำำ�ระในปีี 2568)
โดยใช้้แหล่่งเงิินทุุนทั้้�งหมดจากเงิินกู้้�ยืืมจากสถาบัันการเงิิน
ในการนี้้� เพื่่อ� ให้้การดำำ�เนิินการลงทุุนในทรััพย์์สินิ เพิ่่�มเติิมเป็็นไป
ตามแผนงานที่่ไ� ด้้รับั อนุุมัติั จิ ากที่่ปร
� ะชุุมวิสิ ามััญผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์
ของ CPNREIT ครั้้�งที่่� 1/2562 เมื่่�อวัันที่่� 22 พฤศจิิกายน 2562
ที่่�มีีมติิให้้ลงทุุนในทรััพย์์สิินตามลำำ�ดัับต่่อไปนี้้� (1) โครงการ
เซ็็นทรััล มารีีนา (2) โครงการเซ็็นทรััล ลำำ�ปาง (3) โครงการ
เซ็็นทรััล สุุราษฎร์์ธานีี และ (4) โครงการเซ็็นทรััลอุุบลราชธานีี
ผู้้�จััดการกองทรััสต์์และที่่ปรึึ
� กษาทางการเงิินได้้พิจิ ารณาแล้้วเห็็น
ว่่า ขนาดการระดมทุุนเพื่่อ� การลงทุุนในโครงการเซ็็นทรััล มารีีนา
และโครงการเซ็็นทรััล ลำำ�ปาง น่่าจะมีีความเหมาะสมกัับสภาวะ
ตลาดทุุน ดัังนั้้�น ผู้้�จััดการกองทรััสต์์จึึงดำำ�เนิินการออกและ
เสนอขายหน่่ วยท รัั ส ต์์ เ พิ่่� มทุุ น ของ CPNREIT จำำ� นวน
355,557,300 หน่่วย เพื่่�อลงทุุนในทรััพย์์สิินที่่�จะลงทุุนใน
โครงการเซ็็นทรััล มารีีนา และโครงการเซ็็นทรััล ลำำ�ปาง มููลค่่า
ทั้้�งสิ้้�นไม่่เกิิน 5,672 ล้้านบาท และ/หรืือ เพื่่�อชำำ�ระหนี้้�จากการ
กู้้�ยืืมเงิินที่่ใ� ช้้ในการลงทุุนในโครงการอาคารสำำ�นักั งานเดอะไนน์์
ทาวเวอร์์ส และโครงการอาคารสำำ�นัักงานยููนิิลีีเวอร์์ เฮ้้าส์์ ซึ่่�งมีี
การเข้้าลงทุุนแล้้ว รวมถึึงค่่าใช้้จ่่ายในการจดทะเบีียนสิิทธิิการ
เช่่ าโครงการเซ็็ น ทรัั ล พระราม 2 (ช่่ วงต่่ ออายุุ ) เพื่่� อ ปรัั บ
โครงสร้้างทุุนของ CPNREIT ให้้มีีความเหมาะสม และยัังจะช่่วย
ลดความเสี่่�ยงทางการเงิินของ CPNREIT จากการที่่มีีอั
� ัตราส่่วน
การกู้้�ยืืมเงิินต่่อสิินทรััพย์์รวมในระดัับค่่อนข้้างสููงกว่่าอััตราส่่วน
การกู้้�ยืืมตามนโยบาย โดย ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 CPNREIT
มีีอััตราส่่วนการกู้้�ยืืมเงิินต่่อสิินทรััพย์์รวมในกรณีีที่่�ไม่่รวมมููลค่่า
ทรััพย์์สิินจากโครงการเซ็็นทรััล พระราม 2 (ช่่วงต่่ออายุุ) อยู่่�ที่่�
ประมาณร้้อยละ 43.8 โดยภายหลัังการเพิ่่�มทุุนและลงทุุนใน
ทรััพย์์สิินที่่�จะลงทุุนเพิ่่�มเติิมครั้้�งนี้้� คาดว่่าจะเป็็นประโยชน์์แก่่
CPNREIT โดยจะทำำ�ให้้อัตร
ั าส่่วนดัังกล่่าวลดลงไปอยู่่�ที่ปร
่� ะมาณ
ร้้อยละ 39.9 และจะทำำ�ให้้ CPNREIT มีีสภาพคล่่องในการ
ชำำ�ระคืืนเงิินต้้น และ/หรืือดอกเบี้้�ย (Debt Service) มากขึ้้�น
ซึ่่�งจะช่่วยลดความเสี่่�ยงทางการเงิินของ CPNREIT
อนึ่่�ง สำำ�หรัับการลงทุุนในโครงการเซ็็นทรััล สุุราษฎร์์ธานีี และ
โครงการเซ็็นทรััล อุุบลราชธานีี ผู้้�จััดการกองทรััสต์์จะพิิจารณา
ลงทุุนในทรััพย์์สินิ ดัังกล่่าวเมื่่อ� สภาวะการลงทุุนในตลาดทุุนเอื้้อ�
อำำ�นวยต่่อการเสนอขายหน่่วยทรััสต์์ เพื่่อ� ให้้มีีการลงทุุนครบถ้้วน
ตามมติิที่ปร
่� ะชุุมวิิสามััญผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ของ CPNREIT ครั้้�งที่่�
1/2562
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4.9	ความเสี่่� ย งจากการลงทุุ น ในโครงการเซ็็ น ทรัั ล
พระราม 2 (ช่่วงต่่ออายุุ)
•		 CPNREIT จะต้้องบัั น ทึึ ก หนี้้� สิิ น จากสัั ญ ญา
เช่่ า ในงบการเงิิ น ของ CPNREIT สำำ� หรัั บ
การลงทุุ น ในโครงการเซ็็ น ทรัั ล พระราม 2
(ช่่วงต่่ออายุุ)

การลงทุุนในโครงการเซ็็นทรััล พระราม 2 (ช่่วงต่่ออายุุ)
จะมีีการชำำ�ระค่่าเช่่าในปีี 2568 ไม่่เกิิน 25,394 ล้้านบาท
(ไม่่รวมค่่าธรรมเนีียมการจดทะเบีียน ภาษีีมููลค่่าเพิ่่�ม
อากรแสตมป์์ ค่่ า ธรรมเนีียม และค่่ า ใช้้ จ่่ า ยอื่่� น ๆ
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง) โดยได้้มีีการจดทะเบีียนสิิทธิิการเช่่าสำำ�หรัับ
โครงการเซ็็นทรััล พระราม 2 (ช่่วงต่่ออายุุ) เมื่่�อวัันที่่�
31 มีีนาคม 2563 ซึ่่� ง ตามหลัั ก เกณฑ์์ ข องมาตรฐาน
การบััญชีีที่่�เกี่่�ยวข้้อง CPNREIT จะต้้องบัันทึึกหนี้้�สิิน
จากสัั ญ ญาเช่่ า คู่่�กัั บ การบัั น ทึึกทรัั พ ย์์ สิิ น โครงการ
เซ็็นทรััล พระราม 2 (ช่่วงต่่ออายุุ) ในงบการเงิินของ
CPNREIT ตั้้�งแต่่วัันที่่�มีีการลงทุุน ซึ่่�งเป็็นวัันเดีียวกัันกัับ
วัันที่่�มีีการจดทะเบีียนสิิทธิิการเช่่า
อย่่างไรก็็ตาม หนี้้�สิินจากสััญญาเช่่าดัังกล่่าวไม่่ถููกนัับ
รวมเป็็นการกู้้�ยืืมเงิินสำำ�หรัับการคำำ�นวณอััตราส่่วนการ
กู้้�ยืืมเงิินตามประกาศ ทจ. 49/2555 นอกจากนี้้� ค่่าใช้้จ่า่ ย
ดอกเบี้้� ย ที่่� เ กิิ ด จากหนี้้� สิิ น ตามสัั ญ ญาเช่่ า ดัั ง กล่่ า วเป็็ น
ค่่าใช้้จ่่ายที่่�ไม่่ใช่่เงิินสด ซึ่่�งจะไม่่กระทบต่่อความสามารถ
ของ CPNREIT ในการจ่่ า ยเงิิ น จ่่ า ยผู้้�ถืือหน่่ วย
(Distribution)

•		 CPNREIT จะต้้องจััดหาแหล่่งเงิินทุุนที่่�เพีียงพอ
สำำ�หรัับการชำำ�ระค่่าเช่่าโครงการเซ็็นทรััล พระราม 2
(ช่่วงต่่ออายุุ) ในปีี 2568

เนื่่� อ งจากการลงทุุ น ในโครงการเซ็็ น ทรัั ล พระราม 2
(ช่่วงต่่ออายุุ) จะมีีการชำำ�ระค่่าเช่่าในปีี 2568 ไม่่เกิิน
25,394 ล้้านบาท (ไม่่รวมค่่าธรรมเนีียมการจดทะเบีียน
ภาษีีมููลค่่าเพิ่่�ม อากรแสตมป์์ ค่่าธรรมเนีียม และค่่าใช้้จ่า่ ย
อื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง) ดัังนั้้�น CPNREIT จะต้้องจััดหาแหล่่ง
เงิินทุุนสำำ�หรัับการชำำ�ระค่่าเช่่าดัังกล่่าวในปีี 2568 ซึ่่ง� อาจ
มีีความเสี่่�ยงในการระดมทุุนให้้เพีียงพอสำำ�หรัับการชำำ�ระ
ค่่าเช่่าตามกำำ�หนดเวลา
อย่่างไรก็็ตาม เพื่่�อเป็็นการเตรีียมการสำำ�หรัับการจััดหา
แหล่่งเงิินทุุนสำำ�หรัับการชำำ�ระค่่าเช่่าดัังกล่่าว ผู้้�จััดการกอง
ทรััสต์์ได้้จััดให้้มีีการเสนอต่่อที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์
เพื่่�อขออนุุมััติิการเพิ่่�มทุุนของ CPNREIT โดยตามมติิ
ที่่�ประชุุมวิิสามััญผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ของ CPNREIT ครั้้�งที่่�
1/2562 ในวัันที่่� 22 พฤศจิิกายน 2562 ได้้มีีมติอิ นุุมัติั กิ าร
เพิ่่� มทุุ น ของ CPNREIT โดยการออกและเสนอขาย
หน่่วยทรััสต์์เพิ่่�มเติิมในปีี 2568 ในจำำ�นวนไม่่เกิิน 630
ล้้านหน่่วย โดยมีีวััตถุุประสงค์์ในการนำำ�เงิินที่่�ได้้จากการ
เพิ่่�มทุนุ ไปชำำ�ระค่่าเช่่าสำำ�หรัับโครงการเซ็็นทรััล พระราม 2
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รายงานประจำ�ปี 2563

(ช่่วงต่่ออายุุ) และ/หรืือเพื่่อ� ชำำ�ระหนี้้�จากการกู้้�ยืืมเงิินที่่ใ� ช้้
ในการชำำ�ระค่่าเช่่าสำำ�หรัับโครงการเซ็็นทรััล พระราม 2
(ช่่วงต่่ออายุุ) และ/หรืือเพื่่�อเป็็นค่่าใช้้จ่่ายต่่าง ๆ สำำ�หรัับ
การชำำ�ระค่่าเช่่าสำำ�หรัับโครงการเซ็็นทรััล พระราม 2
(ช่่วงต่่ออายุุ) และ/หรืือเพื่่�อเป็็นเงิินทุุนหมุุนเวีียนของ
CPNREIT
	ทั้้�งนี้้� ผู้้�จััดการกองทรััสต์์จะจััดให้้มีีการเปิิดเผยข้้อมููล
เกี่่�ยวกัับการจััดหาแหล่่งเงิินทุุนเพื่่�อนำำ�มาชำำ�ระค่่าเช่่า
โครงการเซ็็นทรััล พระราม 2 (ช่่วงต่่ออายุุ) ในปีี 2568
ตามมติิที่่�ประชุุมวิิสามััญผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ของ CPNREIT
ครั้้ง� ที่่� 1/2562 ดัังกล่่าว ในรายงานประจำำ�ปีีของ CPNREIT
การแจ้้งในที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ประจำำ�ปีีของ
CPNREIT และการเปิิ ด เผยในเว็็ บ ไซต์์ ข องตลาด
หลัักทรััพย์์ฯ ในส่่วนข้้อมููลรายบริิษััท/หลัักทรััพย์์ หััวข้้อ
เรื่่�อง นโยบายการลงทุุน
นอกจากนี้้� แหล่่งเงิินทุุนจากเงิินกู้้�ยืืมจะเป็็นอีีกแหล่่งเงิิน
ทุุ น ที่่� CPNREIT สามารถใช้้ สำำ� หรัั บ การชำำ�ร ะค่่ า เช่่ า
โครงการเซ็็นทรััล พระราม 2 (ช่่วงต่่ออายุุ) ได้้ โดยที่่�
สััดส่่วนการกู้้�ยืืมเงิินของ CPNREIT จะเป็็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการกำำ�กับั ตลาดทุุน ที่่� ทจ. 49/2555 ซึ่่ง� กำำ�หนด
ไว้้ว่่า กองทรััสต์์สามารถกู้้�ยืืมเงิินได้้ไม่่เกิินร้้อยละ 35.0
ของมููลค่่าทรััพย์์สินิ รวม หรืือไม่่เกิินร้้อยละ 60 ของมููลค่่า
ทรััพย์์สินิ รวมสำำ�หรัับกองทรััสต์์ที่อั่� นั ดัับความน่่าเชื่่อ� ถืืออยู่่�
ในอัันดัับที่่�สามารถลงทุุนได้้ (Investment Grade) ทั้้�งนี้้�
ปััจจุบัุ นั CPNREIT ได้้รับั การจััดอัันดัับความน่่าเชื่่อ� ถืือจาก
TRIS ไว้้ที่ร่� ะดัับ “AA” แนวโน้้มอันั ดัับเครดิิต “Negative”
หรืือ “ลบ” (จััดอัันดัับเมื่่�อวัันที่่� 22 กรกฎาคม 2563)
อีีกทั้้�งภายหลัังการลงทุุนในทรััพย์์สิินที่่�จะลงทุุนเพิ่่�มเติิม
ในครั้้ง� นี้้�เสร็็จสิ้้น� CPNREIT จะมีีขนาดฐานทรััพย์์สินิ ที่่ใ� หญ่่
ขึ้้น� โดยเพิ่่�มขึ้น้� จากทรััพย์์สินิ รวมของ CPNREIT ซึ่่ง� มีีมููลค่่า
71,577 ล้้านบาท (ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563)
อย่่างไรก็็ดีี หาก CPNREIT ต้้องระดมทุุนจากเงิินกู้้�ยืืมทั้้�ง
จำำ�นวนเพื่่�อชำำ�ระค่่าเช่่าของโครงการเซ็็นทรััล พระราม 2
(ช่่วงต่่ออายุุ) ในปีี 2568 สััดส่่วนการกู้้�ยืืมของ CPNREIT
คาดว่่าจะอยู่่�ที่ปร
่� ะมาณร้้อยละ 52.6 ภายใต้้สมมติิฐานว่่า
ณ ช่่วงเวลานั้้�น CPNREIT ยัังคงได้้รัับการจััดอัันดัับความ
น่่าเชื่่�อถืืออยู่่�ในอัันดัับที่่�สามารถลงทุุนได้้ (Investment
Grade) โดยเงิินกู้้�ยืืมประกอบด้้วย (1) เงิินกู้้�ยืืมอ้้างอิิง
ตามงบการเงิินล่่าสุุด ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 (2) เงิิน
กู้้�ยืืมที่่�จะใช้้สำำ�หรัับโครงการปรัับปรุุงในปีี 2564 และ
(3) เงิินกู้้�ยืืมที่่�จะใช้้สำำ�หรัับการชำำ�ระค่่าเช่่าของโครงการ
เซ็็นทรััล พระราม 2 (ช่่วงต่่ออายุุ) ในปีี 2568 ทั้้�งจำำ�นวน
สำำ�หรัับมููลค่่าทรััพย์์สิินประกอบด้้วย (1) ทรััพย์์สิินเดิิม
อ้้างอิิงตามงบการเงิินล่่าสุุด ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
(2) มููลค่่าทรััพย์์สิินที่่�จะลงทุุนเพิ่่�มเติิมตามมติิที่่�ประชุุม
วิิสามััญผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ ครั้้�งที่่� 1/2562 และ (3) มููลค่่า

ทรััพย์์สิินโครงการเซ็็นทรััล พระราม 2 (ช่่วงต่่ออายุุ) ทั้้�งนี้้�
หากในปีี 2568 CPNREIT ไม่่ได้้รัับการจััดอัันดัับความ
น่่าเชื่่อ� ถืือให้้อยู่่�ในอัันดัับที่่ส� ามารถลงทุุนได้้ (Investment
Grade) CPNREIT จะมีีความสามารถในการระดมทุุน
โดยการกู้้�ยืืมเงิิ น ลดลงจากที่่� ปร ะมาณร้้ อ ยละ 52.6
ตามสมมติิฐานข้้างต้้น เป็็นอััตราสููงสุุดไม่่เกิินร้้อยละ 35.0
โดยใช้้ ส มมติิ ฐ านเดีียวกัั น ด้้ วย เหตุุ ดัั ง กล่่ า ว คาดว่่ า
CPNREIT จะต้้องจััดหาแหล่่งเงิินทุุนอื่่น� เพิ่่�มเติิมอีีกจำำ�นวน
ประมาณ 16,638 ล้้านบาท
อนึ่่�ง ในกรณีีที่่� CPNREIT ไม่่สามารถจััดหาเงิินทุุนเพื่่�อ
ชำำ�ระค่่าเช่่าทั้้�งหมดสำำ�หรัับโครงการเซ็็นทรััล พระราม 2
(ช่่วงต่่ออายุุ) ในปีี 2568 ได้้อย่่างเพีียงพอนั้้�น คู่่�สััญญา
จะร่่วมกันั เจรจาเพื่่อ� หาข้้อตกลงสำำ�หรัับกรณีีดัังกล่่าว และ
หากไม่่สามารถหาข้้อตกลงร่่วมกันั ได้้ เซ็็นทรััล พระราม 2
มีีสิิทธิิบัังคัับหลัักประกัันการชำำ�ระค่่าเช่่าตามความเสีีย
หายที่่�เกิิดขึ้้�นจริิง โดยมููลค่่าหลัักประกัันมีีวงเงิินสููงสุุด
1,800 ล้้านบาท

•		ผลกระทบจากการที่่� CPNREIT อาจมีีการออก
และเสนอขายหน่่วยทรััสต์์เพิ่่�มเติิมเพื่่�อเป็็นเงิินทุุน
สำำ�หรัับการชำำ�ระค่่าเช่่าโครงการเซ็็นทรััล พระราม
2 (ช่่วงต่่ออายุุ) ในปีี 2568

เนื่่� อ งจากการลงทุุ น ในโครงการเซ็็ น ทรัั ล พระราม 2
(ช่่วงต่่ออายุุ) จะมีีการชำำ�ระค่่าเช่่าในปีี 2568 ไม่่เกิิน
25,394 ล้้านบาท (ไม่่รวมค่่าธรรมเนีียมการจดทะเบีียน
ภาษีีมููลค่่าเพิ่่�ม อากรแสตมป์์ ค่่าธรรมเนีียม และค่่าใช้้จ่า่ ย
อื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง) ในการนี้้� ตามมติิที่่�ประชุุมวิิสามััญ
ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ของ CPNREIT ครั้้�งที่่� 1/2562 ในวัันที่่�
22 พฤศจิิกายน 2562 จึึงได้้มีีมติิอนุุมััติิการเพิ่่�มทุุนของ
CPNREIT โดยการออกและเสนอขายหน่่วยทรััสต์์เพิ่่�มเติิม
ในปีี 2568 ในจำำ�นวนไม่่เกิิน 630 ล้้านหน่่วย โดยมีี
วััตถุุประสงค์์ในการนำำ�เงิินที่่�ได้้จากการเพิ่่�มทุุนไปชำำ�ระ
ค่่าเช่่าสำำ�หรัับโครงการเซ็็นทรััล พระราม 2 (ช่่วงต่่ออายุุ)
และ/หรืือเพื่่�อชำำ�ระหนี้้�จากการกู้้�ยืืมเงิินที่่�ใช้้ในการชำำ�ระ
ค่่าเช่่าสำำ�หรัับโครงการเซ็็นทรััล พระราม 2 (ช่่วงต่่ออายุุ)
และ/หรืือเพื่่อ� เป็็นค่่าใช้้จ่า่ ยต่่าง ๆ สำำ�หรัับการชำำ�ระค่่าเช่่า

สำำ�หรัับโครงการเซ็็นทรััล พระราม 2 (ช่่วงต่่ออายุุ) และ/
หรืือเพื่่�อเป็็นเงิินทุุนหมุุนเวีียนของ CPNREIT โดยจะมีี
การจััดสรรให้้แก่่ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์เดิิมของ CPNREIT
ไม่่ต่ำ�ำ� กว่่าร้้อยละ 50 ของหน่่วยทรััสต์์ที่จ่� ะออกและเสนอ
ขายเพิ่่�มเติิม และจััดสรรหน่่วยทรััสต์์เพิ่่�มเติิมในส่่วนที่่�
เหลืือให้้แก่่บุุคคลในวงจำำ�กััด และ/ หรืือประชาชนทั่่�วไป
ตามที่่� เ ห็็ น สมควรในราคาเดีียวกัั บ การเสนอขายผู้้�ถืือ
หน่่วยทรััสต์์เดิิมของ CPNREIT ดัังนั้้�นผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์
ของ CPNREIT อาจได้้รัับผลกระทบจากการออกและ
เสนอขายหน่่วยทรััสต์์ใหม่่เพิ่่�มเติิมดัังกล่่าวในขณะนั้้�น
เช่่ น การลดลงของสิิ ทธิิ อ อกเสีียงในการประชุุ มผู้้�ถืื อ
หน่่วยทรััสต์์ (Control Dilution) การลดลงของราคา
หน่่วยทรััสต์์ (Price Dilution) หรืือ การลดลงของ
ผลตอบแทนต่่อหน่่วย (Earning Dilution) โดยหาก
คำำ� นวณผลกระทบจากจำำ� นวนหน่่ วยท รัั ส ต์์ สูู ง สุุ ด ที่่� จ ะ
ออกและเสนอขายในปีี 2568 (สมมติิ ฐ านที่่� จำำ� นวน
หน่่วยสูงู สุุดเท่่ากัับ 630 ล้้านหน่่วย) คาดว่่าจะมีีผลกระทบ
ของการลดลงของสััดส่่วนผู้้�ถืือหน่่วยเดิิม (Dilution)
ในปีี 2568 สำำ�หรัับผู้้�ถืือหน่่วยเดิิมที่่�ไม่่จองซื้้�อหน่่วยเพิ่่�ม
ทุุนในปีี 2568 ประมาณร้้อยละ 20 บนฐานของจำำ�นวน
หน่่วยทรััสต์์หลัังการเพิ่่�มทุุนในครั้้�งนี้้�เท่่ากัับ 2,532.48
ล้้านหน่่วย (สมมติิฐานจำำ�นวนหน่่วยทรััสต์์เพิ่่�มทุุนครั้้�งนี้้�
ที่่�จำำ�นวนหน่่วยทรััสต์์สููงสุุดเท่่ากัับ 320.00 ล้้านหน่่วย)
รวมกัับจำำ�นวนหน่่วยทรััสต์์สูงู สุุดที่่ค� าดว่่าจะออกเพิ่่�มเติิม
ในปีี 2568 ดัังกล่่าว และไม่่มีีการออกและเสนอขาย
หน่่วยทรััสต์์เพิ่่�มเติิมในช่่วงหลัังจากนี้้�ถึึงปีี 2568 อย่่างไร
ก็็ตาม จำำ�นวนหน่่วยทรััสต์์ที่�่ออกและเสนอขายเพิ่่�มเติิม
จริิงอาจน้้อยกว่่าจำำ�นวนหน่่วยทรััสต์์สููงสุุด (ไม่่เกิิน 630
ล้้านหน่่วย) ดัังกล่่าวข้้างต้้น โดยผู้้�จััดการกองทรััสต์์จะ
พิิจารณาถึึงโครงสร้้างเงิินทุุนที่่เ� หมาะสมในขณะนั้้�นในการ
ออกและเสนอขายหน่่วยทรััสต์์ที่่�ออกใหม่่ร่่วมกัับแหล่่ง
เงิินทุุนอื่่�น เช่่น การกู้้�ยืืมเงิิน และ/หรืือการออกหุ้้�นกู้้�
เพื่่� อ ให้้ เ กิิ ด ประโยชน์์ สูู ง สุุ ด ต่่ อ CPNREIT และผู้้�ถืือ
หน่่วยทรััสต์์
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ข้้อพิิพาท
ทางกฎหมาย
	ผู้้�จััดการกองทรััสต์์ได้้บริิหารกองทรััสต์์ภายใต้้กฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องอย่่างเคร่่งครััด ได้้แก่่ พระราชบััญญััติิหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
พ.ศ. 2535 (รวมทั้้�งที่่�มีีการแก้้ไขเพิ่่�มเติิม) พระราชบััญญััติิทรััสต์์เพื่่�อธุุรกรรมในตลาดทุุน พ.ศ. 2550 (รวมทั้้�งที่่�มีีการแก้้ไขเพิ่่�มเติิม) กฎเกณฑ์์
ของหน่่วยงานกำำ�กัับดููแล และสััญญาก่่อตั้้�งทรััสต์์
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 กองทรััสต์์ CPNREIT ไม่่มีีคดีีความ ซึ่่�งเป็็นคู่่�ความหรืือคู่่�กรณีี โดยที่่�คดีีหรืือข้้อพิิพาทในชั้้�นอนุุญาโตตุุลาการ
หรืือข้้อพิิพาททางกฎหมายอื่่�นใดที่่�มีีนััยสำำ�คััญ และเกี่่�ยวข้้องโดยตรงกัับธุุรกิิจของกองทรััสต์์ที่่�ผู้้�จััดการกองทรััสต์์เชื่่�อว่่าจะส่่งผลกระทบใน
ทางลบอย่่างร้้ายแรงต่่อต่่อกองทรััสต์์ที่่�มีีจำำ�นวนสููงกว่่าร้้อยละ 5 ของมููลค่่าทรััพย์์สิินสุุทธิิของกองทรััสต์์ สถานะการเงิิน ผลการดำำ�เนิินงาน และ
แนวโน้้มการดำำ�เนิินการในอนาคต รวมถึึงไม่่มีีมีีข้้อพิิพาทใดที่่�กระทบต่่อการจััดหาประโยชน์์จากอสัังหาริิมทรััพย์์ที่่�กองทรััสต์์บริิหารอยู่่�อย่่างมีี
นััยสำำ�คััญ
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รายงานประจำ�ปี 2563

เหตุุการณ์์ที่่�สำำ�คััญ
และข้้อมููลสำำ�คััญอื่่�น
เหตุุการณ์์ที่่�สำำ�คััญ

ปีี 2560
•
•

CPNREIT ได้้ถููกจััดตั้้�งขึ้้�นตามพระราชบััญญััติิทรััสต์์เพื่่�อธุุรกรรมในตลาดทุุน พ.ศ. 2550 เมื่่�อวัันที่่� 29 พฤศจิิกายน 2560
ผ่่านกระบวนการแปลงสภาพมาจากกองทุุนรวม CPNRF
หน่่วยทรััสต์์ของ CPNREIT เริ่่�มทำ�ำ การซื้้�อขายในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย วัันแรกในวัันที่่� 14 ธัันวาคม 2560

ปีี 2561
•
•
•

วัันที่่� 25 พฤษภาคม 2561 TRIS ได้้จััดอัันดัับเครดิิตองค์์กร (Issuer Rating) ของ CPNREIT ที่่�ระดัับ “AA” และ
แนวโน้้มอัันดัับเครดิิต “Stable” หรืือ “คงที่่�”
วัันที่่� 29 มิิถุุนายน 2561 TRIS ได้้คงอัันดัับเครดิิตองค์์กรของ CPNREIT ที่่�ระดัับ “AA” และแนวโน้้มอัันดัับเครดิิต “Stable”
หรืือ “คงที่่�” และได้้จััดอัันดัับเครดิิตหุ้้�นกู้้�ไม่่ด้้อยสิิทธิิ ไม่่มีีหลัักประกัันของ CPNREIT ที่่�ระดัับ “AA” และแนวโน้้มอัันดัับ
เครดิิต “Stable” หรืือ “คงที่่�”
วัันที่่� 17 สิิงหาคม 2561 CPNREIT ได้้ดํําเนิินการออกหุ้้�นกู้้�ตามมติิที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ของ CPNREIT
ประจํําปีี 2561 ซึ่่�งเป็็นการออกภายใต้้โครงการหุ้้�นกู้้� (Medium Term Note Program: MTN) ของ CPNREIT วงเงิิน
16,250 ล้้านบาท โดยได้้ออกหุ้้�นกู้้�จํํานวน 10,040 ล้้านบาท เพื่่�อนำำ�เงิินมาชํําระหนี้้�ตามสััญญาเงิินกู้้�ยืืมหรืือหนี้้�ใด ๆ และ
นํํามาใช้้จ่่ายต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการออกหุ้้�นกู้้�และการชํําระหนี้้�ดัังกล่่าว

ปีี 2562
•
•
•
•
•
•

วัันที่่� 8 กุุมภาพัันธ์์ 2562 CPNREIT ได้้ดำำ�เนิินการออกหุ้้�นกู้้�จำำ�นวน 4,495 ล้้านบาท (เป็็นการออกภายใต้้โครงการหุ้้�นกู้้�
(Medium Term Note Program: MTN) ของ CPNREIT วงเงิิน 16,250 ล้้านบาท) เพื่่�อนำำ�เงิินมาชํําระหนี้้�ตามสััญญาเงิิน
กู้้�ยืืมหรืือหนี้้�ใด ๆ และนํํามาใช้้จ่่ายต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการออกหุ้้�นกู้้�และการชํําระหนี้้�ดัังกล่่าว
วัันที่่� 25 มิิถุุนายน 2562 TRIS ได้้คงอัันดัับเครดิิตองค์์กร และหุ้้�นกู้้�ไม่่ด้้อยสิิทธิิ ไม่่มีีหลัักประกัันของ CPNREIT ที่่�ระดัับ “AA”
และแนวโน้้มอัันดัับเครดิิต “Stable” หรืือ “คงที่่�”
วัันที่่� 8 สิิงหาคม 2562 คณะกรรมการของผู้้�จััดการกองทรััสต์์ ได้้ มีีมติิรัับทราบการลาออกของ นายชาลีี มาดาน
พ้้นจากตำำ�แหน่่งกรรมการอิิสระ และประธานกรรมการของบริิษััท โดยมีีผลตั้้�งแต่่วัันที่่� 31 สิิงหาคม 2562 และอนุุมััติิแต่่งตั้้�ง
นายพงศกร เที่่�ยงธรรม เข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการอิิสระ และกรรมการของบริิษััท โดยมีีผลตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 กัันยายน 2562
วัันที่่� 22 สิิงหาคม 2562 ที่่ปร
� ะชุุมวิิสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นครั้้�งที่่� 1/2562 ของผู้้�จััดการกองทรััสต์์ ได้้มีีมติิอนุุมััติิแต่่งตั้้�ง นางอวยพร
ฟููตระกููล เข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการอิิสระ และกรรมการของบริิษัทั ฯ โดยมีีผลตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 กัันยายน 2562
วัันที่่� 22 พฤศจิิกายน 2562 ที่่ปร
� ะชุุมวิสิ ามััญผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ครั้้ง� ที่่� 1/2562 ของ CPNREIT และมีีมติิอนุุมัติั กิ ารลงทุุนเพิ่่�มเติิม
ของกองทรััสต์์ CNREIT โดยมีีรายละเอีียดตามที่่ไ� ด้้แจ้้งข่่าวผ่่านระบบเปิิดเผยสารสนเทศของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
เมื่่�อวัันที่่� 6 ธัันวาคม 2562 และเผยแพร่่ผ่่านเว็็บไซต์์ของ CPNREIT (http://www.cpnreit.com/th)
วัันที่่� 9 ธัันวาคม 2562 ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยและ ฟุุตซี่่� รััสเซล (FTSE Russell) ประกาศผลการทบทวน
รายชื่่�อหลัักทรััพย์์ชุุดใหม่่ที่่�จะใช้้ในการคำำ�นวณ FTSE SET Index Series มีีผลวัันที่่� 23 ธัันวาคม 2562 เป็็นต้้นไป
โดย CPNREIT ได้้รัับการคััดเลืือกอยู่่�ใน FTSE SET Mid Cap Index
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•

CPNREIT ได้้ลงทุุนในโครงการอาคารสำำ�นัักงานเดอะไนน์์ ทาวเวอร์์ส เมื่่�อวัันที่่� 1 มีีนาคม 2563 และโครงการอาคารสำำ�นัักงาน
ยููนิลีีิ เวอร์์ เฮ้้าส์์ เมื่่อ� วัันที่่� 2 มีีนาคม 2563 โดยได้้ดํําเนิินการจดทะเบีียนที่่สํํ� านัักงานที่่ดิ� นิ เพื่่อ� รัับโอนสิิทธิกิ ารเช่่าในอสัังหาริิมทรััพย์์
ทั้้�งสองโครงการจาก GLANDRT เมื่่�อวัันที่่� 2 มีีนาคม 2563

•

CPNREIT ได้้จดทะเบีียนสิิทธิิการเช่่าโครงการเซ็็นทรััล พระราม 2 (ช่่วงต่่ออายุุ) ที่่�สํํานัักงานที่่ดิ� ินเมื่่�อวัันที่่� 31 มีีนาคม 2563
โดยจะเริ่่�มชำำ�ระค่่าเช่่าสำำ�หรัับโครงการเซ็็นทรััล พระราม 2 (ช่่วงต่่ออายุุ) ในปีี 2568

•

ศููนย์์การค้้าภายใต้้การบริิหารของ CPNREIT ได้้ปิิดให้้บริิการเป็็นการชั่่�วคราวตามประกาศของภาครััฐเพื่่�อควบคุุมการแพร่่
ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไม่่ให้้ขยายไปในวงกว้้าง ระหว่่างวัันที่่� 22 มีีนาคม ถึึง 16 พฤษภาคม
2563 โดยปิิดให้้บริิการพื้้�นที่่�บางส่่วน ยกเว้้น ซููเปอร์์มาร์์เก็็ต ร้้านขายยาและสิ่่�งจำำ�เป็็นต่่อการดำำ�รงชีีพ ร้้านอาหารให้้
ซื้้�อกลัับบ้้าน และธนาคารที่่ยั� ังเปิิดให้้บริิการได้้ตามประกาศของหน่่วยงานภาครััฐที่่�เกี่่�ยวข้้อง

•

โรงแรมฮิิลตััน พััทยา ปิิดให้้บริิการชั่่�วคราวตามประกาศของภาครััฐตั้้�งแต่่เดืือนเมษายน 2563 เป็็นต้้นไป ซึ่่�งในระหว่่างนี้้�
ได้้เร่่งการปรัับปรุุงโรงแรมครั้้�งใหญ่่ให้้เร็็วขึ้้�น โดยเริ่่�มตั้้�งแต่่เดืือนเมษายน - ธัันวาคม 2563

•

โครงการเซ็็นทรััล พระราม 2 เริ่่�มดำ�ำ เนิินการปรัับปรุุงครั้้�งใหญ่่ตั้้�งแต่่เดืือนกรกฎาคม 2563 เป็็นต้้นไป โดยทยอยทำำ�ทีีละเฟส
และคาดว่่าจะแล้้วเสร็็จในเดืือนตุุลาคม 2564

•

วัันที่่� 22 กรกฎาคม 2563 TRIS ได้้คงอัันดัับเครดิิตองค์์กร และหุ้้�นกู้้�ไม่่ด้้อยสิิทธิิ ไม่่มีีหลัักประกัันของ CPNREIT ที่่�ระดัับ “AA”
และปรัับแนวโน้้มอัันดัับเครดิิตเป็็น “Negative” หรืือ “ลบ”

•

วัันที่่� 24 พฤศจิิกายน 2563 ผู้้�จััดการกองทรััสต์์ได้้ยื่่�นแบบแสดงรายการข้้อมููลการเสนอขายหน่่วยทรััสต์์และร่่างหนัังสืือชี้้�ชวน
ต่่อสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ (สำำ�นัักงาน ก.ล.ต.) เพื่่�อออกและเสนอขายหน่่วยทรััสต์์
เพิ่่�มเติิมจำำ�นวนไม่่เกิิน 355,557,300 หน่่วย โดยนำำ�เงิินที่่�ได้้จากการเพิ่่�มทุุนไปลงทุุนในเซ็็นทรััล มารีีนา และเซ็็นทรััล ลำำ�ปาง
มููลค่่าการลงทุุนทั้้�งสิ้้�น 5,672 ล้้านบาท (ไม่่รวมค่่าธรรมเนีียมการจดทะเบีียน ภาษีีมููลค่่าเพิ่่�ม และอากรแสตมป์์ รวมตลอดจน
ค่่าธรรมเนีียม และค่่าใช้้จ่่ายอื่่�น ๆ ที่่�เกี่่ยว
� ข้้อง) สำำ�หรัับการลงทุุนในเซ็็นทรััล สุุราษฏร์์ธานีี และเซ็็นทรััล อุุบลราชธานีี ผู้้�จััดการ
กองทรััสต์์จะพิิจารณาลงทุุนเมื่่�อสภาวะการลงทุุนในตลาดทุุนเอื้้�ออำำ�นวยต่่อการออกและเสนอขายหน่่วยทรััสต์์ เพื่่�อให้้มีีการ
ลงทุุนครบถ้้วนตามมติิที่ปร
่� ะชุุมวิิสามััญผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ ครั้้�งที่่� 1/2562

รายงานประจำ�ปี 2563

ข้้อมููลสำำ�คััญอื่่�น
การลงทุุนในทรััพย์์สินิ เพิ่่�มเติิมตามมติิที่ป่� ระชุุมวิิสามััญ
ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ CPNREIT ครั้้�งที่่� 1/2562
ตามที่่�ที่่�ประชุุมวิิสามััญผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ CPNREIT ครั้้�งที่่� 1/2562
เมื่่�อวัันที่่� 22 พฤศจิิกายน 2562 (“ที่่�ประชุุมวิิสามััญ ครั้้�งที่่� 1/2562”)
ได้้มีีมติิอนุุมััติิการเพิ่่�มทุุน โดยการออกและเสนอขายหน่่วยทรััสต์์
ในจำำ�นวนไม่่เกิิน 770 ล้้านหน่่วย ซึ่่�งมีีมููลค่่าการลงทุุนรวมไม่่เกิิน
33,100 ล้้านบาท โดยมีีวััตถุปร
ุ ะสงค์์ในการนำำ�เงิินที่่ไ� ด้้จากการเพิ่่�มทุนุ
ไปดำำ�เนิินการดัังต่่อไปนี้้�
1. เพื่่อ� ลงทุุนในโครงการเซ็็นทรััล มารีีนา โครงการเซ็็นทรััล ลำำ�ปาง
โครงการเซ็็นทรััล สุุราษฎร์์ ธานีี โครงการเซ็็นทรััล อุุบลราชธานีี
และโครงการเซ็็นทรััล พระราม 2 (ช่่วงต่่ออายุุ) (โดยไม่่รวมการ
ชำำ�ระค่่าเช่่าของโครงการเซ็็นทรััล พระราม 2 (ช่่วงต่่ออายุุ))
โครงการอาคารสำำ�นัักงานเดอะไนน์์ ทาวเวอร์์ส และโครงการ
อาคารสำำ�นัักงานยููนิิลีีเวอร์์ เฮ้้าส์์ และ/หรืือ
2. เพื่่�อชำำ�ระหนี้้�จากการกู้้�ยืืมเงิินที่่�ใช้้ในการลงทุุนในทรัั พย์์สิิน
ตามข้้อ 1) และ/หรืือ
3. เพื่่�อเป็็นค่่าใช้้จ่่ายต่่าง ๆ สำำ�หรัับการระดมทุุนและการลงทุุน
ในทรััพย์์สิินตามข้้อ 1. และ/หรืือ
4. เพื่่�อเป็็นเงิินทุุนหมุุนเวีียนของ CPNREIT
เพื่่�อดำำ�เนิินการตามมติิที่่�ประชุุมวิิสามััญ ครั้้�งที่่� 1/2562 ดัังกล่่าว
ข้้างต้้น CPNREIT ได้้ลงทุุนในโครงการอาคาร สำำ�นัักงานเดอะ ไนน์์
ทาวเวอร์์ส และโครงการอาคารสำำ�นักั งานยููนิลีีิ เวอร์์ เฮ้้าส์์ โดยได้้ลงทุุน
แล้้วเสร็็จในโครงการดัังกล่่าวเมื่่�อวัันที่่� 1 มีีนาคม 2563 และวัันที่่�
2 มีีนาคม 2563 (ตามลำำ�ดัับ) และได้้จดทะเบีียนรัับโอนสิิทธิิการเช่่า
ในอสัังหาริิมทรััพย์์ทั้้�งสองโครงการเมื่่�อวัันที่่� 2 มีีนาคม 2563 ต่่อมา
เมื่่�อวัันที่่� 31 มีีนาคม 2563 CPNREIT ได้้ดำำ�เนิินการจดทะเบีียนสิิทธิิ
การเช่่าใน โครงการเซ็็นทรััล พระราม 2 (ช่่วงต่่ออายุุ) ซึ่่ง� แหล่่งเงิินทุุน
ทั้้�งหมดที่่�ใช้้ในลงทุุนในทั้้�ง 3 โครงการดัังกล่่าว มาจากเงิินกู้้�ยืืม
ทั้้�งจำำ�นวน
นอกจากนี้้� ผู้้�จััดการกองทรััสต์์ ได้้ยื่น่� คำำ�ขออนุุญาตต่่อสำำ�นักั งาน ก.ล.ต.
เพื่่�อออกและเสนอขายหน่่วยทรััสต์์ในจำำ�นวนไม่่เกิิน 770 ล้้านหน่่วย
เพื่่�อที่่�จะลงทุุนเพิ่่�มเติิมในทรััพย์์สิินที่่�ได้้รัับอนุุมััติิ โดยที่่�สำำ�นัักงาน
ก.ล.ต. ได้้อนุุญาตให้้ออกและเสนอขายหน่่วยทรััสต์์แล้้วเมื่่�อวัันที่่�
24 กุุมภาพัันธ์์ 2563 โดยแบบแสดงรายการข้้อมููลการเสนอขายหน่่วย
ทรััสต์์และร่่างหนัังสืือชี้้�ชวนที่่�ยื่่�นพร้้อมกัันนั้้�นมีีผลใช้้บัังคัับแล้้วเมื่่�อ
วัันที่่� 26 กุุมภาพัันธ์์ 2563 ซึ่่�งผู้้�จััดการกองทรััสต์์ได้้กำำ�หนดให้้วัันที่่�
27 กุุมภาพัันธ์์ 2563 เป็็นวัันปิิดสมุุดทะเบีียนเพื่่�อกำำ�หนดรายชื่่�อ
ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์เดิิมของ CPNREIT ที่่�มีีสิิทธิิการจองซื้้�อหน่่วยทรััสต์์
เพิ่่�มเติิม ซึ่่�งเป็็นวัันเดีียวกัันกัับวัันปิิดสมุุดทะเบีียนเพื่่�อกำำ�หนดรายชื่่�อ
ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์เดิิมของ GLANDRT ที่่�มีีสิิทธิิการจองซื้้�อหน่่วยทรััสต์์

เพิ่่�มเติิม ซึ่่�งมีีรายละเอีียดตามแจ้้งข่่าวผ่่านทางเว็็บไซต์์ของกองทรััสต์์
และของตลาดหลัักทรััพย์์ฯ เมื่่�อวัันที่่� 6 มีีนาคม 2563 และวัันที่่�
10 มีีนาคม 2563 ตามลำำ�ดัับ
อย่่างไรก็็ดีี สืืบเนื่่อ� งจากเกิิดสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของ COVID-19
ซึ่่�งทำำ�ให้้สภาวะการลงทุุนในตลาดทุุนมีีความผัันผวนอย่่างรุุนแรง
ผู้้�จััดการกองทรััสต์์จึึงเห็็นสมควรให้้เลื่่�อนการออกและเสนอขาย
หน่่ วยท รัั ส ต์์ อ อกไปก่่ อ น โดยได้้ ทำำ� การแจ้้ ง ข่่ า วผ่่ า นทางเว็็ บ ไซต์์
ของกองทรััสต์์และของตลาดหลัักทรััพย์์ฯ เมื่่�อวัันที่่� 12 มีีนาคม 2563
ซึ่่�งตามประกาศคณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุน ที่่� ทจ. 49/2555 เรื่่�อง
การออกและเสนอขายหน่่ วยท รัั ส ต์์ ข องทรัั ส ต์์ เ พื่่� อ การลงทุุ น ใน
อสัังหาริิมทรััพย์์ ฉบัับลงวัันที่่� 21 พฤศจิิกายน 2555 (รวมทั้้�งที่่�ได้้มีี
การแก้้ไขเพิ่่�มเติิม) (“ประกาศที่่� ทจ. 49/2555”) กำำ�หนดให้้ผู้้�จััดการ
กองทรััสต์์ต้้องเสนอขายหน่่วยทรััสต์์ให้้แล้้วเสร็็จภายใน 6 เดืือน
นัับแต่่วัันที่่�สำำ�นัักงาน ก.ล.ต. ได้้แจ้้งผลการอนุุญาต ซึ่่�งมีีผลให้้การ
อนุุ ญ าตดัั ง กล่่ า วสิ้้� น สุุ ด ในวัั น ที่่� 23 สิิ ง หาคม 2563 อย่่ า งไรก็็ ดีี
สำำ�นัักงาน ก.ล.ต. ได้้ออกประกาศคณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุน
ที่่� ทน/จ. 36/2563 เรื่่�อง การผ่่อนผัันการดำำ�เนิินการของกองทุุนรวม
อสัังหาริิมทรััพย์์กองทุุนรวมโครงสร้้างพื้้�นนฐาน และทรััสต์์เพื่่�อการ
ลงทุุ น ในอสัั ง หาริิ มท รัั พ ย์์ เนื่่� อ งจากสถานการณ์์ ก ารระบาดของ
โรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 หรืือโรคโควิิด 19 (Coronavirus
Disease 2019 (COVID-19)) ฉบัับลงวัันที่่� 17 กรกฎาคม 2563
โดยประกาศดัังกล่่าวกำำ�หนดให้้ผู้้�ได้้รัับอนุุญาตที่่�ไม่่สามารถเสนอขาย
หน่่วยทรััสต์์ให้้แล้้วเสร็็จภายในระยะเวลาที่่�กำำ�หนดในประกาศที่่�
ทจ. 49/2555 เนื่่�องจากได้้รัับผลกระทบจากสถานการณ์์ COVID-19
สามารถยื่่น� ขอขยายระยะเวลาการเสนอขายหน่่วยทรััสต์์ต่อ่ สำำ�นักั งาน
ก.ล.ต. ได้้ออกไปอีีก 6 เดืือน ซึ่่�งผู้้�จััดการกองทรััสต์์ได้้ดำำ�เนิินการ
ยื่่น� ขอขยายระยะเวลาตามประกาศดัังกล่่าวต่่อสำำ�นักั งาน ก.ล.ต. แล้้ว
ซึ่่� ง ทำำ� ให้้ ร ะยะเวลาการเสนอขายหน่่ วยท รัั ส ต์์ สิ้้� น สุุ ด ในวัั น ที่่�
23 กุุมภาพัันธ์์ 2564 แทน
เมื่่�อสภาวะการลงทุุนโดยรวมในตลาดทุุนมีีทิิศทางการฟื้้�นตััวที่่�ดีีขึ้้�น
และเพื่่�อให้้การดำำ�เนิินการลงทุุนใน ทรััพย์์สิินเพิ่่�มเติิมเป็็นไปตาม
แผนงานที่่�ได้้รัับอนุุมััติิจากที่่�ประชุุมวิิสามััญ ครั้้�งที่่� 1/2562 ผู้้�จััดการ
กองทรััสต์์ได้้ยื่่�นแบบแสดงรายการข้้อมููลการเสนอขายหน่่วยทรััสต์์
และร่่ า งหนัั ง สืือชี้้� ชว นต่่ อ สำำ�นัั ก งาน ก.ล.ต. อีีกครั้้� ง เมื่่� อ วัั น ที่่�
24 พฤศจิิกายน 2563 เพื่่�อออกและเสนอขายหน่่วยทรััสต์์เพิ่่�มเติิม
ในจำำ�นวนไม่่เกิิน 355,557,300 หน่่วย (“หน่่วยทรััสต์์เพิ่่�มเติิม”)
โดยมีีวััตถุุประสงค์์ในการนำำ�เงิินที่่�ได้้จากการเพิ่่�มทุุนไปดำำ�เนิินการ
ดัังต่่อไปนี้้�
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1.

เพื่่�อนำำ�เงิินที่่�ได้้จากการเพิ่่�มทุุน ซึ่่�งรวมกัับเงิินกู้้�ยืืมเงิิน (ถ้้ามีี)
และ/หรืือ เงิินทุุนหมุุนเวีียนไปลงทุุนใน โครงการเซ็็นทรััล
มารีีนา และโครงการเซ็็นทรััล ลำำ�ปาง (รวมเรีียกว่่า “ทรััพย์์สิิน
ที่่�จะลงทุุนเพิ่่�มเติิม”) ในมููลค่่าทั้้�งสิ้้�นไม่่เกิิน 5,672 ล้้านบาท
(ไม่่รวมค่า่ ธรรมเนีียมการจดทะเบีียน ภาษีีมููลค่่าเพิ่่�ม และอากร
แสตมป์์ รวมตลอดจนค่่าธรรมเนีียม และ ค่่าใช้้จ่่ายอื่่�น ๆ
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง) และ/หรืือ
2. เพื่่อ� ชำำ�ระหนี้้�จากการกู้้�ยืืมที่่ใ� ช้้ลงทุุนในโครงการอาคารสำำ�นักั งาน
เดอะไนน์์ ทาวเวอร์์ส และโครงการอาคารสำำ�นัักงานยููนิิลีีเวอร์์
เฮ้้าส์์ ซึ่่�ง CPNREIT เข้้าลงทุุนแล้้ว รวมถึึงค่่าใช้้จ่่ายในการ
จดทะเบีียนสิิ ทธิิ ก ารเช่่ า อสัั ง หาริิ มท รัั พ ย์์ โ ครงการเซ็็ น ทรัั ล
พระราม 2 (ช่่วงต่่ออายุุ) และ/หรืือ
3. เพื่่�อเป็็นค่่าใช้้จ่่ายต่่าง ๆ สำำ�หรัับการระดมทุุนและการลงทุุน
ในทรััพย์์สิินที่่�จะลงทุุนเพิ่่�มเติิม และ/หรืือ
4. เพื่่�อเป็็นเงิินทุุนหมุุนเวีียนของ CPNREIT
กองทรััสต์์ได้้ดำำ�เนิินการลงทุุนในทรััพย์์สิินเพิ่่�มเติิมตามมติิที่่�ได้้รัับ
อนุุมัติั จิ ากที่่ปร
� ะชุุมวิสิ ามััญ ครั้้ง� ที่่� 1/2562 โดยการออกและเสนอขาย
หน่่วยทรััสต์์เพิ่่�มเติิมจำำ�นวนไม่่เกิิน 355,557,300 หน่่วย และกำำ�หนด
ราคาเสนอขายสุุดท้้าย 18.50 บาทต่่อหน่่วย โดยจััดสรรตามมติิที่่�
ประชุุมวิิสามััญ ครั้้�งที่่� 1/2562 ดัังนี้้�
ส่่วนที่่� 1 จััดสรรหน่่วยทรััสต์์เพิ่่�มเติิมจำำ�นวนประมาณ 266,669,904
หน่่วย ซึ่่�งไม่่ต่ำำ��กว่่าร้้อยละ 75 ของหน่่วยทรััสต์์เพิ่่�มเติิมทั้้�งหมด
เพื่่อ� ออกและเสนอขายให้้กับั ถืือหน่่วยทรััสต์์เดิิมที่่มีีสิ
� ทธิ
ิ ขิ อง CPNREIT
ที่่�มีีรายชื่่�อปรากฏในวัันปิิดสมุุดทะเบีียนผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์เมื่่�อวัันที่่�
27 กุุมภาพัันธ์์ 2563 โดยกำำ�หนดอััตรา 8.2967 หน่่วยทรััสต์์เดิิม
ของ CPNREIT ต่่อ 1 หน่่วยทรััสต์์เพิ่่�มเติิม

รายละเอียด

ส่่วนที่่� 2 จััดสรรหน่่วยทรััสต์์เพิ่่�มเติิมจำำ�นวนประมาณ 88,887,396
หน่่วย ซึ่่�งไม่่ต่ำำ��กว่่าร้้อยละ 25 ของหน่่วยทรััสต์์เพิ่่�มเติิมทั้้�งหมด
เพื่่อ� ออกและเสนอขายให้้ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์เดิิมที่่มีีสิ
� ทธิ
ิ ขิ อง GLANDRT
มีีรายชื่่� อปรากฏในวัั น ปิิ ดสมุุ ดทะเบีียนผู้้�ถืือหน่่ วยทรัั ส ต์์ เมื่่� อวัั นที่่�
27 กุุมภาพัันธ์์ 2563 โดยกำำ�หนดอััตรา 5.6225 หน่่วยทรััสต์์เดิิม
ของ GLANDRT ต่่อ 1 หน่่วยทรััสต์์เพิ่่�มเติิม
ส่่วนที่่� 3 จััดสรรหน่่วยทรััสต์์เพิ่่�มเติิมในส่่วนที่่�เหลืือจากการจััดสรร
และ/หรืือจองซื้้�อตามส่่วนที่่� 1 และ/หรืือส่่วนที่่� 2 ข้้างต้้น โดยเสนอ
ขายให้้แก่่ประชาชนทั่่�วไป (Public Offering)
โดยกำำ�หนดระยะเวลาการจองซื้้�อสำำ�หรัับส่่วนที่่� 1 และส่่วนที่่� 2 ใน
วัันที่่� 8-10 กุุมภาพัันธ์์ 2564 และส่่วนที่่� 3 เสนอขายต่่อประชาชน
ทั่่�วไปในวัันที่่� 11 และ 15-16 กุุมภาพัันธ์์ 2564 และผู้้�ลงทุุนสถาบััน
และ/หรืือนิิติิบุุคคลที่่�เข้้าร่่วมการสำำ�รวจความต้้องการซื้้�อที่่�นำำ�ส่่ง
ใบ Bookbuilding ในวัันที่่� 18 – 19 และ 22 กุุมภาพัันธ์์ 2564
เมื่่อ� สิ้้น� สุุดระยะเวลาการจองซื้้อ� ดัังกล่่าวข้้างต้้น ผู้้�จััดการกองทรััสต์์ได้้
นำำ�ส่่งแบบรายงานผลการขายหน่่วยทรััสต์์เพิ่่�มเติิม (F35-5) โดย
CPNREIT ได้้รัับเงิินสุุทธิิจากการเพิ่่�มทุุนจำำ�นวน 6,493,026,617.70
บาท รายละเอีียดตามแจ้้งข่่าวผ่่านทางเว็็บไซต์์ของตลาดหลัักทรััพย์์ฯ
เมื่่� อ วัั น ที่่� 6 มีีนาคม 2563 และหน่่ วยท รัั ส ต์์ เ พิ่่� มทุุ น จำำ� นวน
355,557,300 หน่่วย เริ่่มซื้้
� อ� ขายในตลาดหลัักทรััพย์์ฯ วัันที่่� 2 มีีนาคม
2564
ทั้้�งนี้้� CPNREIT ได้้นำำ�เงิินที่่�ได้้จากการเพิ่่�มทุุนข้้างต้้นเข้้าลงทุุนใน
โครงการเซ็็นทรััล มารีีนา และโครงการเซ็็นทรััล ลำำ�ปาง เรีียบร้้อยใน
วัันที่่� 25 กุุมภาพัันธ์์ 2564 โดยมีีมููลค่่าทรััพย์์สิินที่่�เข้้าลงทุุนจำำ�นวน
ทั้้�งสิ้้�น 5,672 ล้้านบาท (ไม่่รวมค่่าธรรมเนีียมการจดทะเบีียนภาษีี
มููลค่่าเพิ่่�ม อากรแสตมป์์ ค่่าธรรมเนีียม และค่่าใช้้จ่า่ ยอื่่น� ๆ ที่่เ� กี่่ยว
� ข้้อง)
โดยรายละเอีียดทรััพย์์สิินที่่�ลงทุุนเพิ่่�มเติิมสรุุปได้้ดัังนี้้�

โครงการเซ็นทรัล มารีนา

โครงการเซ็นทรัล ลำ�ปาง

ที่่�ตั้้�ง

เลขที่่� 78/54 และ 78/12 หมู่่� 9 ถนนพััทยาสาย 2
ตำำ�บลหนองปรืือ อำำ�เภอบางละมุุง จัังหวััดชลบุุรีี
20260

เลขที่่� 319 ถนนซุุปเปอร์์ไฮเวย์์สาย ลำำ�ปาง-งาว
ตำำ�บลสวนดอก อำำ�เภอเมืืองลำำ�ปาง จัังหวััดลำำ�ปาง 52100

พื้้�นที่่�ให้้เช่่า

14,793 ตารางเมตร

15,863 ตารางเมตร

ลัักษณะการลงทุุน

สิิทธิิการเช่่า/เช่่าช่่วงอสัังหาริิมทรััพย์์สิิทธิิการเช่่างาน สิิทธิิการเช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์สิิทธิิการเช่่างาน ระบบ และ
ระบบ และกรรมสิิทธิ์์�ในสัังหาริิมทรััพย์์
กรรมสิิทธิ์์�ในสัังหาริิมทรััพย์์

ระยะเวลาการลงทุุน 14 ปีี 2 เดืือน 6 วััน (ตั้้�งแต่่วัันที่่� 25 กุุมภาพัันธ์์ 2564 20 ปีี 9 เดืือน 22 วััน (ตั้้�งแต่่วัันที่่� 25 กุุมภาพัันธ์์ 2564 ถึึง
ถึึงวัันที่่� 30 เมษายน 2578)
วัันที่่� 16 ธัันวาคม 2584)
มููลค่่าการลงทุุน

2,574 ล้้านบาท

3,098 ล้้านบาท

อนึ่่�ง สำำ�หรัับการลงทุุนในโครงการเซ็็นทรััล สุุราษฎร์์ธานีี และโครงการเซ็็นทรััล อุุบลราชธานีี ผู้้�จััดการกองทรััสต์์จะพิิจารณาลงทุุนในทรััพย์์สิิน
ดัังกล่่าวเมื่่อ� สภาวะการลงทุุนในตลาดทุุนเอื้้อ� อำำ�นวยต่่อการออกและเสนอขาย หน่่วยทรััสต์์ เพื่่อ� ให้้มีีการลงทุุนครบถ้้วนตามมติิที่ปร
่� ะชุุมวิสิ ามััญ
ครั้้�งที่่� 1/2562
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รายงานประจำ�ปี 2563

ข้้อมููลหน่่วยทรััสต์์
และผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์
1. ข้้อมููลหน่่วยทรััสต์์และข้้อมููลราคาหลัักทรััพย์์
1) ข้้อมููลหน่่วยทรััสต์์ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
ทุุนชำำ�ระแล้้ว
มููลค่่าที่่�ตราไว้้
จำำ�นวนหน่่วยทรััสต์์

28,551,790,565 บาท
10.9049 บาทต่่อหน่่วย
2,212,476,700 หน่่วย

2) ข้้อมููลราคาหลัักทรััพย์์ ณ วัันที่่� 30 ธัันวาคม 2563
ราคาปิิด ณ วัันที่่� 30 ธัันวาคม 2563
ราคาสููงสุุด
ราคาต่ำำ��สุุด
ราคาเฉลี่่ย�
มููลค่่าตามราคาตลาด ณ วัันที่่� 30 ธัันวาคม 2563
มููลค่่าการซื้้�อขายเฉลี่่�ยต่่อปีี
ปริิมาณการซื้้�อขายเฉลี่่ยต่
� ่อปีี
มููลค่่าสิินทรััพย์์สุุทธิิ
ณ วัันที่่� 31 ธ.ค. 2562
ณ วัันที่่� 31 ธ.ค. 2563

19.00
36.50
16.80
27.42
42,037,06
15,830.90
575,302.23

บาทต่่อหน่่วย
บาทต่่อหน่่วย
บาทต่่อหน่่วย
บาทต่่อหน่่วย
ล้้านบาท
ล้้านบาท
พัันหน่่วย

29,701,187,572 บาท
28,043,980,974 บาท

3) การลดทุุนชำำ�ระแล้้ว
นัับแต่่ก่่อตั้้�ง CPNREIT ได้้มีีการลดทุุนชำำ�ระแล้้วรวม 3 ครั้้�ง เพื่่�อจ่่ายให้้แก่่ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ เนื่่�องจากการจ่่ายคืืนสภาพคล่่องส่่วนเกิิน
โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
ครั้งที่

ผลการดำ�เนินงาน

จำ�นวนเงินลดทุน
(บาท)

เงินลดทุนต่อหน่วย
(บาท)

วันปิดสมุด
ทะเบียน

วันที่เฉลี่ยเงินคืน

1/2561
2/2563
3/2563

29 	พ.ย. – 31 	ธ.ค. 2560
1 เม.ย. – 30 ก.ย. 2563
1 	ต.ค. – 31 	ธ.ค. 2563

636,972,041.9
464,620,107.0
577,898,914.0

0.2879
0.2100
0.2612

9 	มีี.ค. 2561*
25 	พ.ย. 2563
23 ก.พ. 2564

22 	มีี.ค. 2561
8 	ธ.ค. 2563
5 	มีี.ค. 2564

หมายเหตุุ : *วัันกำำ�หนดรายชื่่�อผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์
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เหตุุแห่่งการลดทุุน
ครั้งที่

เหตุแห่งการลดทุน

1/2561

•
•

2/2563

•

3/2563

•

กองทรััสต์์มีีเงิินสดคงเหลืือที่่�เกิิดจากการดำำ�เนิินงานก่่อนการแปลงสภาพเป็็นกองทรััสต์์ รวมถึึงเงิินสดคง
เหลืือที่่เ� กิิดจากรายการค้้างรัับก่่อนการแปลงสภาพกองทรััสต์์ และส่่วนกำำ�ไรสุุทธิที่ิ ป่� รัับปรุุงแล้้วเกิินกว่่ากำำ�ไร
สุุทธิิทางบััญชีี
มููลค่่าอสัังหาริิมทรััพย์์หรืือสิิทธิกิ ารเช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์ลดลงจากการประเมิินมููลค่่าหรืือสอบทานการประเมิิน
มููลค่่าทรััพย์์สิิน
มููลค่่าอสัังหาริิมทรััพย์์หรืือสิิทธิกิ ารเช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์ลดลงจากการประเมิินมููลค่่าหรืือสอบทานการประเมิิน
มููลค่่าทรััพย์์สิิน
มููลค่่าอสัังหาริิมทรััพย์์หรืือสิิทธิกิ ารเช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์ลดลงจากการประเมิินมููลค่่าหรืือสอบทานการประเมิิน
มููลค่่าทรััพย์์สิิน

2. 	ตราสารที่่�กองทรััสต์์เป็็นผู้้�ออก
เมื่่�อวัันที่่� 24 เมษายน 2561 ที่่ปร
� ะชุุมสามััญผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ CPNREIT ปีี 2561 ได้้อนุุมััติิการออกและเสนอขายหุ้้�นกู้้�เพื่่�อชำำ�ระคืืนเงิินกู้้�ยืืมของ
CPNREIT ในวงเงิินไม่่เกิิน 16,250 ล้้านบาท โดย CPNREIT ได้้ทยอยออกหุ้้�นกู้้�ระยะยาวทั้้�งหมด 4 ชุุด ตั้้�งแต่่เดืือนสิิงหาคม 2561 เป็็นต้้นมา
เพื่่�อนำำ�เงิินไปชำำ�ระหนี้้�ตามสััญญาเงิินกู้้� ดัังนี้้�
หุ้นกู้

เงินต้น
(ล้านบาท)

วันที่ออกหุ้นกู้

วันครบกำ�หนด

อายุ
(ปี)

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละ)

CPNREIT218A
CPNREIT288A
CPNREIT212A
CPNREIT232A
รวม

2,650
7,390
2,700
1,795
14,535

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

3
10
2
4

2.70
3.80
2.54
3.30

สรุุปสาระสำำ�คััญของหุ้้�นกู้้�

เมื่่�อวัันที่่� 17 สิิงหาคม 2561 CPNRET ได้้ดำำ�เนิินการออกหุ้้�นกู้้�จำำ�นวน 10,040 ล้้านบาท โดยมีีสาระสำำ�คััญของหุ้้�นกู้้�ดัังนี้้�

ชื่่�อเฉพาะของหุ้้�นกู้้�

หุ้้�นกู้้�ที่่�ออกแบ่่งออกเป็็น 2 ชุุดดัังนี้้�
1. หุ้้�นกู้้�ของทรััสต์์เพื่่�อการลงทุุนในสิิทธิิการเช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์ CPN รีีเทล โกรท ครั้้�งที่่� 1/2561
ชุุดที่่� 1 ครบกำำ�หนดไถ่่ถอนปีี พ.ศ. 2564
2. หุ้้�นกู้้�ของทรััสต์์เพื่่�อการลงทุุนในสิิทธิิการเช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์ CPN รีีเทล โกรท ครั้้�งที่่� 1/2561
ชุุดที่่� 2 ครบกำำ�หนดไถ่่ถอนปีี พ.ศ. 2571

ชื่่�อผู้้�ออกหุ้้�นกู้้�

ทรััสต์์เพื่่�อการลงทุุนในสิิทธิิการเช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์ CPN รีีเทล โกรท

นายทะเบีียนหุ้้�นกู้้�

ธนาคารไทยพาณิิชย์์ จำำ�กััด (มหาชน)

ผู้้�แทนผู้้�ถืือหุ้้�นกู้้�

ธนาคารกรุุงศรีีอยุุธยา จำำ�กััด (มหาชน)

ประเภทของหุ้้�นกู้้�

หุ้้�นกู้้�ชนิิดระบุุชื่่�อผู้้�ถืือ ประเภทไม่่ด้้อยสิิทธิิ ไม่่มีีหลัักประกััน และมีีผู้้�แทนผู้้�ถืือหุ้้�นกู้้�

จำำ�นวนหน่่วยที่่�เสนอขาย

จำำ�นวนหน่่วยที่่�เสนอขายรวมไม่่เกิิน 10,040,000 หน่่วย
โดยแบ่่งเป็็น 2 ชุุด ดัังต่่อไปนี้้�
ชุุดที่่� 1: 2,650,000 หน่่วย
ชุุดที่่� 2: 7,390,000 หน่่วย
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รายงานประจำ�ปี 2563

มููลค่่าหุ้้�นกู้้ที่่� �เสนอขาย

มููลค่่าการเสนอขายรวมไม่่เกิิน 10,040,000,000 บาท
โดยแบ่่งเป็็น 2 ชุุด ดัังต่่อไปนี้้�
ชุุดที่่� 1: 2,650,000,000 บาท
ชุุดที่่� 2: 7,390,000,000 บาท

มููลค่่าที่่�ตราไว้้หน่่วยละ

1,000 บาท

ราคาเสนอขายหน่่วยละ

1,000 บาท

อายุุหุ้้�นกู้้�

หุ้้�นกู้้�ชุุดที่่� 1: 3 ปีี
หุ้้�นกู้้�ชุุดที่่� 2: 10 ปีี

วัันออกหุ้้�นกู้้�

17 สิิงหาคม 2561

วัันครบกำำ�หนดไถ่่ถอนหุ้้�นกู้้�

หุ้้�นกู้้�ชุุดที่่� 1: 17 สิิงหาคม 2564
หุ้้�นกู้้�ชุุดที่่� 2: 17 สิิงหาคม 2571

อััตราดอกเบี้้�ย

หุ้้�นกู้้�ชุุดที่่� 1: มีีอััตราดอกเบี้้�ยคงที่่�ร้้อยละ 2.70 ต่่อปีี
หุ้้�นกู้้�ชุุดที่่� 2: มีีอััตราดอกเบี้้�ยคงที่่�ร้้อยละ 3.80 ต่่อปีี
โดยจำำ�นวนดอกเบี้้�ยสำำ�หรัับหุ้้�นกู้้�ที่ต้่� อ้ งชำำ�ระในแต่่ละงวดดอกเบี้้�ย ให้้คำำ�นวณจากเงิินต้้นคงค้้างของหุ้้�น
กู้้�ในอััตราดอกเบี้้�ยหุ้้�นกู้้� โดยอาศััยหลัักเกณฑ์์ 1 ปีี มีี 365 วััน และโดยการนัับจำำ�นวนวัันที่่�ผ่่านไปจริิง
ในแต่่ละงวดดอกเบี้้�ยที่่�เกี่่�ยวข้้อง

วัันกำำ�หนดชำำ�ระดอกเบี้้�ย

ชำำ�ระดอกเบี้้�ยหุ้้�นกู้้�ทุุก ๆ 6 เดืือน โดยผู้้�ออกหุ้้�นกู้้�จะชำำ�ระดอกเบี้้�ยทุุก ๆ วัันที่่� 17 กุุมภาพัันธ์์ และวััน
ที่่� 17 สิิงหาคม ของทุุกปีี ตลอดอายุุหุ้้�นกู้้�แต่่ละชุุด โดยมีีวัันจ่่ายดอกเบี้้�ยงวดแรกในวัันที่่� 17 กุุมภาพัันธ์์
2562

การชำำ�ระคืืนเงิินต้้น

ชำำ�ระคืืนเงิินต้้นทั้้�งจำำ�นวน ในวัันครบกำำ�หนดไถ่่ถอนหุ้้�นกู้้�

การไถ่่ถอนก่่อนกำำ�หนด

ไม่่มีี

การซื้้�อคืืนหุ้้�นกู้้�

ผู้้�ออกหุ้้�นกู้้�มีีสิิทธิซื้้ิ อ� คืืนหุ้้�นกู้้�จากผู้้�ถืือหุ้้�นกู้้�รายใด ๆ จากตลาดรองหรืือแหล่่งอื่่น� ๆ ได้้ไม่่ว่า่ ในเวลาใด ๆ
โดยไม่่เลืือกปฏิิบััติิและไม่่ว่่าเป็็นจำำ�นวนเท่่าใดก็็ตาม แต่่หากผู้้�ออกหุ้้�นกู้้�ทำำ�คำำ�เสนอซื้้�อหุ้้�นกู้้�เป็็นการ
ทั่่�วไป ผู้้�ออกหุ้้�นกู้้�จะต้้องทำำ�คำำ�เสนอซื้้อ� คืืนหุ้้�นกู้้�ต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นกู้้�ทุุกราย และจะต้้องทำำ�การซื้้�อคืืนหุ้้�นกู้้�จาก
ผู้้�ถืือหุ้้�นกู้้�ซึ่่�งประสงค์์จะขายคืืนหุ้้�นกู้้�ทุุกรายอย่่างเท่่าเทีียมกัันตามสััดส่่วนที่่�เสนอขาย

สถานะของหุ้้�นกู้้�

หุ้้�นกู้้�เป็็นหนี้้�โดยตรงและทั่่�วไปของผู้้�ออกหุ้้�นกู้้�ที่ปร
่� าศจากเงื่อ่� นไข ไม่่มีีประกััน และเป็็นหนี้้�ไม่่ด้อ้ ยสิิทธิิ
โดยหนี้้�หุ้้�นกู้้�มีีสถานะทางกฎหมายเท่่าเทีียมกัันทุุกหน่่วย ทั้้�งนี้้� ผู้้�ถืือหุ้้�นกู้้�แต่่ละรายจะมีีสิิทธิไิ ด้้รับั ชำำ�ระ
หนี้้�หุ้้�นกู้้�ของตนไม่่ด้้อยกว่่าสิิทธิิในการได้้รัับชำำ�ระหนี้้�ของเจ้้าหนี้้�สามััญที่่�ไม่่มีีหลัักประกัันและไม่่ด้้อย
สิิทธิทั้้ิ ง� ในปััจจุบัุ นั และในอนาคตของผู้้�ออกหุ้้�นกู้้� เว้้นแต่่บรรดาหนี้้�ที่มีี่� กฎหมายคุ้้�มครองให้้ได้้รับั ชำำ�ระ
หนี้้�ก่่อน

การจดทะเบีียนหุ้้�นกู้้�

ผู้้�ออกหุ้้�นกู้้�จะนำำ�หุ้้�นกู้้�ไปขึ้้�นทะเบีียนกัับสมาคมตลาดตราสารหนี้้�ไทย (ThaiBMA) ภายในวัันออกหุ้้�น
กู้้�แต่่ละชุุด และจะคงให้้หุ้้�นกู้้�เป็็นหลัักทรััพย์์ขึ้น้� ทะเบีียนกัับสมาคมตลาดตราสารหนี้้�ไทยหรืือศููนย์์ซื้้อ�
ขายอื่่�นใดที่่�ได้้รัับใบอนุุญาตและจดทะเบีียนกัับสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และ
ตลาดหลัักทรััพย์์ตลอดอายุุหุ้้�นกู้้�
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เมื่่�อวัันที่่� 8 กุุมภาพัันธ์์ 2562 CPNREIT ได้้ดำำ�เนิินการออกหุ้้�นกู้้�ตามมติิที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ของ CPNREIT ประจำำ�ปีี 2561
จำำ�นวน 4,495 ล้้านบาท โดยมีีสาระสำำ�คััญของหุ้้�นกู้้�ดัังนี้้�
ชื่่�อเฉพาะของหุ้้�นกู้้�

ชื่่�อผู้้�ออกหุ้้�นกู้้�
นายทะเบีียนหุ้้�นกู้้�
ผู้้�แทนผู้้ถืื� อหุ้้�นกู้้�
ประเภทของหุ้้�นกู้้�
จำำ�นวนหน่่วยที่่�เสนอขาย

หุ้้�นกู้้�ที่่�ออกแบ่่งออกเป็็น 2 ชุุดดัังนี้้�
1. หุ้้�นกู้้�ของทรััสต์์เพื่่�อการลงทุุนในสิิทธิิการเช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์ CPN รีีเทล โกรท ครั้้�งที่่� 1/2562
ชุุดที่่� 1 ครบกำำ�หนดไถ่่ถอนปีี พ.ศ. 2564
2. หุ้้�นกู้้�ของทรััสต์์เพื่่�อการลงทุุนในสิิทธิิการเช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์ CPN รีีเทล โกรท ครั้้�งที่่� 1/2562
ชุุดที่่� 2 ครบกำำ�หนดไถ่่ถอนปีี พ.ศ. 2566
ทรััสต์์เพื่่�อการลงทุุนในสิิทธิิการเช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์ CPN รีีเทล โกรท
ธนาคารไทยพาณิิชย์์ จำำ�กััด (มหาชน)

มููลค่่าที่่�ตราไว้้หน่่วยละ

ธนาคารกรุุงศรีีอยุุธยา จำำ�กััด (มหาชน)
หุ้้�นกู้้�ชนิิดระบุุชื่่�อผู้้�ถืือ ประเภทไม่่ด้้อยสิิทธิิ ไม่่มีีหลัักประกััน และมีีผู้้�แทนผู้้�ถืือหุ้้�นกู้้�
จำำ�นวนหน่่วยที่่�เสนอขายรวมไม่่เกิิน 4,495,000 หน่่วย
โดยแบ่่งเป็็น 2 ชุุด ดัังต่่อไปนี้้�
ชุุดที่่� 1: 2,700,000 หน่่วย
ชุุดที่่� 2: 1,795,000 หน่่วย
มููลค่่าการเสนอขายรวมไม่่เกิิน 4,495,000,000 บาท
โดยแบ่่งเป็็น 2 ชุุด ดัังต่่อไปนี้้�
ชุุดที่่� 1: 2,700,000,000 บาท
ชุุดที่่� 2: 1,795,000,000 บาท
1,000 บาท

ราคาเสนอขายหน่่วยละ

1,000 บาท

อายุุหุ้้�นกู้้�

หุ้้�นกู้้�ชุุดที่่� 1: 2 ปีี
หุ้้�นกู้้�ชุุดที่่� 2: 4 ปีี
8 กุุมภาพัันธ์์ 2562

มููลค่่าหุ้้�นกู้้ที่่� �เสนอขาย

วัันออกหุ้้�นกู้้�
วัันครบกำำ�หนดไถ่่ถอนหุ้้�นกู้้�
อััตราดอกเบี้้�ย

วัันกำำ�หนดชำำ�ระดอกเบี้้�ย

หุ้้�นกู้้�ชุุดที่่� 1: 8 กุุมภาพัันธ์์ 2564
หุ้้�นกู้้�ชุุดที่่� 2: 8 กุุมภาพัันธ์์ 2566
หุ้้�นกู้้�ชุุดที่่� 1: มีีอััตราดอกเบี้้�ยคงที่่�ร้้อยละ 2.54 ต่่อปีี
หุ้้�นกู้้�ชุุดที่่� 2: มีีอััตราดอกเบี้้�ยคงที่่�ร้้อยละ 3.30 ต่่อปีี
โดยจำำ�นวนดอกเบี้้�ยสำำ�หรัับหุ้้�นกู้้�ที่่�ต้้องชำำ�ระในแต่่ละงวดดอกเบี้้�ย ให้้คำำ�นวณจากเงิินต้้นคงค้้างของ
หุ้้�นกู้้�ในอััตราดอกเบี้้�ยหุ้้�นกู้้� โดยอาศััยหลัักเกณฑ์์ 1 ปีี มีี 365 วััน และโดยการนัับจำำ�นวนวัันที่่�ผ่่านไป
จริิงในแต่่ละงวดดอกเบี้้�ยที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ชำำ�ระดอกเบี้้�ยหุ้้�นกู้้�ทุุก ๆ 6 เดืือน โดยผู้้�ออกหุ้้�นกู้้�จะชำำ�ระดอกเบี้้�ยทุุก ๆ วัันที่่� 8 กุุมภาพัันธ์์ และ
วัันที่่� 8 สิิงหาคม ของทุุกปีี ตลอดอายุุหุ้้�นกู้้�แต่่ละชุุด โดยมีีวัันจ่่ายดอกเบี้้�ยงวดแรกในวัันที่่� 8 สิิงหาคม
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การชำำ�ระคืืนเงิินต้้น

ชำำ�ระคืืนเงิินต้้นทั้้�งจำำ�นวน ในวัันครบกำำ�หนดไถ่่ถอนหุ้้�นกู้้�

การไถ่่ถอนก่่อนกำำ�หนด

ไม่่มีี

การซื้้�อคืืนหุ้้�นกู้้�

ผู้้�ออกหุ้้�นกู้้�มีีสิิทธิิซื้้�อคืืนหุ้้�นกู้้�จากผู้้�ถืือหุ้้�นกู้้�รายใด ๆ จากตลาดรองหรืือแหล่่งอื่่�น ๆ ได้้ไม่่ว่่าในเวลา
ใด ๆ โดยไม่่เลืือกปฏิิบััติิและไม่่ว่่าเป็็นจำำ�นวนเท่่าใดก็็ตาม แต่่หากผู้้�ออกหุ้้�นกู้้�ทำำ�คำำ�เสนอซื้้�อ
หุ้้�นกู้้�เป็็นการทั่่�วไป ผู้้�ออกหุ้้�นกู้้�จะต้้องทำำ�คำำ�เสนอซื้้�อคืืนหุ้้�นกู้้�ต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นกู้้�ทุุกราย และจะต้้องทำำ�การ
ซื้้อ� คืืนหุ้้�นกู้้�จากผู้้�ถืือหุ้้�นกู้้�ซึ่่ง� ประสงค์์จะขายคืืนหุ้้�นกู้้�ทุุกรายอย่่างเท่่าเทีียมกัันตามสััดส่่วนที่่เ� สนอขาย
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สถานะของหุ้้�นกู้้�

การจดทะเบีียนหุ้้�นกู้้�

หุ้้�นกู้้�เป็็นหนี้้�โดยตรงและทั่่�วไปของผู้้�ออกหุ้้�นกู้้�ที่ปร
่� าศจากเงื่่อ� นไข ไม่่มีีประกััน และเป็็นหนี้้�ไม่่ด้อ้ ยสิิทธิิ
โดยหนี้้�หุ้้�นกู้้�มีีสถานะทางกฎหมายเท่่าเทีียมกัันทุุกหน่่วย ทั้้�งนี้้� ผู้้�ถืือหุ้้�นกู้้�แต่่ละรายจะมีีสิิทธิไิ ด้้รับั ชำำ�ระ
หนี้้�หุ้้�นกู้้�ของตนไม่่ด้้อยกว่่าสิิทธิิในการได้้รัับชำำ�ระหนี้้�ของเจ้้าหนี้้�สามััญที่่�ไม่่มีีหลัักประกัันและไม่่ด้้อย
สิิทธิทั้้ิ ง� ในปััจจุบัุ นั และในอนาคตของผู้้�ออกหุ้้�นกู้้� เว้้นแต่่บรรดาหนี้้�ที่มีี�่ กฎหมายคุ้้�มครองให้้ได้้รับั ชำำ�ระ
หนี้้�ก่่อน
ผู้้�ออกหุ้้�นกู้้�จะนำำ�หุ้้�นกู้้�ไปขึ้้�นทะเบีียนกัับสมาคมตลาดตราสารหนี้้�ไทย (ThaiBMA) ภายในวัันออกหุ้้�น
กู้้�แต่่ละชุุด และจะคงให้้หุ้้�นกู้้�เป็็นหลัักทรััพย์์ขึ้น้� ทะเบีียนกัับสมาคมตลาดตราสารหนี้้ไ� ทยหรืือศููนย์์ซื้้อ�
ขายอื่่�นใดที่่�ได้้รัับใบอนุุญาตและจดทะเบีียนกัับสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และ
ตลาดหลัักทรััพย์์ตลอดอายุุหุ้้�นกู้้�

เมื่่�อวัันที่่� 22 กรกฎาคม 2563 TRIS ได้้คงอัันดัับเครดิิตองค์์กร และหุ้้�นกู้้�ไม่่ด้้อยสิิทธิิ ไม่่มีีหลัักประกัันของ CPNREIT ที่่�ระดัับ “AA” และ
ปรัับแนวโน้้มอัันดัับเครดิิตเป็็น “Negative” หรืือ “ลบ

3. โครงสร้้างผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์

ณ วัันที่่� 30 ธัันวาคม 2563 กองทรััสต์์มีีผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ตามสมุุดทะเบีียนรายใหญ่่ 10 ลำำ�ดัับแรก ดัังนี้้�
ลำ�ดับ

ผู้ถือหน่วยทรัสต์

1

บริิษััท เซ็็นทรััลพััฒนา จำำ�กััด (มหาชน)
กองทุุนเปิิด ทีีเอ็็มบีี อีีสท์์สปริิง พร็็อพเพอร์์ตี้้� แอนด์์ อิินฟราสตรััคเจอร์์
อิินคััม พลััส เฟล็็กซิิเบิ้้�ล
ธนาคาร ออมสิิน
สำำ�นัักงานประกัันสัังคม
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED
กองทุุนเปิิด เค Property Infra Flexible
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC
PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND
กองทุุนเปิิด เอ็็มเอฟซีี พร็็อพเพอร์์ตี้้� ดิิวิิเดนด์์ ฟัันด์์
AIA COMPANY LIMITED-EQDP-D FUND 1
รวมผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์สููงสุุด 10 รายแรก
ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์รายย่่อยอื่่�น
รวม

2
3
4
5
6
7
8
9
10

4. การจ่่ายผลตอบแทนของกองทรััสต์์

จำ�นวนหน่วยทรัสต์

กองทรััสต์์ CPNREIT มีีนโยบายการจ่่ายประโยชน์์ตอบแทนให้้
แก่่ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ไม่่น้้อยกว่่าปีีละ 2 ครั้้�ง

•

ในกรณีีที่่�กองทรััสต์์ CPNREIT มีีกำำ�ไรสุุทธิิในรอบระยะเวลา
บััญชีีใด ผู้้�จััดการกองทรััสต์์จะจ่่ายประโยชน์์ตอบแทนให้้แก่่
ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 90 (เก้้าสิิบ) ของกำำ�ไรสุุทธิิ
ที่่�ปรัับปรุุงแล้้วของรอบปีีบััญชีี
อนึ่่� ง กำำ� ไรสุุ ทธิิ ที่่� ป รัั บ ปรุุ ง แล้้ วต ามข้้ อ นี้้� ใ ห้้ ห มายถึึงกำำ� ไรที่่�
ปรัับปรุุงด้้วยรายการดัังต่่อไปนี้้�

590,521,686
72,397,000

26.69
3.27

68,004,833
60,369,500
52,352,308
50,446,800
39,931,358
37,953,775
29,488,269
28,378,802
1,029,844,331
1,182,632,369
2,212,476,700

3.07
2.73
2.37
2.28
1.81
1.72
1.33
1.28
46.55
53.45
100.00

ก.

การหัักกำำ�ไรที่่ยั� งั ไม่่เกิิดขึ้้น� (Unrealized Gain) จากการ
ประเมิินค่่าหรืือการสอบทานการประเมิินค่่าทรััพย์์สิิน
ของกองทรัั ส ต์์ CPNREIT รวมทั้้� งการปรัั บปรุุ งด้้ วย
รายการอื่่�นตามแนวทางของสำำ�นัักงาน ก.ล.ต. เพื่่�อให้้
สอดคล้้องกัับสถานะเงิินสดของกองทรััสต์์ CPNREIT

ข.

การหัั ก ด้้ วยร ายการเงิิ น สำำ�ร องเพื่่� อ การชำำ�ร ะหนี้้� เ งิิ น
กู้้�ยืืมหรืือภาระผููกพัันจากการกู้้�ยืืมเงิินของกองทรััสต์์
CPNREIT ตามวงเงิินที่่�ได้้ระบุุไว้้ในแบบแสดงรายการ
ข้้อมููลและหนัังสืือชี้้�ชวน หรืือแบบแสดงรายการข้้อมููล
ประจำำ�ปีี แล้้วแต่่กรณีี

1) นโยบายการจ่่ายผลประโยชน์์
•

สัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์
(ร้อยละ)
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•

ในกรณีีที่่�กองทรััสต์์ CPNREIT มีีกำำ�ไรสะสมในรอบระยะเวลา
บััญชีีใด ผู้้�จััดการกองทรััสต์์อาจจ่่ายประโยชน์์ตอบแทนให้้
ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์จากกำำ�ไรสะสมดัังกล่่าวด้้วยก็็ได้้

•

ในกรณีีที่่�กองทรััสต์์ CPNREIT ยัังมีียอดขาดทุุนสะสมอยู่่�
ผู้้�จััดการกองทรััสต์์จะไม่่จ่่ายประโยชน์์ตอบแทนแก่่ผู้้�ถืือหน่่วย
ทรััสต์์

•

ผู้้�จััดการกองทรััสต์์จะดำำ�เนิินการจ่่ายประโยชน์์ตอบแทนให้้
แก่่ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ภายใน 90 วััน นัับแต่่วัันสิ้้�นรอบปีีบััญชีี
หรืือรอบระยะเวลาบััญชีีที่่�มีีการจ่่ายประโยชน์์ตอบแทนนั้้�น
แล้้วแต่่กรณีี โดยในกรณีีที่่�ผู้้�จััดการกองทรััสต์์ไม่่สามารถจ่่าย
ประโยชน์์ตอบแทนได้้ในระยะเวลาดัังกล่่าว ผู้้�จััดการกอง
ทรััสต์์จะแจ้้งผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ทราบผ่่านระบบสารสนเทศของ
ตลาดหลัักทรััพย์์ฯ

•

•
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ผู้้�จัั ด การกองทรัั ส ต์์ จ ะจ่่ า ยประโยชน์์ ต อบแทนให้้ แ ก่่ ผู้้�ถืื อ
หน่่วยทรััสต์์ตามสััดส่่วนการถืือหน่่วยของผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์
แต่่ละราย ทั้้�งนี้้� ผู้้�จััดการกองทรััสต์์ขอสงวนสิิทธิิในการที่่�จะ
ไม่่ จ่่ า ยประโยชน์์ ต อบแทนให้้ แ ก่่ ผู้้�ถืื อหน่่ วยท รัั ส ต์์ ที่่� ถืื อ
หน่่ วยท รัั ส ต์์ เ กิิ น กว่่ า อัั ตร าหรืือไม่่ เ ป็็ น ไปตามหลัั ก เกณฑ์์ ที่่�
กำำ�หนดในประกาศ ทจ.49/2555 เฉพาะในส่่วนที่่�เกิินหรืือ
ไม่่เป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์ดัังกล่่าว และให้้ประโยชน์์ตอบแทน
ในส่่วนที่่ไ� ม่่อาจจ่่ายให้้แก่่ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ดังั กล่่าวตกเป็็นของ
ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์รายอื่่�นตามสััดส่่วนการถืือหน่่วยทรััสต์์
ผู้้�จััดการกองทรััสต์์จะประกาศการจ่่ายประโยชน์์ตอบแทน
วัันปิิดสมุุดทะเบีียนและอััตราประโยชน์์ตอบแทน โดยการ
แจ้้งผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ที่่�มีีชื่่�ออยู่่�ในทะเบีียนผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์
ณ วัั น ปิิ ด สมุุ ด ทะเบีียน ผ่่ า นระบบสารสนเทศของตลาด
หลัักทรััพย์์ฯ และจะแจ้้งให้้ทรััสตีีทราบเป็็นลายลัักษณ์์อัักษร
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•

ในการพิิจารณาจ่่ายประโยชน์์ตอบแทน ถ้้าประโยชน์์ตอบแทน
ที่่� จ ะประกาศจ่่ า ยต่่ อ หน่่ วยท รัั ส ต์์ ร ะหว่่ า งปีี บัั ญ ชีีหรืือรอบ
ปีีบััญชีีใดมีีมูู ลค่่ าต่ำำ��กว่่ าหรืือเท่่ ากัั บ 0.10 บาท ผู้้�จัั ดการ
กองทรััสต์์สงวนสิิทธิิที่่�จะไม่่จ่่ายประโยชน์์ตอบแทนในครั้้�งนั้้�น
และให้้ยกไปจ่่ายประโยชน์์ตอบแทนพร้้อมกัันในงวดถััดไปตาม
วิิธีีการจ่่ายประโยชน์์ตอบแทนที่่กำ� ำ�หนดไว้้

•

ในกรณีีที่่�ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ไม่่ใช้้สิิทธิิขอรัับประโยชน์์ตอบแทน
จำำ� นวนใดภายในอายุุ ค วามใช้้ สิิ ทธิิ เรีียกร้้ อ งตามประมวล
กฎหมายแพ่่ ง และพาณิิ ช ย์์ ผู้้�จัั ด การกองทรัั ส ต์์ จ ะไม่่ นำำ�
ประโยชน์์ตอบแทนจำำ�นวนดัังกล่่าวไปใช้้เพื่่อ� การอื่่น� ใดนอกจาก
เพื่่�อประโยชน์์ของกองทรััสต์์

ทั้้�งนี้้� ผู้้�จััดการกองทรััสต์์จะดำำ�เนิินการกัันเงิินสำำ�รองเพื่่่�อชำำ�ระหนี้้�
ตามสัั ญ ญากู้้�ยืืมเงิิ น หรืือตามที่่่��มีีภ าระผููู� ก พัั น จากการกู้้�ยืืมเงิิ น ใน
แต่่ละปีีจนกว่่าจะชำำ�ระหนี้้�เสร็็จสิ้้้�นอย่่างเหมาะสม ทั้้�งนี้้� กองทรััสต์์
อาจนำำ�วงเงิินกัันสำำ�รองของรอบระยะเวลาบััญชีีใดที่่่��มีีสภาพคล่่องไม่่
เพีียงพอที่่่��จะกัันเงิินสำำ�รองไปรวมเพื่่่อ� การกัันสำำ�รองในรอบระยะเวลา
บััญชีีถััด ๆ ไป โดยในปีี 2564 ผู้้�จััดการกองทรััสต์์จะกัันเงิินสำำ�รอง
ดัังกล่่าวจำำ�นวนไม่่เกิิน 200 ล้้านบาท

2) ข้้อจำำ�กััดในการจ่่ายผลประโยชน์์
ผู้้�จััดการกองทรััสต์์จะจ่่ายประโยชน์์ตอบแทนให้้แก่่ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์
ตามสััดส่่วนการถืือหน่่วยของผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์แต่่ละราย ทั้้�งนี้้� ผู้้�จััดการ
กองทรััสต์์สงวนสิิทธิิที่่�จะไม่่จ่่ายประโยชน์์ตอบแทนให้้แก่่ผู้้�ถืือหน่่วย
ทรััสต์์ที่่�ถืือหน่่วยทรััสต์์เกิินกว่่าอััตราหรืือไม่่เป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์ที่่�
กำำ�หนดไว้้ในประกาศที่่� ทจ. 49/2555 และที่่�มีีการแก้้ไขเพิ่่�มเติิม
(ถ้้ามีี) เฉพาะในส่่วนที่่�เกิินหรืือไม่่เป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์ดัังกล่่าว และ
ให้้ประโยชน์์ตอบแทนในส่่วนที่่�ไม่่อาจจ่่ายให้้แก่่ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์
ดัั ง กล่่ า วตกเป็็ น ของผู้้�ถืือหน่่ วยท รัั ส ต์์ ร ายอื่่� น ตามสัั ด ส่่ ว นการถืือ
หน่่วยทรััสต์์

3) ประวััติิการจ่่ายประโยชน์์ตอบแทนย้้อนหลััง 3 ปีี

CPNREIT ได้้มีีการจ่่ายประโยชน์์ตอบแทนจากผลการดำำ�เนิินงาน ดัังนี้้�

รอบผลประกอบการ

1 มกราคม 2561 ถึึง
31 มีีนาคม 2561
1 เมษายน 2561 ถึึง
30 มิิถุุนายน 2561
1 กรกฎาคม 2561 ถึึง
30 กัันยายน 2561
1 ตุุลาคม 2561 ถึึง
31 ธัันวาคม 2561
1 มกราคม 2562 ถึึง
31 มีีนาคม 2562
1 เมษายน 2562 ถึึง
30 มิิถุุนายน 2562
1 กรกฎาคม 2562 ถึึง
30 กัันยายน 2562
1 ตุุลาคม 2562 ถึึง
31 ธัันวาคม 2562
1 มกราคม 2563 ถึึง
31 มีีนาคม 2563
1 เมษายน 2563 ถึึง
30 มิิถุุนายน 2563/2
1 กรกฎาคม 2563 ถึึง
30 กัันยายน 2563/3
1 ตุุลาคม 2563 ถึึง
31 ธัันวาคม 2563/3

จ่ายประโยชน์ตอบแทน /
เงินให้ผู้ถือหน่วยใน
รูปของการลดทุน

วันปิดสมุดทะเบียน /
วันกำ�หนดรายชื่อ

จ่่ายเงิินให้้ผู้้�ถืือหน่่วยในรููป 9 มีีนาคม 2561
ของการลดทุุน
จ่่ายประโยชน์์ตอบแทน 24 พฤษภาคม 2561

อัตราเงินประโยชน์
วันจ่ายประโยชน์ตอบแทน
ตอบแทน / เงินให้
/ เงินให้ผู้ถือหน่วยใน ผู้ถือหน่
วยในรูปของการลด
รูปของการลดทุน
ทุนต่อหน่วยทรัสต์ (บาท)

22 มีีนาคม 2561

0.2879/1

6 มิิถุุนายน 2561

0.3795

จ่่ายประโยชน์์ตอบแทน

23 สิิงหาคม 2561

6 กัันยายน 2561

0.4055

จ่่ายประโยชน์์ตอบแทน

21 พฤศจิิกายน 2561

4 ธัันวาคม 2561

0.4157

จ่่ายประโยชน์์ตอบแทน

12 มีีนาคม 2562

25 มีีนาคม 2562

0.4163

จ่่ายประโยชน์์ตอบแทน

28 พฤษภาคม 2562

11 มิิถุุนายน 2562

0.4055

จ่่ายประโยชน์์ตอบแทน

23 สิิงหาคม 2562

6 กัันยายน 2562

0.4055

จ่่ายประโยชน์์ตอบแทน

22 พฤศจิิกายน 2562

6 ธัันวาคม 2562

0.4060

จ่่ายประโยชน์์ตอบแทน

6 มีีนาคม 2563

20 มีีนาคม 2563

0.4060

จ่่ายประโยชน์์ตอบแทน

27 พฤษภาคม 2563

10 มิิถุุนายน 2563

0.2707

จ่่ายเงิินในรููปของ
การลดทุุน

25 พฤศจิิกายน 2563

8 ธัันวาคม 2563

0.2100

จ่่ายเงิินในรููปของ
การลดทุุน

23 กุุมภาพัันธ์์ 2564

5 มีีนาคม 2564

0.2612

หมายเหตุุ
/1
มาจากผลการดำำ�เนิินงานในช่่วงระยะเวลาตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 ตุุลาคม 2560 ถึึง 30 พฤศจิิกายน 2560 ของ CPNRF ก่่อนการแปลงสภาพ และผลการดำำ�เนิินงานของ
CPNREIT ตั้้�งแต่่วัันที่่� 29 พฤศจิิกายน 2560 ถึึง 31 ธัันวาคม 2560
/2
เมื่่อ� วัันที่่� 14 สิิงหาคม 2563 คณะกรรมการของผู้้�จััดการกองทรััสต์์ได้้มีีมติเิ ลื่่อ� นการจ่่ายประโยชน์์ตอบแทน และ/หรืือเงิินลดทุุนของ CPNREIT จากผลการดำำ�เนิินงาน
ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 เมษายน 2563 ถึึงวัันที่่� 30 มิิถุุนายน 2563 เนื่่�องจากประโยชน์์ตอนแทนมีีมููลค่่าต่่ากว่่า 0.10 บาทต่่อหน่่วย โดยผู้้�จััดการกองทรััสต์์สงวนสิิทธิิที่่�
จะไม่่จ่่ายประโยชน์์ตอบแทนในครั้้�งนี้้� และนำำ�ไปรวมในการพิิจารณาการจ่่ายประโยชน์์ตอบแทนในงวดถััดไปตามวิิธีีการจ่่ายประโยชน์์ตอบแทนที่่กำ� ำ�หนดไว้้
/3
คณะกรรมการของผู้้�จััดการกองทรััสต์์ได้้มีีมติอิ นุุมัติั กิ ารจ่่ายเงิินให้้ผู้้�ถืือหน่่วยในรููปของการลดทุุนของ CPNREIT สำำ�หรัับผลการดำำ�เนิินงานตั้้ง� แต่่วันั ที่่� 1 เมษายน 2563
ถึึงวัันที่่� 30 กัันยายน 2563 และตั้้�งแต่่ วัันที่่� 1 ตุุลาคม 2563 ถึึง วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 ซึ่่�งเป็็นไปตามสััญญาก่่อตั้้�งทรััสต์์ เนื่่�องจาก CPNREIT มีีรายการขาดทุุน
สะสมเกิิดจากรายการขาดทุุนจากการเปลี่่�ยนแปลงในมููลค่่ายุุติิธรรมของเงิินลงทุุน โดยจ่่ายเงิินให้้ผู้้�ถืือหน่่วยในรููปของการลดทุุนในอััตรา 0.2100 บาทต่่อหน่่วย
และ 0.2612 บาทต่่อหน่่วย ตามลำำ�ดัับ

81

โครงสร้้าง
การจััดการ
• ผู้้�จััดการกองทรััสต์์
1. ข้้อมููลผู้้�จััดการกองทรััสต์์
บริิษัทั ซีีพีีเอ็็น รีีท แมเนจเมนท์์ จำำ�กัดั (“บริิษัทั ฯ”) ซึ่่ง� ทำำ�หน้้าที่่เ� ป็็นผู้้�จััดการกองทรััสต์์ของกองทรััสต์์ CPNREIT เป็็นบริิษัทจำ
ั ำ�กัดั ซึ่่ง� จดทะเบีียนจััดตั้้ง�
ขึ้้น� ในประเทศไทย เมื่่อ� วัันที่่� 27 มิิถุนุ ายน 2560 โดยมีีทุุนจดทะเบีียนซึ่่ง� เรีียกชำำ�ระแล้้ว 10 ล้้านบาท แบ่่งออกเป็็นหุ้้�นสามััญจำำ�นวน 1,000,000 หุ้้�น
มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 10 บาท มีีวััตถุุประสงค์์หลัักเพื่่�อปฏิิบััติิหน้้าที่่�บริิหารจััดการทรััสต์์เพื่่�อการลงทุุนในอสัังหาริิมทรััพย์์โดยเฉพาะ และมีี
บริิษััท เซ็็นทรััลพััฒนา จำำ�กััด (มหาชน) เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ในผู้้�จััดการกองทรััสต์์ เป็็นจำำ�นวนร้้อยละ 99.9997 ของหุ้้�นที่่จำ� ำ�หน่่ายแล้้วทั้้�งหมด

สรุุปข้้อมููลสำำ�คััญของผู้้�จััดการกองทรััสต์์
ชื่่�อผู้้�จััดการกองทรััสต์์
ที่่�ตั้้�งสำำ�นัักงานใหญ่่

บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จำ�กัด

เลขทะเบีียนบริิษััท

0105560104638

วัันที่่�จดทะเบีียนจััดตั้้�งบริิษััท

27 มิิถุุนายน 2560

โทรศััพท์์

02-667-5555 ต่่อ 1660

โทรสาร

02-667-5590

ทุุนจดทะเบีียน

ทุุนจดทะเบีียน 10,000,000 บาท
ทุุนจดทะเบีียนชำำ�ระแแล้้ว 10,000,000 บาท
ประกอบด้้วยหุ้้�นสามััญจำำ�นวน 1,000,000 หุ้้�น มููลค่่าที่่ตร
� าไว้้หุ้้�นละ 10.00 บาท

ลัักษณะและขอบเขตการดำำ�เนิินธุุรกิิจ

ทำำ�หน้้าที่่�เป็็นผู้้�จััดการกองทรััสต์์ของทรััสต์์เพื่่�อการลงทุุนในอสัังหาริิมทรััพย์์

ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่
(สััดส่่วนการถืือหุ้้�น)

บริิษััท เซ็็นทรััลพััฒนา จำำ�กััด (มหาชน)
(ร้้อยละ 99.9997)

รายชื่่�อกรรมการ	

นางอวยพร ฟููตระกููล
นายพงศกร เที่่�ยงธรรม
นางสาววััลยา จิิราธิิวััฒน์์
นางสาวนภารััตน์์ ศรีีวรรณวิิทย์์

กรรมการผู้้�มีีอำำ�นาจลงนาม

นางสาววััลยา จิิราธิิวััฒน์์ และนางสาวนภารััตน์์ ศรีีวรรณวิิทย์์ สองคนลงลายมืือชื่่�อร่่วม
กัันและประทัับตราสำำ�คััญของบริิษััทฯ

รอบระยะเวลาบััญชีี

1 มกราคม – 31 ธัันวาคม
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รายงานประจำ�ปี 2563

เลขที่่� 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุุมวััน เขตปทุุมวััน กรุุงเทพมหานคร

2. โครงสร้้างการถืือหุ้้�นของผู้้�จััดการกองทรััสต์์
2.1 โครงสร้้างการถืือหุ้้�นของผู้้�จััดการกองทรััสต์์
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำ�กัด (มหาชน)
(ร้อยละ 99.9997)

ผู้ถือหุ้นรายย่อย
(ร้อยละ 0.0003)

บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จำ�กัด
2.2 ผู้้ถืื� อหุ้้�นของผู้้�จััดการกองทรััสต์์ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 มีีดัังนี้้�
รายชื่อ

จำ�นวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)

สัดส่วน (ร้อยละ)

999,997

99.9997

2. นายกอบชััย จิิราธิิวััฒน์์

1

0.0001

3. นางสาววััลยา จิิราธิิวััฒน์์

1

0.0001

4. นายชนวััฒน์์ เอื้้�อวััฒนะสกุุล

1

0.0001

1,000,000

100.0000

1. บริิษััท เซ็็นทรััลพััฒนา จำำ�กััด (มหาชน)

รวม

2.3 กลุ่่�มผู้้ถืื� อหุ้้�นรายใหญ่่ที่่โ� ดยพฤติิการณ์์มีอิี ทิ ธิิพลต่่อการกำำ�หนดนโยบายการจััดการหรืือการดำำ�เนิินงานของผู้้จั� ดั การกองทรััสต์์อย่่างมีี
	นััยสำำ�คััญ
ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่และผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของผู้้�จััดการกองทรััสต์์ คืือ เซ็็นทรััลพััฒนา ซึ่่ง� ถืือหุ้้�นของผู้้�จััดการกองทรััสต์์ คิิดเป็็นร้้อยละ 99.9997 ของ
จำำ�นวนหุ้้�นที่่ชำ� ำ�ระแล้้วทั้้ง� หมด โดยเซ็็นทรััลพััฒนา ซึ่่ง� เป็็นบริิษัทจ
ั ดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์ฯ ในหมวดธุุรกิจพั
ิ ฒ
ั นาอสัังหาริิมทรััพย์์ ประกอบ
ธุุรกิิจหลัักในการพััฒนา บริิหาร และให้้เช่่าพื้้�นที่่�ศููนย์์การค้้าขนาดใหญ่่ และประกอบธุุรกิิจอื่่�นที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องเพื่่�อส่่งเสริิมการประกอบธุุรกิิจ
ศููนย์์การค้้าในลัักษณะพื้้�นที่่แ� บบผสม (Mixed-Used) ได้้แก่่ อาคารที่่พั� กั อาศััย อาคารสำำ�นักั งาน และโรงแรม พร้้อมกัันนี้้�ยังั ประกอบธุุรกิจิ ที่่เ� กี่่ยว
�
เนื่่อ� งและส่่งเสริิมกันั อาทิิ ศููนย์์อาหาร ศููนย์์ประชุุมอเนกประสงค์์ สวนน้ำำ�� และสวนพัักผ่่อนภายในศููนย์์การค้้าในบางโครงการ โดยมีีรายละเอีียด
เกี่่�ยวกัับบริิษััทย่่อย กองทุุนรวม บริิษัทร่
ั ่วม และกิิจการอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันของเซ็็นทรััลพััฒนา ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 และวัันที่่� 31 ธัันวาคม
2563 ปรากฏดัังตารางต่่อไปนี้้�
เซ็นทรัลพัฒนาถือหุ้นร้อยละ

ลักษณะธุรกิจ

ประเทศ
ที่กิจการจัดตั้ง

บริิษััท เซ็็นทรััลพััฒนา พระราม 2 จำำ�กััด

(1) (4)

ไทย

100.0

100.0

บริิษััท เซ็็นทรััลพััฒนา เชีียงใหม่่ จำำ�กััด

(1) (2) (4)

ไทย

100.0

100.0

(2) (6)

ไทย

44.0

44.0

(1) (2) (4)

ไทย

100.0

100.0

(4)

ไทย

100.0

100.0

(1) (2) (4) (7)

ไทย

100.0

100.0

(1) (4)

ไทย

100.0

100.0

(1) (2) (4)

ไทย

100.0

100.0

ชื่อกิจการ

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563

บริิษััทย่่อยทางตรง

บริิษััท เซ็็นทรััลพััฒนา เรีียลตี้้� จำำ�กััด
บริิษััท เซ็็นทรััลพััฒนา รััตนาธิิเบศร์์ จำำ�กััด
บริิษััท เซ็็นทรััล ฟู้้�ดอเวนิิว จำำ�กััด
บริิษััท เซ็็นทรััล เวิิลด์์ จำำ�กััด
บริิษััท เซ็็นทรััลพััฒนา พระราม 3 จำำ�กััด
บริิษััท เซ็็นทรััลพััฒนา ชลบุุรีี จำำ�กััด
(อยู่่�ระหว่่างชำำ�ระบััญชีี)
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เซ็นทรัลพัฒนาถือหุ้นร้อยละ

ลักษณะธุรกิจ

ประเทศ
ที่กิจการจัดตั้ง

(10)

ไทย

100.0

100.0

(1) (2) (4)

ไทย

100.0

100.0

(6)

ไทย

100.0

100.0

(1) (2)

ไทย

93.3

93.3

บริิษััท เซ็็นทรััลพััฒนา ขอนแก่่น จำำ�กััด

(1) (2) (4) (10)

ไทย

78.1

78.1

บริิษััท ซีีพีีเอ็็น พััทยา จำำ�กััด

(1) (2) (4) (7)

ไทย

100.0

100.0

(9)

ไทย

100.0

-

บริิษััท ซีีพีีเอ็็น ระยอง จำำ�กััด

(1) (2) (4)

ไทย

100.0

100.0

บริิษััท ซีีพีีเอ็็น โคราช จำำ�กััด

(1) (2) (4)

ไทย

100.0

100.0

บริิษััท ซีีพีีเอ็็น เอสเตท จำำ�กััด

(6)

ไทย

100.0

100.0

บริิษััท ซีีพีีเอ็็น เรซซิิเด้้นซ์์ ขอนแก่่น จำำ�กััด

(6)

ไทย

100.0

100.0

บริิษััท สวนลุุม พร็็อพเพอร์์ตี้้� จำำ�กััด

(1)

ไทย

78.0

78.0

บริิษััท พระราม 4 เดเวลอปเม้้นท์์ จำำ�กััด

(6)

ไทย

90.0

90.0

บริิษััท ศาลาแดง พร็็อพเพอร์์ตี้้� แมนเนจเม้้นท์์ จำำ�กััด

(1)

ไทย

100.0

100.0

บริิษััท ซีีพีีเอ็็น รีีท แมเนจเมนท์์ จำำ�กััด

(11)

ไทย

100.0

100.0

บริิษััท ดาราฮาร์์เบอร์์ จำำ�กััด

(6)

ไทย

65.0

65.0

บริิษััท ซีีพีีเอ็็น พััทยา โฮเทล จำำ�กััด

(7)

ไทย

100.0

100.0

บริิษััท ชนะคุุณ ดีีเวลลอปเม้้นท์์ จำำ�กััด

(1)

ไทย

100.0

100.0

บริิษััท ซีีพีีเอ็็น วิิลเลจ จำำ�กััด

(1)

ไทย

70.0

70.0

บริิษััท เบย์์วอเตอร์์ จำำ�กััด

(1)

ไทย

-

50.0

บริิษััท เซ็็นทรััลพััฒนา เรีียลตี้้� จำำ�กััด

(2) (6)

ไทย

56.0

56.0

บริิษััท เซ็็นทรััลพััฒนา ไนน์์ สแควร์์ จำำ�กััด

(1) (2)

ไทย

4.4

4.4

บริิษััท บางนา เซ็็นทรััล พร็็อพเพอร์์ตี้้� จำำ�กััด

(1) ถึึง (5)

ไทย

99.9

99.9

บริิษััท โกบอล รีีเทล ดีีเวลล็็อปเม้้นท์์ แอนด์์
อิินเวสเม้้นท์์ ลิิมิิเต็็ด

(6)

ฮ่่องกง

100.0

100.0

บริิษััท โกบอล คอมเมอล์์เชีียล พร็็อพเพอร์์ตี้้� ลิิมิิเต็็ด

(6)

ฮ่่องกง

100.0

100.0

บริิษััท ซีีพีีเอ็็น คอมเพล็็กซ์์ จำำ�กััด

(6)

ไทย

99.9

99.9

บริิษััท ซีีพีีเอ็็น ซิิตี้้� จำำ�กััด

(6)

ไทย

99.9

99.9

บริิษััท ซีี.เอส.ซิิตี้้� จำำ�กััด

(1)

ไทย

100.0

100.0

บริิษััท ซีีพีีเอ็็น เรซซิิเด้้นซ์์ แมเนจเมนท์์ จำำ�กััด

(12)

ไทย

100.0

100.0

CPN Ventures Sdn. Bhd.

