ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท

รายงานประจำ�ปี 2564

THAILAND’S LARGEST RETAIL-FOCUSED
REAL ESTATE INVESTMENT TRUST

เซ็็นทรััล พระราม 2

สารบััญ
03

09

11

43

46

64

65

70

76

107

125

126

128

138

147

149

สรุุุ� ปข้้ อ มููู� ล สำำ � คัั ญ
ของกองทรัั ส ต์์

ปัั จ จัั ย
ความเสี่่� ย ง

โครงสร้้ าง
การจัั ด การ

การป้้ อ งกัั น
ความขัั ด แย้้ ง
ทางผลประโยชน์์

202

ใบรัั บรองตัั วชี้้� วััด
ด้้ านความยั่่� งยืืนจาก
หน่่ วยงานภายนอก

สารจาก
คณะกรรมการบริิษััท

ข้้ อ พิิ พ าท
ทางกฎหมาย

การกำำ �กัั บ
ดููู� แ ลกองทรััสต์์

ภาพรวมภาวะ
นโยบาย
ภาพรวมการประกอบ เศรษฐกิิจและ
ธุุุ�รกิิจและการจััดหาผล อุุตสาหกรรม
ประโยชน์์

เหตุุุ�ก ารณ์์ที่่�สำำ�คััญ
และข้้อมููู�ลสำำ�คััญอื่่�น

ความรัับ ผิิดชอบ
ต่่อสัังคม

ฐานะการเงิิน
รายงาน
และผลการดำำ�เนิิน การ ความเห็็็�น
ของทรััสตีี

ข้้อมููลหน่่วยทรััสต์์และ
ผู้้�ถืือ หน่่วยทรััสต์์

การควบคุุุ�ม ภายในและ
การบริิหารจััดการ
ความเสี่่�ยง

งบการเงิิน

2

เซ็็นทรััล พระราม 2

รายงานประจำ�ปี 2564

สรุุปข้้อมููลสำำ�คััญของกองทรััสต์์

ข้้อมููล ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
ชื่่�อกองทรััสต์์ (ไทย)

ทรััสต์์เพื่่�อการลงทุุนในสิิทธิิการเช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์ CPN รีีเทล โกรท

ชื่่�อกองทรััสต์์ (อัังกฤษ)

CPN Retail Growth Leasehold REIT

ชื่่�อย่่อหลัักทรััพย์์

CPNREIT

วัันจััดตั้้�งกองทรััสต์์

29 พฤศจิิกายน 2560

วัันที่่�ได้้รัับอนุุมััติิให้้จััดตั้้�งและจััดการทรััสต์์ 10 พฤศจิิกายน 2560
ชื่่�อผู้้�จััดการกองทรััสต์์

บริิษััท ซีีพีีเอ็็น รีีท แมเนจเมนท์์ จำกััด

ชื่่�อผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์

1) บริิษััท เซ็็นทรััลพััฒนา จำกััด (มหาชน) (“เซ็็นทรััลพััฒนา”)
2) บริิษััท แกรนด์์ คาเนล แลนด์์ จำกััด (มหาชน) (“GLAND”)
3) บริิษััท สเตอร์์ลิิง อีีคิิวตี้้� จำกััด (“สเตอร์์ลิิง”)

ชื่่�อทรััสตีี

บริิษััทหลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน ไทยพาณิิชย์์ จำกััด

ชื่่�อผู้้�สอบบััญชีี

บริิษััท เคพีีเอ็็มจีี ภููมิิไชย สอบบััญชีี จำกััด

มููลค่่าหลัักทรััพย์์ตามราคาตลาด

51,874.29 ล้้านบาท ราคาปิิด ณ วัันที่่� 30 ธ.ค. 2564
จำนวนหน่่วยทรััสต์์

20.20 บาทต่่อหน่่วย
2,568,034,000 หน่่วย

มููลค่่าทรััพย์์สิินสุุทธิิ (NAV)

33,818.78 ล้้านบาท มููลค่่าทรััพย์์สิินสุุทธิิต่่อหน่่วย

13.1691 บาทต่่อหน่่วย

ทุุนจดทะเบีียน

31,475.37 ล้้านบาท มููลค่่าที่่�ตราไว้้ต่่อหน่่วย (PAR)

12.2566 บาทต่่อหน่่วย

อายุุเฉลี่่�ยคงเหลืือถ่่วงน้้ำหนััก

32.80 ปีี ราคา/NAV

1.5339 เท่่า

กองทรััสต์์ CPNREIT เกิิดจากการแปลงสภาพจากกองทุุนรวมสิิทธิิการเช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์ CPN รีีเทล โกรท (“CPNRF”) เมื่่�อวัันที่่� 1 ธัันวาคม
2560 และหน่่วยทรััสต์์ CPNREIT ได้้เข้้าซื้้�อขายในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยเป็็นครั้้�งแรกเมื่่�อวัันที่่� 14 ธัันวาคม 2560 เป็็นต้้นมา

3

รายงานประจำ�ปี 2564

579

10,435

(2)

(1)

572

15,182

49,686

7,279

30 ธัันวาคม 2564

-

10,035

18,527

30,176

-

15,959

15,453

45,149

เลขที่่� 78/54
และ 78/12
หมู่่� 9
ถนนพััทยาสาย 2
ตำบลหนองปรืือ
อำเภอบางละมุุง
จัังหวััดชลบุุรีี

5,860

1,356

2,188

ระยะเวลา
ระยะเวลา
ระยะเวลา
ประมาณ 27 ปีี ประมาณ 14 ปีี ประมาณ 14 ปีี
สััญญาสิ้้�นสุุดวัันที่่� สััญญาสิ้้�นสุุดวัันที่่�
สิ้้�นสุุดวัันที่่�
18 เมษายน
14 พฤศจิิกายน
30 เมษายน
2590
2577
2578

-

27,206

59,150

95,997

เลขที่่� 161
ถนนพระราม 9
แขวงห้้วยขวาง
เขตห้้วยขวาง
กรุุงเทพฯ

2,934

ระยะเวลา
ประมาณ 20 ปีี
สิ้้�นสุุดวัันที่่�
16 ธัันวาคม
2584

-

13,993

16,080

45,716

เลขที่่� 319 ถนน
ซุุปเปอร์์ไฮเวย์์
สาย ลำปาง-งาว
ตำบลสวนดอก
อำเภอเมืือง
ลำปาง
จัังหวััดลำปาง

กองทรัสต์ได้ดําเนินการจดทะเบียนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ในโครงการเซ็นทรัล พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2563 โดยมีกําหนดระยะเวลาเช่า 30 ปี (ถึง 15 สิงหาคม 2598) ทั้งนี้ กองทรัสต์จะทําการจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อชําระค่าเช่าโครงการ		
เซ็นทรัล พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) ในปี 2568
สิทธิที่จะต่ออายุสัญญาเช่าได้อีก 2 คราว ๆ ละ 30 ปี

3,668

ระยะเวลาประมาณ 20 ปีี
สิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 สิิงหาคม 2580

-

วิิธีีรายได้้ (Income Approach)

2,625

ระยะเวลา 30 ปีี
สิ้้�นสุุดวัันที่่� 22
เมษายน 2587

14,930

29,169

70,095

เลขที่่� 33/4
ถนนพระราม 9
แขวงห้้วยขวาง
เขตห้้วยขวาง
กรุุงเทพฯ

�นักงาน อาคารสำ�นักงาน
โรงแรมฮิลตัน อาคารสำ
เดอะไนน์
พัทยา
ยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ เซ็นทรัล มารีนา เซ็นทรัล ลำ�ปาง
ทาวเวอร์ส

เลขที่่� 333/99 และ 333/101
หมู่่� 9 ถนนพััทยาสาย 1
ตำบลหนองปรืือ
อำเภอบางละมุุง จัังหวััดชลบุุรีี

เซ็นทรัล
พัทยา

วิิธีีการประเมิิน

12,753

ระยะเวลาประมาณ 15 ปีี
สิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2567

ระยะเวลา 30 ปีี
สิ้้�นสุุดวัันที่่� 22
เมษายน 2587

44,142

37,073

122,991

เลขที่่� 2 ถนนมหิิดล
252-252/1
ถนนวััวลาย
ตำบลหายยา
อำเภอเมืืองเชีียงใหม่่
จัังหวััดเชีียงใหม่่

เซ็นทรัล เชียงใหม่
แอร์พอร์ต

บริิษััท ควอลิิตี้้� แอพไพรซััล จำกััด

25,583

66,118

34,096

50,653

ระยะเวลาประมาณ 15 ปีี
สิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2567

27,689

137,692

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

อาคารสำ�นักงาน
ปิ่นเกล้า
เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า
ทาวเวอร์
เอ และบี

โครงการ

บริิษััทประเมิิน

มููลค่่ายุุติิธรรม (ล้้านบาท)

วัันที่่�ประเมิิน

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

90,186

สิิทธิิการเช่่าอาคาร
และ/หรืือสิิทธิิการเช่่าช่่วงอาคาร

98,813

พื้้�นที่่�จอดรถ (ตร.ม.)