(8)

มาเลเซีีย

100.0

100.0

Central Plaza i-City Real Estate Sdn. Bhd.

(6)

มาเลเซีีย

60.0

60.0

บริิษััท แกรนด์์ คาแนล แลนด์์ จำำ�กััด (มหาชน)

(1) (2) (3) (4) (8)

ไทย

67.5

67.5

ชื่อกิจการ

บริิษััท ซีีพีีเอ็็น เรซซิิเด้้นซ์์ จำำ�กััด
บริิษััท เซ็็นทรััลพััฒนา ดีีเวลลอปเม้้นท์์ จำำ�กััด
บริิษััท ซีีพีีเอ็็น โกบอล จำำ�กััด
บริิษััท เซ็็นทรััลพััฒนา ไนน์์ สแควร์์ จำำ�กััด

บริิษััท ซีีพีีเอ็็น เลิิร์์นนิ่่�ง เซ็็นเตอร์์ จำำ�กััด
(ชำำ�ระบััญชีีเสร็็จสิ้้�น)

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563

บริิษััทย่่อยทางอ้้อม		
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รายงานประจำ�ปี 2563

เซ็นทรัลพัฒนาถือหุ้นร้อยละ

ลักษณะธุรกิจ

ประเทศ
ที่กิจการจัดตั้ง

(1) (10)

ไทย

79.6

79.6

บริิษััท เบ็็ล แอสเซทส์์ จำำ�กััด

(6)

ไทย

100.0

100.0

บริิษััท สเตอร์์ลิิง อีีควิิตี้้� จำำ�กััด

(1)

ไทย

100.0

100.0

บริิษััท จีี แลนด์์ พร็็อพเพอร์์ตี้้� แมเนจเม้้นท์์ จำำ�กััด

(1)

ไทย

100.0

100.0

บริิษััท พระราม 9 สแควร์์ จำำ�กััด

(1)

ไทย

93.1

93.1

บริิษััท พระราม 9 สแควร์์ โฮเต็็ล จำำ�กััด

(7)

ไทย

99.9

99.9

บริิษััท จีีแลนด์์ รีีท แมเนจเม้้นท์์ จำำ�กััด
(อยู่่�ระหว่่างชำำ�ระบััญชีี)

(11)

ไทย

100.0

100.0

บริิษััท รััชดา แอสเซทส์์ โฮลดิ้้�ง จำำ�กััด

(6)

ไทย

100.0

100.0

Chipper Global Limited

(6)

บริิติิชเวอร์์จิิน

100.0

100.0

บริิษััท เบย์์วอเตอร์์ จำำ�กััด

(1)

ไทย

-

50.0

ชื่อกิจการ

บริิษััท เบ็็ล ดีีเวลลอปเมนท์์ จำำ�กััด

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563

ที่่�มา : งบการเงิินของ เซ็็นทรััลพััฒนา สิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

ลัักษณะธุุรกิิจ

(1)	ก่่อสร้้างอาคารสำำ�นัักงานและอาคารศููนย์์การค้้าเพื่่�อให้้เช่่า
(2) ให้้บริิการด้้านสาธารณููปโภคภายในศููนย์์การค้้า
(3)	ก่่อสร้้างห้้องชุุดพัักอาศััยและอาคารร้้านค้้าเพื่่�อให้้เช่่า
(4) ให้้บริิการศููนย์์อาหาร
(5) ให้้บริิการสวนสนุุกและสวนน้ำำ�� บนศููนย์์การค้้า
(6) ลงทุุนในอสัังหาริิมทรััพย์์
(7)	ธุุรกิิจโรงแรม

(8) ให้้คำำ�ปรึึกษาด้้านการบริิหารและการจััดการอสัังหาริิมทรััพย์์
(9) ให้้บริิการด้้านการฝึึกอบรมและพััฒนาบุุคลากร
(10)	ธุุรกิจิ อสัังหาริิมทรััพย์์สำำ�หรัับการขายบ้้านพร้้อมที่่ดิ� นิ และหน่่วย
ในอาคารชุุดพัักอาศััย
(11) ให้้บริิการจััดการกองทรััสต์์เพื่่�อการลงทุุนในอสัังหาริิมทรััพย์์
(12) บริิหารงานนิิติิบุุคคลอาคารชุุด และนิิติิบุุคคลบ้้านจััดสรร

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 ซึ่่�งเป็็นวัันปิิดสมุุดทะเบีียนผู้้�ถืือหุ้้�นครั้้�งล่่าสุุด เซ็็นทรััลพััฒนา มีีรายชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�น 10 รายแรก ดัังนี้้�*
ลำ�ดับ

รายชื่อ

จำ�นวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)

สัดส่วน (ร้อยละ)

1

บริิษััท เซ็็นทรััลโฮลดิ้้�ง จำำ�กััด**

1,176,343,960

26.21

2

บริิษััท ไทยเอ็็นวีีดีีอาร์์ จำำ�กััด

334,034,221

7.44

3

SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED***

97,437,603

2.17

4

สำำ�นัักงานประกัันสัังคม

94,281,500

2.10

5

BBHISL NOMINEES LIMITED***

83,172,700

1.85

6

นาย นิิติิ โอสถานุุเคราะห์์

77,050,300

1.72

7

STATE STREET EUROPE LIMITED***

75,504,570

1.68

8

THE BANK OF NEW YORK MELLON***

64,266,112

1.43

9

BANK OF SINGAPORE LIMITED-THB SEG AC***

57,968,648

1.29

56,016,000

1.25

10 UBS AG SINGAPORE BRANCH***

ที่่�มา : ตลาดหลัักทรััพย์์ฯ
หมายเหตุุ : * 	รายชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�น 10 รายแรก จััดเรีียงโดยบริิษัทั ศููนย์์รัับฝากหลัักทรััพย์์ (ประเทศไทย) จำำ�กััด
		 ** เป็็นการถืือหุ้้�นโดยครอบครััวจิิราธิิวััฒน์์
		 *** นายทะเบีียนไม่่สามารถแจกแจงรายชื่่อ� ผู้้�ถืือหุ้้�นในรายละเอีียดได้้ อย่่างไรก็็ตาม Nominee Account ดัังกล่่าวไม่่มีีพฤติิการณ์์ที่มีีอิ
่� ทธิ
ิ พิ ลต่่อการกำำ�หนด
นโยบายและการจััดการของบริิษัทั ฯ
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3. โครงสร้้างการจััดการของผู้้�จััดการกองทรััสต์์
3.1 โครงสร้้างการจััดการของผู้้�จััดการกองทรััสต์์
คณะกรรมการ

กรรมการอิสระ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ฝ่ายพัฒนา
ธุรกิจ

ฝ่ายสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
และกำ�กับควบคุม

ฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน

การจััดโครงสร้้างองค์์กรของผู้้�จััดการกองทรััสต์์ยึึดหลัักการในการแบ่่งหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของแต่่ละหน่่วยงานอย่่างชััดเจน โดยแต่่ละ
ฝ่่ายงานมีีความเป็็นอิิสระ เป็็นระบบ รวมทั้้�งคำำ�นึึงถึึงการควบคุุมความเสี่่�ยงและความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ที่่�จะเกิิดขึ้้�น เพื่่�อให้้ผู้้�จััดการ
กองทรััสต์์สามารถจััดการลงทุุนให้้ผู้้�ลงทุุนด้้วยความซื่่�อสััตย์์ สุุจริิต ระมััดระวััง และคำำ�นึึงถึึงประโยชน์์ของผู้้�ลงทุุนก่่อนประโยชน์์ของผู้้�จััดการ
กองทรััสต์์
ผู้้�จััดการกองทรััสต์์มีีโครงสร้้างการจััดการของบริิษััท ประกอบด้้วยคณะกรรมการบริิษััท ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร และฝ่่ายงานต่่าง ๆ
ได้้แก่่ ฝ่่ายพััฒนาธุุรกิิจ ฝ่่ายสนัับสนุุนการปฏิิบััติิงาน ฝ่่ายบริิหารความเสี่่�ยงและกำำ�กัับควบคุุม (ซึ่่�งทั้้�งหมดเป็็นฝ่่ายงานภายในบริิษััท เอง) และ
ฝ่่ายตรวจสอบภายใน (ซึ่่�งจะมอบหมายให้้บุุคคลอื่่�นดำำ�เนิินการ) ตามโครงสร้้างที่่�แสดงไว้้ก่่อนหน้้านี้้�
ผู้้�จััดการกองทรััสต์์มีีหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบในการดููแลจััดการ CPNREIT และควบคุุมการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์และ
ผู้้�เช่่าช่่วงทรััพย์์สิินหลัักของ CPNREIT ในส่่วนที่่�เป็็นโรงแรมฮิิลตััน พััทยา และดำำ�เนิินการให้้เป็็นไปตามนโยบายของผู้้�จััดการกองทรััสต์์ สััญญา
ก่่อตั้้�งทรััสต์์ สััญญาแต่่งตั้้�งผู้้�จััดการกองทรััสต์์ แบบแสดงรายการข้้อมููล หนัังสืือชี้้�ชวน ระเบีียบและกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
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3.2 	รายชื่่�อคณะกรรมการบริิษััท
คณะกรรมการบริิษัทั ประกอบด้้วย กรรมการจำำ�นวน 4 ท่่าน ดัังนี้้�
1 นางอวยพร ฟููตระกููล
ประธานกรรมการ และกรรมการอิิสระ (แต่่งตั้้�งเมื่่�อวัันที่่� 1 กัันยายน 2562)
คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา
• ปริิญญาโท สาขา Management and Human Relations, Abilene Christian University, USA
• ปริิญญาตรีี คณะบริิหารธุุรกิิจ มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง
• ปริิญญาตรีี คณะบริิหารธุุรกิิจ มหาวิิทยาลััยธุุรกิิจบััณฑิิตย์์
ประสบการณ์์ทำำ�งาน
ปีี 2559 - 2561 สรรพากรพื้้�นที่่�กรุุงเทพมหานคร 7 กรมสรรพากร
ปีี 2558 - 2559 สรรพากรพื้้�นที่่�กรุุงเทพมหานคร 14 กรมสรรพากร
ปีี 2557 - 2558 สรรพากรพื้้�นที่่�กรุุงเทพมหานคร 6 กรมสรรพากร
ปีี 2556 - 2557 สรรพากรพื้้�นที่่�กรุุงเทพมหานคร 28 กรมสรรพากร
ปีี 2556
	นัักวิิชาการสรรพากรเชี่่�ยวชาญ สำำ�นัักบริิหารการเสีียภาษีีทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ กรมสรรพากร
2 นายพงศกร เที่่�ยงธรรม
กรรมการอิิสระ (แต่่งตั้้�งเมื่่�อวัันที่่� 1 กัันยายน 2562)
คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา
• ปริิญญาโท สาขาบริิหารธุุรกิิจ สถาบัันบััณฑิิตบริิหารธุุรกิจิ ศศิินทร์์แห่่งจุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
• ปริิญญาตรีี สาขาวิิศวกรรมไฟฟ้้า New Jersey Institute of Technology, USA
ประสบการณ์์ทำำ�งาน
ปีี 2560 - ปััจจุบัุ ัน Partner, บริิษััท คาสเซิิลพาร์์ทเนอร์์ จำำ�กััด
ปีี 2555 - ปััจจุุบััน Partner, PPK Partners Limited
ปีี 2560 - 2562 ที่่�ปรึึกษาคณะกรรมการ บริิษััท ซีีพีีเอ็็น รีีท แมเนจเมนท์์ จำำ�กััด
ปีี 2547 - 2551 กรรมการผู้้�จััดการฝ่่ายตลาดทุุน (Corporate Finance & Capital Market, บริิษัทั หลัักทรััพย์์ ไซรััส จำำ�กัดั (มหาชน))
ปีี 2544 - 2547 กรรมการผู้้�จััดการ บริิษัทั ซิิกโก้้แอดไวเซอรี่่� จำำ�กััด
ปีี 2539 - 2543 Chief Representative, HSBC Investment Bank Asia, Bangkok
3 นางสาววััลยา จิิราธิิวััฒน์์
กรรมการ
คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา
• ปริิญญาโท สาขาบริิหารธุุรกิจิ University of Hartford, USA
• ปริิญญาตรีี สาขาบริิหารธุุรกิิจ University of California, Los Angeles, USA
ประสบการณ์์ทำำ�งาน
ปีี 2561 - ปััจจุุบััน	รองประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร บริิษััท เซ็็นทรััลพััฒนา จำำ�กััด (มหาชน)
ปีี 2554 - 2561	รองกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ สายงานพััฒนาธุุรกิจิ และบริิหารโครงการก่่อสร้้าง บริิษัทั เซ็็นทรััลพััฒนา จำำ�กัดั (มหาชน)
ปีี 2548 - 2554	ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ สายงานพััฒนาธุุรกิจิ และบริิหารโครงการก่่อสร้้าง บริิษัทั เซ็็นทรััลพััฒนา จำำ�กัดั (มหาชน)
4 นางสาวนภารััตน์์ ศรีีวรรณวิิทย์์
กรรมการ
คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา
• ปริิญญาโท คณะพาณิิชยศาสตร์์และการบััญชีี มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
• ปริิญญาตรีี คณะพาณิิชยศาสตร์์และการบััญชีี จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
ประสบการณ์์ทำำ�งาน
ปีี 2557 - ปััจจุบัุ ัน	รองกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ สายงานการเงิิน บััญชีี และบริิหารความเสี่่ย� ง บริิษััท เซ็็นทรััลพััฒนา จำำ�กััด (มหาชน)
ปีี 2556 - 2557	ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ สายงานการเงิิน บััญชีี และบริิหารความเสี่่ย� ง บริิษัทั เซ็็นทรััลพััฒนา จำำ�กััด (มหาชน)
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4. 	บทบาท หน้้ า ที่่� และความรัั บผิิ ด ชอบของ
คณะกรรมการบริิษััท
ผู้้�จััดการกองทรััสต์์มีีคณะกรรมการจำำ�นวน 1 ชุุด ซึ่่�งประกอบด้้วย
ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ จำำ�นวนไม่่น้้อยกว่่า 3 ท่่าน โดยมีีกรรมการอย่่างน้้อย
1 ใน 3 ของจำำ�นวนกรรมการทั้้�งหมดของบริิษััท ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
กรรมการอิิสระ โดยกรรมการอิิสระดัังกล่่าวมีีคุุณสมบััติิเป็็นไป
ตามหลัักเกณฑ์์ในประกาศคณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุนว่่าด้้วย
การขออนุุญาตและการอนุุญาตให้้เสนอขายหุ้้�นที่่�ออกใหม่่
1. หน้้าที่่� แ ละความรัั บ ผิิ ด ชอบของคณะกรรมการบริิ ษัั ท ต่่ อ
บริิษััทฯ
1)	ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ให้้เป็็นไปตามกฎหมาย วััตถุุประสงค์์ และ
		 ข้้อบัังคัับของบริิษััทฯ ตลอดจนมติิคณะกรรมการของ
		 บริิษััทฯ และมติิที่่�ประชุุมของผู้้�ถืือหุ้้�น ด้้วยความซื่่�อสััตย์์
		สุุจริิต ระมััดระวััง รัักษาผลประโยชน์์และเป็็นธรรมต่่อ
		ผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทฯ และผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ โดยในการ
		ปฏิิ บัั ติิ ห น้้ า ที่่� จ ะไม่่ ขัั ด ต่่ อ หน้้ า ที่่� ข องบริิ ษัั ท ฯ ในฐานะ
		ผู้้�จััดการกองทรััสต์์
2)	กำำ�หนดนโยบายการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ และกำำ�กัับ
		 ควบคุุ มดูู แ ลให้้ ฝ่่ า ยบริิ ห ารดำำ� เนิิ น การให้้ เ ป็็ น ไปตาม
		 นโยบายและกฎระเบีียบ ภายใต้้การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่ดีี�
3) อนุุมััติิงบการเงิินของผู้้�จััดการกองทรััสต์์ และรายงาน
		 ผลประกอบการของบริิษัทั ฯ ให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นทราบ
4) ควบคุุม ดููแลให้้ฝ่่ายงานต่่าง ๆ ของบริิษัทั ฯ มีีการปฏิิบััติิ
		ต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียอย่่างเป็็นธรรม และมีีความเท่่าเทีียมกััน
5)	พิิ จ ารณาเสนอวาระการประชุุ ม กรณีีที่่� เ ห็็ น ว่่ า มีีเรื่่� อ ง
		 ที่่�สำำ�คััญที่่�คณะกรรมการควรพิิจารณา และยัังมิิได้้มีีการ
		 บรรจุุไว้้ในวาระการประชุุมคณะกรรมการของบริิษัทั ฯ
6)	พิิจารณาคััดเลืือกและแต่่งตั้้�งกรรมการของบริิษััทฯ แทน
		 กรรมการเดิิ ม ที่่� พ้้ น จากตำำ� แหน่่ ง รวมทั้้� ง คัั ด เลืือกและ
		 เสนอแต่่งตั้้�งกรรมการเพิ่่�มเติิมต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทฯ
7)	พิิจารณาและอนุุมััติิเรื่่�องที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการดำำ�เนิินงาน
		 ที่่�สำำ�คััญของบริิษััทฯ เช่่น การจ่่ายเงิินปัันผลให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�น
		 การจััดประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น ตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด แผนการ
		ตรวจสอบประจำำ�ปีี การคััดเลืือก เสนอแต่่งตั้้�ง และเสนอ
		ค่่าตอบแทนของผู้้�สอบบััญชีีของบริิษัทั ฯ เป็็นต้้น
8) ให้้ความรู้้�เกี่่�ยวกัับการประกอบธุุรกิิจของบริิษััทฯ รวมถึึง
		 กฎหมาย ประกาศ หลัักเกณฑ์์ และข้้อบัังคัับที่่�เกี่่�ยวข้้อง
		 ให้้กรรมการใหม่่ได้้รัับทราบ
9)	กำำ� หนดให้้ มีี การประชุุ ม คณะกรรมการของบริิ ษัั ท ฯ
		 อย่่างน้้อยปีีละ 4 ครั้้�ง ซึ่่�งในการประชุุมคณะกรรมการ
		 บริิ ษัั ท แต่่ ล ะครั้้� ง จะต้้ อ งมีีกรรมการเข้้ า ร่่ วมปร ะชุุ ม
		 ในจำำ�นวนเกิินกึ่่�งหนึ่่�งของจำำ�นวนกรรมการทั้้�งหมด จึึงจะ
		 ครบเป็็นองค์์ประชุุม โดยมติิของที่่�ประชุุมคณะกรรมการ
		 ให้้ถืือตามเสีียงข้้างมากของกรรมการที่่�มาประชุุม ทั้้�งนี้้�
		 กรรมการผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียในเรื่่อ� งนั้้�น ๆ จะไม่่มีีสิทธิ
ิ อิ อกเสีียง
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10)	จััดให้้ มีีตำำ�แหน่่งเลขานุุการคณะกรรมการบริิษััท เพื่่�อ
		นำำ�เสนอวาระในการประชุุมตามที่่�แต่่ละฝ่่ายงานนำำ�เสนอ
		 และจััดทำำ�รายงานการประชุุมคณะกรรมการของบริิษััทฯ
		 และเอกสารที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการประชุุมดัังกล่่าว
11)	ประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
		 โดยในกรณีีที่่� ปร ะธานเจ้้ า หน้้ า ที่่� บ ริิ ห ารดำำ�ร งตำำ� แหน่่ ง
		 กรรมการ กรรมการที่่�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งประธานเจ้้าหน้้าที่่�
		 บริิหารท่่านนั้้�นจะไม่่เข้้าร่่วมในการพิิจารณา และไม่่มีี
		ส่่วนร่่วมในการตััดสิินใจ
2. บทบาท หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการบริิษัทั
	ต่่อกองทรััสต์์ CPNREIT
1)	พิิจารณาอนุุมััติินโยบายที่่�สำำ�คััญในการจััดการกองทรััสต์์
		 CPNREIT ได้้แก่่ นโยบายในการจััดการกองทรััสต์์ นโยบาย
		 การจััดโครงสร้้างเงิินทุุนของกองทรััสต์์ นโยบายการลงทุุน
		 ในอสัังหาริิมทรััพย์์ และนโยบายการจััดหาประโยชน์์จาก
		 อสัังหาริิมทรััพย์์ เป็็นต้้น เพื่่�อให้้ฝ่่ายงานที่่�เกี่่ยว
� ข้้องนำำ�ไป
		ปฏิิบััติิ
2)	พิิจารณาอนุุมัติั กิ ารลงทุุนหรืือได้้มาซึ่่ง� อสัังหาริิมทรััพย์์หรืือ
		สิิทธิิการเช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์ในครั้้�งแรกและการลงทุุน
		 เพิ่่�มเติิม เพื่่�อการจััดหาผลประโยชน์์จากอสัังหาริิมทรััพย์์
		 หรืือสิิทธิกิ ารเช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์ดังั กล่่าว รวมทั้้�งกำำ�กับั ดููแล
		 เพื่่�อให้้เป็็นไปตามนโยบายของผู้้�จััดการกองทรััสต์์ สััญญา
		ก่่อตั้้�งทรััสต์์ สััญญาแต่่งตั้้�งผู้้�จััดการกองทรััสต์์ แบบแสดง
		รายการข้้อมููล หนัังสืือชี้้ชว
� น ระเบีียบ กฎหมายที่่เ� กี่่ยว
� ข้้อง
		 และประกาศที่่�จะแก้้ไขเพิ่่�มเติิม รวมทั้้�งพิิจารณาอนุุมััติิ
		 เกี่่�ยวกัับการเพิ่่�มทุุนของกองทรััสต์์ รวมถึึงการขออนุุญาต
		ต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
3)	พิิจารณาอนุุมััติิเกี่่�ยวกัับการจำำ�หน่่ายไปซึ่่�งทรััพย์์สิินหลััก
		 และอุุปกรณ์์ของกองทรััสต์์เพื่่อ� ให้้เป็็นไปตามนโยบายของ
		ผู้้�จััดการกองทรััสต์์ สััญญาก่่อตั้้�งทรััสต์์ สััญญาแต่่งตั้้�ง
		ผู้้�จััดการกองทรััสต์์ แบบแสดงรายการข้้อมููล หนัังสืือชี้้ชว
� น
		ระเบีียบ กฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง และประกาศที่่�จะแก้้ไข
		 เพิ่่�มเติิม
4)	พิิจารณาอนุุมััติินโยบายการบริิหารและจััดการความเสี่่�ยง
		 ที่่เ� กี่่ยว
� ข้้องกัับการดููแลจััดการกองทรััสต์์ CPNREIT เพื่่อ� ให้้
		ฝ่่ายงานที่่�เกี่่ยว
� ข้้องนำำ�ไปปฏิิบััติิ
5)	พิิจารณาอนุุมัติั นิ โยบาย ระเบีียบปฏิิบัติั ิ และกระบวนการ
		ต่่ า ง ๆ ในการจัั ด การความขัั ด แย้้ ง ทางผลประโยชน์์
		 ที่่เ� กี่่ยว
� ข้้อง โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� ระหว่่างกองทรััสต์์ CPNREIT
		กัับผู้้�จััดการกองทรััสต์์และบุุคคลที่่เ� กี่่ยว
� โยงกัันกัับผู้้�จััดการ
		 กองทรััสต์์ ซึ่่�งรวมถึึงมาตรการหรืือแนวทางดำำ�เนิินการ
		 เพื่่อ� รัักษาประโยชน์์ที่ดีี่� ที่่สุ� ดุ ของกองทรััสต์์ CPNREIT หรืือ
		ผู้้�ถืือหน่่ วยท รัั ส ต์์ โ ดยรวมเมื่่� อ เกิิ ด ความขัั ด แย้้ ง ทาง
		 ผลประโยชน์์ขึ้้�น

6)	พิิ จ ารณาอนุุ มัั ติิ ก ารเข้้ า ทำำ�ร ายการระหว่่ า งกองทรัั ส ต์์
		 CPNREIT กัับบุุคคลที่่เ� กี่่ยว
� โยงกัันให้้เป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์
		 ที่่�ประกาศที่่�เกี่่�ยวข้้องกำำ�หนด รวมถึึงประกาศที่่�จะแก้้ไข
		 เพิ่่�มเติิม
7)	พิิจารณาคััดเลืือกประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร เพื่่�อบริิหาร
		จััดการกองทรััสต์์ CPNREIT
8)	พิิ จ ารณาอนุุ มัั ติิ ก ารแต่่ ง ตั้้� ง ผู้้�บริิ ห ารอสัั ง หาริิ มท รัั พ ย์์
		 เพื่่�อส่่งไปให้้ทรััสตีีเห็็นชอบ
9)	พิิจารณาอนุุมัติั กิ ารประเมิินผลการปฏิิบัติั งิ านของผู้้�บริิหาร
		 อสัังหาริิมทรััพย์์ เพื่่�อส่่งไปให้้ทรััสตีีรัับทราบ
10)	พิิจารณาคััดเลืือก อนุุมััติิการให้้เช่่าทรััพย์์สิินแก่่ผู้้�เช่่าช่่วง
		ทรััพย์์สิินหลััก และนำำ�ส่่งให้้ทรััสตีีเพื่่�อเห็็นชอบ
11)	พิิจารณาอนุุมััติิระบบงานที่่�จะมอบหมายให้้ผู้้�ให้้บริิการ
		ภายนอกเป็็นผู้้�รัับดำำ�เนิินการ ตามกฎเกณฑ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
		รวมถึึงพิิ จารณาคัั ด เลืือกผู้้�ให้้ บ ริิ การภายนอกดัั งกล่่ าว
		 เพื่่�อส่่งให้้ทรััสตีีรัับทราบ
12)	พิิ จ ารณาอนุุ มัั ติิ ก ารว่่ า จ้้ า งที่่� ปรึึ กษาที่่� เ กี่่� ยว ข้้ อ งกัั บ
		 การบริิหารจััดการกองทรััสต์์ CPNREIT และส่่งให้้ทรััสตีี
		 เพื่่�อรัับทราบ
13)	ติิดตาม ดููแลจััดการให้้มีีการกำำ�กัับดููแลการปฏิิบััติิงาน
		ของผู้้�จััดการกองทรััสต์์ และผู้้�รับั มอบหมาย ให้้เป็็นไปตาม
		 นโยบายของผู้้�จััดการกองทรััสต์์ สััญญาก่่อตั้้ง� ทรััสต์์ สััญญา
		 แต่่งตั้้ง� ผู้้�จััดการกองทรััสต์์ แบบแสดงรายการข้้อมููล หนัังสืือ
		ชี้้�ชวน ระเบีียบ กฎหมายที่่เ� กี่่ยว
� ข้้องและประกาศที่่จ� ะแก้้ไข
		 เพิ่่�มเติิม รวมทั้้�งการรายงานเรื่่อ� งที่่สำ� ำ�คัญ
ั ต่่อคณะกรรมการ
		 ในทุุก ๆ ไตรมาส หรืือเมื่่อ� มีีเหตุุอันั ควรที่่ต้� อ้ งรายงาน และ
		ประเมิินผลงานของประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
14)	พิิจารณาอนุุมััติิงบประมาณประจำำ�ปีี
15)	พิิ จ ารณาอนุุ มัั ติิ ร ายจ่่ า ยพิิ เ ศษ และ/หรืืองบประมาณ
		 การลงทุุนที่่�อยู่่�นอกงบประมาณประจำำ�ปีี
16)	กำำ�กับั ดููแลให้้มีีการรายงานผลการตรวจสอบภายใน (ถ้้ามีี)
		ตามแผนการและหลัักเกณฑ์์ที่่�กำำ�หนด
17)	พิิจารณาอนุุมััติิผลการดำำ�เนิินงานและการจ่่ายประโยชน์์
		ตอบแทนให้้แก่่ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์
18)	พิิ จ ารณาอนุุ มัั ติิ ก ารจัั ด ประชุุ ม สามัั ญ ประจำำ� ปีี ข อง
		ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ หรืือเมื่่�อเห็็นสมควรให้้มีีการประชุุม
		 เพื่่�อประโยชน์์ในการจััดการกองทรััสต์์ CPNREIT หรืือ
		 เมื่่�อผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ซึ่่�งถืือหน่่วยทรััสต์์รวมกัันไม่่น้้อยกว่่า
		ร้้อยละ 10 ของจำำ�นวนหน่่วยทรััสต์์ที่่�จำำ�หน่่ายได้้แล้้ว
		ทั้้� ง หมด เข้้ า ชื่่� อ กัั น ทำำ� หนัั ง สืือขอให้้ เรีียกประชุุ มผู้้�ถืื อ
		 หน่่วยทรััสต์์ โดยระบุุเหตุุผลในการขอเรีียกประชุุมไว้้
		 อย่่างชััดเจนในหนัังสืือนั้้�น
19)	พิิจารณาอนุุมััติิแนวทางในการดำำ�เนิินการแก้้ไขข้้อพิิพาท
		 และข้้ อ ร้้ อ งเรีียนที่่� สำำ�คัั ญ อัั น เกี่่� ยวกัั บ การดำำ� เนิิ น งาน
		ของกองทรััสต์์ CPNREIT ตามที่่เ� ห็็นว่่าจำำ�เป็็นและเหมาะสม
		 เพื่่�อให้้ดำำ�เนิินการแก้้ไขข้้อร้้องเรีียนและข้้อพิิพาทเกี่่�ยวกัับ
		 การดำำ� เนิิ น งานของกองทรัั ส ต์์ CPNREIT จากบุุ ค คล

		ภายนอกหรืือผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ ดำำ�เนิินการอื่่�นใดเพื่่�อให้้
		 เป็็ น ไปตามข้้ อ กฎหมาย ข้้ อ บัั ง คัั บ มติิ ที่่� ปร ะชุุ มผู้้�ถืื อ
		 หน่่วยทรััสต์์ สััญญาก่่อตั้้�งทรััสต์์ สััญญาแต่่งตั้้�งผู้้�จััดการ
		 กองทรััสต์์ แบบแสดงรายการข้้อมููลและหนัังสืือชี้้�ชวน
20) คณะกรรมการของผู้้�จััดการกองทรััสต์์อาจมอบหมายให้้
		 กรรมการคนหนึ่่�งหรืือหลายคนหรืือบุุคคลอื่่น� ใดปฏิิบัติั กิ าร
		 อย่่างหนึ่่�งอย่่างใดแทนคณะกรรมการก็็ได้้ ทั้้�งนี้้� การมอบ
		อำำ� นาจดัั ง กล่่ า วจะไม่่ รวมถึึ งการมอบอำำ� นาจหรืือการ
		มอบอำำ�นาจช่่วงที่่ทำ� ำ�ให้้กรรมการหรืือผู้้�รับั มอบอำำ�นาจจาก
		 กรรมการดัังกล่่าว สามารถอนุุมััติิรายการที่่�ตนเองหรืือ
		บุุคคลที่่อ� าจมีีความขััดแย้้ง มีีส่่วนได้้เสีียหรืือมีีผลประโยชน์์
		 ในลัักษณะอื่่�นใดขััดแย้้งกัับผลประโยชน์์ของกองทรััสต์์
		 CPNREIT
21)	พิิจารณาอนุุมััติิวิิธีีการดำำ�เนิินการทางกฎหมายสำำ�หรัับ
		 ข้้อพิิพาทที่่�เกิิดขึ้้�น
3. หน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของกรรมการอิิสระ
ผู้้�จััดการกองทรััสต์์ กำำ�หนดให้้มีีกรรมการอิิสระเป็็นส่่วนหนึ่่�งของ
คณะกรรมการบริิษััท ซึ่่�งกรรมการอิิสระจะต้้องเป็็นผู้้�ที่่�มีีความรู้้�
ความเชี่่�ยวชาญอัันเป็็นประโยชน์์ต่่อธุุรกิิจ ในการทำำ�หน้้าที่่�ติิดตาม
ดููแลตรวจสอบการทำำ�งานของผู้้�บริิหารและฝ่่ายงานของผู้้�จััดการ
กองทรััสต์์ เพื่่อ� ให้้เป็็นไปตามหลัักการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่�ดีี พิิจารณา
ให้้ความเห็็นสนัับสนุุนต่่อนโยบายที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อกองทรััสต์์
CPNREIT และ/หรืือผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ หรืือคััดค้้านเมื่่อ� เห็็นว่่าผู้้�จััดการ
กองทรัั ส ต์์ อ าจตัั ด สิิ น ใจที่่� ส่่ ง ผลกระทบกัั บ กองทรัั ส ต์์ CPNREIT
และ/หรืือผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ ในทางลบ โดยกรรมการอิิสระต้้องมีี
ความเป็็นอิิสระจากการควบคุุมของผู้้�บริิหาร ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ และ
ไม่่มีีส่ว่ นเกี่่ยว
� ข้้องหรืือมีีส่่วนได้้เสีียกัับการตััดสิินใจในการดำำ�เนิินงาน
ของผู้้�จััดการกองทรััสต์์ และกองทรััสต์์ CPNREIT โดยมีีบทบาท หน้้าที่่�
และความรัับผิิดชอบของกรรมการอิิสระดัังนี้้�
1)	พิิจารณาให้้ความเห็็นหรืือให้้ข้้อสัังเกตเกี่่�ยวกัับรายการ
		กัับบุุคคลที่่เ� กี่่ยว
� โยงของกองทรััสต์์ CPNREIT หรืือรายการ
		 ที่่อ� าจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ รวมทั้้�งการได้้มาหรืือ
		จำำ�หน่่ายไปซึ่่�งทรััพย์์สิินที่่�มีีนััยสำำ�คััญ เพื่่�อประโยชน์์ของ
		ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์
2) ให้้ คำำ� แนะนำำ� หรืือให้้ ค วามเห็็ น ในเรื่่� อ งที่่� สำำ�คัั ญ เช่่ น
		 โครงสร้้างเงิินทุุน นโยบายของผู้้�จััดการกองทรััสต์์ นโยบาย
		 การควบคุุมการปฏิิบััติิงาน เป็็นต้้น
3) ให้้ความเห็็นเกี่่�ยวกัับนโยบายในการบริิหารและจััดการ
		 ความเสี่่�ยงที่่�เกิิดขึ้้�นและหลัักเกณฑ์์วิิธีีการควบคุุมหรืือ
		 ลดความเสี่่ย� ง
4) เสนอแนะหรืือแนะนำำ� ในที่่� ปร ะชุุ ม คณะกรรมการของ
		ผู้้�จััดการกองทรััสต์์ ในเรื่่�องที่่�สำำ�คััญที่่�ควรพิิจารณา เช่่น
		 การลงทุุนในทรััพย์์สิินหลััก การพิิจารณาข้้อร้้องเรีียน
		 การพิิจารณาข้้อพิิพาททางกฎหมาย การเปลี่่�ยนตััวผู้้�เช่่า
		ทรััพย์์สิินหลัักของกองทรััสต์์ CPNREIT หรืือผู้้�บริิหาร
		 อสัั ง หาริิ มท รัั พ ย์์ (ถ้้ า มีี) รวมทั้้� ง ให้้ คำำ� แนะนำำ� หรืือให้้
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		 ความเห็็นในเรื่่�องที่่�กรรมการอิิสระมีีความชำำ�นาญหรืือ
		มีีประสบการณ์์เป็็นพิิเศษที่่เ� กี่่ยว
� ข้้องกัับการบริิหารจััดการ
		 กองทรััสต์์ CPNREIT
5)	พิิ จ ารณา กำำ�กัั บ ดูู แ ล และให้้ คำำ� แนะนำำ� แก่่ ผู้้�จัั ด การ
		 กองทรััสต์์ ในการจััดทำำ�งบการเงิินของผู้้�จััดการกองทรััสต์์
		 และกองทรััสต์์ CPNREIT ให้้มีีความถููกต้้องครบถ้้วน
6) เสนอแนะเรื่่� อ งที่่� สำำ�คัั ญ ที่่� ค วรพิิ จ ารณาในที่่� ปร ะชุุ ม
		 คณะกรรมการของผู้้�จััดการกองทรััสต์์
7) แต่่งตั้้ง� ดููแลติิดตามการดำำ�เนิินงาน ตรวจสอบ ให้้คำำ�แนะนำำ�
		 หรืือให้้ความเห็็นเกี่่�ยวกัับแผนการดำำ�เนิินงาน ประเมิิน
		 ผลงาน และให้้คำำ�แนะนำำ�หรืือให้้ความเห็็นเกี่่ยวกั
� ับผลการ
		ประเมิินผลงานของผู้้�ตรวจสอบภายใน (ถ้้ามีี) รวมถึึง
		 การนำำ� เสนอและให้้ ค วามเห็็ น เกี่่� ยวกัั บ รายงานการ
		ตรวจสอบภายในต่่อที่่�ประชุุมคณะกรรมการของผู้้�จััดการ
		 กองทรััสต์์
8)	พิิจารณาให้้มีีการตรวจสอบภายในเมื่่�อเห็็นสมควร
9)	ดููแลให้้ที่ปรึึ
่� กษาของคณะกรรมการของผู้้�จััดการกองทรััสต์์
		 ไม่่ เข้้ า ร่่ วมปร ะชุุ ม ในกรณีีที่่� มีี การพิิ จ ารณาประเด็็ น
		ซึ่่�งที่่�ปรึึกษาอาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
10)	ปฏิิ บัั ติิ ก ารอื่่� น ใดตามที่่� ค ณะกรรมการของผู้้�จัั ด การ
		 กองทรัั ส ต์์ ม อบหมายและเป็็ น ประโยชน์์ ต่่ อ กองทรัั ส ต์์
		 CPNREIT
จากบทบาท หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของกรรมการอิิสระที่่�ได้้
กำำ� หนดไว้้ ข้้ า งต้้ น ฝ่่ า ยงานที่่� เ กี่่� ยว ข้้ อ งจะต้้ อ งมีีการรายงานให้้
กรรมการอิิสระพิิจารณาและรัับทราบอย่่างสม่ำำ��เสมอ รวมถึึงการ
ให้้คำำ�แนะนำำ�ที่่จำ� ำ�เป็็นเกี่่ยวกั
� บั รายการเกี่่ยว
� โยงกัันหรืือรายการที่่อ� าจ
มีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์กับั กองทรััสต์์ CPNREIT และจุุดอ่่อน
ด้้านการควบคุุมภายในและจุุดที่่�ต้้องมีีการปรัับปรุุงแก้้ไขเกี่่�ยวกัับ
ระบบการควบคุุมภายใน ในการทำำ�หน้้าที่่ใ� นฐานะผู้้�จััดการกองทรััสต์์
และความคืืบหน้้าในการแก้้ไข
ทั้้�งนี้้� ในการคััดเลืือกกรรมการอิิสระ ผู้้�จััดการกองทรััสต์์ได้้กำำ�หนดให้้
กรรมการอิิสระต้้องมีีคุุณสมบััติิอย่่างน้้อยดัังต่่อไปนี้้�
1)	ถืือหุ้้�นไม่่เกิินร้้อยละ 1 ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่�มีีสิิทธิิออกเสีียง
		ทั้้�งหมดของผู้้�จััดการกองทรััสต์์ บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย
		 บริิษััทร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของ
		ผู้้�จัั ด การกองทรัั ส ต์์ หรืือบุุ ค คลที่่� เ กี่่� ยว โยงกัั น ทั้้� ง นี้้�
		 ให้้นัับรวมการถืือหุ้้�นของผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องตามมาตรา 258
		ของ พ.ร.บ.หลัักทรััพย์์ ของกรรมการอิิสระรายนั้้�น ๆ ด้้วย
2) ไม่่ เ ป็็ น หรืือเคยเป็็ น กรรมการที่่� มีีส่่ ว นร่่ วม บริิ ห ารงาน
		ลููกจ้้าง พนัักงาน ที่่�ปรึึกษาที่่�ได้้เงิินเดืือนประจำำ� หรืือ
		ผู้้�มีีอำำ� นาจควบคุุ มของผู้้�จัั ด การกองทรัั สต์์ บริิ ษััทใหญ่่
		 บริิษััทย่่อย บริิษัทร่
ั ่วม บริิษัทย่
ั ่อยลำำ�ดัับเดีียวกััน ผู้้�ถืือหุ้้�น
		รายใหญ่่ ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของผู้้�จััดการกองทรััสต์์ หรืือ
		 เป็็นบุุคคลที่่เ� กี่่ยว
� โยงกััน เว้้นแต่่จะได้้พ้น้ จากการมีีลัักษณะ
		ดัังกล่่าวมาแล้้วไม่่น้้อยกว่่า 2 ปีี ก่่อนเข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
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3) ไม่่เป็็นบุุคคลที่่�มีีความสััมพัันธ์์ทางสายโลหิิต หรืือโดยการ
		จดทะเบีียนตามกฎหมาย ในลัักษณะที่่�เป็็นบิิดา มารดา
		คู่่�สมรส พี่่� น้้ อ ง และบุุ ตร รวมทั้้� ง คู่่�สมรสของบุุ ตร
		ของกรรมการรายอื่่น� ผู้้�บริิหาร ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ ผู้้�มีีอำำ�นาจ
		 ควบคุุม หรืือบุุคคลที่่�จะได้้รัับการเสนอให้้เป็็นกรรมการ
		ผู้้�บริิหาร หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของผู้้�จััดการกองทรััสต์์หรืือ
		 บริิษััทย่่อย
4) ไม่่มีีหรืือเคยมีีความสััมพันั ธ์์ทางธุุรกิจกั
ิ บั ผู้้�จััดการกองทรััสต์์
		 บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ ผู้้�มีี
		อำำ�นาจควบคุุมของผู้้�จััดการกองทรััสต์์ หรืือนิิติิบุุคคลที่่�
		 อาจเป็็นบุุคคลที่่มีี� ความเกี่่ยว
� โยง ในลัักษณะที่่อ� าจเป็็นการ
		ขััดขวางการใช้้วิิจารณญาณอย่่างอิิสระของตน รวมทั้้�ง
		 ไม่่ เ ป็็ น หรืือเคยเป็็ น ผู้้�ถืือหุ้้�นที่่� มีีนัั ย กรรมการที่่� ไ ม่่ ใช่่
		 กรรมการอิิ ส ระ หรืือผู้้�บริิ ห ารของผู้้�ที่่� มีี ความสัั มพัั น ธ์์
		ทางธุุรกิิจกัับผู้้�จััดการกองทรััสต์์ บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย
		 บริิษัทร่
ั วม
่ ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือนิิติบุิ คุ คลที่่อ� าจเป็็นบุุคคล
		 ที่่� มีี ความเกี่่� ยว โยง เว้้ น แต่่ จ ะได้้ พ้้ น จากการมีีลัั ก ษณะ
		ดัังกล่่าวมาแล้้วไม่่น้้อยกว่่า 2 ปีีก่่อนเข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
5) ไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็นผู้้�สอบบััญชีีของผู้้�จััดการกองทรััสต์์
		 บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือ
		ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของผู้้�จััดการกองทรััสต์์ หรืือนิิติิบุุคคล
		 ที่่อ� าจมีีความเกี่่ยว
� โยง และไม่่เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นที่่มีีนั
� ยั ผู้้�มีีอำำ�นาจ
		 ควบคุุม กรรมการที่่�ไม่่ใช่่กรรมการอิิสระ ผู้้�บริิหาร หรืือ
		หุ้้�นส่่วนผู้้�จััดการของสำำ�นัักงานสอบบััญชีี ซึ่่�งมีีผู้้�สอบบััญชีี
		ของผู้้�จััดการกองทรััสต์์ บริิษััทใหญ่่ บริิษัทย่
ั ่อย บริิษัทร่
ั ่วม
		ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำำ� นาจควบคุุ มข องผู้้�จัั ด การ
		 กองทรััสต์์ หรืือนิิติิบุุคคลที่่�อาจมีีความเกี่่�ยวโยง สัังกััดอยู่่�
		 เว้้ น แต่่ จ ะได้้ พ้้ น จากการมีีลัั ก ษณะดัั ง กล่่ า วมาแล้้ ว
		 ไม่่น้้อยกว่่า 2 ปีี ก่่อนเข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
6) ไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็นผู้้�ให้้บริิการทางวิิชาชีีพใด ๆ ซึ่่�งรวมถึึง
		 การให้้บริิการเป็็นที่่�ปรึึกษากฎหมายหรืือที่่�ปรึึกษาทาง
		 การเงิินซึ่่�งได้้รัับค่่าบริิการเกิินกว่่า 2 ล้้านบาทต่่อปีีจาก
		ผู้้�จััดการกองทรััสต์์ บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม
		ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำำ� นาจควบคุุ มข องผู้้�จัั ด การ
		 กองทรััสต์์ หรืือนิิติบุิ คุ คลที่่อ� าจมีีความเกี่่ยว
� โยง และไม่่เป็็น
		ผู้้�ถืือหุ้้�นที่่� มีีนัั ย ผู้้�มีีอำำ� นาจควบคุุ ม กรรมการที่่� ไ ม่่ ใช่่
		 กรรมการอิิ ส ระ ผู้้�บริิ ห าร หรืือหุ้้�นส่่ ว นผู้้�จัั ด การของ
		ผู้้�ให้้บริิการทางวิิชาชีีพนั้้�นด้้วย เว้้นแต่่จะได้้พ้้นจากการ
		มีีลัักษณะดัังกล่่าวมาแล้้วไม่่น้้อยกว่่า 2 ปีี ก่่อนเข้้าดำำ�รง
		ตำำ�แหน่่ง
7) ไม่่เป็็นกรรมการที่่ไ� ด้้รับั การแต่่งตั้้ง� ขึ้้น� เพื่่อ� เป็็นตััวแทนของ
		 กรรมการของผู้้�จััดการกองทรััสต์์ ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือ
		ผู้้�ถืือหุ้้�นซึ่่�งเป็็นผู้้�ที่่�เกี่่�ยวโยงกัับผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่
8) ไม่่ประกอบกิิจการที่่�มีีสภาพอย่่างเดีียวกัันและเป็็นการ
		 แข่่ ง ขัั น ที่่� มีีนัั ยกัั บ กิิ จ การของผู้้�จัั ด การกองทรัั ส ต์์ หรืือ
		 บริิษััทย่่อย หรืือไม่่เป็็นหุ้้�นส่่วนที่่�มีีนััยในห้้างหุ้้�นส่่วน หรืือ
		 เป็็นกรรมการที่่�มีีส่่วนร่่วมบริิหารงาน ลููกจ้้าง พนัักงาน

		 ที่่�ปรึึกษาที่่�รัับเงิินเดืือนประจำำ� หรืือถืือหุ้้�นเกิินร้้อยละ 1
		ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่�มีีสิิทธิิออกเสีียงทั้้�งหมดของบริิษััทอื่่�น
		ซึ่่�งประกอบกิิจการที่่�มีีสภาพอย่่างเดีียวกัันและเป็็นการ
		 แข่่ ง ขัั น ที่่� มีีนัั ยกัั บ กิิ จ การของผู้้�จัั ด การกองทรัั ส ต์์ ห รืือ
		 บริิษััทย่่อย
9) ไม่่เป็็นบุุคคลที่่�ตลาดหลัักทรััพย์์ฯ เห็็นว่่าไม่่สมควรเป็็น
		ผู้้�บริิหารตามข้้อบัังคัับของตลาดหลัักทรััพย์์ฯ และ/หรืือ
		บุุคคลที่่�มีีลัักษณะต้้องห้้ามตามประกาศคณะกรรมการ
		กำำ�กัั บ ตลาดทุุ น ว่่ า ด้้ วยลัั ก ษณะต้้ อ งห้้ า มของบุุ ค ลากร
		 ในธุุรกิิจตลาดทุุนโดยอนุุโลม ตามข้้อ 12(4) ของประกาศ
		สำำ�นักั งาน ก.ล.ต. ที่่� สช. 29/2555 เรื่่อ� ง หลัักเกณฑ์์ เงื่อ่� นไข
		 และวิิธีีการในการให้้ความเห็็นชอบผู้้�จััดการกองทรััสต์์และ
		มาตรฐานการปฏิิบััติิงาน และที่่�จะมีีแก้้ไขเพิ่่�มเติิมหรืือ
		ตามกฎเกณฑ์์อื่่�น ๆ ที่่สำ� ำ�นัักงาน ก.ล.ต. อาจเปลี่่ย� นแปลง
		 ในอนาคต
10) ไม่่เคยต้้องคำำ�พิพิ ากษาว่่าด้้วยกระทำำ�ความผิิดตามกฎหมาย
		 หลัักทรััพย์์ กฎหมายว่่าด้้วยการประกอบธุุรกิิจเงิินทุุน
		ธุุรกิิจหลัักทรััพย์์และธุุรกิิจเครดิิตฟองซิิเอร์์ กฎหมาย
		ว่่าด้้วยการธนาคารพาณิิชย์์ กฎหมายว่่าด้้วยการประกััน
		วิินาศภััย กฎหมายว่่าด้้วยการป้้องกัันและปราบปราม
		 การฟอกเงิิ น หรืือกฎหมายที่่� เ กี่่� ยวกัั บ ธุุ รกิิ จ การเงิิ น
		 ในทำำ�นองเดีียวกััน ไม่่ว่า่ จะเป็็นกฎหมายไทยหรืือกฎหมาย
		ต่่างประเทศ โดยหน่่วยงานที่่�มีีอำำ�นาจตามกฎหมายนั้้�น
		ทั้้�งนี้้� ในความผิิดเกี่่�ยวกัับการกระทำำ�อัันไม่่เป็็นธรรมที่่�
		 เกี่่�ยวกัับการซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ หรืือการบริิหารงานที่่�มีี
		ลัักษณะเป็็นการหลอกลวงฉ้้อฉลหรืือทุุจริติ
11) ไม่่มีีลักั ษณะอื่่น� ใดที่่ทำ� ำ�ให้้ไม่่สามารถให้้ความเห็็นอย่่างเป็็น
		อิิสระเกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินงานของผู้้�จััดการกองทรััสต์์
ทั้้�งนี้้� ในส่่วนนี้้� คำำ�ว่า่ “บริิษัทั ใหญ่่” “บริิษัทย่
ั อ่ ย” “บริิษัทย่
ั อ่ ยลำำ�ดับั
เดีียวกััน” “บริิษััทร่่วม” “ผู้้�ที่่�เกี่่�ยวโยง” “ผู้้�บริิหาร” “ผู้้�ถืือหุ้้�น
รายใหญ่่” “ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุม” “บุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้ง” ให้้มีี
ความหมายเช่่ นเดีียวกัั บ บทนิิ ย ามของคำำ�ดัั งกล่่ าวที่่� กำำ�หนดไว้้ ใน
ประกาศคณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุนว่่าด้้วยการขออนุุญาตและ
การอนุุญาตให้้เสนอขายหุ้้�นที่่�ออกใหม่่
คณะกรรมการของผู้้�จััดการกองทรััสต์์และกรรมการอิิสระมีีหน้้าที่่�
ในการกำำ�กัับดููแลและให้้คำำ�แนะนำำ�ที่่�จำำ�เป็็นแก่่ผู้้�จััดการกองทรััสต์์
ในขณะที่่� ปร ะธานเจ้้ า หน้้ า ที่่� บ ริิ ห ารมีีอำำ� นาจ หน้้ า ที่่� แ ละความ
รัั บ ผิิ ด ชอบในการควบคุุ ม ติิ ด ตามและดูู แ ลการดำำ� เนิิ น งานของ
ผู้้�จััดการกองทรััสต์์ เพื่่�อให้้การปฏิิบััติิหน้้าที่่�ในการเป็็นผู้้�จััดการ
กองทรััสต์์เป็็นไปตามนโยบายที่่�กำำ�หนด สััญญาก่่อตั้้�งทรััสต์์ สััญญา
แต่่งตั้้�งผู้้�จััดการกองทรััสต์์ แบบแสดงรายการข้้อมููล หนัังสืือชี้้�ชวน
ระเบีียบ และกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการดููแลจััดการกองทรััสต์์

4. หน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารมีีอำำ�นาจ หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบ
ในการควบคุุม ติิดตามและดููแลการดำำ�เนิินงานของผู้้�จััดการกองทรััสต์์
โดยกำำ�หนดหน้้าที่่แ� ละความรัับผิิดชอบของประธานเจ้้าหน้้าที่่บ� ริิหาร
ดัังนี้้�
1)	กำำ� หนดแผนการดำำ� เนิิ น งานในการจัั ด การกองทรัั ส ต์์
		 CPNREIT การจััดโครงสร้้างเงิินทุุน การตััดสิินใจลงทุุน
		 การวางกลยุุทธ์์และนโยบายในการคััดเลืือกและจััดหา
		 ผลประโยชน์์จากอสัังหาริิมทรััพย์์ ภายใต้้นโยบายของ
		ผู้้�จััดการกองทรััสต์์
2)	พิิจารณาอนุุมัติั แิ ผนการตรวจสอบและสอบทานการปฏิิบัติั ิ
		 งานประจำำ�ปีี
3)	พิิจารณาคััดเลืือก อนุุมัติั กิ ารว่่าจ้้าง และอนุุมัติั กิ ารเลิิกจ้้าง
		รวมถึึงเรื่่�องอื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการว่่าจ้้างบุุคลากรของ
		ผู้้�จััดการกองทรััสต์์
4)	ดููแลบริิหารการดำำ�เนิินงาน และ/หรืือการบริิหารงาน
		ประจำำ�วัันในฐานะผู้้�จััดการกองทรััสต์์ รวมถึึงการกำำ�กับั ดููแล
		 การปฏิิบัติั งิ านโดยรวมของผู้้�จััดการกองทรััสต์์ และประเมิิน
		 ผลงานบุุคลากรของผู้้�จััดการกองทรััสต์์ ให้้เป็็นไปตาม
		 นโยบายการกำำ�กัั บ ดูู แ ลกิิ จ การของผู้้�จัั ด การกองทรัั ส ต์์
		มติิคณะกรรมการของผู้้�จััดการกองทรััสต์์ สััญญาก่่อตั้้�ง
		ทรััสต์์ สััญญาแต่่งตั้้ง� ผู้้�จััดการกองทรััสต์์ แบบแสดงรายการ
		 ข้้อมููล หนัังสืือชี้้ชว
� น ระเบีียบ มติิที่ปร
่� ะชุุมผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์
		 และกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการปฏิิบััติิงานของผู้้�จััดการ
		 กองทรััสต์์
5)	พิิจารณาอนุุมััติิการเปิิดเผยข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับผู้้�จััดการ
		 กองทรััสต์์และการดำำ�เนิินงานของกองทรััสต์์ CPNREIT
6)	พิิจารณาอนุุมััติิวิิธีีการดำำ�เนิินการทางกฎหมายสำำ�หรัับ
		 ข้้อพิิพาทที่่�เกิิดขึ้้�นที่่�มีีระดัับความมีีนััยสำำ�คััญอยู่่�ภายใน
		ขอบเขตอำำ�นาจการอนุุมััติิของประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
7) เป็็ น ตัั ว แทนผู้้�จัั ด การกองทรัั ส ต์์ ตลอดจนมีีอำำ� นาจ
		มอบหมายให้้บุุคคลดำำ�เนิินการในการติิดต่่อกัับหน่่วยงาน
		ราชการและหน่่วยงานกำำ�กัับดููแลที่่�เกี่่�ยวข้้อง
8)	มีีอำำ�นาจในการออก แก้้ไข เพิ่่�มเติิม หรืือปรัับปรุุงระเบีียบ
		คำำ�สั่่�ง และข้้อบัังคัับที่่�เกี่่�ยวกัับการทำำ�งานของผู้้�จััดการ
		 กองทรััสต์์ ภายในกรอบนโยบายที่่ไ� ด้้รับั จากคณะกรรมการ
9)	มีีอำำ�นาจ หน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบใด ๆ ตามที่่�ได้้รัับ
		มอบหมายหรืือตามนโยบายที่่� ไ ด้้ รัั บ มอบหมายจาก
		 คณะกรรมการของผู้้�จััดการกองทรััสต์์
10)	มีีอำำ�นาจในการมอบอำำ�นาจช่่วง และ/หรืือมอบหมายให้้
		บุุ ค คลอื่่� น ปฏิิ บัั ติิ ง านเฉพาะอย่่ า งแทนได้้ โดยการ
		มอบอำำ�นาจช่่วง และ/หรืือการมอบหมายดัังกล่่าวให้้อยู่่�
		ภายในขอบเขตแห่่ ง การมอบอำำ� นาจตามหนัั ง สืือมอบ
		อำำ�นาจที่่ใ� ห้้ไว้้ และ/หรืือ ให้้เป็็นไปตามระเบีียบ ข้้อกำำ�หนด
		 หรืือคำำ�สั่่� ง ที่่� ค ณะกรรมการของผู้้�จัั ด การกองทรัั ส ต์์
		 ได้้ กำำ� หนดไว้้ ทั้้� ง นี้้� การมอบหมายอำำ� นาจหน้้ า ที่่� แ ละ
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ความรัับผิิดชอบของประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารนั้้�นจะต้้องไม่่มีีลัักษณะเป็็นการมอบอำำ�นาจ หรืือมอบอำำ�นาจช่่วงที่่�ทำำ�ให้้ประธานเจ้้า
หน้้าที่่บ� ริิหาร หรืือผู้้�รับั มอบอำำ�นาจจากประธานเจ้้าหน้้าที่่บ� ริิหารสามารถอนุุมัติั ริ ายการที่่ต� นหรืือบุุคคลที่่อ� าจมีีความขััดแย้้ง อาจมีีส่่วน
ได้้เสีียหรืืออาจได้้รัับประโยชน์์ในลัักษณะใด ๆ หรืืออาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์อื่่�นใดกัับกองทรััสต์์ CPNREIT

5. หน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของผู้้�ให้้บริิการภายนอกที่่� ได้้รัับมอบหมายให้้เป็็นผู้้�ดำำ�เนิินการ

ผู้้�จััดการกองทรััสต์์อาจมอบหมายให้้บุุคคลอื่่�นจากภายนอกเป็็นผู้้�รัับดำำ�เนิินการในเรื่่�องที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการประกอบธุุรกิิจในบางส่่วนงาน ซึ่่�งผู้้�
จััดการกองทรััสต์์จะกำำ�กัับดููแลการปฏิิบััติิงานของผู้้�ให้้บริิการภายนอกให้้เป็็นไปตามนโยบายของผู้้�จััดการกองทรััสต์์ สััญญาก่่อตั้้�งกองทรััสต์์
สััญญาแต่่งตั้้�งผู้้�จััดการกองทรััสต์์ แบบแสดงรายการข้้อมููล หนัังสืือชี้้�ชวน ระเบีียบ และกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง ซึ่่�งหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของ
ผู้้�ให้้บริิการภายนอกที่่�ได้้รัับมอบหมายให้้เป็็นผู้้�ดำำ�เนิินการ มีีดัังนี้้�
1)	ผู้้�จััดการกองทรััสต์์อาจมอบหมายให้้บุุคคลอื่่�นเป็็นผู้้�รัับดำำ�เนิินการงานด้้านการตรวจสอบภายในซึ่่�งขึ้้�นตรงต่่อกรรมการอิิสระ โดยเป็็น
ผู้้�ที่่�มีีความเป็็นอิิสระและถููกแยกออกจากฝ่่ายงานต่่าง ๆ โดยมีีหน้้าที่่�หลัักในการตรวจสอบและประเมิินระบบการปฏิิบััติิงานภายในของ
ผู้้�จัดั การกองทรััสต์์ และรายงานผลการตรวจสอบต่่อกรรมการอิิสระเพื่่อ� ให้้มีีระบบควบคุุมภายในที่่ดีี� โดยมีีการตรวจสอบในเรื่อ�่ งดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ประสิิทธิภิ าพ ประสิิทธิิผลของการควบคุุมภายใน การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่ดีี� และการบริิหารความเสี่่ย� ง
(2) ความถููกต้้องเชื่่�อถืือได้้ของข้้อมููลทางการเงิินและไม่่ใช่่ทางการเงิินที่่�เกี่่ยว
� ข้้องกัับการจััดการ CPNREIT
(3) การตรวจสอบระบบการควบคุุมภายในเพื่่อ� ป้้องกัันความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์และรายการที่่อ� าจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
(4) ความเพีียงพอและประสิิทธิิผลของการบริิหารความเสี่่�ยง
2)	ผู้้�จััดการกองทรััสต์์อาจมอบหมายให้้บุุคคลอื่่�นเป็็นผู้้�รัับดำำ�เนิินการในเรื่่�องที่่�เกี่่ยว
� ข้้องกัับการประกอบธุุรกิิจเป็็นผู้้�จััดการกองทรััสต์์ ในส่่วน
งานด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ กฎหมาย ทรััพยากรบุุคคล (ไม่่รวมถึึงหน้้าที่่ข� องการคััดเลืือกบุุคลากรของผู้้�จััดการกองทรััสต์์) โดยให้้ถืือ
ปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์เช่่นเดีียวกัันกัับพนัักงานภายในของผู้้�จััดการกองทรััสต์์ อาทิิเช่่น ในเรื่่�องการเข้้าถึึงข้้อมููลภายในของ CPNREIT รวม
ทั้้�งให้้รัับทราบถึึงนโยบายของผู้้�จััดการกองทรััสต์์ กฎเกณฑ์์และประกาศที่่�เกี่่ยว
� ข้้องกัับการปฏิิบััติิงาน

รายชื่่�อและประวััติิผู้้�บริิหาร
1 นางสาวพิิริินีี พริ้้�งศุุลกะ
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
คุุณวุุฒิทิ างการศึึกษา
• Master of Science in Finance, University of Illinois at Urbana - Champaign
• ปริิญญาโท ศิิลปศาสตร์์มหาบััณฑิิต สาขาเศรษฐศาสตร์์และการเงิินระหว่่างประเทศ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
• ปริิญญาตรีี บริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต สาขาการจััดการธุุรกิิจระหว่่างประเทศ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
ประสบการณ์์ทำ�ำ งาน
ปีี 2560 - ปััจจุุบััน 	ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร บริิษัทั ซีีพีีเอ็็น รีีท แมเนจเมนท์์ จำำ�กััด
ปีี 2549 - 2560 	ผู้้�อำำ�นวยการอาวุุโส ฝ่่ายบริิหารการเงิิน บริิษััท เซ็็นทรััลพััฒนา จำำ�กััด (มหาชน)
ปีี 2548 - 2549	ผู้้�จััดการ ฝ่่ายวาณิิชธนกิิจ-ตราสารทุุน บริิษััทหลัักทรััพย์์ ดีีบีีเอส วิิคเคอร์์ส (ประเทศไทย) จำำ�กััด
2 นางสาวปััทมิิกา พงศ์์สููรย์ม์ าส
รองประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร และรัักษาการหััวหน้้าฝ่่ายงาน
คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา
• MSc Investment Management, City University, London, UK
• MA International Financial Analysis, University of Newcastle upon Tyne, UK
• ปริิญญาตรีี บััญชีีบััณฑิิต สาขาวิิชาระบบสารสนเทศทางการบััญชีี จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
ประสบการณ์์ทำ�ำ งาน
ปีี 2562 - ปััจจุุบััน 	รองประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร บริิษัทั ซีีพีีเอ็็น รีีท แมเนจเมนท์์ จำำ�กััด
ปีี 2558 - 2562 	ผู้้�อำำ�นวยการ ฝ่่ายบริิหารการเงิิน บริิษััท เซ็็นทรััลพััฒนา จำำ�กััด (มหาชน)
ปีี 2556 - 2557	ผู้้�จััดการอาวุุโส ฝ่่ายนัักลงทุุนสััมพัันธ์์ บริิษััท โทรีีเซนไทย เอเยนต์์ซีีส์์ จำำ�กััด (มหาชน)
ปีี 2551 - 2556	ผู้้�อำำ�นวยการ ฝ่่ายนัักลงทุุนสััมพัันธ์์ ธนาคารเกีียรติินาคิิน จำำ�กััด (มหาชน)
ปีี 2548 - 2551	ผู้้�อำำ�นวยการ ฝ่่ายนัักลงทุุนสััมพัันธ์์ ธนาคารทิิสโก้้ จำำ�กััด (มหาชน)
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3 นางสาวณััฐิิญา พลวาริินทร์์
ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายพััฒนาธุุรกิิจ
คุุณวุุฒิทิ างการศึึกษา
• MSc Accounting and Finance, Leicester University, UK
• ปริิญญาตรีี บริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต สาขาวิิชาการเงิิน มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
ประสบการณ์์ทำำ�งาน
ปีี 2560 – ปััจจุุบััน	ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายพััฒนาธุุรกิิจ บริิษััท ซีีพีีเอ็็น รีีท แมเนจเมนท์์ จำำ�กััด
ปีี 2554 – 2560	ผู้้�ช่่วยผู้้�จััดการ ฝ่่ายบริิหารการเงิิน บริิษัทั เซ็็นทรััลพััฒนา จำำ�กััด (มหาชน)
4 นายพงษ์์พัันธุ์์� กรรณสููต
ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายบริิหารความเสี่่ย� งและกำำ�กัับควบคุุม
คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา
• ปริิญญาโท บริิหารธุุรกิิจมหาบััณฑิิต สาขาการบััญชีี สถาบัันบััณฑิิตพััฒนบริิหารศาสตร์์
• ปริิญญาตรีี วิิทยศาสตร์์บััฒฑิิต สาขาเคมีี สถาบัันเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าเจ้้าคุุณทหารลาดกระบััง
ประสบการณ์์ทำำ�งาน
ปีี 2563 - 2564 	ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายบริิหารความเสี่่�ยงและกำำ�กัับควบคุุม บริิษััท ซีีพีีเอ็็น รีีท แมเนจเมนท์์ จำำ�กััด
ปีี 2561 - 2563	ผู้้�ช่่วยผู้้�อำำ�นวยการ ฝ่่ายกำำ�กัับตรวจสอบ และบริิหารจััดการความเสี่่�ยง บริิษััท จีีแลนด์์ รีีท แมเนจเม้้นท์์ จำำ�กััด
ปีี 2560 - 2561 	ผู้้�จััดการ ฝ่่ายการลงทุุนกองทุุนรวมโครงสร้้างพื้้�นฐานและอสัังหาริิมทรััพย์์
			
บริิษััทหลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน แลนด์์ แอนด์์ เฮ้้าส์์ จำำ�กััด
ปีี 2558 - 2560	ผู้้�จััดการ กลุ่่�มการลงทุุนอสัังหาริิมทรััพย์์และโครงสร้้างพื้้�นฐาน บริิษัทั หลัักทรััพย์์จัดั การกองทุุน ไทยพาณิิชย์์ จำำ�กัดั

บุุคลากรของผู้้�จััดการกองทรััสต์์
ผู้้�จััดการกองทรััสต์์มีีบุุคคลากรทั้้�งหมด 6 คน โดยแบ่่งเป็็นบุุคลากรในแต่่ละฝ่่ายดัังนี้้�
หน่วยงาน

ฝ่่ายพััฒนาธุุรกิิจ

ผู้รับผิดชอบหลัก

ประสบการณ์ทำ�งาน

นางสาวพิิริินีี พริ้้�งศุุลกะ
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร

ผู้้�อำำ�นวยการอาวุุโส ฝ่่ายบริิหารการเงิิน
บริิษััท เซ็็นทรััลพััฒนา จำำ�กััด (มหาชน) (ปีี 2549 – 2560)
ผู้้�จััดการ ฝ่่ายวาณิิชธนกิิจ-ตราสารทุุน
บริิษััทหลัักทรััพย์์ ดีีบีีเอส วิิคเคอร์์ส (ประเทศไทย) จำำ�กััด (ปีี 2548 – 2549)

นางสาวณััฐิิญา พลวาริินทร์์
ผู้้�อำำ�นวยการ

ผู้้�ช่่วยผู้้�จััดการ ฝ่่ายบริิหารการเงิิน
บริิษััท เซ็็นทรััลพััฒนา จำำ�กััด (มหาชน) (ปีี 2554 – 2560)
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หน่วยงาน

ฝ่่ายสนัับสนุุนการ
ปฏิิบััติิงาน

ฝ่่ายบริิหาร
ความเสี่่�ยงและ
กำำ�กัับควบคุุม

ผู้รับผิดชอบหลัก

ประสบการณ์ทำ�งาน

นางสาวปััทมิิกา พงศ์์สููรย์์มาส
ผู้้�อำำ�นวยการ ฝ่่ายบริิหารการเงิิน
รองประธานเจ้้าหน้้าที่่บ� ริิหารและรัักษา บริิษัทั เซ็็นทรััลพััฒนา จำำ�กััด (มหาชน) (ปีี 2558 – 2562)
การหััวหน้้าฝ่่ายงาน
นางสาวพลอยไพลิิน เทีียนชวลิิต
รองผู้้�อำำ�นวยการ

ผู้้�ตรวจสอบบััญชีีอาวุุโส
บริิษท เคพีีเอ็็มจีี ภููมิิไชย สอบบััญชีี จำำ�กััด (ปีี 2561-2563)

นางสาวอัันธิิกา โกดาร์์ต
ผู้้�ช่่วยผู้้�อำ�ำ นวยการ

ผู้้�ช่่วยผู้้�จััดการฝ่่ายบััญชีีกองทุุน
บริิษััท ไทคอน อิินดััสเทรีียล คอนเน็็คชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)
(ปีี 2556 – 2560)
เจ้้าหน้้าที่่บั� ัญชีีอาวุุโส
บริิ ษัั ท แผ่่ น ดิิ น ทอง พร็็ อ พเพอร์์ ตี้้� ดีีเวลลอปเม้้ น ท์์ จำำ�กัั ด (มหาชน)
(ปีี 2549 – 2556)

นายพงษ์์พัันธุ์์� กรรณสููต
ผู้้�อำำ�นวยการ

ผู้้�ช่่วยผู้้�อำำ�นวยการ
ฝ่่ายกำำ�กัับตรวจสอบ และบริิหารจััดการความเสี่่�ยง
บริิษััท จีีแลนด์์ รีีท แมเนจเม้้นท์์ จำำ�กััด (ปีี 2561 – 2563)
ผู้้�จััดการ ฝ่่ายการลงทุุนกองทุุนรวมโครงสร้้างพื้้�นฐาน และอสัังหาริิมทรััพย์์
บริิษััทหลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน แลนด์์ แอนด์์ เฮ้้าส์์ จำำ�กััด (ปีี 2560-2561)
ผู้้�จััดการ กลุ่่�มการลงทุุนอสัังหาริิมทรััพย์์และโครงสร้้างพื้้�นฐาน
บริิษััทหลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน ไทยพาณิิชย์์ จำำ�กััด (ปีี 2558-2560)

(ลาออกเมื่่�อวัันที่่� 15 กุุมภาพัันธ์์ 2564)

หน้้าที่่�ของผู้้�จััดการกองทรััสต์์
ผู้้�จััดการกองทรััสต์์ มีีหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบหลัักในการดููแล
จััดการกองทรััสต์์ CPNREIT ซึ่่�งรวมถึึงการลงทุุนในทรััพย์์สิินของ
กองทรััสต์์ CPNREIT โดยผู้้�จััดการกองทรััสต์์จะปฏิิบััติิหน้้าที่่ภ� ายใต้้
การกำำ�กัับดูู แลของทรัั สตีี โดยมีีหน้้ าที่่� และความรัั บผิิ ดชอบของ
ผู้้�จััดการกองทรััสต์์ ดัังนี้้�

1. หน้้าที่่�ต่่อกองทรััสต์์ CPNREIT
1.1	ผู้้�จััดการกองทรััสต์์ต้้องปฏิิบััติิให้้เป็็นไปตามหลัักการดำำ�เนิิน
	ธุุรกิิจดัังต่่อไปนี้้�
1)	ปฏิิบััติิหน้้าที่่�โดยใช้้ความรู้้�ความสามารถเยี่่�ยงผู้้�ประกอบ
		วิิชาชีีพ ด้้วยความรัับผิิดชอบ ความระมััดระวััง และความ
		ซื่่�อสััตย์์สุุจริิต โดยต้้องปฏิิบััติิต่่อผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์อย่่าง
		 เป็็นธรรม เพื่่�อประโยชน์์ที่่�ดีีที่่�สุุดของผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์
		 โดยรวม รวมทั้้�งต้้องปฏิิบัติั ใิ ห้้เป็็นไปตามสััญญาก่่อตั้้ง� ทรััสต์์
		สััญญาแต่่งตั้้�งผู้้�จััดการกองทรััสต์์ วััตถุุประสงค์์ในการ
		ก่่อตั้้�งกองทรััสต์์ CPNREIT มติิของผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ และ
		 กฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
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2)	ดำำ�ร งเงิิ น ทุุ น ให้้ เ พีียงพอต่่ อ การดำำ� เนิิ น ธุุ รกิิจ และความ
		 รัับผิิดชอบอัันอาจเกิิดขึ้้�นจากการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ในฐานะ
		ผู้้�จััดการกองทรััสต์์ได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง
3) เปิิดเผย ให้้ความเห็็น หรืือให้้ข้้อมููลที่่�มีีความสำำ�คััญและ
		 เกี่่�ยวข้้องอย่่างเพีียงพอในการตััดสิินใจลงทุุนของผู้้�ลงทุุน
		 โดยข้้อมููลดัังกล่่าวต้้องสื่่�อสารได้้อย่่างชััดเจน ไม่่บิิดเบืือน
		 และไม่่ทำำ�ให้้สำ�คั
ำ ัญผิิด
4) ไม่่ นำำ� ข้้ อ มูู ล จากการปฏิิ บัั ติิ ห น้้ า ที่่� ผู้้�จัั ด การกองทรัั ส ต์์
		 ไปใช้้ประโยชน์์อย่่างไม่่เหมาะสมเพื่่อ� ตนเอง หรืือทำำ�ให้้เกิิด
		 ความเสีียหาย หรืือกระทบต่่อผลประโยชน์์โดยรวมของ
		 กองทรััสต์์ CPNREIT
5)	ปฏิิบััติิงานด้้วยความระมััดระวัังไม่่ให้้เกิิดความขััดแย้้ง
		ทางผลประโยชน์์ และในกรณีีที่่� มีี ความขัั ด แย้้ ง ทาง
		 ผลประโยชน์์เกิิดขึ้้�น ต้้องดำำ�เนิินการให้้มั่่�นใจได้้ว่่าผู้้�ลงทุุน
		 ได้้รัับการปฏิิบััติิที่่�เป็็นธรรมและเหมาะสม
6)	ปฏิิบัติั ติ ามกฎหมายหลัักทรััพย์์และกฎหมายอื่่น� ที่่เ� กี่่ยว
� ข้้อง
		กัับการดำำ�เนิินการของกองทรััสต์์ CPNREIT ตลอดจน
		จรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิิ ช าชีีพ

		 ที่่กำ� ำ�หนดโดยสมาคมที่่เ� กี่่ยว
� เนื่่อ� งกัับธุุรกิจิ หลัักทรััพย์์ หรืือ
		 องค์์กรที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจหลัักทรััพย์์ที่่�สำำ�นัักงาน ก.ล.ต.
		ยอมรัั บ โดยอนุุ โ ลม และไม่่ สนัั บ สนุุ น สั่่� งการ หรืือให้้
		 ความร่่วมมืือแก่่บุคุ คลใดในการปฏิิบัติั ฝ่ิ า่ ฝืืนกฎหมายหรืือ
		 ข้้อกำำ�หนดดัังกล่่าว
7) ให้้ ค วามร่่ วมมืื อในการปฏิิ บัั ติิ ห น้้ า ที่่� ข องทรัั ส ตีี หรืือ
		สำำ�นัักงาน ก.ล.ต. ซึ่่�งรวมถึึงการเปิิดเผยข้้อมููลที่่�อาจส่่งผล
		 กระทบต่่อการบริิหารจััดการกองทรััสต์์ CPNREIT อย่่างมีี
		นััยสำำ�คััญ หรืือข้้อมููลอื่่�นที่่�ควรแจ้้งให้้ทราบ
1.2	ผู้้�จััดการกองทรััสต์์ต้้องจััดให้้มีีระบบงานที่่�มีีคุุณภาพ มีีการ
	ตรวจสอบและถ่่วงดุุลการปฏิิบััติิงานที่่�มีีประสิิทธิิภาพ และ
สามารถรองรัับงานในความรัับผิิดชอบได้้อย่่างครบถ้้วน โดย
อย่่างน้้อยต้้องครอบคลุุมเรื่่อ� งดัังต่่อไปนี้้� เพื่่อ� ให้้การดููแลจััดการ
กองทรัั ส ต์์ CPNREIT ตามที่่� ไ ด้้ รัั บ มอบหมายจากทรัั ส ตีี
ให้้เป็็นไปอย่่างเหมาะสมและมีีประสิิทธิภิ าพ
1) การกำำ�หนดนโยบายในการจััดการกองทรััสต์์ CPNREIT
		 การจัั ด โครงสร้้ า งเงิิ น ทุุ น ของกองทรัั ส ต์์ CPNREIT
		 การตัั ด สิิ น ใจลงทุุ น ในทรัั พ ย์์ สิิ น หลัั ก และการกำำ� หนด
		 นโยบายและกลยุุ ทธ์์ ใ นการจัั ด หาประโยชน์์ จ าก
		ทรัั พ ย์์ สิิ น หลัั ก เพื่่� อ ให้้ ก ารจัั ด การลงทุุ น ตามที่่� ไ ด้้ รัั บ
		มอบหมายเป็็ น ไปด้้ วย ความรอบคอบ ระมัั ด ระวัั ง
		 สอดคล้้องกัับนโยบายการลงทุุนตามสััญญาก่่อตั้้�งทรััสต์์
		 และเป็็นไปตามที่่�กฎหมายหลัักทรััพย์์และกฎหมายอื่่�น
		 ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการดำำ�เนิินการของกองทรััสต์์ CPNREIT
		กำำ� หนด ตลอดจนเพื่่� อ รัั ก ษาประโยชน์์ ข องกองทรัั ส ต์์
		 CPNREIT และผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์โดยรวม
2) การบริิหารและจััดการความเสี่่�ยงที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการดููแล
		จัั ด การกองทรัั ส ต์์ CPNREIT ตามที่่� ไ ด้้ รัั บ มอบหมาย
		 เพื่่� อ ให้้ ส ามารถป้้ อ งกัั น และจัั ด การความเสี่่� ย งได้้ อ ย่่ า ง
		มีีประสิิทธิภิ าพ
3) การจัั ด การความขัั ด แย้้ ง ทางผลประโยชน์์ ที่่� เ กี่่� ยว ข้้ อ ง
		 โดยเฉพาะอย่่ า งยิ่่� ง ระหว่่ า งกองทรัั ส ต์์ CPNREIT กัั บ
		ผู้้�จััดการกองทรััสต์์และบุุคคลที่่�เกี่่�ยวโยงกัันกัับผู้้�จััดการ
		 กองทรััสต์์ ซึ่่�งรวมถึึงมาตรการหรืือแนวทางดำำ�เนิินการ
		 เพื่่อ� รัักษาประโยชน์์ที่ดีี่� ที่่สุ� ดุ ของกองทรััสต์์ CPNREIT หรืือ
		ผู้้�ถืือหน่่ วยท รัั ส ต์์ โ ดยรวม เมื่่� อ เกิิ ด ความขัั ด แย้้ ง ทาง
		 ผลประโยชน์์ขึ้้�น
4) การคัั ดเลืือกบุุ คลากรของผู้้�จัั ดการกองทรัั สต์์ และผู้้�รัั บ
		มอบหมายในงานที่่� เ กี่่� ยว ข้้ อ งกัั บ การดำำ� เนิิ น การของ
		 กองทรัั ส ต์์ CPNREIT (ถ้้ า มีี) เพื่่� อ ให้้ มีีผู้้� ที่่� มีี ความรู้้�
		 ความสามารถและมีีคุุณสมบััติิที่่�เหมาะสมกัับงานที่่�จะ
		ปฏิิบััติิ