36,028

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

85,156

พื้้�นที่่�ให้้เช่่า (ตร.ม.)

169,740

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

เซ็นทรัล
พระราม 3

สิิทธิิการเช่่าที่่�ดิิน

251,182

เลขที่่� 160
ถนนพระรามที่่� 2
แขวงแสมดำ
เขตบางขุุนเทีียน
กรุุงเทพฯ

เซ็นทรัล
พระราม 2

พื้้�นที่่�ใช้้สอย (ตร.ม.)

ที่่�ตั้้�ง

รายละเอียด

รายละเอีียดทรััพย์์สิิน

4

ข้้อมููล ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

โครงสร้้างรายได้้

สััดส่่วนการลงทุุน
ลงทุุนตรง
ร้้อยละ 100

สิิทธิิการเช่่า
ร้้อยละ 100
ศูนย์การค้า

อาคารสำ�นักงาน

75%

ประเภททรััพย์์สิิน

(% ของสิทธิการเช่าทั้งหมด)

14.5%

85%

อาคารสำ�นักงาน

โรงแรม

10%

5%

โครงสร้้างเงิินทุุน
สิินทรััพย์์รวม

78,971.45

หนี้้�สิินรวม

45,152.67

ส่่วนทุุน

33,676.80

กำไร (ขาดทุุน) สะสม

141.99

หนี้้�สิินที่่�มีีภาระดอกเบี้้�ย/สิินทรััพย์์รวม

ร้้อยละ 28.6
AA (Negative Outlook)

34.0%
16.9%

13.9%

4.3% 1.8% 2.9%

7.8%

3.9%

2567 2577 2578 2580 2584 2587 2590 2598 2638

รายละเอีียดการครบกำหนดชำระของเงิินกู้้�ยืืม

(ล้้านบาท)

อัันดัับเครดิิต

2%

อายุุสิิทธิิการเช่่าคงเหลืือเฉลี่่�ยถ่่วงน้้ำหนััก

(ตามมูลค่าประเมิน)

ศูนย์การค้า

โรงแรม

23%

เงินกู้

ล้้านบาท

15,000
12,000
9,000
6,000
3,000
-

หุ้นกู้

1,956
4,180

2565

523
1,795

350
2,000

234

2566

2567

2568

7,390

3,150
1,000

2569

2571

2574

ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์รายใหญ่่ ณ วัันที่่� 30 ธัันวาคม 2564
ผู้ถือหน่วยทรัสต์

หน่วยทรัสต์

ร้อยละ

บริิษััท เซ็็นทรััลพััฒนา จำกััด (มหาชน)

661,697,175

25.77

บริิษััท เซ็็นทรััลพััฒนา ดีีเวลลอปเม้้นท์์ จำกััด

115,892,862

4.51

สำนัักงานประกัันสัังคม

112,885,900

4.40

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

74,511,300

2.90

ธนาคาร ออมสิิน

64,875,993

2.53

ข้้อจำกััดหุ้้�นต่่างด้้าว

100.00

สััดส่่วนผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ต่่างด้้าว

นโยบายการจ่่ายประโยชน์์ตอบแทน

รูปแบบการจ่ายเงิน
CPNREIT จ่่ายประโยชน์์ตอบแทนไม่่
น้้อยกว่่าร้้อยละ 90 ของกำไรสุุทธิิที่่� ประโยชน์์ตอบแทน
ปรัับปรุุงแล้้วของรอบปีีบััญชีี และ
เงิินลดทุุน
จ่่ายไม่่น้้อยกว่่าปีีละ 2 ครั้้�ง
รวม

7.60

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

1.6170 1.6230 0.2707
0.4712
0.2879/1
0.2879 1.6170 1.6230 0.7419

0.0552
0.5480
0.6032

(บาทต่่อหน่่วย)
ตั้งแต่จัดตั้ง

3.5659
1.3071
4.8730

หมายเหตุุ: /1	จ่่ายจากผลการดำเนิินงานในตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 ต.ค. – 30 พ.ย. 2560 ของ CPNRF ก่่อนแปลงสภาพเป็็น CPNREIT และจากผลการดำเนิินงานของ CPNREIT
ตั้้�งแต่่วัันที่่� 29 พ.ย. – 31 ธ.ค. 2560
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รายละเอีียดสััญญาของผู้้�เช่่าพื้้�นที่่�
ข้้อมููล ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

ประเภทของสััญญา

สััดส่่วนผู้้�เช่่าแยกตามธุุรกิิจ
(ร้อยละของพื้นที่เช่า)

(ร้อยละของพื้นที่เช่า)

ประเภทอื่นๆ
ร้อยละ 20

ศูนย์การค้า
ร้อยละ 14

สัญญาส่วน
แบ่งรายได้
ร้อยละ 37

สินค้าและบริการ
เพื่อความบันเทิง
ร้อยละ 19

สินค้าเทคโนโลยี
และอิเล็กทรอนิกส์
ร้อยละ 7

สัญญาเช่า
อัตราคงที่
ร้อยละ 63

อาหาร
และเครื่องดื่ม
ร้อยละ 19

สินค้าแฟชั่น
ร้อยละ 21

สััดส่่วนของสััญญาเช่่าที่่�จะหมดสััญญา

อััตราการต่่อสััญญาของผู้้�เช่่า

(ร้อยละของพื้นที่เช่า)

30

30
24

2565

16

2566

2567

หลังปี 2567

ปี

ทรัพย์สินปัจจุบัน
(ร้อยละ)

ทรัพย์สินส่วนที่ลงทุนเพิ่ม
(ร้อยละ)

2561

85

-

2562

96

-

2563

98

95

2564

91

100

อััตราค่่าเช่่าเฉลี่่�ยรวม

รายได้้ค่่าเช่่าและบริิการ

(ศูนย์การค้าและอาคารสำ�นักงาน)

ล้านบาท
7,000

บาท ต่อ ตร.ม.
1,500
1,200
900

5,000

1,222

1,202

1,113

2561

2562

2563

1,016

2564

ค่่าเช่่ารวมที่่�กองทรััสต์์ได้้รัับจากผู้้�เช่่าเหมา
ค่าเช่าคงที่

ล้านบาท
400
200

0

6

ค่าเช่าแปรผัน

4,912

5,111
4,041

3,502

3,000
1,000

2561

2562

2563

2564

กำไรก่่อนหััก ต้้นทุุนทางการเงิิน ภาษีีเงิินได้้
ค่่าเสื่่�อมราคาและค่่าตััดจำหน่่าย (EBITDA)
ล้านบาท

105

109

210

217

218

2561

2562

2563

รายงานประจำ�ปี 2564

59
2564

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

3,978

4,259
3,251

2561

2562

2563

2,570

2564

ผลการดำเนิินงาน

ตัวเลขทางการเงินที่สำ�คัญ

หน่วย

รายได้้
รายได้้อื่่�น
กำไรก่่อนหัักต้้นทุุนทางการเงิิน ภาษีีเงิินได้้ ค่่าเสื่่�อมราคา
และค่่าตััดจำหน่่าย (EBITDA)
กำไรสุุทธิิ
กำไรสุุทธิิต่่อหน่่วย (EPU)
ประโยชน์์ตอบแทนต่่อหน่่วย (DPU)
เงิินลดทุุนต่่อหน่่วย
หนี้้�สิินที่่�มีีภาระดอกเบี้้�ยต่่อสิินทรััพย์์รวม
ต้้นทุุนทางการเงิิน/1
เงิินสดสุุทธิิได้้มาจาก (ใช้้ไปใน) กิิจกรรมดำเนิินงาน
เงิินสดสุุทธิิได้้มาจาก (ใช้้ไปใน) กิิจกรรมจััดหาเงิิน
เงิินสดสุุทธิิเพิ่่�มขึ้้�น (ลดลง) สุุทธิิ
สิินทรััพย์์สุุทธิิ (NAV)
สิินทรััพย์์สุุทธิิต่่อหน่่วย
ราคาหน่่วยทรััสต์์ / NAV
อััตราผลตอบแทน (Dividend Yield)
มููลค่่าหลัักทรััพย์์ตามราคาตลาด
ราคาปิิด ณ สิ้้�นปีี
จำนวนหน่่วยทรััสต์์ ณ สิ้้�นปีี

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

5,111
30
4,259

4,041
28
3,251

3,502
26
2,570

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
2,212

1,538
0.6949
0.2707
0.4712
0.32
3.15
(5,299)
5,951
652
28,044
12.6753
1.50
1.42
42,037
19.00
2,212

377
0.1467
0.0552
0.5480
0.28
2.63
(3,818)
3,815
(3)
33,819
13.1691
1.53
0.27
51,874
20.20
2,568