5) การกำำ�กัับดููแลการปฏิิบััติิงานของผู้้�จััดการกองทรััสต์์และ
		บุุคลากรของผู้้�จััดการกองทรััสต์์ รวมทั้้�งการตรวจสอบดููแล
		ผู้้�รัับมอบหมายในงานที่่�เกี่่�ยวกัับการจััดการกองทรััสต์์
		 CPNREIT เพื่่� อ ให้้ เ ป็็ น ไปตามที่่� ก ฎหมายหลัั ก ทรัั พ ย์์
		 กฎหมายอื่่�นที่่�เกี่่ยว
� ข้้อง และสััญญาก่่อตั้้�งทรััสต์์กำ�ำ หนด
6) การเปิิดเผยข้้อมููลของกองทรััสต์์ CPNREIT ที่่�ครบถ้้วน
		ถููกต้้องและเพีียงพอเพื่่�อให้้เป็็นไปตามที่่�กำำ�หนดในสััญญา
		ก่่อตั้้�งทรััสต์์และกฎหมายหลัักทรััพย์์
7) การปฏิิบััติิการด้้านงานสนัับสนุุน (Back Office)
8) การตรวจสอบและควบคุุมภายใน
9) การติิดต่่อสื่่อ� สารกัับผู้้�ลงทุุนและการจััดการกัับข้้อร้้องเรีียน
ของผู้้�ลงทุุน
10) การจััดการกัับข้้อพิิพาททางกฎหมาย
ทั้้�งนี้้� ผู้้�จััดการกองทรััสต์์อาจมอบหมายให้้บุุคคลอื่่�นเป็็นผู้้�รัับดำำ�เนิิน
การในเรื่่�องที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการประกอบธุุรกิิจเป็็นผู้้�จััดการกองทรััสต์์
ได้้ โดยต้้องเป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์ที่่�กำำ�หนด
1.3	ผู้้�จััดการกองทรััสต์์อาจมอบหมายให้้บุุคคลอื่่�นเป็็นผู้้�รัับดำำ�เนิิน
การในเรื่่� องที่่� เกี่่� ยวข้้ องกัั บการประกอบธุุรกิิจเป็็ นผู้้�จัั ดการ
กองทรััสต์์ได้้เท่่าที่่จำ� ำ�เป็็น เพื่่อ� ส่่งเสริิมให้้การประกอบธุุรกิจิ เป็็น
ไปอย่่างคล่่องตััวและมีีประสิิทธิิภาพมากยิ่่�งขึ้้�น ภายใต้้หลััก
เกณฑ์์ที่่�ได้้กำำ�หนดไว้้
1.4 ให้้ผู้้�จััดการกองทรััสต์์จััดทำำ�งบการเงิินของตนให้้เป็็นไปตาม
	มาตรฐานบััญชีีที่่กำ� ำ�หนดตามกฎหมายว่่าด้้วยวิชิ าชีีพบััญชีี และ
	ส่่งงบการเงิินดัังกล่่าวต่่อสำำ�นัักงาน ก.ล.ต. ภายในสามเดืือน
	นัับแต่่วัันสิ้้�นรอบระยะเวลาบััญชีี
1.5 ไม่่ดำำ�เนิินการใด ๆ ที่่�จะส่่งผลให้้ทรััสตีีไม่่สามารถปฏิิบััติิหน้้าที่่�
ได้้อย่่างเป็็นอิิสระ เช่่น การลงทุุนในอสัังหาริิมทรััพย์์ที่่�มีีบุุคคล
ที่่เ� กี่่ยว
� โยงกัันกัับทรััสตีีเป็็นผู้้�ทรงกรรมสิิทธิ์์ห� รืือสิิทธิคิ รอบครอง
1.6	ผู้้�จััดการกองทรััสต์์ต้อ้ งจััดให้้มีีการประกัันภััยความรัับผิิดที่่อ� าจ
เกิิดขึ้้น� จากการดำำ�เนิินธุุรกิจิ หรืือการปฏิิบัติั งิ านของตนในฐานะ
เป็็นผู้้�จััดการกองทรััสต์์ ตลอดจนการปฏิิบััติิงานของกรรมการ
	ผู้้�บริิหาร และพนัักงานของตน ตลอดระยะเวลาแห่่งสััญญา
แต่่งตั้้ง� ผู้้�จััดการกองทรััสต์์ ซึ่่ง� เป็็นไปตามระบบงานของผู้้�จัดั การ
กองทรััสต์์
1.7	ผู้้�จััดการกองทรััสต์์ต้้องจััดให้้มีีการประชุุมผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์
เพื่่�อพิิจารณาลงมติิในกรณีีต่่าง ๆ ตามที่่�กำำ�หนดไว้้ในสััญญา
	ก่่ อ ตั้้� ง ทรัั ส ต์์ เช่่ น การแก้้ ไขเพิ่่� ม เติิ มสัั ญ ญาก่่ อ ตั้้� ง ทรัั ส ต์์
การเพิ่่�มทุุนของกองทรััสต์์ การเปลี่่�ยนแปลงทรััสตีี เป็็นต้้น
1.8 ในกรณีีที่่มีี� การแต่่งตั้้ง� ที่่ปรึึ
� กษาเพื่่อ� ให้้คำำ�ปรึึกษาหรืือคำำ�แนะนำำ�
เกี่่� ยวกัั บ การลงทุุ น ในอสัั ง หาริิ มท รัั พ ย์์ แ ละการจัั ด การ
อสัังหาริิมทรััพย์์ ผู้้�จััดการกองทรััสต์์ต้้องปฏิิบััติิให้้เป็็นไปตาม
หลัักเกณฑ์์ดัังต่่อไปนี้้�
1)	ดำำ� เนิิ น การให้้ ที่่� ปรึึ กษาแจ้้ ง การมีีส่่ ว นได้้ เ สีียในเรื่่� อ ง
		 ที่่พิ� ิจารณา
2)	มิิ ใ ห้้ ที่่� ปรึึ กษาผู้้�ที่่� มีีส่่ ว นได้้ เ สีียในเรื่่� อ งที่่� พิิ จ ารณาไม่่ ว่่ า
		 โดยทางตรงหรืือทางอ้้อม เข้้าร่่วมพิิจารณาในเรื่่�องนั้้�น
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1.9 ในการทำำ�ธุุ ร กรรมเกี่่� ยวกัั บ อสัั ง หาริิ มท รัั พ ย์์ เ พื่่� อ กองทรัั ส ต์์
CPNREIT ผู้้�จัั ด การกองทรัั ส ต์์ ต้้ อ งปฏิิ บัั ติิ ใ ห้้ เ ป็็ น ไปตาม
หลัักเกณฑ์์ดัังต่่อไปนี้้�ด้้วย
1)	ดำำ� เนิิ น การเพื่่� อ ให้้ มั่่� น ใจได้้ ว่่ า การจำำ� หน่่ า ย จ่่ า ย โอน
		 อสัังหาริิมทรััพย์์ หรืือการเข้้าทำำ�สััญญาที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับ
		 อสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อกองทรััสต์์ CPNREIT เป็็นไปอย่่าง
		ถููกต้้องและมีีผลใช้้บัังคัับได้้ตามกฎหมาย
2)	ดำำ�เนิินการเพื่่�อให้้มั่่�นใจได้้ว่่าการลงทุุนในอสัังหาริิมทรััพย์์
		ของกองทรัั ส ต์์ CPNREIT เป็็ น ไปอย่่ า งเหมาะสม
		 โดยอย่่างน้้อยต้้องมีีการดำำ�เนิินการดัังต่่อไปนี้้�
		 ก) การประเมิินความพร้้อมของตนเองในการบริิหาร
			 การลงทุุ น ในอสัั ง หาริิ มท รัั พ ย์์ นั้้� น ๆ ก่่ อ นรัั บ เป็็ น
			ผู้้�จัั ด การกองทรัั ส ต์์ หรืือก่่ อ นลงทุุ น เพิ่่� ม เติิ ม ใน
			 อสัังหาริิมทรััพย์์ดัังกล่่าวเพื่่�อกองทรััสต์์ CPNREIT
			 แล้้วแต่่กรณีี
		ข) การวิิ เคราะห์์ และศึึกษาความเป็็ นไปได้้ และการ
			ตรวจสอบและสอบทาน (Due Diligence)
			 อสัังหาริิมทรััพย์์ ตลอดจนการประเมิินความเสี่่�ยง
			ด้้านต่่าง ๆ ที่่อ� าจเกิิดจากการลงทุุนในอสัังหาริิมทรััพย์์
			นั้้�น ๆ พร้้อมทั้้�งจััดให้้มีีแนวทางการบริิหารความเสี่่ย� ง
			ด้้วย ทั้้�งนี้้� ความเสี่่�ยงดัังกล่่าวให้้หมายความรวมถึึง
			 ความเสี่่� ย งที่่� เ กี่่� ยว ข้้ อ งกัั บ การพัั ฒ นาหรืือก่่ อ สร้้ า ง
			 อสัังหาริิมทรััพย์์ (ถ้้ามีี) เช่่น ความเสี่่ย� งที่่�อาจเกิิดจาก
			 การก่่อสร้้างล่่าช้้า และการไม่่สามารถจััดหาประโยชน์์
			จากอสัังหาริิมทรััพย์์ได้้ เป็็นต้้น
1.10	จััดให้้มีีการประเมิินมููลค่่าทรััพย์์สินิ หลัักที่่ก� องทรััสต์์ CPNREIT
ลงทุุน โดยบริิษัทปร
ั ะเมิินมููลค่่าทรััพย์์สินิ ที่่ไ� ด้้รับั ความเห็็นชอบ
	จากสำำ�นัักงาน ก.ล.ต. ตามกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง ภายใต้้
หลัักเกณฑ์์ที่่�กำำ�หนดไว้้ในสััญญาก่่อตั้้�งทรััสต์์และกฎหมาย
ที่่เ� กี่่ยว
� ข้้อง เช่่น ก่่อนการได้้มาหรืือจำำ�หน่่ายไปซึ่่�งทรััพย์์สินิ หลััก
	ของกองทรััสต์์ CPNREIT การสอบทานการประเมิินมููลค่่า
	ทรััพย์์สิินหลัักของกองทรััสต์์ CPNREIT การประเมิินมููลค่่า
	ทรัั พ ย์์ สิิ น หลัั ก ของกองทรัั ส ต์์ CPNREIT ตามระยะเวลา
ที่่�กฎหมายกำำ�หนด เป็็นต้้น
1.11 อสัังหาริิมทรััพย์์ที่่�กองทรััสต์์ CPNREIT จะลงทุุน นอกจาก
	ต้้องจััดให้้ มีี การประเมิินมููลค่่าตามหลัักเกณฑ์์ที่่�กฎหมาย
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกำำ�หนด และจััดให้้มีีการตรวจสอบและสอบทาน
แล้้ว ผู้้�จััดการกองทรััสต์์ยัังต้้องดำำ�เนิินการต่่าง ๆ ในการ
	ตรวจสอบอสัังหาริิมทรััพย์์ที่่�จะลงทุุนเยี่่�ยงผู้้�ประกอบวิิชาชีีพ
เช่่น สภาพของอสัังหาริิมทรััพย์์ ความสามารถของคู่่�สััญญา
ข้้อมููลด้้านการเงิินและกฎหมาย ความเหมาะสมด้้านอื่่�น ๆ
เป็็นต้้น เพื่่อ� ประกอบการตััดสิินใจลงทุุนและการเปิิดเผยข้้อมููล
ไม่่ว่่ากรณีีใด ๆ หากผู้้�จััดการกองทรััสต์์ไม่่สามารถปฏิิบััติิ
หน้้าที่่�ได้้ ให้้ทรััสตีีจััดการกองทรััสต์์ CPNREIT ตามความ
	จำำ�เป็็นเพื่่�อป้้องกััน ยัับยั้้�ง หรืือจำำ�กััดมิิให้้เกิิดความเสีียหาย
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อย่่างร้้ายแรงต่่อประโยชน์์ของกองทรััสต์์ CPNREIT หรืือ
	ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ทั้้ง� ปวง โดยทรััสตีีอาจมอบหมายให้้บุคุ คลอื่่น�
	จััดการกองทรััสต์์ CPNREIT แทนในระหว่่างนี้้�ได้้
1.12	ดำำ� เนิิ น การใด ๆ เพื่่� อ ให้้ ไ ด้้ ม าซึ่่� ง ทรัั พ ย์์ สิิ น หลัั ก หรืือ
อสัังหาริิมทรััพย์์ที่่�กองทรััสต์์ CPNREIT จะลงทุุนเพิ่่�มเติิม
ในกรณีีการเพิ่่� มทุุนของกองทรััสต์์ CPNREIT เพื่่�อลงทุุน
ในอสัังหาริิมทรััพย์์เพิ่่�มเติิม ภายใน 60 (หกสิิบ) วััน นัับแต่่
วัั น ที่่� ก่่ อ ตั้้� ง กองทรัั ส ต์์ CPNREIT แล้้ ว เสร็็ จ สำำ� หรัั บ การ
เสนอขายหน่่ วยท รัั ส ต์์ ค รั้้� ง แรก หรืือนัั บ แต่่ วัั น ที่่� ปิิ ด การ
เสนอขายหน่่ วยท รัั ส ต์์ ใ นกรณีีการเสนอขายหน่่ วยท รัั ส ต์์
เพื่่�อการเพิ่่�มทุุนของกองทรััสต์์ CPNREIT
1.13 ในการลงทุุนในอสัังหาริิมทรััพย์์ต้อ้ งเป็็นการได้้มาซึ่่ง� กรรมสิิทธิ์์�
หรืือสิิทธิิครอบครองในอสัังหาริิมทรััพย์์เท่่านั้้�น เฉพาะกรณีี
การได้้ ม าซึ่่� ง สิิ ทธิิ ค รอบครองต้้ อ งเป็็ น กรณีีการได้้ ม าซึ่่� ง
เอกสารสิิทธิิเป็็น น.ส.3 ก. หรืือสิิทธิิการเช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์
ที่่�มีีเอกสารแสดงกรรมสิิทธิ์์�หรืือสิิทธิิครอบครองประเภท
น.ส.3 ก. เท่่านั้้�น
1.14 อสัังหาริิมทรััพย์์ที่ไ่� ด้้มาต้้องไม่่อยู่่�ในบัังคัับแห่่งทรััพยสิทธิ
ิ หิ รืือ
	มีีข้้ อ พิิ พ าทใด ๆ เว้้ น แต่่ ผู้้�จัั ด การกองทรัั ส ต์์ แ ละทรัั ส ตีี
ได้้พิิจารณาโดยมีีความเห็็นเป็็นลายลัักษณ์์อัักษรว่่าการอยู่่�
	ภายใต้้บังั คัับแห่่งทรััพยสิทธิ
ิ หิ รืือการมีีข้้อพิิพาทนั้้�นไม่่กระทบ
	ต่่ อการหาประโยชน์์ จากอสัั งหาริิ มท รัั พย์์ ดัั งกล่่ าวอย่่ างมีี
	นััยสำำ�คััญ และเงื่่�อนไขการได้้มาซึ่่�งอสัังหาริิมทรััพย์์นั้้�นยัังเป็็น
	ประโยชน์์แก่่ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์โดยรวม
1.15 การทำำ�สัญ
ั ญาเพื่่อ� ให้้ได้้มาซึ่่ง� อสัังหาริิมทรััพย์์ต้อ้ งไม่่มีีข้้อตกลง
หรืือข้้ อ ผูู ก พัั น ใด ๆ ที่่� อ าจมีีผลให้้ ก องทรัั ส ต์์ CPNREIT
ไม่่สามารถจำำ�หน่่ายอสัังหาริิมทรััพย์์ในราคายุุติธรรม
ิ
(ในขณะ
ที่่มีี� การจำำ�หน่่าย) เช่่น ข้้อตกลงที่่ใ� ห้้สิทธิ
ิ แิ ก่่คู่่�สัญ
ั ญาในการซื้้�อ
อสัังหาริิมทรััพย์์ของกองทรััสต์์ CPNREIT ได้้ก่่อนบุุคคลอื่่�น
โดยมีีการกำำ�หนดราคาไว้้แน่่นอนล่่วงหน้้า เป็็นต้้น หรืืออาจ
	มีีผลให้้กองทรััสต์์ CPNREIT มีีหน้้าที่่�มากกว่่าหน้้าที่่�ปกติิที่่�
	ผู้้�เช่่าพึึงมีีเมื่่�อสััญญาเช่่าสิ้้�นสุุดลง
1.16	จััดให้้มีีการประกัันวิินาศภััยหรืือการประกัันภััยที่่�มีีลัักษณะ
ความคุ้้�มครองประโยชน์์ของผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์เสมืือนหรืือ
	ทดแทนการประกัันวิินาศภััยที่่�อาจเกิิดขึ้้�นกัับทรััพย์์สิินหลััก
	ตามที่่คู่่�สั
� ญ
ั ญาตกลงร่่วมกันั และไม่่ขัดั กัับกฎหมายที่่เ� กี่่ยว
� ข้้อง
การประกัันภััยความรัับผิิดต่่อบุุคคลภายนอกที่่�อาจได้้รัับ
ความเสีียหายจากทรััพย์์สิิน หลัั ก หรืือจากการดำำ�เนิิ น การ
ในทรััพย์์สิินหลััก กัับผู้้�รัับประกัันภััยที่่�เป็็นที่่�ยอมรัับในวงเงิิน
	คุ้้�มครองความเสีียหายที่่�เพีียงพอและเหมาะสมกัับการจััดหา
ผลประโยชน์์ในทรััพย์์สิินหลัักเป็็นอย่่างน้้อย
1.17	ดำำ�เนิินการให้้ความเห็็นเกี่่�ยวกัับลัักษณะธุุรกรรม พร้้อมทั้้�ง
เหตุุผลและข้้อมููลประกอบที่่ชั� ดั เจนที่่เ� กี่่ยว
� ข้้องกัับการได้้มาซึ่่ง�
	ทรััพย์์สิินหลัักเพิ่่�มเติิมของกองทรััสต์์ CPNREIT ในเอกสาร
	ขอความเห็็นชอบหรืือหนัังสืือเชิิญประชุุมผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์
เพื่่�อพิิจารณาการเพิ่่�มทุุนเพื่่�อลงทุุนในทรััพย์์สิินหลัักเพิ่่�มเติิม
	ของกองทรััสต์์ CPNREIT

1.18 การจำำ�หน่่ายไปซึ่่�งทรััพย์์สิินหลััก ต้้องจััดให้้มีีการประเมิิน
มููลค่่าทรััพย์์สิิน การขออนุุมััติิจากผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ การขอ
ความเห็็ น ชอบจากทรัั ส ตีี และมีีการเปิิ ด เผยข้้ อ มูู ล ตาม
หลัักเกณฑ์์ที่่�กำำ�หนดไว้้ในสััญญาก่่อตั้้�งทรััสต์์และกฎหมาย
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
1.19 ในกรณีีที่่มีี� การเปลี่่ย� นแปลงผู้้�จัดั การกองทรััสต์์ ต้้องดำำ�เนิินการ
ให้้ผู้้�จััดการกองทรััสต์์รายใหม่่ตกลงที่่�จะปฏิิบััติิหน้้าที่่�ให้้เป็็น
ไปตามสััญญาก่่อตั้้ง� ทรััสต์์และกฎหมายที่่เ� กี่่ยว
� ข้้อง เว้้นแต่่เป็็น
กรณีีที่่� ที่่� ปร ะชุุ มผู้้�ถืื อหน่่ วยท รัั ส ต์์ มีีมติิ อ นุุ มัั ติิ ก ารแต่่ ง ตั้้� ง
	ผู้้�จัั ด การกองทรัั ส ต์์ ร ายใหม่่ ต ามการเสนอชื่่� อ ของทรัั ส ตีี
เนื่่�องจากผู้้�จััดการกองทรััสต์์ไม่่สามารถสรรหาบุุคคลใด ๆ
	มาทำำ� หน้้ า ที่่� แ ทนตนได้้ ภ ายในระยะเวลาที่่� กำำ� หนด ทั้้� ง นี้้�
	ผู้้�จัั ด การกองทรัั ส ต์์ ร ายเดิิ มต้้ อ งดำำ� เนิิ น การและให้้ ค วาม
	ร่่วมมืือตามที่่�จำำ�เป็็น เพื่่�อให้้การส่่งมอบงานแก่่บุุคคลที่่�จะ
เข้้ามาปฏิิบััติิหน้้าที่่�แทนตนเองสำำ�เร็็จลุุล่่วงไป
1.20 ในกรณีีที่่�มีีการแก้้ไขเพิ่่�มเติิมสััญญาก่่อตั้้�งทรััสต์์ ต้้องดููแล
ให้้การแก้้ไขเพิ่่�มเติิมดัังกล่่าวเป็็นไปตามเงื่่�อนไขและวิิธีีการ
	ตามที่่�กำำ�หนดในสััญญาก่่อตั้้�งทรััสต์์และกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
เมื่่�อดำำ�เนิินการแก้้ไขแล้้วเสร็็จ ให้้ดำำ�เนิินการจััดส่่งสำำ�เนา
	สััญญาก่่อตั้้�งทรััสต์์ฉบัับที่่�ได้้แก้้ไขเพิ่่�มเติิมแล้้วให้้สำำ�นัักงาน
ก.ล.ต. ภายใน 15 วัันนัับแต่่วัันที่่�ลงนามหรืือวัันที่่มีี� การแก้้ไข
เพิ่่�มเติิม (แล้้วแต่่กรณีี)
1.21 ในกรณีีที่่� มีี การเปลี่่� ย นแปลงทรัั ส ตีี ให้้ ดำำ� เนิิ น การแจ้้ ง
การเปลี่่�ยนแปลงดัังกล่่าวให้้ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์และสำำ�นัักงาน
ก.ล.ต. ทราบ ภายในระยะเวลาตามที่่กำ� ำ�หนดในสััญญาก่่อตั้้�ง
	ทรััสต์์
1.22	ยื่่� น คำำ�ข ออนุุ ญ าตเสนอขายหน่่ วยท รัั ส ต์์ พร้้ อ มทั้้� ง เอกสาร
หลัั ก ฐานใดๆ ที่่� เ กี่่� ยว ข้้ อ ง ในกรณีีที่่� มีี การเพิ่่� มทุุ น ของ
กองทรััสต์์ CPNREIT พร้้อมทั้้�งลงนามรัับรองความถููกต้้อง
ครบถ้้วนของข้้อมููลในส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการปฏิิบััติิหน้้าที่่�
	ของตน
1.23 ให้้ความเห็็นเกี่่�ยวกัับความสามารถของผู้้�รัับประกัันรายได้้
ในการปฏิิบััติิตามสััญญารัับประกัันรายได้้ (ถ้้ามีี)
1.24	ดำำ�เนิินการให้้หน่่วยทรััสต์์ที่่�เสนอขายแล้้วหรืือที่่�ออกใหม่่
(กรณีีเพิ่่� มทุุ น กองทรัั ส ต์์ ) สามารถเข้้ า เป็็ น หลัั ก ทรัั พ ย์์
	จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์ได้้ภายใน 45 วัันนัับแต่่วััน
	ปิิดการเสนอขายหน่่วยทรััสต์์
1.25	ดำำ�เนิินการใด ๆ เพื่่�อให้้การจััดสรรหน่่วยทรััสต์์ให้้แก่่บุุคคล
ใด ๆ หรืือกลุ่่�มบุุ ค คลเดีียวกัั น ให้้ เ ป็็ น ไปตามอัั ตร าและ
หลัักเกณฑ์์ที่่�กำำ�หนดโดยกฎหมายที่่�เกี่่ยว
� ข้้อง

2. หน้้าที่่�ในการบริิหารจััดการกองทรััสต์์และทรััพย์์สินิ
ของกองทรััสต์์
2.1 ให้้ความเห็็นต่่อเจ้้าพนัักงานที่่�เกี่่�ยวข้้องเกี่่�ยวกัับคุุณสมบััติิ
หรืือลัักษณะของอสัังหาริิมทรััพย์์ที่ก่� องทรััสต์์ CPNREIT ลงทุุน
	ตามที่่�ได้้รัับการร้้องขอจากหน่่วยงานที่่�เกี่่ยว
� ข้้อง
2.2 ควบคุุมและดููแลการบริิหารจััดการทรััพย์์สิินหลััก และการ
	จััดหาผลประโยชน์์จากทรััพย์์สินิ หลััก รวมตลอดถึึงการบริิหาร
	จััดการในกรณีีเกิิดเหตุุฉุุกเฉิิน การซ่่อมแซมอสัังหาริิมทรััพย์์
	ตามที่่� จำำ� เป็็ น กรณีีการซ่่ อ มแซมใหญ่่ จ ะต้้ อ งแจ้้ ง ให้้ ท รัั ส ตีี
	ทราบก่่อน
2.3	จััดให้้มีีการเปลี่่�ยนแปลง ฟื้้�นฟูู และดััดแปลงทรััพย์์สิินหลััก
	ตามความจำำ�เป็็นและสมควรเท่่าที่่�ไม่่ขััดหรืือแย้้งกัับสััญญา
	ก่่อตั้้�งทรััสต์์และกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง รวมทั้้�งสััญญาเช่่าที่่�ดิิน
	กัับเจ้้าของที่่�ดิินอัันเป็็นที่่�ตั้้�งของทรััพย์์สิินหลััก และที่่�ได้้มีีการ
แก้้ไขเพิ่่�มเติิม และสััญญาเช่่าช่่วงอสัังหาริิมทรััพย์์และสััญญา
เช่่ า สัั ง หาริิ มท รัั พ ย์์ ที่่� เ กี่่� ยว ข้้ อ งกัั บ ผู้้�เช่่ า ช่่ ว งทรัั พ ย์์ สิิ น หลัั ก
โดยจะต้้องแจ้้งให้้ทรััสตีีทราบก่่อน
2.4 ควบคุุม ดููแล และติิดตามให้้ผู้้�เช่่าช่่วงทรััพย์์สิินหลัักบริิหาร
	จััดการทรััพย์์สิินหลััก ซ่่อมแซม ปรัับปรุุง และบำำ�รุุงรัักษา
ให้้ ท รัั พ ย์์ สิิ น หลัั ก อยู่่�ในสภาพที่่� ดีี และพร้้ อ มที่่� จ ะใช้้ ห า
ผลประโยชน์์ได้้ตลอดเวลาตามที่่กำ� ำ�หนดในแผนการดำำ�เนิินงาน
	ประจำำ�ปีี สััญญาก่่อตั้้�งทรััสต์์ และกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
2.5 บริิหารและจััดหาผลประโยชน์์จากทรััพย์์สินิ อื่่น� ๆ ของกองทรััสต์์
CPNREIT นอกจากทรััพย์์สิินหลััก รวมทั้้�งดำำ�เนิินการอื่่�นใด
ที่่�จำำ�เป็็นเพื่่�อให้้การบริิหารทรััพย์์สิินอื่่�น ๆ ของกองทรััสต์์
CPNREIT นอกจากทรัั พ ย์์ สิิ น หลัั ก เป็็ น ไปตามแผนการ
	ดำำ�เนิินงานประจำำ�ปีี สััญญาก่่อตั้้ง� ทรััสต์์และกฎหมายที่่เ� กี่่ยว
� ข้้อง
2.6	อำำ�นวยความสะดวกให้้กัับกองทรััสต์์ CPNREIT หรืือบุุคคลที่่�
ได้้ รัั บ มอบหมายจากทรัั ส ตีีในการตรวจตราทรัั พ ย์์ สิิ น หลัั ก
	ภายในวัันและเวลาทำำ�การของผู้้�จััดการกองทรััสต์์ รวมทั้้�ง
ให้้ข้้อมููล ถ้้อยคำำ� และ/หรืือส่่งมอบเอกสารใด ๆ (ยกเว้้นข้้อมููล
	ถ้้ อยคำำ� และ/หรืือเอกสารอื่่� น ใดอัั น เกี่่� ยวกัับทรััพย์์สิินทาง
	ปััญญาของผู้้�จััดการกองทรััสต์์ หรืือของบริิษััทในเครืือของ
	ผู้้�จััดการกองทรััสต์์) ตามที่่ท� รััสตีีร้้องขอในกรณีีที่่มีี� ความจำำ�เป็็น
และเหมาะสม
2.7	อำำ� นวยความสะดวกให้้ กัั บ บริิ ษัั ทปร ะเมิิ น มูู ล ค่่ า ทรัั พ ย์์ สิิ น
	ของกองทรัั ส ต์์ CPNREIT หรืือบุุ ค คลที่่� ไ ด้้ รัั บ มอบหมาย
	จากบริิ ษัั ทปร ะเมิิ น มูู ล ค่่ า ทรัั พ ย์์ สิิ น ดัั ง กล่่ า วในการสำำ�รวจ
	ทรััพย์์สิินหลัักเพื่่�อการประเมิินค่่า รวมทั้้�งให้้ข้้อมููล ถ้้อยคำำ�
และ/หรืือส่่งมอบเอกสารใด ๆ (ยกเว้้นข้้อมููล ถ้้อยคำำ� และ/
หรืือ เอกสารอื่่น� ใดอัันเกี่่ยวกั
� บั ทรััพย์์สินิ ทางปััญญาของผู้้�จััดการ
กองทรััสต์์ หรืือของบริิษััทในเครืือของผู้้�จััดการกองทรััสต์์)
	ตามที่่� บ ริิ ษัั ทปร ะเมิิ น มูู ล ค่่ า ทรัั พ ย์์ สิิ น ร้้ อ งขอในกรณีีที่่� มีี
ความจำำ�เป็็นและเหมาะสม
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2.8	จััดเตรีียมเอกสารหลัักฐานใด ๆ ที่่�อยู่่�ในความครอบครอง
	ของผู้้�จัั ด การกองทรัั ส ต์์ อัั น เกี่่� ยวกัั บ หรืือเกี่่� ยว เนื่่� อ งกัั บ
	ทรััพย์์สินิ หลััก และ/หรืือได้้ครอบครองไว้้ในนามของกองทรััสต์์
CPNREIT รวมทั้้�งเอกสารหลัักฐานทางการบััญชีีที่่เ� กี่่ยวกั
� บั หรืือ
เกี่่�ยวเนื่่�องกัับกองทรััสต์์ CPNREIT เพื่่�อให้้ทรััสตีีหรืือบุุคคล
ที่่�ได้้รัับมอบหมายจากทรััสตีี และ/หรืือผู้้�สอบบััญชีีสามารถ
	ตรวจสอบได้้ภายในวัันและเวลาทำำ�การของผู้้�จััดการกองทรััสต์์
และหากได้้ รัั บ การร้้ อ งขอจากทรัั ส ตีี หรืือบุุ ค คลที่่� ไ ด้้ รัั บ
	มอบหมายจากทรััสตีี และ/หรืือผู้้�สอบบััญชีี ผู้้�จััดการกองทรััสต์์
	ต้้องดำำ�เนิินการส่่งมอบบรรดาเอกสารใด ๆ ที่่�เกี่่�ยวกัับหรืือ
เกี่่�ยวเนื่่�องกัับกองทรััสต์์ CPNREIT ตามที่่�ได้้รัับการร้้องขอ
ให้้แก่่ทรััสตีี และ/หรืือผู้้�สอบบััญชีี (แล้้วแต่่กรณีี) ภายใน 15 วััน
	ทำำ�การนัับแต่่วัันที่่�ได้้ทราบถึึงหรืือควรทราบถึึงการร้้องขอ
	ดัั ง กล่่ า ว เว้้ น แต่่ จ ะมีีเหตุุ อัั น สมควรหรืือคู่่�สัั ญ ญาตกลง
เป็็นอย่่างอื่่�น
2.9 ควบคุุ ม ดูู แ ล และติิ ด ตามผู้้�เช่่ า ช่่ ว งทรัั พ ย์์ สิิ น หลัั ก
	รวมทั้้�งดำำ�เนิินการใด ๆ ร่่วมกัับทรััสตีี และ/หรืือผู้้�เช่่าช่่วง
	ทรััพย์์สินิ หลััก เพื่่อ� ให้้ทรััสตีี และ/หรืือผู้้�เช่่าช่่วงทรััพย์์สินิ หลัักนำำ�ส่ง่
	ค่่าธรรมเนีียมและภาษีีโรงเรืือนและที่่�ดิิน (หรืือภาษีีอื่่�นใด
ในทำำ�นองเดีียวกััน) อัันเกิิดจากทรััพย์์สินิ หลััก รวมถึึงการติิดต่่อ
	ประสานงาน ให้้ข้้อมููล ยื่่�นเอกสาร และนำำ�ส่่งภาษีีหััก ณ ที่่จ่� ่าย
ที่่�ทรััสตีีมีีหน้้าที่่�หััก ณ ที่่�จ่่าย และ/หรืือภาษีีอื่่�นใดอัันเนื่่�องจาก
การบริิหารจััดการทรััพย์์สินิ ของผู้้�จััดการกองทรััสต์์ ต่่อพนัักงาน
เจ้้าหน้้าที่่�ของหน่่วยงานราชการที่่�เกี่่�ยวข้้อง
2.10 ควบคุุม ดููแล และติิดตามผู้้�เช่่าช่่วงทรััพย์์สิินหลััก ให้้ปฏิิบััติิ
หน้้ า ที่่� ต ามที่่� กำำ� หนดไว้้ ใ นสัั ญ ญาเช่่ า ช่่ ว งอสัั ง หาริิ มท รัั พ ย์์
	สัั ญ ญาเช่่ า สัั ง หาริิ มท รัั พ ย์์ ที่่� เ กี่่� ยว ข้้ อ ง สัั ญ ญาก่่ อ ตั้้� ง ทรัั ส ต์์
และกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
2.11 แจ้้งให้้ทรััสตีีทราบภายในระยะเวลาอัันสมควรถึึง (ก) ความ
	ชำำ�รุุ ด บกพร่่ อ งของทรัั พ ย์์ สิิ น หลัั ก รวมถึึงอุุ ป กรณ์์ แ ละ
	สิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกต่่าง ๆ หรืือเมื่่�อเกิิดเหตุุการณ์์ใด ๆ
ที่่�จะทำำ�ให้้มููลค่่าของทรััพย์์สิินหลัักลดลงอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ และ
(ข) กรณีีที่่�มีีการผิิดสััญญาใด ๆ ในสาระสำำ�คััญ โดยผู้้�เช่่าช่่วง
	ทรััพย์์สิินหลััก
2.12	ดำำ�เนิินการอื่่�นใดตามที่่�กองทรััสต์์ CPNREIT จะพิิจารณา
เห็็นว่่าจำำ�เป็็นและสมควร เพื่่�อให้้ทรััพย์์สิินหลัักอยู่่�ในสภาพ
ที่่ดีี� และพร้้อมในการใช้้เพื่่อ� การจััดหาผลประโยชน์์ หรืือเป็็นไป
ตามเจตนารมณ์์ ข องสัั ญ ญาแต่่ ง ตั้้� ง ผู้้�จัั ด การกองทรัั ส ต์์
ทุุกประการ รวมทั้้�งให้้คำำ�แนะนำำ�เกี่่�ยวกัับสภาวะตลาดในกรณีี
ที่่�กองทรััสต์์ CPNREIT ประสงค์์จะขาย หรืือโอนสิิทธิิการเช่่า
หรืือเช่่าช่่วงทรััพย์์สิินหลััก
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3. การจััดทำำ�บััญชีีและรายงาน เอกสารการจััดการ
และการตรวจสอบภายใน
3.1	จััดทำำ�และเปิิดเผยข้้อมููลของกองทรััสต์์ CPNREIT ตามที่่สั� ญ
ั ญา
	ก่่ อ ตั้้� ง ทรัั ส ต์์ แ ละกฎหมายหลัั ก ทรัั พ ย์์ กำำ� หนดต่่ อ สำำ�นัั ก งาน
ก.ล.ต. ตลาดหลัักทรััพย์์ฯ ทรััสตีี และผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ ซึ่่ง� รวมถึึง
การจััดส่่งรายงานประจำำ�ปีีของกองทรััสต์์ CPNREIT ให้้แก่่
	ทรััสตีีและผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ พร้้อมกัับหนัังสืือนััดประชุุมสามััญ
	ประจำำ�ปีี
3.2	จััดให้้มีีบััญชีีและรายงานต่่าง ๆ ตามที่่�ได้้รัับมอบหมายจาก
	ทรััสตีีหรืือตามที่่เ� ห็็นว่่าจำำ�เป็็นและสมควรในการบริิหารจััดการ
กองทรััสต์์ CPNREIT และทรััพย์์สินิ หลััก เพื่่อ� จััดส่่งบััญชีีรายงาน
และเอกสารดัังกล่่าวให้้แก่่สำำ�นัักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลัักทรััพย์์
	ทรััสตีี และผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ ภายในระยะเวลาตามที่่�ทรััสตีี
	กำำ� หนด เพื่่� อ ให้้ ส อดคล้้ อ งกัั บ กฎหมายหลัั ก ทรัั พ ย์์ แ ละ
กฎหมายอื่่� น ที่่� เ กี่่� ยว ข้้ อ ง รวมถึึงคำำ�สั่่� ง ของเจ้้ า หน้้ า ที่่� ข อง
	ทางราชการใด ๆ ที่่�เกี่่ยว
� ข้้อง
3.3	ทั้้�งนี้้� ผู้้�จััดการกองทรััสต์์จะจััดทำำ�บััญชีีดัังกล่่าวตามหลัักการ
	บัั ญ ชีีที่่� เ ป็็ น ที่่� รัั บ รองโดยทั่่� ว ไป โดยจะแบ่่ ง แยกทรัั พ ย์์ สิิ น
และ/หรืือดอกผลใด ๆ ที่่เ� กิิดจากทรััพย์์สินิ ที่่ก� องทรััสต์์ CPNREIT
ลงทุุน และ/หรืือทรััพย์์สิินใด ๆ ที่่�ผู้้�จััดการกองทรััสต์์ได้้รัับไว้้
และ/หรืือพึึงรัั บ ไว้้ ใ นนามกองทรัั ส ต์์ CPNREIT ออกจาก
	ทรััพย์์สิินของตน และผู้้�จััดการกองทรััสต์์จะดำำ�เนิินการจััดเก็็บ
เอกสารหลัักฐานประกอบการบััญชีีและการบัันทึึกบััญชีีเป็็น
	ระยะเวลาอย่่างน้้อย 1 ปีี ให้้อยู่่�ในสภาพสมบููรณ์์ ครบถ้้วน และ
	พร้้อมให้้ทรััสตีีเข้้าตรวจสอบ
3.4	ส่่งมอบเอกสารดัังต่่อไปนี้้�ให้้แก่่ทรััสตีี ภายในระยะเวลาที่่�ได้้
รัั บ มอบหมายจากทรัั ส ตีีเพื่่� อ ให้้ ส อดคล้้ อ งกัั บ กฎหมาย
หลัั ก ทรัั พ ย์์ แ ละกฎหมายอื่่� น ที่่� เ กี่่� ยว ข้้ อ ง รวมถึึงคำำ�สั่่� ง ของ
เจ้้าหน้้าที่่ข� องทางราชการใด ๆ ที่่�เกี่่ยว
� ข้้อง
1)	รายงานประเมิินมููลค่่าอสัังหาริิมทรััพย์์ฉบัับเต็็ม โดยจััดส่่ง
		 ให้้แก่่ทรััสตีีไม่่น้อ้ ยกว่่า 7 วััน ล่่วงหน้้าก่่อนวัันครบกำำ�หนด
		 วัันประกาศมููลค่่าทรััพย์์สิินสุุทธิิของกองทรััสต์์ CPNREIT
		ต่่อผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์
2)	รายงานมููลค่่าทรััพย์์สินิ สุุทธิขิ องกองทรััสต์์ CPNREIT และ
		 มููลค่่าหน่่วยทรััสต์์ ณ วัันทำำ�การสุุดท้้ายของแต่่ละไตรมาส
		 โดยจัั ดส่่ งให้้ แก่่ทรัั สตีีเพื่่� อพิิจารณารัั บรอง แล้้วนำำ�ส่่ง
		สำำ�นัั ก งาน ก.ล.ต. ภายใน 45 วัั น นัั บ แต่่ วัั น สุุ ด ท้้ า ย
		ของแต่่ละไตรมาสนั้้�น ซึ่่�งรวมถึึงทำำ�การคำำ�นวณมููลค่่า
		ทรััพย์์สิินสุุทธิิของทรััพย์์สิินหลััก ณ วัันทำำ�การสุุดท้้าย
		ของแต่่ละไตรมาสให้้แก่่ทรััสตีีเพื่่�อประกอบการคำำ�นวณ
		 มููลค่่าทรััพย์์สิินสุุทธิิของกองทรััสต์์ CPNREIT และมููลค่่า
		 หน่่วยทรััสต์์ดัังกล่่าว
3) ข้้ อมูู ล ปัั จจุุบััน เกี่่� ยวกัับรายชื่่� อบุุ ค คลที่่� เกี่่� ยวโยงกัั นกัั บ
		ผู้้�จััดการกองทรััสต์์ และสาระของรายการที่่�เป็็นธุุรกรรม
		ระหว่่างกองทรััสต์์ CPNREIT กัับผู้้�จััดการกองทรััสต์์หรืือ
		บุุคคลที่่เ� กี่่ยว
� โยงกัันกัับผู้้�จััดการกองทรััสต์์ โดยจััดส่่งให้้แก่่

		ทรััสตีีภายใน 30 วัันนัับจากวัันที่่� 30 มิิถุุนายน และวัันที่่�
		 31 ธัั น วาคม และจัั ด ส่่ ง ให้้ ท รัั ส ตีีเพื่่� อ พิิ จ ารณาก่่ อ น
		 วัันเข้้าทำำ�ธุรุ กรรม
4) ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับธุุรกรรมระหว่่างกองทรััสต์์ CPNREIT กัับ
		ผู้้�จััดการกองทรััสต์์หรืือบุุคคลที่่�เกี่่�ยวโยงกัันกัับผู้้�จััดการ
		 กองทรัั ส ต์์ ใ นรอบระยะเวลาบัั ญ ชีีก่่ อ นและรอบระยะ
		 เวลาบััญชีีปััจจุุบััน โดยดำำ�เนิินการเปิิดเผยในรายงาน
		ประจำำ�ปีีและงบการเงิินของกองทรััสต์์ CPNREIT
5) ข้้ อมูู ลเกี่่�ยวกัับความขัั ดแย้้ งทางผลประโยชน์์ระหว่่ าง
		 เจ้้ า ของทรัั พ ย์์ สิิ น ที่่� ก องทรัั ส ต์์ CPNREIT ลงทุุ น และ
		 กองทรััสต์์ CPNREIT ตลอดจนมาตรการที่่ใ� ช้้ในการป้้องกััน
		 ความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ดัังกล่่าว โดยดำำ�เนิินการ
		 เปิิดเผยข้้อมููลให้้ผู้้�ลงทุุนทราบโดยชััดแจ้้งตั้้�งแต่่วัันเริ่่�ม
		 การเสนอขายหน่่วยทรััสต์์ต่่อประชาชนเป็็นครั้้�งแรกและ
		ทุุกครั้้�งเมื่่�อเกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
6) ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับส่่วนได้้เสีียหรืือการได้้รัับประโยชน์์ของ
		ผู้้�จััดการกองทรััสต์์หรืือบุุคคลที่่�เกี่่�ยวโยงกัันกัับผู้้�จััดการ
		 กองทรััสต์์ จากบริิษััทหรืือบุุคคลที่่�เป็็นคู่่�ค้้ากัับกองทรััสต์์
		 CPNREIT โดยดำำ�เนิินการเปิิดเผยข้้อมููลในแบบแสดง
		รายการข้้ อ มูู ล สัั ญ ญาก่่ อ ตั้้� ง ทรัั ส ต์์ หรืือในหนัั ง สืือ
		 เชิิญประชุุ มผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์เพื่่�อขออนุุมััติิทำำ�รายการ
		ต่่าง ๆ และรายงานประจำำ�ปีีของกองทรััสต์์ CPNREIT
		 เพื่่� อ ผู้้�ถืือหน่่ วยท รัั ส ต์์ แ ละทรัั ส ตีีจะใช้้ เ ป็็ น ข้้ อ มูู ล
		ประกอบการพิิ จ ารณาความเป็็ น อิิ ส ระของผู้้�จัั ด การ
		 กองทรััสต์์ในการเข้้าทำำ�ธุุรกรรมต่่าง ๆ เพื่่�อกองทรััสต์์
		 CPNREIT และความสมเหตุุ ส มผลของธุุ ร กรรมนั้้� น
		ส่่วนได้้เสีียหรืือการได้้รับั ประโยชน์์ที่ต้่� อ้ งพิิจารณาเปิิดเผย
		 เช่่น เจ้้าหนี้้� ลููกหนี้้� ผู้้�ค้ำำ��ประกัันหรืือได้้รัับการค้ำำ��ประกััน
		 การถืือหุ้้�นระหว่่างกััน หรืือมีีผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่หรืือผู้้�บริิหาร
		 เป็็ น กลุ่่�มเดีียวกัั น การให้้ ห รืือรัั บ บริิ ก าร การซื้้� อ ขาย
		ระหว่่างกััน และการออกค่่าใช้้จ่า่ ยต่่าง ๆ ให้้แก่่กันั เป็็นต้้น
7) ข้้อมููลปััจจุบัุ นั เกี่่ยวกั
� บั รายการที่่เ� ป็็นธุุรกรรมการได้้มาหรืือ
จำำ�หน่่ายไปซึ่่�งทรััพย์์สินิ หลัักของกองทรััสต์์ CPNREIT โดย
ดำำ�เนิินการจััดส่่งให้้แก่่ทรััสตีีและผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ล่ว่ งหน้้า
ไม่่น้้อยกว่่า 30 วัันก่่อนวัันเข้้าทำำ�ธุุรกรรม และดำำ�เนิินการ
เปิิดเผยต่่อประชาชนและสำำ�นักั งาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วััน
นัับแต่่วัันที่่�ได้้มาหรืือจำำ�หน่่ายไปของทรััพย์์สิินหลััก
8) ข้้อมููลเกี่่ยวกั
� บั ธุุรกรรมการได้้มาหรืือจำำ�หน่่ายไปซึ่่�งทรััพย์์สินิ
หลัักและอุุปกรณ์์ของกองทรััสต์์ CPNREIT ในรอบระยะ
เวลาบััญชีีก่่อนและรอบระยะเวลาบััญชีีปััจจุบัุ นั โดยดำำ�เนิิน
การเปิิดเผยในรายงานประจำำ�ปีีและงบการเงิินของกอง
ทรััสต์์ CPNREIT
9) ข้้อมููลปััจจุุบัันเกี่่�ยวกัับรายการที่่�เป็็นการกู้้�ยืืมเงิินและก่่อ
ภาระผููกพัันของกองทรััสต์์ CPNREIT โดยดำำ�เนิินการจััด
ส่่งให้้แก่่ทรััสตีีเพื่่�อรัับทราบ ก่่อนวัันเข้้าทำำ�ธุุรกรรมพร้้อม
กัับสััญญากู้้�ยืืม

10) ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับธุุรกรรมการกู้้�ยืืมเงิินและก่่อภาระผููกพััน
ของกองทรััสต์์ CPNREIT ในรอบระยะเวลาบััญชีีก่่อนและ
รอบระยะเวลาบััญชีีปััจจุุบััน โดยดำำ�เนิินการเปิิดเผยใน
รายงานประจำำ�ปีีและงบการเงิินของกองทรััสต์์ CPNREIT
11) ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับธุุรกรรมที่่�ทรััสตีีเห็็นว่่ามีีผลกระทบอย่่างมีี
นััยสำำ�คััญต่่อทรััพย์์สิินของกองทรััสต์์ CPNREIT โดยได้้รัับ
การร้้องขอจากทรััสตีี โดยดำำ�เนิินการจััดส่่งให้้แก่่ทรััสตีีเพื่่อ�
พิิจารณาล่่วงหน้้าไม่่น้อ้ ยกว่่า 14 วัันก่่อนวัันเข้้าทำำ�ธุรุ กรรม
12) งบการเงิินของผู้้�จััดการกองทรััสต์์และข้้อมููลที่่เ� กี่่ยว
� ข้้องกัับ
การจััดทำำ�งบการเงิิน โดยดำำ�เนิินการจััดส่่งให้้แก่่ทรััสตีีล่่วง
หน้้าไม่่น้้อยกว่่า 3 วัันก่่อนวัันครบกำำ�หนดการส่่งงบการ
เงิินต่่อสำำ�นัักงาน ก.ล.ต.
อนึ่่�ง รายงานดัังกล่่าวข้้างต้้นเป็็นเพีียงรููปแบบและตััวอย่่างของ
รายงานที่่�ต้้องใช้้ในเบื้้�องต้้น คู่่�สััญญาอาจจะปรัับปรุุง เพิ่่�มหรืือลด
จำำ�นวนและชนิิดของรายงาน หรืือเปลี่่�ยนแปลงรููปแบบของรายงาน
ได้้ ต ามที่่� คู่่�สัั ญ ญาร่่ วมกััน กำำ� หนด เพื่่� อ ให้้ ส อดคล้้ อ งกัั บ กฎหมาย
หลัักทรััพย์์และกฎหมายอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้อง รวมถึึงคำำ�สั่่�งของเจ้้าหน้้าที่่�
ของทางราชการใด ๆ ที่่�เกี่่ยว
� ข้้อง

4. หน้้าที่่� ในการทำำ�สััญญาในการจััดหาผลประโยชน์์
ในอสัังหาริิมทรััพย์์ของกองทรััสต์์ CPNREIT
4.1 ควบคุุม ดููแล รวมทั้้�งสร้้างมาตรการในการควบคุุมดููแล และ
	ดำำ�เนิิ นการใด ๆ ที่่� จำำ�เป็็ นและเหมาะสมในฐานะผู้้�จัั ดการ
กองทรัั ส ต์์ เพื่่� อ ให้้ ผู้้� เช่่ า ช่่ ว ง และ/หรืือบุุ ค คลภายนอก
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการบริิหารจััดการทรััพย์์สิินหลััก ปฏิิบััติิตาม
หน้้ า ที่่� เงื่่� อ นไข และ/หรืือข้้ อ ตกลงที่่� กำำ� หนดไว้้ ใ นสัั ญ ญา
เช่่าช่่วง และ/หรืือสััญญาอื่่�นใดที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับทรััพย์์สิินหลััก
	รวมถึึงระเบีียบ กฎเกณฑ์์ ข้้ อบัั งคัั บหรืือข้้ อกำำ�หนดอื่่� นใด
	ของทรััพย์์สิินหลััก หรืือนโยบายที่่�เกี่่�ยวกัับทรััพย์์สิินหลััก
4.2	จัั ด ทำำ�สัั ญ ญาเช่่ า พื้้� น ที่่� สัั ญ ญาบริิ ก าร สัั ญ ญาให้้ บ ริิ ก าร
สาธารณููปโภค สััญญาว่่าจ้้างกัับผู้้�ให้้บริิการภายนอก และ
	สััญญาอื่่�นใดที่่�เกี่่ยว
� ข้้องกัับทรััพย์์สิินหลััก (ถ้้ามีี)
4.3	ดำำ�เนิินการ และ/หรืือจััดให้้มีีการสำำ�รองเงิินสดจากเงิินประกััน
การเช่่าที่่�เรีียกเก็็บจากผู้้�เช่่าพื้้�นที่่�ภายในศููนย์์การค้้าซึ่่�งเป็็น
	ทรััพย์์สิินหลัักของกองทรััสต์์ CPNREIT โดยจะต้้องคงระดัับ
เงิิ น สำำ�ร องดัั ง กล่่ า วให้้ เ พีียงพอต่่ อ ประมาณการสัั ญ ญาที่่�
หมดอายุุและเงิินมััดจำำ�ที่่ต้� ้องจ่่ายคืืนในแต่่ละงวด

5. การบริิหารจััดการ
ผู้้�จััดการกองทรััสต์์ได้้แบ่่งฝ่่ายงานภายในบริิษััทฯ ออกเป็็น 3 ฝ่่าย
เพื่่�อให้้การปฏิิบััติิหน้้าที่่�เป็็นไปตามนโยบายของบริิษััทฯ สััญญา
ก่่อตั้้�งทรััสต์์ สััญญาแต่่งตั้้�งผู้้�จััดการกองทรััสต์์ แบบแสดงรายการ
ข้้อมููล หนัังสืือชี้้�ชวน ระเบีียบ และกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการดููแล
จััดการกองทรััสต์์ โดยหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบของแต่่ละฝ่่ายงาน
สามารถสรุุปได้้ดัังนี้้�
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5.1	ฝ่่ายพััฒนาธุุรกิิจ
ฝ่่ายพััฒนาธุุรกิจมีี
ิ หน้้าที่่ห� ลัักในการจััดทำำ�แผนงานและกลยุุทธ์ใ์ นการ
จัั ด หาผลประโยชน์์ จ ากทรัั พ ย์์ สิิ น หลัั ก ของกองทรัั ส ต์์ CPNREIT
วางแผนการตลาด การส่่งเสริิมการขาย การประชาสััมพัันธ์์และ
กลยุุทธ์์การแข่่งขััน เพื่่�อให้้ทรััพย์์สิินหลัักของกองทรััสต์์ CPNREIT
สามารถสร้้างผลตอบแทนได้้ตามเป้้าหมาย ตรวจสอบและสอบทาน
อสัังหาริิมทรััพย์์ที่่�กองทรััสต์์ CPNREIT จะเข้้าลงทุุน จััดทำำ�แผนและ
นำำ�เสนอโครงสร้้างและแหล่่งเงิินทุุนที่่�เหมาะสมในการเข้้าลงทุุน
ในทรััพย์์สิินหลัักโดยกองทรััสต์์ CPNREIT จััดให้้มีีการสรรหาและ
คััดเลืือกเมื่่�อมีีการเปลี่่�ยนแปลงผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ และ/หรืือ
ผู้้�เช่่าช่่วงทรััพย์์สินิ หลััก รวมถึึงติิดตามและประเมิินผลการดำำ�เนิินงาน
ของผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์และผู้้�เช่่าช่่วงทรััพย์์สิินหลััก รวมทั้้�ง
การบริิหารจััดการและดููแลทรััพย์์สินิ หลัักของกองทรััสต์์ CPNREIT ให้้
อยู่่�ในสภาพที่่�เหมาะสมและพร้้อมสำำ�หรัับการจััดหาผลประโยชน์์
5.2	ฝ่่ายสนัับสนุุนการปฏิิบััติิงาน
ฝ่่ายสนัับสนุุนการปฏิิบััติิงานมีีหน้้าที่่�หลัักในการจััดทำำ�งบประมาณ
ของกองทรัั สต์์ CPNREIT จัั ดทำำ�และเปิิ ดเผยข้้ อมูู ลที่่� สำำ�คััญของ
กองทรัั ส ต์์ CPNREIT ซึ่่� ง รวมถึึงแต่่ ไ ม่่ จำำ�กัั ด แค่่ เ พีียงงบการเงิิ น
รายไตรมาสและรายปีี มููลค่่าทรััพย์์สิินสุุทธิิ และข้้อมููลเกี่่�ยวกัับ
ทรััพย์์สิินหลััก ให้้เป็็นไปตามข้้อกำำ�หนดที่่�เกี่่�ยวข้้อง ติิดตามและดููแล
การจััดทำำ�ประกัันภััยที่่�เกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินงานของทรััพย์์สิินหลััก
ของกองทรัั ส ต์์ CPNREIT ให้้ เ ป็็ น ไปตามข้้ อ กำำ� หนดที่่� เ กี่่� ยว ข้้ อ ง
เสนอพิิจารณาเพื่่อ� อนุุมัติั กิ ารว่่าจ้้างให้้ผู้้�ให้้บริิการภายนอกให้้เป็็นผู้้�รับั
ดำำ� เนิิ น การ (Outsource) ทั้้� ง ของกองทรัั ส ต์์ CPNREIT และ
ของผู้้�จััดการกองทรััสต์์ เพื่่�อเสนอไปยัังประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร

วิิ ธีี การและเงื่่� อ นไขในการเปลี่่� ย นตัั ว ผู้้�จัั ด การ
กองทรััสต์์
1. เหตุุในการเปลี่่�ยนแปลงผู้้�จััดการกองทรััสต์์

1)	ผู้้�จััดการกองทรััสต์์ได้้แจ้้งต่่อสำำ�นักั งาน ก.ล.ต. เป็็นหนัังสืือ
ถึึงความประสงค์์ ที่่�จะยุุติิการปฏิิบััติิงานเป็็ นผู้้�จัั ดการ
กองทรััสต์์ที่่�ได้้รัับความเห็็นชอบจากสำำ�นัักงาน ก.ล.ต.
และสำำ�นัักงาน ก.ล.ต. อนุุญาตแล้้ว
2)	สำำ�นัักงาน ก.ล.ต. สั่่�งเพิิกถอนการให้้ความเห็็นชอบเป็็น
ผู้้�จัั ด การกองทรัั ส ต์์ ห รืือสั่่� ง พัั ก การปฏิิ บัั ติิ ห น้้ า ที่่� ข อง
ผู้้�จััดการกองทรััสต์์เป็็นเวลาเกิิน 90 วััน
3) กรณีีการให้้ความเห็็นชอบเป็็นผู้้�จััดการกองทรััสต์์สิ้้น� อายุุ
และผู้้�จัั ด การกองทรัั ส ต์์ ไ ม่่ ยื่่� น คำำ�ข อต่่ อ อายุุ ก ารให้้
ความเห็็นชอบต่่อสำำ�นัักงาน ก.ล.ต.
4)	ผู้้�จััดการกองทรััสต์์ถูกู ศาลสั่่ง� พิิทักั ษ์์ทรััพย์์ ศาลมีีคำำ�สั่่ง� ให้้
ฟื้้� น ฟูู กิิ จ การของผู้้�จัั ด การกองทรัั ส ต์์ หรืือผู้้�จัั ด การ
กองทรััสต์์สิ้้�นสภาพความเป็็นนิิติิบุุคคล
5) ที่่� ปร ะชุุ มผู้้�ถืื อหน่่ วยท รัั ส ต์์ มีีมติิ ใ ห้้ ถ อดถอนผู้้�จัั ด การ
กองทรััสต์์ เนื่่�องจากผู้้�จััดการกองทรััสต์์ฝ่่าฝืืนหรืือไม่่
ปฏิิบััติิหน้้าที่่� หรืือมีีลัักษณะไม่่เป็็นไปตามกฎหมายที่่�
เกี่่ยว
� ข้้องตามที่่ร� ะบุุไว้้ในสััญญาแต่่งตั้้ง� ผู้้�จััดการกองทรััสต์์
และทรััสตีีได้้ทำำ�หนัังสืือแจ้้งการบอกเลิิกสััญญาแต่่งตั้้�ง
ผู้้�จััดการกองทรััสต์์แก่่ผู้้�จััดการกองทรััสต์์แล้้ว
6)	ผู้้�จััดการกองทรััสต์์ได้้ใช้้สิทธิ
ิ บิ อกเลิิกสััญญาตามที่่กำ� ำ�หนด
ไว้้ในสััญญาแต่่งตั้้�งผู้้�จััดการกองทรััสต์์ ในกรณีีที่่�ทรััสตีี
จงใจฝ่่ า ฝืืนหรืือไม่่ ปฏิิ บัั ติิ ต ามหน้้ า ที่่� ข้้ อ ตกลงที่่� เ ป็็ น
สาระสำำ�คััญใด ๆ หรืือผิิดคำำ�รัับรองที่่�เป็็นสาระสำำ�คััญ
ใด ๆ ตามที่่�ให้้ไว้้ในสััญญาแต่่งตั้้�งผู้้�จััดการกองทรััสต์์

5.3	ฝ่่ายบริิหารความเสี่่�ยงและการกำำ�กัับควบคุุม

2. การลาออกจากการเป็็นผู้้�จััดการกองทรััสต์์

ฝ่่ า ยบริิ ห ารความเสี่่� ย งและกำำ�กัั บ ควบคุุ มมีี หน้้ า ที่่� ห ลัั ก ในการ
ตรวจสอบและติิ ด ตามความเสี่่� ย งที่่� เ กี่่� ยวกัั บ การดำำ� เนิิ น งานและ
การลงทุุนของกองทรััสต์์ CPNREIT รวมถึึงการกำำ�หนดมาตรการ
ที่่� เ หมาะสมในการจัั ด การความเสี่่� ย งดัั ง กล่่ า ว ดูู แ ลและติิ ด ตาม
การดำำ�เนิินงานของกองทรััสต์์ CPNREIT ให้้เป็็นไปตามกฏเกณฑ์์
ที่่�เกี่่�ยวข้้องและคู่่�มืือการปฏิิบััติิงาน ดููแลและติิดตามให้้บุุคลากร
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการดำำ�เนิินการของกองทรััสต์์ CPNREIT ให้้เป็็นผู้้�ที่่�มีี
คุุ ณ สมบัั ติิ เ หมาะสมตามลัั ก ษณะงานที่่� ปฏิิ บัั ติิ แ ละข้้ อ กำำ� หนด
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ดููแลและป้้องกัันมิิให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
ระหว่่างกองทรััสต์์ CPNREIT กัับบุุคคลที่่�เกี่่�ยวโยงกััน รวมถึึงกำำ�หนด
มาตรการที่่� เ หมาะสมในการบริิ ห ารจัั ด การความขัั ด แย้้ ง ทาง
ผลประโยชน์์ และตรวจสอบการจััดทำำ�รายงานและการเปิิดเผยข้้อมููล
ของกองทรััสต์์ CPNREIT ให้้เป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์ที่่�เกี่่ยว
� ข้้อง

หากผู้้�จััดการกองทรััสต์์ประสงค์์ที่่�จะลาออก ให้้แจ้้งการลาออกเป็็น
หนัังสืือให้้ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ โดยการเผยแพร่่ข่า่ วผ่่านระบบสารสนเทศ
ของตลาดหลัักทรััพย์์ฯ และทำำ�หนัังสืือแจ้้งต่่อทรััสตีีให้้ทราบล่่วงหน้้า
ไม่่น้อ้ ยกว่่า 90 วััน ก่่อนวัันที่่กำ� ำ�หนดให้้การลาออกมีีผลใช้้บังั คัับ ทั้้�งนี้้�
ต้้องไม่่ก่่อให้้เกิิดความเสีียหายแก่่ผู้้�รัับประโยชน์์และทรััสตีี โดยใน
ระหว่่างที่่ท� รััสตีียัังไม่่สามารถแต่่งตั้้ง� ผู้้�จััดการกองทรััสต์์รายใหม่่ได้้นั้้น�
ให้้ ผู้้�จัั ด การกองทรัั ส ต์์ ร ายเดิิ มทำำ� หน้้ า ที่่� ต่่ อ ไปจนกว่่ า ผู้้�จัั ด การ
กองทรัั ส ต์์ ร ายใหม่่ จ ะสามารถเข้้ า มาปฏิิ บัั ติิ ห น้้ า ที่่� แ ทนผู้้�จัั ด การ
กองทรััสต์์ได้้อย่่างสมบููรณ์ต์ ามสััญญาแต่่งตั้้ง� ผู้้�จััดการกองทรััสต์์ ทั้้�งนี้้�
ระยะเวลาการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ดัังกล่่าวจะไม่่เกิินกว่่า 90 วััน นัับจาก
วัันที่่�มีีผลเป็็นการเลิิกสััญญาแต่่งตั้้�งผู้้�จััดการกองทรััสต์์
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3. การดำำ� เนิิ น การกรณีีที่่� ผู้้�จัั ด การกองทรัั ส ต์์ ไม่่
สามารถปฏิิบััติิหน้้าที่่� ได้้
ไม่่ว่่ากรณีีใด ๆ หากผู้้�จััดการกองทรััสต์์ไม่่สามารถปฏิิบััติิหน้้าที่่�ได้้
ให้้ทรััสตีีจััดการกองทรััสต์์ตามความจำำ�เป็็นเพื่่�อป้้องกััน ยัับยั้้�ง หรืือ
จำำ�กััดมิิให้้เกิิดความเสีียหายอย่่างร้้ายแรงต่่อประโยชน์์ของกองทรััสต์์
หรืือผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ทั้้�งปวง โดยทรััสตีีอาจมอบหมายให้้บุุคคลอื่่�น
จััดการกองทรััสต์์แทนในระหว่่างนี้้�ได้้ ทั้้�งนี้้� ให้้เป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์
ที่่�กำำ�หนดในสััญญาก่่อตั้้�งทรััสต์์

4. หน้้าที่่ข� องผู้้�จััดการกองทรััสต์์ภายหลัังการลาออก
ภายหลัังผู้้�จััดการกองทรััสต์์ลาออกจากการทำำ�หน้้าที่่� ให้้ผู้้�จััดการ
กองทรััสต์์ยัังคงมีีหน้้าที่่�ดัังต่่อไปนี้้�
1)	ส่่งมอบงาน ระบบงาน รายชื่่�อลููกค้้า บััญชีี เอกสาร และ
ข้้อมููลใด ๆ ที่่�เกี่่�ยวกัับการปฏิิบััติิหน้้าที่่�เป็็นผู้้�จััดการ
กองทรััสต์์ ไม่่ว่่าจะเป็็นข้้อมููลความลัับทางการค้้าหรืือไม่่
ก็็ตามให้้แก่่ทรััสตีี และ/หรืือผู้้�จััดการกองทรััสต์์รายใหม่่
ตลอดจนดำำ�เนิินการใด ๆ ตามที่่ท� รััสตีีร้้องขอตามสมควร
เพื่่อ� ให้้ผู้้�จัดั การกองทรััสต์์รายใหม่่สามารถเข้้าปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�
เป็็นผู้้�จัดั การกองทรััสต์์ได้้อย่่างต่่อเนื่่อ� ง เพื่่อ� ประโยชน์์สูงู สุุด
ของ CPNREIT และผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์โดยรวม
2) เก็็บรัักษาความลัับทางการค้้าของ CPNREIT โดยไม่่เผย
แพร่่ข้อ้ มููล แบบร่่าง รายชื่่อ� ลููกค้้าและเอกสารอื่่น� ที่่มีี� สาระ
สำำ�คััญเป็็นความลัับทางการค้้าของ CPNREIT ต่่อบุุคคล
ภายนอก โดยไม่่ได้้รัับความยิินยอมเป็็นลายลัักษณ์์อัักษร
จากทรััสตีีก่่อน เว้้นแต่่เป็็นการเปิิดเผยข้้อมููลต่่อหน่่วยงาน
ราชการตามข้้อกำำ�หนดของกฎหมาย หรืือการเปิิดเผย
ข้้อมููลที่่�เป็็นสาธารณะอยู่่�ในขณะที่่�มีีการเปิิดเผยหรืือเผย
แพร่่
3)	ดำำ�เนิินการอื่่�นใดตามสมควรเพื่่�อให้้ผู้้�จััดการกองทรััสต์์
รายใหม่่สามารถปฏิิบัติั หิ น้้าที่่ไ� ด้้อย่่างต่่อเนื่่อ� งตามสััญญา
แต่่งตั้้�งผู้้�จััดการกองทรััสต์์ ซึ่่�งการดำำ�เนิินการดัังกล่่าว
รวมถึึงการลงลายมืือชื่่อ� ในหนัังสืือเพื่่อ� รัับรองความถููกต้้อง
ครบถ้้วนของสิ่่ง� ที่่ส่� ง่ มอบให้้ทรััสตีีหรืือผู้้�จััดการกองทรััสต์์
รายใหม่่ด้้วย	

5.	วิิธีีการแต่่งตั้้�งผู้้�จััดการกองทรััสต์์รายใหม่่
ให้้ทรััสตีีขอมติิผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์เพื่่อ� แต่่งตั้้ง� ผู้้�จััดการกองทรััสต์์รายใหม่่
ภายใน 60 วัันนัับแต่่วัันที่่�ปรากฏเหตุุแห่่งการเปลี่่�ยนแปลงผู้้�จััดการ
กองทรััสต์์ และดำำ�เนิินการแต่่งตั้้�งบุุคคลที่่�ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์มีีมติิเห็็น
ชอบภายใน 30 วัันนัับแต่่วัันที่่�ได้้รัับมติิหรืือระยะเวลาอื่่�นใดตามที่่�
สำำ�นัักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำำ�หนด ทั้้�งนี้้� ในกรณีีที่่�มีีการขอมติิแล้้ว
แต่่ไม่่ได้้รัับมติิ ให้้ทรััสตีีดำำ�เนิินการแต่่งตั้้�งผู้้�จััดการกองทรััสต์์รายใหม่่
ได้้เอง โดยคำำ�นึึงถึึงประโยชน์์ที่่�ดีีที่่�สุุดของผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์โดยรวม
ทั้้�งนี้้� ในกรณีีที่่ไ� ม่่สามารถดำำ�เนิินการแต่่งตั้้ง� ผู้้�จััดการกองทรััสต์์รายใหม่่
เพราะไม่่ มีีผู้้�มีีคุุ ณ สมบัั ติิ เ หมาะสมหรืือไม่่ มีีผู้้� สนใจเป็็ น ผู้้�จัั ด การ
กองทรััสต์์ ทรััสตีีมีีหน้้าที่่�ปฏิิบััติิหน้้าที่่�แทนผู้้�จััดการกองทรััสต์์ตามที่่�
ระบุุไว้้ในสััญญาก่่อตั้้�งทรััสต์์และภายใต้้กฏเกณฑ์์ตามที่่�กำำ�หนดไว้้ใน
กฎหมายหลัักทรััพย์์และกฎหมายอื่่�นที่่�เกี่่ยว
� ข้้อง

การบริิหารจััดการกองทรััสต์์อื่่�น
ปััจจุุบััน ซีีพีีเอ็็น รีีท แมเนจเมนท์์ (ซึ่่�งเป็็นผู้้�จััดการกองทรััสต์์ของ
CPNREIT) ไม่่ได้้มีีการบริิหารจััดการกองทรััสต์์อื่่�นแต่่อย่่างใด โดยใน
การปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของทรััสตีีและผู้้�จััดการกองทรััสต์์ตามสััญญาก่่อตั้้�ง
ทรััสต์์และสััญญาอื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ทรััสตีีและผู้้�จััดการกองทรััสต์์มีี
หน้้าที่่�ใช้้ความระมััดระวัังตามสมควรในการดำำ�เนิินการเพื่่�อป้้องกััน
ความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ระหว่่าง CPNREIT กัับทรััสตีีหรืือ
ผู้้�จััดการกองทรััสต์์ โดยให้้มีีการดำำ�เนิินการดัังต่่อไปนี้้�
1)	ทรััสตีีและผู้้�จััดการกองทรััสต์์ต้้องไม่่มีีผลประโยชน์์อื่่�นใด
ที่่อ� าจขััดแย้้งกัับผลประโยชน์์ที่ดีี่� ที่่สุ� ดุ ของ CPNREIT และ
หากมีีกรณีีที่่�อาจก่่อให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
ต้้องสามารถแสดงได้้ว่า่ มีีกลไกที่่�จะทำำ�ให้้เชื่่อ� มั่่�นได้้ว่า่ การ
บริิหารจััดการกองทรััสต์์จะเป็็นไปเพื่่�อประโยชน์์ที่่�ดีีที่่�สุุด
ของ CPNREIT และผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์โดยรวม
2) ในกรณีีที่่ผู้้�จั
� ดั การกองทรััสต์์มีีการบริิหารจััดการกองทรััสต์์
อื่่น� อยู่่�ด้้วย ทรััพย์์สินิ หลัักของกองทรััสต์์ที่ข่� ออนุุญาตเสนอ
ขายหน่่วยทรััสต์์ต้้องไม่่เป็็นประเภทเดีียวกัับทรััพย์์สิิน
หลัักของกองทรััสต์์อื่่�นนั้้�น
3) CPNREIT จะไม่่เข้้าทำำ�รายการใดที่่�อาจส่่งผลให้้ทรััสตีี
ไม่่ ส ามารถทำำ� หน้้ า ที่่� ไ ด้้ อ ย่่ า งเป็็ น อิิ ส ระ เช่่ น การซื้้� อ
อสัังหาริิมทรััพย์์จากบุุคคลที่่เ� กี่่ยว
� โยงกัันกัับทรััสตีี ซึ่่ง� อาจ
ทำำ�ให้้ทรััสตีีไม่่สามารถให้้ความเห็็นเกี่่ยวกั
� บั การทำำ�หน้้าที่่�
ของผู้้�จััดการกองทรััสต์์ได้้อย่่างเป็็นอิิสระ
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• ผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์
1. ข้้อมููลผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์
1.1 	บริิษััท เซ็็นทรััลพััฒนา จำำ�กััด (มหาชน)
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

ทุนจดทะเบียน

ทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้ว 2,244,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำ�นวน
4,488,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

โทรศัพท์

0-2667-5555

โทรสาร

0-2664-5593

เว็บไซต์

www.centralpattana.co.th

• โครงสร้้างผู้้�ถืือหุ้้�น
สามารถศึึกษารายละเอีียดโครงสร้้างผู้้�ถืือหุ้้�นหรืือโครงสร้้างองค์์กรของบริิษัทั เซ็็นทรััลพััฒนา จำำ�กัดั (มหาชน) (“เซ็็นทรััลพััฒนา”) ได้้จากในเว็็บไซต์์
www.centralpattana.co.th

•	รายชื่่�อกรรมการบริิษััท และผู้้�บริิหาร ข้้อมููล ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
กรรมการบริิษััท
1. ดร.ศุุภชััย พานิิชภัักดิ์์�

ประธานกรรมการกิิตติิมศัักดิ์์�

2. นายสุุทธิชัิ ัย จิิราธิิวััฒน์์

ประธานกรรมการ

3 นายการุุณ กิิตติิสถาพร

ประธานกรรมการอิิสระ
กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิิบาล
ประธานกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน

4. นายไพฑููรย์์ ทวีีผล

กรรมการอิิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิิบาล
ประธานกรรมการนโยบายความเสี่่�ยง

5. นางโชติิกา สวนานนท์์

กรรมการอิิสระ
กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิิบาล
กรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน

6. นายวีีรวััฒน์์ ชุุติิเชษฐพงศ์์

กรรมการอิิสระ
กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิิบาล

7. นายสุุทธิิเกีียรติิ จิิราธิิวััฒน์์

กรรมการ

8. นายสุุทธิิศัักดิ์์� จิิราธิิวััฒน์์

กรรมการ
ที่่�ปรึึกษาคณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน

9. นายสุุทธิิธรรม จิิราธิิวััฒน์์

กรรมการ (มีีอำำ�นาจลงนามผููกพัันบริิษัทั )
กรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน

10. นายกอบชััย จิิราธิิวััฒน์์

กรรมการ (มีีอำำ�นาจลงนามผููกพัันบริิษัทั )
กรรมการนโยบายความเสี่่ย� ง
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กรรมการบริิษััท
11. นายปริิญญ์์ จิิราธิิวััฒน์์

กรรมการ (มีีอำำ�นาจลงนามผููกพัันบริิษัทั )
กรรมการนโยบายความเสี่่�ยง
ที่่�ปรึึกษาคณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน

12. นายปรีีชา เอกคุุณากููล

กรรมการ (มีีอำำ�นาจลงนามผููกพัันบริิษัทั )
กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่และประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
กรรมการนโยบายความเสี่่�ยง

ผู้้�บริิหาร
1. นายปรีีชา เอกคุุณากููล

กรรมการ (มีีอำำ�นาจลงนามผููกพัันบริิษัทั )
กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่และประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
กรรมการนโยบายความเสี่่ย� ง

2. นางสาววััลยา จิิราธิิวััฒน์์

รองประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร

3. นายสุุทธิิภััค จิิราธิิวััฒน์์

รองกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ สำำ�นัักกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่

4. นางสาวนภารััตน์์ ศรีีวรรณวิิทย์์

รองกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ สายงานการเงิิน บััญชีี และบริิหารความเสี่่ย� ง

5. นายชนวััฒน์์ เอื้้�อวััฒนะสกุุล

รองกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ สายงานพััฒนาธุุรกิิจและโครงการ

6. นายเลิิศวิิทย์์ ภููมิิพิทัิ ักษ์์

รองกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ ฝ่่ายบริิหารทรััพย์์สิิน

1.2 GLAND
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำ�กัด (มหาชน) (“GLAND”)

ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่

33/4 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

เลขทะเบียนบริษัท

0107538000118

วันที่จดทะเบียนบริษัทมหาชนจำ�กัด

3 มีนาคม 2538

ทุนจดทะเบียน

ทุนจดทะเบียน 6,535,484,202 บาท
ทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้ว 6,499,829,661 ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำ�นวน
6,499,829,661 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

โทรศัพท์

0-2246-2323

โทรสาร

0-2247-1082

เว็บไซต์

www.grandcanalland.com
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• โครงสร้้างผู้้�ถืือหุ้้�น
สามารถศึึกษารายละเอีียดโครงสร้้างผู้้�ถืือหุ้้�นหรืือโครงสร้้างองค์์กรของ GLAND และสเตอร์์ลิิง และรายละเอีียดเพิ่่�มเติิมได้้จากรายงานประจำำ�ปีี
ของ GLAND ที่่�เว็็บไซต์์ www.grandcanalland.com

•	รายชื่่�อกรรมการและผู้้�บริิหาร GLAND ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
กรรมการบริิษััท
1. นายสุุทธิิธรรม จิิราธิิวััฒน์์

ประธานกรรมการ (มีีอำำ�นาจลงนามผููกพัันบริิษัทั )

2. รศ.ประพัันธ์์พงศ์์ เวชชาชีีวะ

รองประธานกรรมการ (มีีอำำ�นาจลงนามผููกพัันบริิษัทั ) และ
กรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน

3. นายจรััล มงคลจัันทร์์

กรรมการอิิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิิบาล

4. นางจิิตรมณีี สุุวรรณพููล

กรรมการอิิสระ กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิิบาล
ประธานกรรมการบริิหารความเสี่่ย� ง และกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน

5. นายวิิทยา ชวนะนัันท์์

กรรมการอิิสระ
กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิิบาล และ
ประธานกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน

6. นายปรีีชา เอกคุุณากููล

กรรมการ (มีีอำำ�นาจลงนามผููกพัันบริิษัทั ) และประธานกรรมการจััดการ

7. นายปััณฑิิต มงคลกุุล

กรรมการ (มีีอำำ�นาจลงนามผููกพัันบริิษัทั ) และ
ที่่�ปรึึกษากรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน

8. นางสาวนพพร ติิรวััฒนกุุล

กรรมการ

9. นายสรรสฤษดิ์์� เย็็นบำำ�รุุง

กรรมการ

ผู้้�บริิหาร
1. นางสาวนภารััตน์์ ศรีีวรรณวิิทย์์

รัักษาการประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร กรรมการบริิหารความเสี่่ย� งและกรรมการจััดการ

2. นางปณิิดา สุุขศรีีดากุุล

รองกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ กรรมการบริิหารความเสี่่ย� ง และกรรมการจััดการ

3. เรืืออากาศเอกกรีี เดชชััย

รัักษาการรองกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ และกรรมการจััดการ

4. นายสุุรกิิจ ธารธนานนท์์

ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการอาวุุโส กลุ่่�มงานสนัับสนุุน

5. นางสาวทััตยากรณ์์ เบญจภััทรเศรษฐ์์

ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ กลุ่่�มงานขายและการตลาดพื้้�นที่่�สำำ�นัักงาน
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1.3 สเตอร์์ลิิง
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

บริษัท สเตอร์ลิง อีควิตี้ จำ�กัด (“สเตอร์ลิง”)

ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่

33/4 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

เลขทะเบียนบริษัท

0105539047078

วันที่จดทะเบียนบริษัทมหาชนจำ�กัด

22 เมษายน 2539

ทุนจดทะเบียน

ทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้วจำ�นวน 1,800,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ
จำ�นวน 18,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

โทรศัพท์

0-2354-2301-4

โทรสาร

0-2354-2300

•	รายชื่่�อกรรมการ สเตอร์์ลิิง ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
กรรมการบริิษััท
1. นายปรีีชา เอกคุุณากููล

กรรมการ

2. นายปััณฑิิต มงคลกุุล

กรรมการ

3. นางสาวนภารััตน์์ ศรีีวรรณวิิทย์์

กรรมการ

4. รศ.ประพัันธ์์พงศ์์ เวชชาชีีวะ

กรรมการ

5. นางปณิิดา สุุขศรีีดากุุล

กรรมการ

2. หน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์

ผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์มีีสิทธิ
ิ ไิ ด้้รับั ค่่าตอบแทนในการทํําหน้้าที่่ผู้้�� บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์จากกองทรััสต์์ตามสััญญาการจ้้างที่่ทํํ� าขึ้้น� ระหว่่างกอง
ทรััสต์์กัับผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์
ผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์มีีสิิทธิิ หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบในโครงการ ดัังต่่อไปนี้้�
1) ได้้รัับค่่าตอบแทนในการทํําหน้้าที่่�ผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์จากกองทรััสต์์ตามสััญญาการจ้้างที่่�ทํําขึ้้�นระหว่่างกองทรััสต์์กัับผู้้�บริิหาร
อสัังหาริิมทรััพย์์
2)	ดููแลรัักษาและจััดการอสัังหาริิมทรััพย์์ของกองทรััสต์์ในแต่่ละวัันให้้อยู่่�ใน สภาพที่่ดีี� และพร้้อมที่่�จะหาผลประโยชน์์ตลอดเวลา
3)	จััดเก็็บรายรัับและจััดหาประโยชน์์จากอสัังหาริิมทรััพย์์ และทรััพย์์สิินอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้อง
4)	ปฏิิบััติิตามสััญญาหรืือหน้้าที่่�อื่่�นที่่�ระบุุตามสััญญาว่่าจ้้างผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์
5)	ปฏิิบััติิหน้้าที่่อื่� ่�นๆ ตามที่่�คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํํากัับตลาดทุุน หรืือสํํานัักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกํําหนดให้้
เป็็นหน้้าที่่�ของผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ หรืือปฏิิบััติิหน้้าที่่อื่� ่�นใดตามที่่�บริิษััทจััดการมอบหมาย
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• ผู้้�เช่่าช่่วง (ผู้้�บริิหารโรงแรม)
1. ข้้อมููลผู้้�เช่่า
ซีีพีีเอ็็น พััทยา โฮเทล ซึ่่ง� เป็็นผู้้�เช่่าช่่วงสำำ�หรัับทรััพย์์สินิ หลัักส่่วนที่่เ� ป็็นโรงแรมฮิิลตััน พััทยา โดยเป็็นบริิษัทย่
ั อ่ ยร้้อยละ 99.99 ของบริิษัทั เซ็็นทรััล
พััฒนา จำำ�กััด (มหาชน) ที่่มีี� การจดทะเบีียนจััดตั้้�งขึ้้�นเมื่่�อวัันที่่� 25 กัันยายน 2560 โดยมีีรายละเอีียดทางธุุรกิิจที่่�สำำ�คััญของซีีพีีเอ็็น พััทยา โฮ
เทล ดัังต่่อไปนี้้�
ชื่่�อบริิษััท

บริิษััท ซีีพีีเอ็็น พััทยา โฮเทล จำำ�กััด

วััตถุุประสงค์์

เพื่่อ� เป็็นผู้้�เช่่าช่่วงและประกอบธุุรกิจิ โรงแรมฮิิลตััน พััทยา ที่่จ� ะอยู่่�ภายใต้้กองทรััสต์์ CPNREIT

ทุุนจดทะเบีียน

200,000,000 บาท (สองร้้อยล้้านบาท) ประกอบด้้วยหุ้้�นสามััญจำำ�นวน 20,000,000 หุ้้�น
(ยี่่�สิิบล้้านหุ้้�น) มููลค่่าที่่ตร
� าไว้้หุ้้�นละ 10 บาท (สิิบบาท)

คณะกรรมการบริิษััท

นายสุุทธิธรรม
ิ
จิิราธิิวััฒน์์
นายกอบชััย จิิราธิิวััฒน์์
นางสาววััลยา จิิราธิิวััฒน์์
นายสุุทธิิภััค จิิราธิิวััฒน์์
นายชนวััฒน์์ เอื้้�อวััฒนะสกุุล
นายปรีีชา เอกคุุณากููล

ผู้้ถืื� อหุ้้�นรายใหญ่่

บริิษััท เซ็็นทรััลพััฒนา จำำ�กััด (มหาชน) ถืือหุ้้�นสััดส่่วนร้้อยละ 99.99

2. หน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของผู้้�เช่่าช่่วงทรััพย์์สิินหลััก
(1)	คััดเลืือกและว่่าจ้้างบุุคคลใดเพื่่อ� เข้้าบริิหารกิิจการโรงแรม หรืือเพื่่อ� เข้้าปฎิิบัติั งิ านหรืือหน้้าที่่ใ� ด ๆ ภายใต้้วัตถุ
ั ปร
ุ ะสงค์์ของการเช่่าช่่วงตาม
ที่่�ระบุุในสััญญาเช่่าช่่วง
(2)	ดููแลรัักษาและจััดการทรััพย์์สิินของกองทรััสต์์ให้้อยู่่�ในสภาพที่่ดีี� และพร้้อมที่่�จะหาผลประโยชน์์ตลอดเวลา
(3)	ปฏิิบัติั ิตามสััญญา ข้้อกำำ�หนดและเงื่่�อนไข หรืือหน้้าที่่อื่� ่�นที่่�ระบุุตามสััญญาเช่่าช่่วง
(4)	ปฏิิบัติั ิหน้้าที่่�อื่่�น ๆ ตามที่่�คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํํากัับตลาดทุุน หรืือสํํานัักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกํําหนดให้้
เป็็นหน้้าที่่�ของผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ หรืือปฏิิบััติิหน้้าที่่อื่� ่�นใดตามที่่�บริิษััทจััดการมอบหมาย
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รายงานประจำ�ปี 2563

• ทรััสตีี
1. ข้้อมููลทั่่�วไป
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

0-2949-1500

โทรสาร

0-2949-1501

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. โครงสร้้างการถืือหุ้้�น
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน)
(ร้อยละ 99.99)

ผู้ถือหุ้นรายย่อย
(ร้อยละ 0.01)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
ไทยพาณิชย์ จำ�กัด

3. หน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบในการเป็็นทรััสตีี
1.	ทรััสตีีมีีหน้้าที่่�จััดการกองทรััสต์์ด้้วยความซื่่�อสััตย์์สุุจริิต และ
	ระมััดระวัังเยี่่�ยงผู้้�มีีวิิชาชีีพ รวมทั้้�งด้้วยความชำำ�นาญ โดย
	ปฏิิบัติั ต่ิ อ่ ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์อย่่างเป็็นธรรม เพื่่อ� ประโยชน์์สูงู สุุด
	ของผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์โดยรวม รวมทั้้�งต้้องปฏิิบัติั ใิ ห้้เป็็นไปตาม
กฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง สััญญาก่่อตั้้�งทรััสต์์ วััตถุุประสงค์์ในการ
	จััดตั้้�งกองทรััสต์์ มติิของผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ และข้้อผููกพัันที่่�ได้้
ให้้ไว้้เพิ่่�มเติิมแก่่ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ (ถ้้ามีี)

(2.2)	ทัั ก ท้้ ว งและแจ้้ ง ให้้ ผู้้�ถืื อหน่่ วยท รัั ส ต์์ ทร าบว่่ า การ
		ดำำ� เนิิ น การดัั ง กล่่ า วหรืือเรื่่� อ งที่่� ข อมติิ ไ ม่่ ส ามารถ
		
กระทำำ�ได้้ หากไม่่เป็็นไปตามสััญญาก่่อตั้้�งทรััสต์์หรืือ
		
กฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง

2.	ทรััสตีีมีีหน้้าที่่�เข้้าร่่วมในการประชุุมผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ทุุกครั้้�ง
โดยหากมีีการขอมติิ จ ากผู้้�ถืือหน่่ วยท รัั ส ต์์ เ พื่่� อ ดำำ� เนิิ น การ
อย่่างใดอย่่างหนึ่่�ง ทรััสตีีต้้องปฏิิบััติิดัังต่่อไปนี้้�

4.

(2.1)	ตอบข้้อซัักถามและให้้ความเห็็นเกี่่ยวกั
� บั การดำำ�เนิินการ
		ดัังกล่่าวหรืือเรื่่�องที่่�ขอมติิว่่าเป็็นไปตามสััญญาก่่อตั้้�ง
		ทรััสต์์หรืือกฎหมายที่่�เกี่่ยว
� ข้้องหรืือไม่่

3.	ทรััสตีีมีีหน้้าที่่บั� งั คัับชำำ�ระหนี้้�หรืือดููแลให้้มีีการบัังคัับชำำ�ระหนี้้�
เพื่่�อให้้เป็็นไปตามข้้อสััญญาระหว่่างกองทรััสต์์กัับบุุคคลอื่่�น
ในกรณีีที่่�ไม่่มีีผู้้�จััดการกองทรััสต์์ หรืือมีีเหตุุที่่�ทำำ�ให้้ผู้้�จััดการ
กองทรััสต์์ไม่่สามารถปฏิิบััติิหน้้าที่่�ได้้ ให้้ทรััสตีีเข้้าจััดการ
กองทรัั ส ต์์ ไ ปพลางก่่ อ นจนกว่่ า จะมีีการแต่่ ง ตั้้� ง ผู้้�จัั ด การ
กองทรััสต์์รายใหม่่ ทั้้�งนี้้� ภายใต้้หลัักเกณฑ์์ตามที่่กำ� ำ�หนดไว้้ใน
	ประกาศที่่� กร. 14/2555 โดยให้้ ท รัั ส ตีีมีีหน้้ า ที่่� จัั ด การ
กองทรััสต์์ตามความจำำ�เป็็นเพื่่�อป้้องกััน ยัับยั้้�ง หรืือจำำ�กััดมิิให้้
เกิิดความเสีียหายร้้ายแรงต่่อประโยชน์์ของกองทรััสต์์หรืือ
	ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์โดยรวมและดำำ�เนิินการตามอำำ�นาจหน้้าที่่�
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ที่่�ระบุุไว้้ในสััญญาก่่อตั้้�งทรััสต์์และ พ.ร.บ. ทรััสต์์ฯ ในการ
	ดำำ�เนิินการดัังกล่่าว ทรััสตีีอาจมอบหมายให้้บุุคคลอื่่�นจััดการ
กองทรัั ส ต์์ แ ทนในระหว่่ า งนั้้� น ก็็ ไ ด้้ ทั้้� ง นี้้� ภายในขอบเขต
หลัักเกณฑ์์ และเงื่่�อนไขที่่�สััญญาก่่อตั้้�งทรััสต์์ได้้ระบุุไว้้ รวมทั้้�ง
	มีีอำำ�นาจในการจััดให้้มีีผู้้�จัดั การกองทรััสต์์รายใหม่่ตามอำำ�นาจ
หน้้าที่่ใ� นสััญญาก่่อตั้้ง� ทรััสต์์และ พ.ร.บ. ทรััสต์์ฯ หรืือประกาศ
หรืือข้้อกำำ�หนดอื่่�นใดที่่�เกี่่ยว
� ข้้อง และที่่�ได้้แก้้ไขเพิ่่�มเติิม

10. ให้้ ทรััสตีีจััดทำำ�บััญชีีทรััพย์์สิินของกองทรััสต์์แยกต่่างหาก
	จากทรััพย์์สิินและบััญชีีอื่่�น ๆ ของทรััสตีี ในกรณีีทรััสตีีจััดการ
กองทรััสต์์หลายกอง ต้้องจััดทำำ�บััญชีีทรััพย์์สิินของกองทรััสต์์
แต่่ละกองแยกต่่างหากออกจากกััน และบัันทึึกบััญชีีให้้ถูกู ต้้อง
ครบถ้้วนและเป็็นปััจจุุบััน รวมทั้้�งแยกกองทรััสต์์ไว้้ต่่างหาก
	จากทรัั พ ย์์ สิิ น ส่่ ว นตัั วข องทรัั ส ตีีและทรัั พ ย์์ สิิ น อื่่� น ที่่� ท รัั ส ตีี
ครอบครองอยู่่�

5.	ทรัั ส ตีีมีีสิิ ทธิิ หน้้ า ที่่� และความรัั บ ผิิ ด ชอบในการจัั ด การ
กองทรััสต์์ตามข้้อกำำ�หนดและเงื่อ่� นไขของกฎหมายหลัักทรััพย์์
และกฎหมายอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้อง

11. ในกรณีีที่่� ท รัั ส ตีีมิิ ไ ด้้ ดำำ� เนิิ น การให้้ เ ป็็ น ไปตามข้้ อ 10
	จนเป็็นเหตุุให้้กองทรััสต์์ปะปนอยู่่�กัับทรััพย์์สิินที่่�เป็็นส่่วนตััว
	ของทรััสตีีจนมิิอาจแยกได้้ว่่าทรััพย์์สิินใดเป็็นของกองทรััสต์์
และทรััพย์์สิินใดเป็็นทรััพย์์สิินที่่�เป็็นส่่วนตััวของทรััสตีีเอง
ให้้สัันนิิษฐานว่่า

6. ในกรณีีที่่�กองทรััสต์์มีีนโยบายการลงทุุนในทรััพย์์สิินอื่่�นที่่�มิิใช่่
	ทรัั พ ย์์ สิิ น หลัั ก การจัั ด การลงทุุ น ในทรัั พ ย์์ สิิ น อื่่� น ดัั ง กล่่ า ว
อาจดำำ�เนิินการโดยทรััสตีี ผู้้�จััดการกองทรััสต์์ หรืือบุุคคลอื่่�น
ที่่� ท รัั ส ตีีหรืือผู้้�จัั ด การกองทรัั ส ต์์ ม อบหมายโดยจะเป็็ น ไป
	ตามที่่�ระบุุไว้้ในสััญญาก่่อตั้้�งทรััสต์์ โดยในกรณีีที่่�มอบหมาย
ให้้ บุุ ค คลอื่่� น ที่่� มิิ ใช่่ ผู้้�จัั ด การกองทรัั ส ต์์ เ ป็็ น ผู้้�รัั บ ดำำ� เนิิ น การ
	ต้้ อ งปฏิิ บััติิ ใ ห้้ เป็็ นไปตามหลัั กเกณฑ์์ ที่่� กำำ�หนดในประกาศ
คณะกรรมการกำำ�กับั ตลาดทุุนว่่าด้้วยการให้้บุคุ คลอื่่น� เป็็นผู้้�รับั
	ดำำ�เนิินการในงานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการประกอบธุุรกิิจ ในส่่วน
ที่่� เ กี่่� ยวกัั บ การให้้ บุุ ค คลอื่่� น เป็็ น ผู้้�รัั บ ดำำ� เนิิ น การในงานที่่�
เกี่่�ยวกัับการลงทุุนของกองทุุนโดยอนุุโลม

(11.1) 	ทรััพย์์สิินที่่�ปะปนกัันอยู่่�นั้้�นเป็็นของกองทรััสต์์
(11.2) ความเสีียหายและหนี้้�ที่่�เกิิดจากการจััดการทรััพย์์สิิน
		
ที่่�ปะปนกัันอยู่่�นั้้�นเป็็นความเสีียหายและหนี้้�ที่่�เป็็น
		ส่่วนตััวของทรััสตีี
(11.3) ผลประโยชน์์ที่่�เกิิดจากการจััดการทรััพย์์สิินที่่�ปะปน
		กัันอยู่่�นั้้�นเป็็นของกองทรััสต์์
	ทรััพย์์สิินที่่�ปะปนกัันอยู่่�ตามวรรคหนึ่่�ง ให้้หมายความรวมถึึง
	ทรััพย์์สินิ ที่่ถู� กู เปลี่่ย� นรููปหรืือถููกเปลี่่ย� นสภาพไปจากทรััพย์์สินิ
ที่่ป� ะปนกัันอยู่่�นั้้�นด้้วย

ในกรณีีที่่�คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรืือสำำ�นัักงาน ก.ล.ต. หรืือ
หน่่ วย งานอื่่� น ใดที่่� มีีอำำ� นาจตามกฎหมายที่่� เ กี่่� ยว ข้้ อ ง
ออกกฎหมาย ระเบีียบ ประกาศ ข้้อบัังคัับ คำำ�สั่่ง� หนัังสืือเวีียน
	คำำ�ผ่่อนผััน ยกเลิิก หรืือเปลี่่�ยนแปลง แก้้ไข หรืือเพิ่่�มเติิม
กฎหมาย ระเบีียบ ประกาศ ข้้อบัังคัับ คำำ�สั่่ง� ที่่ใ� ช้้อยู่่�ในปััจจุบัุ นั
	อัั น ทำำ� ให้้ ต้้ อ งมีีการแก้้ ไขเปลี่่� ย นแปลงสัั ญ ญาก่่ อ ตั้้� ง ทรัั ส ต์์
	ทรัั ส ตีีจะต้้ อ งดำำ�เนิิ นการตามที่่� สัั ญญาก่่ อตั้้� งทรัั สต์์ กำำ�หนด
เพื่่�อแก้้ไข เปลี่่ย� นแปลง เพิ่่�มเติิมสััญญาก่่อตั้้�งทรััสต์์ได้้เพื่่�อให้้
เป็็นไปตามกฎหมาย ระเบีียบ ประกาศ ข้้อบัังคัับ คำำ�สั่่�งที่่�
เปลี่่�ยนแปลงหรืือแก้้ไขเพิ่่�มเติิมดัังกล่่าวโดยไม่่ต้้องขอมติิจาก
	ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์

12. ในกรณีีที่่� ท รัั ส ตีีมิิ ไ ด้้ ดำำ� เนิิ น การให้้ เ ป็็ น ไปตามข้้ อ 10
	จนเป็็นเหตุุให้้กองทรััสต์์แต่่ละกองปะปนกัันจนมิิอาจแยก
ได้้ ว่่ า ทรัั พ ย์์ สิิ น ใดเป็็ น ของกองทรัั ส ต์์ ใ ด ให้้ สัั น นิิ ษฐ านว่่ า
	ทรััพย์์สิินนั้้�น รวมทั้้�งทรััพย์์สิินที่่�ถููกเปลี่่�ยนรููปหรืือถููกเปลี่่�ยน
สภาพไปจากทรััพย์์สิินนั้้�นและประโยชน์์ใด ๆ หรืือหนี้้�สิินที่่�
เกิิดขึ้้�นจากการจััดการทรััพย์์สิินดัังกล่่าว เป็็นของกองทรััสต์์
แต่่ ล ะกองตามสัั ด ส่่ ว นของทรัั พ ย์์ สิิ น ที่่� นำำ�ม าเป็็ น ต้้ น ทุุ น ที่่�
	ปะปนกััน

8.	ห้้ามมิิให้้ทรััสตีีนำำ�หนี้้�ที่่�ตนเป็็นลููกหนี้้�บุุคคลภายนอกอัันมิิได้้
เกิิดจากการปฏิิบััติิหน้้าที่่�เป็็นทรััสตีีไปหัักกลบลบหนี้้�กัับหนี้้�
ที่่� บุุค คลภายนอกเป็็ นลูู กหนี้้� ทรัั สตีีอัั นสืืบเนื่่� องมาจากการ
	จััดการกองทรััสต์์ ทั้้�งนี้้� การกระทำำ�ที่่�ฝ่่าฝืืนข้้อห้้ามนี้้� ให้้การ
กระทำำ�เช่่นนั้้�นตกเป็็นโมฆะ

(13.1)	สััญญาก่่อตั้้�งทรััสต์์กำำ�หนดไว้้เป็็นอย่่างอื่่�น
(13.2) การทำำ�ธุุรกรรมที่่�มิิใช่่ เรื่่� องที่่�ต้้องทำำ�เฉพาะตัั วและ
		
ไม่่จำำ�เป็็นต้้องใช้้วิิชาชีีพเยี่่�ยงทรััสตีี
(13.3) การทำำ�ธุุรกรรมที่่�โดยทั่่�วไปผู้้�เป็็นเจ้้าของทรััพย์์สิิน
		ซึ่่� ง มีีทรัั พ ย์์ สิิ น และวัั ตถุุ ปร ะสงค์์ ข องการจัั ด การ
		
ในลัักษณะทำำ�นองเดีียวกัันกัับกองทรััสต์์จะพึึงกระทำำ�
		
ในการมอบหมายให้้บุุคคลอื่่�นจััดการแทน
(13.4) การเก็็บรัักษาทรััพย์์สิิน การจััดทำำ�สมุุดทะเบีียนผู้้�ถืือ
		
หน่่วยทรััสต์์ รวมถึึงการติิดตามการจ่่ายเงิินปัันผล
		
หรืือการปฏิิ บัั ติิ ง านด้้ า นการสนัั บ สนุุ น ให้้ บ ริิ ษัั ท

7.