ล้้านบาท
ล้้านบาท
ล้้านบาท
ล้้านบาท
บาท
บาท
บาท
เท่่า
ร้้อยละ
ล้้านบาท
ล้้านบาท
ล้้านบาท
ล้้านบาท
บาท
เท่่า
ร้้อยละ
ล้้านบาท
บาทต่่อหน่่วย
ล้้านหน่่วย

หมายเหตุุ: /1	ต้้นทุุนทางการเงิินไม่่รวมดอกเบี้้�ยจ่่ายจากหนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า/หนี้้�สิินที่่�มีีภาระดอกเบี้้�ยรวม (เฉลี่่�ย)

สรุุปข้้อมููลสำคััญเกี่่�ยวกัับการกู้้�ยืืมเงิิน ณ สิ้้�นปีี 2564
เงินกู้ยืม

1. ผู้้�ให้้กู้้�
จำนวน (ล้้านบาท)
2. ผู้้�ให้้กู้้�
จำนวน (ล้้านบาท)

หุ้นกู้

มูลค่า
(ล้านบาท)

อายุ
(ปี)

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละ)

ครบกำ�หนด
ไถ่ถอน

สถานบัันการเงิิน

CPNREIT288A

7,390

10

3.80

17 ส.ค. 2571

5,695

CPNREIT232A

1,795

4

3.30

8 ก.พ. 2566

CPNREIT243A

2,000

3

1.50

31 มีี.ค. 2567

สถานบัันการเงิิน

CPNREIT263A

1,500

5

2.13

31 มีี.ค. 2569

1,542

CPNREIT268A

1,650

5

1.65

13 ส.ค. 2569

CPNREIT318A

1,000

10

2.96

13 ส.ค. 2574

รวม

15,335

ผู้้�ลงทุุนสามารถศึึกษาข้้อมููลของกองทรััสต์์เพิ่่�มเติิมได้้จากแบบแสดงรายการข้้อมููลประจำปีี (แบบ 56-REIT1)
ที่่�แสดงไว้้ใน www.sec.or.th หรืือ www.cpnreit.com

7

คณะกรรมการบริิษััท

นางสาวนภารััตน์์ ศรีีวรรณวิิทย์์
กรรมการ

นางอวยพร ฟููตระกููล
นายพงศกร เที่่�ยงธรรม
กรรมการอิิสระ

8

รายงานประจำ�ปี 2564

ประธานกรรมการ
และกรรมการอิิสระ

นางสาวพิิริินีี พริ้้�งศุุลกะ
นางสาววััลยา จิิราธิิวััฒน์์
กรรมการ

กรรมการ

สารจากคณะกรรมการบริิษััท
เรีียน ท่่านผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์
ปีี 2564 ภายใต้้สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของของโรคติิดเชื้้�อไวรััส
โคโรนา 2019 (COVID-19) หลายระลอก และมาตรการควบคุุมของ
ภาครััฐที่่�เข้้มงวดเป็็นเวลาหลายเดืือน ส่่งผลให้้หลายกิิจกรรมทาง
เศรษฐกิิจถููกจำกััด จนกระทั่่�งไตรมาสสุุดท้้ายของปีี การฉีีดวััคซีีน
มีีความคืืบหน้้าอย่่างมาก การระบาดในประเทศคลี่่�คลายลง และ
เศรษฐกิิจเริ่่�มฟื้้�นตััวได้้ดีี ทำให้้เศรษฐกิิจไทยมีีอััตราการขยายตััวที่่�
ร้้อยละ 1.6
การบริิหารจััดการทรััสต์์เพื่่อ� การลงทุุนในสิิทธิกิ ารเช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์
CPN รีีเทล โกรท (“CPNREIT”) ท่่ามกลางความท้้าทายดัังกล่่าว
ผู้้�จัดั การกองทรััสต์์ได้้ให้้ความสำคััญกัับการสร้้างรายได้้และการเติิบโต
อย่่างต่่อเนื่่�องตามนโยบายการลงทุุนของ CPNREIT และมุ่่�งเน้้นสร้้าง
ผลตอบแทนให้้กัับผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์อย่่างยั่่�งยืืน โดยได้้ดำเนิินการ
ต่่าง ๆ ดัังนี้้�

การลงทุุนในทรััพย์์สิินเพิ่่�มเติิม
กองทรััสต์์ CPNREIT ได้้เข้้าลงทุุนในทรััพย์์สินิ เพิ่่�มเติิมตามมติิที่ปร
่� ะชุุม
วิิสามััญผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ ครั้้�งที่่� 1/2562 ได้้แก่่ อาคารสำนัักงาน
เดอะไนน์์ ทาวเวอร์์ส และอาคารสำนัักงานยููนิิลีีเวอร์์ เฮ้้าส์์ พร้้อมทั้้�ง
จดทะเบีียนสิิทธิิการเช่่าโครงการเซ็็นทรััล พระราม 2 (ช่่วงต่่ออายุุ)
สำเร็็จในเดืือนมีีนาคม 2563 แต่่ด้้วยสถานการณ์์การแพร่่ระบาด
ของ COVID-19 ในช่่วงต้้นปีี 2563 ที่่�มีีผลกระทบต่่อภาวะตลาดทุุน
ผู้้�จััดการกองทรััสต์์จึึงได้้เลื่่�อนการลงทุุนในทรััพย์์สิินเพิ่่�มเติิมส่่วนที่่�
เหลืือออกไป จนกระทั่่�งในช่่วงต้้นปีี 2564 ผู้้�จัดั การกองทรััสต์์ได้้ดำเนิิน
การเพิ่่�มทุุนโดยการออกและเสนอขายหน่่วยทรััสต์์ CPNREIT จำนวน
6,577.8 ล้้านบาท เพื่่อ� ลงทุุนในโครงการเซ็็นทรััล มารีีนา (พััทยา) และ
โครงการเซ็็นทรััล ลำปาง ในมููลค่่าการลงทุุนทั้้�งสิ้้�น 5,672.0 ล้้านบาท
และได้้รับั โอนทรััพย์์สินิ ดัังกล่่าวเรีียบร้้อยแล้้วเมื่่อ� วัันที่่� 25 กุุมภาพัันธ์์
2564 ทำให้้ CPNREIT มีีการลงทุุนในทรััพย์์สิินทั้้�งหมด 12 โครงการ
ประกอบด้้วย ศููนย์์การค้้า 7 โครงการ อาคารสำนัักงาน 4 อาคาร และ
โรงแรม 1 แห่่ง โดยมีีพื้้�นที่่�ให้้เช่่ารวมประมาณ 358,000 ตารางเมตร
(ตร.ม.)
สำหรัับการลงทุุนในทรััพย์์สิินเพิ่่�มเติิมส่่วนที่่�เหลืือ ได้้แก่่ โครงการ
เซ็็นทรััล สุุราษฎร์์ธานีี และโครงการเซ็็นทรััล อุุบล ผู้้�จัดั การกองทรััสต์์
จะพิิจารณาลงทุุนเมื่่อ� สภาวะการลงทุุนในตลาดทุุนเอื้้อ� อำนวยต่่อการ
ออกและเสนอขายหน่่วยทรััสต์์ เพื่่�อให้้การลงทุุนครบถ้้วนตามมติิ
ที่่�ประชุุมวิิสามััญผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ ครั้้�งที่่� 1/2562

การบริิหารจััดการทรััพย์์สิิน
ผู้้�จััดการกองทรััสต์์ร่่วมกัับผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ให้้ความร่่วมมืือ
และปฏิิบััติิตามมาตรการควบคุุมการแพร่่ระบาดของภาครััฐ รวมถึึง
การปิิดให้้บริิการศููนย์์การค้้าในกรุุงเทพมหานคร และชลบุุรีี เป็็นเวลา
1.5 เดืือนในช่่วงไตรมาส 3 ของปีี การจำกััดจำนวนที่่นั่่� ง� ในร้้านอาหาร
และการปิิดให้้บริิการของธุุรกิิจบางประเภท และได้้ดำเนิินมาตรการ
เชิิงรุุกเพื่่�อบริิหารจััดการทรััพย์์สิินของ CPNREIT ให้้สามารถจััดหา
ประโยชน์์ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ โดยให้้ความสำคััญด้้านการรัักษา
ความสะอาดและความปลอดภััยของลููกค้้าและผู้้�มาใช้้บริิการภายใน
ศููนย์์การค้้าและอาคารสำนัักงานอย่่างเข้้มงวด และยัังคงพิิจารณาให้้
ความช่่วยเหลืือร้้านค้้าที่่ไ� ด้้รับั ผลกระทบด้้วยการให้้ส่ว่ นลดค่่าเช่่าหรืือ
ยกเว้้นค่่าเช่่า อีีกทั้้�งดำเนิินนโยบายบริิหารต้้นทุุนควบคุุมค่า่ ใช้้จ่า่ ยและ
จััดสรรทรััพยากรให้้เกิิดประสิิทธิิภาพสููงสุุดเพื่่�อบรรเทาผลกระทบที่่�
เกิิดขึ้้�นต่่อรายได้้และความสามารถในการทำกำไรของ CPNREIT
รวมถึึงการบริิหารจััดการกระแสเงิินสดให้้มีีความเพีียงพอต่่อการ
ดำเนิินธุุรกิจิ โดยกองทรััสต์์ยังั คงมีีอััตราการเช่่าพื้้�นที่่สู� งู กว่่าร้้อยละ 90
และมีีอััตราการต่่อสััญญาเช่่าพื้้�นที่่�เกิินกว่่าร้้อยละ 90 ของพื้้�นที่่�เช่่าที่่�
ครบสััญญาเช่่า