9. ในกรณีีที่่ท� รััสตีีเข้้าทำำ�นิติิ กิ รรมหรืือทำำ�ธุรุ กรรมต่่าง ๆ กัับบุุคคล
	ภายนอกเพื่่�อประโยชน์์ของกองทรััสต์์ ให้้ทรััสตีีแจ้้งต่่อบุุคคล
	ภายนอกทราบเป็็นลายลัักษณ์์อัักษรเมื่่�อเข้้าทำำ�นิิติิกรรมหรืือ
	ธุุรกรรมกัับบุุคคลภายนอกว่่าเป็็นการกระทำำ�ในฐานะทรััสตีี
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13. การใช้้อำำ�นาจและการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของทรััสตีีในการจััดการ
กองทรััสต์์เป็็นเรื่่�องเฉพาะตััวของทรััสตีี ทรััสตีีจะมอบหมาย
ให้้ผู้้�อื่่�นจััดการกองทรััสต์์มิิได้้ เว้้นแต่่

ในเครืือของทรัั ส ตีี หรืือผู้้�จัั ด การกองทรัั ส ต์์
		
หรืือนายทะเบีียนรายอื่่� น ที่่� ไ ด้้ รัั บ อนุุ ญ าตจาก
		ตลาดหลัักทรััพย์์ฯ ดำำ�เนิินการได้้
(13.5) เรื่่�องอื่่�นใดที่่�ผู้้�จััดการกองทรััสต์์เป็็นผู้้�รัับผิิดชอบและ
		ดำำ�เนิินการตามที่่กำ� ำ�หนดไว้้ในสััญญาก่่อตั้้ง� ทรััสต์์ หรืือ
		
หลัักเกณฑ์์ในประกาศที่่� ทจ. 49/2555 ประกาศที่่�
		
กร. 14/2555 และประกาศที่่� สช. 29/2555 หรืือ
		ประกาศหรืือข้้อกำำ�หนดอื่่�นใดที่่�เกี่่�ยวข้้อง และที่่�ได้้
		
แก้้ไขเพิ่่�มเติิม
ในกรณีีที่่�ทรััสตีีฝ่่าฝืืนบทบััญญััติิตามวรรคหนึ่่�ง ให้้การที่่�ทำำ�
ไปนั้้�นผููกพัันทรััสตีีเป็็นการส่่วนตััวไม่่ผููกพัันกองทรััสต์์
14. ในกรณีีที่่�ทรััสตีีมอบหมายให้้ผู้้�อื่่�นจััดการกองทรััสต์์โดยชอบ
	ตามข้้ อ (13) ทรัั ส ตีีต้้ อ งเลืือกผู้้�รัั บ มอบหมายด้้ วย ความ
	รอบคอบและระมััดระวััง รวมทั้้�งต้้องกำำ�กัับและตรวจสอบ
การจััดการแทนอย่่างเพีียงพอ และต้้องกำำ�กัับดููแล โดยจะ
	กำำ�หนดมาตรการในการดำำ�เนิินงานเกี่่ยวกั
� บั การมอบหมายงาน
	ตามหลัักเกณฑ์์ที่่�กำำ�หนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ที่่� กข. 1/2553 เรื่่�อง ระบบงาน การติิดต่่อผู้้�ลงทุุน และ
การประกอบธุุรกิิจโดยทั่่�วไปของทรััสตีี หรืือประกาศหรืือ
ข้้อกำำ�หนดอื่่�นใดที่่�เกี่่�ยวข้้อง และที่่�ได้้แก้้ไขเพิ่่�มเติิม ดัังนี้้�
(14.1) การคััดเลืือกผู้้�ที่ส่� มควรได้้รับั มอบหมายโดยพิิจารณา
		ถึึงความพร้้อมด้้านระบบงานและบุุคลากรของผู้้�ที่่�
		
ได้้รับั มอบหมายตลอดจนการขััดกัันทางผลประโยชน์์
		ของผู้้�รัับมอบหมายงานและกองทรััสต์์
(14.2) การควบคุุมและประเมิินผลการปฏิิบััติิของผู้้�ได้้รัับ
		มอบหมายงาน
(14.3) การดำำ� เนิิ น การของทรัั ส ตีีเมื่่� อ ปรากฏว่่ า ผู้้�ที่่� ไ ด้้ รัั บ
		มอบหมายไม่่ เ หมาะสมที่่� จ ะได้้ รัั บ มอบหมายงาน
		อีีกต่่อไป
	ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศกำำ�หนดรายละเอีียด
ในการปฏิิบััติิของทรััสตีีในกรณีีดัังกล่่าวได้้
15. ในกรณีีที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลงทรััสตีี หากทรััสตีีรายใหม่่พบว่่า
	ก่่อนที่่�ทรััสตีีรายใหม่่เข้้ารัับหน้้าที่่� มีีการจััดการกองทรััสต์์
ที่่�ไม่่เป็็นไปตามที่่�กำำ�หนดไว้้ในสััญญาก่่อตั้้�งทรััสต์์หรืือ พ.ร.บ.
	ทรััสต์์ฯ จนเป็็นเหตุุให้้กองทรััสต์์เสีียหาย ให้้ทรััสตีีรายใหม่่
	ดำำ�เนิินการดัังต่่อไปนี้้�
(15.1) เรีียกร้้องค่่าเสีียหายจากทรััสตีีรายที่่�ต้้องรัับผิิด
(15.2)	ติิดตามเอาทรััพย์์สิินคืืนจากบุุคคลภายนอก ไม่่ว่่า
		บุุคคลนั้้�นจะได้้ทรััพย์์สินิ มาโดยตรงจากทรััสตีีรายเดิิม
		
หรืือไม่่ และไม่่ ว่่ า ทรัั พ ย์์ สิิ น ในกองทรัั ส ต์์ จ ะถูู ก
		
เปลี่่� ย นรูู ป หรืือถูู ก เปลี่่� ย นสภาพไปเป็็ น ทรัั พ ย์์ สิิ น
		
อย่่ า งอื่่� น ก็็ ต าม เว้้ น แต่่ บุุ ค คลดัั ง กล่่ า วจะได้้ ม า
		
โดยสุุ จริิ ต เสีียค่่ า ตอบแทนและไม่่ รู้้� ห รืือไม่่ มีี เหตุุ
		อัั น ควรรู้้�ว่่ า ทรัั พ ย์์ สิิ น นั้้� น ได้้ ม าจากการจัั ด การ
		
กองทรััสต์์โดยมิิชอบ

16. ในการจััดการกองทรััสต์์และการมอบหมายให้้ผู้้�อื่่�นจััดการ
กองทรััสต์์โดยชอบตามข้้อ 13 หากมีีค่่าใช้้จ่่ายหรืือทรััสตีี
	ต้้องชำำ�ระเงิินหรืือทรััพย์์สิินอื่่�นให้้กัับบุุคคลภายนอกด้้วยเงิิน
หรืือทรัั พ ย์์ สิิ น ที่่� เ ป็็ น ส่่ ว นตัั วข องทรัั ส ตีีเองโดยชอบตาม
ความจำำ�เป็็นอัันสมควร ให้้ทรััสตีีมีีสิิทธิไิ ด้้รับั เงิินหรืือทรััพย์์สินิ
	คืืนจากกองทรััสต์์ได้้ เว้้นแต่่สััญญาก่่อตั้้�งทรััสต์์จะกำำ�หนดไว้้
เป็็นอย่่างอื่่�น
	สิิทธิิที่่�จะได้้รัับเงิินหรืือทรััพย์์สิินคืืนตามวรรคหนึ่่�ง ย่่อมเป็็น
	บุุริมสิ
ิ ทธิ
ิ ที่ิ ท่� รััสตีีมีีอยู่่�ก่่อนผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์และบุุคคลภายนอก
ที่่�มีีทรััพยสิิทธิิหรืือสิิทธิิใด ๆ เหนืือกองทรััสต์์ และเป็็นสิิทธิิ
ที่่อ� าจบัังคัับได้้ในทัันทีีโดยไม่่จำำ�ต้อ้ งรอให้้มีีการเลิิกทรััสต์์ และ
ในกรณีีที่่�มีีความจำำ�เป็็นต้้องเปลี่่�ยนรููป หรืือเปลี่่�ยนสภาพ
	ทรััพย์์สิินในกองทรััสต์์เพื่่�อให้้มีีเงิินหรืือทรััพย์์สิินคืืนแก่่ทรััสตีี
ให้้ ท รัั ส ตีีมีีอำำ� นาจดำำ� เนิิ น การดัั ง กล่่ า วได้้ แ ต่่ ต้้ อ งกระทำำ�
โดยสุุจริิต และเป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์ เงื่่�อนไขและวิิธีีการที่่�
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรืือสำำ�นัักงาน ก.ล.ต. กำำ�หนด
17.	ห้้ามมิิให้้ทรััสตีีใช้้สิิทธิิตามข้้อ 16 จนกว่่าทรััสตีีจะได้้ชำำ�ระ
หนี้้�ที่่�มีีอยู่่�ต่่อกองทรััสต์์จนครบถ้้วนแล้้ว เว้้นแต่่เป็็นหนี้้�ที่่�อาจ
	หัักกลบลบหนี้้�กัันได้้ตามประมวลกฎหมายแพ่่งและพาณิิชย์์
18. ในกรณีีที่่� ท รัั ส ตีีจัั ด การกองทรัั ส ต์์ ไ ม่่ เ ป็็ น ไปตามที่่� กำำ� หนด
ในสััญญาก่่อตั้้ง� ทรััสต์์หรืือ พ.ร.บ. ทรััสต์์ฯ ทรััสตีีต้้องรัับผิิดต่่อ
ความเสีียหายที่่�เกิิดขึ้้�นแก่่กองทรััสต์์
ในกรณีีที่่มีี� ความจำำ�เป็็นและมีีเหตุุผลอัันสมควรเพื่่อ� ประโยชน์์
	ของกองทรััสต์์ ทรััสตีีอาจขอความเห็็นชอบจากสำำ�นัักงาน
ก.ล.ต. ก่่อนที่่�จะจััดการกองทรััสต์์เป็็นอย่่างอื่่�นให้้ต่่างไปจาก
ที่่กำ� ำ�หนดไว้้ในสััญญาก่่อตั้้ง� ทรััสต์์ได้้ และหากทรััสตีีได้้จัดั การ
	ตามที่่� ไ ด้้ รัั บ ความเห็็ น ชอบนั้้� น ด้้ วย ความสุุ จริิ ต และเพื่่� อ
	ประโยชน์์ที่่�ดีี ที่่�สุุดของกองทรััสต์์แล้้ว ทรััสตีีไม่่ จำำ�ต้้องรัับ
	ผิิดตามวรรคหนึ่่�ง
19.	ทรััสตีีมีีหน้้าที่่�ดููแลให้้สััญญาก่่อตั้้�งทรััสต์์มีีสาระสำำ�คััญเป็็นไป
	ตามกฎหมายที่่เ� กี่่ยว
� ข้้อง โดยในกรณีีที่่มีี� การแก้้ไขเปลี่่ย� นแปลง
	สัั ญ ญาก่่ อ ตั้้� ง ทรัั ส ต์์ ให้้ ท รัั ส ตีีดำำ� เนิิ น การตามหลัั ก เกณฑ์์
	ดัังต่่อไปนี้้�
(19.1)	ดูู แ ลให้้ ก ารแก้้ ไขเปลี่่� ย นแปลงสัั ญ ญาก่่ อ ตั้้� ง ทรัั ส ต์์
		
เป็็นไปตามวิิธีีการและเงื่่�อนไขที่่�กำำ�หนดไว้้ในสััญญา
		ก่่อตั้้�งทรััสต์์ และเป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์ที่่�กำำ�หนดไว้้
		
ในกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
(19.2) ในกรณีีที่่�การแก้้ไขเปลี่่�ยนแปลงสััญญาก่่อตั้้�งทรััสต์์
		
ไม่่เป็็นไปตามข้้อ 19 (19.1) ให้้ทรััสตีีดำำ�เนิินการ
		
ให้้ เ ป็็ น ไปตามอำำ� นาจหน้้ า ที่่� ที่่� ร ะบุุ ไ ว้้ ใ นสัั ญ ญา
		ก่่อตั้้�งทรััสต์์ และตาม พ.ร.บ. ทรััสต์์ฯ เพื่่�อดููแลรัักษา
		สิิทธิิประโยชน์์ของผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์โดยรวม
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(19.3) ในกรณีีที่่� ห ลัั ก เกณฑ์์ เ กี่่� ยวกัั บ การเสนอขาย
		
หน่่วยทรััสต์์หรืือการจััดการกองทรััสต์์ที่่�ออกตาม
		พ.ร.บ. หลัักทรััพย์์ฯ และ พ.ร.บ. ทรััสต์์ฯ มีีการแก้้ไข
		
เปลี่่�ยนแปลงในภายหลััง และสััญญาก่่อตั้้�งทรััสต์์
		มีีข้้ อ กำำ� หนดที่่� ไ ม่่ เ ป็็ น ไปตามหลัั ก เกณฑ์์ ดัั ง กล่่ า ว
		
ให้้ทรััสตีีดำำ�เนิินการเพื่่�อแก้้ไขเปลี่่�ยนแปลงสััญญา
		ก่่อตั้้�งทรััสต์์ให้้เป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์นั้้�น ตามวิิธีีการ
		
ที่่�กำำ�หนดในสััญญาก่่อตั้้�งทรััสต์์ หรืือตามที่่�สำำ�นัักงาน
		
ก.ล.ต. มีีคำำ�สั่่�งตามมาตรา 21 แห่่ง พ.ร.บ. ทรััสต์์ฯ
20.	ทรัั ส ตีีมีีหน้้ า ที่่� ติิ ด ตาม ดูู แ ล และตรวจสอบให้้ ผู้้�จัั ด การ
กองทรััสต์์หรืือผู้้�ได้้รัับมอบหมายรายอื่่�น (ถ้้ามีี) ดำำ�เนิินการ
ในงานที่่�ได้้รัับมอบหมายให้้เป็็นไปตามสััญญาก่่อตั้้�งทรััสต์์
	สัั ญ ญาอื่่� น ที่่� เ กี่่� ยว ข้้ อ ง และประกาศอื่่� น ที่่� เ กี่่� ยว ข้้ อ งตามที่่�
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรืือสำำ�นัั ก งาน ก.ล.ต. กำำ� หนด
การติิดตาม ดููแล และตรวจสอบข้้างต้้น ให้้หมายความรวมถึึง
การทำำ�หน้้าที่่�ดัังต่่อไปนี้้�ด้้วย
(20.1)	ดูู แ ลให้้ ก ารบริิ ห ารจัั ด การกองทรัั ส ต์์ ก ระทำำ� โดย
		ผู้้�จัั ด การกองทรัั ส ต์์ ที่่� ไ ด้้ รัั บ ความเห็็ น ชอบจาก
		สำำ�นัักงาน ก.ล.ต. ตลอดระยะเวลาที่่�กองทรััสต์์ตั้้�งอยู่่�
(20.2)	ติิ ด ตามดูู แ ลและดำำ� เนิิ น การตามที่่� จำำ� เป็็ น เพื่่� อ ให้้
		ผู้้�รัับมอบหมายมีีลัักษณะและปฏิิบััติิให้้เป็็นไปตาม
		
หลัั ก เกณฑ์์ ที่่� กำำ� หนดในสัั ญ ญาก่่ อ ตั้้� ง ทรัั ส ต์์ แ ละ
		
กฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง ซึ่่�งรวมถึึงการถอดถอนผู้้�รัับ
		มอบหมายรายเดิิม และการแต่่งตั้้�งผู้้�รัับมอบหมาย
		รายใหม่่
(20.3) ควบคุุมดููแลให้้การลงทุุนของกองทรััสต์์เป็็นไปตามที่่�
		ระบุุไว้้ในสััญญาก่่อตั้้�งทรััสต์์ กฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
		รวมถึึงหนัังสืือชี้้�ชวน
(20.4) ควบคุุมดููแลให้้มีีการเปิิดเผยข้้อมููลของกองทรััสต์์
		
อย่่ า งถูู ก ต้้ อ งครบถ้้ ว นตามที่่� กำำ� หนดในสัั ญ ญา
		ก่่อตั้้�งทรััสต์์และกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
(20.5) แสดงความเห็็นเกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินการหรืือการทำำ�
		ธุุรกรรมเพื่่�อกองทรััสต์์ของผู้้�จััดการกองทรััสต์์ และ
		ผู้้�รัับมอบหมายรายอื่่น� (ถ้้ามีี) เพื่่อ� ประกอบการขอมติิ
		
ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ การเปิิดเผยข้้อมููลของ
		
กองทรััสต์์ต่่อผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ หรืือเมื่่�อสำำ�นัักงาน
		
ก.ล.ต. ร้้องขอ
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21. ในกรณีีที่่�ปรากฏว่่าผู้้�จััดการกองทรััสต์์กระทำำ�การ หรืืองดเว้้น
กระทำำ�การ จนก่่อให้้เกิิดความเสีียหายแก่่กองทรััสต์์หรืือไม่่
	ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามสััญญาก่่อตั้้�งทรััสต์์หรืือกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ให้้ทรััสตีีมีีหน้้าที่่� ดัังนี้้�
(21.1)	รายงานต่่อสำำ�นักั งาน ก.ล.ต. ภายใน 5 (ห้้า) วัันทำำ�การ
		นัับแต่่รู้้�หรืือพึึงรู้้�ถึึงเหตุุการณ์์ดัังกล่่าว
(21.2)	ดำำ�เนิินการแก้้ไข ยัับยั้้�ง หรืือเยีียวยาความเสีียหาย
		
ที่่�เกิิดขึ้้�นแก่่กองทรััสต์์ ตามที่่�เห็็นสมควร
22. ในกรณีีที่่�ทรััสตีีเป็็นผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ในกองทรััสต์์ หากต้้อง
	มีีการออกเสีียงหรืือดำำ�เนิินการใด ๆ ในฐานะผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์
ให้้ ท รัั ส ตีีคำำ�นึึ งถึึงและรัั ก ษาผลประโยชน์์ สูู ง สุุ ด ของผู้้�ถืือ
หน่่วยทรััสต์์โดยรวม และตั้้ง� อยู่่�บนหลัักแห่่งความซื่่อ� สััตย์์สุจริ
ุ ติ
และความรอบคอบระมััดระวััง รวมถึึงไม่่ก่่อให้้เกิิดความ
	ขััดแย้้งหรืือกระทบต่่อการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ในฐานะทรััสตีีของ
กองทรััสต์์
23.	ทรััสตีีมีีหน้้าที่่�จััดทำำ�สมุุดทะเบีียนผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์โดยทรััสตีี
อาจมอบหมายให้้ตลาดหลัักทรััพย์์หรืือผู้้�ได้้รัับใบอนุุญาต
ให้้บริิการเป็็นนายทะเบีียนหลัักทรััพย์์ตามพ.ร.บ. หลัักทรััพย์์ฯ
	ดำำ� เนิิ น การแทนได้้ โดยเมื่่� อ มีีการมอบหมายผู้้�อื่่� น เป็็ น
นายทะเบีียนหน่่วยทรััสต์์ ทรััสตีีมีีหน้้าที่่�กำำ�กัับดููแลให้้ผู้้�ที่่�
ได้้ รัั บ มอบหมายดัั ง กล่่ า วปฏิิ บัั ติิ ต ามหลัั ก เกณฑ์์ ใ นสัั ญ ญา
	ก่่อตั้้�งทรััสต์์ และกฎหมายหลัักทรััพย์์ เว้้นแต่่มีีการจััดทำำ�
หลัักฐานตามระบบและระเบีียบข้้อบัังคัับของศููนย์์รัับฝาก
หลัักทรััพย์์ในส่่วนที่่�เกี่่ยว
� ข้้องกัับนายทะเบีียนหลัักทรััพย์์
24.	ทรัั ส ตีีต้้ อ งจัั ด ทำำ� หลัั ก ฐานแสดงสิิ ทธิิ ใ นหน่่ วยท รัั ส ต์์ หรืือ
ใบหน่่วยทรััสต์์มอบให้้แก่่ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ตามหลัักเกณฑ์์
ที่่�กำำ�หนดในสััญญาก่่อตั้้�งทรััสต์์ และกฎหมายหลัักทรััพย์์
25. ในกรณีีที่่� ผู้้�ถืื อหน่่ วยท รัั ส ต์์ ข อให้้ ท รัั ส ตีีหรืือนายทะเบีียน
หลัั ก ทรัั พ ย์์ อ อกหลัั ก ฐานสิิ ทธิิ ใ นหน่่ วยท รัั ส ต์์ ใ หม่่ ห รืือใบ
หน่่วยทรััสต์์ใหม่่แทนหลัักฐานเก่่าที่่�สููญหายลบเลืือน หรืือ
	ชำำ�รุุดในสาระสำำ�คััญ ให้้ทรััสตีีมีีหน้้าที่่�ออกหรืือดำำ�เนิินการ
ให้้ มีี การออกหลัั ก ฐานแสดงสิิ ทธิิ ใ นหน่่ วยท รัั ส ต์์ ห รืือใบ
หน่่วยทรััสต์์ใหม่่ให้้แก่่ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ภายในเวลาอัันควร
ทั้้�งนี้้� ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์สามารถดููรายละเอีียดเกี่่ยวกั
� บั ขอบเขตอำำ�นาจ
หน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของทรััสตีีในสััญญาก่่อตั้้�งทรััสต์์

• บุุคคลอื่่�น
ชี่่�อ ที่่�อยู่่� และหมายเลขโทรศััพท์์ ของบุุคคลอ้้างอิิงมีีดัังต่่อไปนี้้�
1.	ผู้้�สอบบััญชีีของกองทรััสต์์
ชื่อ

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำ�กัด

ที่ตั้งสำ�นักงาน

เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 50 ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ

โทรศัพท์

0-2677-2000

	ค่่าตอบแทนของผู้้�สอบบััญชีี

ในรอบระยะเวลาบััญชีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 กองทรััสต์์ตกลงชำำ�ระค่่าตอบแทนของผู้้�สอบบััญชีี รายละเอีียดดัังนี้้�
(1)	ค่่าตอบแทนของผู้้�สอบบััญชีีจำำ�นวน 1.23 ล้้านบาท
(2)	ค่่าบริิการอื่่�นจำำ�นวน 0.05 ล้้านบาท
สำำ�หรัับรอบระยะเวลาบััญชีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 ค่่าตอบแทนของผู้้�สอบบััญชีีที่่�ได้้รัับการอนุุมััติิจากที่่�ประชุุมคณะกรรมการ
ของบริิษััทฯ มีีจำำ�นวน 1.23 ล้้านบาท

2. นายทะเบีียนหน่่วยทรััสต์์ของกองทรััสต์์
ชื่อ

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด

ที่ตั้งสำ�นักงาน

เลขที่ 93 ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ

โทรศัพท์

0-2009-9999

3.	ผู้้�ประเมิินมููลค่่าทรััพย์์สิินของกองทรััสต์์
1)	ชื่อ

บริษัท ควอลิตี้ แอพไพรซัล จำ�กัด

	ที่ตั้งสำ�นักงาน

สำ�นักงานใหญ่ เลขที่ 110/52 หมู่บ้าน อัญมณี ซอยลาดพร้าว 18 แยก 8
ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

โทรศัพท์

0-2513-1674-5

2)	ชื่อ

บริษัท กรุงสยามประเมินค่าทรัพย์สิน จำ�กัด

	ที่ตั้งสำ�นักงาน

เลขที่ 731 อาคารพีเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 4 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ

โทรศัพท์

0-2247-4715-6, 0-2248-0116-7

4.	ที่่�ปรึึกษาของกองทรััสต์์
ที่ปรึกษาทางการเงินของกองทรัสต์
1)	ชื่อ
	ที่ตั้งสำ�นักงาน
โทรศัพท์

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน)
เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
0-2777-77777

2)	ชื่อ

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

	ที่ตั้งสำ�นักงาน

เลขที่ 999/9 อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 20-21 และ 25
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

โทรศัพท์
ที่ปรึกษากฎหมายของกองทรัสต์
	ชื่อ
	ที่ตั้งสำ�นักงาน
โทรศัพท์

0-2658-6300
บริษัท แอลเอส ฮอไรซัน จำ�กัด
เลขที่ 93/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
0-2627-3443

111

การกำำ�กัับดููแล
กองทรััสต์์
ผู้้�จัั ด การกองทรัั ส ต์์ ตร ะหนัั ก ถึึงความสํําคัั ญ ของการกํํากัั บ ดูู แ ล
กองทรััสต์์ เนื่่�องจากเห็็นว่่าเป็็นสิ่่�งที่่�มีีความจํําเป็็นต่่อการบริิหาร
กองทรััสต์์และเป็็นการสร้้างความเชื่่�อมั่่�นให้้กัับผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์
ประกอบกัั บเป็็ นการช่่ วยให้้ผู้้�ถืือหน่่วยทรัั สต์์ นัั กลงทุุ น รวมถึึง
สาธารณชนได้้รัับทราบและสามารถตรวจสอบการบริิหารงานของ
ผู้้�จััดการกองทรััสต์์ได้้ โดยผู้้�จััดการกองทรััสต์์ได้้ดำำ�เนิินการบริิหารกอง
ทรัั ส ต์์ ใ ห้้ เ ป็็ น ไปตามกฎหมายและสัั ญ ญาการก่่ อ ตั้้� ง ทรัั ส ต์์ แ ละ
หลัักเกณฑ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้อง รวมถึึงการปฏิิบััติิตามหลัักการกํํากัับดููแล
กิิจการที่่�ดีี เพื่่�อเป็็นแนวทางในการนํํานโยบายดัังกล่่าวไปใช้้เพื่่�อให้้
เกิิดผลอย่่างเป็็นรููปธรรม

1. การประชุุมของผู้้�จััดการกองทรััสต์์
1.1 การประชุุมคณะกรรมการ
บริิษัทั ฯ ได้้กำำ�หนดให้้มีีการประชุุมคณะกรรมการเพื่่อ� พิิจารณากิิจการ
ทั่่�วไปของบริิษััทฯ และกองทรััสต์์อย่่างน้้อยไตรมาสละ 1 ครั้้�ง โดยมีี
กระบวนการประชุุมคณะกรรมการดัังต่่อไปนี้้�
1. บริิษััทฯ จะจััดส่่งหนัังสืือเชิิญประชุุม ระเบีียบวาระการประชุุม
	พร้้อมเอกสารประกอบการประชุุมที่่�มีีเนื้้�อหาจำำ�เป็็นเพีียงพอ
	สำำ�หรัับประกอบการพิิจารณาให้้กรรมการแต่่ละท่่านล่่วงหน้้า
	ก่่อนการประชุุม เพื่่�อให้้กรรมการมีีเวลาเพีียงพอในการศึึกษา
ข้้อมููลก่่อนการประชุุมทุุกครั้้�ง
2. ในการนำำ� เสนอเรื่่� อ งที่่� เ ป็็ น วาระต่่ อ ที่่� ปร ะชุุ ม คณะกรรมการ
เป็็นเรื่่�องเกี่่�ยวกัับให้้คณะกรรมการบริิษััท พิิจารณารัับทราบ

หรืืออนุุ มัั ติิ ก ารดำำ� เนิิ น การในการดำำ� เนิิ น งานต่่ า งๆ ได้้ แ ก่่
ผลประกอบการของบริิษัทั ฯ และกองทรััสต์์ งบประมาณประจำำ�ปีี
	ของกองทรัั ส ต์์ การจ่่ า ยผลประโยชน์์ ต อบแทนแก่่ ผู้้�ถืื อ
หน่่ วยท รัั ส ต์์ การจัั ด ประชุุ มผู้้�ถืื อหน่่ วยท รัั ส ต์์ การลงทุุ น ใน
	ทรััพย์์สิินเพิ่่�มเติิม การเข้้าทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน การทำำ�แผน
	ธุุรกิิจและการลงทุุน ตลอดจนความคืืบหน้้าในการดำำ�เนิินการ
	ตามแผนธุุรกิิจ เป็็นต้้น
3. ในการประชุุมทุุกครั้้�งต้้องมีีกรรมการเข้้าร่่วมประชุุมเกิินกว่่า
	กึ่่�งหนึ่่�งของจำำ�นวนกรรมการทั้้�งหมด โดยกรรมการแต่่ละท่่าน
สามารถลงคะแนนเสีียงและมติิ ทั้้� ง ปวงของคณะกรรมการ
	จะชี้้�ขาดตามเสีียงข้้างมากของกรรมการที่่�เข้้าร่่วมประชุุม โดย
กรรมการที่่มีี� ความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ในเรื่่อ� งใดจะไม่่มีีสิทธิ
ิ ิ
ออกเสีียงในเรื่่�องนั้้�น ๆ
4. ในการประชุุม ประธานกรรมการจะทำำ�หน้้าที่่�ดููแลจััดสรรเวลา
อย่่ า งเพีียงพอที่่� ฝ่่ า ยบริิ ห ารจะนำำ� เสนอเอกสารและข้้ อ มูู ล
เพื่่� อ อภิิ ปร ายปัั ญ หาสำำ�คัั ญ และให้้ มีี เวลาเพีียงพอสำำ� หรัั บ
คณะกรรมการที่่จ� ะอภิิปรายประเด็็นสำำ�คัญ
ั โดยกรรมการทุุกท่่าน
	มีีอิิสระในการแสดงความคิิดเห็็นและเสนอวาระการประชุุม
5. บริิษัทั ฯ จััดให้้มีีการบัันทึึกรายงานการประชุุม การจััดเก็็บเอกสาร
เกี่่ยวกั
� บั การประชุุมให้้ถูกู ต้้องครบถ้้วนและสามารถตรวจสอบได้้
และดำำ�เนิินการจััดเก็็บรายงานการประชุุมที่่�ผ่่านการรัับรองจาก
ที่่ปร
� ะชุุมคณะกรรมการเพื่่�อเป็็นหลัักฐานต่่อไป

1.2 	ธุุรกรรมสำำ�คััญที่่�เสนอต่่อที่่�ประชุุมคณะกรรมการในรอบปีีบััญชีีที่่�ผ่่านมา
ในรอบระยะเวลาบััญชีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 คณะกรรมการของบริิษััทฯ มีีการพิิจารณาธุุรกรรมสำำ�คััญเพื่่�อกิิจการของกองทรััสต์์
โดยมีีรายละเอีียดดัังต่่อไปนี้้�
ครั้งที่

1/2563
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วันที่ประชุม

เรื่อง / วาระที่
พิจารณาธุรกรรมที่สำ�คัญ

26 ก.พ. 2563 กำำ�หนดวัันปิิดสมุุดทะเบีียน
ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์เพื่่�อกำำ�หนด
รายชื่่�อผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์เดิิม
ที่่�มีีสิทธิ
ิ ิจองซื้้�อหน่่วยลงทุุน
ใหม่่

รายงานประจำ�ปี 2563

มติที่ประชุม

เหตุผลในการพิจารณา

อนุุมััติิกำำ�หนดวัันปิิดสมุุดทะเบีียนเพื่่�อ เพื่่�อให้้เป็็นไปตามสััญญาก่่อตั้้�ง
กำำ�หนดรายชื่่�อผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์เดิิมของ ทรััสต์์ ตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด
และหลัักเกณฑ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
CPNREIT ที่่มีีสิ
� ิทธิิการจอง ซื้้�อหน่่วย
ทรััสต์์เพิ่่�มเติิม (Book Close) เป็็นวัันที่่�
27 ก.พ. 2563

ครั้งที่

2/2563

วันที่ประชุม

เรื่อง / วาระที่
พิจารณาธุรกรรมที่สำ�คัญ

21 ก.พ. 2563 • การจ่่ายประโยชน์์
ตอบแทน
• การจััดประชุุมสามััญ
ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์
ประจำำ�ปีี 2563/1

มติที่ประชุม

• ให้้จ่่ายประโยชน์์ตอบแทนให้้
ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ในอััตราหน่่วยละ
0.4060 บาท กำำ�หนดจ่่ายวัันที่่�
20 มีี.ค. 2563
• ให้้จััดประชุุมผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์
ประจำำ�ปีี 2563 ในวัันที่่�
23 เม.ย. 2563

เหตุผลในการพิจารณา

• เพื่่�อให้้เป็็นไปตามนโยบาย
การจ่่ายประโยชน์์ตอบแทน
ของกองทรััสต์์ และเกณฑ์์ที่่�
เกี่่�ยวข้้อง
• เพื่่�อให้้เป็็นไปตามสััญญาก่่อ
ตั้้�งทรััสต์์และกฎหมาย
ที่่�กำำ�หนด

3/2563

13 พ.ค. 2563 การจ่่ายประโยชน์์ตอบแทน ให้้จ่่ายประโยชน์์ตอบแทนให้้ผู้้�ถืือหน่่วย เพื่่�อให้้เป็็นไปตามนโยบาย
ทรััสต์์ในอััตราหน่่วยละ 0.2707 บาท การจ่่ายประโยชน์์ตอบแทน
กำำ�หนดจ่่ายวัันที่่� 10 มิิ.ย. 2563
ของกองทรััสต์์ และเกณฑ์์
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง

4/2563

14 ส.ค.2563 การจ่่ายประโยชน์์ตอบแทน เลื่่�อนการจ่่ายประโยชน์์ตอบแทนจาก เพื่่�อให้้เป็็นไปตามที่่�กฎหมาย
ผลประกอบการไตรมาส 2 ปีี 2563 และ กำำ�หนด
นำำ�ไปคำำ�นวณรวมพร้้อมกัับผลประกอบ
การไตรมาส 3 ปีี 2563 แทน เนื่่�องจาก
มููลค่่าประโยชน์์ตอบแทนที่่ต่ำ� ำ��กว่่า 0.10
บาทต่่อหน่่วย

5/2563

10 พ.ย. 2563 การจ่่ายประโยชน์์ตอบแทน จ่่ายประโยชน์์ตอบแทนในรููปแบบการ
ลดทุุน ในอััตรา 0.2100 บาท/หน่่วย
กำำ�หนดจ่่ายวัันที่่� 8 ธัันวาคม 2563

เพื่่�อให้้เป็็นไปตามนโยบาย
การจ่่ายประโยชน์์ตอบแทน
ของกองทรััสต์์ และเกณฑ์์ที่่�
เกี่่�ยวข้้อง

หมายเหตุุ : /1 บริิษัทั ฯ ได้้แจ้้งผ่่านข่่าวตลาดหลัักทรััพย์์ฯ เมื่่�อวัันที่่� 31 มีีนาคม 2563 เรื่่�องแจ้้งยกเลิิกการจััดประชุุมสามััญผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ประจำำ�ปีี 2563 เนื่่�องจาก
สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของ COVID-19 ยกระดัับความรุุนแรงขึ้้�น สำำ�นัักงาน ก.ล.ต. ได้้ออกประกาศที่่� สร.27/2563 ฉบัับลงวัันที่่� 20 มีีนาคม 2563
เรื่่อ� งการดำำ�เนิินการเกี่่ยวกั
� บั การจััดประชุุมสามััญประจำำ�ปีีที่จั่� ดั ขึ้้น� ในปีี พ.ศ. 2563 ของผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์เพื่่อ� การลงทุุนในอสัังหาริิมทรััพย์์ กำำ�หนดว่่าในกรณีี
ที่่�วาระการประชุุมเป็็นการรายงานให้้ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ทราบเท่่านั้้�น โดยไม่่มีีการขอมติิจากผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ ผู้้�จััดการกองทรััสต์์อาจดำำ�เนิินการด้้วยวิิธีีการ
อื่่�นแทนการจััดประชุุมสามััญประจำำ�ปีี 2563 ได้้

2. การดููแลเรื่่�องการใช้้ข้้อมููลภายใน
2.1 นโยบายกำำ�กัับดููแลกิิจการ
บริิษััทฯ มีีนโยบายปฏิิบััติิตามกฎหมาย ประกาศ กฎเกณฑ์์ คำำ�สั่่�ง
หรืือหนัังสืือเวีียนตามที่่ไ� ด้้แก้้ไขหรืือออกโดยสำำ�นักั งานคณะกรรมการ
กำำ�กับั หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลัักทรััพย์์
แห่่งประเทศไทย (ต.ล.ท.) อย่่างเคร่่งครััด โดยบริิษััทฯ ได้้กำำ�หนด
นโยบายให้้กรรมการและผู้้�บริิหาร จััดทำำ�รายงานความขััดแย้้งทางผล
ประโยชน์์ รวมถึึงรายงานการซื้้�อขายหน่่วยทรััสต์์มายัังฝ่่ายบริิหาร
ความเสี่่�ยงและกำำ�กัับควบคุุม เพื่่�อนำำ�ส่่งรายงานการถืือหลัักทรััพย์์ให้้
กัับสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์

2.2 การดููแลเรื่่�องการใช้้ข้้อมููลภายใน
ฝ่่ า ยบริิ ห ารความเสี่่� ย งและกำำ�กัั บ ควบคุุ ม จะดำำ� เนิิ น การจัั ด ให้้ มีี
มาตรการและแนวทางดำำ�เนิินการในการป้้องกัันความขััดแย้้งทาง

ผลประโยชน์์ระหว่่างกองทรััสต์์กัับบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้ง ทั้้�งนี้้�
เพื่่อ� รัักษาประโยชน์์ที่ดีี่� ที่่สุ� ดุ ของกองทรััสต์์ และผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์โดย
รวม ซึ่่�งจะมีีการดำำ�เนิินการในด้้านต่่าง ๆ ดัังนี้้�
1) การเปิิ ด เผยข้้อมููลการมีี ส่่ ว นได้้เสีี ย ของกรรมการและ
ผู้้�บริิหาร
1.	ฝ่่ า ยบริิ ห ารความเสี่่� ย งและกำำ�กัั บ ควบคุุ มมีี หน้้ า ที่่� จัั ด ส่่ ง แบบ
แสดงข้้อมููลการเปิิดเผยส่่วนได้้เสีียให้้กรรมการและผู้้�บริิหาร
เพื่่� อ เปิิ ด เผยส่่ ว นได้้ เ สีียของตนก่่ อ นเข้้ า รัั บ ตำำ� แหน่่ ง และใน
	ทุุก ๆ ครั้้�งที่่�มีีการเปลี่่�ยนกรรมการหรืือผู้้�บริิหาร เพื่่�อให้้ทราบถึึง
	บุุ ค คลที่่� อ าจเกี่่� ยว โยงกัั บ กองทรัั ส ต์์ ทั้้� ง หมด รวมถึึงรายงาน
การถืือหลัั ก ทรัั พ ย์์ ข องตนและของคู่่�สมรส รวมทั้้� ง บุุ ตร ที่่� ยัั ง
ไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ ซึ่่�งถืือหน่่วยทรััสต์์ที่่�บริิษััทฯ เป็็นผู้้�จััดการ
กองทรัั ส ต์์ อ ยู่่� ตลอดจนรายงานการเปลี่่� ย นแปลงการถืือ
หลัักทรััพย์์ดัังกล่่าว
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2.

กรรมการและผู้้�บริิหารของบริิษััทฯ มีีหน้้าที่่�รายงานให้้ฝ่่าย
บริิหารความเสี่่�ยงและกำำ�กัับควบคุุมทราบถึึงการมีีส่่วนได้้เสีีย
ของตนและของผู้้�ที่เ่� กี่่ยว
� ข้้อง อัันเนื่่อ� งมาจากการบริิหารจััดการ
กองทรััสต์์โดยไม่่ชัักช้้า เมื่่�อได้้รัับแบบแสดงรายการหรืือเมื่่�อ
ตนเองได้้ทราบถึึงการมีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียนั้้�น ฝ่่ายบริิหารความ
เสี่่� ย งและกำำ�กัั บ ควบคุุ มกำำ� หนดให้้ ก รรมการและผู้้�บริิ ห าร
รายงานการซื้้�อขายหน่่วยทรััสต์์ต่่อฝ่่ายบริิหารความเสี่่�ยงและ
กำำ�กัับควบคุุม ภายใน 3 วัันทำำ�การภายหลัังการซื้้�อ ขาย โอน
หน่่วยทรััสต์์

3. เมื่่� อ ได้้ รัั บ ข้้ อ มูู ล ฝ่่ า ยบริิ ห ารความเสี่่� ย งและกำำ�กัั บ ควบคุุ ม
	มีีหน้้าที่่�ตรวจสอบข้้อมููลที่่�กรรมการและผู้้�บริิหารเปิิดเผย และ
	ตรวจสอบการเปลี่่�ยนแปลงในส่่วนได้้เสีีย ซึ่่�งการตรวจสอบ
	รวมถึึงการสอบถามและตรวจสอบกัับเว็็บไซต์์ของหน่่วยงาน
ที่่�เกี่่�ยวข้้องหรืือแหล่่งข้้อมููลสาธารณะที่่�เชื่่�อถืือได้้เพื่่�อยืืนยััน
ความครบถ้้ ว นถูู ก ต้้ อ งของข้้ อ มูู ล ที่่� ก รรมการและผู้้�บริิ ห าร
เปิิดเผยในแบบแสดงข้้อมููลการเปิิดเผยส่่วนได้้เสีีย
4. เมื่่� อ ตรวจสอบกัั บ แหล่่ ง ข้้ อ มูู ล สาธารณะที่่� เชื่่� อ ถืือได้้ แ ล้้ ว
	ฝ่่ายบริิหารความเสี่่�ยงและกำำ�กัับควบคุุมจะบัันทึึกหรืือพิิมพ์์
ผลการตรวจสอบออกมาจัั ด เก็็ บ ไว้้ เ ป็็ น หลัั ก ฐานคู่่�กัั บ แบบ
แสดงข้้อมููลการเปิิดเผยส่่วนได้้เสีียที่่�กรรมการและผู้้�บริิหาร
เปิิดเผยด้้วยตนเอง เพื่่�อประกอบการตรวจสอบ
2)	ระบบแนวทางการป้้องกัันการล่่วงรู้้แ� ละการใช้้ประโยชน์์จาก
	ข้้อมููลภายใน
บริิษััทฯ กำำ�หนดแนวทางการป้้องกัันการล่่วงรู้้�และการใช้้ประโยชน์์
จากข้้อมููลภายในดัังต่่อไปนี้้�
1.	มีีการกำำ�หนดนโยบายจรรยาบรรณ และหลัักปฏิิบัติั ขิ องพนัักงาน
โดยเฉพาะในเรื่่�องการใช้้ประโยชน์์จากข้้อมููลภายในไว้้เป็็น
ลายลัั ก ษณ์์ อัั ก ษร มีีการสื่่� อ สารให้้ แ ก่่ บุุ ค ลากรที่่� เข้้ า ใหม่่
	ของบริิ ษััทฯ ได้้ อ่่าน รัั บทราบและลงนามในวัั นแรกที่่� เริ่่� ม
	ปฏิิบัติั ิงาน และลงนามใหม่่ทุุกครั้้�งเมื่่�อมีีการเปลี่่�ยนแปลง
2.	จำำ�กััดการล่่วงรู้้�และใช้้ข้้อมููลภายใน โดยบริิษััทฯ มีีนโยบาย
ให้้บุุคลากรของบริิษััทฯ รัับทราบข้้อมููลเฉพาะที่่�จำำ�เป็็นต่่อการ
	ปฏิิบััติิงาน (Need to Know Basis) โดยกำำ�หนดให้้ข้้อมููล
ที่่�บุุคลากรหรืือหน่่วยงานล่่วงรู้้�มา เป็็นข้้อมููลที่่�เป็็นความลัับ
	ซึ่่�งต้้องไม่่นำำ�ไปเปิิดเผยต่่อบุุคคลอื่่�นใดที่่�ไม่่มีีส่่วนเกี่่ยว
� ข้้อง
3.	จัั ด ให้้ มีีร ะบบการควบคุุ ม ที่่� มีีปร ะสิิ ทธิิ ภ าพในการป้้ อ งกัั น
	มิิให้้บุุคคลที่่�ไม่่มีีส่่วนเกี่่ยว
� ข้้องล่่วงรู้้�ข้้อมููลภายในโดย
ก. ข้้อมููลในระบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์ จััดให้้มีีการใช้้รหััสผ่่าน
		 ในการเข้้าถึึงข้้อมููลในคอมพิิวเตอร์์และให้้มีีการเปลี่่�ยน
		รหััสผ่่านเป็็นประจำำ�
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	ข.	กำำ� หนดระดัั บ ขั้้� น การเข้้ า ถึึงข้้ อ มูู ล อิิ เ ล็็ ก ทรอนิิ ก ส์์ ข อง
		 แต่่ละบุุคคล (Access Control Matrix) ว่่าพนัักงานคนใด
		 สามารถเข้้าถึึงข้้อมููลในแฟ้้มใดได้้บ้้าง โดยฝ่่ายบริิหาร
		 ความเสี่่�ยงและกำำ�กัับควบคุุมจะต้้องทำำ�การสอบทานและ
		ปรัั บ ปรุุ ง สิิ ทธิิ ก ารเข้้ า ให้้ เ ป็็ น ปัั จจุุ บัั น เสมอในกรณีีที่่�
		พนัักงานลาออก หรืือเปลี่่�ยนหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบ
ค. ข้้อมููลที่่�เป็็นเอกสาร ให้้มีีการจััดเก็็บสถานที่่�ปลอดภััย
		 ในตู้้�หรืือห้้ อ งที่่� ล็็ อ กกุุ ญ แจ และมีีการทำำ� ลายเอกสาร
		 ที่่�ไม่่ใช้้งานแล้้ว
ง. สถานที่่�ทำำ�งานมีีระบบรัักษาความปลอดภััยเพื่่�อป้้องกััน
		มิิให้้บุุคคลภายนอกเข้้าได้้ เช่่น เป็็นห้้องที่่�ล็็อคกุุญแจ
		 หรืือต้้องมีีบััตรพนัักงานหรืือสแกนลายนิ้้�วมืือ
4.

ให้้บุุคลากรของบริิษััทฯ ที่่�สามารถล่่วงรู้้�ข้้อมููลภายใน รวมถึึง
กรรมการและผู้้�บริิ ห าร รายงานการซื้้� อ /ขายหน่่ วยท รัั ส ต์์
	ต่่อฝ่่ายบริิหารความเสี่่�ยงและกำำ�กัับควบคุุมทุุกครั้้�งที่่�มีีการ
เปลี่่�ยนแปลงการถืือครองภายใน 3 วัันทำำ�การ โดยฝ่่ายบริิหาร
ความเสี่่�ยงและกำำ�กัับควบคุุม อาจทำำ�การสุ่่�มตรวจสอบความ
	ถููกต้้องครบถ้้วนของการรายงานกัับแหล่่งข้้อมููลสาธารณะ
ที่่�เชื่่�อถืือได้้
5.	ฝ่่ายบริิหารความเสี่่�ยงและกำำ�กัับควบคุุมจะมีีการดำำ�เนิินการ
	ดัังต่่อไปนี้้� เพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าผู้้�บริิหารและบุุคลากรที่่�ทราบข้้อมููล
	ภายในไม่่มีีโอกาสใช้้ประโยชน์์จากข้้อมููลภายในในกรณีีที่่�มีี
การทำำ�ธุุรกรรมที่่�อาจส่่งผลต่่อราคาหน่่วยทรััสต์์ หรืือราคา
หลัักทรััพย์์อื่่�น เช่่น การซื้้�อขายทรััพย์์สิินของกองทรััสต์์
ก.	ขึ้้�นบััญชีีรายชื่่�อหลัักทรััพย์์ที่่�ต้้องติิดตามการทำำ�ธุุรกรรม
		 ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับหลัักทรััพย์์ในบััญชีีดัังกล่่าว (Watch List)
	ข.	ส่่งอีีเมลล์์แจ้้งผู้้�บริิหารและพนัักงานที่่�เกี่่�ยวข้้องถึึงรายชื่่�อ
		 หลัักทรััพย์์ดัังกล่่าว
ค. เมื่่�อรายการดัังกล่่าวได้้มีีการเปิิดเผยต่่อสาธารณชนแล้้ว
		ฝ่่ายบริิหารความเสี่่�ยงและกำำ�กัับควบคุุม จะย้้ายรายชื่่�อ
		 หลัั ก ทรัั พ ย์์ เ หล่่ า นั้้� น ไปอยู่่�ในบัั ญ ชีีที่่� บ ริิ ษัั ทต้้ อ งจำำ�กัั ด
		 การทำำ�ธุุรกรรม (Restricted List) และส่่งอีีเมลล์์แจ้้ง
		ผู้้�บริิ ห ารและพนัั ก งานที่่� เ กี่่� ยว ข้้ อ งตามข้้ อ ข รวมถึึง
		พนัักงานรายอื่่�นที่่�มีีโอกาสใช้้ประโยชน์์จากข้้อมููลภายใน
		 (ถ้้ามีี)
ง. เมื่่�อบุุคลากรที่่�รัับรู้้�ข้้อมููลภายในของบริิษััทฯ ไม่่มีีโอกาส
		 ใช้้ข้้อมููลภายในเพื่่�อประโยชน์์ในการซื้้�อขายหลัักทรััพย์์
		ฝ่่ายบริิหารความเสี่่ย� งและกำำ�กับั ควบคุุมแจ้้งผู้้�บริิหารและ
		พนัักงานตามข้้อ ค ถึึงการเพิิกถอนรายชื่่�อหลัักทรััพย์์
		 ออกจากบััญชีี Restricted List

3. กระบวนการและปััจจััยที่่� ใช้้พิิจารณาตััดสิินใจ
ลงทุุน รวมทั้้�งการบริิหารจััดการกองทรััสต์์
ในการตััดสิินใจลงทุุนในอสัังหาริิมทรััพย์์ใด ๆ ผู้้�จััดการกองทรััสต์์
จะมีีการคััดเลืือกและตรวจสอบ (Due Diligence) อสัังหาริิมทรััพย์์
ที่่� ก องทรัั ส ต์์ CPNREIT จะเข้้ า ลงทุุ น ด้้ วย ความรอบคอบและ
ระมััดระวััง สอดคล้้องกัับนโยบายการลงทุุนตามสััญญาก่่อตั้้�งทรััสต์์
แบบแสดงรายการข้้อมููล หนัังสืือชี้้�ชวน วััตถุุประสงค์์ในการจััดตั้้�ง
กองทรัั ส ต์์ CPNREIT รวมถึึงระเบีียบและกฎหมายที่่� เ กี่่� ยว ข้้ อ ง
โดยจะมีีการบัันทึึกและจััดเก็็บข้้อมููลรวมทั้้�งเอกสารหลัักฐานเกี่่ยวกั
� บั
การคััดเลืือก การตรวจสอบและการตััดสิินใจที่่จ� ะลงทุุนหรืือไม่่ลงทุุน
ในทรััพย์์สิินใดทรััพย์์สิินหนึ่่�งไว้้เป็็นหลัักฐานอ้้างอิิง โดยมีีขั้้�นตอน
ในการดำำ�เนิินงานดัังนี้้�
3.1	ขั้้�นตอนการดำำ�เนิินงาน
1)	ผู้้�จััดการกองทรััสต์์จะทำำ�การคััดเลืือกทรััพย์์สินิ หลัักที่่จ� ะลงทุุน
โดยพิิจารณาถึึงโอกาสและความเป็็นไปได้้ในการลงทุุนและ
การดำำ�เนิินธุุรกิจิ ความเสี่่ย� งในการลงทุุนหรืือได้้มาซึ่่ง� ทรััพย์์สินิ
หลัั ก นั้้� น รวมทั้้� ง รายละเอีียดในเบื้้� อ งต้้ น เกี่่� ยวกัั บ ที่่� ตั้้� ง และ
	ประเภทของทรัั พ ย์์ สิิ น และการจัั ด โครงสร้้ า งเงิิ น ทุุ น ของ
กองทรััสต์์ CPNREIT ในการลงทุุนในทรััพย์์สิินนั้้�น โดยให้้
เป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์และขั้้�นตอนดัังต่่อไปนี้้�
1.1) เป็็ น การลงทุุ น ในอสัั ง หาริิ มท รัั พ ย์์ เ พื่่� อ ให้้ ไ ด้้ ม าซึ่่� ง
		
กรรมสิิทธิ์์�หรืือสิิทธิิครอบครอง ทั้้�งนี้้� ในกรณีีที่่�เป็็น
		
การได้้มาซึ่่�งสิิทธิิครอบครอง ต้้องเป็็นกรณีีใดกรณีีหนึ่่�ง
		ดัังต่่อไปนี้้�
		
ก) เป็็ น การได้้ ม าซึ่่� ง อสัั ง หาริิ มท รัั พ ย์์ ที่่� มีี การออก
			 น.ส. 3 ก.
		ข) เป็็นการได้้มาซึ่่�งสิิทธิิการเช่่าในอสัังหาริิมทรััพย์์ที่่�มีี
			 การออกตราสารแสดงกรรมสิิ ทธิ์์� ห รืือสิิ ทธิิ
			 ครอบครองประเภท น.ส. 3 ก. อนึ่่�ง ในกรณีีที่่�
			 กองทรัั ส ต์์ CPNREIT จะลงทุุ น ในสิิ ทธิิ ก ารเช่่ า
			 อสัั ง หาริิ มท รัั พ ย์์ ที่่� มีีลัั ก ษณะเป็็ น การเช่่ า ช่่ ว ง
			ผู้้�จััดการกองทรััสต์์ต้้องจััดให้้มีีมาตรการป้้องกััน
			 ความเสี่่�ยง หรืือการเยีียวยาความเสีียหายที่่�อาจ
			 เกิิดขึ้้�นจากการผิิดสััญญาเช่่าหรืือการไม่่สามารถ
			บัังคัับตามสิิทธิิในสััญญาเช่่า
1.2) อสัังหาริิมทรััพย์์ที่ไ่� ด้้มาต้้องไม่่อยู่่�ในบัังคัับแห่่งทรััพยสิทธิ
ิ ิ
		
หรืือมีีข้้อพิิพาทใด ๆ เว้้นแต่่ผู้้�จััดการกองทรััสต์์แ ละ
		ทรััสตีีได้้พิจิ ารณา โดยมีีความเห็็นเป็็นลายลัักษณ์์อักั ษร
		ว่่ า การอยู่่�ภายใต้้ บัั ง คัั บ แห่่ ง ทรัั พยสิิ ทธิิ ห รืือการมีี
		
ข้้ อ พิิ พ าทนั้้� น ไม่่ ก ระทบต่่ อ การหาประโยชน์์ จ าก
		
อสัั ง หาริิ มท รัั พ ย์์ ดัั ง กล่่ า วอย่่ า งมีีนัั ยสำำ�คัั ญ และ
		
เงื่อ่� นไขการได้้มาซึ่่ง� อสัังหาริิมทรััพย์์นั้้น� ยัังเป็็นประโยชน์์
		
แก่่ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์โดยรวม

1.3) การทำำ�สััญญาเพื่่�อให้้ได้้มาซึ่่�งอสัังหาริิมทรััพย์์ต้้องไม่่มีี
		
ข้้อตกลงหรืือข้้อผููกพัันใด ๆ ที่่�อาจส่่งผลให้้กองทรััสต์์
		
CPNREIT ไม่่สามารถจำำ�หน่่ายอสัังหาริิมทรััพย์์ในราคา
		ยุุติิธรรม (ในขณะที่่�มีีการจำำ�หน่่าย) เช่่น ข้้อตกลงที่่�ให้้
		สิิทธิแิ ก่่คู่่�สัญ
ั ญาในการซื้้�ออสัังหาริิมทรััพย์์ของกองทรััสต์์
		
CPNREIT ได้้ก่่อนบุุคคลอื่่�น โดยมีีการกำำ�หนดราคาไว้้
		
แน่่นอนล่่วงหน้้าแล้้ว เป็็นต้้น หรืืออาจมีีผลให้้กองทรััสต์์
		
CPNREIT มีีหน้้าที่่�มากกว่่าปกติิที่่�ผู้้�เช่่าพึึงมีีเมื่่�อสััญญา
		
เช่่าสิ้้�นสุุดลง
1.4) อสัังหาริิมทรััพย์์ที่่�ได้้มา เมื่่�อรวมกัับอสัังหาริิมทรััพย์์
		
ที่่�กองทรััสต์์ CPNREIT เป็็นเจ้้าของอยู่่�แล้้ว ต้้องพร้้อม
		จะนำำ�ไปจััดหาประโยชน์์ โดยคิิดเป็็นมููลค่่ารวมกัันไม่่น้อ้ ย
		
กว่่าร้้อยละ 75 ของมููลค่่าหน่่วยทรััสต์์ที่่�ขออนุุญาต
		
เสนอขายรวมทั้้�งจำำ�นวนเงิินกู้้�ยืืม (ถ้้ามีี) ทั้้�งนี้้� กองทรััสต์์
		
CPNREIT อาจลงทุุนในโครงการที่่ยั� งั ก่่อสร้้างไม่่แล้้วเสร็็จ
		
ได้้ โดยมููลค่่าของเงิินลงทุุนที่่จ� ะทำำ�ให้้ได้้มาและใช้้พัฒ
ั นา
		
อสัังหาริิมทรััพย์์ให้้แล้้วเสร็็จเพื่่�อนำำ�ไปจััดหาประโยชน์์
		ต้้ อ งไม่่ เ กิิ น ร้้ อ ยละ10 ของมูู ล ค่่ า ทรัั พ ย์์ สิิ น รวมของ
		
กองทรัั ส ต์์ CPNREIT (ภายหลัั ง การเสนอขาย
		
หน่่วยทรััสต์์) และต้้องแสดงได้้ว่า่ จะมีีเงิินทุุนหมุุนเวีียน
		
เพีียงพอเพื่่อ� การพััฒนาดัังกล่่าว โดยไม่่ส่ง่ ผลกระทบกัับ
		
ความอยู่่�รอดของกองทรััสต์์ CPNREIT
2)	ผู้้�จััดการกองทรััสต์์อาจมีีการว่่าจ้้างที่่ปรึึ
� กษาที่่มีี� ความเชี่่ยวช
� าญ
เฉพาะทาง เช่่น ที่่�ปรึึกษาทางการเงิิน ผู้้�สอบบััญชีี ที่่�ปรึึกษา
กฎหมาย หรืือที่่ปรึึ
� กษาทางวิิศวกรรม เป็็นต้้น เพื่่อ� มาดำำ�เนิินการ
	ศึึกษาในประเด็็นต่่าง ๆ ที่่�มีีความเกี่่�ยวข้้องกัับการพิิจารณา
	ตััดสิินใจลงทุุนในอสัังหาริิมทรััพย์์ และตรวจสอบหรืือสอบทาน
(Due Diligence) อสัังหาริิมทรััพย์์ที่่�กองทรััสต์์ CPNREIT
	จะลงทุุน ตามหลัักเกณฑ์์ที่่�กำำ�หนดในข้้อ 3.2 และผู้้�จััดการ
กองทรััสต์์จะประเมิินความเสี่่�ยงด้้านต่่าง ๆ ที่่�อาจเกิิดจาก
การลงทุุนในอสัังหาริิมทรััพย์์นั้้�น ๆ พร้้อมทั้้�งจััดให้้มีีแนวทาง
การบริิ ห ารความเสี่่� ย งด้้ วย ทั้้� ง นี้้� ความเสี่่� ย งดัั ง กล่่ า วให้้
หมายความรวมถึึงความเสี่่�ยงที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการพััฒนาหรืือ
	ก่่อสร้้างอสัังหาริิมทรััพย์์ (ถ้้ามีี) เพื่่�อให้้มั่่�นใจได้้ว่่าผู้้�จััดการ
กองทรััสต์์ได้้มีีการศึึกษาและพิิจารณาข้้อมููลและปััจจััยต่่าง ๆ
ที่่� สำำ�คัั ญ เกี่่� ยวกัั บ การตัั ด สิิ น ใจลงทุุ น ในอสัั ง หาริิ มท รัั พ ย์์
อย่่างครบถ้้วน ถููกต้้องและเพีียงพอ
3) เมื่่� อพิิ จารณาได้้ ข้้ อมูู ล ผลการศึึกษาตามข้้ อ 2) แล้้ ว และ
	ผู้้�จััดการกองทรััสต์์พิิจารณาว่่าอสัังหาริิมทรััพย์์นั้้�นผ่่านเกณฑ์์
ที่่�กำำ�หนด ผู้้�จััดการกองทรััสต์์ดำำ�เนิินการตามกระบวนการ
การได้้มาซึ่่�งทรััพย์์สิินหลัักเพิ่่�มเติิมตามข้้อ 3.3 ซึ่่�งรวมถึึง
การดำำ� เนิิ น การขอความเห็็ น ชอบจากทรัั ส ตีีว่่ า การลงทุุ น
และ/หรืือ ได้้มาในทรััพย์์สินิ ดัังกล่่าวเป็็นไปตามข้้อกำำ�หนดของ
	สััญญาก่่อตั้้ง� ทรััสต์์ สััญญาที่่เ� กี่่ยว
� ข้้อง และกฎหมายที่่เ� กี่่ยว
� ข้้อง
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และการดำำ�เนิินการขออนุุมััติิตามเกณฑ์์ที่่�กำำ�หนดตามสััญญา
	ก่่อตั้้�งทรััสต์์และกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
4) ในกรณีีที่่� เ ป็็ น การพิิ จ ารณาจำำ� หน่่ า ยไปซึ่่� ง ทรัั พ ย์์ สิิ น หลัั ก
	ผู้้�จััดการกองทรััสต์์จะประเมิินทรััพย์์สิินหลัักที่่�จะจำำ�หน่่ายไป
โดยพิิ จ ารณาถึึงข้้ อ ดีี ข้้ อ เสีียและโอกาสในการสร้้ า งกำำ� ไร
	รวมถึึงความเสี่่�ยงในการจำำ�หน่่ายไปซึ่่�งทรััพย์์สิินหลัักนั้้�น โดย
	ผู้้�จััดการกองทรััสต์์จะดำำ�เนิินการตามกระบวนการจำำ�หน่่ายไป
	ซึ่่�งทรััพย์์สินิ หลัักตามข้้อ 3.4 ซึ่่ง� รวมถึึงการดำำ�เนิินการขอความ
เห็็นชอบจากทรััสตีีว่่าการจำำ�หน่่ายไปซึ่่�งทรััพย์์สินิ หลัักดัังกล่่าว
เป็็นไปตามข้้อกำำ�หนดของสััญญาก่่อตั้้ง� ทรััสต์์ สััญญาที่่เ� กี่่ยว
� ข้้อง
และกฎหมายที่่� เ กี่่� ยว ข้้ อ ง และการดำำ� เนิิ น การขออนุุ มัั ติิ
	ตามเกณฑ์์ ที่่� กำำ� หนดตามสัั ญ ญาก่่ อ ตั้้� ง ทรัั ส ต์์ แ ละกฎหมาย
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
3.2 การตรวจสอบและสอบทาน (Due Diligence) อสัังหาริิมทรััพย์์
	ที่่�กองทรััสต์์ CPNREIT จะลงทุุน
เมื่่�อผู้้�จััดการกองทรััสต์์พิิจารณาคััดเลืือกทรััพย์์สิินหลัักที่่�จะลงทุุน
ตามขั้้� น ตอนที่่� กำำ� หนดแล้้ ว ก่่ อ นการได้้ ม าซึ่่� ง ทรัั พ ย์์ สิิ น หลัั ก และ
อุุปกรณ์์ (ถ้้ามีี) ในแต่่ละครั้้�ง ผู้้�จััดการกองทรััสต์์ จะดำำ�เนิินการ
ตรวจสอบหรืือสอบทาน (Due Diligence) ข้้อมููลและสััญญาต่่าง ๆ
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับทรััพย์์สิินหลัักและอุุปกรณ์์ (ถ้้ามีี) เช่่น ข้้อมููลด้้าน
การเงิินและกฎหมาย เป็็นต้้น เพื่่�อประกอบการตััดสิินใจลงทุุนและ
การเปิิดเผยข้้อมููลที่่�ถููกต้้อง ทั้้�งนี้้� ในการดำำ�เนิินการตรวจสอบและ
สอบทาน (Due Diligence) ดัังกล่่าว ผู้้�จััดการกองทรััสต์์จะจััดให้้มีี
การตรวจสอบและสอบทานในเรื่่�องต่่าง ๆ ดัังต่่อไปนี้้�
1) การตรวจสอบเกี่่�ยวกัับอสัังหาริิมทรััพย์์และคู่่�สััญญา
1.1)	ศึึกษาความสามารถของคู่่�สัั ญ ญาในการเข้้ า ทำำ�นิิ ติิ ก รรม
	ตลอดจนความครบถ้้วน ถููกต้้องและบัังคัับได้้ตามกฎหมายของ
เอกสารสิิ ทธิิ ห รืือเอกสารสัั ญ ญาที่่� เ กี่่� ยว ข้้ อ ง ในกรณีีที่่�
อสัังหาริิมทรััพย์์ที่่�จะลงทุุนอยู่่�ในต่่างประเทศ ต้้องตรวจสอบ
และสอบทานความสามารถของกองทรััสต์์ CPNREIT ในการ
ได้้มาและถืือครองอสัังหาริิมทรััพย์์ตามกฎหมายของประเทศ
	ดัังกล่่าว โดยต้้องจััดให้้มีีความเห็็นของที่่�ปรึึกษาทางกฎหมาย
ที่่� เชี่่� ยวช าญในกฎหมายของประเทศนั้้�น ๆ ประกอบการ
	ตรวจสอบและสอบทานด้้ วย ทั้้� ง นี้้� เพื่่� อ ให้้ มั่่� น ใจได้้ ว่่ า
การจำำ�หน่่าย จ่่าย โอนอสัังหาริิมทรััพย์์ หรืือการเข้้าทำำ�สััญญา
ที่่� เ กี่่� ยว เนื่่� อ งกัั บ อสัั ง หาริิ มท รัั พ ย์์ เ พื่่� อ กองทรัั ส ต์์ CPNREIT
เป็็นไปอย่่างถููกต้้องและมีีผลใช้้บัังคัับได้้ตามกฎหมาย
1.2)	ศึึกษาสภาพของอสัั ง หาริิ มท รัั พ ย์์ ที่่� ก องทรัั ส ต์์ CPNREIT
	จะลงทุุน โดยอย่่างน้้อยต้้องมีีการศึึกษารายละเอีียดในประเด็็น
	ดัังนี้้�
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1.	พิิ จ ารณาทำำ� เลที่่� ตั้้� ง สภาพเศรษฐกิิ จ และสภาวะการ
		 แข่่งขัันของตลาดอสัังหาริิมทรััพย์์ประเภทนั้้�นในช่่วงที่่�
		ผ่่านมา รวมทั้้�งแนวโน้้ม ความต่่อเนื่่อ� งและความสม่ำำ��เสมอ
		ของรายได้้จากอสัังหาริิมทรััพย์์ประเภทนั้้�นในอนาคต เช่่น
		 ก)	พิิจารณาอััตราพื้้�นที่่�ที่่�ปล่่อยเช่่าได้้ย้้อนหลัังอย่่างน้้อย
			 3 ปีี (กรณีีเป็็นอสัังหาริิมทรััพย์์ที่่�เริ่่�มเปิิดดำำ�เนิินการ
			มาแล้้ วน้้ อ ยกว่่ า 3 ปีี ให้้ ใช้้ ข้้ อ มูู ล ตั้้� ง แต่่ เริ่่� ม เปิิ ด
			ดำำ�เนิินการ) เพื่่�อประเมิินความสามารถในการแข่่งขััน
			 เปรีียบเทีียบกัับคู่่�แข่่ง
		ข)	พิิจารณาอััตราหรืือราคาเช่่าของอสัังหาริิมทรััพย์์นั้้�น
			 ในช่่วงที่่�ผ่่านมาเปรีียบเทีียบกัับคู่่�แข่่ง เพื่่�อประเมิิน
			 โอกาสในการสร้้ า งรายได้้ แ ละเพิ่่� ม ผลตอบแทน
			 ในอนาคต
		 ค)	วิิเคราะห์์ข้อ้ มููลอื่่น� ๆ ที่่มีี� ความเกี่่ยว
� ข้้องกัับสภาพตลาด
			 อสัังหาริิมทรััพย์์นั้้�น เช่่น การขยายตััวทางเศรษฐกิิจ
			ซึ่่� ง จะมีีผลต่่ อ อุุ ป สงค์์ (Demand) และอุุ ปท าน
			 (Supply) ในตลาด
2.	พิิจารณามููลค่่าของอสัังหาริิมทรััพย์์ ซึ่่�งต้้องมีีขนาดใหญ่่
		 เพีียงพอที่่� จ ะทำำ� ให้้ เ กิิ ด การประหยัั ด ขนาดการลงทุุ น
		 (Economy of Scale) ในการบริิหารจััดการกองทรััสต์์
		 CPNREIT
3.	วิิ เ คราะห์์ ฐ านะการเงิิ น ผลการดำำ� เนิิ น งาน และ
		 ความสามารถในการก่่ อ ให้้ เ กิิ ด ประโยชน์์ สุุ ทธิิ ข อง
		 อสัังหาริิมทรััพย์์นั้้�น ๆ ในอดีีต (Track Record) อย่่างน้้อย
		 ในช่่วง 3 ปีีที่ผ่่� ่านมา และในช่่วง 2 ปีีล่่าสุุด ต้้องพิิจารณา
		 ผลการดำำ�เนิินงานในแต่่ละเดืือน เพื่่อ� ประเมิินความผัันผวน
		ของรายได้้ตามฤดููกาล (Seasonal Effect) (กรณีีเป็็น
		 อสัังหาริิมทรััพย์์ที่่�เริ่่�มเปิิดดำำ�เนิินการมาแล้้วน้้อยกว่่า 3 ปีี
		 ให้้ใช้้ข้้อมููลตั้้�งแต่่เริ่่�มเปิิดดำำ�เนิินการ) เช่่น
		 ก)	วิิเคราะห์์ค่่าใช้้จ่่ายและกำำ�ไรจากการปล่่อยเช่่าในอดีีต
			ว่่ า อยู่่�ในระดัั บ สูู ง กว่่ า หรืือต่ำำ�� กว่่ า หรืือใกล้้ เ คีียงกัั บ
			 อสัังหาริิมทรััพย์์ประเภทเดีียวกัันหรืือใกล้้เคีียงกััน
			 เพื่่�อพิิจารณาแนวทางในการควบคุุมและปรัับปรุุง
			ค่่าใช้้จ่่ายเพื่่�อสร้้างผลตอบแทนที่่�ดีีให้้แก่่กองทรััสต์์
			 CPNREIT
		ข)
			
			
			
			
			
			

กรณีีเป็็ น อสัั ง หาริิ มท รัั พ ย์์ ที่่� ส ร้้ า งขึ้้� น ใหม่่ แ ละไม่่ มีี
ผลการดำำ�เนิินงานในอดีีต (Track Record) หรืือเป็็น
อสัังหาริิมทรััพย์์ที่่�เริ่่�มเปิิดดำำ�เนิินการมาแล้้วน้้อยกว่่า
3 ปีี การศึึกษาจะพิิ จ ารณาผลประกอบการของ
อสัังหาริิมทรััพย์์ประเภทใกล้้เคีียงที่่�อยู่่�ในทำำ�เลที่่�ตั้้�ง
ใกล้้เคีียงกััน รวมถึึงวิิเคราะห์์อุุปสงค์์ (Demand)
และอุุปทาน (Supply) ของอสัังหาริิมทรััพย์์ประเภทนั้้�น

			 เพื่่�อประเมิินความเสี่่�ยงและความผัันผวนของรายได้้
			 และความเหมาะสมในการลงทุุนระยะยาว
		 ค) กรณีีอสัังหาริิมทรััพย์์อยู่่�ในทำำ�เลที่่�ตั้้�งซึ่่�งมีีศัักยภาพ
			 ที่่จ� ะเพิ่่�มรายได้้ค่า่ เช่่าให้้มากขึ้้น� กว่่าผลการดำำ�เนิินงาน
			 ในอดีีต (Track Record) ที่่�ผ่า่ นมา ประกอบกัับอาคาร
			ยัังอยู่่�ในสภาพดีีและสามารถใช้้จััดหาประโยชน์์ได้้
			 โดยไม่่ จำำ� เป็็ น ต้้ อ งลงทุุ น เพิ่่� ม เติิ ม เป็็ น จำำ� นวนมาก
			 หากกองทรััสต์์ CPNREIT จะลงทุุนในอสัังหาริิมทรััพย์์
			นั้้� น ผู้้�จัั ด การกองทรัั ส ต์์ จ ะมีีการกำำ� หนดแผนงาน
			 ที่่�ชััดเจนเกี่่�ยวกัับการปรัับปรุุงการบริิหารจััดการหรืือ
			 แผนการตลาดที่่�จะทำำ�ให้้อสัังหาริิมทรััพย์์นั้้�นจััดหา
			 ผลประโยชน์์ได้้มากขึ้้�นในอนาคต
4.	วิิเคราะห์์และประเมิินผู้้�เช่่าในช่่วงที่่�ผ่่านมา เช่่น ประวััติิ
		 การจ่่ายชำำ�ระค่่าเช่่า ข้้อมููลการต่่อสััญญาเช่่าของผู้้�เช่่า
		รายเดิิม การปรัับเพิ่่�มค่่าเช่่า ประเภทธุุรกิิจและสััญชาติิ
		ของผู้้�เช่่า สััดส่่วนผู้้�เช่่ารายใหญ่่ เป็็นต้้น เพื่่อ� ระบุุความเสี่่ย� ง
		 ที่่� อ าจเกิิ ด ขึ้้� น จากการปล่่ อ ยเช่่ า และวางแผนป้้ อ งกัั น
		 ความเสี่่� ย ง รวมทั้้� ง เปิิ ด เผยเป็็ น ปัั จจัั ย ความเสี่่� ย งไว้้ ใ น
		 แบบแสดงรายการข้้อมููลและหนัังสืือชี้้�ชวนของกองทรััสต์์
		 CPNREIT ให้้ผู้้�ลงทุุนได้้ทราบโดยชััดเจน
5.	จััดให้้มีีการตรวจสอบความแข็็งแรงของอาคารสิ่่�งปลููกสร้้าง
		 และสภาพของทรััพย์์สินิ ภายในอาคารสิ่่�งปลููกสร้้าง เพื่่อ� ให้้
		มั่่�นใจได้้ว่่าอยู่่�ในสภาพดีีพร้้อมจััดหาผลประโยชน์์ได้้ทัันทีี
		ตรวจสอบประวัั ติิ ก ารซ่่ อ มแซมหรืือต่่ อ เติิ ม อาคาร
		สิ่่�งปลููกสร้้างว่่ากระทํําได้้โดยถููกต้้องตามหลัักวิิศวกรรม
		ตรวจสอบประวัั ติิ ก ารตรวจเช็็ ค และซ่่ อ มบํํารุุ ง ของ
		 สาธารณููปโภคและอุุปกรณ์์ต่่าง ๆ ภายในอาคารว่่ามีีการ
		ดํําเนิินการโดยครบถ้้วนตามรอบระยะเวลาที่่�เหมาะสม
		 เพื่่�อให้้สามารถใช้้ประโยชน์์ได้้เป็็นระยะเวลานาน
6.	ตรวจสอบการปฏิิบััติิตามกฎหมายเกี่่�ยวกัับการควบคุุม
		 อาคารสิ่่�งปลููกสร้้าง ดัังนี้้�
		 ก)	ตรวจสอบว่่ามีีเอกสารหลัักฐานซึ่่ง� บ่่งชี้้ว่� า่ มีีการก่่อสร้้าง
			ถููกต้้องตามมาตรฐานความปลอดภััยที่่ย� อมรัับกัันทั่่�วไป
		ข)	ตรวจสอบการซ่่ อ มแซมหรืือต่่ อ เติิ มดัั ด แปลง
			สิ่่� ง ปลูู ก สร้้ า งที่่� ผ่่ า นมาว่่ า มีีการปฏิิ บัั ติิ เ ป็็ น ไปตาม
			มาตรฐานความปลอดภััยที่่�หน่่วยงานทางการกํําหนด
			 หรืือไม่่
		 ค) กรณีีมีีเหตุุแผ่่นดิินไหวในพื้้�นที่่�บริิเวณนั้้�น หรืืออาคาร
			สิ่่� ง ปลูู ก สร้้ า งเคยมีีเหตุุ เ พลิิ ง ไหม้้ ต้้ อ งตรวจสอบ
			 เป็็นพิิเศษในเรื่่�องความแข็็งแรงของโครงสร้้างอาคาร
			ระบบสาธารณููปโภคภายในอาคาร (เช่่น ระบบป้้องกััน

			อััคคีีภััย ทางหนีีไฟ ลิิฟท์์ บัันไดเลื่่อ� น ระบบปรัับอากาศ
			ภายในอาคาร เป็็นต้้น) ว่่าได้้รัับการตรวจเช็็คและ
			ซ่่อมบํํารุุงตามรอบระยะเวลาที่่�เหมาะสมหรืือไม่่
ทั้้�งนี้้� ภายหลัังการซื้้�ออสัังหาริิมทรััพย์์ ผู้้�จััดการกองทรััสต์์
จะจััดให้้มีีการตรวจสอบเป็็นประจํําทุุกปีี เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่า
อสัังหาริิมทรััพย์์ที่่�กองทรััสต์์ CPNREIT ได้้ลงทุุน มีีการ
ปฏิิ บัั ติิ โ ดยถูู ก ต้้ อ งครบถ้้ ว นตามข้้ อ กํําหนดต่่ า ง ๆ ใน
กฎหมายควบคุุมอาคารสิ่่�งปลููกสร้้างด้้วย
7.	ตรวจสอบการปฏิิ บัั ติิ ต ามกฎหมายสิ่่� ง แวดล้้ อ ม เช่่ น
		ตรวจสอบว่่าอาคารสิ่่�งปลููกสร้้างประเภทที่่�จะไปลงทุุนนั้้�น
		 กฎหมายกํําหนดให้้ ต้้ อ งมีีการจัั ด ทํํารายงานวิิ เ คราะห์์
		 ผลกระทบต่่ อ สิ่่� ง แวดล้้ อ มเสนอต่่ อ หน่่ วย งานทางการ
		ก่่อนที่่�จะก่่อสร้้างหรืือไม่่ และปััจจุุบัันได้้มีีการปฏิิบััติิแล้้ว
		 หรืือไม่่
8.	ตรวจสอบกรรมสิิ ทธิ์์� และ/หรืือสิิ ทธิิ ค รอบครองใน
		 อสัั ง หาริิ มท รัั พ ย์์ สิ่่� ง ปลูู ก สร้้ า ง หรืือทรัั พ ย์์ สิิ น ใดๆ บน
		 อสัั ง หาริิ มท รัั พ ย์์ นั้้� น ว่่ า ผู้้�จำำ� หน่่ า ยอสัั ง หาริิ มท รัั พ ย์์ ใ ห้้
		 กองทรััสต์์ CPNREIT เป็็นผู้้�ถืือกรรมสิิทธิ์์� โดยถููกต้้อง
		ตามกฎหมาย และเอกสารต่่าง ๆ ที่่�ใช้้ในการจดทะเบีียน
		 การโอนและรัับโอน หรืือเอกสารให้้ความยิินยอมในการ
		ซื้้� อ ขายอสัั ง หาริิ มท รัั พ ย์์ นั้้� น มีีการจัั ด ทํําโดยถูู ก ต้้ อ ง
		ตามกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
9.	ตรวจสอบขอบเขตของที่่�ดิินที่่�จะซื้้�อหรืือเช่่าว่่ามีีการรัังวััด
		 ที่่�ดิินเพื่่�อทำำ�หมุุดแบ่่งเขตที่่�ดิินโดยชััดเจน เพื่่�อป้้องกััน
		ปัั ญ หาการรุุ ก ล้ำำ��พื้้� น ที่่� หรืือปัั ญ หาได้้ รัั บ มอบที่่� ดิิ น
		 ไม่่ครบถ้้วนตามโฉนดที่่�ดิิน กรณีีการลงทุุนในกรรมสิิทธิ์์�
		 และ/หรืือสิิทธิิครอบครองในอสัังหาริิมทรััพย์์
10.	ตรวจสอบว่่ า อสัั ง หาริิ มท รัั พ ย์์ ไ ม่่ ไ ด้้ ติิ ด ภาระผูู ก พัั น
		ตามกฎหมายหรืือสััญญา หรืือมีีข้้อพิิพาทใด ๆ ที่่�จะเป็็น
		 ข้้อจำำ�กััดในการจััดหาผลประโยชน์์ในระยะต่่อไป เช่่น
		 ก) หากหน่่วยงานรััฐไม่่ต่่อสััญญาเช่่าที่่�ดิินให้้แก่่เจ้้าของ
			สิิ ทธิิ ก ารเช่่ า อสัั ง หาริิ มท รัั พ ย์์ ที่่� จ ะจำำ� หน่่ า ยให้้ แ ก่่
			 กองทรััสต์์ CPNREIT จะทํําให้้การจััดหาผลประโยชน์์
			 บนสิิทธิิการเช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์นั้้�นต้้องสิ้้�นสุุด หรืือ
			ต้้องเปลี่่ย� นแปลงรููปแบบการจััดหาผลประโยชน์์ใหม่่
			 เป็็นแบบอื่่�น
		ข)	มีีข้้ อ ร้้ อ งเรีียนจากผู้้�เช่่ า หรืือผู้้�พัั ก อาศัั ย ในบริิ เวณ
			 ใกล้้ เ คีียง อัั น จะมีีผลต่่ อ การปล่่ อ ยเช่่ า พื้้� น ที่่� ข อง
			 กองทรััสต์์ CPNREIT ในระยะต่่อไป เป็็นต้้น
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11.	ตรวจสอบว่่าอสัังหาริิมทรััพย์์ที่่�จะซื้้�อนั้้�นมีีทางเข้้าออก
		 หรืือไม่่ หากไม่่ มีี และต้้ อ งใช้้ ท างเข้้ า ออกซึ่่� ง เป็็ น ของ
		บุุคคลอื่่น� ผู้้�จััดการกองทรััสต์์ต้้องจััดให้้มีีการจดทะเบีียน
		ภาระจำำ�ย อม ภาระติิ ด พัั น หรืือสิิ ทธิิ อื่่� น ใดที่่� ทำำ� ให้้
		 อสัังหาริิมทรััพย์์นั้้น� ใช้้ทางเข้้าออกของบุุคคลอื่่น� ได้้ ให้้แก่่
		 กองทรััสต์์ CPNREIT ในกรณีีที่่�ผู้้�จััดการกองทรััสต์์ได้้รัับ
		 ข้้อมููลว่่าทางเข้้าออกเป็็นที่่�สาธารณะ ต้้องตรวจสอบว่่า
		ทางเข้้าออกนั้้�นเป็็นที่่�สาธารณะจริิงตามที่่�ได้้รัับแจ้้งด้้วย
12.	พิิจารณาความเหมาะสมของราคาซื้้�ออสัังหาริิมทรััพย์์
		 หรืือราคาสิิทธิกิ ารเช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์ โดยต้้องเป็็นราคา
		 ที่่�ให้้ผลตอบแทนคุ้้�มค่่ากัับการลงทุุนในระยะยาว และ
		 สอดคล้้องกัับเงื่อ่� นไขการจััดหาผลประโยชน์์ที่ต่� กลงกัันไว้้
		กัับผู้้�สนัับสนุุน (Sponsor) รวมทั้้�งต้้องคํํานึึงถึึงภาระ
		ค่่าใช้้จ่า่ ยต่่างๆ ที่่ก� องทรััสต์์ CPNREIT จะต้้องรัับผิิดชอบ
		ภายหลัังการซื้้�อ (เช่่น ค่่าใช้้จ่่ายในการซ่่อมแซมปรัับปรุุง
		 อาคารเนื่่�องจากทรุุดโทรมมากจนกระทบต่่อการจััดหา
		ประโยชน์์ภายหลัังจากที่่�ซื้้�อมา หรืือค่่าใช้้จ่่ายในการ
		รื้้�อถอนสิ่่ง� ปลููกสร้้างเมื่่อ� ครบอายุุสัญ
ั ญาเช่่า) และกํําหนด
		อััตราคิิดลด (Discount Rate) ในการคิิดลดมููลค่่าปััจจุบัุ นั
		ของกระแสรายได้้ สุุ ทธิิ ใ นอนาคต ให้้ เ หมาะสมกัั บ
		 ความเสี่่ย� งของความผัันผวนของรายได้้ค่่าเช่่าในอนาคต
13.	ตรวจสอบข้้อมููลการชำำ�ระภาษีีหรืือค่่าใช้้จ่่ายต่่าง ๆ บน
		 อสัังหาริิมทรััพย์์ว่า่ ได้้มีีการชำำ�ระต่่อหน่่วยงานที่่เ� กี่่ยว
� ข้้อง
		 อย่่างถููกต้้องครบถ้้วน
1.3) ในกรณีีกองทรััสต์์ CPNREIT ให้้เช่่าทรััพย์์สิินแก่่ผู้้�เช่่าช่่วง
	ทรัั พ ย์์ สิิ น หลัั ก ต้้ อ งมีีการวิิ เ คราะห์์ ส ถานะของผู้้�เช่่ า ช่่ ว ง
	ทรัั พ ย์์ สิิ น หลัั ก และความพร้้ อ มในการบริิ ห ารจัั ด การ
อสัังหาริิมทรััพย์์ของกองทรััสต์์ CPNREIT อาทิิ ความสามารถ
	ของคู่่�สัั ญ ญาในการเข้้ า ทำำ�นิิ ติิ ก รรม ความพร้้ อ มในด้้ า น
	ระบบงาน ความพร้้อมในด้้านบุุคลากรและประสบการณ์์
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง เป็็นต้้น
2) การตรวจสอบเกี่่�ยวกัับข้้อพิิจารณาในการทำำ�สััญญา
2.1) กรณีีที่่� ก องทรัั ส ต์์ CPNREIT มีีการลงทุุ น ในสิิ ทธิิ ก ารเช่่ า
อสัั ง หาริิ มท รัั พ ย์์ (Leasehold) ต้้ อ งพิิ จ ารณาเกี่่� ยวกัั บ
การกํําหนดเงื่่�อนไขต่่าง ๆ เพื่่�อรัักษาประโยชน์์ของกองทรััสต์์
CPNREIT เช่่น
1.	สัั ญ ญาเช่่ า ไม่่ มีี เงื่่� อ นไขที่่� ทํํ าให้้ ก องทรัั ส ต์์ CPNREIT
		มีีหน้้าที่่ม� ากกว่่าหน้้าที่่�อัันเป็็นปกติิที่่�ผู้้�เช่่าต้้องกระทํํา
2. ไม่่มีีการกำำ�หนดเงื่อ่� นไขที่่ผู้้�� ให้้เช่่าสามารถยกเลิิกสััญญาเช่่า
		 แก่่กองทรััสต์์ CPNREIT ได้้โดยทัันทีี แม้้ว่่ากองทรััสต์์
		 CPNREIT จะมิิได้้กระทำำ�ผิิดเงื่่�อนไขใด ๆ ในสััญญา
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3.	มีีเงื่อ่� นไขที่่ใ� ห้้สิิทธิแิ ก่่กองทรััสต์์ CPNREIT ในการบอกเลิิก
		สััญญาเช่่ากัับผู้้�ให้้เช่่าได้้ทัันทีี ในกรณีีที่่�ผู้้�ให้้เช่่ากระทํําผิิด
		 เงื่่�อนไขของสััญญาเช่่า
4.	มีีการกํําหนดรายละเอีียด เงื่อ่� นไข และสิิทธิขิ องกองทรััสต์์
		 CPNREIT ในการต่่ออายุุสััญญาเช่่า
5.	มีีการกำำ�หนดเงื่่�อนไขและสิิทธิิของกองทรััสต์์ CPNREIT
		 ที่่จ� ะซื้้อ� อสัังหาริิมทรััพย์์ที่เ่� ช่่านั้้�นได้้ก่อ่ นบุุคคลอื่่น� ในราคา
		 ไม่่ สูู ง ไปกว่่ า ราคาที่่� มีีบุุ ค คลอื่่� น เสนอซื้้� อ หากผู้้�ให้้ เช่่ า
		ประสงค์์จะจำำ�หน่่ายอสัังหาริิมทรััพย์์นั้้�น
6.	มีีการกํําหนดเงื่่�อนไขและสิิทธิิของกองทรััสต์์ CPNREIT
ในการจำำ�หน่่ายสิิทธิิการเช่่า (เช่่น หากในระยะต่่อมา
		 อสัั ง หาริิ มท รัั พ ย์์ นั้้� น มีีราคาเพิ่่� มขึ้้� น และกองทรัั ส ต์์
		 CPNREIT จะได้้กํําไรจากการจำำ�หน่่ายทรััพย์์สิินสููงกว่่า
		กํําไรจากการปล่่อยเช่่า กองทรััสต์์ CPNREIT ก็็มีีทางเลืือก
		 ในการจำำ�หน่่ายทรััพย์์สิินได้้ เป็็นต้้น)
2.2)	ตรวจสอบภาระภาษีีหรืือค่่าใช้้จ่่ายต่่าง ๆ บนอสัังหาริิมทรััพย์์
	นั้้� น โดยจะกำำ� หนดให้้ ชัั ด เจนว่่ า เป็็ น ความรัั บ ผิิ ด ชอบของ
กองทรััสต์์ CPNREIT หรืือผู้้�สนัับสนุุน (Sponsor)
2.3)	พิิ จ ารณากำำ� หนดมาตรการป้้ อ งกัั น ความขัั ด แย้้ ง ทาง
ผลประโยชน์์ที่อ่� าจเกิิดขึ้้น� เช่่น ผู้้�สนัับสนุุน (Sponsor) มีีธุุรกิจิ
ที่่�แข่่งขัันกัับกองทรััสต์์ CPNREIT ในบริิเวณพื้้�นที่่�ใกล้้เคีียงกััน
เป็็นต้้น
2.4) กรณีีที่่� ก องทรัั ส ต์์ CPNREIT จะลงทุุ น ในสิิ ทธิิ ก ารเช่่ า
อสัั ง หาริิ มท รัั พ ย์์ ใ นลัั ก ษณะที่่� เ ป็็ น การเช่่ า ช่่ ว ง จะจัั ด ให้้ มีี
	มาตรการป้้องกัันความเสี่่�ยงหรืือการเยีียวยาความเสีียหาย
ที่่�อาจเกิิดขึ้้�นจากการผิิดสััญญาเช่่าหรืือการไม่่สามารถบัังคัับ
	ตามสิิทธิิในสััญญาเช่่า
2.5)	ก่่ อ นกองทรัั ส ต์์ CPNREIT จะจ่่ า ยเงิิ น เพื่่� อ ซื้้� อ หรืือเช่่ า
อสัังหาริิมทรััพย์์ ผู้้�จััดการกองทรััสต์์จะตรวจสอบให้้มั่่�นใจว่่า
กองทรััสต์์ CPNREIT ได้้รัับโอนกรรมสิิทธิ์์�ในอสัังหาริิมทรััพย์์
(กรณีีการลงทุุนในกรรมสิิทธิ์์�ในอสัังหาริิมทรััพย์์ (Freehold))
หรืือได้้จดทะเบีียนสิิทธิกิ ารเช่่า (กรณีีการลงทุุนในสิิทธิกิ ารเช่่า
อสัังหาริิมทรััพย์์ (Leasehold)) และ/หรืือได้้มาซึ่่�งทรััพยสิิทธิิ
	อื่่�นใดในอสัังหาริิมทรััพย์์ที่่�ลงทุุน รวมทั้้�งได้้รัับมอบทรััพย์์สิิน
ที่่� ว างเป็็ น หลัั ก ประกัั น แก่่ ก องทรัั ส ต์์ CPNREIT หนัั ง สืือ
	ค้ำำ��ปร ะกัั น และ/หรืือสัั ญ ญาค้ำำ��ปร ะกัั น ตลอดจนการ
	จดทะเบีียนภาระจำำ�ยอมต่่าง ๆ บนอสัังหาริิมทรััพย์์ เพื่่�อ
	ประโยชน์์ในการจััดหาผลประโยชน์์ของกองทรััสต์์ CPNREIT
โดยครบถ้้วนถููกต้้องตามกฎหมาย และตรงตามข้้อมููลที่่เ� ปิิดเผย
	ต่่อผู้้�ลงทุุนแล้้ว และในกรณีีที่่�อสัังหาริิมทรััพย์์ที่่�กองทรััสต์์
CPNREIT ได้้รัับมอบนั้้�น มีีส่่วนที่่�เป็็นอาคารสิ่่�งปลููกสร้้าง

เฟอร์์ นิิ เจอร์์ และ/หรืืออุุ ป กรณ์์ เ ครื่่� อ งใช้้ ต่่ า ง ๆ ผู้้�จัั ด การ
กองทรััสต์์ต้อ้ งจััดให้้มีีการจััดทำำ�ทะเบีียนทรััพย์์สินิ โดยละเอีียด
เพื่่�อประโยชน์์ในการตรวจสอบความถููกต้้องครบถ้้วนและ
ความมีีอยู่่�จริิ ง ของทรัั พ ย์์ สิิ น แต่่ ล ะรายการที่่� ก องทรัั ส ต์์
CPNREIT จะได้้รับั มอบ รวมทั้้�งจััดส่่งทะเบีียนทรััพย์์สินิ ดัังกล่่าว
ให้้แก่่ทรััสตีี เพื่่อ� ใช้้ในการสอบทานการปฏิิบัติั งิ านของผู้้�จััดการ
กองทรััสต์์
ทั้้�งนี้้� ผู้้�จััดการกองทรััสต์์จะบัันทึึกและจััดเก็็บข้้อมููล รวมทั้้�งเอกสาร
หลัักฐานเกี่่�ยวกัับการคััดเลืือก การตรวจสอบและการตััดสิินใจที่่�จะ
ลงทุุ น หรืือไม่่ ล งทุุ น ในทรัั พ ย์์ สิิ น ใดทรัั พ ย์์ สิิ น หนึ่่� ง ของกองทรัั ส ต์์
CPNREIT ไว้้ด้้วย
3.3 การได้้มาซึ่่�งทรััพย์์สิินหลััก
เมื่่อ� ผู้้�จััดการกองทรััสต์์พิจิ ารณาคััดเลืือกทรััพย์์สินิ หลัักที่่จ� ะลงทุุน รวม
ถึึงการตรวจสอบทรััพย์์สินิ เสร็็จสิ้้น� แล้้ว และเห็็นสมควรให้้ดำำ�เนิินการ
ลงทุุ น ในอสัั ง หาริิ มท รัั พ ย์์ นั้้� น ในการดำำ� เนิิ น การเพื่่� อ ให้้ ไ ด้้ ม าซึ่่� ง
ทรััพย์์สิินหลัักจะต้้องเป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์ดัังต่่อไปนี้้�
1) การลงทุุ น หรืือได้้ ม าซึ่่� ง อสัั ง หาริิ มท รัั พ ย์์ ห รืือสิิ ทธิิ ก ารเช่่ า
อสัังหาริิมทรััพย์์ เพื่่�อการจััดหาประโยชน์์จากอสัังหาริิมทรััพย์์
หรืือสิิทธิิการเช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์ดัังกล่่าว ผู้้�จััดการกองทรััสต์์
	จะมีีการดำำ�เนิินการดัังต่่อไปนี้้�
1.1)	จััดให้้มีีการประเมิินมููลค่่าทรััพย์์สินิ โดยผู้้�ประเมิินมููลค่่า
ทรััพย์์สิิน รวมทั้้�งดำำ�เนิินการให้้เป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์
การลงทุุนในทรััพย์์สิินตามประกาศสำำ�นัักงาน ก.ล.ต.
โดยผู้้�จััดการกองทรััสต์์จะส่่งรายการอสัังหาริิมทรััพย์์ที่่�
ได้้ รัั บ การคัั ด เลืือกในเบื้้� อ งต้้ น ให้้ ผู้้�ปร ะเมิิ น มูู ล ค่่ า
ทรัั พ ย์์ สิิ น เพื่่� อ ประเมิิ น มูู ล ค่่ า ทรัั พ ย์์ สิิ น ที่่� ก องทรัั ส ต์์
CPNREIT จะลงทุุน โดยมีีหลัักเกณฑ์์ดัังต่่อไปนี้้�
1.	ผู้้�ประเมิินมููลค่่าทรััพย์์สิินต้้องเป็็นบุุคคลที่่�ได้้รัับ
ความเห็็นชอบจากสำำ�นัักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศ
สำำ�นัักงาน ก.ล.ต. เกี่่�ยวกัับการให้้ความเห็็นชอบ
บริิษัทปร
ั ะเมิินมููลค่่าทรััพย์์สิินและผู้้�ประเมิินหลััก
2. เป็็นการประเมิินมููลค่่าอย่่างเต็็มรููปแบบที่่�มีีการ
ตรวจสอบเอกสารสิิทธิแิ ละเป็็นไปเพื่่อ� วััตถุปร
ุ ะสงค์์
สาธารณะในการเปิิดเผยข้้อมููลต่่อผู้้�ลงทุุน โดย
ผู้้�ประเมิินมููลค่่าทรััพย์์สิินอย่่างน้้อย 2 ราย
1.2)	พิิจารณาโครงสร้้างเงิินทุุน (Capital Structure) ในการ
			 ลงทุุน หรืือได้้มาซึ่่�งอสัังหาริิมทรััพย์์หรืือสิิทธิิการเช่่า
			 อสัังหาริิมทรััพย์์

1.3)	พิิจารณาในด้้านสาระสำำ�คััญของรายการดัังต่่อไปนี้้�
			 1. เป็็ น ไปตามสัั ญ ญาก่่ อ ตั้้� ง ทรัั ส ต์์ แ ละกฎหมาย
				 ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
			 2. เป็็ น ไปเพื่่� อ ประโยชน์์ ที่่� ดีี ที่่� สุุ ด ของกองทรัั ส ต์์
				 CPNREIT
			 3.	มีีความสมเหตุุสมผลและใช้้ราคาที่่�เป็็นธรรม
			 4.	ผู้้�ที่่�มีีส่่วนได้้เสีียเป็็นพิิเศษในการเข้้าทำำ�ธุุรกรรม
				จะไม่่มีีส่่วนร่่วมในการตััดสิินใจเข้้าทำำ�ธุุรกรรมนั้้�น
			 5.	ค่่ า ใช้้ จ่่ า ยในการเข้้ า ทำำ�ธุุ ร กรรมที่่� เรีียกเก็็ บ จาก
				 กองทรััสต์์ CPNREIT (ถ้้ามีี) อยู่่�ในอััตราที่่�เป็็นธรรม
				 และมีีความเหมาะสม
1.4)	ดำำ� เนิิ น การอื่่� น ใดให้้ เ ป็็ น ไปตามที่่� มีี การประกาศไว้้
			ตามหลัั ก เกณฑ์์ ก ารลงทุุ น ในทรัั พ ย์์ สิิ น ตามประกาศ
			สำำ�นัักงาน ก.ล.ต. และที่่จ� ะได้้แก้้ไขเพิ่่�มเติิม
2) ในการลงทุุนหรืือได้้มาซึ่่�งอสัังหาริิมทรััพย์์หรืือสิิทธิิการเช่่า
อสัังหาริิมทรััพย์์เพิ่่�มเติิม (Ongoing) ผู้้�จััดการกองทรััสต์์จะมีี
การดำำ�เนิินการดัังต่่อไปนี้้�
2.1) ในด้้านสาระของรายการ พิิจารณาว่่าเป็็นธุุรกรรมที่่�
			 เข้้าลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
			 1. เป็็ น ไปตามสัั ญ ญาก่่ อ ตั้้� ง ทรัั ส ต์์ แ ละกฎหมาย
				 ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
			 2. เป็็ น ไปเพื่่� อ ประโยชน์์ ที่่� ดีี ที่่� สุุ ด ของกองทรัั ส ต์์
				 CPNREIT
			 3.	มีีความสมเหตุุสมผลและใช้้ราคาที่่�เป็็นธรรม
			 4.	ค่่ า ใช้้ จ่่ า ยในการเข้้ า ทำำ�ธุุ ร กรรมที่่� เรีียกเก็็ บ จาก
				 กองทรััสต์์ CPNREIT (ถ้้ามีี) อยู่่�ในอััตราที่่�เป็็นธรรม
				 และเหมาะสม
			 5.	ผู้้�ที่่�มีีส่่วนได้้เสีียเป็็นพิิเศษในการเข้้าทำำ�ธุุรกรรม
				จะไม่่มีีส่่วนร่่วมในการตััดสิินใจเข้้าทำำ�ธุุรกรรมนั้้�น
2.2)		 ในด้้านระบบในการอนุุมัติั กิ ารทำำ�รายการ ต้้องดำำ�เนิินการ
			ดัังต่่อไปนี้้�
			 1. กรณีีเจ้้าของ ผู้้�ให้้เช่่า หรืือผู้้�โอนสิิทธิิการเช่่ามิิได้้
				 เป็็นผู้้�จััดการกองทรััสต์์ หรืือบุุคคลที่่เ� กี่่ยว
� โยงกัันกัับ
				ผู้้�จััดการกองทรััสต์์
				 ก) ได้้รัับความเห็็นชอบจากทรััสตีีว่่าเป็็นธุุรกรรม
					 ที่่�เป็็นไปตามสััญญาก่่อตั้้�งทรััสต์์และกฎหมาย
					 ที่่�เกี่่�ยวข้้องแล้้ว
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				ข) ในกรณีีที่่�เป็็นการได้้มาซึ่่�งทรััพย์์สิินหลัักที่่�เป็็น
					รายการที่่�มีีนััยสำำ�คััญ จะต้้องปฏิิบััติิให้้เป็็นไป
					ตามหลัั ก เกณฑ์์ เ กี่่� ยวกัั บ การทำำ�ร ายการที่่� มีี
					นััยสำำ�คััญด้้วย
			 2. กรณีีเจ้้าของ ผู้้�ให้้เช่่า หรืือผู้้�โอนสิิทธิิการเช่่าเป็็น
				ผู้้�จััดการกองทรััสต์์ หรืือบุุคคลที่่�เกี่่�ยวโยงกัันกัับ
				ผู้้�จัั ด การกองทรัั ส ต์์ ทางผู้้�จัั ด การกองทรัั ส ต์์ จ ะ
				ดำำ�เนิินการให้้การเข้้าทำำ�ธุรุ กรรมได้้รับั ความเห็็นชอบ
				จากทรััสตีีว่่าเป็็นธุุรกรรมที่่เ� ป็็นไปตามสััญญาก่่อตั้้ง�
				ทรััสต์์และกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง โดยกระบวนการ
				 และขั้้น� ตอนการพิิจารณาและอนุุมัติั กิ ารทำำ�รายการ
				 ให้้มีีการดำำ�เนิินการให้้เป็็นตามหลัักเกณฑ์์ที่เ่� กี่่ยว
� ข้้อง
				 ก) ได้้รัับความเห็็นชอบจากทรััสตีีว่่าเป็็นธุุรกรรม
					 ที่่�เป็็นไปตามสััญญาก่่อตั้้�งทรััสต์์และกฎหมาย
					 ที่่�เกี่่�ยวข้้องแล้้ว
				ข) ในกรณีีที่่เ� ป็็นธุุรกรรมที่่มีี� มููลค่่าเกิินกว่่า 1 (หนึ่่�ง)
					ล้้านบาท หรืือตั้้�งแต่่ร้้อยละ 0.03 (ศููนย์์จุุด
					ศูู น ย์์ ส าม) ของมูู ล ค่่ า ทรัั พ ย์์ สิิ น สุุ ทธิิ ข อง
					 กองทรััสต์์ขึ้น้� ไป แล้้วแต่่มูลู ค่่าใดจะสููงกว่่า หรืือ
					ตามเกณฑ์์ของประกาศที่่�จะแก้้ไขในอนาคต
					ต้้องได้้รัับอนุุมััติิจากคณะกรรมการบริิษััทฯ
					 หรืือให้้ เ ป็็ น ไปตามอำำ� นาจอนุุ มัั ติิ ที่่� ปร ะกาศ
					 ที่่�เกี่่�ยวข้้องกำำ�หนดด้้วย
				 ค) ในกรณีีที่่เ� ป็็นธุุรกรรมที่่มีี� มููลค่่าตั้้ง� แต่่ 20 (ยี่่สิ� บิ )
					ล้้ า นบาทขึ้้� น ไป หรืือเกิิ น ร้้ อ ยละ 3 (สาม)
					ของมููลค่่าทรััพย์์สินิ สุุทธิขิ องกองทรััสต์์ แล้้วแต่่
					 มููลค่่าใดจะสููงกว่่า หรืือ ตามเกณฑ์์ของประกาศ
					 ที่่จ� ะแก้้ไขในอนาคต ต้้องได้้รับั มติิของที่่ปร
� ะชุุม
					ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ด้้วยคะแนนเสีียงไม่่น้้อยกว่่า
					 3 ใน 4 (สามในสี่่�) ของจำำ�นวนเสีียงทั้้�งหมด
					ของผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ที่่�มาประชุุมและมีีสิิทธิิ
					 ออกเสีียง หรืือให้้ เ ป็็ น ไปตามอำำ� นาจอนุุ มัั ติิ
					 ที่่� ปร ะกาศที่่� เ กี่่� ยว ข้้ อ งกำำ� หนด นอกจากนี้้�
					ผู้้�จัั ด การกองทรัั ส ต์์ จ ะต้้ อ งจัั ด ให้้ มีี ที่่� ปรึึ กษา
					ทางการเงิินให้้ความเห็็นเกี่่�ยวกัับการวิิเคราะห์์
					 ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับทรััพย์์สิินดัังกล่่าวข้้างต้้น เพื่่�อ
					ประกอบการตััดสิินใจลงทุุนและการเปิิดเผย
					 ข้้อมููลที่่ถู� ูกต้้อง
3) ในกรณีีที่่�ต้้องขอมติิที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ หนัังสืือเชิิญ
	ประชุุมผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ ต้้องมีีความเห็็นของที่่� ปรึึ กษาทาง
การเงิินเพื่่�อประกอบการขอมติิที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ด้้วย
โดยจะนำำ�ส่่งหนัังสืือเชิิญประชุุมล่่วงหน้้าตามส่่วนที่่�ว่่าด้้วย
การเปิิดเผยข้้อมููลตามประกาศ บจ/ร 29-00 เรื่่�องการรัับ
การเปิิดเผยสารสนเทศ และการเพิิกถอนหน่่วยทรััสต์์ของทรััสต์์
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เพื่่�อการลงทุุน พ.ศ. 2558 และประกาศสำำ�นัักงาน ก.ล.ต.
ที่่� สร. 26/2555 เรื่่�องข้้อกำำ�หนดเกี่่ยวกั
� ับรายการและข้้อความ
ในสััญญาก่่อตั้้ง� ทรััสต์์ของทรััสต์์เพื่่อ� การลงทุุนในอสัังหาริิมทรััพย์์
และที่่�จะมีีการแก้้ไขเพิ่่�มเติิม
3.4 การจำำ�หน่่ายไปซึ่่�งทรััพย์์สิินหลััก
เมื่่�อผู้้�จััดการกองทรััสต์์พิิจารณาคััดเลืือกทรััพย์์สิินหลัักที่่�จะจำำ�หน่่าย
ไปเสร็็จสิ้้น� แล้้ว และเห็็นสมควรให้้ดำำ�เนิินการจำำ�หน่่ายไปซึ่่�งทรััพย์์สินิ
หลัักนั้้�น ในการดำำ�เนิินการเพื่่�อจำำ�หน่่ายไปซึ่่�งทรััพย์์สิินหลััก จะต้้อง
เป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์ดัังต่่อไปนี้้�
1)	ผู้้�จััดการกองทรััสต์์จะจััดให้้มีีการประเมิินมููลค่่าทรััพย์์สิินหลััก
	ตามหลัักเกณฑ์์ที่่�เกี่่ยว
� ข้้อง
2)	ผู้้�จััดการกองทรััสต์์จะมีีการดำำ�เนิินการจำำ�หน่่ายไปโดยเปิิดเผย
และมีีสาระของรายการตามข้้อ 3.3 2) 2.1) การได้้มาซึ่่�ง
	ทรัั พ ย์์ สิิ น หลัั ก เพิ่่� ม เติิ ม และมีีระบบการอนุุ มัั ติิ ต ามข้้ อ
3.3 2) 2.2) การได้้มาซึ่่�งทรััพย์์สิินหลัักเพิ่่�มเติิมโดยอนุุโลม
3) การจำำ�หน่่ายทรััพย์์สิินหลัักที่่�เข้้าลัักษณะดัังต่่อไปนี้้� นอกจาก
	จะต้้องเป็็นไปตามข้้อกำำ�หนดในข้้อ 2) แล้้ว จะต้้องเป็็นกรณีี
ที่่� เ ป็็ น เหตุุ จำำ� เป็็ น และสมควร โดยได้้ รัั บ อนุุ มัั ติิ จ าก
คณะกรรมการของผู้้�จััดการกองทรััสต์์ด้้วย
3.1) การจำำ�หน่่ายทรััพย์์สิินหลัักก่่อนครบ 1 ปีีนัับแต่่วัันที่่�
			 กองทรััสต์์ CPNREIT ได้้มาซึ่่�งทรััพย์์สิินหลัักนั้้�น
3.2) การจำำ�หน่่ายทรััพย์์สินิ หลัักที่่ก� องทรััสต์์ CPNREIT ได้้มา
			ซึ่่�งกรรมสิิทธิ์์�ให้้แก่่เจ้้าของเดิิม

4. การคััดเลืือกผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ และ/
หรืือผู้้�เช่่าช่่วงทรััพย์์สิินหลััก
ผู้้�จััดการกองทรััสต์์จะดำำ�เนิินการพิิจารณาและคััดเลืือกผู้้�บริิหาร
อสัั ง หาริิ มท รัั พ ย์์ และ/หรืือผู้้�เช่่ า ช่่ ว งทรัั พ ย์์ สิิ น หลัั ก โดยในการ
พิิจารณาทำำ�สััญญากัับผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ และ/หรืือผู้้�เช่่าช่่วง
ทรััพย์์สิินหลัักนั้้�น บริิษััทฯ มีีขั้้�นตอนในการดำำ�เนิินงานดัังนี้้�
1)	ประเมิินและวิิเคราะห์์คุุณสมบััติิของผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์
และ/หรืือผู้้�เช่่าช่่วงทรััพย์์สิินหลััก แต่่ละราย ซึ่่�งมีีหลัักเกณฑ์์
การพิิจารณาเป็็นไปตามระบบงานของผู้้�จััดการกองทรััสต์์
	กำำ�หนด
2)	ผู้้�จััดการกองทรััสต์์จะพิิจารณาคััดเลืือกผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์
และ/หรืือผู้้�เช่่าช่่วงทรััพย์์สิินหลััก ที่่�ได้้คะแนนรวมถ่่วงน้ำำ��หนััก
สููงสุุด และสรุุปผลการคััดเลืือกพร้้อมทั้้�งเหตุุผลในการเลืือก
ผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ และ/หรืือผู้้�เช่่าช่่วงทรััพย์์สิินหลััก
เสนอต่่ อ คณะกรรมการบริิ ษัั ท เพื่่� อ อนุุ มัั ติิ หากผู้้�บริิ ห าร
อสัังหาริิมทรััพย์์ที่่�ได้้คะแนนรวมถ่่วงน้ำำ��หนัักสููงสุุดมีีคะแนน
ไม่่ถึึงเกณฑ์์ หรืือได้้คะแนนในด้้านความรู้้� ความสามารถ และ
ประสบการณ์์ในอดีีต และด้้านระบบการควบคุุมภายในที่่�มีี

	ประสิิ ทธิิ ภ าพ/การรัั ก ษาทรัั พ ย์์ สิิ น น้้ อ ยกว่่ า ครึ่่� ง หนึ่่� ง จะ
ถืือว่่ า ไม่่ ผ่่ าน และจะต้้ องจัั ด กระบวนการสรรหาผู้้�บริิ หาร
อสัังหา-ริิมทรััพย์์ใหม่่ สำำ�หรัับผู้้�เช่่าช่่วงทรััพย์์สิินหลััก ถ้้ามีี
คะแนนรวมน้้อยกว่่าครึ่่�งหนึ่่�งถืือว่่าไม่่ผ่่าน
อย่่างไรก็็ดีี กระบวนการคััดเลืือกผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ตามที่่�
กล่่าวมาด้้านบนนั้้�น ไม่่ใช้้สำำ�หรัับการลงทุุนในทรััพย์์สิินหลัักครั้้�งแรก
3) ในการเข้้าทำำ�สััญญากัับผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ และ/หรืือ
	ผู้้�เช่่าช่่วงทรััพย์์สิินหลััก ผู้้�จััดการกองทรััสต์์จะจััดให้้มีีเงื่่�อนไข
ในสััญญาแต่่งตั้้�งผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ และ/หรืือผู้้�เช่่าช่่วง
	ทรััพย์์สิินหลััก อย่่างน้้อยดัังต่่อไปนี้้�
3.1		กำำ�หนดให้้กองทรััสต์์สามารถเลิิกสััญญาและปรัับเปลี่่ย� น
			ผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ และ/หรืือผู้้�เช่่าช่่วงทรััพย์์สิิน
			 หลััก ในกรณีีที่่�ผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ และ/หรืือ
			ผู้้�เช่่าช่่วงทรััพย์์สิินหลััก ไม่่ปฏิิบััติิตามเงื่่�อนไข หรืือ
			มีีการกระทำำ�การหรืือละเว้้นกระทำำ�การอัันเป็็นเหตุุให้้
			ขาดความน่่าเชื่่อ� ถืือในการปฏิิบัติั หิ น้้าที่่ต� ามสััญญา หรืือ
			 ไม่่ บำำ�รุุ ง รัั ก ษาทรัั พ ย์์ สิิ น ให้้ อ ยู่่�ในสภาพดีี หรืือผู้้�เช่่ า
			ทรััพย์์สิินหลัักทำำ�ทรััพย์์สิินของกองทรััสต์์เสีียหาย หรืือ
			 ไม่่บำำ�รุุงรัักษาให้้อยู่่�ในสภาพที่่�ดีีและเหมาะสมแก่่การ
			 ใช้้งานตามวััตถุุประสงค์์ดัังที่่�ระบุุไว้้ในสััญญา
3.2		กำำ�หนดให้้ผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ และ/หรืือผู้้�เช่่าช่่วง
			ทรััพย์์สิินหลัักมีีหน้้าที่่�ในการดููแลและซ่่อมบำำ�รุุงรัักษา
			ทรัั พ ย์์ สิิ น ของกองทรัั ส ต์์ เ พื่่� อ ให้้ ส ามารถใช้้ จัั ด หา
			ประโยชน์์ได้้อย่่างต่่อเนื่่�องในระยะยาว
3.3		กำำ�หนดว่่าหากบริิษััทฯ พบว่่าผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์
			 และ/หรืือผู้้�เช่่าช่่วงทรััพย์์สิินหลััก มีีการกระทำำ�หรืือ
			 การละเว้้นการกระทำำ�การอัันเป็็นเหตุุให้้ไม่่สามารถ
			ปฏิิบัติั หิ น้้าที่่ต� ามสััญญาแต่่งตั้้ง� ผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์
			 และ/หรืือสััญญาเช่่าช่่วงทรััพย์์สิินหลััก หรืือผู้้�เช่่าช่่วง
			ทรััพย์์สิินหลัักไม่่ดููแลรัักษาทรััพย์์สิินที่่�เช่่าช่่วงให้้อยู่่�ใน
			 สภาพที่่�ดีีและเหมาะสมแก่่การใช้้งานตามวััตถุุประสงค์์
			ดัั ง ที่่� ร ะบุุ ไว้้ ใ นสัั ญ ญา บริิ ษัั ท ฯ ต้้ อ งดำำ� เนิิ น การให้้ มีี
			 การบอกเลิิกสััญญาแต่่งตั้้�งผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์
			 และ/หรืือสััญญาเช่่าช่่วงทรััพย์์สิินหลััก (แล้้วแต่่กรณีี)
			 เพื่่�อที่่�บริิษััทฯ จะสามารถเข้้าไปดำำ�เนิินงานแทน หรืือ
			คััดเลืือกผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ และ/หรืือผู้้�เช่่าช่่วง
			ทรััพย์์สิินหลััก รายใหม่่เพื่่�อทดแทนรายเดิิม
3.4		กำำ�หนดให้้ผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ และ/หรืือผู้้�เช่่าช่่วง
			ทรััพย์์สิินหลัักต้้องแสดงให้้บริิษััทฯ มั่่�นใจว่่าได้้ผู้้�บริิหาร
			 อสัั ง หาริิ มท รัั พ ย์์ และ/หรืือผู้้�เช่่ า ช่่ ว งทรัั พ ย์์ สิิ น หลัั ก
			มีีระบบควบคุุมภายในอย่่างน้้อย ดัังต่่อไปนี้้�

			 1)	มีีการจััดทํําคู่่�มืือและขั้้น� ตอนการปฏิิบัติั งิ าน รวมทั้้�ง
				จัั ดฝึึ กอบรมพนัั กงานให้้ เข้้ าใจและปฏิิบััติิหน้้ าที่่�
				 ได้้อย่่างเหมาะสม
			 2)	มีีการแบ่่งแยกหน่่วยงานและบุุคลากรที่่�มีีหน้้าที่่�
				 ในการบริิหารจััดการทรััพย์์สิินที่่�กองทรััสต์์ลงทุุน
				 เช่่น ฝ่่ายขาย เป็็นต้้น แยกต่่างหากจากหน่่วยงาน
				 และบุุ ค ลากรอื่่� น ของผู้้�บริิ ห ารอสัั ง หาริิ มท รัั พ ย์์
				 และ/หรืือผู้้�เช่่ า ช่่ ว งทรัั พ ย์์ สิิ น หลัั ก และ/หรืือ
				ผู้้�บริิหารโรงแรม (ถ้้ามีี) ที่่ดู� แู ลทรััพย์์สินิ ที่่มีีปร
� ะเภท
				ธุุรกิิจเดีียวกัันกัับกองทรััสต์์อย่่างชััดเจน หรืือมีี
				มาตรการและระบบการทำำ�งานอื่่�นใดที่่�สามารถ
				ป้้ อ งกัั น ความขัั ด แย้้ ง ทางผลประโยชน์์ ป้้ อ งกัั น
				 การล่่ ว งรู้้�และการใช้้ ปร ะโยชน์์ จ ากข้้ อ มูู ล ของ
				 กองทรััสต์์
			 3)	มีีการแบ่่ ง แยกหน้้ า ที่่� ง านโดยไม่่ ใ ห้้ บุุ ค คลเดีียว
				ทำำ�งานสำำ�คััญตั้้�งแต่่ต้้นจนจบ โดยงานสำำ�คััญที่่�ต้้อง
				มีีการแบ่่งแยกหน้้าที่่� เช่่น งานจััดซื้้�อ งานรัับมอบ
				สิินค้้าหรืือบริิการ งานบััญชีี งานควบคุุมจััดเก็็บ
				ทรัั พ ย์์ สิิ น และงานตรวจนัั บ ทรัั พ ย์์ สิิ น เป็็ น ต้้ น
				 โดยต้้องมอบหมายให้้บุุคคลหนึ่่�งเป็็นผู้้�จััดทำำ�และ
					อีีกบุุ ค คลเป็็ น ผู้้�สอบทาน นอกจากนี้้� ต้้ อ งมีี
				บุุคคลอื่่น� เป็็นผู้้�สุ่่�มตรวจสอบการทำำ�งานของผู้้�จััดทำำ�
				 และผู้้�สอบทานด้้ วย เพื่่� อ ให้้ เ ป็็ น ระบบที่่� มีี การ
				ตรวจสอบและถ่่วงดุุลซึ่่�งจะช่่วยป้้องกัันมิิให้้เกิิด
				 ข้้อผิิดพลาดหรืือทุุจริิตได้้ระดัับหนึ่่�ง
			 4)	มีีการติิดตามควบคุุมและตรวจสอบการปฏิิบััติิงาน
				ของพนัักงานเพื่่�อป้้องกัันการปฏิิบััติิงานผิิดพลาด
				 หรืือไม่่เป็็นไปตามระบบการควบคุุมที่่�วางไว้้
			 5)	มีีการบัันทึึกรายการและธุุรกรรมต่่าง ๆ รวมทั้้�ง
				จัั ด เก็็ บ เอกสารประกอบการทํํารายการไว้้ โ ดย
				 ครบถ้้วนเพื่่�อประโยชน์์ในการตรวจสอบภายหลััง
				 และป้้องกัันข้้อผิิดพลาดหรืือการทุุจริติ ที่่อ� าจเกิิดขึ้้น�
			 6)	มีีระบบในการควบคุุมดูแู ลการรัับจ่่ายเงิินที่่ร� อบคอบ
				 รััดกุุม สามารถป้้องกัันการรั่่�วไหล หรืือการกระทํํา
				ทุุจริิตได้้อย่่างมีีประสิิทธิิผล
			 7)	ผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์มีีระบบการจััดเก็็บรายได้้
				จากผู้้�เช่่าของกองทรััสต์์ให้้ครบถ้้วน และมีีระบบ
				 การควบคุุมเพื่่�อป้้องกัันการเบิิกค่่าใช้้จ่่ายซ้ำำ��ซ้้อน
				 และการเบิิกจ่่ายในลัักษณะทุุจริิต รวมทั้้�งพิิจารณา
				 เอกสารหลัักฐานและความสมเหตุุสมผลในการ
				 เบิิกจ่่ายค่่าใช้้จ่า่ ยให้้เป็็นไปตามที่่สั� ญ
ั ญาก่่อตั้้ง� ทรััสต์์
				 แบบแสดงรายการข้้อมููล หนัังสืือชี้้ชว
� น และสััญญา
				ต่่าง ๆ ที่่�เกี่่ยว
� ข้้องกำำ�หนด
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			 8)		มีีระบบการออกเลขที่่�ล่่วงหน้้า (Pre-Number
					Document) สํําหรัั บ การทํํารายการต่่ า ง ๆ
					ที่่� เ กี่่� ยวกัั บ ทรัั พ ย์์ สิิ น หรืือรายรัั บ รายจ่่ า ย เช่่ น
					ใบสั่่ง� ซื้้อ� ใบเสร็็จรัับเงิิน ใบแจ้้งหนี้้� ใบรัับสิินค้้าหรืือ
					บริิการ เป็็นต้้น เพื่่�อป้้องกัันการทํํารายการที่่�เลี่่�ยง
					ขั้้� น ตอนการตรวจสอบและควบคุุ ม ที่่� กํํ าหนดไว้้
					(เช่่น รัับเงิินแต่่ไม่่ออกใบเสร็็จรัับเงิิน หรืือออก
					ใบเสร็็จรัับเงิินปลอมให้้ลููกค้้า เป็็นต้้น)
			 9)		มีีระบบควบคุุมและรัักษาความปลอดภััยของข้้อมููล
					ในระบบคอมพิิวเตอร์์ที่่�จััดเก็็บข้้อมููลรายได้้และ
					รายจ่่ ายของกองทรัั สต์์ โดยสามารถตรวจสอบ
					ย้้อนหลัังได้้ว่่ามีีบุุคคลใดเข้้าถึึงข้้อมููลดัังกล่่าว
			 10)	ทรััพย์์สิินที่่�มีีมููลค่่าสููง ต้้องจััดเก็็บในพื้้�นที่่�ปลอดภััย
				 และจํํากัั ด ผู้้�เข้้ า ไปในพื้้� น ที่่� นั้้� น โดยการเข้้ า ไป
				 ในพื้้�นที่่�นั้้�นต้้องได้้รัับอนุุญาตจากผู้้�บริิหาร และ
				 อาจใช้้ระบบกล้้องวงจรปิิดในการเฝ้้าระวัังทรััพย์์สินิ
			 11)	มีีการควบคุุ มดูู แ ลทรัั พ ย์์ สิิ น โดยมีีการจัั ด ทำำ�
				ทะเบีียนทรัั พ ย์์ สิิ น ปรัั บ ปรุุ ง ทะเบีียนทรัั พ ย์์ สิิ น
				 ให้้ เ ป็็ น ปัั จจุุ บัั น เมื่่� อ มีีการซื้้� อ ทรัั พ ย์์ สิิ น ใหม่่
				ส่่ ง ทะเบีียนทรัั พ ย์์ สิิ น ที่่� ป รัั บ ปรุุ ง ให้้ ผู้้�จัั ด การ
				 กองทรััสต์์เพื่่�อตรวจสอบกัับเงิินสดจ่่าย ตรวจนัับ
				ทรัั พ ย์์ สิิ น อย่่ า งสม่ำำ�� เสมอ รวมถึึงจัั ด ทำำ�บัั น ทึึก
				 การตรวจนัับ โดยผู้้�จััดการกองทรััสต์์จะเก็็บรัักษา
				ทะเบีียนทรััพย์์สิินไว้้อีีกหนึ่่�งชุุด
	ทั้้�งนี้้� ผู้้�จััดการกองทรััสต์์ อาจพิิจารณากำำ�หนดให้้ผู้้�บริิหาร
อสัังหาริิมทรััพย์์ และ/หรืือผู้้�เช่่าช่่วงทรััพย์์สิินหลัักต้้องรัับผิิด
ชอบในความเสีียหายที่่�เกิิดขึ้้�นกัับผลประโยชน์์ของกองทรััสต์์
อัันเนื่่อ� งจากความประมาทเลิินเล่่อของผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์
และ/หรืือผู้้�เช่่าช่่วงทรััพย์์สิินหลัักในระบบการควบคุุมที่่�ทำำ�ให้้
เกิิดการทุุจริติ ได้้ง่่าย
3.5		
			
			
			

ในการเข้้าทำำ�สัญ
ั ญากัับผู้้�เช่่าช่่วงทรััพย์์สินิ หลััก ผู้้�จััดการ
กองทรััสต์์ และทรััสตีีอาจพิิจารณากำำ�หนดให้้มีีเงื่่�อนไข
เพิ่่�มเติิมเบื้้�องต้้น (แล้้วแต่่กรณีี) เพื่่อ� บรรเทาหรืือป้้องกััน
ความเสี่่ย� งแก่่กองทรััสต์์ ดัังต่่อไปนี้้�

			 1)	กำำ�หนดให้้กองทรััสต์์สามารถบอกเลิิกสััญญาเช่่ากัับ
				ผู้้�เช่่ า ช่่ ว งทรัั พ ย์์ สิิ น หลัั ก ได้้ ในกรณีีที่่� ผู้้� เช่่ า ช่่ ว ง
				ทรัั พ ย์์ สิิ น หลัั ก ไม่่ ปฏิิ บัั ติิ ต ามเงื่่� อ นไขของสัั ญ ญา
				 เช่่าทรััพย์์สินิ หลัักโดยเคร่่งครััด โดยเฉพาะการชำำ�ระ
				ค่่าเช่่าให้้เป็็นไปตามสััญญาเช่่าทรััพย์์สิินหลััก
			 2)	กำำ�หนดหน้้าที่่�ที่ผู้้�่� เช่่าช่่วงต้้องปฏิิบััติิ อาทิิ เรื่่�องการ
				ก่่อภาระผููกพััน การเปลี่่�ยนวัั ตถุุประสงค์์บริิษััท
				 เป็็นต้้น
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3.6.		กำำ�หนดให้้บริิษััทฯ มีีสิิทธิิในการตรวจสอบการทำำ�งาน
			ของผู้้�บริิ ห ารอสัั ง หาริิ มท รัั พ ย์์ และ/หรืือผู้้�เช่่ า ช่่ ว ง
			ทรััพย์์สิินหลัักว่่าเป็็นไปตามคู่่�มืือฉบัับนี้้� สััญญาแต่่งตั้้�ง
			ผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ สััญญาเช่่าช่่วงทรััพย์์สิินหลััก
			สััญญาตกลงกระทำำ�การ และสััญญาอื่่�นใดที่่�เกี่่ยว
� ข้้อง
3.7.		กำำ�หนดให้้ผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ และ/หรืือผู้้�เช่่าช่่วง
			ทรััพย์์สิินหลััก มีีระบบในการติิดตามควบคุุม รวมทั้้�ง
			มีีการสุ่่�มตรวจสอบเพื่่� อ ให้้ มั่่� น ใจได้้ ว่่ า ผู้้�บริิ ห าร
			 อสัั ง หาริิ มท รัั พ ย์์ และ/หรืือผู้้�เช่่ า ช่่ ว งทรัั พ ย์์ สิิ น หลัั ก
			มีีการจััดเก็็บรายได้้และนำำ�ส่่งกองทรััสต์์โดยครบถ้้วน
			 และไม่่ มีี การเรีียกเก็็ บ ค่่ า ใช้้ จ่่ า ยจากกองทรัั ส ต์์ ม าก
			 เกิิ น ความจำำ� เป็็ น และต้้ อ งอยู่่�ภายใต้้ ก รอบที่่� เ ป็็ น ไป
			ตามที่่� สัั ญ ญาก่่ อ ตั้้� ง ทรัั ส ต์์ แบบแสดงรายการข้้ อ มูู ล
			 หนัังสืือชี้้�ชวน และสััญญาต่่าง ๆ ที่่�เกี่่ยว
� ข้้องกำำ�หนดให้้
			 เรีียกเก็็บได้้
4) ในการแต่่งตั้้�งผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ และ/หรืือผู้้�เช่่าช่่วง
	ทรััพย์์สิินหลััก ผู้้�จััดการกองทรััสต์์ จะจััดให้้มีีระบบในการ
ควบคุุม กำำ�กัับ ตรวจสอบ และประเมิินผลการดำำ�เนิินงานของ
	บุุ ค คลดัั ง กล่่ า วตามที่่� กำำ� หนดในระบบงานของผู้้�จัั ด การ
กองทรััสต์์ เพื่่�อให้้มั่่�นใจได้้ว่่าผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ และ/
หรืือ ผู้้�เช่่าช่่วงทรััพย์์สิินหลััก มีีการจััดเก็็บรายได้้และนำำ�ส่่ง
	ค่่าเช่่าให้้แก่่กองทรััสต์์โดยครบถ้้วนและถููกต้้องตามข้้อตกลง
ในสัั ญ ญาแต่่ ง ตั้้� ง ผู้้�บริิ ห ารอสัั ง หาริิ มท รัั พ ย์์ สัั ญ ญาเช่่ า ช่่ ว ง
	ทรััพย์์สินิ หลััก และเพื่่อ� ให้้มั่่น� ใจว่่าระบบควบคุุมภายในยัังคงมีี
	ประสิิทธิภิ าพและสามารถป้้องกัันการทุุจริติ หรืือทำำ�ให้้ตรวจพบ
การทุุจริิตหรืือการปฏิิบััติิที่่�ไม่่เป็็นไปตามระบบได้้โดยง่่าย

5. การติิดตามดููแลและประเมิินผลการปฏิิบัติั งิ าน
ของผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์
5.1 การติิดตามดููแลการปฏิิบัติั งิ านของผู้้บ� ริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์
บริิษััทฯ ในฐานะผู้้�จััดการกองทรััสต์์ มีีวััตถุปร
ุ ะสงค์์หลัักที่่จ� ะให้้ผู้้�ถืือ
หน่่วยของกองทรััสต์์ ได้้รับั ผลประโยชน์์จากการลงทุุนอย่่างสม่ำำ��เสมอ
โดยจะคำำ�นึึงถึึงผลประโยชน์์ที่่�ได้้รัับของอสัังหาริิมทรััพย์์ที่่�กองทรััสต์์
เข้้าไปลงทุุน ซึ่่�งบริิษััทฯ มีีระบบการควบคุุม กำำ�กัับ และประเมิินผล
การปฏิิ บััติิ งานของผู้้�บริิ หารอสัั งหาริิ มท รัั พย์์ โดยบริิ ษัั ทฯ และ
ผู้้�บริิหารอสัังหาริิ มทรััพย์์ จะทำำ�งานร่่วมกัันอย่่างใกล้้ชิิดเพื่่�อเพิ่่� ม
ศัักยภาพให้้กับั อสัังหาริิมทรััพย์์ที่ก่� องทรััสต์์เข้้าลงทุุน โดยฝ่่ายพััฒนา
ธุุรกิิจ จะเป็็นผู้้�ควบคุุม กำำ�กัับและประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของ
ผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ ว่่าได้้ดำำ�เนิินงานตามสััญญาแต่่งตั้้ง� ผู้้�บริิหาร
อสัังหาริิมทรััพย์์ โดยดำำ�เนิินการดัังนี้้�
1)	ฝ่่ายพััฒนาธุุรกิิจร่่วมกัับผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ จััดทำำ�แผน
งบประมาณประจำำ�ปีีของกองทรััสต์์ฯ ที่่�แสดงรายละเอีียดของ
	รายรัับและรายจ่่าย โดยทำำ�การกำำ�หนดเป้้าหมายในการจััดหา
	รายได้้ และติิดตามควบคุุมดููแลให้้รายรัับและรายจ่่ายของ
กองทรััสต์์ฯ เป็็นไปตามเป้้าหมายหรืือที่่�คาดการณ์์ไว้้

2)	ฝ่่ายพััฒนาธุุรกิิจร่่วมกัับผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ จะทำำ�การ
พิิ จ ารณาหรืือทบทวนการวางแผนกลยุุ ทธ์์ ข องผู้้�บริิ ห าร
อสัังหาริิมทรััพย์์ เพื่่�อให้้สามารถเพิ่่�มรายได้้และลดความเสี่่�ยง
จากความผัันผวนของรายได้้ค่่าเช่่าให้้แก่่กองทรััสต์์ CPNREIT
รวมทั้้�งทำำ�การติิดตามผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ดำำ�เนิินการให้้
เป็็นไปตามแผนและกลยุุทธ์์ที่่�วางไว้้
3) บริิ ษัั ท ฯ ดำำ� เนิิ น การตรวจสอบทรัั พ ย์์ สิิ น ร่่ วมกัั บ ผู้้�บริิ ห าร
อสัั ง หาริิ มท รัั พ ย์์ แ ละทรัั ส ตีี เพื่่� อ ให้้ เ กิิ ด ความมั่่� น ใจว่่ า
	ทรััพย์์สิินหลัักของกองทรััสต์์มีีอยู่่�ครบถ้้วน อยู่่�ในสภาพปกติิ
	พร้้อมใช้้งาน ไม่่มีีการต่่อเติิมหรืือสููญหาย เกิินไปกว่่าที่่�ได้้รัับ
อนุุญาตจากผู้้�จััดการกองทรััสต์์
4)	ฝ่่ายพััฒนาธุุรกิิจร่่วมกัับผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ ดำำ�เนิินการ
	ติิ ด ตามให้้ มีี การดูู แลและรัั กษาสภาพอสัั งหาริิ มท รัั พย์์ ของ
กองทรััสต์์ฯ ระบบงานและอุุปกรณ์์ที่สำ่� ำ�คัญ
ั ในทรััพย์์สินิ ดัังกล่่าว
ให้้อยู่่�ในสภาพดีีและใช้้จัดั หาประโยชน์์ได้้อย่่างต่่อเนื่่อ� ง รวมถึึง
ให้้มีีลักั ษณะหรืือคุุณสมบััติเิ ป็็นไปตามที่่ก� ฏหมายกำำ�หนด อาทิิ
เช่่ น ระบบการรัั ก ษาความปลอดภัั ย การรัั ก ษาคุุ ณ ภาพ
	สิ่่�งแวดล้้อม การอนุุรัักษ์์พลัังงาน ตลอดจนสััญญาที่่�เกี่่�ยวข้้อง
โดยครบถ้้ ว น ภายในงบประมาณที่่� กำำ� หนดและพิิ จ ารณา
	ร่่วมกัันระหว่่างผู้้�จััดการกองทรััสต์์ ผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์
และได้้รัับความเห็็นชอบจากทรััสตีี
5)	ทุุกฝ่่ายงานของผู้้�จััดการกองทรััสต์์ จััดให้้มีีการประชุุมร่่วมกััน
	กัั บ ผู้้�บริิ ห ารอสัั ง หาริิ มท รัั พ ย์์ อ ย่่ า งสม่ำำ�� เสมอ เพื่่� อ ร่่ วมกัั น
	ประเมิินผลการดำำ�เนิินงานของกองทรััสต์์ฯ และร่่วมกัันหา
แนวทางที่่�เหมาะสมในการป้้องกัันการเกิิดปััญหาจากการ
	ดำำ�เนิินงานของกองทรััสต์์ CPNREIT
6)	ฝ่่ า ยพัั ฒ นาธุุ รกิิ จ ดำำ� เนิิ น การจัั ด ทำำ� แบบประเมิิ น ผลการ
	ปฏิิบััติิงานของผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ โดยมีีการกำำ�หนด
เกณฑ์์การประเมิินผล แบ่่งเป็็นสองส่่วน คืือ
1.	ส่่วนที่่�เป็็นหน้้าที่่�ของผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ตามสััญญา
		 แต่่งตั้้�งผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์
2.	ส่่วนที่่เ� ป็็นผลการดำำ�เนิินงานด้้านการบริิหาอสัังหาริิมทรััพย์์
		ของผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์
7)	ฝ่่ายพััฒนาธุุรกิิจ จะดำำ�เนิินการควบคุุมและกำำ�กัับการทำำ�งาน
	ดัังนี้้�
1. สอบทานความสััมพัันธ์์รายได้้และค่่าใช้้จ่่ายในแต่่ละเดืือน
		ว่่าผิิดปกติิไปจากเดิิมหรืือไม่่
2.	ดำำ�เนิินการสุ่่�มตััวอย่่างเพื่่�อตรวจสอบหลัักฐานประกอบ
		รายการ เพื่่�อยืืนยัันความมีีอยู่่�จริิง ความถููกต้้องครบถ้้วน
		ของรายการ ในการบัันทึึกข้้อมููลการรัับชำำ�ระเข้้าบััญชีี
		ของกองทรัั สต์์ กัั บ รายงานค่่ าเช่่ าที่่� ลููกค้้ าต้้ อ งชำำ�ร ะใน
		 แต่่ละเดืือน

3. สอบทานอายุุ ลูู ก หนี้้� ที่่� ค้้ า งชำำ�ร ะว่่ า อยู่่�ในเกณฑ์์ ป กติิ
		 ไม่่เพิ่่�มขึ้้�นอย่่างเป็็นสาระสำำ�คััญ
4.	สุ่่�มตรวจสอบว่่ าผู้้�บริิ หารอสัั งหาริิ มท รัั พย์์ มีี การปฏิิ บัั ติิ
		 หน้้าที่่�อย่่างเป็็นกลางและโปร่่งใส ไม่่มีีการเอื้้�อประโยชน์์
		ต่่อผู้้�เช่่ารายใดรายหนึ่่�งเป็็นกรณีีพิิเศษ
5. สอบทานการเพิ่่�มขึ้น้� หรืือลดลงของทรััพย์์สินิ ถาวร ว่่ามีีการ
		ขออนุุมััติิตามขั้้�นตอนที่่ถู� ูกต้้อง
6. สอบทานธุุรกรรมที่่�เป็็นรายการพิิเศษ เกิิดไม่่บ่่อย หรืือ
		รายการที่่มู� ลู ค่่าสููงอื่่น� ๆ เพื่่อ� ให้้มั่่น� ใจว่่าการทำำ�ธุรุ กรรมนั้้�น
		 เป็็นไปเพื่่�อประโยชน์์ที่่ดีี� ที่่สุ� ุดของผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์
7. สอบทานรายการค่่าใช้้จ่่ายที่่�ผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์
		 เรีียกเก็็ บ จากกองทรัั ส ต์์ว่่ า ไม่่ มีี การเรีียกเก็็ บ ค่่ า ใช้้ จ่่ า ย
		จากกองทรััสต์์มากเกิินความจำำ�เป็็นหรืือมีีความซ้ำำ��ซ้อ้ นและ
		 อยู่่�ในขอบเขตที่่�ตกลงร่่วมกััน
8.	จััดให้้มีีระบบการประเมิินระบบการควบคุุมภายในของ
		ผู้้�บริิ หารอสัั งหาริิ มทรัั พย์์ อย่่ างสม่ำำ��เสมอ โดยบริิ ษััทฯ
		 อาจกำำ�หนดให้้ผู้้�สอบบััญชีีของผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์
		 หรืือบริิษััทที่่�ปรึึกษาจากภายนอกรายงานจุุดอ่่อนหรืือ
		 ข้้อบกพร่่องในระบบการควบคุุมภายในให้้บริิษััทฯ ทราบ
		 อย่่างสม่ำำ�� เสมอ พร้้อมแนวทางในการแก้้ไขและปรัับปรุุง
5.2 การประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์
บริิษัทั ฯ ได้้มีีการประเมิินผลการปฏิิบัติั งิ านของผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์
ในรอบระยะเวลาบััญชีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 โดยผู้้�บริิหาร
อสัังหาริิมทรััพย์์ได้้ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ถููกต้้องและครบถ้้วนตามสััญญา
แต่่ ง ตั้้� ง ผู้้�บริิ ห ารสัั ง หาริิ มท รัั พ ย์์ ที่่� ไ ด้้ รัั บ มอบหมาย และไม่่ พ บ
ข้้อผิิดพลาดที่่�กระทบต่่อผลการดำำ�เนิินการของกองทรััสต์์อย่่างมีี
นััยสำำ�คััญ

6. 	ระบบในการติิ ด ตามดูู แ ลผลประโยชน์์ ข อง
กองทรััสต์์ CPNREIT
ผู้้�จััดการกองทรััสต์์มีีวััตถุุประสงค์์หลัักที่่�จะทำำ�ให้้ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์
ได้้ รัั บ ผลประโยชน์์ จ ากการลงทุุ น ในกองทรัั ส ต์์ CPNREIT
อย่่างสม่ำำ��เสมอและต่่อเนื่่�องในระยะยาว โดยคำำ�นึึงถึึงประโยชน์์ที่่�
ได้้รับั จากการพััฒนาและเพิ่่�มคุณ
ุ ภาพของทรััพย์์สินิ หลัักอย่่างต่่อเนื่่อ� ง
โดยผู้้�จััดการกองทรััสต์์มีีแนวทางและระบบในการติิดตามและดููแล
ผลประโยชน์์จากทรััพย์์สิินหลัักของกองทรััสต์์ CPNREIT ดัังต่่อไปนี้้�
1)	สำำ� หรัั บ ทรัั พ ย์์ สิิ น หลัั ก ส่่ ว นที่่� เ ป็็ น ศูู น ย์์ ก ารค้้ า และอาคาร
	สำำ�นักั งาน กองทรััสต์์ CPNREIT มีีนโยบายจััดหาประโยชน์์จาก
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	ทรัั พ ย์์ สิิ น หลัั ก ประเภทนี้้� โดยการนำำ�พื้้� น ที่่� ข องทรัั พ ย์์ สิิ น
ออกให้้เช่่า รวมถึึงการให้้บริิการที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับการเช่่าพื้้�นที่่�
แก่่ผู้้�เช่่าซึ่่�งเป็็นผู้้�ประกอบการในธุุรกิิจประเภทต่่าง ๆ และ
	สำำ�หรัับทรััพย์์สิินหลัักส่่วนที่่�เป็็นโรงแรม กองทรััสต์์ CPNREIT
	จะมีีการจััดหาประโยชน์์โดยการนำำ�อสัังหาริิมทรััพย์์ดัังกล่่าว
ออกให้้เช่่าช่่วงและนำำ�สัังหาริิมทรััพย์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องออกให้้เช่่า
แก่่ผู้้�เช่่าช่่วงทรััพย์์สิิน
2)	ผู้้�จััดการกองทรััสต์์และทรััสตีีจะติิดตามผลการดำำ�เนิินงาน
	ของกองทรััสต์์ CPNREIT ในแต่่ละปีี โดยการเปรีียบเทีียบกัับ
งบประมาณประจำำ�ปีีของกองทรััสต์์ CPNREIT รวมถึึงพิิจารณา
ผลประกอบการของกองทรััสต์์ CPNREIT ในปีีปัจจุ
ั บัุ นั เมื่่อ� เทีียบ
	กัับปีีที่ผ่�่ า่ นมา และในกรณีีที่่ผ� ลประกอบการของอสัังหาริิมทรััพย์์
ที่่�กองทรััสต์์ CPNREIT เข้้าลงทุุนไม่่เป็็นไปตามเป้้าหมาย
	ผู้้�จัั ด การกองทรัั ส ต์์ ทรัั ส ตีี และผู้้�บริิ ห ารอสัั ง หาริิ มท รัั พ ย์์
(สำำ�หรัับทรััพย์์สิินส่่วนที่่�เป็็นศููนย์์การค้้าและอาคารสำำ�นัักงาน)
หรืือผู้้�เช่่าช่่วงทรััพย์์สิิน (สำำ�หรัับทรััพย์์สิินส่่วนที่่�เป็็นโรงแรม
ฮิิลตััน พััทยา) จะดำำ�เนิินการวิิเคราะห์์เพื่่�อหาสาเหตุุ โดย
	ผู้้�จััดการกองทรััสต์์ จะดำำ�เนิินการร่่วมกับั ผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์
หรืือผู้้�เช่่าช่่วงทรััพย์์สิิน (แล้้วแต่่กรณีี) อย่่างใกล้้ชิิด ในการ
	พััฒนาแผนการดำำ�เนิินงานเพื่่�อปรัับปรุุงผลการดำำ�เนิินงานของ
อสัังหาริิมทรััพย์์ที่่�กองทรััสต์์ CPNREIT เข้้าลงทุุน ให้้เป็็นไป
	ตามเป้้าหมายที่่กำ� ำ�หนด
3)	ผู้้�จััดการกองทรััสต์์และผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์จะร่่วมกันั สร้้าง
ความเจริิ ญ เติิ บ โตทางธุุ รกิิ จ และพัั ฒ นาความสัั มพัั น ธ์์ ที่่� ดีี
	กัั บ ลูู ก ค้้ า ผู้้�เช่่ า พื้้� น ที่่� พร้้ อ มทั้้� ง บริิ ห ารจัั ด การให้้ อัั ตร าการ
เช่่ า พื้้� น ที่่� แ ละอัั ตร าค่่ า เช่่ า พื้้� น ที่่� ใ ห้้ อ ยู่่�ในระดัั บ ที่่� ก่่ อ ให้้ เ กิิ ด
	ประโยชน์์สููงสุุดแก่่กองทรััสต์์ CPNREIT ในขณะเดีียวกััน
	ผู้้�จััดการกองทรััสต์์และผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์จะร่่วมกััน
ควบคุุมและบริิหารต้้นทุุนการดำำ�เนิินงาน รวมถึึงความเสี่่ย� งและ
	ปััจจััยลบที่่�อาจมีีผลต่่อการดำำ�เนิินการศููนย์์การค้้าและอาคาร
	สำำ�นัักงานของกองทรััสต์์ CPNREIT
4)	ผู้้�จััดการกองทรััสต์์จะร่่วมมืือและประสานงานกัับผู้้�บริิหาร
อสัังหาริิมทรััพย์์ในการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการบริิหารจััดการ
และจัั ด หาประโยชน์์ จ ากทรัั พ ย์์ สิิ น ที่่� ก องทรัั ส ต์์ CPNREIT
เข้้ า ลงทุุ น ในส่่ ว นที่่� เ ป็็ น ศูู น ย์์ ก ารค้้ า และอาคารสำำ�นัั ก งาน
โดยการกำำ� หนดกลุ่่�มลูู ก ค้้ า เป้้ า หมายของอสัั ง หาริิ มท รัั พ ย์์
การให้้เช่่าพื้้�นที่่�และให้้บริิการที่่�เหมาะสม การกำำ�หนดราคา
	ค่่าเช่่าพื้้�นที่่แ� ละค่่าบริิการให้้มีีความเหมาะสมกัับความต้้องการ
	ของลููกค้้ากลุ่่�มเป้้าหมาย พร้้อมทั้้�งมีีการควบคุุมและบริิหาร
	ค่่าใช้้จ่่ายในการดำำ�เนิินงาน โดยจะไม่่ก่่อให้้เกิิดผลกระทบต่่อ
	คุุณภาพของการให้้เช่่าพื้้�นที่่�และการให้้บริิการ นอกจากนี้้�
	จะมีีการดููแลและบำำ�รุุงรัักษาพื้้�นที่่�ของทรััพย์์สิินที่่�กองทรััสต์์
CPNREIT เข้้าลงทุุน เช่่น การปรัับปรุุงพื้้�นที่่ส่� ว่ นกลางและพื้้�นที่่�
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เฉพาะส่่วนให้้มีีความเหมาะสมกัับการใช้้งาน รวมถึึงจะมีีการ
	ปรัับปรุุงภาพลัักษณ์์ของทรััพย์์สินิ และการบำำ�รุงุ รัักษาทรััพย์์สินิ
	ดัังกล่่าวให้้ได้้มาตรฐานและมีีความเหมาะสมกัับการใช้้งาน
เพื่่�อสร้้างความพึึงพอใจให้้แก่่ลููกค้้า
5)	ผู้้�จัั ดการกองทรัั ส ต์์ และผู้้�เช่่ าช่่ วงทรัั พย์์ สิิ น จะร่่ วมกัั น สร้้ า ง
ความเจริิ ญ เติิ บ โตทางธุุ รกิิ จ และพัั ฒ นาความสัั มพัั น ธ์์ ที่่� ดีี
	กัับลููกค้้าที่่�มาใช้้บริิการของโรงแรม รวมถึึงบริิหารจััดการให้้
	อััตราการเข้้าพัักและอััตราค่่าห้้องพัักของทรััพย์์สิินหลัักส่่วนที่่�
เป็็นโรงแรมฮิิลตััน พััทยา ให้้อยู่่�ในระดัับที่่�ก่่อให้้เกิิดประโยชน์์
	สููงสุุดแก่่กองทรััสต์์ CPNREIT
6)	ผู้้�จััดการกองทรััสต์์และผู้้�เช่่าช่่วงทรััพย์์สิินจะทำำ�งานร่่วมกััน
อย่่างใกล้้ชิิด เพื่่�อเพิ่่�มศัักยภาพทรััพย์์สิินหลัักในส่่วนที่่�เป็็น
โรงแรมฮิิลตััน พััทยา โดยการดำำ�เนิินการดัังกล่่าวจะรวมถึึง
การดููแลและบำำ�รุุงรัักษาทรััพย์์สิินหลัักให้้ได้้มาตรฐานและ
	มีีความเหมาะสมกัับการใช้้งาน รวมถึึงการปรัับปรุุงภาพลัักษณ์์
	ของทรััพย์์สิินหลัักเพื่่�อสร้้างความพึึงพอใจให้้แก่่ลููกค้้า
7)	ผู้้�จััดการกองทรััสต์์จะจััดให้้มีีการประกัันภััยสำำ�หรัับทรััพย์์สิิน
	ของกองทรััสต์์ CPNREIT ให้้เป็็นไปตามแนวปฏิิบััติิทางธุุรกิิจ
และข้้อกำำ�หนดของกฎหมายที่่เ� กี่่ยว
� ข้้อง ตามหลัักการดัังต่่อไปนี้้�
7.1)		 การจััดให้้มีีประกัันภััยอย่่างเพีียงพอและเหมาะสมกัับ
			ส่่วนได้้เสีียของกองทรััสต์์ CPNREIT ที่่มีีต่
� ่อทรััพย์์สิินที่่�
			 เข้้าลงทุุน เพื่่�อคุ้้�มครองความเสีียหายที่่�จะเกิิดขึ้้�นกัับ
			 กองทรััสต์์ CPNREIT โดยกำำ�หนดให้้กองทรััสต์์ CPNREIT
			 เป็็นผู้้�รัับผลประโยชน์์หรืือผู้้�รัับผลประโยชน์์ร่่วม ทั้้�งนี้้�
			 โดยได้้รับั ความเห็็นชอบจากทรััสตีี
7.2)		 การประกัันภััยความรัับผิิดต่่อบุุคคลภายนอกที่่อ� าจได้้รับั
			 ความเสีียหายจากความชำำ�รุุ ด บกพร่่ อ งของอาคาร
			 โรงเรืือน หรืือสิ่่�งปลููกสร้้าง ทั้้�งนี้้� ในกรณีีที่่�ผู้้�ให้้เช่่าหรืือ
			ผู้้�ให้้สิทธิ
ิ ใิ นอสัังหาริิมทรััพย์์แก่่กองทรััสต์์ CPNREIT หรืือ
			ผู้้�เช่่าช่่วงทรััพย์์สินิ ได้้ทำ�ปร
ำ ะกัันภััยนั้้น� ไว้้แล้้ว ให้้กองทรััสต์์
			 CPNREIT ทำำ�ปร ะกัั น ภัั ย ความรัั บ ผิิ ด เฉพาะกรณีีที่่�
			 กองทรััสต์์ CPNREIT อาจถููกไล่่เบี้้ย� ให้้ต้อ้ งรัับผิิด
7.3)		 การทำำ�ประกัันภััยประเภทต่่าง ๆ ของกองทรััสต์์ CPNREIT
			 ให้้ มีีการเอาประกัันภัั ยตลอดระยะเวลาที่่�กองทรััสต์์
			 CPNREIT มีีการลงทุุนในอสัังหาริิมทรััพย์์นั้้น� ๆ
8) การทำำ�ธุุรกรรมกัับบุุคคลที่่�เกี่่�ยวโยงกััน จะมีีการดำำ�เนิินการ
ให้้เป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์ดังั ต่่อไปนี้้�
8.1 )
			
			
			

ในการทำำ�ธุรุ กรรมกัับผู้้�จัดั การกองทรััสต์์ และ/หรืือ บุุคคล
ที่่เ� กี่่ยว
� โยงกัันกัับผู้้�จัดั การกองทรััสต์์ จะดำำ�เนิินการให้้เป็็น
ไปตามสััญญาก่่อตั้้ง� ทรััสต์์และกฎหมายที่่เ� กี่่ยว
� ข้้อง และ
เป็็นไปเพื่่อ� ประโยชน์์ที่ดีี�่ ที่่สุ� ดุ ของกองทรััสต์์ CPNREIT

8.2)		ธุุรกรรมกัับบุุคคลที่่�เกี่่�ยวโยงกัันจะต้้องเป็็นธุุรกรรมที่่�มีี
			 ความสมเหตุุสมผลและเป็็นธรรม
8.3)		บุุคคลที่่มีีส่
� ว่ นได้้เสีียในการทำำ�ธุรุ กรรมไม่่ว่า่ ทางตรงหรืือ
			ทางอ้้อม จะต้้องไม่่เข้้ามามีีส่่วนร่่วมในการตััดสิินใจเข้้าทำำ�
			ธุุรกรรม
8.4)		 การคิิดค่่าใช้้จ่่ายที่่�เกิิดจากการเข้้าทำำ�ธุุรกรรมกัับบุุคคล
			 ที่่�เกี่่�ยวโยงกััน ต้้องใช้้ราคาและอััตราที่่�เป็็นธรรมและ
			มีีความสมเหตุุสมผล

7. 	ค่่าตอบแทนผู้้�จััดการกองทรััสต์์
กองทรััสต์์ตกลงชำำ�ระค่่าธรรมเนีียมและค่่าใช้้จ่่ายให้้แก่่ผู้้�จััดการ
กองทรััสต์์ในการทำำ�หน้้าที่่�ผู้้�จััดการกองทรััสต์์ตามข้้อกำำ�หนดและ
เงื่อ่� นไขแห่่งสััญญาฉบัับนี้้�โดยคำำ�นวณเป็็นรายเดืือน ทั้้�งนี้้� ค่่าตอบแทน
ดัังกล่่าวยัังไม่่รวมถึึงค่่าภาษีีมููลค่่าเพิ่่�ม ภาษีีธุุรกิิจเฉพาะ หรืือภาษีี
อื่่�นใดในทำำ�นองเดีียวกััน ซึ่่�งมีีรายละเอีียดดัังต่่อไปนี้้�
1)	ค่่าธรรมเนีียมสำำ�หรัับการทำำ�หน้้าที่่�ของผู้้�จััดการกองทรััสต์์
	ตามข้้อกำำ�หนดและเงื่่�อนไขแห่่งสััญญาฉบัับนี้้� จะคิิดอััตรา
ไม่่ เ กิิ น ร้้ อ ยละ 1.00 (หนึ่่� ง จุุ ด ศูู น ย์์ ศูู น ย์์ ) ต่่ อ ปีี ข องมูู ล ค่่ า
	ทรััพย์์สิินรวม (Total Asset Value) ทั้้�งนี้้� อััตราค่่าธรรมเนีียม
	ผู้้�จััดการกองทรััสต์์ที่คำ่� ำ�นวณได้้ในข้้อนี้้�ในแต่่ละปีี (ทั้้�งนี้้� ไม่่รวม
	ค่่ า ธรรมเนีียมเนื่่� อ งจากการได้้ ม าหรืือจำำ� หน่่ า ยไปซึ่่� ง
อสัั ง หาริิ มท รัั พ ย์์ ข องกองทรัั ส ต์์ ที่่� เ กิิ ด ขึ้้� น ในปีี นั้้� น ๆ (ถ้้ า มีี)
ในข้้อ 2) ข้้างล่่างนี้้�) หากคำำ�นวณได้้ต่ำำ��กว่่า 15 ล้้านบาท
(สิิบห้้าล้้านบาท) ณ เดืือนสุุดท้้ายของปีีบััญชีีใดๆ ทรััสตีีจะคิิด
	ค่่าธรรมเนีียมผู้้�จััดการกองทรััสต์์ในอััตราขั้้�นต่ำำ�� 15 ล้้านบาท
(สิิบห้้าล้้านบาท) ต่่อปีี โดยผู้้�จััดการกองทรััสต์์จะดำำ�เนิินการ
	ปรัับปรุุงยอดการคำำ�นวณค่่าธรรมเนีียมผู้้�จััดการกองทรััสต์์
	ดัั ง กล่่ า วในเดืือนสุุ ด ท้้ า ยของรอบปีี บัั ญ ชีีนั้้� น เพื่่� อ ให้้ อัั ตร า
	ค่่าธรรมเนีียมผู้้�จััดการกองทรััสต์์ที่คำ่� ำ�นวณได้้ในแต่่ละปีีเท่่ากัับ
15 ล้้ า นบาท (สิิ บ ห้้ า ล้้ า นบาท) ต่่ อ ปีี ในกรณีีที่่� ผู้้�จัั ด การ
กองทรัั ส ต์์ ปฏิิบััติิห น้้าที่่�ใ นรอบปีีบััญชีีใดไม่่ครบระยะเวลา
	ของปีี บัั ญ ชีีของกองทรัั ส ต์์ ซึ่่� ง ทำำ� ให้้ ไ ม่่ ส ามารถคำำ� นวณ
	ค่่าธรรมเนีียมผู้้�จััดการกองทรััสต์์เป็็นรายปีีของปีีบััญชีีนั้้�นได้้
	ผู้้�จััดการกองทรััสต์์จะดำำ�เนิินการคำำ�นวณค่่าธรรมเนีียมผู้้�จััดการ
กองทรััสต์์ในรอบปีีบััญชีีดัังกล่่าวตามสััดส่่วนระยะเวลาที่่�ได้้
	ปฏิิบัติั หิ น้้าที่่จริ
� งิ ในปีีบัญ
ั ชีีนั้้�น (Pro Rata Basis) โดยจะกำำ�หนด
ให้้อััตราค่่าธรรมเนีียมผู้้�จััดการกองทรััสต์์ขั้้�นต่ำำ��เท่่ากัับ 15
	ล้้านบาท (สิิบห้้าล้้านบาท) ต่่อปีี และกำำ�หนดให้้ระยะเวลา
1 (หนึ่่�ง) ปีี เท่่ากัับ 365 (สามร้้อยหกสิิบห้้า) วััน

2)	ค่่ า ธรรมเนีียมเนื่่� อ งจากการได้้ ม าหรืือจำำ� หน่่ า ยไปซึ่่� ง
อสัังหาริิมทรััพย์์ของกองทรััสต์์ โดยจะได้้รัับค่่าธรรมเนีียม
เนื่่�องจากการได้้มาซึ่่�งอสัังหาริิมทรััพย์์ของกองทรััสต์์ในอััตรา
	ร้้อยละ 1.50 ของมููลค่่าอสัังหาริิมทรััพย์์ที่่�กองทรััสต์์ได้้มา
และจะได้้ รัั บ ค่่ า ธรรมเนีียมเนื่่� อ งจากการจำำ� หน่่ า ยไปซึ่่� ง
อสัังหาริิมทรััพย์์ของกองทรััสต์์ในอััตราร้้อยละ 0.75 ของมููลค่่า
อสัังหาริิมทรััพย์์ที่่�กองทรััสต์์จำำ�หน่่ายไป ทั้้�งนี้้� ค่่าธรรมเนีียม
ในส่่วนนี้้�จะจ่่ายให้้แก่่ผู้้�จััดการกองทรััสต์์เฉพาะในกรณีีที่่�การ
ได้้มาหรืือจำำ�หน่่ายไปซึ่่�งอสัังหาริิมทรััพย์์ของกองทรััสต์์ดังั กล่่าว
เกิิดขึ้้�นเนื่่�องจากการที่่�ผู้้�จััดการกองทรััสต์์เป็็นผู้้�ดำำ�เนิินการ
เพื่่�อให้้ได้้มาหรืือจำำ�หน่่ายไป หรืือเป็็นผู้้�เสนอการได้้มาหรืือ
	จำำ�หน่่ายไปดัังกล่่าวให้้แก่่กองทรััสต์์พิิจารณา โดยกองทรััสต์์
	จะจ่่ายค่่าตอบแทนดัังกล่่าวนี้้�เมื่่�อการได้้มาหรืือจำำ�หน่่ายไป
	ซึ่่�งอสัังหาริิมทรััพย์์ของกองทรััสต์์แล้้วเสร็็จ
3)	ผู้้�จััดการกองทรััสต์์สามารถเบิิกค่่าใช้้จ่่ายอื่่�น ๆ ในการไป
	ตรวจสอบทรััพย์์สิินจากกองทรััสต์์ได้้ เช่่น ค่่าใช้้จ่่ายในการ
เดิินทาง ค่่าที่่�พััก และค่่าใช้้จ่่ายอื่่�นใดที่่�เกิิดขึ้้�นระหว่่างการ
	ตรวจสอบทรััพย์์สินิ ตามสมควร ตามที่่จ่� า่ ยจริิง ในอััตราไม่่เกิิน
30,000 (สามหมื่่�น) บาทต่่อครั้้�ง ทั้้�งนี้้� หากค่่าใช้้จ่่ายดัังกล่่าว
	มีีอัั ตร ามากกว่่ า ที่่� ร ะบุุ ไว้้ คู่่�สัั ญ ญาจะมีีการตกลงร่่ วมกัั น
เป็็นกรณีีไป
ในรอบระยะเวลาบััญชีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 กองทรััสต์์
ตกลงชำำ�ระค่่าธรรมเนีียมและค่่าใช้้จ่่ายให้้แก่่ผู้้�จััดการกองทรััสต์์
ในการทำำ� หน้้ า ที่่� ผู้้�จัั ด การกองทรัั ส ต์์ ต ามข้้ อ กำำ� หนดและเงื่่� อ นไข
แห่่งสััญญาฉบัับนี้้� จำำ�นวน 150.35 ล้้านบาท

8. การเปิิดเผยข้้อมููลสารสนเทศต่่อผู้้�ถืือหน่่วย
ทรััสต์์
ผู้้�จััดการกองทรััสต์์ได้้ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของการเปิิดเผยข้้อมููล
สารสนเทศต่่อผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์อย่่างเพีียงพอ ถููกต้้อง ครบถ้้วน
ชััดเจน รวดเร็็ว และโปร่่งใส ซึ่่�งผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ทุุกรายมีีสิิทธิิที่่�
เท่่าเทีียมกัันในการรัับรู้้�ข้้อมููลสารสนเทศ โดยการเปิิดเผยข้้อมููล
ของกองทรัั ส ต์์ จ ะต้้ อ งสอดคล้้ อ งกัั บ หลัั ก เกณฑ์์ แ ละข้้ อ กำำ� หนด
เกี่่ยวกั
� บั การเปิิดเผยข้้อมููลของสำำ�นักั คณะกรรมการกำำ�กับั หลัักทรััพย์์
และตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
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เปิิดเผยทัันทีี		
				
				
				
				
ภายใน 3 วัันทำำ�การ	
ภายใน 14 วััน
ภายใน 15 วััน
				
ภายใน 30 วััน
เปิิดเผยตามรอบระยะเวลา
				
				
				
				
				

- ข้้อมููลที่่�กระทบต่่อราคา การตััดสิินใจลงทุุน สิิทธิิประโยชน์์ของผู้้�ถืือหน่่วย
- ข้้อมููลเกี่่ยวกั
� ับการดำำ�เนิินงาน เช่่น การจ่่ายเงิินประโยชน์์ตอบแทน
-	รายงานเมื่่�อเกิิดเหตุุการณ์์ที่่�อาจส่่งผลกระทบให้้ต้้องเลิิกกองทรััสต์์
-	รายงานเมื่่�อเกิิดเหตุุการณ์์ที่สั่� ัญญาก่่อตั้้�งกองทรััสต์์กำำ�หนดให้้เป็็นเหตุุแห่่งการเลิิกกองทรััสต์์หรืือเหตุุการณ์์
อื่่�นที่่ทำ� ำ�ให้้ทราบกำำ�หนดการเลิิกกองทรััสต์์ล่่วงหน้้า
-	รายงานเมื่่�อเกิิดเหตุุการณ์์การได้้มาหรืือจำำ�หน่่ายไปซึ่่�งอสัังหาริิมทรััพย์์หรืือผู้้�ถืือหน่่วยลงทุุนเกิินสััดส่่วนที่่�
กำำ�หนด
- ข้้อมููลที่่�ไม่่ส่่งผลกระทบโดยตรงแต่่ควรเผยแพร่่ให้้ผู้้�ลงทุุนรัับทราบ เช่่น การแจ้้งการเปลี่่�ยนแปลงกรรมการ
การเปลี่่�ยนแปลงผู้้�สอบบััญชีี
- ข้้อมููลที่่�ตลาดหลัักทรััพย์์ต้้องรวบรวมเป็็นหลัักฐานอ้้างอิิง เช่่น สำำ�เนารายงานการประชุุมผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์
รายงานการจััดสรรหน่่วยทรััสต์์เพิ่่�มทุุน
-	รายงานการลดทุุนชำำ�ระแล้้วของทรััสต์์
-	รายงานการได้้มาหรืือจำำ�หน่่ายไปซึ่่�งอสัังหาริิมทรััพย์์
-	รายงานความคืืบหน้้าการลงทุุนในอสัังหาริิมทรััพย์์ที่่�ก่่อสร้้างไม่่เสร็็จ
- งบการเงิินรายไตรมาส 45 วัันหลัังสิ้้�นรอบบััญชีี
- งบการเงิินประจำำ�ปีี 2 เดืือนหลัังวัันสิ้้�นรอบบััญชีี (ในกรณีีไม่่ทำำ�งบไตรมาส 4)
- การวิิเคราะห์์และคำำ�อธิิบายของฝ่่ายจััดการ
- แบบสำำ�เนารายงานข้้อมููลประจำำ�ปีี ภายใน 3 เดืือนหลัังสิ้้�นรอบบััญชีี
-	รายงานประจำำ�ปีี พร้้อมหนัังสืือเชิิญประชุุมสามััญประจำำ�ปีี ภายใน 4 เดืือน นัับแต่่วัันสิ้้�นสุุดรอบระยะเวลา
บััญชีี
-	ตััวเลขมููลค่่าสิินทรััพย์์สุุทธิต่ิ ่อหน่่วย (“NAV”) ภายใน 45 วัันหลัังสิ้้�นรอบบััญชีี

9. การขอมติิและการประชุุมผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์

ผู้้�จััดการกองทรััสต์์ต้้องจััดให้้มีีการประชุุมผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ตามที่่�
กำำ�หนดในสััญญาก่่อตั้้�งทรััสต์์ ดัังนี้้�
1.	ผู้้�จััดการกองทรััสต์์สามารถขอมติิจากผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ด้วย
้ การ
จััดประชุุมผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์เท่่านั้้�น
2.

เหตุุในการขอมติิและการประชุุมผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ ต้้องเป็็นไป
ตามที่่�กำำ�หนดไว้้ดัังต่่อไปนี้้� และผู้้�จััดการกองทรััสต์์ต้้องจััดให้้มีี
การประชุุมผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ในกรณีีดัังต่่อไปนี้้�

1. การประชุุมสามััญประจำำ�ปีี ซึ่่�งต้้องจััดให้้มีีขึ้้�นภายใน 4 (สี่่�)
		 เดืือนนัับแต่่วัันสิ้้�นรอบปีีบััญชีีของกองทรััสต์์
2. การประชุุมวิิสามััญในกรณีีดัังต่่อไปนี้้�
		 (1) เมื่่�อผู้้�จััดการกองทรััสต์์เห็็นสมควรให้้เรีียกประชุุม
				ผู้้�ถืือหน่่ วยท รัั ส ต์์ เ พื่่� อ ประโยชน์์ ใ นการจัั ด การ
				 กองทรััสต์์
		 (2) เมื่่� อ ผู้้�ถืือหน่่ วยท รัั ส ต์์ ซึ่่� ง ถืือหน่่ วยท รัั ส ต์์ รวมกัั น
				 ไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 10 (สิิบ) ของจำำ�นวนหน่่วยทรััสต์์
				 ที่่�จำำ�หน่่ายได้้แล้้วทั้้�งหมด เข้้าชื่่�อกัันทำำ�หนัังสืือขอให้้
				ผู้้�จัั ด การกองทรัั ส ต์์ เรีียกประชุุ มผู้้�ถืื อหน่่ วยท รัั ส ต์์
				 โดยระบุุเหตุุผลในการขอเรีียกประชุุมไว้้อย่่างชััดเจน
				 ในหนัังสืือนั้้�น ทั้้�งนี้้� ผู้้�จััดการกองทรััสต์์จะต้้องดำำ�เนิิน
				 การจัั ด ให้้ มีี การประชุุ มผู้้�ถืื อหน่่ วยท รัั ส ต์์ ภ ายใน
				 1 (หนึ่่� ง ) เดืือนนัั บ แต่่ ไ ด้้ รัั บ หนัั ง สืือจากผู้้�ถืือ
				 หน่่วยทรััสต์์
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				 อนึ่่�ง หากผู้้�จััดการกองทรััสต์์ไม่่ได้้ดำำ�เนิินการจััดให้้มีี
				 การประชุุมผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ภายในระยะเวลาดัังกล่่าว
				 ในวรรคหนึ่่�ง ทรััสตีีจะดำำ�เนิินการจััดให้้มีีการประชุุม
				ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์เองก็็ได้้
3. การเรีียกประชุุมผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์
		 ให้้ ผู้้�จัั ด การกองทรัั ส ต์์ จัั ด ทำำ� หนัั ง สืือนัั ด ประชุุ มผู้้�ถืื อ
		 หน่่วยทรััสต์์ โดยระบุุสถานที่่� วััน เวลา ระเบีียบวาระ
		 การประชุุม และเรื่่�องที่่�จะเสนอต่่อที่่�ประชุุมพร้้อมด้้วย
		รายละเอีียดตามสมควร และระบุุให้้ชััดเจนว่่าเป็็นเรื่่�อง
		 ที่่จ� ะเสนอเพื่่อ� ทราบ เพื่่�ออนุุมััติิ หรืือเพื่่อ� พิิจารณา แล้้วแต่่
		 กรณีี รวมทั้้�งความเห็็นของผู้้�จััดการกองทรััสต์์ในเรื่่�อง
		ดัังกล่่าว ซึ่่�งรวมถึึงผลกระทบที่่ผู้้�ถืื
� อหน่่วยทรััสต์์อาจได้้รัับ
		จากการลงมติิในเรื่่�องนั้้�น โดยการจััดส่่งหนัังสืือนััดประชุุม
		ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ จะดำำ�เนิินการดัังต่่อไปนี้้�
		 3.1 กรณีีทั่่�วไป ให้้จัดั ส่่งให้้ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ทราบล่่วงหน้้า
				 ไม่่น้้อยกว่่า 7 (เจ็็ด) วัันก่่อนวัันประชุุม
		 3.2
				
				
				

กรณีีที่่�มีีประกาศกำำ�หนดหลัักเกณฑ์์เกี่่�ยวกัับระยะ
เวลาการจััดส่่งหนัังสืือนััดประชุุมผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์
ไว้้เป็็นการเฉพาะ ให้้จััดส่่งให้้เป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์
ในเรื่่�องนั้้�น ๆ

			ทั้้�งนี้้� ให้้ประกาศการนััดประชุุมในหนัังสืือพิิมพ์์รายวััน
		 แห่่งท้้องถิ่่�นอย่่างน้้อย 1 (หนึ่่�ง) ฉบัับไม่่น้้อยกว่่า 3 (สาม)
		 วัันก่่อนวัันประชุุมด้้วย

4. การมอบฉัันทะ

7.	วิิธีีการนัับคะแนนเสีียง

		 4.1 ในการประชุุมผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์
				 อาจมอบฉัันทะให้้บุคุ คลอื่่น� เข้้าประชุุม และออกเสีียง
				 แทนตนในการประชุุมก็ไ็ ด้้ หนัังสืือมอบฉัันทะจะต้้อง
				 ลงวัันที่่�และลายมืือชื่่�อของผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ที่่�มอบ
				ฉัันทะ

ให้้ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์มีีคะแนนเสีียง 1 (หนึ่่�ง) เสีียงต่่อ 1 (หนึ่่�ง)
หน่่วยทรััสต์์ที่่�ตนถืือ โดยผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ที่่�มีีสิิทธิิออกเสีียง
ลงคะแนนต้้ อ งไม่่ เ ป็็ น ผู้้�ที่่� มีีส่่ ว นได้้ เ สีียเป็็ น พิิ เ ศษในเรื่่� อ งที่่�
	พิิจารณา

		 4.2 หนัั ง สืือมอบฉัั น ทะนี้้� จ ะต้้ อ งมอบให้้ แ ก่่ ผู้้�จัั ด การ
				 กองทรััสต์์ หรืือผู้้�ที่่�ผู้้�จััดการกองทรััสต์์กำำ�หนด ณ
				 ที่่�ประชุุม ก่่อนผู้้�รัับมอบฉัันทะเข้้าประชุุม

		 8.1 ในกรณีีทั่่�วไป ให้้ถืือคะแนนเสีียงข้้างมากของผู้้�ถืือ
				 หน่่ วยท รัั ส ต์์ ที่่� ม าประชุุ ม และมีีสิิ ทธิิ อ อกเสีียง
				 ลงคะแนน

5. องค์์ประชุุม
		 5.1 การประชุุมผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ต้้องมีีผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์
				 และผู้้�รัั บ มอบฉัั น ทะจากผู้้�ถืือหน่่ วยท รัั ส ต์์ (ถ้้ า มีี)
				มาประชุุมไม่่น้้อยกว่่า 25 (ยี่่�สิิบห้้า) คน หรืือไม่่น้้อย	
				 กว่่ากึ่่�งหนึ่่�งของจำำ�นวนผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ทั้้�งหมด และ
				ต้้ อ งมีีหน่่ วยท รัั ส ต์์ นัั บ รวมกัั น ไม่่ น้้ อ ยกว่่ า 1/3
				 (หนึ่่� งในสาม) ของจำำ�นวนหน่่ วยทรัั สต์์ ที่่� จำำ�หน่่ าย
				 ได้้แล้้วทั้้�งหมด จึึงจะเป็็นองค์์ประชุุม
		 5.2 ในกรณีีที่่� ปร ากฏว่่ า การประชุุ มผู้้�ถืื อหน่่ วยท รัั ส ต์์
				 ครั้้ง� ใด เมื่่อ� ล่่วงเวลานััดไปแล้้วถึึง 1 (หนึ่่�ง) ชั่่ว� โมงและ
				จำำ�นวนผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ซึ่่�งมาเข้้าร่่วมการประชุุม
				 ไม่่ครบเป็็นองค์์ประชุุมตามที่่�กำำ�หนดไว้้ในข้้อ 5.1
				 หากว่่าการประชุุมผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์นั้้�นได้้เรีียกนััด
				 เพราะผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ร้อ้ งขอตามข้้อ 2) 2. (2) ให้้การ
				ประชุุ ม เป็็ น อัั น ระงัั บ ไป หากการประชุุ มผู้้�ถืื อ
				 หน่่ วยท รัั ส ต์์ นั้้� น มิิ ไ ด้้ ถูู ก เรีียกประชุุ ม เพราะผู้้�ถืือ
				 หน่่วยทรััสต์์ร้้องขอตามข้้อ 2) 2. (2) ให้้ผู้้�จััดการ
				 กองทรัั ส ต์์ เรีียกนัั ด ประชุุ ม ใหม่่ แ ละให้้ ส่่ ง หนัั ง สืือ
				 เชิิญประชุุมไปยัังผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ก่่อนวัันประชุุม
				 ไม่่ น้้ อ ยกว่่ า ระยะเวลาจัั ด ส่่ ง หนัั ง สืือเชิิ ญ ประชุุ ม
				 ครั้้�งก่่อน ทั้้�งนี้้� ในการประชุุมครั้้�งหลัังนี้้�ไม่่บัังคัับว่่า
				จะต้้องครบองค์์ประชุุม
6.	ประธานที่่ปร
� ะชุุม
ให้้ผู้้�จััดการกองทรััสต์์แต่่งตั้้�งกรรมการรายใดรายหนึ่่�งซึ่่�งเป็็น
	ตัั ว แทนของผู้้�จัั ด การกองทรัั ส ต์์ ทำำ� หน้้ า ที่่� เ ป็็ น ประธาน
ในที่่�ประชุุม ประธานในที่่�ประชุุมมีีอำำ�นาจและหน้้าที่่�ในการ
	ดำำ�เนิินการประชุุมให้้เป็็นไปโดยเรีียบร้้อย และถููกต้้องตามที่่�
	กำำ�หนดไว้้ในข้้อ 5 นี้้� อย่่างไรก็็ดีี ในกรณีีที่่�ผู้้�จััดการกองทรััสต์์
	มีีส่่ ว นได้้ เ สีียในเรื่่� อ งที่่� พิิ จ ารณา ให้้ ท รัั ส ตีีหรืือตัั ว แทนของ
	ทรัั ส ตีีแต่่ ง ตั้้� ง บุุ ค คลหนึ่่� ง เพื่่� อ ให้้ ทำำ� หน้้ า ที่่� เ ป็็ น ประธานในที่่�
	ประชุุมสำำ�หรัับวาระนั้้�น ๆ แทน

8. 	มติิของผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์

		 8.2
				
				
				
				
				

ในกรณีีดัังต่่อไปนี้้� ให้้ถืือคะแนนเสีียงไม่่น้อ้ ยกว่่า 3/4
(สามในสี่่� ) ของจำำ� นวนเสีียงทั้้� ง หมดของผู้้�ถืือ
หน่่ วยท รัั ส ต์์ ที่่� ม าประชุุ ม และมีีสิิ ทธิิ อ อกเสีียง
ลงคะแนน ทั้้� ง นี้้� เว้้ น แต่่ เ ป็็ น การขอมติิ แ ละการ
ออกเสีียงลงคะแนนของผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ในกรณีีที่่�มีี
การแบ่่งหน่่วยทรััสต์์ออกเป็็นหลายชนิิดตามข้้อ 9

				 (1) การได้้มาหรืือจำำ�หน่่ายไปซึ่่�งทรััพย์์สิินหลัักที่่�มีี
					 มููลค่่าตั้้�งแต่่ร้้อยละ 30 (สามสิิบ) ของมููลค่่า
					ทรััพย์์สิินรวมของกองทรััสต์์
				 (2) การเพิ่่� มทุุ น หรืือการลดทุุ น ชำำ�ร ะแล้้ วข อง
					 กองทรััสต์์ที่มิ่� ไิ ด้้ระบุุไว้้เป็็นการล่่วงหน้้าในสััญญา
					ก่่อตั้้�งทรััสต์์ฉบัับนี้้�
				 (3) การเพิ่่�มทุนุ แบบมอบอำำ�นาจทั่่�วไปของกองทรััสต์์
				 (4) การทำำ�ธุรุ กรรมกัับผู้้�จััดการกองทรััสต์์หรืือบุุคคล
					 ที่่�เกี่่�ยวโยงกัันกัับผู้้�จััดการกองทรััสต์์ ซึ่่�งมีีขนาด
					รายการตั้้�งแต่่ 20,000,000 (ยี่่สิ� บิ ล้้าน) บาท หรืือ
					 เกิินกว่่าร้้อยละ 3 (สาม) ของมููลค่่าทรััพย์์สินิ สุุทธิิ
					ของกองทรััสต์์ แล้้วแต่่มููลค่่าใดจะสููงกว่่า
				 (5) การเปลี่่� ย นแปลงผลประโยชน์์ ต อบแทนและ
					 การคืืนเงิินทุุนให้้ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์
				 (6) การถอดถอนหรืือการแต่่งตั้้ง� ทรััสตีีตามข้้อกำำ�หนด
					 ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการเปลี่่�ยนแปลงทรััสตีี ตามที่่�ได้้
					กำำ�หนดไว้้ในสััญญาก่่อตั้้�งทรััสต์์ฉบัับนี้้�
				 (7) การถอดถอนหรืือการแต่่งตั้้�งผู้้�จััดการกองทรััสต์์
					ตามข้้อกำำ�หนดที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการเปลี่่�ยนแปลง
					ผู้้�จััดการกองทรััสต์์ ตามที่่�ได้้กำำ�หนดไว้้ในสััญญา
					ก่่อตั้้�งทรััสต์์ฉบัับนี้้� และสััญญาแต่่งตั้้�งผู้้�จััดการ
					 กองทรััสต์์
				 (8) การแก้้ ไขเพิ่่� ม เติิ มสัั ญ ญาก่่ อ ตั้้� ง ทรัั ส ต์์ ฉ บัั บ นี้้�
					 ในเรื่่�องที่่�กระทบสิิทธิิของผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์อย่่าง
					มีีนััยสำ�คั
ำ ัญ
				 (9) การเลิิกกองทรััสต์์
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		 8.3	มติิของผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ที่จ่� ะเป็็นผลให้้กองทรััสต์์หรืือ
				 การจัั ด การกองทรัั ส ต์์ มีีลัั ก ษณะที่่� ขัั ด หรืือแย้้ ง กัั บ
				สััญญาก่่อตั้้�งทรััสต์์ฉบัับนี้้� หรืือหลัักเกณฑ์์อื่่�นตาม
				พ.ร.บ. หลัักทรััพย์์ หรืือพ.ร.บ. ทรััสต์์ ให้้ถืือว่่ามติินั้้�น
				 ไม่่มีีผลบัังคัับ
		 8.4 กรณีีที่่�มีีประกาศกำำ�หนดหลัักเกณฑ์์เกี่่�ยวกัับการขอ
				มติิและการประชุุมผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ไว้้เป็็นการเฉพาะ
				 ให้้เป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์ในเรื่่�องนั้้�น
9. การขอมติิ แ ละการออกเสีียงลงคะแนนของผู้้�ถืือ
		 หน่่ วยท รัั ส ต์์ ใ นกรณีีที่่� มีี การแบ่่ ง หน่่ วยท รัั ส ต์์ อ อกเป็็ น
		 หลายชนิิด
		 9.1 การขอมติิ ใ นเรื่่� อ งที่่� มีี ผลกระทบต่่ อ สิิ ทธิิ ข องผู้้�ถืือ
				 หน่่วยทรััสต์์ทุุกชนิิด เช่่น การเลิิกกองทรััสต์์ เป็็นต้้น
				ต้้องได้้รับั คะแนนเสีียงของผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์แต่่ละชนิิด
				 เกิิ น กึ่่� ง หนึ่่� ง ของจำำ� นวนเสีียงทั้้� ง หมดของผู้้�ถืือ
				 หน่่ วยท รัั ส ต์์ แ ต่่ ล ะชนิิ ด ที่่� ม าประชุุ ม และมีีสิิ ทธิิ
				 ออกเสีียงด้้วย
		 9.2 การขอมติิ ใ นเรื่่� อ งที่่� มีี ผลกระทบต่่ อ สิิ ทธิิ ข องผู้้�ถืือ
				 หน่่วยทรััสต์์ชนิดิ หนึ่่ง� ชนิิดใด เช่่น การคิิดค่่าธรรมเนีียม
				 และค่่าใช้้จ่่ายของหน่่วยทรััสต์์แต่่ละชนิิดเพิ่่�มเติิม
				 เป็็นต้้น ให้้ผู้้�จััดการกองทรััสต์์ขอมติิเฉพาะจากผู้้�ถืือ
				 หน่่วยทรััสต์์ชนิิดนั้้�น
ทั้้�งนี้้� ในปีี 2563 จากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้อ� ไวรััส
COVID-19 ในวงกว้้ า งและยกระดัั บ ความรุุ น แรงขึ้้� น ผู้้�จัั ด การ
กองทรััสต์์ได้้ยกเลิิกการจััดประชุุมสามััญผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ประจำำ�ปีี
2563 และจััดส่่งเอกสารแทนการจััดประชุุม ซึ่่�งเป็็นไปตามประกาศ
ของสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
ที่่� สร.27/2563 ฉบัับลงวัันที่่� 20 มีีนาคม 2563 เรื่่�องการดำำ�เนิินการ
เกี่่�ยวกัับการจััดประชุุมสามััญประจำำ�ปีีที่่�จััดขึ้้�นในปีี พ.ศ. 2563
ของผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์เพื่่�อการลงทุุนในอสัังหาริิมทรััพย์์ กำำ�หนดว่่าใน
กรณีีที่่�วาระการประชุุมเป็็นการรายงานให้้ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ทราบ
เท่่านั้้�น โดยไม่่มีีการขอมติิจากผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์

10. การสรรหาและแต่่งตั้้�งกรรมการและผู้้�บริิหาร
ระดัับสููงสุุด
บริิษััทฯ มีีคณะกรรมการจำำ�นวน 1 (หนึ่่�ง) ชุุด ซึ่่�งประกอบด้้วยผู้้�ทรง
คุุณวุุฒิิ จำำ�นวนไม่่น้้อยกว่่า 3 (สาม) ท่่าน โดยมีีกรรมการ อย่่างน้้อย
1 ใน 3 (หนึ่่�งในสาม) ของจำำ�นวนกรรมการทั้้�งหมดของบริิษัทั ฯ ดำำ�รง
ตำำ�แหน่่งกรรมการอิิสระ โดยกรรมการอิิสระดัังกล่่าวมีีคุุณสมบััติิ
เป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์ในประกาศคณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุน
ว่่าด้้วยการขออนุุญาตและการอนุุญาตให้้เสนอขายหุ้้�นที่่�ออกใหม่่
นอกจากนี้้� กรรมการ และบุุคคลผู้้�มีีอำำ�นาจในการจััดการต้้องไม่่มีี
ลัักษณะต้้องห้้ามตามประกาศคณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุนว่่าด้้วย
ลัักษณะต้้องห้้ามของบุุคลากรในธุุรกิิจตลาดทุุนโดยอนุุโลม ตามข้้อ
12(4) ของประกาศสำำ�นัักงาน ก.ล.ต. ที่่� สช. 29/2555 เรื่่�อง
หลัักเกณฑ์์ เงื่่�อนไข และวิิธีีการในการให้้ความเห็็นชอบผู้้�จััดการ
กองทรััสต์์ และมาตรฐานการปฏิิบัติั งิ าน และที่่จ� ะมีีการแก้้ไขเพิ่่�มเติิม
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หรืือตามกฎเกณฑ์์อื่่�น ๆ ที่่�สำำ�นัักงาน ก.ล.ต. อาจเปลี่่�ยนแปลง
ในอนาคต
กรรมการผู้้�มีีอำำ�นาจลงลายมืือชื่่�อแทนบริิษััทฯ ในฐานะผู้้�จััดการ
กองทรััสต์์ ต้้องมีีกรรมการ 2 ท่่าน (โดยไม่่ใช่่กรรมการอิิสระ) ลงนาม
ร่่ วมกัั น และประทัั บ ตราบริิ ษัั ท ฯ โดยคณะกรรมการบริิ ษัั ท
อาจมอบหมายให้้กรรมการคนหนึ่่�งหรืือหลายคนหรืือบุุคคลอื่่�นใด
ปฏิิบััติิการอย่่างหนึ่่�งอย่่างใดแทนคณะกรรมการบริิษััทได้้ ทั้้�งนี้้�
การมอบอำำ� นาจดัั ง กล่่ า วจะไม่่ รวมถึึ งการมอบอำำ� นาจ หรืือการ
มอบอำำ�นาจช่่วงที่่�ทำำ�ให้้กรรมการหรืือผู้้�รัับมอบอำำ�นาจจากกรรมการ
สามารถอนุุ มัั ติิ ร ายการที่่� ต นเองหรืือบุุ ค คลที่่� อ าจมีีความขัั ด แย้้ ง
มีีส่่ ว นได้้ เ สีียหรืือมีีผลประโยชน์์ ใ นลัั ก ษณะอื่่� น ใดขัั ด แย้้ ง กัั บ
ผลประโยชน์์ของกองทรััสต์์
บริิษัทั ฯ ได้้กำำ�หนดให้้กรรมการอิิสระเป็็นประธานกรรมการ เพื่่อ� ดููแล
ให้้มั่่น� ใจว่่า องค์์ประกอบและการดำำ�เนิินงานของคณะกรรมการบริิษัทั
เอื้้�อต่่อการใช้้ดุุลยพิินิิจในการในการตััดสิินใจ โดยประธานกรรมการ
มีีหน้้าที่่�
1)	กำำ�กัับ ติิดตาม และดููแลให้้มั่่�นใจได้้ว่่า การปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของ
คณะกรรมการบริิษััทเป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ และบรรลุุ
	ตามวััตถุุประสงค์์และเป้้าหมาย
2)	ร่่วมกำำ�หนดวาระการประชุุมคณะกรรมการบริิษััทโดยหารืือ
	ร่่ วมกัับประธานเจ้้ าหน้้ าที่่� บริิ หาร และมีีมาตรการที่่� ดููแลให้้
เรื่่�องสำำ�คััญได้้ถููกบรรจุุเป็็นวาระการประชุุม
3)	ดููแลการจััดสรรเวลาไว้้อย่่างเพีียงพอที่่�ฝ่่ายจััดการจะเสนอเรื่่�อง
และเพีียงพอที่่� ก รรมการจะอภิิ ปร ายประเด็็ น สำำ�คัั ญ กัั น
อย่่างรอบคอบ ส่่งเสริิมให้้กรรมการมีีการใช้้ดุลุ ยพิินิจิ ที่่ร� อบคอบ
ให้้ความเห็็นได้้อย่่างอิิสระ
คณะกรรมการบริิษััทอาจแต่่งตั้้�งบุุคคลที่่�มีีความรู้้�ความสามารถ
เข้้าเป็็นที่่ปรึึ
� กษาของคณะกรรมการบริิษัทั ได้้ โดยให้้กรรมการบริิษัทั
สองในสามคนอนุุมัติั แิ ต่่งตั้้ง� และมีีค่่าตอบแทนของที่่ปรึึ
� กษากรรมการ
เป็็นไปตามที่่�ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทฯ อนุุมััติิ ที่่�ปรึึกษาของ
คณะกรรมการบริิษัทมีี
ั หน้้าที่่เ� ข้้าประชุุมคณะกรรมการ ให้้คำำ�ปรึึกษา
คำำ� แนะนำำ� หรืือความเห็็ น ที่่� เ ป็็ น ประโยชน์์ ต่่ อ การตัั ด สิิ น ใจของ
คณะกรรมการบริิษัทั สามารถซัักถามฝ่่ายจััดการให้้เกิิดการพิิจารณา
ในประเด็็ น ต่่ า ง ๆ อย่่ า งรอบคอบ อย่่ า งไรก็็ ดีี ที่่� ปรึึ กษาของ
คณะกรรมการบริิษัทจ
ั ะต้้องไม่่มีีส่ว่ นร่่วมในการตััดสิินใจ และในกรณีี
ที่่มีี� การพิิจารณาวาระที่่อ� าจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ ที่่ปรึึ
� กษา
จะต้้องไม่่เข้้าร่่วมการประชุุมในวาระนั้้�น ๆ โดยฝ่่ายบริิหารความเสี่่ย� ง
และกำำ�กัับควบคุุมและกรรมการอิิสระ จะร่่วมกัันพิิจารณาประเด็็น
ที่่� อ าจมีีความขัั ด แย้้ ง ทางผลประโยชน์์ แ ละแจ้้ ง ต่่ อ ที่่� ปรึึ กษาของ
คณะกรรมการบริิษััท

11. 	ค่่าตอบแทนของผู้้�สอบบััญชีี
ในรอบระยะเวลาบััญชีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 กองทรััสต์์ตกลง
ชำำ�ระค่่าตอบแทนของผู้้�สอบบััญชีี รายละเอีียดดัังนี้้�
1.	ค่่าตอบแทนของผู้้�สอบบััญชีีจำำ�นวน 1.23 ล้้านบาท
2.	ค่่าบริิการอื่่�น 0.05 ล้้านบาท
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ความรัับผิิดชอบ
ต่่อสัังคม
บริิ ษััท ฯ ในฐานะผู้้�จัั ด การกองทรัั สต์์ ได้้ คำำ�นึึ งถึึงแนวทางความ
รัับผิิดชอบต่่อสัังคมทั้้�งที่่เ� กี่่�ยวข้้องโดยตรงและโดยอ้้อมกัับกองทรััสต์์
และได้้พิจิ ารณาถึึงความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมในภาพกว้้าง โดยมุ่่�งเน้้น
การประกอบกิิ จการด้้วยความเป็็ นธรรม การต่่ อต้้ านการทุุจริิต
คอร์์รััปชั่่�น การเคารพสิิทธิิมนุุษยชน การปฏิิบััติิต่่อผู้้�ใช้้แรงงาน
อย่่างเป็็นธรรม การรัักษาไว้้ซึ่่�งมาตรฐานคุุณภาพชีีวิิตให้้กัับบุุคคล
พนัักงาน หน่่วยงานทุุกภาคส่่วนหรืือสัังคมโดยรวม ความรัับผิิดชอบ
ต่่อผู้้�บริิโภค การดููแลรัักษาสิ่่�งแวดล้้อม การร่่วมพััฒนาชุุมชนหรืือ
สัังคม การเผยแพร่่นวััตกรรมซึ่่�งได้้จากการดำำ�เนิินงานที่่�มีีความ
รัับผิิดชอบต่่อสัังคม สิ่่�งแวดล้้อม และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

1. การประกอบกิิจการด้้วยความเป็็นธรรม
การประกอบกิิจการด้้วยความเป็็นธรรม เป็็นจรรยาบรรณในการ
ประกอบธุุรกิิจที่่�ผู้้�จััดการกองทรััสต์์ให้้ความสำำ�คััญเป็็นอย่่างยิ่่�งและ
พึึงปฏิิบััติิในการบริิหารจััดการกองทรััสต์์ โดยผู้้�จััดการกองทรััสต์์
ได้้ ดำำ� เนิิ น การบริิ ห ารกองทรัั ส ต์์ ภ ายใต้้ ก ฎหมายที่่� เ กี่่� ยว ข้้ อ ง
อย่่างเคร่่งครััด ได้้แก่่ พระราชบััญญััติหิ ลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
พ.ศ. 2535 (รวมทั้้�งที่่�มีีการแก้้ไขเพิ่่�มเติิม) พระราชบััญญััติิทรััสต์์
เพื่่�อธุุรกรรมในตลาดทุุน พ.ศ.2550 (รวมทั้้�งที่่�มีีการแก้้ไขเพิ่่�มเติิม)
กฎเกณฑ์์ของหน่่วยงานกำำ�กับั ดููแล และสััญญาก่่อตั้้ง� ทรััสต์์ ตลอดจน
การยึึดหลัักธรรมาภิิบาล หลีีกเลี่่�ยงการดำำ�เนิินการที่่�อาจก่่อให้้เกิิด
ความขัั ด แย้้ ง ทางผลประโยชน์์ ส่่ ง เสริิ ม การแข่่ ง ขัั น ทางการค้้ า
อย่่ า งเสรีีและเป็็ น ธรรม ปฏิิ บัั ติิ ต่่ อ ผู้้�เช่่ า ทุุ ก รายอย่่ า งเป็็ น ธรรม
ไม่่ โ ฆษณาชวนเชื่่� อ หรืือข้้ อ ความอัั น เป็็ น เท็็ จ อัั น อาจก่่ อ ให้้ เ กิิ ด
ความเข้้าใจผิิดและเสีียหายต่่อผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ และนัักลงทุุนทั่่�วไป
ทั้้�งนี้้� เพื่่�อให้้เกิิดความเป็็นธรรมต่่อผู้้�ประกอบธุุรกิจร
ิ ายอื่่�น ผู้้�บริิหาร
อสัังหาริิมทรััพย์์ต้้องเคารพและปฏิิบััติิตามเงื่่�อนไขและสััญญาทาง
การค้้าที่่�เกิิดขึ้้�นอย่่างเคร่่งครััดเพื่่�อให้้เกิิดการแข่่งขัันอย่่างเป็็นธรรม
และเท่่าเทีียม
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2. การเคารพสิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชนและการปฏิิ บัั ติิ
ต่่อแรงงานอย่่างเป็็นธรรม
ผู้้�จััดการกองทรััสต์์ได้้ให้้ความสำำ�คััญต่่อสิิทธิิขั้้�นพื้้�นฐานของบุุคคล
และตระหนัั ก ดีีว่่ า การเคารพสิิ ทธิิ มนุุ ษยช นเป็็ น รากฐานของ
การพััฒนาบุุคคล โดยผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์มีีการสนัับสนุุนและ
เคารพในเรื่่�องที่่�จะไม่่ให้้พนัักงานและองค์์กรเข้้าไปมีีส่่วนร่่วมหรืือ
เกี่่�ยวข้้องกัับการล่่วงละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชน โดยมีีการกำำ�หนดสิิทธิิ
ในชีีวิิ ต เสรีีภาพในการแสดงออก ความเสมอภาคในกฎหมาย
ตลอดจนสิิ ทธิิ ใ นการทำำ� งานตามข้้ อ กฎหมาย สิิ ทธิิ ใ นสุุ ขภ าพ
ตามมาตรฐาน สิิทธิิด้้านสวััสดิิการสัังคม และการคััดเลืือกพนัักงาน
เข้้ า ปฏิิ บัั ติิ ง านไม่่ มีี การจำำ�กัั ด เชื้้� อ ชาติิ ศาสนา และเพศ โดยให้้
ความเท่่าเทีียมกััน

3.	ความรัับผิิดชอบต่่อผู้้�บริิโภค
ด้้วยกองทรััสต์์ได้้ลงทุุนในทรััพย์์สิิน ซึ่่�งได้้แก่่ โครงการเซ็็นทรััล
พระราม 2 โครงการเซ็็นทรััล พระราม 3 โครงการเซ็็นทรััล ปิ่่�นเกล้้า
และอาคารสำำ�นักั งานปิ่่�นเกล้้า โครงการเซ็็นทรััล เชีียงใหม่่ แอร์์พอร์์ต
โครงการเซ็็นทรััล พััทยา และโรงแรมฮิิลตััน พััทยา โดยผู้้�จััดการ
กองทรััสต์์ ได้้ดำำ�เนิินการแต่่งตั้้ง� บริิษัทั เซ็็นทรััลพััฒนา จำำ�กัดั (มหาชน)
เป็็นผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ ซึ่่�งในการบริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์นั้้�น
ผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ได้้ให้้ความสำำ�คััญกัับการปฏิิบััติิที่่�เป็็นธรรม
และมีีความรัับผิิดชอบต่่อผู้้�เช่่า โดยคำำ�นึึงถึึงความปลอดภััยและ
สุุขอนามััยของผู้้�เช่่า มีีการมุ่่�งเน้้นการดำำ�เนิินการด้้านบริิหารอาคาร
รัักษามาตรฐานในการบริิการ และส่่งมอบงานบริิการที่่�มีีคุุณภาพ
ปลอดภััย ไม่่เป็็นอัันตรายต่่อผู้้�เช่่าและผู้้�ใช้้บริิการ

4. การดููแลรัักษาสิ่่�งแวดล้้อม
กองทรัั ส ต์์ มุ่่� งให้้ ค วามสำำ�คัั ญ ในการดำำ� เนิิ น งานด้้ า นสิ่่� ง แวดล้้ อ ม
การอนุุรัักษ์์ทรััพยากรธรรมชาติิ และลดผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
ทั้้�งภายในพื้้�นที่่�ศููนย์์ฯ และพื้้�นที่่�นอกรอบ โดยการเลืือกใช้้อุุปกรณ์์
ที่่� คำำ�นึึ งถึึงการประหยัั ด พลัั ง งาน และง่่ า ยต่่ อ การบำำ�รุุ ง รัั ก ษาใน
ระยะยาว เช่่น เพิ่่�มการใช้้พลัังงานทางเลืือก โดยเฉพาะพลัังงาน
แสงอาทิิตย์์ เป็็นต้้น การรณรงค์์กระบวนการรีีไซเคิิลและรณรงค์์
การใช้้พลังั งานอย่่างประหยััด เช่่นการนำำ�น้ำำ��กลัับมาใช้้ซ้ำำ�� เป็็นต้้น และ
มุ่่�งเน้้นให้้ปฏิิบััติิตามกฎหมายด้้านสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างเคร่่งครััด

การควบคุุมภายใน
และการบริิหารจััดการความเสี่่�ยง
1. การควบคุุมภายใน
เพื่่� อ ให้้ ก ารปฏิิ บัั ติิ ง านของบริิ ษัั ท ฯ ในฐานะผู้้�จัั ด การกองทรัั ส ต์์
เป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพและบรรลุุวััตถุุประสงค์์บริิษััทฯ จััดให้้มีี
ระบบการตรวจสอบและควบคุุมภายในที่่�สำำ�คััญ เพื่่�อตรวจสอบและ
ควบคุุมให้้การดำำ�เนิินงานของฝ่่ายงานต่่างๆ เป็็นไปตามนโยบาย
ของบริิษััทฯ สััญญาก่่อตั้้�งทรััสต์์ สััญญาแต่่งตั้้�งผู้้�จััดการกองทรััสต์์
มติิของผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ แบบแสดงรายการข้้อมููลหนัังสืือชี้้�ชวน
กฏ ระเบีียบ กฏหมายต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง และยัังจััดให้้มีีระบบในการ
ติิดตาม ตรวจสอบและประเมิินระบบการควบคุุมภายในของผู้้�บริิหาร
อสัังหาริิมทรััพย์์ และ/หรืือผู้้�เช่่าช่่วงทรััพย์์สิินหลััก อย่่างสม่ำำ��เสมอ
เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าระบบควบคุุมภายในยัังคงมีีประสิิทธิิผลและสามารถ
ป้้ อ งกัั น การทุุ จริิ ต หรืือทำำ� ให้้ ตรวจพ บการทุุ จริิ ต หรืือการปฏิิ บัั ติิ
ที่่�ไม่่เป็็นไปตามระบบได้้โดยง่่าย เช่่น กำำ�หนดให้้ผู้้�ตรวจสอบภายใน
ต้้องประเมิินระบบการควบคุุมภายในของทางผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์
และ/หรืือผู้้�เช่่าช่่วงทรััพย์์สินิ หลััก อย่่างน้้อยปีีละครั้้ง� และให้้รายงาน
จุุดอ่่อนหรืือข้้อบกพร่่องของระบบควบคุุมภายในให้้บริิษััทฯ ทราบ
เป็็นต้้น โดยบริิษััทฯ จะพิิจารณาระบบที่่�สำำ�คััญดัังต่่อไปนี้้�
1)	ระบบการจััดทำำ�งบประมาณประจำำ�ปีีของกองทรััสต์์
กองทรัั ส ต์์ ดำำ� เนิิ น งานโดยอาศัั ย การวางแผนการดำำ� เนิิ น งาน
	ประจำำ�ปีี เพื่่�อให้้บรรลุุเป้้าหมายที่่�ตั้้�งไว้้ โดยแผนการดำำ�เนิินงาน
	จะต้้องสอดคล้้องกัับการวางแผนกลยุุทธ์์ในการบริิหารจััดการ
กองทรััสต์์ที่่�วางไว้้
2)	ระบบการพิิ จ ารณาและอนุุ มัั ติิ ร ายจ่่ า ยพิิ เ ศษ และ/หรืือ
งบประมาณการลงทุุนที่่�อยู่่�นอกงบประมาณประจำำ�ปีี
หากบริิษัทั ฯ เห็็นว่่ากองทรััสต์์มีีความจำำ�เป็็นต้้องมีีรายจ่่ายพิิเศษ
และ/หรืือรายการที่่�เกิินงบประมาณ และ/หรืืองบประมาณ
การลงทุุนใด ๆ ที่่�จำำ�เป็็นเพิ่่�มเติิม นอกเหนืือจากงบประมาณ
	ประจำำ�ปีีที่่�ได้้รัับการพิิจารณาและอนุุมััติิโดยทรััสตีีแล้้ว บริิษััทฯ
	มีีระบบงานในการพิิจารณาและอนุุมััติิรายจ่่ายพิิเศษที่่�สามารถ
	ตรวจสอบได้้

ในกรณีีที่่บ� ริิษัทั ฯ ให้้เช่่าทรััพย์์สินิ หลัักของกองทรััสต์์แก่่ผู้้�เช่่าช่่วง
	ทรััพย์์สินิ หลััก บริิษัทั ฯ จะควบคุุมดูแู ลให้้ผู้้�เช่่าช่่วงทรััพย์์สินิ หลััก
	ดำำ�เนิินการชำำ�ระค่่าเช่่าตามระยะเวลาที่่�กำำ�หนดในสััญญาเช่่า
โดยจะมีีการสอบถามและติิ ด ตามการชำำ�ร ะค่่ า เช่่ า ล่่ ว งหน้้ า
	ก่่อนครบกำำ�หนดชำำ�ระค่่าเช่่าตามสััญญาเช่่าเพื่่�อป้้องกัันมิิให้้
เกิิดการชำำ�ระค่่าเช่่าล่่าช้้า หรืือผิิดสััญญาเช่่า
4)	ระบบการจััดซื้้�อจััดจ้้างของกองทรััสต์์
บริิษััทฯ กำำ�หนดให้้มีีกระบวนการและการดำำ�เนิินการในการ
	จััดซื้้�อจััดจ้้าง รวมถึึงให้้มีีการตรวจสอบการจััดซื้้�อจััดจ้้างของ
	ผู้้�จัั ด การกองทรัั ส ต์์ ว่่ า มีีความถูู ก ต้้ อ งเหมาะสมตามแผน
กฎระเบีียบข้้ อ บัั ง คัั บ และโปร่่ ง ใสเป็็ น ธรรม และเป็็ น ไป
เพื่่�อประโยชน์์ของกองทรััสต์์จริิง
บริิ ษัั ท ฯ จะประเมิิ น ความเหมาะสมของระบบการควบคุุ ม
เกี่่ยวกั
� บั การจััดซื้้อ� จััดจ้้างของผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ โดยการ
	ตรวจสอบความมีีอยู่่�จริิง (Validity) ของทรััพย์์สินิ หรืือการบริิการ
แบบวิิธีีการสอบยัันกลัับไปยัังกระบวนการได้้มาของ เครื่่�องมืือ
เครื่่�องใช้้ และอุุปกรณ์์รวมถึึงการจััดจ้้างงานบริิการ รวมทั้้�ง
	ตรวจสอบกัับงบประมาณประจำำ�ปีีที่่�ได้้รัับการอนุุมััติิ เพื่่�อให้้
	มั่่�นใจว่่าสิินค้้าและบริิการที่่�ผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ จััดซื้้�อ
	จัั ด จ้้ า ง สอดคล้้ อ งตรงตามนโยบาย มีีการลงนามอนุุ มัั ติิ
(Authorization) ตามกฎระเบีียบข้้อบัังคัับ การปฏิิบััติิตาม
	สััญญา การประเมิินและคััดเลืือกผู้้�ขาย/ผู้้�รัับจ้้างที่่�เหมาะสม
เพื่่�อให้้กองทรััสต์์ได้้รัับสิินค้้าหรืือบริิการที่่�คุ้้�มค่่ากัับเงิินที่่�จ่่ายไป
โดยบริิษัทั ฯ จะกำำ�หนดการสุ่่�มตรวจสอบระบบการจััดซื้้อ� จััดจ้้าง
	ของกองทรััสต์์ พร้้อมกัับการตรวจสอบค่่าใช้้จ่่ายของกองทรััสต์์
5)	ระบบการควบคุุมการชำำ�ระค่่าใช้้จ่่าย
บริิษััทฯ กำำ�หนดให้้มีีการจััดทำำ�ระบบควบคุุมการชำำ�ระค่่าใช้้จ่่าย
เพื่่�อให้้ผู้้�ปฏิิบััติิได้้ทราบถึึงขั้้�นตอนการทำำ�จ่่ายที่่�เป็็นมาตรฐาน
เดีียวกััน และเป็็นไปอย่่างถููกต้้องตามระเบีียบ ข้้อบัังคัับ โปร่่งใส
และเป็็นธรรม โดยแบ่่งระบบงานออกเป็็น