การเพิ่่� ม ศัั ก ยภาพในการจัั ด หาประโยชน์์ ข อง
ทรััพย์์สิิน
การปรัั บ ปรุุ ง คุุ ณ ภาพทรัั พ ย์์ สิิ น เป็็ น อีีกปัั จจัั ย สำคัั ญ ในการเพิ่่� ม
ผลตอบแทนให้้กัับทรััพย์์สิินของกองทรััสต์์ โดยได้้ทำการปรัับปรุุง
ศููนย์์การค้้าเซ็็นทรััล พระราม 2 ครั้้�งใหญ่่ตั้้�งแต่่เดืือนกรกฎาคม 2563
ถึึงเดืือนพฤศจิิกายน 2564 ประกอบด้้วย การปรัับรููปแบบการใช้้พื้้น� ที่่�
ศููนย์์การค้้าเป็็น Destination Concepts และปรัับ mall ambience
ใหม่่ทั้้ง� ศููนย์์การค้้า รวมถึึงการปรัับโฉมห้้างสรรพสิินค้้าเซ็็นทรััลให้้เป็็น
การช้้ อ ปปิ้้� ง แบบ seamless ปรัั บ โฉมท็็ อ ปส์์ ซูู เ ปอร์์ ม าร์์ เ ก็็ ต
เป็็น Central Food Hall และนำเสนอ ซููเปอร์์สปอร์์ต ที่่�ใหญ่่ที่่�สุุด
ในย่่านนั้้�น อีีกทั้้�งรวมร้้านอาหารอร่่อยชื่่�อดัังระดัับโลก

ผลการดำำ�เนิินงานและการจ่่ายประโยชน์์ตอบแทนให้้
ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์
CPNREIT มีีรายได้้ค่่าเช่่าและบริิการรวมจำนวน 3,501.6 ล้้านบาท
ลดลงร้้อยละ 13.4 จากปีีก่่อนหน้้า เนื่่�องจากกองทรััสต์์ได้้ให้้การช่่วย
เหลืือผู้้�เช่่าพื้้�นที่่�ศููนย์์การค้้าด้้วยการให้้ส่่วนลดค่่าเช่่า และการยกเว้้น
รายได้้ค่่าเช่่าจากโรงแรมฮิิลตััน พััทยา ในระหว่่างปีีให้้กัับผู้้�เช่่าช่่วง
โรงแรมเนื่่�องจากสถานการณ์์การระบาดของ COVID-19 อย่่างไรก็็ดีี
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ผู้้�จััดการกองทรััสต์์ได้้จ่่ายประโยชน์์ตอบแทนให้้ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์
โดยพิิจารณาจากกระแสเงิินสดจากการดำเนิินงาน การชำระหนี้้�เงิิน
กู้้�ยืืมในอนาคต รวมถึึงการกัันเงิินสำรองต่่าง ๆ และได้้ประกาศจ่่ายเงิิน
ให้้ ผู้้�ถืือหน่่ วยท รัั ส ต์์ ทั้้� ง สิ้้� น 0.6032 บาทต่่ อ หน่่ วย จากผลการ
ดำเนิินงานปีี 2564 แบ่่งเป็็น เงิินประโยชน์์ตอบแทนจำนวน 0.0552
บาทต่่อหน่่วย และการจ่่ายในรููปแบบเงิินลดทุุนจำนวน 0.5480 บาท
ต่่อหน่่วย
ณ สิ้้�นปีี 2564 กองทรััสต์์มีีเงิินลงทุุนในสิิทธิิการเช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์
ตามมููลค่่ายุุติิธรรมจำนวน 75,370.6 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 10.4
จากสิ้้�นปีีก่่อนหน้้า เป็็นผลจากการลงทุุนในทรััพย์์สิินเพิ่่�มเติิม และ
มีีเงิินกู้้�ยืืมและหุ้้�นกู้้�รวมจำนวน 22,561.5 ล้้านบาท ส่่งผลให้้สินิ ทรััพย์์
สุุทธิต่ิ อ่ หน่่วยเท่่ากัับ 13.1691 บาท เพิ่่�มขึ้้น� ร้้อยละ 3.9 จากสิ้้น� ปีีก่อ่ น
นอกจากนี้้� บริิษััท ทริิสเรทติ้้�ง จำกััด ยัังคงอัันดัับความน่่าเชื่่�อถืือ
ของ CPNREIT ที่่�ระดัับ ‘AA’ แนวโน้้ม ‘ลบ’ ซึ่่�งอัันดัับเครดิิตสะท้้อน
ถึึงทรััพย์์สินิ ที่่มีีคุ
� ณ
ุ ภาพสููง ตลอดจนกระแสเงิินสดที่่ส� ามารถคาดการณ์์
ได้้จากรายได้้ค่่าเช่่าและบริิการที่่�กระทำภายใต้้สััญญาและนโยบาย
ทางการเงิินที่่�ระมััดระวััง