3)	ระบบการติิดตามการจััดเก็็บค่่าเช่่า

1. การชำำ�ระค่่าใช้้จ่่ายของกองทรััสต์์

บริิษััทฯ จะจััดให้้มีีระบบการติิดตามการจััดเก็็บค่่าเช่่าเพื่่�อให้้
	มั่่�นใจว่่ารายได้้ค่่าเช่่าที่่�จััดเก็็บโดยผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ได้้
	ถููกนำำ�ส่่งให้้แก่่กองทรััสต์์อย่่างครบถ้้วน ลููกหนี้้�ที่่�ค้้างชำำ�ระมีีการ
	ติิดตามทวงถามอย่่างสม่ำำ��เสมอ และการตััดหนี้้�สูญ
ู ออกจากบััญชีี
เป็็นไปตามขั้้�นตอนของผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์

2. การตรวจสอบการชำำ�ระค่่าใช้้จ่า่ ยของผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์
นอกจากนี้้� บริิษััทฯ จะตรวจสอบการปัันส่่วนค่่าใช้้จ่่ายระหว่่าง
เจ้้าของทรััพย์์สิินและกองทรััสต์์ให้้เป็็นไปตามสััญญาแต่่งตั้้�ง
	ผู้้�บริิ ห ารอสัั ง หาริิ มท รัั พ ย์์ และไม่่ มีีค่่ า ใช้้ จ่่ า ยเกิิ น กว่่ า ส่่ ว นที่่�
กองทรััสต์์ได้้รัับประโยชน์์
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6)	ระบบการติิดตามและประเมิินค่่าใช้้จ่า่ ยที่่เ� รีียกเก็็บจากกองทรััสต์์
โดยผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์
	ค่่ า ใช้้ จ่่ า ยที่่� ผู้้� บริิ ห ารอสัั ง หาริิ มท รัั พ ย์์ ส ามารถเรีียกเก็็ บ จาก
กองทรััสต์์ประกอบด้้วย ค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหารและประกอบ
	กิิจการของอสัังหาริิมทรััพย์์ หรืือบััญชีีดำำ�เนิินงาน ค่่าธรรมเนีียม
การบริิ ห ารอสัั ง หาริิ มท รัั พ ย์์ และความรัั บ ผิิ ด ชดใช้้ ใ นกรณีี
	มีีข้้ อ พิิ พ าท ซึ่่� ง แต่่ ล ะประเภทของค่่ า ใช้้ จ่่ า ยที่่� เรีียกเก็็ บ จาก
กองทรััสต์์ บริิษัทั ฯ มีีระบบการติิดตามและประเมิินเพื่่อ� ให้้มั่่น� ใจ
	ว่่าค่่าใช้้จ่่ายนั้้�นเป็็นค่่าใช้้จ่่ายของกองทรััสต์์จริิงและมีีจำำ�นวน
สมเหตุุสมผล แบ่่งออกเป็็น
1.	ค่่าใช้้จ่า่ ยในการบริิหารและประกอบกิิจการอสัังหาริิมทรััพย์์
		 หรืือบััญชีีดำำ�เนิินงาน
2.	ค่่าธรรมเนีียมการบริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์
3. ความรัับผิิดชดใช้้ในกรณีีมีีข้้อพิิพาท
7)	ระบบการจััดเก็็บข้้อมููลเอกสารและหลัักฐานเกี่่ยวกั
� ับกองทรััสต์์
บริิษััทฯ กำำ�หนดให้้มีีระบบการจััดเก็็บข้้อมููลเอกสารอย่่างมีี
	ประสิิทธิภิ าพ สะดวก รวดเร็็ว และถููกต้้อง โดยจะต้้องสามารถ
	จำำ�แนก จััดเก็็บ ค้้นหาง่่าย และใช้้เวลาน้้อยที่่�สุุด
8)	ระบบการตรวจสอบภายใน
ในกรณีีที่่�กรรมการอิิสระเห็็นสมควร กรรมการอิิสระจะดำำ�เนิิน
การพิิจารณาและคััดเลืือกบุุคคลภายนอกเป็็นผู้้�ตรวจสอบภายใน
โดยมีีหลัักเกณฑ์์การพิิจารณาคััดเลืือกตามที่่�กำำ�หนด ระบบการ
	คัั ด เลืือกบุุ ค ลากรของบริิ ษัั ท ฯ และผู้้�รัั บ มอบหมายในงาน
ที่่� เ กี่่� ยว ข้้ อ งกัั บ การดำำ� เนิิ น การของกองทรัั ส ต์์ และขั้้� น ตอน
การพิิจารณาและคััดเลืือกที่่�ปรึึกษาด้้านต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
การบริิหารจััดการกองทรััสต์์ โดยในการตรวจสอบภายในของ
	ผู้้�ตรวจสอบภายในนั้้�นจะต้้องมีีการตรวจสอบ และสอบทาน
	ระบบการควบคุุมภายในของบริิษัทั ฯ รวมทั้้�งประเมิินความเสี่่ย� ง
ที่่�อาจส่่งผลกระทบต่่อกองทรััสต์์
	ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯ จะเป็็นผู้้�จััดเก็็บรายงานผลการตรวจสอบภายใน
และรายงานการติิ ด ตามแก้้ ไข เพื่่� อ ประโยชน์์ ใ นการเรีียก
	ตรวจสอบของหน่่วยงานกำำ�กัับดููแล
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2. การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง
บริิษัทั ฯ ให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับการบริิหารและจััดการความเสี่่ย� งเพื่่อ� รัักษา
ผลประโยชน์์ของผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์และทรััพย์์สิินของกองทรััสต์์ คณะ
กรรมการบริิษััทมีีหน้้าที่่�กำำ�หนดนโยบายการบริิหารความเสี่่�ยงให้้
ครอบคลุุมการดำำ�เนิินงานของกองทรััสต์์ในทุุกด้้าน รวมทั้้�งกำำ�กับั ดููแล
ให้้มีีกระบวนการบริิหารความเสี่่ย� งที่่ส� ามารถป้้องกัันและจััดการความ
เสี่่�ยงได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ บริิษัทั ฯ โดยฝ่่ายบริิหารความเสี่่ย� งและ
กำำ�กัับควบคุุม ได้้นำำ�ระบบการบริิหารจััดการความเสี่่�ยงระดัับองค์์กร
(Enterprise Risk Management Framework) มาใช้้
ในคาดการณ์์ถึึงเหตุุการณ์์ หรืือความเสี่่�ยงที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�น รวมทั้้�ง
ระบุุแนวทางในการจััดการกัับความเสี่่�ยงดัังกล่่าวให้้อยู่่�ในระดัับ
ที่่�ยอมรัับได้้ เพื่่�อช่่วยให้้บริิษััทฯ บรรลุุวัตถุ
ั ุประสงค์์ที่ต้่� ้องการในการ
บริิหารจััดการกองทรััสต์์
การบริิหารจััดการความเสี่่�ยงของบริิษััทฯ ประกอบด้้วยขั้้�นตอน
ดัังต่่อไปนี้้�
1.	กำำ�หนดวััตถุุประสงค์์ในการบริิหารความเสี่่ย� ง
2. การระบุุเหตุุการณ์์
3. การประเมิินความเสี่่�ยงและการตอบสนองต่่อความเสี่่�ยง
บริิษัทั ฯ มีีเกณฑ์์ในการพิิจารณาระดัับความสำำ�คัญ
ั ของความเสี่่ย� ง
และผลกระทบดัังต่่อไปนี้้�
1)	ระดัับโอกาสที่่จ� ะเกิิดขึ้้�น (Likelihood)
2)	ระดัับผลกระทบ (Impact)
4.	กำำ�หนดกิิจกรรมการควบคุุม (Control Activities)
5. การติิดตามผล (Monitoring)
6. การรายงาน (Reporting)

การป้้องกััน
ความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
รายการระหว่่างกัันในรอบระยะเวลาบััญชีีที่่�ผ่่านมา

ผู้้�จััดการกองทรััสต์์มีีหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบหลัักในการดููแลและจััดการ CPNREIT ซึ่่�งรวมถึึงการลงทุุนในทรััพย์์สิินของ CPNREIT และดููแล
ผลประโยชน์์ของ CPNREIT แม้้ว่่า CPNREIT จะมีีนโยบายหลีีกเลี่่�ยงการทำำ�รายการเกี่่�ยวโยงกัันซึ่่�งอาจก่่อให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
แต่่ CPNREIT จะยัังมีีการทำำ�รายการกัับบุุคคลที่่�เกี่่�ยวโยงกััน ทั้้�งนี้้� ในกรณีีที่่� CPNREIT มีีการทำำ�ธุุรกรรมกัับบุุคคลที่่�เกี่่�ยวโยงกััน ผู้้�จััดการ
กองทรััสต์์จะพิิจารณาเหตุุผลและความจำำ�เป็็นในการที่่� CPNREIT จะเข้้าทำำ�ธุุรกรรมดัังกล่่าว รวมทั้้�งปฏิิบััติิให้้เป็็นไปตามนโยบายของผู้้�จััดการ
กองทรััสต์์ สััญญาก่่อตั้้�งทรััสต์์ สััญญาแต่่งตั้้�งผู้้�จััดการกองทรััสต์์ แบบแสดงรายการข้้อมููล หนัังสืือชี้้�ชวน ระเบีียบ และกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
การดููแลจััดการ CPNREIT ทั้้�งนี้้� จะมีีรายการระหว่่าง CPNREIT และเซ็็นทรััลพััฒนา รวมทั้้�งบริิษััทย่่อยของเซ็็นทรััลพััฒนา ซึ่่�งเป็็นบุุคคลที่่�
เกี่่�ยวโยงกัันกัับผู้้�จััดการกองทรััสต์์ จากการที่่�เซ็็นทรััลพััฒนาเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่และผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของผู้้�จััดการกองทรััสต์์และบริิษััทย่่อย
ดัังกล่่าว รายการระหว่่าง CPNREIT และผู้้�จััดการกองทรััสต์์ รวมถึึงบุุคคลที่่เ� กี่่ยว
� โยงกัันกัับผู้้�จััดการกองทรััสต์์ รวมทั้้�งรายการระหว่่าง CPNREIT
และ ทรััสตีี รวมถึึงบุุคคลที่่�เกี่่�ยวโยงกัันกัับทรััสตีี มีีรายละเอีียดของการทำำ�ธุุรกรรมดัังกล่่าวดัังต่่อไปนี้้�

1.	นิิติิบุุคคลที่่�เกี่่�ยวโยงกัันกัับ CPNREIT
นิติบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับ CPNREIT

ความสัมพันธ์กับ CPNREIT

เซ็็นทรััลพััฒนา

• เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ของผู้้�จััดการกองทรััสต์์ โดยเซ็็นทรััลพััฒนาถืือหุ้้�นคิิดเป็็นร้้อยละ 99.99
ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่�ออกและเรีียกชำำ�ระแล้้วทั้้�งหมดของผู้้�จััดการกองทรััสต์์
• เป็็นผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของผู้้�จััดการกองทรััสต์์
• เป็็ นผู้้�ถืือหน่่ วยทรัั ส ต์์ รายใหญ่่ ของ CPNREIT โดยเซ็็ น ทรัั ล พัั ฒนาถืือหน่่ วยทรัั ส ต์์ คิิ ดเป็็ น
ร้้อยละ 26.69 ของจำำ�นวนหน่่วยทรััสต์์ทั้้�งหมดของ CPNREIT
• เป็็นเจ้้าของกรรมสิิทธิ์์แ� ละมีีสิิทธิกิ ารเช่่าในพื้้�นที่่อ� าคารบางส่่วนในโครงการเซ็็นทรััล มารีีนา และ
จะเป็็นผู้้�ให้้เช่่าและเช่่าช่่วงอสัังหาริิมทรััพย์์และงานระบบ และผู้้�ขายสัังหาริิมทรััพย์์ให้้แก่่
CPNREIT
• เซ็็นทรััลพััฒนา ได้้รับั การแต่่งตั้้ง� ให้้เป็็นผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ของทรััพย์์สินิ ที่่ก� องทรััสต์์ลลงทุุน

ซีีพีีเอ็็น รีีท แมเนจเมนท์์

• เป็็นผู้้�จััดการกองทรััสต์์ของ CPNREIT
• เป็็นบริิษััทย่่อยของเซ็็นทรััลพััฒนา โดยเซ็็นทรััลพััฒนาถืือหุ้้�นคิิดเป็็นร้้อยละ 99.99 ของจำำ�นวน
หุ้้�นที่่�ออกและเรีียกชำำ�ระแล้้วทั้้�งหมดของซีีพีีเอ็็น รีีท แมเนจเมนท์์

เซ็็นทรััลพััฒนา พระราม 2

• เป็็นบริิษััทย่่อยของเซ็็นทรััลพััฒนา โดยเซ็็นทรััลพััฒนาถืือหุ้้�นคิิดเป็็นร้้อยละ 99.99 ของจำำ�นวน
หุ้้�นที่่�ออกและเรีียกชำำ�ระแล้้วทั้้�งหมดของเซ็็นทรััลพััฒนา พระราม 2
• เป็็นเจ้้าของกรรมสิิทธิ์์�ในโครงการเซ็็นทรััล พระราม 2 (ช่่วงต่่ออายุุ) และจะเป็็นผู้้�ให้้เช่่า
อสัังหาริิมทรััพย์์และงานระบบแก่่ CPNREIT

เซ็็นทรััลพััฒนา พระราม 3

• เป็็นบริิษััทย่่อยของเซ็็นทรััลพััฒนา โดยเซ็็นทรััลพััฒนาถืือหุ้้�นคิิดเป็็นร้้อยละ 99.99 ของจำำ�นวน
หุ้้�นที่่�ออกและเรีียกชำำ�ระแล้้วทั้้�งหมดของเซ็็นทรััลพััฒนา พระราม 3

เซ็็นทรััลพััฒนา เชีียงใหม่่

• เป็็นบริิษััทย่่อยของเซ็็นทรััลพััฒนา โดยเซ็็นทรััลพััฒนาถืือหุ้้�นคิิดเป็็นร้้อยละ 99.99 ของจำำ�นวน
หุ้้�นที่่�ออกและเรีียกชำำ�ระแล้้วทั้้�งหมดของเซ็็นทรััลพััฒนา เชีียงใหม่่

ซีีพีีเอ็็น พััทยา

• เป็็นบริิษััทย่่อยของเซ็็นทรััลพััฒนา โดยเซ็็นทรััลพััฒนาถืือหุ้้�นคิิดเป็็นร้้อยละ 99.99 ของจำำ�นวน
หุ้้�นที่่�ออกและเรีียกชำำ�ระแล้้วทั้้�งหมดของซีีพีีเอ็็นพััทยา
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ความสัมพันธ์กับ CPNREIT

ซีีพีีเอ็็น พััทยา โฮเทล

• เป็็นบริิษััทย่่อยของเซ็็นทรััลพััฒนา โดยเซ็็นทรััลพััฒนาถืือหุ้้�นร้้อยละ 99.99 ของจำำ�นวนหุ้้�น
ที่่�ออกและเรีียกชำำ�ระแล้้วทั้้�งหมดของซีีพีีเอ็็น พััทยา โฮเทล

กลุ่่�มบริิษัทั เซ็็นทรััล

• เป็็นนิิติิบุุคคลที่่�มีีกรรมการ ผู้้�บริิหาร หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมบางท่่านร่่วมกัับเซ็็นทรััลพััฒนา
โดยนิิติิบุุคคลดัังกล่่าวเป็็นผู้้�เช่่าพื้้�นที่่�ในทรััพย์์สิินที่่�กองทรััสต์์ CPNREIT เข้้าลงทุุน เพื่่�อดำำ�เนิิน
ธุุรกิจิ ได้้แก่่ กลุ่่�มบริิษััท Central Department Store Group (CDG) , กลุ่่�มบริิษัทั Central
Marketing Group (CMG), กลุ่่�มบริิษัทั Central Food Retail Group (CFG), กลุ่่�มบริิษััท
Central Hardlines Group (CHG), กลุ่่�มบริิษัทั Central Online Group (COL), กลุ่่�มบริิษัทั
Central Hotels & Resorts (CHR) และกลุ่่�มบริิษัทั Central Restaurants Group (CRG)
(ดููรายละเอีียดได้้ที่่� www.centralgroup.com)

GLAND

• เป็็นบริิษััทย่่อยของกลุ่่�มเซ็็นทรััลพััฒนา โดยกลุ่่�มเซ็็นทรััลพััฒนา ถืือหุ้้�นคิิดเป็็นร้้อยละ 67.53
ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่�ออกและเรีียกชำำ�ระแล้้วทั้้�งหมดของ GLAND
• เป็็นเจ้้าของกรรมสิิทธิ์์�ในโครงการอาคารสำำ�นัักงานเดอะไนน์์ ทาวเวอร์์ส และเป็็นผู้้�ให้้เช่่า
อสัังหาริิมทรััพย์์และงานระบบ ให้้แก่่ CPNREIT
• เป็็นผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ สำำ�หรัับโครงการอาคารสำำ�นัักงานเดอะไนน์์ ทาวเวอร์์ส

สเตอร์์ลิิง

• เป็็นบริิษััทย่่อยของกลุ่่�มเซ็็นทรััลพััฒนา โดยกลุ่่�มเซ็็นทรััลพััฒนา (โดย GLAND) ถืือหุ้้�นคิิดเป็็น
ร้้อยละ 99.99 ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่�ออกและเรีียกชำำ�ระแล้้วทั้้�งหมดของสเตอร์์ลิิง
• เป็็ น เจ้้ า ของกรรมสิิ ทธิ์์� ใ นโครงการอาคารสำำ�นัั ก งานยูู นิิ ลีี เวอร์์ เฮ้้ า ส์์ และเป็็ น ผู้้�ให้้ เช่่ า
อสัังหาริิมทรััพย์์และงานระบบ ให้้แก่่ CPNREIT
• เป็็นผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ สำำ�หรัับโครงการอาคารสำำ�นัักงานยููนิิลีีเวอร์์ เฮ้้าส์์

ธนาคารไทยพาณิิชย์์ จำำ�กััด (มหาชน)
(SCB)

• เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ของทรััสตีี โดย SCB ถืือหุ้้�นคิิดเป็็นร้้อยละ 99.99 ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่อ� อกและ
เรีียกชำำ�ระแล้้วทั้้�งหมดของทรััสตีี

SCBAM

• เป็็นทรััสตีีของ CPNREIT
• เป็็นบริิษััทย่่อยของ SCB โดย SCB ถืือหุ้้�นคิิดเป็็นร้้อยละ 99.99 ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่�ออกและเรีียก
ชำำ�ระแล้้วทั้้�งหมดของ SCBAM

2.	รายการระหว่่าง CPNREIT กัับผู้้�จััดการกองทรััสต์์และบุุคคลที่่�เกี่่�ยวโยงกัันกัับผู้้�จััดการกองทรััสต์์
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เซ็็นทรััลพััฒนา และบริิษััทย่่อย ได้้แก่่
ซีีพีีเอ็็น รีีท แมเนจเมนท์์ เซ็็นทรััลพััฒนา
พระราม 2 เซ็็นทรััลพััฒนา พระราม 3
เซ็็นทรััลพััฒนา เชีียงใหม่่ และซีีพีีเอ็็น
พััทยา

เซ็็นทรััลพััฒนา และบริิษััทย่่อยดัังกล่่าวได้้เช่่า
พื้้�นที่่�และบริิการจาก CPNREIT โดยค่่าเช่่าพื้้�นที่่�
และบริิการเป็็นไปตามราคาตลาดซึ่่�งขึ้้�นอยู่่�กัับ
ทำำ�เล จำำ�นวนพื้้�นที่่� รููปแบบของการเช่่า ระยะ
เวลาที่่�เช่่า และประเภทของการเช่่า

เป็็นการดำำ�เนิินการเพื่่อ� จััดหาประโยชน์์จากทรััพย์์สินิ
ของ CPNREIT โดยมีีการกำำ�หนดอััตราค่่าเช่่าและ
ค่่าบริิการเป็็นไปตามราคาตลาดซึ่่�งขึ้้�นอยู่่�กัับทำำ�เล
จำำ�นวนพื้้�นที่่� รููปแบบของการเช่่า ระยะเวลาที่่�เช่่า
และประเภทของการเช่่า

ซีีพีีเอ็็น พััทยา โฮเทล

CPNREIT จััดหาประโยชน์์จากโรงแรมฮิิลตััน
พัั ทย า โดยการให้้ เช่่ า ช่่ ว งทรัั พ ย์์ สิิ น ดัั ง กล่่ า ว
(โดยมีีลัักษณะเป็็นการเช่่าช่่วงอาคาร งานระบบ
และเช่่าสัังหาริิมทรััพย์์) แก่่ซีีพีีเอ็็น พััทยา โฮเทล
โดย CPNREIT ได้้รับั ประโยชน์์จากการปล่่อยเช่่า
ช่่วงทรััพย์์สิินในรููปของค่่าเช่่าคงที่่� (fixed rent)
และค่่าเช่่าแปรผััน (variable rent) จากซีีพีีเอ็็น
พััทยา โฮเทล ตามเงื่่�อนไขที่่�ระบุุไว้้ในสััญญา
โดยรายละเอีียดเกี่่�ยวกัับค่่าเช่่าคงที่่�และค่่าเช่่า
แปรผัั น ตามที่่� ปร ากฏในหัั ว ข้้ อ การจัั ด หา
ประโยชน์์จากอสัังหาริิมทรััพย์์

เนื่่�องจาก CPNREIT ไม่่สามารถดำำ�เนิินการบริิหาร
ทรัั พ ย์์ สิิ น ประเภทโรงแรมได้้ ต ามประกาศที่่�
ทจ. 49/2555 CPNREIT จึึงจำำ�เป็็นต้้องให้้เช่่าช่่วง
โรงแรมฮิิลตััน พััทยา แก่่ซีีพีีเอ็็น พััทยา โฮเทล
อัันก่่อให้้เกิิดประโยชน์์แก่่ CPNREIT จากการที่่�
CPNREIT มีีแหล่่งรายได้้เพิ่่�มเติิม (นอกเหนืือไปจาก
รายได้้ค่่าเช่่า / ค่่าบริิการจากการให้้เช่่าพื้้�นที่่�ของ
ทรััพย์์สินิ ประเภทศููนย์์การค้้าและอาคารสำำ�นักั งาน)
ในรููปของค่่าเช่่าคงที่่แ� ละค่่าเช่่าแปรผัันจากทรััพย์์สินิ
ประเภทโรงแรมที่่�มีีทำำ�เลที่่�ตั้้�งในเขตเมืืองพััทยาซึ่่�ง
เป็็นเมืืองท่่องเที่่�ยวที่่�สำ�คั
ำ ัญของประเทศไทย
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กลุ่่�มบริิษัทั เซ็็นทรััล

กลุ่่�มบริิษััทเซ็็นทรััล ได้้เช่่าพื้้�นที่่�และบริิการจาก
CPNREIT โดยค่่าเช่่าพื้้�นที่่�และบริิการเป็็นไป
ตามราคาตลาดซึ่่�งขึ้้�นอยู่่�กัับทำำ�เล จำำ�นวนพื้้�นที่่�
รูู ป แบบของการเช่่ า ระยะเวลาที่่� เช่่ า และ
ประเภทของการเช่่า

เป็็ น การดำำ� เนิิ น การเพื่่� อ จัั ด หาประโยชน์์ จ าก
ทรััพย์์สิินของ CPNREIT โดยมีีการกำำ�หนดอััตรา
ค่่ า เช่่ า และค่่ า บริิ ก ารเป็็ น ไปตามราคาตลาดซึ่่� ง
ขึ้้�นอยู่่�กัับทำำ�เล จำำ�นวนพื้้�นที่่� รููปแบบของการเช่่า
ระยะเวลาที่่�เช่่า และประเภทของการเช่่า

เซ็็นทรััลพััฒนา พระราม 2

เซ็็นทรััลพััฒนา พระราม 2 ให้้เช่่าระบบบำำ�บััด เป็็ น การดำำ� เนิิ น การเพื่่� อ สนัั บ สนุุ น การใช้้ แ ละ
น้ำำ��เสีียแก่่ CPNREIT ซึ่่ง� การเช่่าดัังกล่่าวเป็็นส่่วน จััดหาประโยชน์์จากทรััพย์์สิินของ CPNREIT
หนึ่่� ง ของการเช่่ า อาคารศูู น ย์์ ก ารค้้ า เซ็็ น ทรัั ล
พระราม 2 โดยมีีระยะเวลาการเช่่า 20 ปีี ตั้้�งแต่่
วัันที่่� 15 สิิงหาคม 2548 ถึึงวัันที่่� 15 สิิงหาคม 2568
เมื่่� อ วัั น ที่่� 31 มีีนาคม 2563 CPNREIT ได้้ การดำำ� เนิิ น การดัั ง กล่่ า วมีีความสมเหตุุ ส มผล
จดทะเบีียนสิิ ทธิิ ก ารเช่่ า อสัั ง หาริิ มท รัั พ ย์์ ใ น เนื่่�องจาก
โครงการเซ็็นทรััล พระราม 2 (ช่่วงต่่ออายุุ) จาก 1)	ทำำ�ให้้ CPNREIT ได้้มาซึ่่ง� สิิทธิกิ ารเช่่าในโครงการ
เซ็็นทรััลพััฒนา พระราม 2
เซ็็นทรััล พระราม 2 (ช่่วงต่่ออายุุ) ต่่อเนื่่อ� งหลัังจาก
ที่่� สัั ญ ญาเช่่ า ปัั จจุุ บัั น หมดอายุุ โดยโครงการ
เซ็็นทรััล พระราม 2 (ช่่วงต่่ออายุุ) เป็็นทรััพย์์สินิ
หลัักประเภทศููนย์์การค้้าที่่�มีีทำำ�เลที่่�ตั้้�งที่่�ดีีและ
มีีศัักยภาพในเชิิงพาณิิชย์์ อัันจะช่่วยสร้้างมููลค่่า
เพิ่่�มให้้แก่่ CPNREIT และผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์
2) ช่่วยกระจายความเสี่่�ยงในการดำำ�เนิินงานของ
CPNREIT โดยทำำ�ให้้รายได้้ของ CPNREIT ใน
ระยะยาว มีีความมั่่�นคงเพิ่่�มขึ้น้� ผ่่านการกระจาย
ความเสี่่� ย งของการจัั ด หาประโยชน์์ จ าก
อสัังหาริิมทรััพย์์ และช่่วยลดการพึ่่�งพาแหล่่ง
รายได้้ (Asset Diversification) เนื่่�องจาก
ทรัั พ ย์์ สิิ น ในปัั จจุุ บัั น ของ CPNREIT และ
โครงการเซ็็นทรััล พระราม 2 (ช่่วงต่่ออายุุ) มีี
ทำำ�เลที่่�ตั้้�งที่่�แตกต่่างกััน
3) การลงทุุนในโครงการเซ็็นทรััล พระราม 2 (ช่่วง
ต่่ออายุุ) จะช่่วยลดผลกระทบจากความผัันผวน
ของกระแสรายได้้ของ CPNREIT ในกรณีีที่่�สิิทธิิ
การเช่่า / เช่่าช่่วงของทรััพย์์สินิ บางแห่่งสิ้้น� สุุดลง

ซีีพีีเอ็็น รีีท แมเนจเมนท์์

ซีีพีีเอ็็น รีีท แมเนจเมนท์์ เป็็นผู้้�จััดการกองทรััสต์์ กรรมการและผู้้�บริิหารของซีีพีีเอ็็น รีีท แมเนจเมนท์์
ของ CPNREIT
เป็็นผู้้�ที่่�มีีประสบการณ์์ในการบริิหารจััดการลงทุุน
และจัั ด หาประโยชน์์ จ ากอสัั ง หาริิ มท รัั พ ย์์ และ
มีีความรู้้�ความเข้้าใจในทรััพย์์สินิ หลัักของ CPNREIT
เป็็นอย่่างดีี ดัังนั้้�น ซีีพีีเอ็็น รีีท แมเนจเมนท์์ จึึงมีี
ความเหมาะสมที่่�จะทำำ�หน้้าที่่�ผู้้�จััดการกองทรััสต์์
ของ CPNREIT
ซีีพีีเอ็็น รีีท แมเนจเมนท์์ เป็็นบริิษััทย่่อยร้้อยละ
99.99 ของเซ็็นทรััลพััฒนา โดยเซ็็นทรััลพััฒนา
มีีประสบการณ์์และความเชี่่�ยวชาญในการพััฒนา
และบริิหารโครงการศููนย์์การค้้าและอาคารสำำ�นักั งาน
มานานกว่่า 40 ปีี ซึ่่ง� จะช่่วยสนัับสนุุนการทำำ�หน้้าที่่�
ของซีีพีีเอ็็น รีีท แมเนจเมนท์์ ในฐานะผู้้�จััดการ
กองทรััสต์์ของ CPNREIT ได้้เป็็นอย่่างดีี
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เซ็็นทรััลพััฒนา

เซ็็นทรััลพััฒนาเป็็นผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ของ
CPNREIT สำำ� หรัั บ ทรัั พ ย์์ สิิ น ในส่่ ว นที่่� เ ป็็ น
ศููนย์์การค้้าทั้้�งหมดของ CPNREIT ในปััจจุุบััน
และปิ่่น� เกล้้า ทาวเวอร์์ เอ และ ปิ่่น� เกล้้า ทาวเวอร์์ บีี
โดยเซ็็ น ทรัั ล พัั ฒ นาเรีียกเก็็ บ ค่่ า ธรรมเนีียม
การบริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ จาก CPNREIT ตาม
อัั ตร าและเงื่่� อ นไขที่่� ร ะบุุ ไว้้ ใ นสัั ญ ญาแต่่ ง ตั้้� ง
ผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์

เซ็็นทรััลพััฒนา มีีประสบการณ์์และความเชี่่ยวช
� าญ
ในการพััฒนาและบริิหารโครงการศููนย์์การค้้าและ
อาคารสำำ�นัักงานในประเทศไทย มานานกว่่า 40 ปีี
รวมถึึงเซ็็ น ทรัั ล พัั ฒ นาทำำ� หน้้ า ที่่� เ ป็็ น ผู้้�บริิ ห าร
อสัังหาริิมทรััพย์์ของทรััพย์์สิินของ CPNREIT ใน
ส่่วนที่่เ� ป็็นศููนย์์การค้้าและปิ่่น� เกล้้า ทาวเวอร์์ เอ และ
ปิ่่�นเกล้้า ทาวเวอร์์ บีี ซึ่่�งเซ็็นทรััลพััฒนาได้้บริิหาร
จััดการทรััพย์์สินิ ดัังกล่่าวมาตั้้ง� แต่่การจััดตั้้ง� กองทุุน
รวม CPNRF ในปีี 2548 นอกจากนี้้� เซ็็นทรััลพััฒนา
ยัั ง มีีบทบาทสำำ�คัั ญ ในการพัั ฒ นาและบริิ ห าร
ทรััพย์์สิินที่่�จะลงทุุนเพิ่่�มเติิม ในส่่วนของโครงการ
ศููนย์์การค้้ามาตั้้�งแต่่เริ่่�มการพััฒนาแต่่ละโครงการ
ทำำ�ให้้เซ็็นทรััลพััฒนา มีีความรู้้�ความเข้้าใจ รวมถึึง
ประสบการณ์์ในการบริิหารแต่่ละทรััพย์์สินิ ดัังกล่่าว
เป็็นอย่่างดีี

GLAND

GLAND เป็็นผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์สำำ�หรัับ
โครงการอาคารสำำ�นัักงานเดอะไนน์์ ทาวเวอร์์ส
โดย GLAND เรีียกเก็็บค่่าธรรมเนีียมการบริิหาร
อสัังหาริิมทรััพย์์จาก CPNREIT ตามอััตราและ
เงื่่� อ นไขที่่� ร ะบุุ ใ นสัั ญ ญาแต่่ ง ตั้้� ง ผู้้�บริิ ห าร
อสัังหาริิมทรััพย์์

GLAND เป็็นผู้้�พััฒนาและบริิหารโครงการอาคาร
สำำ�นัั ก งานเดอะไนน์์ ทาวเวอร์์ ส มาก่่ อ น และ
GLAND มีีความรู้้�ความเข้้าใจและประสบการณ์์
ในการบริิหารโครงการอาคารสำำ�นัักงานเดอะไนน์์
ทาวเวอร์์ส เป็็นอย่่างดีี

GLAND ได้้เช่่าพื้้�นที่่�และบริิการจาก CPNREIT
โดยค่่ า เช่่ า พื้้� น ที่่� แ ละบริิ ก ารเป็็ น ไปตามราคา
ตลาดซึ่่ง� ขึ้้น� อยู่่�กัับทำำ�เล จำำ�นวนพื้้�นที่่� รููปแบบของ
การเช่่า ระยะเวลาที่่เ� ช่่า และประเภทของการเช่่า
ทั้้� ง นี้้� การเช่่ า พื้้� น ที่่� แ ละบริิ ก ารดัั ง กล่่ า วของ
GLAND ได้้สิ้้น� สุุดลงเมื่่อ� วัันที่่� 18 เมษายน 2563

เป็็ น การดำำ� เนิิ น การเพื่่� อ จัั ด หาประโยชน์์ จ าก
ทรััพย์์สิินของ CPNREIT โดยมีีการกำำ�หนดอััตรา
ค่่ า เช่่ า และค่่ า บริิ ก ารเป็็ น ไปตามราคาตลาดซึ่่� ง
ขึ้้�นอยู่่�กัับทำำ�เล จำำ�นวนพื้้�นที่่� รููปแบบของการเช่่า
ระยะเวลาที่่�เช่่า และประเภทของการเช่่า

สเตอร์์ลิิงเป็็นผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์สำำ�หรัับ
โครงการอาคารสำำ�นัักงานยููนิิลีีเวอร์์ เฮ้้าส์์ โดย
สเตอร์์ ลิิ ง เรีียกเก็็ บ ค่่ า ธรรมเนีียมการบริิ ห าร
อสัังหาริิมทรััพย์์จาก CPNREIT ตามอััตราและ
เงื่่� อ นไขที่่� ร ะบุุ ใ นสัั ญ ญาแต่่ ง ตั้้� ง ผู้้�บริิ ห าร
อสัังหาริิมทรััพย์์

สเตอร์์ลิิงทำำ�หน้้าที่่�เป็็นผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์
สำำ�หรัับโครงการอาคารสำำ�นัักงานยููนิิลีีเวอร์์ เฮ้้าส์์
มาก่่อน และสเตอร์์ลิิงมีีความรู้้�ความเข้้าใจและ
ประสบการณ์์ ใ นการบริิ ห ารโครงการอาคาร
สำำ�นัักงานยููนิิลีีเวอร์์ เฮ้้าส์์ เป็็นอย่่างดีี

สเตอร์์ลิิง

136

รายงานประจำ�ปี 2563

มููลค่่าของรายการระหว่่างกัันระหว่่าง CPNREIT กัับผู้้�จััดการกองทรััสต์์และบุุคคลที่่�เกี่่�ยวโยงกัันกัับ
ผู้้�จััดการกองทรััสต์์ ในช่่วงที่่�ผ่่านมา
รายการ
(หน่วย: พันบาท)

สำ�หรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2562

สำ�หรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2563

456,431

309,871

-

3,326

615,155

387,356

-

735

253

117

12,441

17,149

GLAND

-

46,321

สเตอร์์ลิิง

-

8,503

3,589

3,046

134,656

150,348

471,722

376,822

GLAND

-

18,733

สเตอร์์ลิิง

-

9,225

14,502

11,257

1,937

420

รายได้้
รายได้้ค่่าเช่่าและค่่าบริิการ
เซ็็นทรััลพััฒนาและบริิษัทย่
ั ่อย
GLAND
กลุ่่�มบริิษัทั เซ็็นทรััล
รายได้้อื่่�น
เซ็็นทรััลพััฒนาและบริิษัทย่
ั ่อย
กลุ่่�มบริิษัทั เซ็็นทรััล
ค่่าใช้้จ่่าย
ต้้นทุุนเช่่าและบริิการ
เซ็็นทรััลพััฒนาและบริิษัทย่
ั ่อย

กลุ่่�มบริิษัทั เซ็็นทรััล
ค่่าธรรมเนีียมการจััดการ
ซีีพีีเอ็็น รีีท แมเนจเมนท์์
ค่่าธรรมเนีียมบริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์
เซ็็นทรััลพััฒนาและบริิษัทย่
ั ่อย

ค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหาร
เซ็็นทรััลพััฒนาและบริิษััทย่่อย
กลุ่่�มบริิษัทั เซ็็นทรััล
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ยอดคงค้้างระหว่่าง CPNREIT และผู้้�จััดการกองทรััสต์์หรืือบุุคคลที่่�เกี่่�ยวโยงกัันกัับผู้้�จััดการกองทรััสต์์
รายการ (หน่วย: พันบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ลููกหนี้้�ค่่าเช่่าและบริิการ
เซ็็นทรััลพััฒนาและบริิษัทย่
ั ่อย

87,547

222,287

GLAND

-

443

สเตอร์์ลิิง

-

336

37,936

73,124

107,331

108,715

23,159

26,116

GLAND

-

10,455

สเตอร์์ลิิง

-

3,899

563

110

11

274

5,716

7,334

18,263

18,456

-

3,049

151,280

138,517

-

17,727,116

1,261

6,262

GLAND

-

77

สเตอร์์ลิิง

-

29

14,137

17,656

กลุ่่�มบริิษัทั เซ็็นทรััล
เจ้้าหนี้้�การค้้า
เซ็็นทรััลพััฒนาและบริิษััทย่่อย
ซีีพีีเอ็็น รีีท แมเนจเมนท์์

กลุ่่�มบริิษัทั เซ็็นทรััล
เจ้้าหนี้้�อื่่�น
เซ็็นทรััลพััฒนาและบริิษััทย่่อย
กลุ่่�มบริิษัทั เซ็็นทรััล
เงิินมััดจำำ�รัับล่่วงหน้้า
เซ็็นทรััลพััฒนาและบริิษััทย่่อย
GLAND
กลุ่่�มบริิษัทั เซ็็นทรััล
หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า
เซ็็นทรััลพััฒนา พระราม 2
หนี้้�สิินอื่่�น
เซ็็นทรััลพััฒนาและบริิษััทย่่อย

กลุ่่�มบริิษัทั เซ็็นทรััล
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3.	ระหว่่าง CPNREIT กัับทรััสตีีและบุุคคลที่่�เกี่่�ยวโยงกัันกัับทรััสตีี
นิติบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับ CPNREIT

ลักษณะของรายการระหว่างกัน

ความจำ�เป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

SCB และบริิษััทย่่อย

SCB และบริิษัทย่
ั อ่ ยได้้เช่่าพื้้�นที่่แ� ละบริิการจาก
CPNREIT โดยค่่าเช่่าพื้้�นที่่�และบริิการเป็็นไป
ตามราคาตลาดซึ่่�งขึ้้�นอยู่่�กัับทำำ�เล จำำ�นวนพื้้�นที่่�
รูู ป แบบของการเช่่ า ระยะเวลาที่่� เช่่ า และ
ประเภทของการเช่่า

เป็็นการดำำ�เนิินการเพื่่อ� จััดหาประโยชน์์จากทรััพย์์สินิ
ของ CPNREIT โดยมีีการกำำ�หนดอััตราค่่าเช่่าและ
ค่่าบริิการเป็็นไปตามราคาตลาดซึ่่�งขึ้้�นอยู่่�กัับทำำ�เล
จำำ�นวนพื้้�นที่่� รููปแบบของการเช่่า ระยะเวลาที่่�เช่่า
และประเภทของการเช่่า

SCBAM

SCBAM เป็็นทรััสตีีของ CPNREIT

SCBAM มีีเป็็นผู้้�ที่่�มีีประสบการณ์์ในการเป็็นทรััสตีี
ของทรััสต์์เพื่่�อการลงทุุนในอสัังหาริิมทรััพย์์ รวมถึึง
การบริิหารจััดการกองทุุนรวมอสัังหาริิมทรััพย์์ใน
หลายประเภทธุุรกิจิ จึึงมีีความรู้้� ความเข้้าใจในธุุรกิจิ
การจััดการกองทุุนรวมและทรััสต์์เพื่่�อการลงทุุนใน
อสัังหาริิมทรััพย์์ รวมถึึงกฎเกณฑ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องเป็็น
อย่่างดีี SCBAM จึึงมีีความเหมาะสมเป็็นทรััสตีี

SCB

CPNREIT ได้้กู้้�ยืืมเงิินจาก SCB และนำำ�เงิินที่่�ได้้
รัับจากการกู้้�ยืืมเงิินดัังกล่่าวมาลงทุุนในโครงการ
เซ็็นทรััล พััทยา และโรงแรมฮิิลตััน พััทยา โดย
อาจมีีการเบิิกเงิินกู้้�ยืืมก่่อนบางส่่วนและชำำ�ระ
คืืนเงิินกู้้�ยืืมดัังกล่่าวแล้้วจึึงเบิิกเงิินกู้้�ยืืมก้้อนใหม่่
โดยเงื่่�อนไขและรายละเอีียดที่่�สำำ�คััญซึ่่�งรวมถึึง
อััตราดอกเบี้้�ย การชำำ�ระดอกเบี้้�ย และการให้้
หลัั ก ประกัั น ที่่� เ กี่่� ยว ข้้ อ งจะเป็็ น ไปตามที่่�
CPNREIT ได้้ตกลงกัับ SCB

การกู้้�ยืืมเงิิ น เพื่่� อ นำำ� ไปลงทุุ น ในโครงการเซ็็ น ทรัั ล
พััทยา และโรงแรมฮิิลตััน พััทยา เป็็นประโยชน์์ต่่อ
ผู้้�ถืือหน่่ วยท รัั ส ต์์ เนื่่� อ งจากการกู้้�ยืืมเงิิ น มีีต้้ น ทุุ น
ทางการเงิิน (Cost of Debt) ต่ำำ��กว่่าต้้นทุุนทางการ
เงิินของเงิินทุุน (Cost of Equity) และยัังไม่่เป็็นภาระ
ในส่่วนของการลงทุุนเพิ่่�มเติิมสำำ�หรัับผู้้�ถืือหน่่วยเดิิม
อีีกด้้วย ซึ่่�งในกรณีีที่่� CPNREIT ใช้้แหล่่งเงิินทุุนจาก
การกู้้�ยืืมเงิิ น รวมถึึงการออกและเสนอขายหน่่ วย
ทรััสต์์ใหม่่เพื่่�อการลงทุุนในทรััพย์์สิินที่่�จะลงทุุนเพิ่่�ม
เติิม จะทำำ�ให้้ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ได้้รับั ผลกระทบในเรื่่อ� ง
การลดลงของสััดส่่วนการถืือหน่่วยทรััสต์์ (Control
Dilution) และผลกระทบในเรื่่� อ งการลดลงของ
ผลตอบแทน (Return Dilution) ที่่น้� อ้ ยกว่่าเมื่่อ� เทีียบ
กัับการใช้้แหล่่งเงิินทุุนโดยการออกและเสนอขาย
หน่่วยทรััสต์์ใหม่่แต่่เพีียงอย่่างเดีียว

CPNREIT มีีบััญชีีเงิินฝากกัับ SCB

เป็็นการดำำ�เนิินการตามธุุรกิิจปกติิของกองทรััสต์์
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มููลค่่าของรายการระหว่่างกัันระหว่่าง CPNREIT กัับทรััสตีีและบุุคคลที่่เ� กี่่ย� วโยงกัันกัับทรััสตีีในช่่วงที่่ผ่� า่ นมา
รายการ (หน่วย: พันบาท)

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

55,017

51,025

1,318

565

36,725

40,930

2,368

503

รายได้้
รายได้้ค่่าเช่่าและค่่าบริิการ
SCB และบริิษัทย่
ั ่อย
รายได้้ดอกเบี้้�ย
SCB
ค่่าใช้้จ่่าย
ค่่าธรรมเนีียมทรััสตีี
SCBAM
ต้้นทุุนทางการเงิิน
SCB

ยอดคงค้้างระหว่่าง CPNREIT และทรััสตีีและบุุคคลที่่�เกี่่�ยวโยงกัันกัับทรััสตีี
รายการ (หน่วย: พันบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

88,466

580,740

74

5,917

6,316

7,091

62

130

26,866

26,866

1,924

1,910

รายการเทีียบเท่่าเงิินสด
SCB
ลููกหนี้้�รายได้้ค่่าเช่่าและบริิการค้้างรัับ
SCB
เจ้้าหนี้้�อื่่�น
SCBAM
SCB
เงิินมััดจำำ�รัับจากผู้้�เช่่า
SCB
หนี้้�สิินอื่่�น
SCB และบริิษัทย่
ั ่อย

นโยบายการทำำ�ธุุรกรรมระหว่่าง CPNREIT กัับผู้้�จััดการกองทรััสต์์หรืือบุุคคลที่่�เกี่่�ยวโยงกัันกัับผู้้�จััดการ
กองทรััสต์์
ในกรณีีที่่�จะมีีการทำำ�ธุรุ กรรมระหว่่าง CPNREIT กัับผู้้�จััดการกองทรััสต์์หรืือบุุคคลที่่�เกี่่�ยวโยงกัันกัับผู้้�จััดการกองทรััสต์์ (นอกเหนืือจากที่่�ได้้เปิิด
เผยข้้างต้้น) ผู้้�จััดการกองทรััสต์์จะมีีการดำำ�เนิินการตามกฎหมายหลัักทรััพย์์ดัังนี้้�
1.	บุุคคลที่่�เกี่่ยว
� โยงกัันกัับผู้้�จััดการกองทรััสต์์
บุุคคลที่่�เกี่่ยว
� โยงกัันกัับผู้้�จััดการกองทรััสต์์ ให้้หมายความตามที่่กำ� ำ�หนดในประกาศที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับหลัักเกณฑ์์การทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน
2. เงื่่�อนไขและข้้อกำำ�หนดทั่่�วไปของ CPNREIT ในการเข้้าทำำ�ธุุรกรรมกัับผู้้�จััดการกองทรััสต์์หรืือบุุคคลที่่�เกี่่�ยวโยงกัันกัับผู้้�จััดการกองทรััสต์์
มีีดัังต่่อไปนี้้�
- ในการทำำ�ธุุรกรรมของ CPNREIT กัับผู้้�จััดการกองทรััสต์์หรืือบุุคคลที่่�เกี่่�ยวโยงกัันกัับผู้้�จััดการกองทรััสต์์ จะดำำ�เนิินการให้้เป็็นไปตาม
สััญญาก่่อตั้้�งทรััสต์์และกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง และเป็็นไปเพื่่�อประโยชน์์ที่่�ดีีที่่�สุุดของ CPNREIT
-	ธุุรกรรมที่่� CPNREIT ทำำ�กับั ผู้้�จัดั การกองทรััสต์์หรืือบุุคคลที่่เ� กี่่ยว
� โยงกัันกัับผู้้�จัดั การกองทรััสต์์ จะต้้องเป็็นธุุรกรรมที่่มีี� ความสมเหตุุสมผล
และใช้้ราคาที่่�เป็็นธรรม รวมทั้้�งค่่าใช้้จ่่ายในการเข้้าทำำ�ธุุรกรรมที่่�เรีียกเก็็บจาก CPNREIT (ถ้้ามีี) อยู่่�ในอััตราที่่�เป็็นธรรมและเหมาะสม
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-	บุุคคลที่่�มีีส่่วนได้้เสีียกัับการทำำ�ธุุรกรรมไม่่ว่่าทางตรงหรืือ
ทางอ้้อม จะต้้องไม่่เข้้าไปมีีส่่วนร่่วมในการตััดสิินใจ
- ในกรณีีที่่� ก ฎหมายกำำ� หนดให้้ ก ารเข้้ า ทำำ�ร ายการโดย
CPNREIT ไม่่ว่่ารายการใด ต้้องได้้รัับอนุุมััติิจากที่่�ประชุุม
คณะกรรมการของผู้้�จััดการกองทรััสต์์ และ/หรืือ ที่่�ประชุุม
ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ก่อ่ นการเข้้าทำำ�รายการ ผู้้�จััดการกองทรััสต์์
จะดำำ� เนิิ น การให้้ ก รรมการอิิ ส ระให้้ ค วามเห็็ น เกี่่� ยวกัั บ
รายการดัังกล่่าว และความเห็็นของกรรมการอิิสระจะ
ถูู ก นำำ� เสนอต่่ อ ที่่� ปร ะชุุ ม คณะกรรมการของผู้้�จัั ด การ
กองทรััสต์์ และ/หรืือผู้้�หน่่วยทรััสต์์ เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าการเข้้า
ทำำ�รายการตามที่่�เสนอนั้้�นเป็็นไปเพื่่�อประโยชน์์สููงสุุดของ
CPNREIT และผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ หากกรรมการอิิสระไม่่มีี
ความชำำ�นาญในการพิิจารณารายการระหว่่างกัันที่่�เกิิดขึ้้�น
ผู้้�จัั ด การกองทรัั ส ต์์ จ ะจัั ด ให้้ มีีผู้้� เชี่่� ยวช าญอิิ ส ระ เช่่ น
ที่่ปรึึ
� กษาทางการเงิินอิิสระ ผู้้�ประเมิินราคาทรััพย์์สินิ ผู้้�สอบ
บััญชีี เป็็นผู้้�ให้้ความเห็็นเกี่่ยวกั
� บั รายการระหว่่างกัันดัังกล่่าว
เพื่่� อ นำำ� ไปใช้้ ปร ะกอบการพิิ จ ารณาและตัั ด สิิ น ใจของ
คณะกรรมการของผู้้�จััดการกองทรััสต์์ หรืือผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์
ตามแต่่กรณีี โดยผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียเป็็นพิิเศษจะไม่่มีีสิิทธิิออก
เสีียงในรายการที่่�ตนมีีส่่วนได้้เสีีย โดยการพิิจารณาและ
อนุุมััติิการทำำ�รายการของ CPNREIT ไม่่ว่่าจะโดยที่่�ประชุุม
คณะกรรมการของผู้้�จััดการกองทรััสต์์ และ/หรืือ ที่่�ประชุุม
ผู้้�ถืือหน่่ วยท รัั ส ต์์ จะมีีการดำำ� เนิิ น การให้้ เ ป็็ น ไปตาม
หลัั ก เกณฑ์์ ที่่� เ กี่่� ยว ข้้ อ ง อีีกทั้้� ง จะมีีการเปิิ ด เผยรายการ
ระหว่่างกัันในหมายเหตุุประกอบงบการเงิินที่่�ตรวจสอบ
หรืือสอบทานโดยผู้้�สอบบััญชีีของ CPNREIT ให้้เป็็นไปตาม
หลัักเกณฑ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
3. การอนุุ มััติิ ก ารทำำ�ธุุ รกรรมระหว่่ าง CPNREIT กัั บผู้้�จัั ดการ
กองทรัั ส ต์์ ห รืือบุุ ค คลที่่� เ กี่่� ยว โยงกัั น กัั บ ผู้้�จัั ด การกองทรัั ส ต์์
ต้้องผ่่านการดำำ�เนิินการตามขั้้�นตอนดัังต่่อไปนี้้�
-	ขอความเห็็ น ชอบจากทรัั ส ตีีว่่ า เป็็ น ธุุ ร กรรมที่่� เ ป็็ น ไป
ตามสััญญาก่่อตั้้�งทรััสต์์และกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องแล้้ว
- ในกรณีีที่่�เป็็นธุุรกรรมที่่�มีีมููลค่่าเกิินกว่่า 1,000,000 บาท
หรืือตั้้� ง แต่่ ร้้ อ ยละ 0.03 ของมูู ล ค่่ า ทรัั พ ย์์ สิิ น สุุ ทธิิ ข อง
กองทรััสต์์ขึ้น้� ไป แล้้วแต่่มูลู ค่่าใดจะสููงกว่่า ต้้องได้้รับั อนุุมัติั ิ
จากคณะกรรมการ (Board of Directors) ของผู้้�จััดการ
กองทรััสต์์ด้้วย
- ในกรณีีที่่เ� ป็็นธุุรกรรมที่่มีี� มููลค่่าตั้้ง� แต่่ 20,000,000 บาทขึ้้น�
ไป หรืือเกิินร้้อยละ 3 ของมููลค่่าทรััพย์์สินิ สุุทธิขิ องกองทรััสต์์
แล้้ ว แต่่ มูู ล ค่่ า ใดจะสูู ง กว่่ า ต้้ อ งได้้ รัั บ มติิ ข องที่่� ปร ะชุุ ม
ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ด้้วยคะแนนเสีียงไม่่น้้อยกว่่าสามในสี่่�ของ
จำำ�นวนเสีียงทั้้�งหมดของผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ที่่�มาประชุุมและ
มีีสิิทธิิออกเสีียง

นโยบายการทำำ�ธุรุ กรรมระหว่่าง CPNREIT กัับทรััสตีี
หรืือบุุคคลที่่�เกี่่�ยวโยงกัันกัับทรััสตีี
ในกรณีีที่่� CPNREIT มีีความจำำ�เป็็นต้้องทำำ�รายการกัับทรััสตีีหรืือบุุคคล
ที่่เ� กี่่ยว
� โยงกัันกัับทรััสตีี ผู้้�จััดการกองทรััสต์์จะพิิจารณาถึึงความจำำ�เป็็น
และความสมเหตุุสมผลในการเข้้าทำำ�รายการ โดยกรรมการอิิสระ
จะเป็็นผู้้�ให้้ความเห็็นเกี่่�ยวกัับความจำำ�เป็็นและประโยชน์์ที่่� CPNREIT
จะได้้จากการเข้้าทำำ�รายการ โดยขั้้�นตอนการเปิิดเผยข้้อมููลในลัักษณะ
ดัั ง ต่่ อ ไปนี้้� ให้้ ถืื อเป็็ น การเปิิ ด เผยข้้ อ มูู ล อย่่ า งเพีียงพอต่่ อ ผู้้�ถืือ
หน่่วยทรััสต์์หรืือผู้้�ลงทุุน ก่่อนการเข้้าทำำ�ธุุรกรรมที่่�เป็็นการขััดแย้้งกัับ
ประโยชน์์ของกองทรััสต์์
1.

เป็็ น การเปิิ ด เผยผ่่ า นตลาดหลัั ก ทรัั พ ย์์ ต ามข้้ อ บัั ง คัั บ ของ
ตลาดหลัักทรััพย์์ที่่�เกี่่�ยวกัับเรื่่�องดัังกล่่าว หรืือช่่องทางอื่่�นใดที่่�
ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์สามารถเข้้าถึึงข้้อมููลการจะเข้้าทำำ�ธุุรกรรมได้้
อย่่างทั่่�วถึึง

2.

มีีระยะเวลาในการเปิิดเผยข้้อมููลที่่�สมเหตุุสมผล ซึ่่�งต้้องไม่่น้้อย
กว่่า 14 วััน

3.

มีีการเปิิดเผยช่่องทาง วิิธีีการ และระยะเวลาในการแสดงการ
คััดค้้านที่่�ชััดเจน โดยระยะเวลาดัังกล่่าวต้้องไม่่น้้อยกว่่า 14 วััน
เว้้นแต่่ในกรณีีที่่มีี� การขอมติิผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์เพื่่อ� เข้้าทำำ�ธุรุ กรรม
ดัังกล่่าว ให้้การคััดค้้านกระทำำ�ในการขอมติิผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์นั้้น�

การพิิจารณาและอนุุมัติั ิการทำำ�รายการ จะมีีการดำำ�เนิินการให้้เป็็นไป
ตามหลัักเกณฑ์์ที่เ่� กี่่ยว
� ข้้อง โดยผู้้�ที่่มีีส่
� ว่ นได้้เสีียเป็็นพิิเศษในเรื่่อ� งใดจะ
ไม่่สามารถออกเสีียงเพื่่�ออนุุมััติิการทำำ�รายการที่่�ตนมีีส่่วนได้้เสีีย โดย
ในกรณีีที่่�ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์แสดงการคััดค้้านอย่่างชััดเจนตามวิิธีีการที่่�
มีีการเปิิดเผยตามข้้อ 3) ในจำำ�นวนเกิินกว่่าหนึ่่�งในสี่่�ของจำำ�นวนหน่่วย
ทรััสต์์ที่่�จำำ�หน่่ายได้้แล้้วทั้้�งหมด ทรััสตีีจะกระทำำ�หรืือยิินยอมให้้มีีการ
ทำำ�ธุรุ กรรมที่่�เป็็นการขััดแย้้งกัับประโยชน์์ของกองทรััสต์์ไม่่ได้้
ทั้้�งนี้้� ในกรณีีการทำำ�ธุรุ กรรมที่่เ� ป็็นการขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ระหว่่าง
กองทรััสต์์กัับทรััสตีี หากคณะกรรมการ ก.ล.ต. สำำ�นัักงาน ก.ล.ต.
และ/หรืือหน่่ วย งานอื่่� น ใดที่่� มีีอำำ� นาจตามกฎหมาย ได้้ แ ก้้ ไ ข
เปลี่่�ยนแปลง เพิ่่�มเติิม ประกาศ กำำ�หนด สั่่�งการ เห็็นชอบ และ/หรืือ
ผ่่อนผัันเป็็นอย่่างอื่่�น กองทรััสต์์จะดำำ�เนิินการให้้เป็็นไปตามนั้้�น
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ฐานะการเงิิน
และผลการดำำ�เนิินการ
สรุุปผลการดำำ�เนิินงานปีี 2563
รายได้้
ปีี 2563 CPNREIT มีีรายได้้รวม 4,069.6 ล้้านบาท ลดลง 1,072.0
ล้้านบาท หรืือร้้อยละ 20.8 จากปีีก่่อน ประกอบด้้วย
รายได้้ค่่าเช่่าและค่่าบริิการจำำ�นวน 4,041.1 ล้้านบาท ลดลงร้้อยละ
20.9 โดย CPNREIT รัับรู้้�รายได้้ค่่าเช่่าและส่่วนลดค่่าเช่่าตามวิิธีีเส้้น
ตรงตลอดอายุุสัญ
ั ญาเช่่าตาม TFRS 16 ส่่งผลให้้รายได้้ค่า่ เช่่าตามบััญชีี
ที่่�ปรากฎในงบการเงิินมากกว่่ารายได้้ค่่าเช่่าที่่�ได้้รัับจริิง และส่่วนลด
ค่่าเช่่าตามวิิธีีเส้้นตรงน้้อยกว่่าส่่วนลดค่่าเช่่าที่่�เกิิดขึ้้�นจริิง โดยมีีราย
ละเอีียดดัังนี้้�
• รายได้้ค่่าเช่่าและบริิการจากศููนย์์การค้้าทั้้�งหมด และปิ่่�นเกล้้า
ทาวเวอร์์ เอ และปิ่่น� เกล้้า ทาวเวอร์์ บีี มีีจำำ�นวน 3,053.4 ล้้านบาท
ลดลงร้้อยละ 35.4 จากปีีก่อ่ น โดยสาเหตุุหลัักมาจากผลกระทบ
จากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของ COVID-19 และการช่่วย
เหลืือผู้้�เช่่าด้้วยการให้้ส่ว่ นลดค่่าเช่่ารวมทั้้�งหมด 1,361.9 ล้้านบาท
และการเรีียกเก็็ บ รายได้้ ค่่ า ภาษีีทีีดิิ น และสิ่่� ง ปลูู ก สร้้ า ง
ลดลงร้้อยละ 90.0 ตามพระราชกฤษฎีีกาลดภาษีีที่่�ดิินและ
สิ่่�งปลููกสร้้างบางประเภท พ.ศ. 2563
• รายได้้ ค่่ า เช่่ า และบริิ ก ารจากอาคารสำำ�นัั ก งานเดอะไนน์์
ทาวเวอร์์ส และยููนิลีีิ เวอร์์ เฮ้้าส์์ จำำ�นวน 529.6 ล้้านบาท จาก
การเข้้าลงทุุนเมื่่�อต้้นเดืือนมีีนาคม 2563
• รายการปรัับปรุุงทางบััญชีีตาม TFRS 16 ประกอบด้้วย การ
บัันทึึกรายได้้ค่่าเช่่าตามวิิธีีเส้้นตรงจากศููนย์์การค้้าและอาคาร
สำำ�นัักงานจำำ�นวนรวม 54.3 ล้้านบาท รวมในรายได้้ค่่าเช่่าและ
ค่่าบริิการ และส่่วนลดค่่าเช่่าตามวิิธีีเส้้นตรง 168.5 ล้้านบาท
นำำ�ไปปรัับส่่วนลดค่่าเช่่าให้้ลดลงเป็็น 1,193.4 ล้้านบาท
• รายได้้ค่่าเช่่าจากโรงแรมฮิิลตััน พััทยา จำำ�นวน 218.2 ล้้านบาท
เป็็นส่่วนของรายได้้ค่่าเช่่าคงที่่�เท่่านั้้�น เนื่่�องจากโรงแรมฮิิลตััน
พััทยา ได้้ปิิดให้้บริิการชั่่�วคราวเพื่่�อทำำ�การปรัับปรุุงตั้้�งแต่่เดืือน
เมษายน 2563 - 20 ธัันวาคม 2563 โดยได้้ทยอยเปิิดให้้บริิการ
ตั้้�งแต่่กลางเดืือนพฤศจิิกายน ประกอบกัับธุุรกิิจโรงแรมได้้รัับ
ผลกระทบจากการแพร่่ระบาดของ COVID-19 ทำำ�ให้้ยอดจอง
ห้้องพัักลดลงอย่่างมาก ดัังนั้้�นกองทรััสต์์จึึงไม่่ได้้รับั รายได้้ค่า่ เช่่า
ผัันแปรในปีี 2563 นอกจากนี้้� กองทรััสต์์ได้้บัันทึึกรายได้้ค่่าเช่่า
จากโรงแรมตามวิิธีีเส้้นตรงจำำ�นวน 17.1 ล้้านบาท ซึ่่�งเป็็น
รายการที่่�ไม่่ใช่่เงิินสด
ตามสััญญาเช่่าช่่วงโรงแรมระบุุว่่า ในกรณีีที่่�มีีการปรัับปรุุงโรงแรมใน
รอบปีีบััญชีีใด ๆ ผู้้�เช่่าช่่วงสามารถเลื่่�อนชำำ�ระค่่าเช่่าในเดืือนที่่�มีีการ
ปรัับปรุุงในระหว่่างไตรมาสนั้้�น โดยผู้้�เช่่าช่่วงจะต้้องชำำ�ระค่่าเช่่า
ดัังกล่่าวภายในรอบปีีบััญชีีเดีียวกััน โดยการชำำ�ระค่่าเช่่าจะไม่่ส่่ง
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ผลกระทบต่่อสภาพคล่่องของผู้้�เช่่าช่่วง ดัังนั้้�น CPNREIT ยิินยอมให้้
ผู้้�เช่่าช่่วงเลื่่�อนชำำ�ระค่่าเช่่าตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 เมษายน 2563 ถึึงวัันที่่� 20
ธัันวาคม 2563 ออกไป นอกจากนี้้� กองทรััสต์์ได้้ยกเว้้นค่่าเช่่าคงที่่�
สำำ�หรัับวัันที่่� 21 – 31 ธัันวาคม 2563 ให้้กัับผู้้�เช่่าช่่วงเนื่่�องจากการ
แพร่่ระบาดของ COVID-19 ซึ่่�งถืือเป็็นเหตุุสุุดวิิสััยตามสััญญาเช่่าช่่วง
โรงแรม
รายได้้ดอกเบี้้�ยจำำ�นวน 7.2 ล้้านบาท ลดลงร้้อยละ 32.4 ตามสััดส่่วน
เงิินฝากที่่ล� ดลงและอััตราดอกเบี้้�ยเงิินฝากลดลง และรายได้้อื่น่� จำำ�นวน
21.3 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 8.0 จากรายได้้ค่่ารื้้�อถอนเพื่่�อคืืนพื้้�นที่่�

ค่่าใช้้จ่่าย
ปีี 2563 CPNREIT มีีค่่าใช้้จ่่ายรวมจำำ�นวน 2,532.1 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น
1,146.6 ล้้านบาท หรืือร้้อยละ 82.8 จากปีี 2562 เป็็นผลจากการ
บัันทึึกดอกเบี้้�ยจ่่ายจากหนี้้�สิินตามสััญญาเช่่าซึ่่�งเป็็นรายการที่่�มิิใช่่
เงิินสดจำำ�นวน 1,121.3 ล้้านบาท ที่่เ� กิิดขึ้้น� จากการบัันทึึกบััญชีีสััญญา
เช่่าโครงการเซ็็นทรััลพลาซา พระราม 2 (ช่่วงต่่ออายุุ) ตาม TFRS 16
(หากไม่่รวมดอกเบี้้�ยจ่่ายจากหนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า ค่่าใช้้จ่่ายรวม
เท่่ากัับ 1,410.8 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น 25.3 ล้้านบาท หรืือร้้อยละ 1.8
เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2562 เกิิดจากการเข้้าลงทุุนในอาคารสำำ�นัักงานเดอะ
ไนน์์ ทาวเวอร์์ส และยููนิิลีีเวอร์์ เฮ้้าส์์)
ค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์จำำ�นวน 621.9 ล้้านบาท ลด
ลงร้้อยละ 11.9 เป็็นผลจากการดำำ�เนิินมาตรการควบคุุมต้น้ ทุุนและค่่า
ใช้้จ่า่ ยได้้อย่่างมีีประสิิทธิภิ าพตั้้�งแต่่ช่ว่ งไตรมาส 2 ปีี 2563 และดำำ�เนิิน
การอย่่างต่่อเนื่่อ� งตลอดปีี ส่่วนใหญ่่เป็็นการลดลงของค่่าใช้้จ่า่ ยในการ
ตกแต่่งและค่่าโฆษณาประชาสััมพันั ธ์์สำำ�หรัับการจััดกิิจกรรมการตลาด
ในศููนย์์การค้้า (ค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์จากสิินทรััพย์์
เดิิมลดลงร้้อยละ 29.0 สาเหตุุหลัักมาจากการลดลงของภาษีีที่่ดิ� นิ และ
สิ่่� งปลูู ก สร้้ างร้้ อยละ 90 ค่่ าใช้้ จ่่ายในการตกแต่่ งและค่่ าโฆษณา
ประชาสััมพัันธ์์สำำ�หรัับการจััดกิิจกรรมการตลาดในศููนย์์การค้้าลดลง)
ค่่าธรรมเนีียมในการบริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์จำ�ำ นวน 404.8 ล้้านบาท
ลดลงร้้อยละ 14.2 ส่่วนใหญ่่เป็็นการลดลงของค่่าธรรมเนีียมการเก็็บ
ค่่าเช่่าลดลงเนื่่อ� งจากรายได้้ค่า่ เช่่าสุุทธิลิ ดลง และค่่าธรรมเนีียมในการ
บริิหาร (Incentive Fee) ลดลงจากรายได้้สุุทธิิจากอสัังหาริิมทรััพย์์
ลดลง ขณะที่่ค่� า่ คอมมิิชชั่่น� ในการจััดหาผู้้�เช่่าไม่่และค่่าธรรมเนีียมการ
บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ไม่่เปลี่่�ยนแปลง
ต้้นทุุนค่่าเช่่าและบริิการจำำ�นวน 124.4 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 2.2
ส่่วนใหญ่่มาจากค่่าไฟของอาคารสำำ�นัักงานเดอะไนน์์ ทาวเวอร์์ส และ
ยููนิิลีีเวอร์์ เฮ้้าส์์ ที่่�กองทรััสต์์เข้้าลงทุุนตั้้�งแต่่เดืือนมีีนาคม 2563

ค่่าธรรมเนีียมการจััดการจำำ�นวน 150.3 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้น้� ร้้อยละ 11.7
และค่่าธรรมเนีียมทรััสตีีจำำ�นวน 40.9 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 11.5
จากสิินทรััพย์์รวมเพิ่่�มขึ้น้� จากเงิินลงทุุนในสิิทธิกิ ารเช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์
ตามมููลค่่ายุุติิธรรมที่่�เพิ่่�มขึ้้�นจากอาคารสำำ�นัักงานเดอะไนน์์ ทาวเวอร์์
ส และยููนิลีีิ เวอร์์ เฮ้้าส์์ เป็็นหลััก นอกจากนี้้� ดอกเบี้้�ยจ่า่ ยจำำ�นวน 592.2
เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 17.9 จากการกู้้�ยืืมเงิินเพื่่�อลงทุุนในอาคารสำำ�นัักงาน
อาคารสำำ�นัักงานเดอะไนน์์ ทาวเวอร์์ส และยููนิิลีีเวอร์์ เฮ้้าส์์ ในเดืือน
มีีนาคม 2563
ขณะที่่�ค่่าธรรมเนีียมนายทะเบีียนจำำ�นวน 4.2 ล้้านบาท ลดลงร้้อยละ
19.4 เนื่่�องจากบริิษััทศููนย์์รัับฝากหลัักทรััพย์์ (ประเทศไทย) จำำ�กััด
(TSD) ให้้ส่่วนลดร้้อยละ 20 ในปีี 2563 สำำ�หรัับค่่าธรรมเนีียมรายปีี
งานนายทะเบีียนหลัักทรััพย์์สำำ�หรัับหลัักทรััพย์์จดทะเบีียนใน SET เพื่่อ�
บรรเทาผลกระทบจาก COVID-19

รายได้้จากการลงทุุนสุุทธิิ
ปีี 2563 กองทรััสต์์มีีรายได้้จากการลงทุุนสุุทธิิทั้้�งสิ้้�น 1,537.5 ล้้าน
บาท ลดลง 2,218.6 ล้้านบาท หรืือร้้อยละ 59.1 จาก 3,756.1 ล้้าน
บาท ในปีี 2562 เป็็นผลจากการลดลงของรายได้้ค่่าเช่่าและบริิการ
เนื่่อ� งจากการช่่วยเหลืือร้้านค้้าผู้้�เช่่าด้้วยการให้้ส่ว่ นลดค่่าเช่่า และการ
ปิิดปรัับปรุุงโรงแรมฮิิลตััน พััทยา อีีกทั้้�งผลกระทบจากการแพร่่ระบาด
ของ COVID-19 ต่่อธุุรกิิจโรงแรม ทำำ�ให้้กองทรััสต์์ไม่่ได้้รัับรายได้้
ค่่าเช่่าผัันแปรจากโรงแรมในปีี 2563 นอกจากนี้้� ค่่าใช้้จ่า่ ยเพิ่่�มขึ้น้� จาก
การบัันทึึกดอกเบี้้�ยจ่า่ ยจากหนี้้�สินิ ตามสััญญาเช่่าของโครงการเซ็็นทรััล
พลาซา พระราม 2 (ช่่วงต่่ออายุุ) ตาม TFRS 16 ซึ่่ง� เป็็นรายการที่่ไ� ม่่ใช่่
เงิินสด
ทั้้�งนี้้� หากไม่่รวมผลกระทบจากการบัันทึึกบััญชีีตาม TFRS 16 เรื่่�อง
การบัันทึึกดอกเบี้้�ยจ่า่ ยจากหนี้้�สินิ ตามสััญญาเช่่าจำำ�นวน 1,121.3 ล้้าน
บาท และการบัันทึึกรายได้้ค่่าเช่่าและส่่วนลดค่่าเช่่าตามวิิธีีเส้้นตรง
จำำ�นวน 239.9 ล้้านบาท ซึ่่�งเป็็นรายการที่่�ไม่่ใช่่เงิินสด กองทรััสต์์จะมีี
รายได้้จากการลงทุุนสุุทธิิ 2,418.9 ล้้านบาท

ความสามารถในการทำำ�กำำ�ไร
อััตราส่่วนรายได้้จากอสัังหาริิมทรััพย์์สุุทธิิสิ้้�นปีี 2563 อยู่่�ที่่�ร้้อยละ
84.7 ลดลง ร้้อยละ 1.5 จากสิ้้�นปีี 2562 เป็็นผลมาจากการลดลงของ
รายได้้จากอสัังหาริิมทรััพย์์ร้้อยละ 20.8 และค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหาร
อสัังหาริิมทรััพย์์ลดลงร้้อยละ 11.9 สำำ�หรัับอััตราส่่วนรายได้้จากการ
ลงทุุนสุุทธิิอยู่่�ที่่�ร้้อยละ 37.8 ลดลงร้้อยละ 35.4 จากดอกเบี้้�ยจ่่ายที่่�
เพิ่่�มขึ้้�นจากการบัันทึึกดอกเบี้้�ยจ่่ายจากหนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า และ
ดอกเบี้้�ยจ่่ายที่่�เพิ่่�มขึ้้�นจากการกู้้�ยืืมเพิ่่�มเติิม (หากไม่่รวมดอกเบี้้�ยจ่่าย
จากหนี้้�สินิ ตามสััญญาเช่่า อััตราส่่วนรายได้้จากการลงทุุนสุุทธิอิ ยู่่�ที่ร้่� อ้ ย
ละ 65.4)

การเปลี่่�ยนแปลงในงบดุุล
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 CPNREIT มีีสิินทรััพย์์รวม 71,577.2 ล้้าน
บาท เพิ่่�มขึ้น้� 24,890.1 ล้้านบาท หรืือร้้อยละ 53.3 จากสิินทรััพย์์รวม
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 ประกอบด้้วย
1. เงิินลงทุุนในสิิทธิิการเช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์ตามมููลค่่ายุุติิธรรม
จำำ�นวน 68,269.7 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น 23,797.7 ล้้านบาท หรืือ
ร้้อยละ 53.5 จากสิ้้�นปีีก่่อนหน้้า ส่่วนใหญ่่มาจากการลงทุุนใน
อาคารสำำ�นัักงานเดอะไนน์์ ทาวเวอร์์ และอาคารสำำ�นัักงาน
ยููนิิลีีเวอร์์ เฮ้้าส์์ มููลค่่าทรััพย์์สิินจำำ�นวน 7,430.0 ล้้านบาท และ
ชำำ�ระค่่าธรรมเนีียมการจดทะเบีียน ภาษีีมููลค่่าเพิ่่�ม และอากร
แสตมป์์ ตลอดจนค่่าธรรมเนีียม และค่่าใช้้จ่่ายอื่่�นๆ ที่่�เกี่่ยว
� ข้้อง
จำำ�นวน 350.0 ล้้านบาท และการจดทะเบีียนสิิทธิิการเช่่า
อสัังหาริิมทรััพย์์ในโครงการเซ็็นทรััล พระราม 2 (ช่่วงต่่ออายุุ)
จำำ�นวน 16,713.9 ล้้านบาท ในเดืือนมีีนาคม 2563 อย่่างไรก็็ดีี
จากการประเมิินมููลค่่ายุุติิธรรมของเงิินลงทุุนในสิิทธิิการเช่่า
อสัังหาริิมทรััพย์์ ณ สิ้้�นปีี 2563 ทำำ�ให้้เกิิดรายการขาดทุุนจาก
การเปลี่่ย� นแปลงในมููลค่่ายุุติธรรมข
ิ
องเงิินลงทุุนจำำ�นวน 1,223.6
ล้้านบาท ซึ่่�งเป็็นรายการที่่�มิิใช่่เงิินสด
2. เงิินลงทุุนในหลัักทรััพย์์จำำ�นวน 1,072.8 ล้้านบาท ส่่วนใหญ่่
เป็็นการลงทุุนในกองทุุนรวมตลาดเงิิน เงิินฝากประจำำ� และ
พัันธบััตรรััฐบาล
3. ลููกหนี้้�ค่า่ เช่่าและบริิการ 644.1 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้น้� ร้้อยละ 221.7
จากสิ้้น� ปีีก่อ่ นหน้้า ประกอบด้้วยลูกู หนี้้�จากการชำำ�ระค่่าเช่่าล่่าช้้า
จำำ�นวน 347.6 ล้้านบาท และลููกหนี้้�ที่่�เกิิดจากการบัันทึึกบััญชีี
แบบเส้้นตรงจำำ�นวน 296.5 ล้้านบาท
4. ภาษีีมููลค่่าเพิ่่�มขอคืืน 319.0 ล้้านบาท ลดลงร้้อยละ 18.8 โดย
กองทรััสต์์ได้้รับั ภาษีีมููลค่่าเพิ่่�มคืืนจำำ�นวน 384.9 ล้้านบาท ที่่เ� กิิด
จากการลงทุุนในทรััพย์์สินิ ในเดืือนธัันวาคม 2560 คืืนในระหว่่าง
ปีี และมีีภาษีีมููลค่่าเพิ่่�มขอคืืนเพิ่่�มขึ้้�น 378.2 ล้้านบาท จากการ
เข้้าลงทุุนในทรััพย์์สิินเพิ่่�มเติิมในเดืือนมีีนาคม 2563
หนี้้�สิินรวมจำำ�นวน 43,533.2 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น 26,547.4 ล้้านบาท
หรืือร้้อยละ 156.3 จาก ณ สิ้้�นปีี 2562 เป็็นผลจากการบัันทึึกหนี้้�สิิน
ตามสััญญาเช่่าของสััญญาเช่่าโครงการเซ็็นทรััลพลาซา พระราม 2
(ช่่วงต่่ออายุุ) จำำ�นวน 17,727.1 ล้้านบาท เงิินกู้้�ยืืมเงิินจำำ�นวน 8,524.0
ล้้านบาท เพื่่อ� ลงทุุนในอาคารเดอะไนน์์ ทาวเวอร์์ส และยููนิลีีิ เวอร์์ เฮ้้าส์์
ในเดืือนมีีนาคม และเพื่่�อใช้้ในการปรัับปรุุงซ่่อมแซมทรััพย์์สิิน และ
หนี้้สิ� นิ อื่่น� จำำ�นวน 1,107.3 ล้้านบาท เพิ่่มขึ้
� น�้ ร้้อยละ 26.1 จากการบัันทึึก
ค่่าใช้้จ่า่ ยค้้างจ่่ายสำำ�หรัับการปรัับปรุุงศููนย์์การค้้าเซ็็นทรััล พระราม 2
และโรงแรมฮิิลตััน พััทยา ทั้้�งนี้้� ณ สิ้้�นปีี 2564 อััตราหนี้้�สิินที่่�มีี
ภาระดอกเบี้้�ยต่่อสิินทรััพย์์รวม (ไม่่รวมหนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า) เท่่ากัับ
ร้้อยละ 32.2
สิินทรััพย์์สุทธิ
ุ ิ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 เท่่ากัับ 28,044.0 ล้้านบาท
คิิดเป็็นสิินทรััพย์์สุุทธิิ 12.6753 บาทต่่อหน่่วย ลดลงจาก 13.4244
บาทต่่อหน่่วย ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562
ณ สิ้้น� ปีี 2563 CPNREIT มีีขาดทุุนสะสมจำำ�นวน 723.9 ล้้านบาท เป็็น
ผลจากการบัั น ทึึกรายการขาดทุุ น จากการเปลี่่� ย นแปลงในมูู ล ค่่ า
ยุุติิธรรมของเงิินลงทุุน 1,223.6 ล้้านบาท
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การจ่่ายประโยชน์์ตอบแทนให้้ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์
การพิิจารณาจ่่ายประโยชน์์ตอบแทนจากผลการดำำ�เนิินงานในปีี 2563 ผู้้�จััดการกองทรััสต์์ให้้ความสำำ�คััญกัับสภาพคล่่อง โดยพิิจารณากระแส
เงิินสดจากการดำำ�เนิินงานของกองทรััสต์์ที่่�ได้้รัับผลกระทบจากการเลื่่�อนชำำ�ระค่่าเช่่าคงที่่ข� องโรงแรม อีีกทั้้�งนโยบายการให้้ส่ว่ นลดค่่าเช่่าแก่่ร้้าน
ค้้าที่่ยั� งั คงมีีต่่อเนื่่อ� งเพื่่อ� ช่่วยเหลืือผู้้�เช่่าที่่ไ� ด้้รับั ผลกระทบจาก COVID-19 รวมถึึงรายได้้ค่า่ เช่่าค้้างรัับ และการชำำ�ระหนี้้�เงิินกู้้�ยืืมในอนาคต ประกอบ
กัับกองทรััสต์์ CPNREIT บัันทึึกขาดทุุนสะสมอัันเกิิดจากรายการขาดทุุนสุุทธิิที่่�ยัังไม่่เกิิดขึ้้�นจากการประเมิินมููลค่่ายุุติิธรรมของเงิินลงทุุนในสิิทธิิ
การเช่่า ทั้้�งนี้้� กองทรััสต์์ได้้ประกาศจ่่ายประโยชน์์ตอบแทน และ/หรืือลดทุุน จากผลประกอบการในปีี 2563 ดัังนี้้�
รูปแบบ

รอบผลประกอบการ

บาทต่อหน่วย

กำ�หนดจ่าย

ปัันผล

1 ม.ค. – 31 มีี.ค. 2563

0.2707

10 มิิ.ย. 2563

ลดทุุน

1 เม.ย. – 30 ก.ย. 2563

0.2100

8 ธ.ค. 2563

ลดทุุน

1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2563

0.2612

5 มีี.ค. 2564

ตารางสรุุปงบการเงิิน
ตารางที่่� 1: งบแสดงฐานะการเงิิน
หน่วย: ล้านบาท

เงิินลงทุุนตามราคายุุติิธรรม
เซ็็นทรััล พระราม 2
เซ็็นทรััล พระราม 3
เซ็็นทรััล ปิ่่�นเกล้้าและ
ปิ่่น� เกล้้า ทาวเวอร์์ เอ และ ปิ่่น� เกล้้า ทาวเวอร์์ บีี
เซ็็นทรััล เชีียงใหม่่ แอร์์พอร์์ต
เซ็็นทรััล พััทยา
โรงแรมฮิิลตััน พััทยา
อาคารสำำ�นัักงานเดอะไนน์์ ทาวเวอร์์ส
อาคารสำำ�นัักงานยููนิิลีีเวอร์์ เฮ้้าส์์
รวมเงิินลงทุุนในอสัังหาริิมทรััพย์์
เงิินลงทุุนในหลัักทรััพย์์
เงิินสดและเงิินฝากธนาคาร
ลููกหนี้้�ค่่าเช่่าและค่่าบริิการ
ภาษีีมููลค่่าเพิ่่�มขอคืืน
สิินทรััพย์์อื่่�น
รวมสิินทรััพย์์
เงิินมััดจำำ�รัับล่่วงหน้้า
หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า
เงิินกู้้�ยืืม
หุ้้�นกู้้�
หนี้้�สิินอื่่�น
รวมหนี้้�สิิน
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วันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

6,962.0
10,698.0
5,678.0

6,359.0
11,447.0
5,216.0

24,220.7
11,888.0
4,226.0

10,658.0
7,289.0
3,465.0
44,750.0
999.4
341.7
130.9
392.8
235.0
46,849.8
1,543.6
4,468.7
10,030.4
811.9
16,854.6

10,655.0
7,290.0
3,505.0
44,472.0
901.6
509.9
200.2
392.8
210.4
46,687.0
1,583.6
14,524.1
878.2
16,985.8

10,287.0
7,145.0
3,452.0
5,704.0
1,347.0
68,269.7
1,072.8
1,162.1
644.1
319.0
109.5
71,577.2
1,664.0
17,727.1
8,524.0
14,510.7
1,107.3
43,533.2

หน่วย: ล้านบาท

สิินทรััพย์์สุุทธิิ
ทุุนที่่�ได้้รัับจากผู้้�ถืือหน่่วยลงทุุน
บััญชีีปรัับสมดุุล
กำำ�ไร(ขาดทุุน)สะสม
สิินทรััพย์์สุุทธิิต่่อหน่่วย (บาท)

วันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

29,995.2
29,016.4
216.1
762.7
13.557

29,701.2
29,016.4
216.1
468.7
13.424

28,044.0
28,551.8
216.1
(723.9)
12.675

ตารางที่่� 2: งบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จ
หน่วย: ล้านบาท

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

รายได้้จากอสัังหาริิมทรััพย์์

4,923.5

5,131.0

4,062.5

(20.8%)

	รายได้้ค่่าเช่่าและค่่าบริิการ

4,912.0

5,111.2

4,041.1

(20.9%)

	รายได้้อื่่�น

11.5

19.7

21.3

8.0%

ดอกเบี้้�ยรัับ

3.9

10.6

7.2

(32.4%)

รวมรายได้้

4,927.3

5,141.6

4,069.6

(20.8%)

ค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์

774.9

705.7

621.9

(11.9%)

	ต้้นทุุนเช่่าและบริิการ

141.5

121.7

124.4

2.2%

	ค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหาร

120.4

112.2

92.7

(17.4%)

	ค่่าธรรมเนีียมบริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์

513.0

471.7

404.8

(14.2%)

ดอกเบี้้�ยจ่่าย

400.7

502.4

592.2

17.9%

-

-

1,121.3

100.0%

174.0

177.4

196.7

10.9%

รวมค่่าใช้้จ่่าย

1,349.6

1,385.5

2,532.1

82.8%

รายได้้จากการลงทุุนสุุทธิิ

3,577.7

3,756.1

1,537.5

(59.1%)

รายการกำำ�ไร(ขาดทุุน)สุุทธิิที่่�เกิิดขึ้้�นจากการเปลี่่�ยนแปลงในมููลค่่า
ของเงิินลงทุุน

(3.3)

(0.8)

(9.7)

(1102.7%)

รายการกำำ�ไร(ขาดทุุน)สุุทธิิที่ยั่� ังไม่่เกิิดขึ้้�นจากการเปลี่่�ยนแปลงใน
มููลค่่าของเงิินลงทุุน

252.2

(435.7)

(1,223.2)

(180.8%)

การเพิ่่�มขึ้้�นในสิินทรััพย์์สุุทธิิจากการดำำ�เนิินงาน

3,826.6

3,319.6

304.6

(90.8%)

กำำ�ไรที่่�สามารถนำำ�มาปัันส่่วนแบ่่งกำำ�ไร

3,577.6

3,590.8

598.9

(83.3%)

เงิินปัันส่่วนแบ่่งกำำ�ไรต่่อหน่่วย (บาท)

1.6170

1.6230

0.2707

(83.3%)

อััตราส่่วนรายได้้จากอสัังหาริิมทรััพย์์สุุทธิิ

84.3%

86.2%

84.7%

(1.5%)

อััตราส่่วนรายได้้จากการลงทุุนสุุทธิิ

72.7%

73.2%

37.8%

(35.4%)

อััตราส่่วนรายได้้จากอสัังหาริิมทรััพย์์สุุทธิิ
(ไม่่รวมดอกเบี้้�ยจ่่ายจากหนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า)

72.7%

73.2%

65.4%

(7.8%)

ดอกเบี้้�ยจ่่ายจากหนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า
ค่่าธรรมเนีียมและค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหารกองทรััสต์์

เปลี่ยนแปลง YoY

ที่มา : งบการเงินสำ�หรับรอบปีบัญชี
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169,740

137,692

50,653

122,991

70,095

95,997

30,176

928,526

49,686

เซ็็นทรััล พระราม 3

เซ็็นทรััล ปิ่่�นเกล้้า

ปิ่่�นเกล้้า ทาวเวอร์์ เอ และบีี

เซ็็นทรััล เชีียงใหม่่ แอร์์พอร์์ต

เซ็็นทรััล พััทยา

เดอะไนน์์ ทาวเวอร์์ส

ยููนิิลีีเวอร์์ เฮ้้าส์์

รวม/เฉลี่่�ย

โรงแรมฮิิลตััน พััทยา

หมายเหตุุ : /1 เฉพาะผู้้�เช่่าหลัักและผู้้�เช่่าประเภทร้้านค้้า
/2
ไม่่รวมพื้้�นที่่�ห้้องประชุุมจำำ�นวน 3,068 ตารางเมตร
/3
ร้้อยละของจำำ�นวนห้้องพัักที่่�เปิิดให้้บริิการในไตรมาส 4 ปีี 2563
		

251,182

พื้นที่ใช้สอย

304 ห้้อง

326,123

18,527

59,322/2

29,388

37,405

34,389

27,656

36,477

82,961

พื้นที่ให้เช่า/1

พื้นที่ (ตารางเมตร)

เซ็็นทรััล พระราม 2

โครงการ

ตารางที่่� 3: พื้้�นที่่�ให้้เช่่าและอััตราการเช่่า

83.9

95.4

98.6

94.7

89.4

99.4

96.6

95.5

ไตรมาส 4 ปี 2562

61.1

95.1

100.0

94.1

98.5

94.8

87.8

99.1

97.0

94.6

ไตรมาส 1 ปี 2563

93.8

100.0

89.4

97.1

94.4

86.5

99.2

96.8

94.1

92.6

100.0

84.3

94.5

95.0

86.2

99.3

96.3

94.0

ไตรมาส 3 ปี 2563

ปิิดปรัับปรุุง

ไตรมาส 2 ปี 2563

อัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ยรายไตรมาส (ร้อยละ)

57.2/1

92.2

100.0

81.8

93.6

96.8

85.4

99.3

95.8

94.1

ไตรมาส 4 ปี 2563

ตารางที่่� 4: สััญญาที่่�ต่่ออายุุและสััญญาที่่�เกิิดขึ้้�นใหม่่
ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2563
สัญญาต่ออายุและสัญญาใหม่/1

โครงการ
จำ�นวนสัญญา

พื้นที่ (ตารางเมตร)

ร้อยละของพื้นที่เช่า/2

เซ็็นทรััล พระราม 2

170

21,618

60

เซ็็นทรััล พระราม 3

61

8,178

37

เซ็็นทรััล ปิ่่�นเกล้้า

31

4,523

23

ปิ่่�นเกล้้า ทาวเวอร์์ เอ & บีี

32

9,959

34

เซ็็นทรััล เชีียงใหม่่ แอร์์พอร์์ต

61

7,046

28

เซ็็นทรััล พััทยา

23

2,743

16

เดอะไนน์์ ทาวเวอร์์ส

33

22,476

46

411

76,543

39

รวมทั้้�งหมด

หมายเหตุุ : ไม่่รวมสััญญาเช่่าที่่มีี� อายุุต่ำำ��กว่่า 1 ปีีและสััญญาผู้้�เช่่าหลััก
		 /2 สััดส่่วนของพื้้�นที่่�ให้้เช่่าของผู้้�เช่่าประเภทร้้านค้้า ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
/1
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โครงสร้้างค่่าเช่่า
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 (ร้้อยละ)
60

39

37

39

61

63

61

54

100

100

100

33

67
46

40

เซ็นทรัล
พระราม 2

เซ็นทรัล
พระราม 3

เซ็นทรัล
เชียงใหม่
แอร์พอร์ต

เซ็นทรัล
ปิ่นเกล้า

เซ็นทรัล
พัทยา

ค่าเช่าแบบคงที่

ปิ่นเกล้า
ทาวเวอร์
เอและบี

สำ�นักงาน
เดอะไนน์
ทาวเวอร์ส

CPNREIT

สำ�นักงาน
ยูนิลีเวอร์
เฮ้าส์

ค่าเช่าแบบส่วนแบ่งยอดขาย

ข้้อมููลการหมดอายุุของสััญญาเช่่า
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 (ร้้อยละ)
ยููนิิลีีเวอร์์
65

65

55
38

28

37 39

38

35
24

ปี 2564

30

24 28
7 13

11 11

เซ็นทรัล พระราม 3

เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
สำ�นักงานยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์

รายงานประจำ�ปี 2563

15

35

30

22 24 21

36

CDS ปีี 2568

43
20

7

ปี 2565

เซ็นทรัล พระราม 2

148

100

ปี 2566

หลังจากปี 2565

เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า

ปิ่นเกล้า ทาวเวอร์ เอและบี

เซ็นทรัล พัทยา

สำ�นักงานเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส

CPNREIT

รายงาน
ความเห็็นของทรััสตีี
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สรุุปสาระสำำ�คััญ
ของสััญญาก่่อตั้้�งทรััสต์์
คู่่�สััญญา
1.
2.

4.

บริิษััท ซีีพีีเอ็็น รีีท แมเนจเมนท์์ จำำ�กััด ในฐานะผู้้�ก่่อตั้้�งทรััสต์์
และผู้้�จััดการกองทรััสต์์
บริิษััทหลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน ไทยพาณิิชย์์ จำำ�กััด ในฐานะ
ทรััสตีี

ลัักษณะของกองทรััสต์์ และกลไกการบริิหาร
1.

ทรััสต์์เพื่่�อการลงทุุนในสิิทธิิการเช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์ CPN รีีเทล
โกรท (CPN Retail Growth Leasehold REIT หรืือ CPNREIT)
เป็็นทรััสต์์เพื่่�อการลงทุุนในสิิทธิิการเช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์ตาม
พ.ร.บ. ทรััสต์์ ซึ่่�งเกิิดจากการแปลงสภาพจากกองทุุนรวมสิิทธิิ
การเช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์ CPN รีีเทล โกรท (CPN Retail Growth
Leasehold Property Fund หรืือ CPNRF) และก่่อตั้้�งขึ้้�นด้้วย
ผลของสััญญาก่่อตั้้ง� ทรััสต์์ ทั้้�งนี้้� การก่่อตั้้ง� กองทรััสต์์มีีผลสมบููรณ์์
เมื่่�อผู้้�ก่่อตั้้�งทรััสต์์ได้้ก่่อสิิทธิิและหน้้าที่่�ในทางทรััพย์์สิินให้้แก่่
ทรััสตีีด้้วยการเข้้าทำำ�สััญญาที่่�มีีข้้อผููกพัันว่่าผู้้�ก่่อตั้้�งทรััสต์์จะ
ดำำ�เนิินการเพื่่�อให้้กองทรััสต์์ได้้มาซึ่่�งทรััพย์์สิินและภาระของ
กองทุุนรวมอสัังหาริิมทรััพย์์ที่่�แปลงสภาพ โดยแลกกัับการที่่�
กองทุุ น รวมอสัั ง หาริิ มท รัั พ ย์์ ดัั ง กล่่ า วจะได้้ รัั บ หน่่ วยท รัั ส ต์์
ที่่�ออกใหม่่ของกองทรััสต์์
2. กองทรััสต์์ไม่่มีีสถานะเป็็นนิิติิบุุคคล โดยเป็็นกองทรััพย์์สิินที่่�
อยู่่�ในชื่่�อและอำำ�นาจการจััดการของทรััสตีี
3. การจััดการกองทรััสต์์จะกระทำำ�โดยทรััสตีีและผู้้�จััดการกองทรััสต์์
ที่่�ได้้รัับมอบหมายจากทรััสตีีซึ่่�งได้้รัับการแต่่งตั้้�งตามสััญญา
ก่่อตั้้�งทรััสต์์ โดยมีีขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบ
ตามที่่�ปรากฏในรายการเกี่่�ยวกัับอำำ�นาจหน้้าที่่�ของทรััสตีีและ
ผู้้�จััดการกองทรััสต์์ ในการนี้้� ผู้้�จััดการกองทรััสต์์มีีอำำ�นาจ หน้้าที่่�
และความรัั บ ผิิ ด ชอบหลัั ก ที่่� เ กี่่� ยว ข้้ อ งกัั บ การดูู แ ลจัั ด การ
กองทรััสต์์ ซึ่่�งรวมถึึงการลงทุุนในทรััพย์์สิินหลัักของกองทรััสต์์
และทรััสตีีมีีอำำ�นาจ หน้้าที่่แ� ละความรัับผิิดชอบหลัักในการกำำ�กับั
ดูู แ ลการปฏิิ บัั ติิ ห น้้ า ที่่� ข องผู้้�จัั ด การกองทรัั ส ต์์ และผู้้�รัั บ
มอบหมายรายอื่่�น (ถ้้ามีี) ให้้เป็็นไปตามสััญญาก่่อตั้้�งทรััสต์์และ
ตามกฎหมายหลัักทรััพย์์ ตลอดจนการเก็็บรัักษาทรััพย์์สิิน
ของกองทรััสต์์ ทั้้�งนี้้� การจััดการลงทุุนในทรััพย์์สิินอื่่�นที่่�มิิใช่่
ทรััพย์์สิินหลัักจะดำำ�เนิินการโดยทรััสตีี โดยจะเป็็นไปตามที่่�ระบุุ
ไว้้ในสััญญาก่่อตั้้�ง ทรััสต์์และสััญญาอื่่�นใดที่่�เกี่่�ยวข้้อง
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ผู้้�จััดการกองทรััสต์์และทรััสตีีจะปฏิิบััติิหน้้าที่่�ในฐานะที่่�เป็็น
ผู้้�ที่มีีวิ
่� ชิ าชีีพซึ่่�งได้้รับั ความไว้้วางใจ ด้้วยความระมััดระวััง ซื่่อ� สััตย์์
สุุจริิต เพื่่�อประโยชน์์ที่ดีี่� ที่่สุ� ุดของผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์โดยรวม และ
เป็็นไปตามสััญญาก่่อตั้้ง� ทรััสต์์และกฎหมายที่่เ� กี่่ยว
� ข้้อง ตลอดจน
ข้้อผููกพัันที่่ไ� ด้้ให้้ไว้้เพิ่่�มเติิมในเอกสารที่่เ� ปิิดเผยเพื่่อ� ประโยชน์์ใน
การออกและเสนอขายหน่่วยทรััสต์์ให้้แก่่ผู้้�ลงทุุน (ถ้้ามีี) และ/
หรืือมติิที่่�ประชุุมของผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์

ชื่่�อ อายุุ ประเภท
ชื่่�อกองทรััสต์์
(ภาษาไทย)
ชื่่�อกองทรััสต์์
(ภาษาอัังกฤษ)
ชื่่�อย่่อ
อายุุ
ประเภท

: ทรััสต์์เพื่่�อการลงทุุนในสิิทธิิการเช่่า
อสัังหาริิมทรััพย์์ CPN รีีเทล โกรท
: CPN Retail Growth Leasehold REIT
: CPNREIT
: ไม่่มีีกำำ�หนดอายุุ
: ไม่่รัับไถ่่ถอนหน่่วยทรััสต์์

วัันที่่�ก่่อตั้้�งกองทรััสต์์ และสััญญาก่่อตั้้�งทรััสต์์มีีผล
สมบููรณ์์

การก่่อตั้้�งกองทรััสต์์มีีผลสมบููรณ์์เมื่่�อผู้้�ก่่อตั้้�งทรััสต์์ได้้ก่่อสิิทธิิและ
หน้้าที่่�ในทางทรััพย์์สิินให้้แก่่ทรััสตีีด้้วยการเข้้าทำำ�สััญญาที่่�มีีข้้อผููกพััน
ว่่าผู้้�ก่่อตั้้�งทรััสต์์จะดำำ�เนิินการเพื่่�อให้้กองทรััสต์์ได้้มาซึ่่�งทรััพย์์สิินและ
ภาระของกองทุุนรวมอสัังหาริิมทรััพย์์ที่่�แปลงสภาพ โดยแลกกัับ
การที่่� ก องทุุ น รวมอสัั ง หาริิ มท รัั พ ย์์ ดัั ง กล่่ า วจะได้้ รัั บ หน่่ วยท รัั ส ต์์
ที่่�ออกใหม่่ของกองทรััสต์์

ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์
1.

2.

การเป็็นผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์มิิได้้ก่่อให้้เกิิดนิิติิสััมพัันธ์์ในลัักษณะ
ของตััวการตััวแทนระหว่่างผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์กัับทรััสตีี และ
มิิได้้ก่่อให้้เกิิดนิิติิสััมพัันธ์์ในลัักษณะของการเป็็นหุ้้�นส่่วนหรืือ
ลัักษณะอื่่�น ๆ ระหว่่างผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ด้้วยกััน
การเป็็นผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์มิิได้้ทำำ�ให้้บุุคคลดัังกล่่าวมีีความรัับผิิด
ในกรณีีที่่�ทรััพย์์สินิ ของกองทรััสต์์ไม่่เพีียงพอต่่อการชำำ�ระหนี้้�ให้้
แก่่ทรััสตีี ผู้้�จััดการกองทรััสต์์ หรืือเจ้้าหนี้้�ของกองทรััสต์์ โดย
ทรััสตีี ผู้้�จััดการกองทรััสต์์ และเจ้้าหนี้้�ของกองทรััสต์์จะบัังคัับ
ชำำ�ระหนี้้�ได้้จากทรััพย์์สิินของกองทรััสต์์เท่่านั้้�น

3.

4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.

ผู้้�ถืือหน่่ วยท รัั ส ต์์ มีีสิิ ทธิิ เรีียกให้้ ก องทรัั ส ต์์ ชำำ�ร ะประโยชน์์
ตอบแทนได้้ไม่่เกิินไปกว่่าเงิินกำำ�ไรหลัังหัักค่่าสำำ�รองต่่าง ๆ และ
สิิทธิเิ รีียกให้้คืืนเงิินทุุนได้้ไม่่เกิินไปกว่่าจำำ�นวนทุุนของกองทรััสต์์
ที่่�ปรัับปรุุงด้้วยส่่วนเกิินหรืือส่่วนต่ำำ��กว่่ามููลค่่าหน่่วยทรััสต์์ ทั้้�งนี้้�
ในกรณีีที่่มีี� การแบ่่งชนิิดของหน่่วยทรััสต์์ สิิทธิใิ นการรัับประโยชน์์
ตอบแทนหรืือรัับคืืนเงิินทุุนของผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์แต่่ละชนิิด
ต้้องเป็็นไปตามข้้อกำำ�หนดของหน่่วยทรััสต์์ชนิิดนั้้�น ๆ ด้้วย
ไม่่ว่่าในกรณีีใด มิิให้้ตีีความสััญญาก่่อตั้้�งทรััสต์์ไปในทางที่่�ก่่อ
ให้้เกิิดผลขััดหรืือแย้้งกัับข้้อกำำ�หนดในข้้อ 1 ข้้อ 2 และข้้อ 3
ข้้างต้้น
การเป็็นผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ไม่่ทำำ�ให้้ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์มีีกรรมสิิทธิ์์�
หรืือสิิทธิิเรีียกร้้องเหนืือทรััพย์์สิินของกองทรััสต์์โดยเด็็ดขาดแต่่
เพีียงผู้้�เดีียว ไม่่ว่า่ ส่่วนหนึ่่�งส่่วนใด และผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ไม่่มีีสิทธิ
ิ ิ
เรีียกร้้องให้้โอนทรััพย์์สิินของกองทรััสต์์ให้้แก่่ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์
โดยผู้้�ถืือหน่่ วยท รัั ส ต์์ อ าจมีีสิิ ทธิิ ติิ ด ตามเอาทรัั พ ย์์ สิิ น ของ
กองทรัั ส ต์์ คืื นจากบุุ ค คลภายนอกได้้ ห ากทรัั ส ตีี และ/หรืือ
ผู้้�จััดการกองทรััสต์์จััดการกองทรััสต์์ไม่่เป็็นไปตามที่่�กำำ�หนดใน
สััญญาก่่อตั้้�งทรััสต์์ หรืือตาม พ.ร.บ. ทรััสต์์ อัันเป็็นผลให้้
ทรัั พ ย์์ สิิ น ของกองทรัั ส ต์์ ถูู ก จำำ� หน่่ า ยจ่่ า ยโอนไปยัั ง บุุ ค คล
ภายนอก ทั้้�งนี้้� ตามหลัักเกณฑ์์ที่่� พ.ร.บ. ทรััสต์์ กำำ�หนด
ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์มีีสิทธิ
ิ ไิ ด้้รับั เงิินคืืนทุุน ประโยชน์์ตอบแทน หรืือ
ทรััพย์์สิินอื่่�น ๆ ในการคืืนทุุนเมื่่�อเลิิกกองทรััสต์์ตามหลัักเกณฑ์์
และวิิ ธีี การที่่� ร ะบุุ ไว้้ ใ นสัั ญ ญาก่่ อ ตั้้� ง ทรัั ส ต์์ โดยทรัั ส ตีีหรืือ
ผู้้�ทำำ�หน้้าที่่�แทนทรััสตีี หรืือผู้้�ที่่�รัับมอบหมายจากทรััสตีีหรืือ
ผู้้�ทำำ�หน้้าที่่แ� ทนทรััสตีี (แล้้วแต่่กรณีี) จะดำำ�เนิินการแจกจ่่ายเงิิน
คืืนทุุน ประโยชน์์ตอบแทน หรืือทรััพย์์สิินอื่่�น ๆ ในการคืืนทุุน
ให้้แก่่ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์เมื่่�อเลิิกกองทรััสต์์ ทั้้�งนี้้� ไม่่ว่่าในกรณีี
ใด ๆ ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์มีีสิิทธิิเรีียกให้้คืืนเงิินทุุนได้้ไม่่เกิินไปกว่่า
จำำ�นวนทุุนของกองทรััสต์์ที่ป่� รัับปรุุงด้้วยส่ว่ นเกิินหรืือส่่วนต่ำำ��กว่่า
มููลค่่าหน่่วยทรััสต์์
ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์มีีสิิทธิิที่่�จะได้้รัับเงิินคืืนเมื่่�อมีีการลดทุุนชำำ�ระ
แล้้วของกองทรััสต์์ตามหลัักเกณฑ์์ที่กำ่� ำ�หนดในข้้อ 5 ของสััญญา
ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์สามารถนำำ�หน่่วยทรััสต์์ไปจำำ�นำำ�ได้้ตามกฎหมาย
และดำำ�เนิินการตามหลัักเกณฑ์์และวิิธีีการที่่�ทรััสตีี และ/หรืือ
นายทะเบีียนหน่่วยทรััสต์์กำำ�หนด
ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์มีีสิทธิ
ิ โิ อนหน่่วยทรััสต์์ได้้ แต่่ทั้้ง� นี้้�จะต้้องเป็็นไป
ตามหลัักเกณฑ์์ที่่�ได้้กำำ�หนดไว้้ในสััญญา
ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์มีีสิิทธิิในการเข้้าร่่วมประชุุมและออกเสีียง
ลงคะแนนในการประชุุมผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ ตามหลัักเกณฑ์์ที่�่ได้้
กำำ�หนดไว้้ในสััญญา
ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ไม่่ต้้องรัับผิิดต่่อผู้้�จััดการกองทรััสต์์หรืือทรััสตีี
ในการชำำ�ระเงิินอื่่น� ใดเพิ่่�มเติิมให้้แก่่กองทรััสต์์ หลัังจากที่่ไ� ด้้ชำำ�ระ
เงิินค่่าหน่่วยทรััสต์์ครบถ้้วนแล้้ว และผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ไม่่มีี
ความรัับผิิดอื่่�นใดเพิ่่�มเติิมอีีกสำำ�หรัับหน่่วยทรััสต์์ที่ถืื่� อนั้้�น

การลงทุุ น ของกองทรัั ส ต์์ แ ละนโยบายการลงทุุ น
ของกองทรััสต์์
การลงทุุ น ของกองทรัั ส ต์์ ใ ห้้ เ ป็็ น ไปตามหลัั ก เกณฑ์์ ที่�่ กำำ� หนดใน
ประกาศที่่� ทจ. 49/2555 และประกาศอื่่�นใดที่่�เกี่่ยว
� ข้้อง และที่่�ได้้มีี
การแก้้ไขเพิ่่�มเติิม รวมทั้้�งตามที่่�กำำ�หนดในสััญญาก่่อตั้้�งทรััสต์์ โดย
กองทรััสต์์จะมุ่่�งเน้้นการลงทุุนในอสัังหาริิมทรััพย์์และสิิทธิิการเช่่า
อสัังหาริิมทรััพย์์ รวมทั้้�งสิิทธิกิ ารเช่่าช่่วงอสัังหาริิมทรััพย์์ที่มีีคุ
�่ ณ
ุ ภาพสููง
โดยเฉพาะอย่่ างยิ่่� งอสัั งหาริิมทรัั พย์์ ประเภทศูู นย์์ การค้้ า รวมทั้้� ง
การลงทุุนในอสัังหาริิมทรััพย์์ประเภทอื่่�น ๆ ที่่�มีีความเกี่่�ยวข้้องหรืือ
ส่่ ง เสริิ มปร ะโยชน์์ กัั บ อสัั ง หาริิ มท รัั พ ย์์ ปร ะเภทศูู น ย์์ ก ารค้้ า อาทิิ
ทรััพย์์สิินเพื่่�อการพาณิิชย์์ อาคารสำำ�นัักงาน โรงแรม และเซอร์์วิิส
อะพาร์์ตเมนต์์ เป็็นต้้น เพื่่�อเป็็นทรััพย์์สิินหลัักของกองทรััสต์์ โดย
การซื้้�อ และ/หรืือเช่่า และ/หรืือเช่่าช่่วง และ/หรืือรัับโอนสิิทธิกิ ารเช่่า
และ/หรืือสิิทธิิการเช่่าช่่วงทรััพย์์สิินหลััก และโดยมุ่่�งเน้้นการจััดหา
ผลประโยชน์์ในรููปของรายได้้ค่า่ เช่่าและค่่าบริิการ หรืือรายได้้อื่น่� ใดใน
ทำำ�นองเดีียวกััน ตลอดจนทำำ�การปรัับปรุุง เปลี่่�ยนแปลง พััฒนา
ศัักยภาพ พััฒนา และ/หรืือจำำ�หน่่ายทรััพย์์สิินต่่าง ๆ เพื่่�อมุ่่�งก่่อให้้เกิิด
รายได้้ แ ละผลตอบแทนแก่่ ก องทรัั ส ต์์ เ พื่่� อ ประโยชน์์ ข องผู้้�ถืือ
หน่่วยทรััสต์์อย่่างต่่อเนื่่�องในระยะยาว อีีกทั้้�งกองทรััสต์์มีีจุุดมุ่่�งหมาย
ที่่�จะลงทุุนในทรััพย์์สิินเพิ่่�มเติิมเพื่่�อการเติิบโตอย่่างต่่อเนื่่�องของฐาน
รายได้้ของกองทรััสต์์ และเป็็นการกระจายความเสี่่�ยงผ่่านการลงทุุน
ในอสัังหาริิมทรััพย์์หลายแห่่งในทำำ�เลที่่�แตกต่่างกััน รวมถึึงการลงทุุน
ในทรััพย์์สิินอื่่�น และ/หรืือหลัักทรััพย์์อื่่�น และ/หรืือการหาดอกผลอื่่�น
โดยวิิธีีอื่่�นใดตามที่่�กฎหมายหลัักทรััพย์์ และ/หรืือกฎหมายอื่่�นใด
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกำำ�หนด

การได้้มาซึ่่�งทรััพย์์สิินหลัักและอุุปกรณ์์ (ถ้้ามีี)
กองทรััสต์์จะมีีการลงทุุนโดยทางตรงและโดยทางอ้้อม โดยเป็็นไป
ตามหลัักเกณฑ์์ดัังต่่อไปนี้้�
1. การลงทุุนโดยทางตรง ซึ่่ง� เป็็นการลงทุุนในทรััพย์์สินิ หลัักจะเป็็น
ไปตามหลัักเกณฑ์์ดัังต่่อไปนี้้�
1.1 กองทรัั ส ต์์ จ ะลงทุุ น ในอสัั ง หาริิ มท รัั พ ย์์ เ พื่่� อ ได้้ ม าซึ่่� ง
กรรมสิิทธิ์์�หรืือสิิทธิิครอบครอง ทั้้�งนี้้� ในกรณีีที่่�เป็็นการได้้
มาซึ่่ง� สิิทธิคิ รอบครองต้้องเป็็นกรณีีใดกรณีีหนึ่่�งดัังต่่อไปนี้้�
1.1.1		 เป็็ น การได้้ ม าซึ่่� ง อสัั ง หาริิ มท รัั พ ย์์ ที่่� มีี การออก
น.ส. 3 ก.
1.1.2		 เป็็นการได้้มาซึ่่�งสิิทธิิการเช่่า และ/หรืือสิิทธิิการ
เช่่าช่่วงในอสัังหาริิมทรััพย์์ที่่�มีีการออกตราสาร
แสดงกรรมสิิ ทธิ์์� ห รืือสิิ ทธิิ ค รอบครองประเภท
น.ส. 3 ก. อนึ่่�ง ในกรณีีที่่�กองทรััสต์์ลงทุุนในสิิทธิิ
การเช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์ที่่�มีีลัักษณะเป็็นการเช่่า
ช่่วง ผู้้�จััดการกองทรััสต์์จะต้้องจััดให้้มีีมาตรการ
ป้้องกัันความเสี่่�ยงหรืือการเยีียวยาความเสีียหาย
ที่่� อ าจเกิิ ด ขึ้้� น จากการผิิ ด สัั ญ ญาเช่่ า หรืือการ
ไม่่สามารถบัังคัับตามสิิทธิิในสััญญาเช่่า
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1.2 อสัังหาริิมทรััพย์์ที่ไ่� ด้้มาต้้องไม่่อยู่่�ในบัังคัับแห่่งทรััพยสิทธิ
ิ ิ
หรืือมีีข้้อพิิพาทใด ๆ เว้้นแต่่ผู้้�จัดั การกองทรััสต์์และทรััสตีี
ได้้ พิิ จ ารณาโดยมีีความเห็็ น เป็็ น ลายลัั ก ษณ์์ อัั ก ษรว่่ า
การอยู่่�ภายใต้้บังั คัับแห่่งทรััพยสิทธิ
ิ หิ รืือการมีีข้้อพิิพาทนั้้�น
ไม่่ ก ระทบต่่ อ การหาประโยชน์์ จ ากอสัั ง หาริิ มท รัั พ ย์์
ดัั ง กล่่ า วอย่่ า งมีีนัั ยสำำ�คัั ญ และเงื่่� อ นไขการได้้ ม าซึ่่� ง
อสัังหาริิมทรััพย์์นั้้�นยัังเป็็นประโยชน์์แก่่ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์
โดยรวม
1.3 การทำำ�สััญญาเพื่่�อให้้ได้้มาซึ่่�งอสัังหาริิมทรััพย์์ต้้องไม่่มีี
ข้้อตกลงหรืือข้้อผููกพัันใด ๆ ที่่�อาจมีีผลให้้กองทรััสต์์
ไม่่ ส ามารถจำำ�หน่่ ายอสัั งหาริิ มทรัั พย์์ ใ นราคายุุ ติิ ธรรม
(ในขณะที่่�มีี การจำำ�หน่่ าย) เช่่ น ข้้ อตกลงที่่� ใ ห้้ สิิ ทธิิแก่่
คู่่�สััญญาในการซื้้�ออสัังหาริิมทรััพย์์ของกองทรััสต์์ได้้ก่่อน
บุุ ค คลอื่่� น โดยมีีการกำำ� หนดราคาไว้้ แ น่่ น อนล่่ ว งหน้้ า
เป็็นต้้น หรืืออาจมีีผลให้้กองทรััสต์์มีีหน้้าที่่ม� ากกว่่าหน้้าที่่�
ปกติิที่่�ผู้้�เช่่าพึึงมีีเมื่่�อสััญญาเช่่าสิ้้�นสุุดลง
1.4 อสัังหาริิมทรััพย์์ที่ไ่� ด้้มาต้้องพร้้อมจะนำำ�ไปจััดหาประโยชน์์
คิิดเป็็นมููลค่่ารวมกัันไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 75 ของมููลค่่า
หน่่วยทรััสต์์ที่่�ขออนุุญาตเสนอขายรวมทั้้�งจำำ�นวนเงิิน
กู้้�ยืืม (ถ้้ามีี)
	ทั้้�งนี้้� กองทรััสต์์อาจลงทุุนในโครงการที่่�ยังั ก่่อสร้้างไม่่แล้้ว
เสร็็จได้้ โดยมููลค่่าของเงิินลงทุุนที่่�จะทำำ�ให้้ได้้มาและ
ใช้้พััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์ให้้แล้้วเสร็็จเพื่่�อนำำ�ไปจััดหา
ประโยชน์์ ต้้องไม่่เกิินร้้อยละ 10 ของมููลค่่าทรััพย์์สิิน
รวมของกองทรััสต์์ (ภายหลัังการเสนอขายหน่่วยทรััสต์์)
และต้้องแสดงได้้ว่า่ จะมีีเงิินทุุนหมุุนเวีียนเพีียงพอเพื่่อ� การ
พัั ฒ นาดัั ง กล่่ า ว โดยไม่่ ก ระทบกัั บ ความอยู่่�รอดของ
กองทรััสต์์ด้้วย
1.5	ผู้้�จััดการกองทรััสต์์ต้้องดำำ�เนิินการให้้มีีการประเมิินมููลค่่า
อสัังหาริิมทรััพย์์ที่่�ประสงค์์จะลงทุุน โดยจะต้้องเป็็นการ
ประเมิินมููลค่่าอย่่างเต็็มรูปู แบบที่่มีี� การตรวจสอบเอกสาร
สิิทธิแิ ละเป็็นไปเพื่่อ� วััตถุปร
ุ ะสงค์์สาธารณะในการเปิิดเผย
ข้้อมููลต่่อผู้้�ลงทุุน เป็็นเวลาไม่่เกิิน 6 เดืือนก่่อนวัันยื่่น� คำำ�ขอ
อนุุ ญ าตเสนอขายหน่่ วยท รัั ส ต์์ โดยผู้้�ประเมิิ น มูู ล ค่่ า
ทรัั พย์์ สิินอย่่ างน้้ อย 2 รายที่่�ผู้้�จััดการกองทรัั สต์์ และ
ที่่�ปรึึกษาทางการเงิินที่่�ร่่วมจััดทำำ�คำำ�ขออนุุญาตเสนอขาย
หน่่วยทรััสต์์ (ถ้้ามีี) พิิจารณาว่่ามีีความเหมาะสมและ
สามารถประเมิินมููลค่่าทรััพย์์สินิ ให้้สะท้้อนมููลค่่าที่่แ� ท้้จริงิ
ได้้อย่่างน่่าเชื่่�อถืือเพีียงพอ และมีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
1.5.1		ต้้ อ งเป็็ น ผู้้�ประเมิิ น มูู ล ค่่ า ทรัั พ ย์์ สิิ น ที่่� ไ ด้้ รัั บ
ความเห็็นชอบจากสำำ�นัักงาน ก.ล.ต.
1.5.2		 ในกรณีีที่่� อ สัั ง หาริิ มท รัั พ ย์์ ที่่� จ ะลงทุุ น อยู่่�ใน
ต่่างประเทศ ผู้้�ประเมิินมููลค่่าทรััพย์์สิินอาจเป็็น
บุุคคลที่่�อยู่่�ในบััญชีีรายชื่่�อของบุุคคลซึ่่�งทางการ
หรืือหน่่วยงานกำำ�กับั ดููแลของประเทศอัันเป็็นที่่ตั้้� ง�
ของอสัังหาริิมทรััพย์์กำำ�หนดให้้สามารถทำำ�หน้้าที่่�
ประเมิินมููลค่่าอสัังหาริิมทรััพย์์นั้้�น ๆ ได้้ ทั้้�งนี้้�
ในกรณีีที่่�ไม่่ปรากฏบััญชีีรายชื่่�อดัังกล่่าว ผู้้�ที่่�ทำำ�

152

รายงานประจำ�ปี 2563

หน้้าที่่�ประเมิินมููลค่่าทรััพย์์สิินต้้องเข้้าลัักษณะใด
ลัักษณะหนึ่่�งดัังต่่อไปนี้้�
(ก)		 เป็็นผู้้�ประกอบวิิชาชีีพเกี่่ยวกั
� บั การประเมิิน
มููลค่่าทรััพย์์สิิน ซึ่่�งมีีผลงานเป็็นที่่�ยอมรัับ
อย่่ างแพร่่ หลายในประเทศอัั น เป็็ น ที่่� ตั้้� ง
ของอสัังหาริิมทรััพย์์นั้้�น
(ข)		 เป็็นบุุคคลที่่มีีม
� าตรฐานการปฏิิบัติั งิ านและ
ระบบงานในการประเมิินมููลค่่าทรััพย์์สิิน
ที่่�เป็็นสากล
(ค)		 เป็็นผู้้�ประเมิินมููลค่่าทรััพย์์สินิ ที่่มีี� เครืือข่่าย
กว้้างขวางในระดัับสากล (International
Firm)
	ทั้้� ง นี้้� หลัั ก เกณฑ์์ ใ นข้้ อ 1.5 นี้้� ไ ม่่ ใช้้ กัั บ กรณีีที่่� เ ป็็ น
อ สัั ง ห า ริิ มท รัั พ ย์์ ที่่� รัั บ โ อ น ม า จ า ก ก อ ง ทุุ น รวม
อสัังหาริิมทรััพย์์ที่่�แปลงสภาพ และอสัังหาริิมทรััพย์์นั้้�น
ได้้ ผ่่ า นการประเมิิ น มูู ล ค่่ า โดยชอบตามหลัั ก เกณฑ์์
ที่่�กำำ�หนดในประกาศที่่� ทจ. 34/2559 แล้้วด้้วย
1.6 อสัังหาริิมทรััพย์์ที่่�ได้้มาต้้องมีีมููลค่่ารวมกัันไม่่น้้อยกว่่า
500,000,000 บาท ทั้้�งนี้้� ในกรณีีที่่จำ� ำ�นวนเงิินที่่ไ� ด้้จากการ
ระดมทุุนผ่่านการออกและเสนอขายหน่่วยทรััสต์์น้อ้ ยกว่่า
มูู ล ค่่ า อสัั ง หาริิ มท รัั พ ย์์ ที่่� ปร ะสงค์์ จ ะลงทุุ น ผู้้�จัั ด การ
กองทรััสต์์ต้้องแสดงได้้ว่่ามีีแหล่่งเงิินทุุนอื่่�นเพีียงพอที่่�จะ
ทำำ�ให้้ได้้มาซึ่่�งอสัังหาริิมทรััพย์์ดัังกล่่าว
นอกจากนี้้� ในการได้้มาซึ่่�งทรััพย์์สิินหลัักและอุุปกรณ์์
ดัังกล่่าว กองทรััสต์์จะดำำ�เนิินการตามวิิธีีการที่่�กำำ�หนดไว้้
ในสััญญาก่่อตั้้�งทรััสต์์
2. การลงทุุ น โดยทางอ้้ อ ม ซึ่่� ง เป็็ น การลงทุุ น ในทรัั พ ย์์ สิิ น
หลัักของกองทรััสต์์ผ่่านการถืือหุ้้�นในบริิษััทที่่�จััดตั้้�งขึ้้�นโดยมีี
วััตถุุประสงค์์เพื่่�อดำำ�เนิินการในลัักษณะเดีียวกัันกัับกองทรััสต์์
ตามประกาศที่่� ทจ. 49/2555 โดยการลงทุุนดัังกล่่าวเป็็นไป
ตามหลัักเกณฑ์์ดัังต่่อไปนี้้�
2.1 กองทรัั ส ต์์ ต้้ อ งถืือหุ้้�นในบริิ ษัั ทดัั ง กล่่ า วไม่่ น้้ อ ยกว่่ า
ร้้อยละ 99 ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่�จำำ�หน่่ายได้้แล้้วทั้้�งหมด และ
ไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 99 ของจำำ�นวนสิิทธิิออกเสีียงทั้้�งหมด
ของบริิษััทนั้้�น
2.2 กองทรััสต์์อาจให้้กู้้�ยืืมเงิินแก่่บริิษััทตามข้้อ 2.1 ผ่่านการ
ถืือตราสารหนี้้� หรืือการเข้้าทำำ�สัญ
ั ญาที่่มีีลั
� กั ษณะเป็็นการ
ให้้กู้้�ยืืมเงิิน โดยให้้ถืือว่่าการให้้บริิษััทดัังกล่่าวกู้้�ยืืมเงิิน
เป็็นการลงทุุนในทรััพย์์สิินหลัักโดยทางอ้้อมด้้วย
2.3	ต้้องมีีการประเมิินมููลค่่าอสัังหาริิมทรััพย์์ที่ก่� องทรััสต์์ลงทุุน
โดยทางอ้้อม ทั้้�งในชั้้น� ของกองทรััสต์์และในชั้้น� ของบริิษัทั
ที่่�กองทรััสต์์เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�น ดัังนี้้�
2.3.1		 การประเมิินมููลค่่าในชั้้�นของกองทรััสต์์ ให้้เป็็นไป
ตามหลัักเกณฑ์์ตามที่่กำ� ำ�หนดไว้้ในข้้อ 1.5 ข้้างต้้น
โดยให้้ คำำ�นึึ งภาระภาษีีของบริิ ษัั ท ที่่� ก องทรัั ส ต์์
เป็็ น ผู้้�ถืือหุ้้�น และปัั จจัั ยอื่่� น ที่่� อ าจมีีผลกระทบ
ต่่อราคาอสัังหาริิมทรััพย์์ที่่�กองทรััสต์์ลงทุุนโดย
ทางอ้้อมด้้วย
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2.3.2		 การประเมิินมููลค่่าในชั้้�นของบริิษััทที่่�กองทรััสต์์
เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�น ให้้เป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์ในข้้อ 1.5
ข้้างต้้น
2.3.3		มีีการประเมิิ น มูู ล ค่่ า ทรัั พ ย์์ สิิ น อื่่� น ที่่� บ ริิ ษัั ท ที่่�
กองทรััสต์์เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นได้้ลงทุุนไว้้ตามหลัักเกณฑ์์
ดัังนี้้�
(ก)		 ใช้้มููลค่่ายุุติิธรรมตามหลัักเกณฑ์์เกี่่�ยวกัับ
การกำำ�หนดมููลค่่ายุุติิธรรมของเงิินลงทุุนที่่�
ออกโดยสมาคมบริิษััทจััดการลงทุุนโดย
อนุุโลม
(ข)		 ในกรณีีที่่ห� ลัักเกณฑ์์ตาม (ก) ไม่่รองรัับการ
กำำ� หนดมูู ล ค่่ า ยุุ ติิ ธรรมข องทรัั พ ย์์ สิิ น ใด
ให้้ใช้้มููลค่่าที่่�เป็็นไปตามหลัักวิิชาการอััน
เป็็นที่่�ยอมรัับหรืือมาตรฐานสากล
2.3.4		 ในกรณีีที่่ก� องทรััสต์์มีีการลงทุุนในตราสารหนี้้�หรืือ
สััญญาที่่�ถืือเป็็นการลงทุุนโดยทางอ้้อม ต้้องมีี
การประเมิินมููลค่่าตราสารหรืือสััญญาดัังกล่่าว
ตามหลัักเกณฑ์์ในข้้อนี้้�ด้้วย
2.3.5		ผู้้�จััดการกองทรััสต์์แสดงได้้ว่่ามีีมาตรการหรืือ
กลไกที่่� จ ะทำำ� ให้้ ท รัั ส ตีีและผู้้�จัั ด การกองทรัั ส ต์์
สามารถดููแลและควบคุุมให้้บริิษัทดั
ั งั กล่่าวดำำ�เนิิน
การให้้ เ ป็็ น ไปในทำำ� นองเดีียวกัั บ หลัั ก เกณฑ์์ ที่่�
กำำ� หนดไว้้ สำำ� หรัั บ กองทรัั ส ต์์ ที่่� มีี การลงทุุ น
ในทรัั พ ย์์ สิิ น หลัั ก โดยตรง เว้้ น แต่่ ใ นกรณีีของ
หลัักเกณฑ์์เกี่่�ยวกัับอััตราส่่วนการกู้้�ยืืมเงิินตามที่่�
กำำ� หนดไว้้ ใ นสัั ญ ญา จะพิิ จ ารณาเฉพาะในชั้้� น
ของกองทรััสต์์ก็็ได้้
กองทรัั สต์์ อาจได้้มาซึ่่� งทรััพย์์สิินอื่่� นนอกจากทรัั พย์์ สิินหลัั ก
โดยการลงทุุนในทรััพย์์สินิ อื่่น� ที่่�กองทรััสต์์สามารถลงทุุนในหรืือ
มีีไว้้ได้้ตามหลัักเกณฑ์์ที่่�กำำ�หนดไว้้ในสััญญา
กองทรััสต์์ต้้องไม่่เข้้าทำำ�สััญญาการลงทุุนในทรััพย์์สิินหลัักกัับ
บุุคคลที่่มีีลั
� ักษณะดัังต่่อไปนี้้� หากบุุคคลนั้้�นเองหรืือบุุคคลอื่่�นที่่�
บุุ ค คลดัั ง กล่่ า วควบคุุ ม ได้้ จ ะมีีส่่ ว นเกี่่� ยว ข้้ อ งกัั บ การบริิ ห าร
จััดการกองทรััสต์์ เว้้นแต่่บุุคคลดัังกล่่าวเป็็นบริิษััทที่่�มีีหุ้้�นเป็็น
หลัักทรััพย์์จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์ฯ ให้้พิิจารณาการ
มีีลัักษณะตามที่่�กำำ�หนดในข้้อ 4.1.1
4.1	ภายในระยะเวลา 5 ปีี ก่่อนวัันยื่่น� คำำ�ขออนุุญาตเสนอขาย
หน่่วยทรััสต์์ บุุคคลดัังกล่่าวต้้องไม่่มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
4.1.1		 เคยมีีประวััติฝ่ิ า่ ฝืืนหลัักเกณฑ์์หรืือเงื่อ่� นไขเกี่่ยวกั
� บั
การเสนอขายหลัักทรััพย์์ในเรื่่�องที่่�มีีนัยสำ
ั ำ�คััญ
4.1.2		 เคยถููกสำำ�นัักงาน ก.ล.ต. ปฏิิเสธคำำ�ขออนุุญาต
เสนอขายหุ้้�นที่่�ออกเนื่่�องจากมีีเหตุุที่่�มีีนััยสำำ�คััญ
อัันควรสงสััยเกี่่ยวกั
� ับกลไกการ บริิหารจััดการใน
ลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�

(ก)		 อาจไม่่สามารถปฏิิบััติิต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นได้้อย่่าง
เป็็นธรรม โดยอาจมีีการเอื้้�อประโยชน์์ให้้
แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นกลุ่่�มใดกลุ่่�มหนึ่่�ง ซึ่่�งจะทำำ�ให้้ได้้
เปรีียบผู้้�ถืือหุ้้�นรายอื่่�นหรืือได้้ประโยชน์์
มากกว่่าผู้้�ถืือหุ้้�นรายอื่่�นโดยไม่่สมควร
(ข)		 อาจไม่่สามารถรัักษาสิิทธิิของผู้้�ถืือหุ้้�นได้้
โดยทำำ� ให้้ บุุ ค คลใดบุุ ค คลหนึ่่� ง ได้้ รัั บ
ประโยชน์์ทางการเงิินนอกเหนืือจากที่่�พึึง
ได้้ ต ามปกติิ หรืือโดยทำำ� ให้้ บ ริิ ษัั ท เสีีย
ประโยชน์์ที่พึึ่� งได้้รัับ
4.1.3		 เคยถููกสำำ�นัักงาน ก.ล.ต. ปฏิิเสธคำำ�ขออนุุญาต
เสนอขายหลัักทรััพย์์ที่่�ออกใหม่่ เนื่่�องจากมีีเหตุุที่่�
ทำำ� ให้้ ส งสัั ย เกี่่� ยวกัั บ การเปิิ ด เผยข้้ อ มูู ล ต่่ อ
ประชาชนที่่�ไม่่ครบถ้้วน ไม่่เพีียงพอต่่อการตััดสิิน
ใจลงทุุน หรืือทำำ�ให้้ผู้้�ลงทุุนสำำ�คัญ
ั ผิิด ซึ่่ง� มีีลัักษณะ
เป็็นการปกปิิดหรืืออำำ�พราง หรืือสร้้างข้้อมููลที่่�
อาจไม่่มีีอยู่่�จริิงในรายการหรืือการดำำ�เนิินการที่่�มีี
นััยสำำ�คััญ
4.1.4		 เคยถอนคำำ�ข ออนุุ ญ าตเสนอขายหลัั ก ทรัั พ ย์์ ที่่�
ออกใหม่่ โดยไม่่ มีี การชี้้� แจงเหตุุ ส งสัั ยต ามข้้ อ
4.1.2 หรืือข้้อ 4.1.3 ต่่อสำำ�นัักงาน ก.ล.ต. หรืือ
โดยมีีการชี้้� แจงแต่่ ไ ม่่ ไ ด้้ แ สดงข้้ อ เท็็ จจริิ ง หรืือ
เหตุุผลอย่่างสมเหตุุสมผลที่่�จะหัักล้้างข้้อสงสััย
ในเหตุุตามข้้อ 4.1.2 หรืือข้้อ 4.1.3 นั้้�น
4.2	ภายในระยะเวลา 10 ปีี ก่่อนวัันยื่่�นคำำ�ขออนุุญาตเสนอ
ขายหน่่วยทรััสต์์บุุคคลดัังกล่่าวเคยต้้องคำำ�พิิพากษาถึึงที่่�
สุุดให้้ลงโทษในความผิิดเกี่่�ยวกัับทรััพย์์ เฉพาะในมููลเหตุุ
เนื่่�องจากการดำำ�เนิินการที่่�มีีลัักษณะหลอกลวง ฉ้้อโกง
หรืือทุุจริติ อัันเป็็นเหตุุที่ทำ่� ำ�ให้้เกิิดความเสีียหายในวงกว้้าง
ทั้้�งนี้้� ไม่่ว่่าตามกฎหมายไทยหรืือกฎหมายต่่างประเทศ
4.3 อยู่่�ระหว่่างถููกกล่่าวโทษหรืือถููกดำำ�เนิินคดีีในความผิิด
เกี่่ยวกั
� บั ทรััพย์์โดยหน่่วยงานที่่เ� กี่่ยว
� ข้้อง เฉพาะในมููลเหตุุ
เนื่่�องจากการดำำ�เนิินงานที่่�มีีลัักษณะหลอกลวง ฉ้้อโกง
หรืือทุุจริติ อัันเป็็นเหตุุที่ทำ่� ำ�ให้้เกิิดความเสีียหายในวงกว้้าง
ทั้้�งนี้้� ไม่่ว่่าตามกฎหมายไทยหรืือกฎหมายต่่างประเทศ
4.4 เป็็นบุุคคลที่่�มีีเหตุุอัันควรสงสััยว่่าเป็็นการจััดรููปแบบ
เพื่่�อให้้บุุคคลที่่มีีลั
� ักษณะตามข้้อ 4.1 ข้้อ 4.2 หรืือข้้อ 4.3
หลีีกเลี่่ย� งมิิให้้สำำ�นักั งาน ก.ล.ต. ใช้้หลัักเกณฑ์์การพิิจารณา
ตามข้้อ 4.1 ข้้อ 4.2 หรืือข้้อ 4.3 กัับบุุคคลที่่�มีีลัักษณะ
ดัังกล่่าวนั้้�น
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วิิธีีการได้้มาซึ่่�งทรััพย์์สิินหลัักและอุุปกรณ์์ (ถ้้ามีี)
ก่่อนการได้้มาซึ่่�งทรััพย์์สิินหลัักแต่่ละครั้้�ง ผู้้�จััดการกองทรััสต์์จะ
ดำำ�เนิินการดัังต่่อไปนี้้�
1.	ตรวจสอบหรืือสอบทาน (Due Diligence) ข้้ อ มูู ล และ
สััญญาต่่าง ๆ ที่่�เกี่่ยว
� ข้้องกัับทรััพย์์สิินหลัักและอุุปกรณ์์ (ถ้้ามีี)
เช่่น ข้้อมููลด้้านการเงิินและกฎหมาย เป็็นต้้น เพื่่�อประกอบการ
ตััดสิินใจลงทุุนและการเปิิดเผยข้้อมููลที่่�ถููกต้้อง โดยในกรณีี
ที่่�เจ้้าของ ผู้้�ให้้เช่่า ผู้้�โอนสิิทธิิการเช่่าหรืือผู้้�โอนสิิทธิิการเช่่าช่่วง
อสัังหาริิมทรััพย์์เป็็นบุุคคลที่่�เกี่่�ยวโยงกัันกัับผู้้�จััดการกองทรััสต์์
ผู้้�จััดการกองทรััสต์์จะจััดให้้มีีที่่�ปรึึกษาทางการเงิินให้้ความเห็็น
เกี่่�ยวกัับการวิิเคราะห์์ข้้อมููลดัังกล่่าวด้้วย
1.1	ประเมิิ น มูู ล ค่่ า ทรัั พ ย์์ สิิ น หลัั ก อย่่ า งน้้ อ ยตามที่่� กำำ� หนด
ในสััญญาก่่อตั้้�งทรััสต์์
1.2 ในกรณีีที่่ก� องทรััสต์์จะลงทุุนในสิิทธิกิ ารเช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์
ในลัักษณะที่่�เป็็นการเช่่าช่่วง จะต้้องจััดให้้มีีมาตรการ
ป้้องกัันความเสี่่�ยงหรืือการเยีียวยาความเสีียหายที่่�อาจ
เกิิดขึ้้�นจากการผิิดสััญญาเช่่า หรืือการไม่่สามารถบัังคัับ
ตามสิิทธิิในสััญญาเช่่า
2. การได้้มาซึ่่�งทรััพย์์สิินหลัักเพิ่่�มเติิม ต้้องมีีเงื่่�อนไขต่่อไปนี้้�
2.1 ในด้้านสาระของรายการ เป็็นธุุรกรรมที่่�เข้้าลัักษณะดััง
ต่่อไปนี้้�
2.1.1		 เป็็นไปตามสััญญาก่่อตั้้ง� ทรััสต์์ฉบัับนี้้�และกฎหมาย
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
2.1.2		 เป็็นไปเพื่่�อประโยชน์์ที่ดีี่� ที่่�สุุดของกองทรััสต์์
2.1.3		 สมเหตุุสมผลและใช้้ราคาที่่�เป็็นธรรม
2.1.4		ค่่าใช้้จ่่ายในการเข้้าทำำ�ธุุรกรรมที่่�เรีียกเก็็บจาก
กองทรััสต์์ (ถ้้ามีี) อยู่่�ในอััตราที่่�เป็็นธรรมและ
เหมาะสม
2.1.5		ผู้้�ที่่�มีีส่่วนได้้เสีียเป็็นพิิเศษในการเข้้าทำำ�ธุุรกรรม
ไม่่มีีส่่วนร่่วมในการตััดสิินใจเข้้าทำำ�ธุุรกรรมนั้้�น
2.2 ในด้้ า นระบบในการอนุุ มัั ติิ ผู้้�จัั ด การกองทรัั ส ต์์ ต้้ อ ง
ดำำ�เนิินการดัังต่่อไปนี้้�
2.2.1		ขอความเห็็นชอบจากทรััสตีีว่่าเป็็นธุุรกรรมที่่�เป็็น
ไปตามสัั ญ ญาก่่ อ ตั้้� ง ทรัั ส ต์์ แ ละกฎหมาย
ที่่�เกี่่�ยวข้้องแล้้ว
2.2.2		 ในกรณีีที่่�เป็็นการได้้มาซึ่่�งทรััพย์์สิินหลัักที่่�มีีมููลค่่า
ตั้้ง� แต่่ร้อ้ ยละ 10 ของมููลค่่าทรััพย์์สินิ รวมของกอง
ทรััสต์์ขึ้้�นไป ต้้องได้้รัับอนุุมััติิจากคณะกรรมการ
ของผู้้�จััดการกองทรััสต์์ด้้วย
2.2.3		 ในกรณีีที่่�เป็็นการได้้มาซึ่่�งทรััพย์์สิินหลัักที่่�มีีมููลค่่า
ตั้้� ง แต่่ ร้้ อ ยละ 30 ของมูู ล ค่่ า ทรัั พ ย์์ สิิ น รวม
ของกองทรััสต์์ ต้้องได้้รัับมติิของที่่�ประชุุมผู้้�ถืือ
หน่่วยทรััสต์์ด้วย
้ คะแนนเสีียงไม่่น้อ้ ยกว่่า 3/4 ของ
จำำ� นวนเสีียงทั้้� ง หมดของผู้้�ถืือหน่่ วยท รัั ส ต์์ ที่่�
มาประชุุมและมีีสิิทธิิออกเสีียง
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การคำำ�นวณมููลค่่าของทรััพย์์สิินหลัักในข้้อนี้้� ให้้คำำ�นวณ
ตามมูู ล ค่่ า การได้้ ม าซึ่่� ง ทรัั พ ย์์ สิิ น ทั้้� ง หมดของแต่่ ล ะ
โครงการที่่�ทำำ�ให้้กองทรััสต์์พร้้อมจะหารายได้้ ซึ่่�งรวมถึึง
ทรััพย์์สิินที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับโครงการนั้้�นด้้วย
2.3 กระบวนการขอความเห็็นชอบจากทรััสตีี หรืือการขอมติิ
ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ ผู้้�จััดการกองทรััสต์์และทรััสตีี
มีีหน้้าที่่ดั� ังต่่อไปนี้้�
2.3.1		ผู้้�จัั ด การกองทรัั ส ต์์ มีี หน้้ า ที่่� ใ นการจัั ด เตรีียม
เอกสารขอความเห็็นชอบหรืือหนัังสืือเชิิญประชุุม
แล้้วแต่่กรณีี โดยจะต้้องแสดงความเห็็นของตน
เกี่่�ยวกัับลัักษณะธุุรกรรมที่่�เป็็นไปตามข้้อ 2.1
พร้้อมทั้้�งเหตุุผลและข้้อมููลประกอบที่่�ชััดเจน
2.3.2		ทรัั ส ตีีมีีหน้้ า ที่่� ใ นการเข้้ า ร่่ วมปร ะชุุ มผู้้�ถืื อ
หน่่วยทรััสต์์เพื่่อ� ให้้ความเห็็นเกี่่ยวกั
� บั ลัักษณะของ
ธุุรกรรมในประเด็็นว่่าเป็็นไปตามสััญญาก่่อตั้้�ง
ทรััสต์์และกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องหรืือไม่่

การจำำ�หน่่ายไปซึ่่�งทรััพย์์สิินหลัักและอุุปกรณ์์ (ถ้้ามีี)
1.

2.

กองทรััสต์์อาจจำำ�หน่่ายไปซึ่่�งทรััพย์์สินิ หลัักและอุุปกรณ์์ โดยการ
ขาย และ/หรืือโอนสิิทธิิการเช่่า และ/หรืือสิิทธิิการเช่่าช่่วง
อสัังหาริิมทรััพย์์ ทั้้�งนี้้� ในการจำำ�หน่่ายไปซึ่่�งทรััพย์์สิินหลัักและ
อุุปกรณ์์ดัังกล่่าว กองทรััสต์์จะดำำ�เนิินการตามวิิธีีการที่่�กำำ�หนด
ไว้้ในสััญญาก่่อตั้้�งทรััสต์์
กองทรััสต์์อาจจำำ�หน่่ายไปซึ่่�งทรััพย์์สิินอื่่�นนอกจากทรััพย์์สิิน
หลัักที่่�กองทรััสต์์ลงทุุนในหรืือมีีไว้้ได้้

วิิธีี ในการจำำ�หน่่ายไปซึ่่�งทรััพย์์สิินหลัักและอุุปกรณ์์
(ถ้้ามีี)
1.	ก่่อนการจำำ�หน่่ายไปซึ่่�งทรััพย์์สิินหลััก ผู้้�จััดการกองทรััสต์์จะ
จััดให้้มีีการประเมิินมููลค่่าทรััพย์์สินิ หลัักอย่่างน้้อยตามที่่กำ� ำ�หนด
ในสััญญาก่่อตั้้�งทรััสต์์
2. การจำำ� หน่่ า ยไปซึ่่� ง ทรัั พ ย์์ สิิ น หลัั ก ต้้ อ งมีีสาระสำำ�คัั ญ เป็็ น ไป
ตามหลัักเกณฑ์์ดัังต่่อไปนี้้�
2.1 การจำำ� หน่่ า ยไปจะกระทำำ� โดยเปิิ ด เผย และมีีสาระ
ของรายการ มีีระบบในการอนุุมััติิ และมีีกระบวนการขอ
ความเห็็ น ชอบจากทรัั ส ตีีหรืือการขอมติิ ที่่� ปร ะชุุ ม
ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ตามที่่�กำำ�หนดในสััญญาก่่อตั้้�งทรััสต์์
2.2 การจำำ� หน่่ า ยทรัั พ ย์์ สิิ น หลัั ก ที่่� เข้้ า ลัั ก ษณะดัั ง ต่่ อ ไปนี้้�
นอกจากจะต้้องเป็็นไปตามที่่�กำำ�หนดในข้้อ 2.1 แล้้ว
จะต้้องเป็็นกรณีีที่่�เป็็นเหตุุจำำ�เป็็นและสมควร โดยได้้รัับ
อนุุมััติิจากคณะกรรมการ (Board of Directors) ของ
ผู้้�จััดการกองทรััสต์์ด้้วย
(ก) การจำำ�หน่่ายทรััพย์์สิินหลัักก่่อนครบ 1 ปีีนัับแต่่
วัันทีีกองทรััสต์์ได้้มาซึ่่�งทรััพย์์สิินหลัักนั้้�น

(ข) การจำำ�หน่่ ายทรัั พย์์สิินหลัั กที่่� กองทรัั ส ต์์ ได้้ มาซึ่่�ง
กรรมสิิทธิ์์� ให้้แก่่เจ้้าของเดิิม

นโยบายการลงทุุนในทรััพย์์สิินอื่่�น
1.

กองทรััสต์์อาจมีีการลงทุุนในทรััพย์์สิินอื่่�น โดยจะต้้องเป็็นไป
ตามหลัักเกณฑ์์ดัังต่่อไปนี้้�
1.1	ประเภทของทรััพย์์สิินอื่่�นที่่�กองทรััสต์์จะลงทุุน จะต้้อง
เป็็นไปตามข้้อ 2 และข้้อ 3 ด้้านล่่างนี้้�
1.2	อััตราส่่วนการลงทุุนในทรััพย์์สิินอื่่�นจะต้้องเป็็นไปตาม
หลัักเกณฑ์์ที่กำ่� ำ�หนดไว้้ในประกาศที่่เ� กี่่ยว
� ข้้องกัับอััตราส่่วน
การลงทุุนในทรััพย์์สิินของกองทุุนรวมทั่่�วไปซึ่่�งออกตาม
พ.ร.บ. หลัักทรััพย์์ โดยอนุุโลม
1.3 ในกรณีีที่่ลู� กู หนี้้�ตามตราสารที่่ก� องทรััสต์์ลงทุุนผิิดนััดชำำ�ระ
หนี้้� หรืือมีีพฤติิการณ์์ว่า่ จะไม่่สามารถชำำ�ระหนี้้�ได้้ ผู้้�จััดการ
กองทรััสต์์จะดำำ�เนิินการตามหลัักเกณฑ์์ในเรื่่อ� งเดีียวกัันที่่�
กำำ�หนดไว้้สำำ�หรัับกองทุุนรวมทั่่�วไปที่่�ออกตาม พ.ร.บ.
หลัักทรััพย์์ โดยอนุุโลม
2.	ขอบเขตประเภททรััพย์์สิินอื่่�นที่่�กองทรััสต์์จะลงทุุน
2.1	พัันธบััตรรััฐบาล
2.2	ตั๋๋�วเงิินคลััง
2.3	พัั น ธบัั ตร หรืือหุ้้�นกู้้�ที่่� รัั ฐวิิ ส าหกิิ จ หรืือนิิ ติิ บุุ ค คลที่่� มีี
กฎหมายเฉพาะจัั ด ตั้้� ง ขึ้้� น เป็็ น ผู้้�ออก และมีีกระทรวง
การคลัังเป็็นผู้้�ค้ำำ��ประกัันต้้นเงิินและดอกเบี้้�ยเต็็มจำำ�นวน
แบบไม่่มีีเงื่่�อนไข
2.4 เงิินฝากในธนาคาร หรืือบรรษััทตลาดรองสิินเชื่่�อที่่�อยู่่�
อาศััย
2.5	บัั ตร เงิิ น ฝากที่่� ธ นาคารหรืือบริิ ษัั ท เงิิ น ทุุ น เป็็ น ผู้้�ออก
โดยไม่่มีีลัักษณะของสััญญาซื้้�อขายล่่วงหน้้าแฝง
2.6	ตั๋๋�วแลกเงิินหรืือตั๋๋�วสััญญาใช้้เงิินที่่�ธนาคาร บริิษััทเงิินทุุน
หรืือบริิษััทเครดิิตฟองซิิเอร์์ เป็็นผู้้�ออก ผู้้�รัับรอง ผู้้�รัับ
อาวััล หรืือผู้้�ค้ำำ��ประกััน โดยไม่่มีีลักั ษณะของสััญญาซื้้อ� ขาย
ล่่วงหน้้าแฝง ทั้้�งนี้้� การรัับรอง รัับอาวััล หรืือค้ำำ��ประกััน
แล้้ ว แต่่ ก รณีี ตามข้้ อ นี้้� ต้้ อ งเป็็ น การรัั บ รองตลอดไป
รัับอาวััลทั้้�งจำำ�นวน หรืือค้ำำ��ประกัันต้้นเงิินและดอกเบี้้�ย
เต็็มจำำ�นวนอย่่างไม่่มีีเงื่่�อนไข
2.7 หน่่วยลงทุุนหรืือใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิที่่�จะซื้้�อหน่่วยลงทุุน
ของกองทุุนรวมตราสารแห่่งหนี้้� หรืือกองทุุนรวมอื่่�นที่่�มีี
นโยบายการลงทุุนในตราสารแห่่งหนี้้�หรืือเงิินฝาก ทั้้�งนี้้�
ในกรณีีที่่�เป็็นหน่่วยลงทุุนของต่่างประเทศ ต้้องเป็็นไป
ตามเงื่่�อนไขดัังต่่อไปนี้้�
2.7.1		 เป็็นหน่่วยลงทุุนของกองทุุนรวมต่่างประเทศที่่อ� ยู่่�
ภายใต้้การกำำ�กัับดููแลของหน่่วยงานกำำ�กัับดููแล
ด้้านหลัักทรััพย์์และตลาดซื้้อ� ขายหลัักทรััพย์์ที่เ่� ป็็น
สมาชิิกสามััญของ International Organization
of Securities Commissions (IOSCO) หรืือเป็็น
หน่่วยลงทุุนของกองทุุนรวมต่่างประเทศที่่�มีีการ
ซื้้�อขายในตลาดซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ที่่�เป็็นสมาชิิก
ของ World Federation of Exchanges (WFE)
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2.7.2		 กองทุุนรวมต่่างประเทศนั้้�นมีีนโยบายการลงทุุน
ในทรััพย์์สิินประเภทและชนิิดเดีียวกัับทรััพย์์สิิน
ที่่�กองทรััสต์์สามารถลงทุุนหรืือมีีไว้้ได้้ และ
2.7.3		 กองทุุนรวมต่่างประเทศนั้้�นจััดตั้้�งขึ้้�นเพื่่�อผู้้�ลงทุุน
ทั่่�วไป
2.8 หน่่ วย ลงทุุ น ของกองทุุ น รวมอสัั ง หาริิ มท รัั พ ย์์ หรืือ
หน่่วยทรััสต์์ของกองทรััสต์์อื่่�น ทั้้�งนี้้� เฉพาะที่่�จััดตั้้�งขึ้้�น
ตามกฎหมายไทย
2.9	ตราสารของ Real Estate Investment Trust ที่่�จััดตั้้�ง
ตามกฎหมายต่่างประเทศ ไม่่ว่่ากองทรััสต์์นั้้�นจะจััดตั้้�งใน
รููปบริิษััท กองทรััสต์์ หรืือรููปแบบอื่่�นใด ทั้้�งนี้้� ต้้องมีี
ลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
2.9.1		 Real Estate Investment Trust นั้้�นจััดตั้้�งขึ้้�น
สำำ�หรัับผู้้�ลงทุุนทั่่�วไป และอยู่่�ภายใต้้การกำำ�กับั ดููแล
ของหน่่วยงานที่่�กำำ�กัับดููแลด้้านหลัักทรััพย์์และ
ตลาดซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ที่่�เป็็นสมาชิิกสามััญของ
International Organization of Securities
Commissions (IOSCO)
2.9.2		มีีวััตถุปร
ุ ะสงค์์หลัักในการลงทุุนในอสัังหาริิมทรััพย์์
หุ้้�นสามัั ญ ของบริิ ษัั ท ที่่� มีีร ายชื่่� อ อยู่่�ในหมวด
พััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์ในตลาดซื้้อ� ขายหลัักทรััพย์์
ที่่� เ ป็็ น สมาชิิ ก ของ World Federation of
Exchanges (WFE) หรืือหุ้้�นสามััญของบริิษัทั ที่่�มีี
ลัั ก ษณะธุุ รกิิ จ เทีียบเคีียงได้้ กัั บ หมวดพัั ฒ นา
อสัังหาริิมทรััพย์์
2.9.3		มีีการซื้้�อขายในตลาดซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ที่่�เป็็น
สมาชิิกของ World Federation of Exchanges
(WFE) หรืือมีีการรัับซื้้�อคืืนโดยผู้้�ออกตราสาร
2.10	สัั ญ ญาซื้้� อ ขายล่่ ว งหน้้ า เฉพาะกรณีีที่่� ทำำ�สัั ญ ญาโดย
มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อป้้องกัันความเสี่่ย� งของกองทรััสต์์
2.11	ทรััพย์์สิิน หลัักทรััพย์์ หรืือตราสารอื่่�นตามที่่�สำำ�นัักงาน
ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรืือคณะกรรมการกำำ�กัับ
ตลาดทุุนประกาศกำำ�หนด
การลงทุุนในหุ้้�นของนิิติิบุุคคลซึ่่�งเป็็นผู้้�เช่่า และ/หรืือผู้้�เช่่าช่่วง
ทรััพย์์สิินหลัักของกองทรััสต์์
กองทรััสต์์สามารถลงทุุนในหุ้้�นของนิิติิบุุคคลซึ่่�งเป็็นผู้้�เช่่า และ/
หรืือผู้้�เช่่าช่่วงทรััพย์์สิินหลัักของกองทรััสต์์ได้้ เมื่่�อเป็็นไปตาม
เงื่่�อนไขดัังต่่อไปนี้้�
3.1	สััญญาเช่่ากำำ�หนดค่่าเช่่าโดยอ้้างอิิงกัับผลประกอบการของ
ทรััพย์์สิินหลัักของกองทรััสต์์ และ
3.2 เป็็นการลงทุุนในหุ้้�นที่่�ให้้สิิทธิิพิิเศษเพื่่�อประโยชน์์ในการ
อนุุมัติั กิ ารดำำ�เนิินงานบางประการของนิิติบุิ คุ คล (Golden
Share) ตามที่่�ได้้กำำ�หนดไว้้ในข้้อบัังคัับของนิิติิบุุคคลนั้้�น
ไม่่เกิิน 1 หุ้้�น
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การจััดหาผลประโยชน์์ของกองทรััสต์์
กองทรััสต์์สามารถจััดหาผลประโยชน์์จากทรััพย์์สิินหลัักได้้
โดยการให้้เช่่า การให้้เช่่าช่่วง หรืือการให้้ใช้้ หรืือการให้้บริิการ
ในทำำ� นองเดีียวกัั บ การให้้ เช่่ า อสัั ง หาริิ มท รัั พ ย์์ รวมถึึงการ
ให้้บริิการที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับการดัังกล่่าวด้้วย และห้้ามมิิให้้ดำำ�เนิิน
การในลัักษณะใดที่่�เป็็นการใช้้กองทรััสต์์เพื่่�อประกอบธุุรกิิจอื่่�น
ที่่�กองทรััสต์์ไม่่สามารถดำำ�เนิินการได้้เองโดยตรง เช่่น ธุุรกิิจ
โรงแรม หรืือธุุรกิิจโรงพยาบาล เป็็นต้้น
2. กองทรััสต์์สามารถให้้เช่่า และ/หรืือให้้เช่่าช่่วงอสัังหาริิมทรััพย์์
แก่่ บุุ ค คลที่่� จ ะนำำ� อสัั ง หาริิ มท รัั พ ย์์ นั้้� น ไปประกอบธุุ รกิิ จ ที่่�
กองทรััสต์์ไม่่สามารถดำำ�เนิินการได้้เอง เช่่น ธุุรกิิจโรงแรม หรืือ
ธุุรกิิจโรงพยาบาล เป็็นต้้น โดยจะต้้องมีีข้้อตกลงที่่�ให้้กำำ�หนด
ค่่าเช่่าส่่วนใหญ่่เป็็นจำำ�นวนที่่�แน่่นอนไว้้ล่่วงหน้้า และหากจะ
มีีส่่วนที่่�อ้้างอิิงกัับผลประกอบการของผู้้�เช่่า และ/หรืือผู้้�เช่่าช่่วง
จำำ�นวนเงิินค่่าเช่่าสููงสุุดที่่อ้� า้ งอิิงกัับผลประกอบการนั้้�นจะไม่่เกิิน
กว่่ า ร้้ อ ยละ 50 ของจำำ� นวนเงิิ น ค่่ า เช่่ า ที่่� กำำ� หนดไว้้ แ น่่ น อน
ล่่วงหน้้า
3. กองทรััสต์์จะไม่่ให้้เช่่า และ/หรืือให้้เช่่าช่่วงอสัังหาริิมทรััพย์์
แก่่ บุุ ค คลที่่� มีี เหตุุ อัั น ควรสงสัั ยว่่ า จะนำำ� อสัั ง หาริิ มท รัั พ ย์์ นั้้� น
ไปใช้้ประกอบธุุรกิิจที่่�ขััดต่่อศีีลธรรมหรืือไม่่ชอบด้้วยกฎหมาย
โดยการให้้เช่่าในแต่่ละครั้้�งจะจััดให้้มีีข้้อตกลงเพื่่�อให้้กองทรััสต์์
สามารถเลิิกสััญญาเช่่า และ/หรืือเช่่าช่่วงได้้หากปรากฏว่่า
ผู้้�เช่่า และ/หรืือผู้้�เช่่าช่่วงนำำ�อสัังหาริิมทรััพย์์ไปใช้้ในการประกอบ
ธุุรกิิจดัังกล่่าว
4.	ผู้้�จััดการกองทรััสต์์มีีหน้้าที่่�ในการดููแลรัักษาทรััพย์์สิินหลัักให้้
อยู่่�ในสภาพดีีพร้้อมต่่อการจััดหารายได้้ ซึ่่�งรวมถึึงการจััดให้้มีี
การประกัันภััยที่่�เพีียงพอตลอดระยะเวลาที่่�กองทรััสต์์ลงทุุนใน
ทรััพย์์สินิ หลัักด้้วย ซึ่่ง� การประกัันภััยนี้้อ� ย่่างน้้อยต้้องครอบคลุุม
ถึึงการประกัันวิินาศภััยที่่�อาจเกิิดขึ้้�นกัับอสัังหาริิมทรััพย์์ และ
การประกัั น ภัั ย ความรัั บ ผิิ ด ต่่ อ บุุ ค คลภายนอกที่่� อ าจได้้ รัั บ
ความเสีียหายจากอสัังหาริิมทรััพย์์หรืือจากการดำำ�เนิินการใน
อสัังหาริิมทรััพย์์
5. การจััดการกองทรััสต์์จะกระทำำ�โดยทรััสตีีและผู้้�จััดการกองทรััสต์์
ที่่�ได้้รัับมอบหมายจากทรััสตีีซึ่่�งได้้รัับการแต่่งตั้้�งตามสััญญา
ก่่อตั้้�งทรััสต์์ โดยมีีขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบ
ตามที่่�ปรากฏในรายการเกี่่�ยวกัับอำำ�นาจหน้้าที่่�ของทรััสตีีและ
ผู้้�จััดการกองทรััสต์์ตามที่่�ระบุุไว้้ในสััญญาก่่อตั้้�งทรััสต์์ ในการนี้้�
ผู้้�จััดการกองทรััสต์์มีีอำำ�นาจหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบหลัักที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับการดููแลจััดการกองทรััสต์์ ซึ่่�งรวมถึึงการลงทุุนใน
ทรััพย์์สิินหลัักของกองทรััสต์์ และทรััสตีีมีีอำำ�นาจหน้้าที่่�และ
ความรัับผิิดชอบหลัักในการกำำ�กัับดููแลการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของ
ผู้้�จััดการกองทรััสต์์ และผู้้�รับั มอบหมายรายอื่่น� (ถ้้ามีี) ให้้เป็็นไป
ตามสััญญาก่่อตั้้�งทรััสต์์ และตามกฎหมายหลัักทรััพย์์ ตลอดจน
การเก็็บรัักษาทรััพย์์สิินของกองทรััสต์์ และในกรณีีที่่�กองทรััสต์์
ลงทุุนในทรััพย์์สิินอื่่�นที่่�มิิใช่่ทรััพย์์สิินหลััก การจััดการลงทุุนใน
ทรััพย์์สินิ อื่่น� ดัังกล่่าวจะดำำ�เนิินการโดยทรััสตีี โดยจะเป็็นไปตาม
ที่่ร� ะบุุไว้้ในสััญญาก่่อตั้้ง� ทรััสต์์ และสััญญาอื่่น� ใดที่่เ� กี่่ยว
� ข้้อง ทั้้�งนี้้�
ในกรณีีที่่�ทรััสตีีมีีความประสงค์์จะแก้้ไขข้้อกำำ�หนดสิิทธิิและ

เงื่อ่� นไขใด ๆ ในสััญญาที่่เ� กี่่ยว
� ข้้องกัับการจััดหาผลประโยชน์์จาก
ทรัั พ ย์์ สิิ น หลัั ก ทรัั ส ตีีจะกระทำำ� ได้้ เ มื่่� อ ได้้ ต กลงร่่ วมกัั น กัั บ
ผู้้�จััดการกองทรััสต์์ก่่อน และในกรณีีที่่�คู่่�สััญญาไม่่สามารถหา
ข้้อยุุติร่ิ วมกั
่ นั ได้้ คู่่�สััญญาทั้้�งสองฝ่่ายขอสงวนสิิทธิที่ิ จ่� ะจััดประชุุม
ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์เพื่่อ� หาข้้อยุุติิ โดยให้้ผู้้�จัดั การกองทรััสต์์ดำำ�เนิิน
การจััดประชุุมผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ตามวิิธีีการขอมติิและการประชุุม
ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ที่ร่� ะบุุไว้้ในสััญญาก่่อตั้้�งทรััสต์์
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การกู้้�ยืืมเงิินและก่่อภาระผููกพัันใดๆ แก่่ทรััพย์์สิิน
ของกองทรััสต์์
1.

กองทรัั ส ต์์ ส ามารถกู้้�ยืืมเงิิ น หรืือก่่ อ ภาระผูู ก พัั น ได้้ โ ดยจะ
ต้้องเป็็นการกู้้�ยืืมเงิินหรืือก่่อภาระผููกพัันเพื่่�อการบริิหารจััดการ
กองทรัั ส ต์์ แ ละทรัั พ ย์์ สิิ น ของกองทรัั ส ต์์ ซึ่่� ง รวมถึึงเพื่่� อ
วััตถุุประสงค์์ดัังต่่อไปนี้้�
1.1 ลงทุุนในอสัังหาริิมทรััพย์์หรืือสิิทธิกิ ารเช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์
1.2 ลงทุุนในอสัังหาริิมทรััพย์์หรืือสิิทธิกิ ารเช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์
เพิ่่�มเติิม
1.3 ลงทุุ น ในทรัั พ ย์์ สิิ น อื่่� น ใด ตามที่่� สำำ�นัั ก งาน ก.ล.ต.
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรืือคณะกรรมการกำำ�กัับ
ตลาดทุุนจะประกาศกำำ�หนดให้้เป็็นทรััพย์์สิินหลััก
1.4 บริิหารจััดการทรััพย์์สิินของกองทรััสต์์
1.5	ปรัับปรุุงหรืือซ่่อมแซมอสัังหาริิมทรััพย์์ของกองทรััสต์์หรืือ
อสัั ง หาริิ มท รัั พ ย์์ ที่่� ก องทรัั ส ต์์ มีีสิิ ทธิิ ก ารเช่่ า หรืือสิิ ทธิิ
ครอบครองให้้ อ ยู่่�ในสภาพดีีและมีีความพร้้ อ มที่่� จ ะ
ใช้้หาผลประโยชน์์ รวมถึึงการปรัับปรุุงภาพลัักษณ์์ของ
อสัังหาริิมทรััพย์์ดัังกล่่าว
1.6	ปรัับปรุุง ซ่่อมแซม หรืือหามาทดแทนซึ่่�งสัังหาริิมทรััพย์์
หรืืออุุปกรณ์์ที่เ่� กี่่ยว
� ข้้องกัับอสัังหาริิมทรััพย์์ของกองทรััสต์์
หรืืออสัั ง หาริิ มท รัั พ ย์์ ที่�่ ก องทรัั ส ต์์ มีีสิิ ทธิิ ก ารเช่่ า หรืือ
สิิ ทธิิ ค รอบครองให้้ อ ยู่่�ในสภาพดีีและมีีความพร้้ อ มที่่�
จะใช้้หาผลประโยชน์์
1.7	ต่่อเติิมหรืือก่่อสร้้างอาคารเพิ่่�มเติิมบนที่่�ดิินที่่�มีีอยู่่�แล้้ว
ซึ่่�งเป็็นของกองทรััสต์์ หรืือที่่�กองทรััสต์์มีีสิทธิ
ิ ิการเช่่าหรืือ
สิิทธิิครอบครองเพื่่�อประโยชน์์ในการจััดหาผลประโยชน์์
ของกองทรััสต์์
1.8 เป็็นเงิินทุุนหมุุนเวีียนของกองทรััสต์์
1.9	ชำำ�ระหนี้้�เงิินกู้้�ยืืมหรืือภาระผููกพัันของกองทรััสต์์
1.10	ปรัับโครงสร้้างเงิินกู้้�ยืืมเพื่่�อนำำ�ไปชำำ�ระหนี้้�เงิินกู้้�ยืืมหรืือ
ภาระผููกพัันฉบัับเดิิม (Refinance)
1.11	ปรัับโครงสร้้างเงิินทุุนของกองทรััสต์์
1.12	ป้้องกัันความเสี่่ย� งทางด้้านอััตราแลกเปลี่่ย� นเงิินตรา และ/
หรืือป้้องกัันความเสี่่ย� งทางด้้านอััตราดอกเบี้้�ยอันั เนื่่อ� งมา
จากการกู้้�ยืืมเงิินหรืือออกตราสารหนี้้�
1.13 เหตุุจำำ�เป็็นอื่่�นใดที่่�ผู้้�จััดการกองทรััสต์์เห็็นสมควรสำำ�หรัับ
การบริิหารจััดการกองทรััสต์์

	ทั้้�งนี้้� ผู้้�จััดการกองทรััสต์์จะกู้้�ยืืมเงิินโดยคำำ�นึึงถึึงผลประโยชน์์
ของกองทรััสต์์และผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์เป็็นสำำ�คััญ ทั้้�งนี้้� ในกรณีีที่่�
กองทรััสต์์ลงทุุนในสิิทธิิการเช่่า และ/หรืือสิิทธิิการเช่่าช่่วง
อสัั ง หาริิ มท รัั พ ย์์ ห รืือสัั ง หาริิ มท รัั พ ย์์ การกู้้�ยืืมเงิิ น เพื่่� อ
วััตถุุประสงค์์ตามที่่�กำำ�หนดไว้้ในข้้อ 1.5 ข้้อ 1.6 หรืือข้้อ 1.7
ข้้ า งต้้ น ผู้้�จัั ด การกองทรัั ส ต์์ ต้้ อ งคำำ�นึึ งถึึงกำำ� หนดเวลาเช่่ า ที่่�
เหลืืออยู่่�ตามสััญญาเช่่าด้้วย
2. กองทรััสต์์สามารถกู้้�ยืืมเงิินหรืือก่่อภาระผููกพัันแก่่ทรััพย์์สิิน
ของกองทรััสต์์ได้้โดยวิิธีีการดัังต่่อไปนี้้�
2.1 การกู้้�ยืืมเงิิน ขอสิินเชื่่�อ เบิิกเงิินเกิินบััญชีีจากนิิติิบุุคคล
หรืือสถาบัันการเงิิน ทั้้�งในประเทศ และ/หรืือต่่างประเทศ
ซึ่่� ง รวมถึึงบริิ ษัั ทปร ะกัั น ภัั ยซึ่่� ง จัั ด ตั้้� ง ขึ้้� น ตามกฎหมาย
เกี่่�ยวข้้องกัับประกัันภััย และกองทรััสต์์อาจพิิจารณาให้้
หลัักประกัันในการชำำ�ระเงิินกู้้�ยืืมดัังกล่่าวด้้วย นอกจากนี้้�
กองทรััสต์์อาจทำำ�สััญญาซื้้�อขายล่่วงหน้้า หรืือซื้้�อขาย
ตราสารอนุุพัันธ์์ทางการเงิิน (Derivative Product) เพื่่�อ
ป้้องกัันความเสี่่�ยงของกองทรััสต์์จากอััตราแลกเปลี่่�ยน
และ/หรืืออััตราดอกเบี้้�ยที่่�เกิิดขึ้้�นจากการกู้้�ยืืมเงิินไม่่ว่่า
ทั้้�งจำำ�นวนหรืือบางส่่วน เช่่น สััญญาแลกเปลี่่�ยนอััตรา
แลกเปลี่่�ยน (Cross Currency Swap) หรืือสััญญา
แลกเปลี่่ย� นอััตราดอกเบี้้�ย (Interest Rate Swap) เป็็นต้้น
2.2 กองทรััสต์์สามารถกู้้�ยืืมเงิินหรืือก่่อภาระผููกพัันใด ๆ แก่่
ทรััพย์์สิินของกองทรััสต์์ได้้ โดยวิิธีีใดวิิธีีหนึ่่�งหรืือหลาย
วิิธีีร่่วมกัันในขณะใดขณะหนึ่่�ง ซึ่่�งหมายความรวมถึึงการ
ออกตราสารหรืือการเข้้าทำำ�สััญญาไม่่ว่่าในรููปแบบใด
ที่่� มีี ความหมายหรืือเนื้้�อหาสาระที่่�แท้้จริิงเข้้า ลัักษณะ
เป็็นการกู้้�ยืืมเงิิน ดัังนี้้�
2.2.1		 การกู้้�ยืืมเงิิน ขอสิินเชื่่�อ เบิิกเงิินเกิินบััญชีีจาก
นิิติิบุุคคล หรืือสถาบัันการเงิิน ทั้้�งในประเทศ
และ/หรืือต่่างประเทศ ซึ่่ง� รวมถึึงบริิษัทปร
ั ะกัันภััย
ซึ่่�งจััดตั้้�งขึ้้�นตามกฎหมายเกี่่�ยวข้้องกัับประกัันภััย
และกองทรััสต์์อาจพิิจารณาให้้หลัักประกัันในการ
ชำำ�ระเงิินกู้้�ยืืมดัังกล่่าวด้้วย นอกจากนี้้� กองทรััสต์์
อาจทำำ�สัั ญ ญาซื้้� อ ขายล่่ ว งหน้้ า หรืือซื้้� อ ขาย
ตราสารอนุุ พัั น ธ์์ ท างการเงิิ น (Derivative
Product) เพื่่�อป้้องกัันความเสี่่�ยงของกองทรััสต์์
จากอััตราแลกเปลี่่�ยน และ/หรืืออััตราดอกเบี้้�ยที่่�
เกิิ ด ขึ้้� น จากการกู้้�ยืืมเงิิ น ไม่่ ว่่ า ทั้้� ง จำำ� นวนหรืือ
บางส่่วน เช่่น สััญญาแลกเปลี่่ย� นอััตราแลกเปลี่่ย� น
(Cross Currency Swap) หรืือสััญญาแลกเปลี่่ย� น
อััตราดอกเบี้้�ย (Interest Rate Swap) เป็็นต้้น
หรืือ
2.2.2		 การออกตราสาร การออกตราสารหนี้้� ไม่่ ว่่ า
ระยะสั้้น� และระยะยาว เพื่่อ� จำำ�หน่่ายให้้แก่่ผู้้�ลงทุุน
ทั้้� ง ประเภทบุุ ค คลและสถาบัั น ตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรืือประกาศสำำ�นัักงาน
ก.ล.ต. ที่่เ� กี่่ยว
� ข้้อง และกองทรััสต์์อาจพิิจารณาให้้
หลัั ก ประกัั น ที่่� เ กี่่� ยว ข้้ อ งกัั บ การออกตราสาร
ดัังกล่่าวด้้วย

	ผู้้�จัั ด การกองทรัั ส ต์์ จ ะพิิ จ ารณาถึึงความจำำ� เป็็ น และความ
เหมาะสมในการกู้้�ยืืมเงิิน เปลี่่ย� นแปลง หรืือก่่อภาระผููกพัันเหนืือ
ทรัั พ ย์์ สิิ น ของกองทรัั ส ต์์ เ พื่่� อ ประโยชน์์ ข องกองทรัั ส ต์์ แ ละ
ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ โดยให้้เป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์และวิิธีีการในการ
กู้้�ยืืมเงิินหรืือก่่อภาระผููกพัันตามที่่�กำำ�หนดไว้้ในสััญญาก่่อตั้้�ง
ทรััสต์์ และกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง โดยไม่่ต้้องขอมติิอนุุมััติิจากที่่�
ประชุุมผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์เท่่าที่่�ไม่่ขััดกัับกฎหมายและสััญญา
ก่่ อ ตั้้� ง ทรัั ส ต์์ อย่่ า งไรก็็ ดีี ในกรณีีที่่� ก องทรัั ส ต์์ นำำ�ท รัั พ ย์์ สิิ น
หลัักของกองทรััสต์์ไปเป็็นหลัักประกัันการชำำ�ระเงิินกู้้�ยืืม ซึ่่ง� รวม
ถึึงการเพิ่่� มว งเงิิ น หลัั ก ประกัั น ให้้ แ ก่่ ผู้้� ให้้ กู้้�ร ายเดิิ มจ าก
หลัั ก ประกัั น ที่่� มีี อยู่่�แล้้ วต ามวิิ ธีี การในข้้ อ 2.2 นี้้� ผู้้�จัั ด การ
กองทรััสต์์จะดำำ�เนิินการให้้เป็็นไปตามกฎหมายอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้อง
	ทั้้�งนี้้� ทรััสตีีจะเป็็นผู้้�ลงนามผููกพัันกองทรััสต์์ในการเข้้าทำำ�สัญ
ั ญา
เพื่่�อกู้้�ยืืมเงิิน เปลี่่�ยนแปลง หรืือก่่อภาระผููกพัันเหนืือทรััพย์์สิิน
ของกองทรััสต์์ หรืืออาจมอบอำำ�นาจให้้ผู้้�จัดั การกองทรััสต์์ลงนาม
ผููกพัันกองทรััสต์์ตามสััญญาดัังกล่่าวแทนได้้ ทั้้�งนี้้� ในกรณีีที่่�
ทรััสตีีมีีความประสงค์์จะแก้้ไขข้้อกำำ�หนดสิิทธิิและเงื่่�อนไขใด ๆ
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการกู้้�ยืืมเงิิน เปลี่่�ยนแปลง หรืือก่่อภาระผููกพััน
เหนืือทรััพย์์สินิ ของกองทรััสต์์ดังั กล่่าว ทรััสตีีจะกระทำำ�ได้้เมื่่อ� ได้้
ตกลงร่่วมกัันกัับผู้้�จััดการกองทรััสต์์ก่่อน และในกรณีีที่่�คู่่�สััญญา
ไม่่สามารถหาข้้อยุุติร่ิ วมกั
่ นั ได้้ คู่่�สััญญาทั้้�งสองฝ่่ายขอสงวนสิิทธิิ
ที่่�จะจััดประชุุมผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์เพื่่�อหาข้้อยุุติิ โดยให้้ผู้้�จััดการ
กองทรััสต์์ดำำ�เนิินการจััดประชุุมผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ตามวิิธีีการ
ขอมติิและการประชุุมผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ที่�่ระบุุไว้้ในสััญญาก่่อตั้้�ง
ทรััสต์์
3. การกู้้�ยืืมเงิินของกองทรััสต์์ไม่่ว่่ากระทำำ�ด้้วยวิิธีีการใด ต้้องไม่่มีี
ลัักษณะ ดัังนี้้�
3.1	มีีข้้อตกลงและเงื่อ�่ นไขทำำ�นองเดีียวกัับข้้อกำำ�หนดของหุ้้�นกู้้�
ที่่ใ� ห้้ไถ่่ถอนหุ้้�นกู้้�เมื่่อ� มีีการเลิิกบริิษัทั (perpetual bond)
3.2 ให้้สิทธิ
ิ ิแปลงสภาพเป็็นหุ้้�น
3.3	มีีลัักษณะของอนุุพัันธ์์แฝง เว้้นแต่่เป็็นกรณีีที่่�เข้้าลัักษณะ
ที่่�ครบถ้้วนดัังนี้้�
3.3.1 ให้้ สิิ ทธิิ ลูู ก หนี้้� ใ นการชำำ�ร ะหนี้้� คืื นก่่ อ นกำำ� หนด
(callable) หรืือให้้สิิทธิิกองทรััสต์์ในการเรีียกให้้
ลููกหนี้้�ชำำ�ระหนี้้�คืืนก่่อนกำำ�หนด (puttable)
3.3.2		กำำ�หนดดอกเบี้้�ยหรืือผลตอบแทนไว้้อย่่างแน่่นอน
หรืือเป็็นอััตราที่่�ผัันแปรตามอััตราดอกเบี้้�ยของ
สถาบัันการเงิินหรืืออััตราดอกเบี้้�ยอื่่�น
3.3.3		 ไม่่ มีี การกำำ� หนดเงื่่� อ นไขการจ่่ า ยดอกเบี้้� ย หรืือ
ผลตอบแทนที่่�อ้้างอิิงกัับปััจจััยอ้้างอิิงอื่่�นเพิ่่�มเติิม
3.4	มีีลัักษณะเป็็นการแปลงสิินทรััพย์์เป็็นหลัักทรััพย์์
4. ในกรณีีที่่�กองทรััสต์์มีีการกู้้�ยืืมเงิิน ให้้มููลค่่าการกู้้�ยืืมไม่่เกิิน
อััตราส่่วนอย่่างใดอย่่างหนึ่่�งดัังต่่อไปนี้้� เว้้นแต่่การเกิินอััตราส่่วน
ดัังกล่่าวไม่่ได้้เกิิดจากการกู้้�ยืืมเงิินเพิ่่�มเติิม
4.1	ร้้อยละ 35 ของมููลค่่าทรััพย์์สิินรวมของกองทรััสต์์
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4.2	ร้้อยละ 60 ของมููลค่่าทรััพย์์สินิ รวมของกองทรััสต์์ ในกรณีี
ที่่ก� องทรััสต์์มีีอันั ดัับความน่่าเชื่่อ� ถืืออยู่่�ในอัันดัับที่่ส� ามารถ
ลงทุุนได้้ (Investment Grade) ซึ่่�งเป็็นอัันดัับความ
น่่าเชื่่�อถืือครั้้�งล่่าสุุดที่่�ได้้รัับการจััดอัันดัับโดยสถาบัันการ
จัั ด อัั น ดัั บ ความน่่ า เชื่่� อ ถืือที่่� ไ ด้้ รัั บ ความเห็็ น ชอบจาก
สำำ�นัักงาน ก.ล.ต. ไม่่เกิิน 1 ปีีก่่อนวัันกู้้�ยืืมเงิิน
การกู้้�ยืืมเงิินของกองทรััสต์์ให้้หมายความรวมถึึงการออก
ตราสารหรืือเข้้าทำำ�สััญญาไม่่ว่่าในรููปแบบใดที่่�มีีความมุ่่�ง
หมายหรืือเนื้้�อหาสาระที่่�แท้้จริิงเข้้าลัักษณะเป็็นการกู้้�ยืืม
เงิิน
5. การก่่อภาระผููกพัันของกองทรััสต์์ ให้้กระทำำ�ได้้เฉพาะกรณีีที่่�
จำำ�เป็็นและเกี่่�ยวข้้องกัับการบริิหารจััดการทรััพย์์สิินของกอง
ทรััสต์์ดัังต่่อไปนี้้�
5.1 การก่่ อ ภาระผูู ก พัั น ซึ่่� ง เกี่่� ยว เนื่่� อ งกัั บ การทำำ� ข้้ อ ตกลง
หลัั ก ที่่� ก องทรัั ส ต์์ ส ามารถกระทำำ� ได้้ ต ามข้้ อ กำำ� หนดใน
ประกาศที่่� ทจ. 49/2555 และกฎหมายอื่่�นใดที่่�เกี่่�ยวข้้อง
เช่่น การนำำ�ทรััพย์์สิินของกองทรััสต์์ไปเป็็นหลัักประกััน
การชำำ�ระเงิินกู้้�ยืืมตามสััญญาก่่อตั้้�งทรััสต์์
5.2 การก่่อภาระผููกพัันที่่เ� ป็็นเรื่่อ� งปกติิในทางพาณิิชย์์หรืือเป็็น
เรื่่�องปกติิในการทำำ�ธุุรกรรมประเภทนั้้�น

การทำำ�ธุุรกรรมระหว่่างกองทรััสต์์กัับผู้้�จััดการกอง
ทรัั ส ต์์ ห รืื อ บุุ คค ลที่่� เ กี่่� ย วโยงกัั น กัั บผู้้�จัั ด การกอง
ทรััสต์์
1.
2.
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ในด้้านสาระของรายการ เป็็นธุุรกรรมที่่�เข้้าลัักษณะตามสััญญา
ก่่อตั้้�งทรััสต์์
ในด้้านระบบในการอนุุมััติิ ผู้้�จััดการกองทรััสต์์ต้้องดำำ�เนิินการ
ดัังต่่อไปนี้้�
2.1	ขอความเห็็นชอบจากทรััสตีีว่่าเป็็นธุุรกรรมที่่�เป็็นไปตาม
สััญญาก่่อตั้้�งทรััสต์์ฉบัับนี้้�และกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องแล้้ว
2.2 ในกรณีีที่่�เป็็นธุุรกรรมที่่มีี� มููลค่่าเกิินกว่่า 1,000,000 บาท
หรืือตั้้�งแต่่ร้้อยละ 0.03 ของมููลค่่าทรััพย์์สิินสุุทธิิของกอง
ทรััสต์์ขึ้้�นไป แล้้วแต่่มููลค่่าใดจะสููงกว่่า ต้้องได้้รัับอนุุมััติิ
จากคณะกรรมการ (Board of Directors) ของผู้้�จััดการ
กองทรััสต์์ด้้วย
2.3 ในกรณีีที่่�เป็็นธุุรกรรมที่่มีี� มููลค่่าตั้้�งแต่่ 20,000,000 บาท
ขึ้้น� ไป หรืือเกิินร้้อยละ 3 ของมููลค่่าทรััพย์์สินิ สุุทธิขิ องกอง
ทรััสต์์ แล้้วแต่่มููลค่่าใดจะสููงกว่่า ต้้องได้้รัับมติิของที่่�
ประชุุมผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ด้วย
้ คะแนนเสีียงไม่่น้อ้ ยกว่่าสาม
ในสี่่�ของจำำ�นวนเสีียงทั้้�งหมดของผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ที่่�มา
ประชุุมและมีีสิิทธิิออกเสีียง
ในกรณีีที่่�ธุุรกรรมตามข้้อ 2 นี้้� เป็็นการได้้มาหรืือจำำ�หน่่ายไป
ซึ่่ง� ทรััพย์์สินิ หลััก การคำำ�นวณมููลค่่าจะคำำ�นวณตามมููลค่่าการได้้
มาหรืือจำำ�หน่่ายไปซึ่่�งทรััพย์์สิินทั้้�งหมดของแต่่ละโครงการที่่�
ทำำ�ให้้โครงการนั้้�น ๆ พร้้อมจะหารายได้้ ซึ่่�งรวมถึึงทรััพย์์สิินที่่�
เกี่่�ยวเนื่่�องกัับโครงการนั้้�นด้้วย
รายงานประจำ�ปี 2563

3.

กระบวนการขอความเห็็นชอบจากทรััสตีีหรืือการขอมติิที่ปร
่� ะชุุม
ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ ต้้องเป็็นไปตามสััญญาก่่อตั้้�งทรััสต์์โดยอนุุโลม
และในกรณีีที่่�เป็็นการขอมติิที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ หนัังสืือ
เชิิญประชุุมต้อ้ งมีีความเห็็นของที่่ปรึึ
� กษาทางการเงิิน และ/หรืือ
ที่่�ปรึึกษาทางการเงิินอิิสระ (แล้้วแต่่กรณีี) เพื่่�อประกอบการ
ขอมติิที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ด้้วย
การอนุุมัติั ติ ามข้้อ 2 และกระบวนการขอความเห็็นชอบจากทรััสตีีหรืือ
การขอมติิที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ตามข้้อ 3 จะกำำ�หนดข้้อยกเว้้น
สำำ�หรัับการทำำ�ธุุรกรรมระหว่่างกองทรััสต์์กัับผู้้�จััดการกองทรััสต์์หรืือ
บุุคคลที่่�เกี่่�ยวโยงกัันกัับผู้้�จััดการกองทรััสต์์ที่่�ได้้แสดงข้้อมููลไว้้อย่่าง
ชััดเจนแล้้วในแบบแสดงรายการข้้อมููลการเสนอขายหน่่วยทรััสต์์และ
หนัังสืือชี้้�ชวนก็็ได้้ ซึ่่�งรวมถึึงแต่่ไม่่จำำ�กััดเพีียง การจ่่ายค่่าธรรมเนีียม
และค่่าใช้้จ่า่ ยจากกองทรััสต์์ให้้แก่่ผู้้�จัดั การกองทรััสต์์ ไม่่เกิินอััตราที่่ไ� ด้้
ระบุุไว้้ในแบบแสดงรายการข้้อมููลการเสนอขายหน่่วยทรััสต์์ และ/หรืือ
การจ่่ายค่่าตอบแทนให้้แก่่บุุคคลที่่�เกี่่�ยวโยงกัันกัับผู้้�จััดการกองทรััสต์์
เนื่่�องจากการได้้มาหรืือจำำ�หน่่ายไปซึ่่�งทรััพย์์สิินหลัักเพิ่่�มเติิมไม่่เกิิน
อััตราหรืือมููลค่่าที่่�ได้้ระบุุไว้้ในแบบแสดงรายการข้้อมููลการเสนอขาย
หน่่วยทรััสต์์ และ/หรืือการให้้เช่่าหรืือให้้เช่่าช่่วงทรััพย์์สินิ หลัักของกอง
ทรััสต์์ในโรงแรมฮิิลตััน พััทยา แก่่ผู้้�เช่่าหรืือผู้้�เช่่าช่่วงทรััพย์์สินิ รายใหม่่
ซึ่่�งเป็็นบุุคคลที่่�เกี่่�ยวโยงกัันกัับผู้้�จััดการกองทรััสต์์ โดยมีีข้้อตกลง
ในสััญญาที่่เ� กี่่ยว
� ข้้องฉบัับใหม่่ตามเดิิมหรืือไม่่แย่่ไปกว่่าเดิิม ซึ่่ง� เป็็นไป
ตามสััญญาก่่อตั้้�ง สิิทธิิและการกระทำำ�การฉบัับที่่�กองทรััสต์์ได้้เข้้าทำำ�
และลงนามกัับบริิษััท เซ็็นทรััลพััฒนา จำำ�กััด (มหาชน) ครั้้�งที่่�ได้้มีี
การลงทุุนในโรงแรมฮิิลตััน พััทยา

การทำำ�ธุุรกรรมที่่�เป็็นการขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
ระหว่่างกองทรััสต์์กัับทรััสตีี
1.

ในการจััดการกองทรััสต์์ ห้้ามมิิให้้ทรััสตีีกระทำำ�การใดอัันเป็็นการ
ขััดแย้้งกัับประโยชน์์ของกองทรััสต์์ ไม่่ว่า่ การกระทำำ�นั้้น� จะต้้อง
เป็็นไปเพื่่�อประโยชน์์ของทรััสตีีเองหรืือประโยชน์์ของผู้้�อื่่�น เว้้น
แต่่เป็็นการเรีียกค่่าตอบแทนในการทำำ�หน้้าที่่�เป็็นทรััสตีี หรืือ
ทรััสตีีแสดงให้้เห็็นได้้ว่่าได้้จััดการกองทรััสต์์ในลัักษณะที่่�เป็็น
ธรรมและได้้เปิิดเผยข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องให้้ผู้้�รัับประโยชน์์ทราบ
ก่่อนอย่่างเพีียงพอแล้้วตามที่่กำ� ำ�หนดในข้้อ 3 โดยผู้้�รัับประโยชน์์
ที่่�ได้้ทราบข้้อมููลดัังกล่่าวมิิได้้แสดงการคััดค้้านตามที่่�กำำ�หนดใน
ข้้อ 4 ทั้้�งนี้้� การเปิิดเผยข้้อมููลและการคััดค้้านดัังกล่่าวให้้เป็็นไป
ตามหลัักเกณฑ์์ที่่�สำำ�นัักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำำ�หนด
2.	ทรัั ส ตีีจะกระทำำ� การใดที่่� เ ป็็ น การขัั ด แย้้ ง กัั บ ประโยชน์์ ข อง
กองทรััสต์์ หรืืออาจทำำ�ให้้ทรััสตีีขาดความเป็็นอิิสระมิิได้้ เว้้นแต่่
เป็็นธุุรกรรมที่่�เป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์ดัังต่่อไปนี้้�
2.1 เป็็นธุุรกรรมที่่มีีม
� าตรการหรืือกลไกตรวจสอบและถ่่วงดุุล
ความเป็็นธรรมของธุุรกรรมดัังกล่่าว
2.2 ในกรณีีที่่� เ ป็็ น การทำำ�ธุุ ร กรรมที่่� เ ป็็ น การขัั ด แย้้ ง กัั บ
ประโยชน์์ ข องกองทรัั ส ต์์ ต้้ อ งมีีการเปิิ ด เผยข้้ อ มูู ล ที่่�
เกี่่ยว
� ข้้องให้้ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ทราบก่่อนอย่่างเพีียงพอแล้้ว
โดยบุุ ค คลดัั ง กล่่ า วไม่่ คัั ด ค้้ า นหรืือคัั ด ค้้ า นในจำำ� นวน
ที่่�น้้อยกว่่าหลัักเกณฑ์์ตามที่่กำ� ำ�หนดในข้้อ 4

3.

การเปิิดเผยข้้อมููลในลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�ให้้ถืือเป็็นการเปิิดเผย
ข้้อมููลอย่่างเพีียงพอต่่อผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์หรืือผู้้�ลงทุุน ก่่อนการ
เข้้าทำำ�ธุุรกรรมที่่�เป็็นการขััดแย้้งกัับประโยชน์์ของกองทรััสต์์
3.1 เป็็นการเปิิดเผยผ่่านตลาดหลัักทรััพย์์ฯ ตามข้้อบัังคัับของ
ตลาดหลัักทรััพย์์ฯ ที่่�เกี่่ยวกั
� ับเรื่่�องดัังกล่่าว หรืือช่่องทาง
อื่่น� ใดที่่ผู้้�ถืื
� อหน่่วยทรััสต์์สามารถเข้้าถึึงข้้อมููลการจะเข้้าทำำ�
ธุุรกรรมได้้อย่่างทั่่�วถึึง
3.2	มีีระยะเวลาในการเปิิดเผยข้้อมููลที่่�สมเหตุุสมผล ซึ่่�งต้้อง
ไม่่น้้อยกว่่า 14 วััน
3.3	มีีการเปิิดเผยช่่องทาง วิิธีีการ และระยะเวลาในการแสดง
การคััดค้้านที่่�ชััดเจน โดยระยะเวลาดัังกล่่าวต้้องไม่่น้้อย
กว่่า 14 วััน เว้้นแต่่ในกรณีีที่่�มีีการขอมติิผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์
เพื่่�อเข้้าทำำ�ธุุรกรรมดัังกล่่าว ให้้การคััดค้้านกระทำำ�ในการ
ขอมติิผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์นั้้�น
4. ในกรณีีที่่�ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์แสดงการคััดค้้านอย่่างชััดเจนตาม
วิิธีีการที่่�มีีการเปิิดเผยตามข้้อ 3.3 ในจำำ�นวนเกิินกว่่าหนึ่่�งในสี่่�
ของจำำ�นวนหน่่วยทรััสต์์ที่่�จำำ�หน่่ายได้้แล้้วทั้้�งหมด ทรััสตีีจะ
กระทำำ�หรืือยิินยอมให้้มีีการทำำ�ธุุรกรรมที่่�เป็็นการขััดแย้้งกัับ
ประโยชน์์ของกองทรััสต์์ไม่่ได้้
5. ในกรณีีการทำำ�ธุุ ร กรรมที่่� เ ป็็ น การขัั ด แย้้ ง ทางผลประโยชน์์
ระหว่่ า งกองทรัั ส ต์์ กัั บ ทรัั ส ตีี หากคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สำำ�นัักงาน ก.ล.ต. และ/หรืือหน่่วยงานอื่่�นใดที่่�มีีอำำ�นาจตาม
กฎหมาย ได้้แก้้ไขเปลี่่�ยนแปลง เพิ่่�มเติิม ประกาศ กำำ�หนด
สั่่�งการ เห็็นชอบ และ/หรืือผ่่อนผัันเป็็นอย่่างอื่่�น กองทรััสต์์จะ
ดำำ�เนิินการให้้เป็็นไปตามนั้้�น

การเปิิดเผยข้้อมููลของกองทรััสต์์
ผู้้�จััดการกองทรััสต์์มีีหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบในการจััดทำำ�และ
เปิิดเผยข้้อมููลของกองทรััสต์์ต่่อสำำ�นัักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลัักทรััพย์์ฯ
ทรััสตีี และผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ ซึ่่�งรวมถึึงการจััดส่่งรายงานประจำำ�ปีี
ของกองทรััสต์์ให้้แก่่ทรััสตีีและผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ พร้้อมกัับหนัังสืือ
นััดประชุุมสามััญประจำำ�ปีี
ทั้้� ง นี้้� การเปิิ ด เผยข้้ อ มูู ล ของกองทรัั ส ต์์ ใ ห้้ เ ป็็ น ไปตามประกาศ
คณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุน ที่่� ทจ. 51/2555 เรื่่�องหลัักเกณฑ์์
เงื่่�อนไข และวิิธีีการรายงานการเปิิดเผยข้้อมููลเกี่่�ยวกัับฐานะการเงิิน
และผลการดำำ�เนิินงานของทรััสต์์เพื่่อ� การลงทุุนในอสัังหาริิมทรััพย์์ และ
ที่่�ได้้มีีการแก้้ไขเพิ่่�มเติิม และกฎหมายอื่่�นใดที่่�เกี่่ยว
� ข้้อง

การจ่่ายประโยชน์์ตอบแทนแก่่ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์
1.	ผู้้�จัั ด การกองทรัั ส ต์์ จ ะจ่่ า ยประโยชน์์ ต อบแทนให้้ แ ก่่ ผู้้�ถืื อ
หน่่วยทรััสต์์ไม่่น้อ้ ยกว่่าร้้อยละ 90 ของกำำ�ไรสุุทธิที่ิ ป่� รัับปรุุงแล้้ว
ของรอบปีีบััญชีี โดยจะจ่่ายไม่่น้้อยกว่่าปีีละ 2 ครั้้�ง และจะ
จ่่ายภายใน 90 วัันนัับแต่่วัันสิ้้�นรอบปีีบััญชีีหรืือรอบระยะเวลา
บััญชีีที่่มีี� การจ่่ายประโยชน์์ตอบแทนนั้้�น แล้้วแต่่กรณีี ยกเว้้นในปีี
2560 ผู้้�จััดการกองทรััสต์์จะไม่่มีีการจ่่ายประโยชน์์ตอบแทนให้้
แก่่ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ โดยผู้้�จััดการกองทรััสต์์อาจพิิจารณาจ่่าย

ประโยชน์์ตอบแทนตามเงื่่�อนไขในข้้อนี้้�ในปีี 2561
	กำำ�ไรสุุทธิิที่่�ปรัับปรุุงแล้้วตามข้้อนี้้� ให้้หมายถึึงกำำ�ไรที่่�ปรัับปรุุง
ด้้วยรายการดัังต่่อไปนี้้�
(1) การหัักกำำ�ไรที่่�ยัังไม่่เกิิดขึ้้�น (Unrealized Gain) จากการ
ประเมิินค่่าหรืือการสอบทานการประเมิินค่่าทรััพย์์สิิน
ของกองทรัั ส ต์์ รวมทั้้� ง การปรัั บ ปรุุ ง ด้้ วยร ายการอื่่� น
ตามแนวทางของสำำ�นัักงาน ก.ล.ต. เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับ
สถานะเงิินสดของกองทรััสต์์
(2) การหัักด้้วยรายการเงิินสำำ�รองเพื่่�อการชำำ�ระหนี้้�เงิินกู้้�ยืืม
หรืือภาระผููกพัันจากการกู้้�ยืืมเงิินของกองทรััสต์์ตามวงเงิิน
ที่่�ได้้ระบุุไว้้ในแบบแสดงรายการข้้อมููลและหนัังสืือชี้้�ชวน
หรืือแบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี แล้้วแต่่กรณีี
2. ในกรณีีที่่� ก องทรัั ส ต์์ มีีกำำ� ไรสะสมในรอบระยะเวลาบัั ญ ชีีใด
ผู้้�จัั ด การกองทรัั ส ต์์ อ าจจ่่ า ยประโยชน์์ ต อบแทนให้้ ผู้้�ถืื อ
หน่่วยลงทุุนจากกำำ�ไรสะสมดัังกล่่าวด้้วยก็็ได้้
3. ในกรณีีที่่�ผู้้�จัดั การกองทรััสต์์ไม่่สามารถจ่่ายประโยชน์์ตอบแทน
ได้้ในระยะเวลาดัังกล่่าว ผู้้�จััดการกองทรััสต์์จะแจ้้งให้้ผู้้�ถืือ
หน่่วยทรััสต์์ทราบผ่่านระบบสารสนเทศของตลาดหลัักทรััพย์์ฯ
4. ในกรณีีที่่ก� องทรััสต์์ยังั มีียอดขาดทุุนสะสมอยู่่� ผู้้�จััดการกองทรััสต์์
จะไม่่จ่่ายประโยชน์์ตอบแทนแก่่ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์
5. ในการพิิจารณาจ่่ายประโยชน์์ตอบแทน ถ้้าประโยชน์์ตอบแทน
ที่่จ� ะประกาศจ่่ายต่่อหน่่วยทรััสต์์ระหว่่างปีีบัญ
ั ชีีหรืือรอบปีีบัญ
ั ชีี
ใดมีีมููลค่่าต่ำำ��กว่่าหรืือเท่่ากัับ 0.10 บาท ผู้้�จััดการกองทรััสต์์สงวน
สิิทธิิที่่�จะไม่่จ่่ายประโยชน์์ตอบแทนในครั้้�งนั้้�นและให้้ยกไปจ่่าย
ประโยชน์์ ต อบแทนพร้้ อ มกัั น ในงวดถัั ด ไปตามวิิ ธีี การจ่่ า ย
ประโยชน์์ตอบแทนที่่กำ� ำ�หนดไว้้
6.	สำำ�หรัับหลัักเกณฑ์์ในการจ่่ายประโยชน์์ตอบแทน ผู้้�จััดการ
กองทรััสต์์จะดำำ�เนิินการให้้เป็็นไปตามที่่�ระบุุไว้้ เว้้นแต่่กรณีีที่่�
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สำำ�นัักงาน ก.ล.ต. และ/หรืือหน่่วยงาน
อื่่�นใดที่่�มีีอำำ�นาจตามกฎหมาย ได้้แก้้ไขเปลี่่�ยนแปลง เพิ่่�มเติิม
ประกาศ กำำ�หนด สั่่�งการ เห็็นชอบ และ/หรืือผ่่อนผัันเป็็นอย่่าง
อื่่�น ผู้้�จััดการกองทรััสต์์จะดำำ�เนิินการให้้เป็็นไปตามนั้้�น
7.	ผู้้�จัั ด การกองทรัั ส ต์์ จ ะจ่่ า ยประโยชน์์ ต อบแทนให้้ แ ก่่ ผู้้�ถืื อ
หน่่วยทรััสต์์ตามสััดส่่วนการถืือหน่่วยของผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์แต่่ละ
ราย ทั้้�งนี้้� ผู้้�จััดการกองทรััสต์์ขอสงวนสิิทธิที่ิ จ่� ะไม่่จ่า่ ยประโยชน์์
ตอบแทนให้้แก่่ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ที่่�ถืือหน่่วยทรััสต์์เกิินกว่่าอััตรา
หรืือไม่่ เ ป็็ น ไปตามหลัั ก เกณฑ์์ ที่่� กำำ� หนดในประกาศที่่�
ทจ. 49/2555 เฉพาะในส่่วนที่่เ� กิินหรืือไม่่เป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์
ดัังกล่่าวและให้้ประโยชน์์ตอบแทนในส่่วนที่่�ไม่่อาจจ่่ายให้้แก่่
ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ดัังกล่่าวตกเป็็นของผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์รายอื่่�น
ตามสััดส่่วนการถืือหน่่วยทรััสต์์
8.	ผู้้�จััดการกองทรััสต์์จะประกาศการจ่่ายประโยชน์์ตอบแทน
วัันปิิดสมุุดทะเบีียน และอััตราประโยชน์์ตอบแทน โดยการแจ้้ง
ผู้้�ถืือหน่่ วยท รัั ส ต์์ ที่่� มีีชื่่� อ อยู่่�ในทะเบีียนผู้้�ถืือหน่่ วยท รัั ส ต์์ ณ
วัันปิิดสมุุดทะเบีียนผ่่านระบบสารสนเทศของตลาดหลัักทรััพย์์ฯ
และแจ้้งให้้ทรััสตีีทราบเป็็นลายลัักษณ์์อัักษร
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9.	ผู้้�จััดการกองทรััสต์์จะจ่่ายประโยชน์์ตอบแทน เป็็นเงิินโอนเข้้า
บััญชีีเงิินฝากของผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ หรืือเป็็นเช็็คขีีดคร่่อมเฉพาะ
สั่่ง� จ่่ายในนามผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ตามชื่่อ� และที่่อ� ยู่่�ที่ปร
่� ากฏในสมุุด
ทะเบีียนผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์
10. ในกรณีีที่่�ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ไม่่ใช้้สิิทธิิขอรัับประโยชน์์ตอบแทน
จำำ� นวนใดภายในอายุุ ค วามใช้้ สิิ ทธิิ เรีียกร้้ อ งตามประมวล
กฎหมายแพ่่งและพาณิิชย์์ ผู้้�จััดการกองทรััสต์์จะไม่่นำำ�ประโยชน์์
ตอบแทนจำำ� นวนดัั ง กล่่ า วไปใช้้ เ พื่่� อ การอื่่� น ใดนอกจาก
เพื่่�อประโยชน์์ของกองทรััสต์์

การจำำ�กััดสิิทธิิ ในการรัับประโยชน์์ตอบแทน การ
จััดการกัับประโยชน์์ตอบแทน และสิิทธิิออกเสีียงลง
คะแนนของผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์
1.

การจััดสรรหน่่วยทรััสต์์ให้้แก่่บุุคคลใด กลุ่่�มบุุคคลเดีียวกัันใด
ผู้้�ก่่อตั้้�งทรััสต์์ ทรััสตีี ผู้้�จััดการกองทรััสต์์ หรืือผู้้�ลงทุุนต่่างด้้าว
ต้้องเป็็นไปตามอััตราหรืือหลัักเกณฑ์์ที่่�กำำ�หนดไว้้ในประกาศที่่�
ทจ. 49/2555 หรืือประกาศอื่่�นใดที่่�เกี่่�ยวข้้อง และที่่�ได้้มีีการ
แก้้ไขเพิ่่�มเติิม
2. ในกรณีีที่่� ก องทรัั ส ต์์ ล งทุุ น ในอสัั ง หาริิ มท รัั พ ย์์ ที่่� ตั้้� ง อยู่่�ใน
ประเทศไทย หากกฎหมาย กฎ หรืือข้้อกำำ�หนดที่่�เกี่่ยว
� ข้้องกัับ
อสัั ง หาริิ มท รัั พ ย์์ นั้้� น กำำ� หนดสัั ด ส่่ ว นการลงทุุ น ของ ผู้้�ลงทุุ น
ต่่างด้้าวไว้้ ให้้ผู้้�จััดการกองทรััสต์์จััดสรรหน่่วยทรััสต์์แก่่ผู้้�ลงทุุน
ต่่างด้้าวให้้เป็็นไปตามกฎหมาย กฎ หรืือข้้อกำำ�หนดนั้้�นด้้วย ใน
กรณีีที่่�กองทรััสต์์ลงทุุนในอสัังหาริิมทรััพย์์หลายโครงการ และ
บรรดากฎหมาย กฎ หรืือข้้อกำำ�หนดที่่เ� กี่่ยว
� ข้้องกัับอสัังหาริิมทรััพย์์
นั้้�นมีีการกำำ�หนดสััดส่่วนการลงทุุนของผู้้�ลงทุุนต่่างด้้าวไว้้แตก
ต่่างกััน ให้้ผู้้�จััดการกองทรััสต์์จััดสรรหน่่วยทรััสต์์ตามสััดส่่วนที่่�
กำำ�หนดไว้้ต่ำ�สุ
ำ� ุดของบรรดากฎหมาย กฎ หรืือข้้อกำำ�หนดนั้้�น
3. ในกรณีีที่่�ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ถืือหน่่วยทรััสต์์เกิินกว่่าอััตราหรืือ
ไม่่เป็็นไปตามข้้อ 1. หรืือข้้อ 2. ให้้ผู้้�จัดั การกองทรััสต์์ดำำ�เนิินการ
แจ้้งให้้บุคุ คลดัังกล่่าวทราบโดยไม่่ชักั ช้้าถึึงข้้อจำำ�กัดั สิิทธิเิ กี่่ยวกั
� บั
การออกเสีียงลงคะแนน และการรัับผลประโยชน์์ตอบแทนตาม
ที่่�กำำ�หนดไว้้ในสััญญาก่่อตั้้�งทรััสต์์ และรายงานต่่อสำำ�นัักงาน
ก.ล.ต. ภายใน 5 วัันทำำ�การนัับแต่่วัันที่่�ผู้้�จััดการกองทรััสต์์รู้้�หรืือ
ควรรู้้�ถึึงเหตุุดัังกล่่าว
4.	ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์รายใดหรืือกลุ่่�มบุุคคลเดีียวกัันที่่ถืื� อหน่่วยทรััสต์์
เกิินกว่่าอััตราหรืือไม่่เป็็นไปตามข้้อ 1. หรืือข้้อ 2. จะมีีข้้อจำำ�กััด
สิิ ทธิิ ใ นการรัั บ ผลตอบแทน โดยจะไม่่ มีีสิิ ทธิิ ใ นการได้้ รัั บ
ประโยชน์์ตอบแทนจากหน่่วยทรััสต์์ ทั้้�งนี้้� เฉพาะในส่่วนที่่�เกิิน
กว่่ า อัั ตร าหรืือไม่่ เ ป็็ น ไปตามหลัั ก เกณฑ์์ ดัั ง กล่่ า ว และให้้
ประโยชน์์ตอบแทนในส่่วนที่่�ไม่่อาจจ่่ายแก่่ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์
ดัังกล่่าวตกเป็็นของผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์รายอื่่�นตามสััดส่่วนการ
ถืือหน่่วยทรััสต์์
5.	ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ดัังต่่อไปนี้้�มีีข้้อจำำ�กััดสิิทธิิในการใช้้สิิทธิิออก
เสีียงลงคะแนน
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5.1	ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ที่ถืื่� อหน่่วยทรััสต์์เกิินกว่่าอััตราหรืือไม่่เป็็น
ไปตามหลัักเกณฑ์์ที่่�กำำ�หนดในตามข้้อ 1. หรืือข้้อ 2.
เฉพาะในส่่ ว นที่่� เ กิิ น กว่่ า อัั ตร าหรืือไม่่ เ ป็็ น ไปตาม
หลัักเกณฑ์์ดัังกล่่าว
5.2	ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ที่มีีส่
่� ว่ นได้้เสีียเป็็นพิิเศษในเรื่่�องที่่�ขอมติิ

สิิทธิิหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของทรััสตีี
1.	ทรััสตีีต้้องเป็็นผู้้�มีีคุุณสมบััติิและไม่่มีีลัักษณะต้้องห้้ามและเป็็น
ผู้้�ได้้รัับอนุุญาตจากสำำ�นัักงาน ก.ล.ต. ให้้ประกอบธุุรกิิจเป็็น
ทรััสตีี ทั้้�งนี้้� ระหว่่างการปฏิิบััติิหน้้าที่่�เป็็นทรััสตีีของกองทรััสต์์
หากปรากฏข้้อเท็็จจริิงในภายหลัังว่่าทรััสตีีขาดความเป็็นอิิสระ
ตามกฎหมายหลัักทรััพย์์และกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง ให้้ทรััสตีีแจ้้ง
กรณีีดัังกล่่าวต่่อสำำ�นัักงาน ก.ล.ต. พร้้อมทั้้�งแสดงมาตรการที่่�
สมเหตุุสมผลและน่่าเชื่่�อได้้ว่่าจะทำำ�ให้้ทรััสตีีสามารถปฏิิบััติิ
หน้้าที่่ไ� ด้้อย่่างเป็็นอิิสระภายใน 15 วัันนัับแต่่วันั ที่่ปร
� ากฏข้้อเท็็จ
จริิงดัังกล่่าว และให้้ดำำ�เนิินการตามมาตรการที่่�แสดงไว้้นั้้�น
เว้้นแต่่สำำ�นัักงาน ก.ล.ต. จะมีีคำำ�สั่่�งเป็็นอย่่างอื่่�น
2.	ทรััสตีีต้้องปฏิิบััติิหน้้าที่่�ด้้วยความระมััดระวััง ซื่่�อสััตย์์สุุจริิต
เพื่่อ� ประโยชน์์ที่ดีี่� ที่่สุ� ดุ ของผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์โดยรวม และเป็็นไป
ตามสััญญาก่่อตั้้�งทรััสต์์และกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง ตลอดจน
ข้้ อ ผูู ก พัั น ที่่� ไ ด้้ ใ ห้้ ไว้้ เ พิ่่� ม เติิ ม ในเอกสารที่่� เ ปิิ ด เผยแก่่ ผู้้� ลงทุุ น
(ถ้้ามีี) และต้้องไม่่มีีข้้อจำำ�กััดความรัับผิิดของทรััสตีีในกรณีีที่่�ไม่่
ปฏิิบััติิหน้้าที่่ดั� ังกล่่าว
3.	ทรัั ส ตีีมีีหน้้ า ที่่� ติิ ด ตามดูู แ ลให้้ ผู้้�จัั ด การกองทรัั ส ต์์ หรืือผู้้�รัั บ
มอบหมายรายอื่่�น (ถ้้ามีี) ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ให้้เป็็นไปตามสััญญา
ก่่อตั้้�งทรััสต์์ และสััญญาอื่่�นที่่�เกี่่ยว
� ข้้อง
4.	ทรััสตีีต้้องเข้้าร่่วมในการประชุุมผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ด้้วยทุุกครั้้�ง
และให้้ความเห็็นเกี่่ยวกั
� บั เรื่่อ� งที่่ข� อให้้ที่ปร
่� ะชุุมผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์
ลงมติิว่า่ เป็็นกรณีีที่่เ� ป็็นไปตามสััญญาก่่อตั้้ง� ทรััสต์์และกฎหมาย
ที่่� เ กี่่� ยว ข้้ อ งหรืือไม่่ และหากมีีการขอมติิ ที่่� ปร ะชุุ มผู้้�ถืื อ
หน่่วยทรััสต์์เพื่่�อดำำ�เนิินการอย่่างใดอย่่างหนึ่่�ง ทรััสตีีต้้องตอบ
ข้้อซัักถามและให้้ความเห็็นเกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินการดัังกล่่าวว่่า
เป็็นไปตามสััญญาก่่อตั้้�งทรััสต์์หรืือกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องหรืือ
ไม่่ หรืือทัักท้้วงและแจ้้งให้้ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ทราบว่่าการดำำ�เนิิน
การดัังกล่่าวไม่่สามารถกระทำำ�ได้้ ในกรณีีที่่�การดำำ�เนิินการนั้้�น
ไม่่เป็็นไปตามสััญญาก่่อตั้้�งทรััสต์์หรืือกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
5.	ทรััสตีีมีีหน้้าที่่�บัังคัับชำำ�ระหนี้้�หรืือดููแลให้้มีีการบัังคัับชำำ�ระหนี้้�
เพื่่�อให้้เป็็นไปตามข้้อสััญญาระหว่่างกองทรััสต์์กัับบุุคคลอื่่�น
6.	ทรัั ส ตีีมีีหน้้ า ที่่� เข้้ า จัั ด การกองทรัั ส ต์์ ใ นกรณีีที่่� ไ ม่่ มีีผู้้�จัั ด การ
กองทรััสต์์ หรืือมีีเหตุุที่ทำ่� ำ�ให้้ผู้้�จัดั การกองทรััสต์์ไม่่สามารถปฏิิบัติั ิ
หน้้ า ที่่�ไ ด้้ ทั้้�ง นี้้� ภายใต้้ ห ลัั ก เกณฑ์์ ที่�่กำ�ำ หนดไว้้ ใ นประกาศที่่�
กร. 14/2555 และกฎหมายอื่่�นที่่�เกี่่ยว
� ข้้อง
7.	ทรััสตีีมีีสิิทธิิ หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบอื่่�นตามที่่�กำำ�หนดไว้้ใน
ประกาศที่่� กร. 14/2555 และกฎหมายอื่่�นที่่�เกี่่ยว
� ข้้อง

8.	ทรััสตีีมีีหน้้าที่่บ� ริิหารและจััดหาผลประโยชน์์จากทรััพย์์สินิ อื่่น� ๆ
ของกองทรััสต์์นอกจากทรััพย์์สิินหลััก รวมทั้้�งดำำ�เนิินการอื่่�นใด
ที่่� จำำ� เป็็ น เพื่่� อ ให้้ ก ารบริิ ห ารทรัั พ ย์์ สิิ น อื่่� น ๆ ของกองทรัั ส ต์์
นอกจากทรัั พ ย์์ สิิ น หลัั ก เป็็ น ไปตามสัั ญ ญาก่่ อ ตั้้� ง ทรัั ส ต์์ แ ละ
กฎหมายที่่เ� กี่่ยว
� ข้้อง รวมถึึงอาจพิิจารณามอบหมายให้้ผู้้�จัดั การ
กองทรัั ส ต์์ จัั ด การกองทรัั ส ต์์ ใ นส่่ ว นที่่� เ กี่่� ยวกัั บ การลงทุุ น ใน
ทรััพย์์สิินอื่่�นที่่�มิิใช่่ทรััพย์์สิินหลัักแทนทรััสตีี
9.	ทรัั ส ตีีมีีหน้้ า ที่่� ใ นการแก้้ ไขสัั ญ ญาก่่ อ ตั้้� ง ทรัั ส ต์์ ต ามคำำ�สั่่� ง
ของสำำ�นัักงาน ก.ล.ต.
10.	ห้้ามทรััสตีีนำำ�หนี้้�ที่ต่� นเป็็นลููกหนี้้�บุคุ คลภายนอกอัันมิิได้้เกิิดจาก
การปฏิิบััติิหน้้าที่่�เป็็นทรััสตีีไปหัักกลบลบหนี้้�กัับหนี้้�ที่่�บุุคคล
ภายนอกเป็็ น ลูู ก หนี้้� ท รัั ส ตีีอัั น สืืบเนื่่� อ งมาจากการจัั ด การ
กองทรััสต์์ ในกรณีีที่่�มีีการฝ่่าฝืืนข้้อกำำ�หนดในข้้อนี้้� ให้้การ
กระทำำ�เช่่นนั้้�นเป็็นโมฆะ
11. ในกรณีีที่่�ทรััสตีีเข้้าทำำ�นิิติิกรรมหรืือทำำ�ธุุรกรรมต่่าง ๆ กัับบุุคคล
ภายนอกให้้ทรััสตีีแจ้้งเป็็นลายลัักษณ์์อัักษรให้้บุุคคลภายนอก
ทราบว่่าเป็็นการกระทำำ�ในฐานะทรััสตีี และต้้องระบุุในเอกสาร
หลัักฐานของนิิติิกรรมหรืือธุุรกรรมนั้้�นให้้ชััดแจ้้งว่่าเป็็นการ
กระทำำ�ในฐานะทรััสตีี
12. ให้้ทรััสตีีจััดทำำ�บััญชีีทรััพย์์สิินของกองทรััสต์์แยกต่่างหากจาก
บัั ญ ชีีอื่่� น ๆ ของทรัั ส ตีี ในกรณีีที่่� ท รัั ส ตีีจัั ด การกองทรัั ส ต์์
หลายกอง ทรััสตีีต้้องจััดทำำ�บััญชีีทรััพย์์สิินของกองทรััสต์์แต่่ละ
กองแยกต่่ า งหากออกจากกัั น ทั้้� ง นี้้� โดยต้้ อ งบัั น ทึึกบัั ญ ชีี
ให้้ถููกต้้องครบถ้้วนและเป็็นปััจจุุบัันด้้วย และในการจััดการ
กองทรััสต์์ ทรััสตีีต้้องแยกทรััพย์์สินิ ของกองทรััสต์์ไว้้ต่า่ งหากจาก
ทรัั พ ย์์ สิิ น ที่่� เ ป็็ น ส่่ ว นตัั วข องทรัั ส ตีีและทรัั พ ย์์ สิิ น อื่่� น ที่่� ท รัั ส ตีี
ครอบครองอยู่่� และในกรณีีที่่�ทรััสตีีจััดการกองทรััสต์์หลายกอง
ทรััสตีีต้้องแยกทรััพย์์สินิ ของกองทรััสต์์แต่่ละกองออกจากกัันด้้วย
13. ในกรณีีที่่ท� รััสตีีมิิได้้ดำำ�เนิินการให้้เป็็นไปตามข้้อ 12. จนเป็็นเหตุุ
ให้้ทรััพย์์สิินของกองทรััสต์์ปะปนอยู่่�กัับทรััพย์์สิินที่่�เป็็นส่่วนตััว
ของทรััสตีีจนมิิอาจแยกได้้ว่า่ ทรััพย์์สินิ ใดเป็็นของกองทรััสต์์และ
ทรัั พ ย์์ สิิ น ใดเป็็ น ทรัั พ ย์์ สิิ น ที่่� เ ป็็ น ส่่ ว นตัั วข องทรัั ส ตีีเอง ให้้
สัันนิิษฐานดัังนี้้�
13.1	ทรััพย์์สิินที่่�ปะปนกัันอยู่่�นั้้�นเป็็นของกองทรััสต์์
13.2 ความเสีียหายและหนี้้�ที่่�เกิิดจากการจััดการทรััพย์์สิินที่่�
ปะปนกัันอยู่่�นั้้�นเป็็นความเสีียหายและหนี้้�ที่่�เป็็นส่่วนตััว
ของทรััสตีี
13.3 ผลประโยชน์์ที่่�เกิิดจากการจััดการทรััพย์์สิินที่่�ปะปนกััน
อยู่่�นั้้� น เป็็ น ของกองทรัั ส ต์์ ทรัั พ ย์์ สิิ น ที่่� ป ะปนกัั น อยู่่�
ให้้ ห มายความรวมถึึงทรัั พ ย์์ สิิ น ที่่� ถูู ก เปลี่่� ย นรูู ป หรืือ
ถููกเปลี่่�ยนสภาพไปจากทรััพย์์สิินที่่�ปะปนกัันอยู่่�นั้้�นด้้วย
14. ในกรณีีที่่ท� รััสตีีมิิได้้ดำำ�เนิินการให้้เป็็นไปตามข้้อ 12. จนเป็็นเหตุุ
ให้้กองทรััสต์์แต่่ละกองปะปนกัันจนมิิอาจแยกได้้ว่า่ ทรััพย์์สินิ ใด
เป็็นของกองทรััสต์์ใด ให้้สัันนิิษฐานว่่าทรััพย์์สิินนั้้�น รวมทั้้�ง
ทรััพย์์สิินที่่�ถููกเปลี่่�ยนรููปหรืือถููกเปลี่่�ยนสภาพไปจากทรััพย์์สิิน
นั้้�นและประโยชน์์ใด ๆ หรืือหนี้้�สิินที่่�เกิิดขึ้้�นจากการจััดการ
ทรััพย์์สิินดัังกล่่าวเป็็นของกองทรััสต์์แต่่ละกองตามสััดส่่วนของ
ทรััพย์์สิินที่่�นำำ�มาเป็็นต้้นทุุนที่่�ปะปนกััน

15. การจััดการกองทรััสต์์เป็็นเรื่่�องเฉพาะตััวของทรััสตีี ทรััสตีีจะ
มอบหมายให้้ผู้้�อื่่�นจััดการกองทรััสต์์มิิได้้ เว้้นแต่่กรณีีดัังต่่อไปนี้้�
15.1	สััญญาก่่อตั้้�งทรััสต์์กำำ�หนดไว้้เป็็นอย่่างอื่่�น
15.2 การทำำ�ธุรุ กรรมที่่มิ� ใิ ช่่เรื่่อ� งที่่ต้� อ้ งทำำ�เฉพาะตััวและไม่่จำำ�เป็็น
ต้้องใช้้วิิชาชีีพเยี่่�ยงทรััสตีี
15.3 การทำำ�ธุุรกรรมที่่�โดยทั่่�วไปผู้้�เป็็นเจ้้าของทรััพย์์สิินซึ่่�งมีี
ทรััพย์์สิินและวััตถุุประสงค์์ของการจััดการในลัักษณะ
ทำำ� นองเดีียวกัั น กัั บ กองทรัั ส ต์์ จะพึึงกระทำำ� ในการ
มอบหมายให้้บุุคคลอื่่�นจััดการแทน
15.4 การเก็็ บรัั ก ษาทรัั พย์์ สิิน การจัั ดทำำ�สมุุ ดทะเบีียนผู้้�ถืือ
หน่่วยทรััสต์์ หรืือการปฏิิบััติิงานด้้านการสนัับสนุุนให้้
บริิษััทในเครืือของทรััสตีีหรืือผู้้�อื่่�นดำำ�เนิินการได้้
15.5 กรณีีอื่่� น ใดที่่� ผู้้�จัั ด การกองทรัั ส ต์์ เ ป็็ น ผู้้�รัั บ ผิิ ด ชอบและ
ดำำ�เนิินการตามที่่�กำำ�หนดไว้้ในสััญญาก่่อตั้้�งทรััสต์์ หรืือ
หลัั ก เกณฑ์์ ใ นประกาศที่่� ทจ. 49/2555 ประกาศที่่�
กร. 14/2555 และประกาศที่่� สช. 29/2555 ซึ่่�งรวมถึึง
กรณีีที่่� ค ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำำ� หนดให้้
มอบหมายให้้บุุคคลอื่่�นจััดการแทน หรืือมีีข้้อกำำ�หนดอื่่�น
ใดที่่�เกี่่�ยวข้้องกำำ�หนดเรื่่�องดัังกล่่าวไว้้ ในกรณีีที่่�ทรััสตีี
ฝ่่าฝืืนบทบััญญััติิข้้างต้้น ให้้การที่่�ทำำ�ไปนั้้�นผููกพัันทรััสตีี
เป็็นการส่่วนตััวไม่่ผููกพัันกองทรััสต์์
16. ในกรณีีที่่�ทรััสตีีมอบหมายให้้ผู้้�อื่่�นจััดการกองทรััสต์์โดยชอบ
ตามข้้อ 15. ทรััสตีีต้้องเลืือกผู้้�รัับมอบหมายด้้วยความรอบคอบ
และระมััดระวััง รวมทั้้�งต้้องกำำ�กับั ดููแลและตรวจสอบการจััดการ
แทนอย่่างเพีียงพอด้้วยความระมััดระวัังและความเอาใจใส่่ โดย
ต้้องกำำ�หนดมาตรการในการดำำ�เนิินงานเกี่่�ยวกัับการมอบหมาย
งานตามหลัักเกณฑ์์ที่กำ่� ำ�หนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ที่่� กข. 1/2553 เรื่่�อง ระบบงาน การติิดต่่อผู้้�ลงทุุน และ
การประกอบธุุรกิิจโดยทั่่�วไปของทรััสตีี ดัังนี้้�
16.1 การคััดเลืือกผู้้�ที่่�สมควรได้้รัับมอบหมาย โดยพิิจารณาถึึง
ความพร้้อมด้้านระบบงานและบุุคลากรของผู้้�ที่่�ได้้รัับ
มอบหมาย ตลอดจนการขััดกัันทางผลประโยชน์์ของผู้้�รับั
มอบหมายงานและกองทรััสต์์
16.2 การควบคุุมและประเมิินผลการปฏิิบััติิของผู้้�ได้้รัับมอบ
หมายงาน
16.3 การดำำ�เนิินการของทรััสตีีเมื่่�อปรากฏว่่าผู้้�ที่่�ได้้รัับมอบ
หมายไม่่เหมาะสมที่่�จะได้้รัับมอบหมายงานอีีกต่่อไป
	ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศกำำ�หนดรายละเอีียดใน
การปฏิิบััติิของทรััสตีีในกรณีีดัังกล่่าวได้้
17. ในกรณีีที่่มีี� การเปลี่่ย� นแปลงทรััสตีี หากทรััสตีีรายใหม่่พบว่่าก่่อน
ที่่ท� รััสตีีรายใหม่่เข้้ารัับหน้้าที่่� มีีการจััดการกองทรััสต์์ที่ไ่� ม่่เป็็นไป
ตามที่่กำ� ำ�หนดไว้้ในสััญญาก่่อตั้้ง� ทรััสต์์หรืือ พ.ร.บ. ทรััสต์์ จนเป็็น
เหตุุให้้กองทรััสต์์เสีียหาย ให้้ทรััสตีีรายใหม่่ดำำ�เนิินการเรีียกร้้อง
ค่่าเสีียหายจากทรััสตีีรายที่่ต้� อ้ งรัับผิิด และติิดตามเอาทรััพย์์สินิ
คืืนจากบุุคคลภายนอก ไม่่ว่า่ บุุคคลนั้้�นจะได้้ทรััพย์์สินิ มาโดยตรง
จากทรััสตีีรายเดิิมหรืือไม่่ และไม่่ว่่าทรััพย์์สิินในกองทรััสต์์จะ
ถููกเปลี่่�ยนรููปหรืือถููกเปลี่่�ยนสภาพไปเป็็นทรััพย์์สิินอย่่างอื่่�น
ก็็ตาม เว้้นแต่่บุคุ คลดัังกล่่าวจะได้้มาโดยสุุจริิต เสีียค่่าตอบแทน
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และไม่่รู้้�หรืือไม่่มีีเหตุุอัันควรรู้้�ว่่าทรััพย์์สิินนั้้�นได้้มาจากการ
จััดการกองทรััสต์์โดยมิิชอบ
18. ในการจัั ด การกองทรัั ส ต์์ แ ละการมอบหมายให้้ ผู้้�อื่่� น จัั ด การ
กองทรััสต์์โดยชอบตามข้้อ 15. หากมีีค่่าใช้้จ่่ายหรืือทรััสตีีต้้อง
ชำำ�ระเงิินหรืือทรััพย์์สิินอื่่�นให้้กัับบุุคคลภายนอกด้้วยเงิินหรืือ
ทรััพย์์สิินที่่�เป็็นส่่วนตััวของทรััสตีีเองโดยชอบตามความจำำ�เป็็น
อัันสมควร ให้้ทรััสตีีมีีสิิทธิิได้้รัับเงิินหรืือทรััพย์์สิินคืืนจากกอง
ทรััสต์์ได้้ เว้้นแต่่สััญญาก่่อตั้้�งทรััสต์์กำำ�หนดไว้้ให้้การชำำ�ระเงิิน
หรืือทรััพย์์สิินอื่่�นนั้้�นเป็็นภาระของทรััสตีี
	สิิทธิิที่่�จะได้้รัับเงิินหรืือทรััพย์์สิินคืืนตามวรรคหนึ่่�ง ย่่อมเป็็น
บุุริิมสิิทธิิที่่�ทรััสตีีมีีอยู่่�ก่่อนผู้้�รัับประโยชน์์และบุุคคลภายนอกที่่�
มีีทรััพยสิิทธิิหรืือสิิทธิิใด ๆ เหนืือกองทรััสต์์ และเป็็นสิิทธิิที่่�อาจ
บัังคัับได้้ในทัันทีีโดยไม่่จำำ�ต้อ้ งรอให้้มีีการเลิิกทรััสต์์ และในกรณีี
ที่่�มีีความจำำ�เป็็นต้้องเปลี่่�ยนรููปหรืือเปลี่่�ยนสภาพทรััพย์์สิินใน
กองทรััสต์์เพื่่�อให้้มีีเงิินหรืือทรััพย์์สิินคืืนแก่่ทรััสตีี ให้้ทรััสตีีมีี
อำำ�นาจดำำ�เนิินการดัังกล่่าวได้้แต่่ต้้องกระทำำ�โดยสุุจริติ
เพื่่� อ ประโยชน์์ ใ นการคุ้้�มครองทรัั พ ย์์ สิิ น ในกองทรัั ส ต์์
คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศกำำ�หนดหลัักเกณฑ์์ เงื่่�อนไข
และวิิธีีการให้้ทรััสตีีปฏิิบััติิเกี่่�ยวกัับการชำำ�ระเงิินหรืือทรััพย์์สิิน
อื่่�นที่่�เป็็นส่่วนตััวของทรััสตีีให้้กัับบุุคคลภายนอกตามวรรคหนึ่่�ง
หรืือการใช้้สิิทธิิของทรััสตีีตามวรรคสองก็็ได้้
19.	ห้้ามมิิให้้ทรััสตีีใช้้สิิทธิิตามข้้อ 18. จนกว่่าทรััสตีีจะได้้ชำำ�ระหนี้้�
ที่่� มีี อยู่่�ต่่ อ กองทรัั ส ต์์ จ นครบถ้้ ว นแล้้ ว เว้้ น แต่่ เ ป็็ น หนี้้� ที่่� อ าจ
หัักกลบลบหนี้้�กัันได้้ตามประมวลกฎหมายแพ่่งและพาณิิชย์์
20. ในกรณีีที่่� ท รัั ส ตีีจัั ด การกองทรัั ส ต์์ ไ ม่่ เ ป็็ น ไปตามที่่� กำำ� หนด
ในสััญญาก่่อตั้้�งทรััสต์์ หรืือ พ.ร.บ. ทรััสต์์ ทรััสตีีต้้องรัับผิิดต่่อ
ความเสีียหายที่่�เกิิดขึ้้�นแก่่กองทรััสต์์ อย่่างไรก็็ตามในกรณีีที่่�มีี
ความจำำ�เป็็นและมีีเหตุุผลอัันสมควรเพื่่อ� ประโยชน์์ของกองทรััสต์์
ทรััสตีีอาจขอความเห็็นชอบจากสำำ�นัักงาน ก.ล.ต. ก่่อนที่่�จะ
จัั ด การกองทรัั ส ต์์ เ ป็็ น อย่่ า งอื่่� น ให้้ ต่่ า งไปจากที่่� กำำ� หนดไว้้ ใ น
สััญญาก่่อตั้้�งทรััสต์์ก็็ได้้ และหากทรััสตีีได้้จััดการตามที่่�ได้้รัับ
ความเห็็นชอบนั้้�นด้้วยความสุุจริิตและเพื่่�อประโยชน์์ที่่�ดีีที่่�สุุด
ของกองทรััสต์์แล้้ว ทรััสตีีไม่่จำำ�ต้้องรัับผิิด
21.	ทรััสตีีต้้องดููแลให้้สััญญาก่่อตั้้�งทรััสต์์มีีสาระสำำ�คััญเป็็นไปตาม
กฎหมายที่่เ� กี่่ยว
� ข้้อง โดยในกรณีีที่่มีี� การแก้้ไขเปลี่่ย� นแปลงสััญญา
ก่่อตั้้�งทรััสต์์ ให้้ทรััสตีีดำำ�เนิินการตามหลัักเกณฑ์์ดัังต่่อไปนี้้�
21.1	ดููแลให้้การแก้้ไขเปลี่่ย� นแปลงสััญญาก่่อตั้้ง� ทรััสต์์ให้้เป็็นไป
ตามวิิธีีการและเงื่่�อนไขที่่�กำำ�หนดไว้้ในสััญญาก่่อตั้้�งทรััสต์์
และเป็็ น ไปตามหลัั ก เกณฑ์์ ที่่� กำำ� หนดไว้้ ใ นกฎหมายที่่�
เกี่่�ยวข้้อง
21.2 ในกรณีีที่่ก� ารแก้้ไขเปลี่่ย� นแปลงสััญญาก่่อตั้้ง� ทรััสต์์ฉบัับนี้้�
ไม่่เป็็นไปตามข้้อ 21.1 ให้้ทรััสตีีดำำ�เนิินการให้้เป็็นไป
ตามอำำ�นาจหน้้าที่่�ที่่�ระบุุไว้้ในสััญญาก่่อตั้้�งทรััสต์์ฉบัับนี้้�
และตาม พ.ร.บ. ทรััสต์์ เพื่่�อดููแลรัักษาสิิทธิปร
ิ ะโยชน์์ของ
ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์โดยรวม
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21.3 ในกรณีีที่่�หลัักเกณฑ์์เกี่่�ยวกัับการเสนอขายหน่่วยทรััสต์์
หรืือการจััดการกองทรััสต์์ที่่�ออกตาม พ.ร.บ. หลัักทรััพย์์
และพ.ร.บ. ทรััสต์์ มีีการแก้้ไขเปลี่่�ยนแปลงในภายหลััง
และสััญญาก่่อตั้้ง� ทรััสต์์ที่ไ่� ม่่เป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์ดังั กล่่าว
ให้้ทรััสตีีดำำ�เนิินการเพื่่�อแก้้ไขเปลี่่�ยนแปลงสััญญาก่่อตั้้�ง
ทรััสต์์ให้้เป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์นั้้�น ตามวิิธีีการที่่�กำำ�หนด
ในสััญญาก่่อตั้้�งทรััสต์์ฉบัับนี้้� หรืือตามที่่�สำ�นั
ำ ักงาน ก.ล.ต.
มีีคำำ�สั่่�ง
22.	ทรััสตีีต้้องติิดตาม ดููแล และตรวจสอบให้้ผู้้�จัดั การกองทรััสต์์หรืือ
ผู้้�รัับมอบหมายรายอื่่�น (ถ้้ามีี) ดำำ�เนิินการในงานที่่�ได้้รัับมอบ
หมายให้้เป็็นไปตามสััญญาก่่อตั้้�งทรััสต์์ฉบัับนี้้�และกฎหมายที่่�
เกี่่ยว
� ข้้อง การติิดตาม ดููแล และตรวจสอบ ให้้หมายความรวมถึึง
การทำำ�หน้้าที่่ดั� ังต่่อไปนี้้�ด้้วย
22.1 การดูู แ ลให้้ ก ารบริิ ห ารจัั ด การกองทรัั ส ต์์ ก ระทำำ� โดย
ผู้้�จััดการกองทรััสต์์ที่่�ได้้รัับความเห็็นชอบจากสำำ�นัักงาน
ก.ล.ต. ตลอดระยะเวลาที่่ก� องทรััสต์์ตั้้ง� อยู่่� เว้้นแต่่เป็็นกรณีี
ตามข้้อ 24
22.2 การติิ ด ตามดูู แ ลและดำำ� เนิิ น การตามที่่� จำำ� เป็็ น เพื่่� อ ให้้
ผู้้�รัั บ มอบหมายมีีลัั ก ษณะและปฏิิ บัั ติิ ใ ห้้ เ ป็็ น ไปตาม
หลัักเกณฑ์์ที่กำ่� ำ�หนดในสััญญาก่่อตั้้ง� ทรััสต์์และกฎหมายที่่�
เกี่่�ยวข้้อง ซึ่่�งรวมถึึงการถอดถอนผู้้�รัับมอบหมายรายเดิิม
และการแต่่งตั้้�งผู้้�รัับมอบหมายรายใหม่่
22.3 การควบคุุมดููแลให้้การลงทุุนของกองทรััสต์์เป็็นไปตาม
สััญญาก่่อตั้้�งทรััสต์์และกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
22.4 การควบคุุมดูแู ลให้้มีีการเปิิดเผยข้้อมููลของกองทรััสต์์อย่่าง
ถููกต้้องครบถ้้วนตามที่่�กำำ�หนดในสััญญาก่่อตั้้�งทรััสต์์และ
กฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
22.5 การแสดงความเห็็นเกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินการหรืือการทำำ�
ธุุ ร กรรมเพื่่� อ กองทรัั ส ต์์ ข องผู้้�จัั ด การกองทรัั ส ต์์ และ
ผู้้�รัับมอบหมายรายอื่่�น (ถ้้ามีี) เพื่่�อประกอบการขอมติิที่่�
ประชุุมผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ การเปิิดเผยข้้อมููลของกองทรััสต์์
ต่่อผู้้�ลงทุุน หรืือเมื่่�อสำำ�นัักงาน ก.ล.ต. ร้้องขอ
23. ในกรณีีที่่�ผู้้�จััดการกองทรััสต์์กระทำำ�การ หรืืองดเว้้นกระทำำ�การ
จนก่่อให้้เกิิดความเสีียหายแก่่กองทรััสต์์ หรืือไม่่ปฏิิบััติิหน้้าที่่�
ตามสััญญาก่่อตั้้ง� ทรััสต์์ หรืือกฎหมายที่่เ� กี่่ยว
� ข้้อง ให้้ทรััสตีีจััดทำำ�
รายงานเสนอต่่อสำำ�นัักงาน ก.ล.ต. ภายใน 5 วัันทำำ�การนัับแต่่รู้้�
หรืือพึึงรู้้�ถึึงเหตุุการณ์์ดัังกล่่าว และดำำ�เนิินการเพื่่�อแก้้ไข ยัับยั้้�ง
หรืือเยีียวยาความเสีียหายที่่�เกิิดขึ้้�นแก่่กองทรััสต์์ตามที่่�เห็็น
สมควร
24. ในกรณีีที่่�ผู้้�จััดการกองทรััสต์์ไม่่สามารถปฏิิบััติิหน้้าที่่�ได้้ ให้้
ทรััสตีีเข้้าจััดการกองทรััสต์์ตามความจำำ�เป็็นเพื่่�อป้้องกััน ยัับยั้้�ง
หรืือจำำ�กััดมิิให้้เกิิดความเสีียหายอย่่างร้้ายแรงต่่อประโยชน์์
ของกองทรััสต์์หรืือผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์โดยรวม และดำำ�เนิินการ
ตามอำำ�นาจหน้้าที่่�ที่่�ระบุุไว้้ในสััญญาก่่อตั้้�งทรััสต์์ และ พ.ร.บ.
ทรััสต์์ ในการจััดให้้มีีผู้้�จััดการกองทรััสต์์รายใหม่่ ทรััสตีีที่่�เข้้า
จััดการกองทรััสต์์จะมอบหมายให้้บุุคคลอื่่�นจััดการกองทรััสต์์
แทนในระหว่่างนั้้�นก็็ได้้ ทั้้�งนี้้� บุุคคลที่่�ได้้รัับมอบหมายดัังกล่่าว
จะต้้องปฏิิบััติิตามขอบเขต หลัักเกณฑ์์ และเงื่่�อนไขที่่ร� ะบุุไว้้ใน
สััญญาก่่อตั้้�งทรััสต์์

25. ในกรณีีที่่ท� รััสตีีเป็็นผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ในกองทรััสต์์ที่ต่� นทำำ�หน้้าที่่�
เป็็นทรััสตีี หากต้้องมีีการออกเสีียงหรืือดำำ�เนิินการใด ๆ ในฐานะ
ผู้้�ถืือหน่่วยทรัั สต์์ ให้้ทรัั สตีีคำำ�นึึ งถึึงและรัั กษาผลประโยชน์์
สูู ง สุุ ด ของผู้้�ถืือหน่่ วยท รัั ส ต์์ โ ดยรวมและตั้้� ง อยู่่�บนหลัั ก แห่่ ง
ความซื่่�อสััตย์์สุุจริติ และความรอบคอบระมััดระวััง รวมถึึงไม่่ก่่อ
ให้้เกิิดความขััดแย้้งหรืือกระทบต่่อการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ในฐานะ
ทรััสตีีของกองทรััสต์์ดัังกล่่าว
26.	ทรััสตีีต้้องจััดให้้มีีการจััดทำำ�ทะเบีียนผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ โดยอาจ
มอบหมายให้้ น ายทะเบีียนหลัั ก ทรัั พ ย์์ ดำำ� เนิิ น การแทนได้้
การจััดทำำ�ทะเบีียนผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ต้้องมีีรายการอย่่างน้้อย
ดัังต่่อไปนี้้�
26.1 	รายละเอีียดทั่่�วไป ประกอบด้้วย
26.1.1 ชื่่�อผู้้�จััดการกองทรััสต์์ และทรััสตีี
26.1.2	จำำ�นวนหน่่วยทรััสต์์ มููลค่่าที่่�ตราไว้้ ทุุนชำำ�ระแล้้ว
และวััน เดืือน ปีี ที่่�ออกหน่่วยทรััสต์์
26.1.3 ข้้อจำำ�กััดในเรื่่�องการโอน (ถ้้ามีี)
26.2	รายละเอีียดของผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์แต่่ละราย ประกอบด้้วย
26.2.1	ชื่่� อ นามสกุุ ล สัั ญ ชาติิ และที่่� อ ยู่่�ของผู้้�ถืือ
หน่่วยทรััสต์์
26.2.2 เลขที่่�หน่่วยทรััสต์์ (ถ้้ามีี) และจำำ�นวนหน่่วยทรััสต์์
ที่่�ถืือ
26.2.3 วััน เดืือน ปีี ที่่�ลงทะเบีียนเป็็นหรืือขาดจากการ
เป็็นผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์
26.2.4 วััน เดืือน ปีี ที่่�ยกเลิิกใบหน่่วยทรััสต์์และออก
ใบหน่่วยทรััสต์์แทน (ถ้้ามีี)
26.2.5 เลขที่่คำ� ำ�ร้อ้ งขอให้้เปลี่่ย� นแปลงหรืือจดแจ้้งรายการ
ในทะเบีียน (ถ้้ามีี)
26.2.6 การจำำ�นำำ� / เพิิ ก ถอนจำำ� นอง/ การอายัั ด /
ปลดอายััดหน่่วยทรััสต์์ (ถ้้ามีี)
27.	ทรััสตีีต้้องจััดทำำ�หลัักฐานแสดงสิิทธิิในหน่่วยทรััสต์์มอบให้้แก่่
ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ ซึ่่�งอย่่างน้้อยต้้องเป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์ดัังต่่อ
ไปนี้้� เว้้ น แต่่ ก ารจัั ด ทำำ� หลัั ก ฐานตามระบบของศูู น ย์์ รัั บ ฝาก
หลัักทรััพย์์ ให้้เป็็นไปตามเงื่่�อนไขที่่�กำำ�หนดโดยศููนย์์รัับฝาก
หลัักทรััพย์์
27.1	มีีข้้อมููลที่่�จำำ�เป็็นและเพีียงพอเพื่่�อให้้ผู้้�ถืื อหน่่วยทรััสต์์
สามารถใช้้เป็็นหลัักฐานแสดงสิิทธิิของผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์
และใช้้อ้้างอิิงต่่อทรััสตีี ผู้้�จััดการกองทรััสต์์ และบุุคคลอื่่�น
ได้้
27.2	มีีข้้ อ มูู ล ของบุุ ค คลต่่ า ง ๆ ที่่� เ กี่่� ยว ข้้ อ งกัั บ การจัั ด การ
กองทรััสต์์ เช่่น ทรััสตีี ผู้้�จััดการกองทรััสต์์ นายทะเบีียน
หลัักทรััพย์์ เป็็นต้้น เพื่่อ� ให้้ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์สามารถติิดต่่อ
กัับบุุคคลเหล่่านั้้�นได้้
27.3	มีีข้้อมููลที่่แ� สดงว่่า ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ไม่่สามารถขายคืืนหรืือ
ไถ่่ถอนหน่่วยทรััสต์์ได้้ และในกรณีีที่่�มีีข้้อจำำ�กััดสิิทธิิของ
ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ ต้้องระบุุข้้อจำำ�กััดสิิทธิิเช่่นว่่านั้้�นไว้้ให้้
ชััดเจน

28.	ภายใต้้บังั คัับของข้้อ 27. ในกรณีีที่่�ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ขอให้้ทรััสตีี
หรืือนายทะเบีียนหลัั ก ทรัั พ ย์์ อ อกหลัั ก ฐานแสดงสิิ ทธิิ ใ น
หน่่วยทรััสต์์ใหม่่แทนหลัักฐานเก่่าที่่สู� ญ
ู หาย ลบเลืือน หรืือชำำ�รุดุ
ในสาระสำำ�คััญ ทรััสตีีต้้องออกหรืือดำำ�เนิินการให้้มีีการออก
หลัักฐานแสดงสิิทธิใิ นหน่่วยทรััสต์์ให้้แก่่ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ภายใน
เวลาอัันควร

ผู้้�จัั ด การกองทรัั ส ต์์ แ ละหน้้ า ที่่� ข องผู้้�จัั ด การกอง
ทรััสต์์
1.	ผู้้�จััดการกองทรััสต์์ต้้องเป็็นผู้้�มีีคุุณสมบััติิและไม่่มีีลัักษณะต้้อง
ห้้ามและเป็็นผู้้�ได้้รับั ความเห็็นชอบจากสำำ�นักั งาน ก.ล.ต. ให้้เป็็น
ผู้้�จััดการกองทรััสต์์ ตามประกาศที่่� สช. 29/2555 กำำ�หนด
2.	ผู้้�จััดการกองทรััสต์์มีีหน้้าที่่�ตามที่่�ได้้รัับมอบหมายจากทรััสตีี
ในการดููแลจััดการกองทรััสต์์ในส่่วนที่่�เป็็นการดำำ�เนิินงานทาง
ธุุรกิิจ ซึ่่�งรวมถึึงการลงทุุน การกู้้�ยืืมเงิิน เปลี่่�ยนแปลงและ
ก่่อภาระผููกพัันแก่่ทรััพย์์สิินของกองทรััสต์์ การเข้้าทำำ�สััญญา
และการดำำ�เนิินกิิจการต่่าง ๆ เพื่่�อกองทรััสต์์ รวมทั้้�งการจััดทำำ�
และเปิิดเผยข้้อมููลของกองทรััสต์์ และการนำำ�ส่่งข้้อมููลให้้แก่่
ทรััสตีีซึ่่�งรวมถึึงข้้อมููลตามที่่กำ� ำ�หนดในมาตรา 56 และมาตรา 57
แห่่ง พ.ร.บ.หลัักทรััพย์์ และภายในขอบเขต หลัักเกณฑ์์ และ
เงื่่�อนไขเท่่าที่่�สััญญาแต่่งตั้้�งผู้้�จััดการกองทรััสต์์ได้้ระบุุไว้้
3.	ผู้้�จััดการกองทรััสต์์อาจมอบหมายให้้บุุคคลอื่่�นรัับดำำ�เนิินการ
ในงานที่่อ� ยู่่�ในความรัับผิิดชอบของตนแทนตนได้้ โดยต้้องแสดง
ขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�ของผู้้�รัับดำำ�เนิินการดัังกล่่าวในสััญญาที่่�
เกี่่�ยวข้้อง ทั้้�งนี้้� ผู้้�จััดการกองทรััสต์์จะต้้องคััดเลืือกผู้้�รัับดำำ�เนิิน
การด้้วยความรอบคอบระมััดระวััง รวมทั้้�งกำำ�กับั และตรวจสอบ
การดำำ�เนิินการของผู้้�รัับดำำ�เนิินการด้้วย โดยการมอบหมายให้้
บุุคคลอื่่�นดำำ�เนิินการแทนนั้้�นจะต้้องไม่่ขััดหรืือแย้้งกัับกฎหมาย
หลัักทรััพย์์หรืือกฎหมายอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้องอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
4.	ผู้้�จััดการกองทรััสต์์สามารถเบิิกจ่่ายทรััพย์์สิินของกองทรััสต์์ได้้
เฉพาะกรณีีที่่� เ ป็็ น การเบิิ ก จ่่ า ยจากบัั ญ ชีีดำำ� เนิิ น งานของ
กองทรััสต์์ภายใต้้วงเงิินที่่�ได้้รัับการอนุุมััติิจากทรััสตีี และให้้
ผู้้�จััดการกองทรััสต์์จััดทำำ�และจััดส่่งรายงานการเบิิกจ่่ายให้้แก่่
ทรััสตีีเพื่่�อให้้ทรััสตีีสามารถตรวจสอบรายการดัังกล่่าวและ
สั่่�งจ่่ายได้้ภายในระยะเวลา 5 วัันทำำ�การ นัับจากวัันที่่ผู้้�จั
� ัดการ
กองทรััสต์์จััดส่่งรายงานดัังกล่่าวให้้แก่่ทรััสตีี
5. เมื่่� อ มีีการขอมติิ ข องผู้้�ถืือหน่่ วยท รัั ส ต์์ ผู้้�จัั ด การกองทรัั ส ต์์
ที่่�ถืือหน่่วยทรััสต์์ต้้องใช้้สิิทธิิออกเสีียงลงคะแนนในลัักษณะที่่�
เชื่่อ� ว่่าเป็็นไปเพื่่อ� ประโยชน์์ที่ดีี่� ที่่สุ� ดุ ของผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์โดยรวม
6. ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจเป็็นผู้้�จััดการกองทรััสต์์ ผู้้�จััดการกองทรััสต์์
ต้้องปฏิิบััติิให้้เป็็นไปตามหลัักการดำำ�เนิินธุุรกิิจดัังต่่อไปนี้้�
6.1	ปฏิิบััติิหน้้าที่่�โดยใช้้ความรู้้�ความสามารถเยี่่�ยงผู้้�ประกอบ
วิิชาชีีพ ด้้วยความรัับผิิดชอบ ความระมััดระวััง และ
ความซื่่�อสััตย์์สุุจริิต โดยต้้องปฏิิบััติิต่่อผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์
อย่่างเป็็นธรรม เพื่่�อประโยชน์์ที่่�ดีีที่่�สุุดของผู้้�ถืือหน่่วย
ทรััสต์์โดยรวม รวมทั้้�งต้้องปฏิิบััติิให้้เป็็นไปตามกฎหมาย
สัั ญญาก่่ อตั้้�งทรัั ส ต์์ สัั ญญาแต่่ งตั้้� งผู้้�จัั ดการกองทรัั สต์์

163

วัั ตถุุ ปร ะสงค์์ ใ นการจัั ด ตั้้� ง กองทรัั ส ต์์ และมติิ ข อง
ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์
6.2	ดำำ�ร งเงิิ น ทุุ น ให้้ เ พีียงพอต่่ อ การดำำ� เนิิ น ธุุ รกิิ จ และ
ความรัับผิิดชอบอัันอาจเกิิดขึ้้�นจากการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ใน
ฐานะผู้้�จััดการกองทรััสต์์ได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง
6.3 เปิิดเผย ให้้ความเห็็น หรืือให้้ข้้อมููลที่่�มีีความสำำ�คััญและ
เกี่่�ยวข้้องอย่่างเพีียงพอในการตััดสิินใจลงทุุนของผู้้�ลงทุุน
โดยข้้อมููลดัังกล่่าวต้้องสื่่�อสารได้้อย่่างชััดเจน ไม่่บิิดเบืือน
และไม่่ทำำ�ให้้สำำ�คััญผิิด
6.4 ไม่่นำำ�ข้้อมููลจากการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ผู้้�จััดการกองทรััสต์์ไปใช้้
ประโยชน์์อย่่างไม่่เหมาะสมเพื่่�อตนเอง หรืือทำำ�ให้้เกิิด
ความเสีียหาย หรืือกระทบต่่ อ ผลประโยชน์์ โ ดยรวม
ของกองทรััสต์์
6.5	ปฏิิบัติั งิ านด้้วยความระมััดระวัังไม่่ให้้เกิิดความขััดแย้้งทาง
ผลประโยชน์์ และในกรณีีที่่� มีี ความขัั ด แย้้ ง ทาง
ผลประโยชน์์เกิิดขึ้้น� ต้้องดำำ�เนิินการให้้มั่่น� ใจได้้ว่า่ ผู้้�ลงทุุน
ได้้รัับการปฏิิบััติิที่่�เป็็นธรรมและเหมาะสม
6.6	ปฏิิบัติั ติ าม พ.ร.บ. หลัักทรััพย์์ พ.ร.บ. ทรััสต์์ และกฎหมาย
อื่่น� ที่่เ� กี่่ยว
� ข้้องกัับการดำำ�เนิินการของกองทรััสต์์ ตลอดจน
จรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิิ ชาชีีพที่่�
กำำ�หนดโดยสมาคมที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับธุุรกิิจหลัักทรััพย์์ หรืือ
องค์์กรที่่เ� กี่่ยว
� ข้้องกัับธุุรกิจิ หลัักทรััพย์์ที่สำ่� ำ�นักั งาน ก.ล.ต.
ยอมรัับ โดยอนุุโลม และไม่่สนัับสนุุน สั่่ง� การ หรืือให้้ความ
ร่่ วมมืื อแก่่ บุุ ค คลใดในการปฏิิ บัั ติิ ฝ่่ า ฝืืนกฎหมายหรืือ
ข้้อกำำ�หนดดัังกล่่าว
6.7 ให้้ ค วามร่่ วมมืื อในการปฏิิ บัั ติิ ห น้้ า ที่่� ข องทรัั ส ตีี หรืือ
สำำ�นัักงาน ก.ล.ต. ซึ่่�งรวมถึึงการเปิิดเผยข้้อมููลที่่�อาจ
ส่่งผลกระทบต่่อการบริิหารจััดการกองทรััสต์์อย่่างมีีนััย
สำำ�คััญ หรืือข้้อมููลอื่่�นที่่�ควรแจ้้งให้้ทราบ
7. ในการทำำ�ธุุ ร กรรมเกี่่� ยวกัั บ อสัั ง หาริิ มท รัั พ ย์์ เ พื่่� อ กองทรัั ส ต์์
ผู้้�จัั ด การกองทรัั ส ต์์ ต้้ อ งปฏิิ บัั ติิ ใ ห้้ เ ป็็ น ไปตามหลัั ก เกณฑ์์
ดัังต่่อไปนี้้�ด้้วย
7.1 	ดำำ� เนิิ น การเพื่่� อ ให้้ มั่่� น ใจได้้ ว่่ า การจำำ� หน่่ า ย จ่่ า ย โอน
อสัังหาริิมทรััพย์์ หรืือการเข้้าทำำ�สััญญาที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับ
อสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อกองทรััสต์์เป็็นไปอย่่างถููกต้้องและ
มีีผลใช้้บัังคัับได้้ตามกฎหมาย
7.2	ดำำ�เนิินการเพื่่อ� ให้้มั่่น� ใจได้้ว่า่ การลงทุุนในอสัังหาริิมทรััพย์์
ของกองทรััสต์์เป็็นไปอย่่างเหมาะสม โดยอย่่างน้้อยต้้อง
มีีการดำำ�เนิินการดัังต่่อไปนี้้�
7.2.1		 การประเมิินความพร้้อมของตนเองในการบริิหาร
การลงทุุนในอสัังหาริิมทรััพย์์นั้้�น ๆ ก่่อนรัับเป็็น
ผู้้�จััดการกองทรััสต์์ หรืือก่่อนลงทุุนเพิ่่�มเติิมใน
อสัังหาริิมทรััพย์์ดัังกล่่าวเพื่่�อกองทรััสต์์ แล้้วแต่่
กรณีี
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7.2.2		 การวิิเคราะห์์และศึึกษาความเป็็นไปได้้ และการ
ตรวจสอบและสอบทาน (การทำำ� Due Diligence)
อสัังหาริิมทรััพย์์ ตลอดจนการประเมิินความเสี่่ย� ง
ด้้านต่่าง ๆ ที่่อ� าจเกิิดจากการลงทุุนในอสัังหาริิมทรััพย์์
นั้้น� ๆ พร้้อมทั้้�งจััดให้้มีีแนวทางการบริิหารความเสี่่ย� ง
ด้้วย ทั้้ง� นี้้� ความเสี่่ย� งดัังกล่่าว ให้้หมายความรวมถึึง
ความเสี่่� ย งที่่� เ กี่่� ยว ข้้ อ งกัั บ การพัั ฒ นาหรืือ
ก่่อสร้้างอสัังหาริิมทรััพย์์ (ถ้้ามีี) เช่่น ความเสี่่�ยง
ที่่อ� าจเกิิดจากการก่่อสร้้างล่่าช้้า และการไม่่สามารถ
จััดหาประโยชน์์จากอสัังหาริิมทรััพย์์ได้้ เป็็นต้้น
8.	ผู้้�จััดการกองทรััสต์์ต้้องจััดให้้มีีการประชุุมผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์
ตามที่่�กำำ�หนดในสััญญาก่่อตั้้�งทรััสต์์
9. ในกรณีีที่่มีี� การแต่่งตั้้ง� ที่่ปรึึ
� กษาเพื่่อ� ให้้คำำ�ปรึึกษาหรืือคำำ�แนะนำำ�
เกี่่� ยวกัั บ การลงทุุ น ในอสัั ง หาริิ มท รัั พ ย์์ แ ละการจัั ด การ
อสัังหาริิมทรััพย์์ ผู้้�จััดการกองทรััสต์์ต้้องแต่่งตั้้�งที่่�ปรึึกษาที่่�
ไม่่มีีส่่วนได้้เสีียในเรื่่�องที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการปฏิิบััติิหน้้าที่่�เป็็นที่่�
ปรึึกษา แต่่เมื่่�อปรากฏว่่าที่่�ปรึึกษาดัังกล่่าวเป็็นผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
ให้้ผู้้�จัดั การกองทรััสต์์ปฏิบัิ ติั ใิ ห้้เป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์ดังั ต่่อไปนี้้�
9.1 	ดำำ�เนิิ น การให้้ ที่่� ปรึึ กษาแจ้้ งการมีีส่่ วนได้้ เสีียในเรื่่� อ งที่่�
พิิจารณา
9.2	มิิให้้ที่่�ปรึึกษาผู้้�ที่่�มีีส่่วนได้้เสีียในเรื่่�องที่่�พิิจารณาไม่่ว่่าโดย
ทางตรงหรืือทางอ้้อมเข้้าร่่วมพิิจารณาในเรื่่�องนั้้�น
10. ให้้ผู้้�จัดั การกองทรััสต์์เป็็นผู้้�จััดทำำ�และรายงานการเปิิดเผยข้้อมููล
เกี่่�ยวกัับฐานะการเงิินและผลการดำำ�เนิินงานของกองทรััสต์์
ตามหลัักเกณฑ์์ที่่�กำำ�หนดในประกาศที่่� ทจ. 51/2555 และ
ประกาศอื่่�นใดที่่�เกี่่�ยวข้้อง และที่่�ได้้มีีการแก้้ไขเพิ่่�มเติิม และ
ส่่ ง รายงานดัั ง กล่่ า วต่่ อ สำำ�นัั ก งาน ก.ล.ต. หรืือหน่่ วย งานที่่�
เกี่่�ยวข้้อง ภายในระยะเวลาที่่�กำำ�หนด ดัังนี้้�
10.1 แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีีของกองทรััสต์์ โดยให้้
เป็็นไปตามแบบ 56-REIT
10.2 งบการเงิินของกองทรััสต์์ โดยให้้เป็็นไปตามมาตรฐาน
บััญชีีที่่�กำำ�หนดตามกฎหมายว่่าด้้วยวิิชาชีีพบััญชีี
10.3	รายงานประจำำ�ปีี โดยมีีข้้อมููลอย่่างน้้อยตามที่่�ได้้กำำ�หนด
ไว้้ในประกาศที่่� ทจ. 51/2555
10.4	รายงานข้้อมููลเกี่่�ยวกัับกองทรััสต์์ ได้้แก่่ รายงานมููลค่่า
ทรัั พ ย์์ สิิ น สุุ ทธิิ ข องกองทรัั ส ต์์ แ ละมูู ล ค่่ า หน่่ วยท รัั ส ต์์
รายงานการได้้มาหรืือจำำ�หน่่ายไปซึ่่�งอสัังหาริิมทรััพย์์ หรืือ
สิิทธิิการเช่่า หรืือสิิทธิิการเช่่าช่่วงอสัังหาริิมทรััพย์์ และ
ในกรณีีที่่�กองทรััสต์์มีีการลงทุุนในอสัังหาริิมทรััพย์์ที่่�ยััง
ก่่อสร้้างไม่่แล้้วเสร็็จ ให้้จัดั ทำำ�และส่่งรายงานความคืืบหน้้า
ของการก่่อสร้้างอสัังหาริิมทรััพย์์ด้้วย รายงานมููลค่่าที่่�
ตราไว้้ของหน่่วยทรััสต์์ภายหลัังจากการลดทุุนชำำ�ระแล้้ว
11. ในกรณีีคณะกรรมการ ก.ล.ต. สำำ�นัักงาน ก.ล.ต. และ/หรืือ
หน่่วยงานอื่่�นใดที่่�มีีอำำ�นาจตามกฎหมาย ได้้แก้้ไขเปลี่่�ยนแปลง
เพิ่่�มเติิม ประกาศ กำำ�หนด สั่่�งการ เห็็นชอบ และ/หรืือผ่่อนผััน
เป็็นอย่่างอื่่น� ผู้้�จััดการกองทรััสต์์จะดำำ�เนิินการให้้เป็็นไปตามนั้้�น

การขอมติิและการประชุุมผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์

1.	ผู้้�จััดการกองทรััสต์์สามารถขอมติิจากผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ด้้วย
การจััดประชุุมผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์เท่่านั้้�น
2. เหตุุในการขอมติิและการประชุุมผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ ต้้องเป็็นไป
ตามที่่�กำำ�หนดไว้้ดัังต่่อไปนี้้� และผู้้�จััดการกองทรััสต์์ต้้องจััดให้้มีี
การประชุุมผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ในกรณีีดัังต่่อไปนี้้�
1) การประชุุ ม สามัั ญ ประจำำ� ปีี ซึ่่� ง ต้้ อ งจัั ด ให้้ มีีขึ้้� น ภายใน
4 เดืือนนัับแต่่วัันสิ้้�นรอบปีีบััญชีีของกองทรััสต์์
2) การประชุุมวิิสามััญในกรณีีดัังต่่อไปนี้้�
(1)		 เมื่่อ� ผู้้�จััดการกองทรััสต์์เห็็นสมควรให้้เรีียกประชุุม
ผู้้�ถืือหน่่ วยท รัั ส ต์์ เ พื่่� อ ประโยชน์์ ใ นการจัั ด การ
กองทรััสต์์
(2)		 เมื่่�อผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ซึ่่�งถืือหน่่วยทรััสต์์รวมกััน
ไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 10 ของจำำ�นวนหน่่วยทรััสต์์ที่่�
จำำ�หน่่ายได้้แล้้วทั้้ง� หมด เข้้าชื่่อ� กัันทำำ�หนัังสืือขอให้้
ผู้้�จััดการกองทรััสต์์เรีียกประชุุมผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์
โดยระบุุเหตุุผลในการขอเรีียกประชุุมไว้้อย่่าง
ชััดเจนในหนัังสืือนั้้�น ทั้้�งนี้้� ผู้้�จััดการกองทรััสต์์จะ
ต้้ อ งดำำ� เนิิ น การจัั ด ให้้ มีี การประชุุ มผู้้�ถืื อหน่่ วย
ทรััสต์์ภายใน 1 เดืือนนัับแต่่ได้้รัับหนัังสืือจาก
ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์
อนึ่่� ง หากผู้้�จัั ด การกองทรัั ส ต์์ ไ ม่่ ไ ด้้ ดำำ� เนิิ น การจัั ด ให้้ มีี
การประชุุมผุ้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ภายในระยะเวลาดัังกล่่าวใน
วรรคหนึ่่� ง ทรัั ส ตีีจะดำำ� เนิิ น การจัั ด ให้้ มีี การประชุุ ม
ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์เองก็็ได้้
3. การเรีียกประชุุมผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ให้้ผู้้�จััดการกองทรััสต์์จััดทำำ�
หนัังสืือนััดประชุุมผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ โดยระบุุสถานที่่� วััน เวลา
ระเบีียบวาระการประชุุม และเรื่่อ� งที่่จ� ะเสนอต่่อที่่ปร
� ะชุุมพร้อ้ ม
ด้้วยรายละเอีียดตามสมควร และระบุุให้้ชัดั เจนว่่าเป็็นเรื่่อ� งที่่จ� ะ
เสนอเพื่่�อทราบ เพื่่�ออนุุมััติิ หรืือเพื่่�อพิิจารณา แล้้วแต่่กรณีี
รวมทั้้�งความเห็็นของผู้้�จััดการกองทรััสต์์ในเรื่่อ� งดัังกล่่าว ซึ่่ง� รวม
ถึึงผลกระทบที่่�ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์อาจได้้รัับจากการลงมติิใน
เรื่่� อ งนั้้� น โดยการจัั ด ส่่ งหนัั งสืือนัั ด ประชุุ มผู้้�ถืื อหน่่ วยทรัั ส ต์์
จะดำำ�เนิินการดัังต่่อไปนี้้�
3.1 กรณีีทั่่�วไป ให้้จััดส่่งให้้ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ทราบล่่วงหน้้า
ไม่่น้้อยกว่่า 7 วัันก่่อนวัันประชุุม
3.2 กรณีีที่่�มีีประกาศกำำ�หนดหลัักเกณฑ์์เกี่่�ยวกัับระยะเวลา
การจััดส่่งหนัังสืือนััดประชุุมผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ไว้้เป็็นการ
เฉพาะ ให้้จััดส่่งให้้เป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์ในเรื่่�องนั้้�น ๆ
	ทั้้�งนี้้� ให้้ประกาศการนััดประชุุมในหนัังสืือพิิมพ์์รายวัันแห่่งท้้อง
ถิ่่�นอย่่างน้้อย 1 ฉบัับไม่่น้้อยกว่่า 3 วัันก่่อนวัันประชุุมด้้วย
4. การมอบฉัันทะ
4.1 ในการประชุุมผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์อาจ
มอบฉัันทะให้้บุคุ คลอื่่น� เข้้าประชุุม และออกเสีียงแทนตน
ในการประชุุมก็็ได้้ หนัังสืือมอบฉัันทะจะต้้องลงวัันที่่�และ
ลายมืือชื่่�อของผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ที่ม่� อบฉัันทะ

4.2 หนัังสืือมอบฉัันทะนี้้�จะต้้องมอบให้้แก่่ผู้้�จัดั การกองทรััสต์์
หรืือผู้้�ที่่�ผู้้�จััดการกองทรััสต์์กำำ�หนด ณ ที่่�ประชุุม ก่่อน
ผู้้�รัับมอบฉัันทะเข้้าประชุุม
5. องค์์ประชุุม
5.1 การประชุุมผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ต้้องมีีผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์และ
ผู้้�รัับมอบฉัันทะจากผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ (ถ้้ามีี) มาประชุุม
ไม่่น้้อยกว่่า 25 คน หรืือไม่่น้้อยกว่่ากึ่่�งหนึ่่�งของจำำ�นวน
ผู้้�ถืือหน่่ วยท รัั ส ต์์ ทั้้� ง หมด และต้้ อ งมีีหน่่ วยท รัั ส ต์์ นัั บ
รวมกัันไม่่น้้อยกว่่าหนึ่่�งในสามของจำำ�นวนหน่่วยทรััสต์์ที่่�
จำำ�หน่่ายได้้แล้้วทั้้�งหมด จึึงจะเป็็นองค์์ประชุุม
5.2 ในกรณีีที่่�ปรากฏว่่าการประชุุมผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ครั้้�งใด
เมื่่� อล่่วงเวลานััดไปแล้้ วถึึง 1 ชั่่�วโมงและจำำ�นวนผู้้�ถืือ
หน่่วยท รััสต์์ซึ่่�ง มาเข้้า ร่่วมการประชุุมไม่่ค รบเป็็นองค์์
ประชุุมตามที่่�กำำ�หนดไว้้ในข้้อ 5.1 หากว่่าการประชุุม
ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์นั้้�นได้้เรีียกนััดเพราะผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์
ร้้องขอตามข้้อ 2) 2. (2) ให้้การประชุุมเป็็นอัันระงัับไป
หากการประชุุมผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์นั้้�นมิิได้้ถููกเรีียกประชุุม
เพราะผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ร้อ้ งขอตามข้้อ 2) 2. (2) ให้้ผู้้�จัดั การ
กองทรัั ส ต์์ เรีียกนัั ด ประชุุ ม ใหม่่ แ ละให้้ ส่่ ง หนัั ง สืือเชิิ ญ
ประชุุมไปยัังผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ก่่อนวัันประชุุมไม่่น้้อยกว่่า
ระยะเวลาจััดส่่งหนัังสืือเชิิญประชุุมครั้้�งก่่อน ทั้้�งนี้้� ในการ
ประชุุมครั้้�งหลัังนี้้�ไม่่บัังคัับว่่าจะต้้องครบองค์์ประชุุม
6.	ประธานที่่ปร
� ะชุุม
ให้้ผู้้�จััดการกองทรััสต์์แต่่งตั้้�งกรรมการรายใดรายหนึ่่�งซึ่่�งเป็็น
ตััวแทนของผู้้�จััดการกองทรััสต์์ทำำ�หน้้าที่่เ� ป็็นประธานในที่่ปร
� ะชุุม
ประธานในที่่� ปร ะชุุ มมีีอำำ� นาจและหน้้ า ที่่� ใ นการดำำ� เนิิ น การ
ประชุุมให้้เป็็นไปโดยเรีียบร้้อย และถููกต้้องตามที่่�กำำ�หนดไว้้ใน
ข้้อ 5 นี้้� อย่่างไรก็็ดีี ในกรณีีที่่�ผู้้�จััดการกองทรััสต์์มีีส่่วนได้้เสีีย
ในเรื่่� อ งที่่� พิิ จ ารณา ให้้ ท รัั ส ตีีหรืือตัั ว แทนของทรัั ส ตีีแต่่ ง ตั้้� ง
บุุคคลหนึ่่�งเพื่่อ� ให้้ทำำ�หน้้าที่่เ� ป็็นประธานในที่่ปร
� ะชุุมสำำ�หรัับวาระ
นั้้�น ๆ แทน
7.	วิิธีีการนัับคะแนนเสีียง
ให้้ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์มีีคะแนนเสีียงหนึ่่�งเสีียงต่่อหนึ่่�งหน่่วยทรััสต์์
ที่่�ตนถืือ โดยผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ที่่�มีีสิิทธิิออกเสีียงลงคะแนนต้้อง
ไม่่เป็็นผู้้�ที่่�มีีส่่วนได้้เสีียเป็็นพิิเศษในเรื่่�องที่่พิ� ิจารณา
8.	มติิของผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์
8.1 ในกรณีีทั่่� ว ไป ให้้ ถืื อคะแนนเสีียงข้้ า งมากของผู้้�ถืือ
หน่่วยทรััสต์์ที่ม่� าประชุุมและมีีสิิทธิิออกเสีียงลงคะแนน
8.2 ในกรณีีดัังต่่อไปนี้้� ให้้ถืือคะแนนเสีียงไม่่น้้อยกว่่าสามในสี่่�
ของจำำ�นวนเสีียงทั้้�งหมดของผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ที่ม่� าประชุุม
และมีีสิิทธิิออกเสีียงลงคะแนน ทั้้�งนี้้� เว้้นแต่่เป็็นการขอ
มติิและการออกเสีียงลงคะแนนของผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ใน
กรณีีที่่มีี� การแบ่่งหน่่วยทรััสต์์ออกเป็็นหลายชนิิดตามข้้อ 9
(1)		 การได้้มาหรืือจำำ�หน่่ายไปซึ่่�งทรัั พย์์สิินหลัักที่่� มีี
มููลค่่าตั้้�งแต่่ร้้อยละ 30 ของมููลค่่าทรััพย์์สิินรวม
ของกองทรััสต์์
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(2)		 การเพิ่่� มทุุ น หรืือการลดทุุ น ชำำ�ร ะแล้้ วข องกอง
ทรัั ส ต์์ ที่่� มิิ ไ ด้้ ร ะบุุ ไว้้ เ ป็็ น การล่่ ว งหน้้ า ในสัั ญ ญา
ก่่อตั้้�งทรััสต์์ฉบัับนี้้�
(3)		 การเพิ่่�มทุุนแบบมอบอำำ�นาจทั่่�วไปของกองทรััสต์์
(4)		 การทำำ�ธุุรกรรมกัับผู้้�จััดการกองทรััสต์์หรืือบุุคคล
ที่่�เกี่่�ยวโยงกัันกัับผู้้�จััดการกองทรััสต์์ ซึ่่�งมีีขนาด
รายการตั้้�งแต่่ 20,000,000 บาท หรืือเกิินกว่่า
ร้้อยละ 3 ของมููลค่่าทรััพย์์สิินสุุทธิิของกองทรััสต์์
แล้้วแต่่มููลค่่าใดจะสููงกว่่า
(5)		 การเปลี่่� ย นแปลงผลประโยชน์์ ต อบแทนและ
การคืืนเงิินทุุนให้้ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์
(6)		 การถอดถอนหรืือการแต่่งตั้้ง� ทรััสตีีตามข้้อกำำ�หนด
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการเปลี่่�ยนแปลงทรััสตีี ตามที่่�ได้้
กำำ�หนดไว้้ในสััญญาก่่อตั้้�งทรััสต์์ฉบัับนี้้�
(7)		 การถอดถอนหรืือการแต่่งตั้้�งผู้้�จััดการกองทรััสต์์
ตามข้้อกำำ�หนดที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการเปลี่่�ยนแปลง
ผู้้�จัั ด การกองทรัั ส ต์์ ตามที่่� ไ ด้้ กำำ� หนดไว้้ ใ นสัั
ญญาก่่ อ ตั้้� ง ทรัั ส ต์์ ฉ บัั บ นี้้� และสัั ญ ญาแต่่ ง ตั้้� ง ผู้้�
จััดการกองทรััสต์์
(8)		 การแก้้ไขเพิ่่�มเติิมสัญ
ั ญาก่่อตั้้ง� ทรััสต์์ฉบัับนี้้�ในเรื่่อ� ง
ที่่ก� ระทบสิิทธิขิ องผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์อย่่างมีีนััยสำ�คั
ำ ญ
ั
(9) การเลิิกกองทรััสต์์
8.3	มติิของผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ที่่�จะเป็็นผลให้้กองทรััสต์์หรืือ
การจััดการกองทรััสต์์มีีลักั ษณะที่่ขั� ดั หรืือแย้้งกัับสััญญาก่่อ
ตั้้ง� ทรััสต์์ฉบัับนี้้� หรืือหลัักเกณฑ์์อื่น่� ตาม พ.ร.บ. หลัักทรััพย์์
หรืือ พ.ร.บ. ทรััสต์์ ให้้ถืือว่่ามติินั้้�นไม่่มีีผลบัังคัับ
8.4 กรณีีที่่�มีีประกาศกำำ�หนดหลัักเกณฑ์์เกี่่�ยวกัับการขอมติิ
และการประชุุมผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ไว้้เป็็นการเฉพาะให้้เป็็น
ไปตามหลัักเกณฑ์์ในเรื่่�องนั้้�น
การขอมติิและการออกเสีียงลงคะแนนของผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์
ในกรณีีที่่�มีีการแบ่่งหน่่วยทรััสต์์ออกเป็็นหลายชนิิด
9.1 การขอมติิ ใ นเรื่่� อ งที่่� มีี ผลกระทบต่่ อ สิิ ทธิิ ข องผู้้�ถืือ
หน่่วยทรััสต์์ทุุกชนิิด เช่่น การเลิิกกองทรััสต์์ เป็็นต้้น ต้้อง
ได้้รัับคะแนนเสีียงของผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์แต่่ละชนิิดเกิิน
กึ่่� ง หนึ่่� ง ของจำำ� นวนเสีียงทั้้� ง หมดของผู้้�ถืือหน่่ วยท รัั ส ต์์
แต่่ละชนิิดที่่ม� าประชุุมและมีีสิิทธิิออกเสีียงด้้วย
9.2 การขอมติิ ใ นเรื่่� อ งที่่� มีี ผลกระทบต่่ อ สิิ ทธิิ ข องผู้้�ถืือ
หน่่วยทรััสต์์ชนิิดหนึ่่�งชนิิดใด เช่่น การคิิดค่่าธรรมเนีียม
และค่่าใช้้จ่่ายของหน่่วยทรััสต์์แต่่ละชนิิดเพิ่่�มเติิมเป็็นต้้น
ให้้ผู้้�จััดการกองทรััสต์์ขอมติิเฉพาะจากผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์
ชนิิดนั้้�น

รายงานประจำ�ปี 2563

หรืือโดยให้้เป็็นไปตามแนวทางในประกาศที่่� สร. 27/2563 และ
ใช้้ข้้อความดัังต่่อไปนี้้�
1. ในการจััดประชุุมสามััญประจำำ�ปีีที่จั่� ัดขึ้้�นในปีี พ.ศ. 2563
ของผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ ให้้ผู้้�จััดการกองทรััสต์์จััดให้้มีีการ
ประชุุ มภ ายใน 4 เดืือนนัั บ แต่่ วัั น สิ้้� น รอบปีี บัั ญ ชีีของ
กองทรััสต์์ หรืือภายในวัันที่่� 30 มิิถุนุ ายน พ.ศ. 2563 แล้้ว
แต่่ระยะเวลาใดจะถึึงกำำ�หนดหลััง
2. ในกรณีีที่่� ก ารประชุุ ม สามัั ญ ประจำำ� ปีี ที่่� จัั ด ขึ้้� น ในปีี
พ.ศ. 2563 ของผู้้�ถืือหน่่ วยทรััสต์์ของกองทรััสต์์เป็็น
การประชุุมเพื่่�อรายงานให้้ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ทราบเท่่านั้้�น
โดยไม่่ มีี การขอมติิ จ ากผู้้�ถืือหน่่ วยท รัั ส ต์์ ผู้้�จัั ด การ
กองทรัั ส ต์์ อ าจดำำ� เนิิ น การด้้ วยวิิ ธีี การอื่่� น แทนการจัั ด
ประชุุมสามััญประจำำ�ปีีตามข้้อ 1 เพื่่อ� รายงานให้้ผู้้�ถืือหน่่วย
ทรััสต์์ทราบอย่่างน้้อยในเรื่่�องดัังต่่อไปนี้้�
(1) การจััดการกองทรััสต์์ในเรื่่อ� งที่่สำ� ำ�คัญ
ั และแนวทาง
การจััดการกองทรััสต์์ในอนาคต
(2) 	ฐานะการเงิินและผลการดำำ�เนิินงานของกองทรััสต์์
ในรอบปีี บัั ญ ชีีที่่� ผ่่ า นมา โดยอย่่ า งน้้ อ ยต้้ อ ง
มีีงบการเงิิ น ที่่� ผ่่ า นการตรวจสอบและแสดง
ความเห็็นจากผู้้�สอบบััญชีีแล้้ว
(3) 		 การแต่่งตั้้�งผู้้�สอบบััญชีีของกองทรััสต์์ และค่่าใช้้
จ่่ายในการสอบบััญชีี
และให้้ผู้้�จััดการกองทรััสต์์จััดให้้มีีช่่องทางการสื่่�อสารเพื่่�อให้้
ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์สามารถสอบถามข้้อมููลเพิ่่�มเติิมจากผู้้�จััดการ
กองทรััสต์์ได้้ และในกรณีีที่่�ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์มีีการสอบถาม
ข้้อมููลใด ๆ ให้้ผู้้�จััดการกองทรััสต์์จััดทำำ�สรุุปประเด็็นสำำ�คััญใน
ลัักษณะคำำ�ถามและคำำ�ตอบเพื่่อ� ให้้ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ทราบด้้วยให้้
ผู้้�จััดการกองทรััสต์์เผยแพร่่ข้้อมููลตามวรรคหนึ่่�งและวรรคสอง
ผ่่านระบบสารสนเทศของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
3. ข้้ อ ความในข้้ อ 2. เรื่่� อ ง การขอมติิ แ ละการประชุุ ม
ผู้้�ถืือหน่่ วยท รัั ส ต์์ ให้้ ใช้้ บัั ง คัั บ ตั้้� ง แต่่ วัั น ที่่� 1 เมษายน
พ.ศ. 2563 เป็็นต้้นไป และในอนาคตหากเกิิดเหตุุการณ์์
ที่่�มีีผลทำำ�ให้้ต้้องมีีการเลื่่�อนการประชุุมสามััญประจำำ�ปีี
และ/หรืือ ขยายระยะเวลาประชุุมสามััญประจำำ�ปีี และ/
หรืือยกเลิิกการจััดประชุุมสามััญประจำำ�ปีี ให้้ผู้้�จััดการ
กองทรััสต์์สามารถปฏิิบััติิตามประกาศที่่�เกี่่�ยวข้้องจาก
สำำ�นัักงาน ก.ล.ต.

การแก้้ ไขเพิ่่�มเติิมสััญญาก่่อตั้้�งทรััสต์์
1.

2.

3.

การแก้้ไขเพิ่่�มเติิมสััญญาก่่อตั้้�งทรััสต์์ฉบัับนี้้�ในเรื่่�องที่่�จะกระทบ
ต่่อสิิทธิที่ิ มิ่� ใิ ช่่สาระสำำ�คัญ
ั ของผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์หรืือเรื่่อ� งที่่เ� ห็็นได้้
ว่่าจะเป็็นประโยชน์์ ต่่อกองทรััสต์์หรืือผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์โดย
ชัั ด แจ้้ ง หรืือในส่่ ว นซึ่่� ง ไม่่ ทำำ� ให้้ สิิ ทธิิ ข องผู้้�ถืือหน่่ วยท รัั ส ต์์
ด้้อยลง หรืือเพื่่อ� ให้้เป็็นไปตามบทบััญญััติแิ ห่่ง พ.ร.บ. หลัักทรััพย์์
พ.ร.บ. ทรััสต์์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรืือคำำ�สั่่�งที่่�ออกโดยอาศััย
อำำ� นาจแห่่ ง กฎหมายดัั ง กล่่ า ว ไม่่ ต้้ อ งได้้ รัั บ มติิ ข องผู้้�ถืือ
หน่่วยทรััสต์์หากได้้แจ้้งให้้แก่่ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์โดยการเปิิดเผย
ผ่่านตลาดหลัักทรััพย์์ฯ หรืือช่่องทางอื่่�นใดที่่�ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์
สามารถเข้้าถึึงข้้อมููลได้้อย่่างทั่่วถึึ
� ง และสำำ�นักั งาน ก.ล.ต. ทราบแล้้ว
การแก้้ไขเพิ่่�มเติิมสััญญาก่่อตั้้�งทรััสต์์ฉบัับนี้้�ต้้องไม่่ขััดหรืือแย้้ง
กัับเจตนารมณ์์ในการก่่อตั้้�งกองทรััสต์์ และบทบััญญััติิแห่่ง
พ.ร.บ. หลัักทรััพย์์ พ.ร.บ. ทรััสต์์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรืือ
คำำ�สั่่�งที่่�ออกโดยอาศััยอำำ�นาจแห่่งกฎหมายดัังกล่่าว
การแก้้ไขเพิ่่�มเติิมสัญ
ั ญาก่่อตั้้ง� ทรััสต์์ฉบัับนี้้�ในเรื่่อ� งที่่ก� ระทบสิิทธิิ
ของผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ต้้องได้้รัับมติิของผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ตามที่่�
ระบุุ ไว้้ ใ นสัั ญ ญาก่่ อ ตั้้� ง ทรัั ส ต์์ เว้้ น แต่่ เ ป็็ น การแก้้ ไขเพิ่่� ม เติิ ม
ตามคำำ�สั่่�งของสำำ�นัักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 21 แห่่งพ.ร.บ.
ทรััสต์์ หรืือเป็็นกรณีีที่่�เข้้าเงื่่�อนไขในข้้อ 1

การเลิิกกองทรััสต์์
1.

เมื่่�อปรากฏเหตุุการณ์์ดัังต่่อไปนี้้� ทรััสตีีจะเลิิกกองทรััสต์์
1.1 เมื่่�อจำำ�นวนผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ลดลงเหลืือน้้อยกว่่า 35 ราย
1.2 เมื่่� อ มีีการจำำ� หน่่ า ยทรัั พ ย์์ สิิ น หลัั ก และผู้้�จัั ด การ
กองทรัั ส ต์์ ไ ม่่ ส ามารถดำำ� เนิิ น การเพื่่� อ ให้้ ก องทรัั ส ต์์
ลงทุุนในอสัังหาริิมทรััพย์์เป็็นมููลค่่ารวมกัันไม่่น้้อยกว่่า
500,000,000 บาท หรืือไม่่น้อ้ ยกว่่าร้้อยละ 75 ของมููลค่่า
ทรััพย์์สิินรวมของกองทรััสต์์ ภายใน 1 ปีีนัับแต่่วัันที่่�
จำำ�หน่่ายไปซึ่่�งทรััพย์์สิินหลัักดัังกล่่าว
1.3 เมื่่อ� ที่่ปร
� ะชุุมผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์มีีมติใิ ห้้เลิิกกองทรััสต์์ตามที่่�
ระบุุไว้้ในสััญญาก่่อตั้้�งทรััสต์์
1.4 กรณีีที่่�มีีเหตุุต้้องเปลี่่�ยนแปลงผู้้�จััดการกองทรััสต์์ แต่่
ทรััสตีีไม่่สามารถหาผู้้�ที่่�มีีคุุณสมบััติิเหมาะสมในการเป็็น
ผู้้�จัั ด การกองทรัั ส ต์์ ร ายใหม่่ ไ ด้้ ภ ายในระยะเวลาที่่�
สำำ�นัักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำำ�หนดนัับแต่่วัันที่่�การปฏิิบััติิ
หน้้าที่่�ของผู้้�จััดการกองทรััสต์์รายเดิิมสิ้้�นสุุด และทรััสตีี
ได้้ใช้้ความพยายามตามสมควรในการขอมติิที่่�ประชุุม
ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์เพื่่�อแต่่งตั้้�ง ผู้้�จััดการกองทรััสต์์รายใหม่่
แล้้วแต่่ยัังไม่่สามารถแต่่งตั้้�งผู้้�จััดการกองทรััสต์์รายใหม่่
ได้้ ในกรณีีดัั ง กล่่ า วนี้้� ให้้ ท รัั ส ตีีขอมติิ ที่่� ปร ะชุุ มผู้้�ถืื อ
หน่่วยทรััสต์์ในการเลิิกกองทรััสต์์
1.5 เมื่่อ� ศาลมีีคำำ�พิพิ ากษาหรืือมีีคำำ�สั่่ง� ให้้เลิิกกองทรััสต์์ ในกรณีี
ที่่� มีี เหตุุ ต้้องเปลี่่� ย นแปลงทรัั สตีีแต่่ มิิอาจแต่่ งตั้้� งทรัั ส ตีี
รายใหม่่เพราะมีีเหตุุอันั มิิอาจหลีีกเลี่่ย� งได้้ และผู้้�มีีส่่วนได้้
เสีียได้้ร้้องขอต่่อศาลให้้มีีการแต่่งตั้้�งทรััสตีีรายใหม่่แล้้ว
แต่่มิิอาจแต่่งตั้้�งได้้

2.

การดำำ�เนิินการเมื่่�อเลิิกกองทรััสต์์
เมื่่�อมีีการเลิิกกองทรััสต์์ตามที่่�ระบุุไว้้ในข้้อ 1 ให้้ทรััสตีีทำำ�หน้้าที่่�
ต่่อไปเพื่่�อรวบรวม จำำ�หน่่าย และจััดสรรทรััพย์์สิินเพื่่�อชำำ�ระ
สะสางหนี้้�สิินและค่่าใช้้จ่่ายของกองทรััสต์์ เว้้นแต่่เป็็นกรณีีที่่�
กองทรััสต์์สิ้้�นสุุดลงเนื่่�องจากทรััสตีีเลิิกกิิจการ ชำำ�ระบััญชีี หรืือ
ล้้มละลาย ให้้ผู้้�ชำำ�ระบััญชีีหรืือเจ้้าพนัักงานพิิทักั ษ์์ทรััพย์์ แล้้วแต่่
กรณีีเป็็นผู้้�รวบรวม จำำ�หน่่าย หรืือจััดสรรทรััพย์์สินิ ของกองทรััสต์์
จนเสร็็จสิ้้�น โดยให้้เป็็นไปตามลำำ�ดัับดัังต่่อไปนี้้�
2.1	ค่่าใช้้จ่่ายที่่�เกิิดจากการรวบรวม จำำ�หน่่าย และจััดสรร
ทรััพย์์สิิน
2.2.	ค่่าธรรมเนีียม ค่่าภาษีีอากรที่่ต้� ้องชำำ�ระและที่่ค้� ้างชำำ�ระ
2.3	ค่่ า ตอบแทนของบุุ ค คลที่่� ศ าลแต่่ ง ตั้้� ง เพื่่� อ เข้้ า จัั ด การ
กองทรััสต์์ หรืือผู้้�ชำำ�ระบััญชีี หรืือเจ้้าพนัักงานพิิทักั ษ์์ทรััพย์์
ตามมาตรา 29 หรืือมาตรา 52 ของพ.ร.บ. ทรัั ส ต์์
ค่่ า ใช้้ จ่่ า ยในการดำำ� เนิิ น คดีีของผู้้�ถืือหน่่ วยท รัั ส ต์์ ต าม
มาตรา 44 วรรคสาม มาตรา 45 หรืือมาตรา 46
ของพ.ร.บ. ทรััสต์์ และค่่าใช้้จ่า่ ยที่่เ� กี่่ยวกั
� บั หรืือเกี่่ยว
� เนื่่อ� ง
กัับการจััดการกองทรััสต์์ที่่�ทรััสตีีมีีสิิทธิิเรีียกเอาจากกอง
ทรััสต์์ได้้โดยชอบ และค่่าตอบแทนทรััสตีี
2.4 หนี้้�อย่่างอื่่�น
ในกรณีีที่่�กองทรััสต์์มีีทรััพย์์สิินไม่่เพีียงพอที่่�จะจััดสรรให้้เป็็น
ค่่าใช้้จ่่ายหรืือชำำ�ระหนี้้�ในลำำ�ดัับใด ให้้จััดสรรให้้เป็็นค่่าใช้้จ่่าย
หรืือชำำ�ระหนี้้�ในลำำ�ดัับนั้้�น โดยวิิธีีการเฉลี่่�ยตามสััดส่่วนของ
มููลหนี้้�
เมื่่�อได้้หัักค่่าใช้้จ่่ายและชำำ�ระหนี้้�ตามวรรคหนึ่่�งแล้้ว หากกองทรััสต์์
มีีทรััพย์์สิินคงเหลืือ ให้้จััดสรรให้้แต่่ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ตามสััดส่่วน
การถืือหน่่วยทรััสต์์

นายทะเบีียนหน่่วยทรััสต์์

นายทะเบีียนหน่่วยทรััสต์์ หมายถึึง ทรััสตีี หรืือผู้้�ที่่�รัับมอบหมายจาก
ทรััสตีีให้้ดำำ�เนิินการในฐานะนายทะเบีียนหน่่วยทรััสต์์ ซึ่่ง� นายทะเบีียน
หน่่ วยท รัั ส ต์์ จ ะต้้ อ งเป็็ น ผู้้�ได้้ รัั บ ใบอนุุ ญ าตการให้้ บ ริิ ก ารเป็็ น
นายทะเบีียนหลัักทรััพย์์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. และเป็็นผู้้�ที่่�ตลาด
หลัักทรััพย์์ฯ ให้้ความเห็็นชอบให้้ดำำ�เนิินการแทนในฐานะนายทะเบีียน
หน่่วยทรััสต์์ ในเบื้้�องต้้น ภายหลัังจากที่่�ได้้มีีการก่่อตั้้�งกองทรััสต์์
ทรััสตีีจะแต่่งตั้้�งศููนย์์รัับฝากหลัักทรััพย์์ให้้เป็็นนายทะเบีียนหน่่วย
ทรััสต์์ ทั้้�งนี้้� นายทะเบีียนหน่่วยทรััสต์์มีีหน้้าที่่ต่� ่าง ๆ ตามที่่�กฎหมาย
หลัักทรััพย์์และหลัักเกณฑ์์ที่่�เกี่่ยว
� ข้้องกำำ�หนดไว้้ ดัังนี้้�

167

1.

การออกใบทรัั ส ต์์ ห รืือหลัั ก ฐานแสดงสิิ ทธิิ ใ นหน่่ วยท รัั ส ต์์
โดยทรััสตีีจะดำำ�เนิินการให้้นายทะเบีียนหน่่วยทรััสต์์จััดทำำ�ใบ
ทรััสต์์หรืือหลัักฐานแสดงสิิทธิิในหน่่วยทรััสต์์ให้้แก่่ผู้้�ถืือหน่่วย
ทรัั ส ต์์ เ พื่่� อ ให้้ ผู้้�ถืื อหน่่ วยท รัั ส ต์์ ส ามารถใช้้ อ้้ า งอิิ ง ต่่ อ ทรัั ส ตีี
ผู้้�จััดการกองทรััสต์์และบุุคคลอื่่�นได้้ โดยในกรณีีที่่�ผู้้�ถืือหน่่วย
ทรััสต์์ขอให้้นายทะเบีียนหน่่วยทรััสต์์ออกใบทรััสต์์หรืือหลัักฐาน
แสดงสิิทธิิในหน่่วยทรััสต์์ใหม่่แทนใบทรััสต์์หรืือหลัักฐานแสดง
สิิทธิิในหน่่วยทรััสต์์เก่่าที่่�สููญหาย ลบเลืือน หรืือชำำ�รุุดในสาระ
สำำ�คััญ นายทะเบีียนหน่่วยทรััสต์์ต้้องออกหรืือดำำ�เนิินการให้้มีี
การออกใบทรััสต์์หรืือหลัักฐานแสดงสิิทธิิในหน่่วยทรััสต์์ให้้แก่่
ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ภายในเวลาอัันควร ทั้้�งนี้้� นายทะเบีียนจะเรีียก
เก็็บค่่าใช้้จ่่ายที่่�เกิิดขึ้้�น (ถ้้ามีี) จากการดำำ�เนิินการตามคำำ�ร้้อง
ขอของผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ดัังกล่่าวได้้ตามจริิง
2. การจััดทำำ�ทะเบีียนหน่่วยทรััสต์์ โดยทรััสตีีอาจมอบหมายให้้
นายทะเบีียนหน่่วยทรััสต์์เป็็นผู้้�จััดทำำ�ทะเบีียนหน่่วยทรััสต์์ตาม
ขอบเขตที่่�กำำ�หนดไว้้ในประกาศที่่� กร. 14/2555 และประกาศ
อื่่�นใดที่่�เกี่่ยว
� ข้้อง
3. การโอนหน่่วยทรััสต์์ โดยผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ที่่�ประสงค์์จะโอน
หน่่วยทรััสต์์จะต้้องแจ้้งความประสงค์์การโอนหน่่วยทรััสต์์ไป
นายทะเบีียนหน่่วยทรััสต์์ โดยกรอกรายละเอีียดให้้ครบถ้้วนใน
คำำ�ร้้องขอการโอนหน่่วยทรััสต์์ที่่�ลงนามโดยผู้้�โอนและผู้้�รัับโอน
พร้้ อ มทั้้� ง แนบเอกสารประกอบการโอนหน่่ วยท รัั ส ต์์ ต ามที่่�
นายทะเบีียนหน่่วยทรััสต์์จะกำำ�หนด การโอนหน่่วยทรััสต์์ให้้มีี
ผลบัังคัับและได้้รัับการรัับรองเมื่่�อนายทะเบีียนหน่่วยทรััสต์์
บัันทึึกรายชื่่�อผู้้�รัับโอนในทะเบีียนหน่่วยทรััสต์์เรีียบร้้อยแล้้ว
ทั้้�งนี้้� ผู้้�โอนจะต้้องชำำ�ระค่่าธรรมเนีียมการโอนหน่่วยทรััสต์์
(ถ้้ามีี) ตามที่่�นายทะเบีียนหน่่วยทรััสต์์กำำ�หนด กรณีีการโอน
หน่่วยทรััสต์์ในระบบไร้้ใบทรััสต์์ ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์จะต้้องปฏิิบัติั ิ
ตามหลัักเกณฑ์์ที่่�ระบุุโดยนายทะเบีียนหน่่วยทรััสต์์ และ/หรืือ
ตลาดหลัักทรััพย์์ฯ และ/หรืือศููนย์์รับั ฝากหลัักทรััพย์์ ทั้้�งนี้้� ผู้้�โอน
จะต้้องชำำ�ระค่่าธรรมเนีียมการโอนหน่่วยทรััสต์์ (ถ้้ามีี) ตามที่่�
นายทะเบีียนหน่่วยทรััสต์์ และ/หรืือตลาดหลัักทรััพย์์ฯ และ/
หรืือศููนย์์รัับฝากหลัักทรััพย์์กำำ�หนด
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ทั้้�งนี้้� ในกรณีีที่่�การโอนหน่่วยทรััสต์์จะทำำ�ให้้ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์รายใด
ถืือหน่่วยทรััสต์์เกิินข้้อจำำ�กัดั ในการถืือหน่่วยทรััสต์์ของผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์
นายทะเบีียนหลัั ก ทรัั พ ย์์ มีีสิิ ทธิิ ปฏิิ เ สธการแสดงชื่่� อ ในทะเบีียน
ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ในกรณีีที่่�การถืือหน่่วยทรััสต์์ไม่่เป็็นไปตามอััตรา
ที่่�กำำ�หนดในข้้อจำำ�กััดในการถืือหน่่วยทรััสต์์ของผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์

ค่่าธรรมเนีียมและค่่าใช้้จ่่าย
การเรีียกเก็็บค่่าธรรมเนีียม เงิินตอบแทนอื่่�นใด หรืือค่่าใช้้จ่่ายจาก
กองทรััสต์์หรืือจากผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์จะต้้องเป็็นไปตามที่่�ระบุุไว้้ใน
สััญญาก่่อตั้้�งทรััสต์์ ทั้้�งนี้้� ค่่าธรรมเนีียมและค่่าใช้้จ่่ายดัังกล่่าว ไม่่รวม
ภาษีีมููลค่่าเพิ่่�ม ภาษีีธุุรกิิจเฉพาะ หรืือภาษีีอื่่�นใดในทำำ�นองเดีียวกััน

งบการเงิิน
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งบแสดงฐานะการเงิิน

ทรััสต์์เพื่่�อการลงทุุนในสิิทธิิการเช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์ CPN รีีเทล โกรท
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ทรััสต์์เพื่่�อการลงทุุนในสิิทธิิการเช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์ CPN รีีเทล โกรท
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ทรััสต์์เพื่่�อการลงทุุนในสิิทธิิการเช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์ CPN รีีเทล โกรท
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
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งบประกอบรายละเอีียดเงิินลงทุุน

180

รายงานประจำ�ปี 2563

ทรััสต์์เพื่่�อการลงทุุนในสิิทธิิการเช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์ CPN รีีเทล โกรท
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

งบประกอบรายละเอีียดเงิินลงทุุน

งบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จ

ทรััสต์์เพื่่�อการลงทุุนในสิิทธิิการเช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์ CPN รีีเทล โกรท
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งบแสดงการเปลี่่�ยนแปลงสิินทรััพย์์สุุทธิิ
ทรััสต์์เพื่่�อการลงทุุนในสิิทธิิการเช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์ CPN รีีเทล โกรท
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งบกระแสเงิินสด
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หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน

ทรััสต์์เพื่่�อการลงทุุนในสิิทธิิการเช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์ CPN รีีเทล โกรท
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