การพััฒนาด้้านความยั่่�งยืืน
จากการดำเนิินงานของผู้้�จัดั การกองทรััสต์์และผู้บ้� ริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์
ที่่�ได้้คำนึึงถึึงสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และบรรษััทภิิบาล (Environment,
Social, Governance: ESG) ส่่งผลให้้ CPNREIT มีีความโดดเด่่นด้้าน
ความยั่่�งยืืนจนเป็็นที่่ย� อมรัับ และได้้รับั ผลประเมิินด้้านความยั่่�งยืืนโดย
S&P Global ซึ่่�งเป็็นข้้อมููลสำคััญที่่�ทำให้้ผู้้�ลงทุุนทั่่�วโลกใช้้ในการ
วิิเคราะห์์และพิิจารณาตััดสิินใจลงทุุน โดย CPNREIT ได้้รัับการจััด
อัันดัับใน S&P Global Sustainability Yearbook 2022 ระดัับ
Member นอกจากนี้้� CPNREIT ยัังได้้เข้้าร่่วมการประเมิินและจััด
อัันดัับด้้านความยั่่�งยืืนในระดัับสากลของ Global Real Estate
Sustainability Benchmark (GRESB) เป็็นปีีแรก
ผู้้�จััดการกองทรััสต์์ขอขอบคุุณผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ทุุกท่่านที่่�ให้้ความไว้้
วางใจและให้้การสนัับสนุุนมาโดยตลอด และมีีความตั้้�งใจที่่จ� ะบริิหาร
CPNREIT ให้้เติิบโตอย่่างยั่่�งยืืนและสร้้างผลตอบแทนที่่�มั่่�นคงให้้แก่่
ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ต่อ่ ไป ด้้วยการดำเนิินงานภายใต้้นโยบายธรรมาภิิบาล
และการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี

นางอวยพร ฟููตระกููล

ประธานกรรมการ
บริิษััท ซีีพีีเอ็็น รีีท แมเนจเมนท์์ จำกััด
ในฐานะผู้้�จััดการกองทรััสต์์ CPNREIT
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รายงานประจำ�ปี 2564

นโยบาย ภาพรวมการประกอบธุุรกิิจ
และการจััดหาผลประโยชน์์
วััตถุุประสงค์์ของกองทรััสต์์และนโยบายการลงทุุน
1. วััตถุุประสงค์์ของกองทรััสต์์
กองทรััสต์์ CPNREIT มีีวััตถุุประสงค์์ที่่�จะลงทุุนในทรััพย์์สิินหลััก
โดยการซื้้�อ และ/หรืือเช่่า และ/หรืือเช่่าช่่วง และ/หรืือรัับโอนสิิทธิกิ าร
เช่่า และ/หรืือสิิทธิิการเช่่าช่่วงทรััพย์์สิินหลััก โดยจะนำทรััพย์์สิิน
ดัังกล่่าวไปจััดหาประโยชน์์ในรููปของรายได้้ค่่าเช่่าและค่่าบริิการ
หรืือรายได้้ อื่่� น ใดในทำนองเดีียวกัั น ตลอดจนทำการปรัั บ ปรุุ ง
เปลี่่�ยนแปลงพััฒนาศัักยภาพ พััฒนา และ/หรืือจำหน่่ายทรััพย์์สิิน
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�เกี่่�ยวข้้องกำหนด

2. นโยบายการลงทุุน
กองทรััสต์์ CPNREIT จะมุ่่�งเน้้นการลงทุุนในอสัังหาริิมทรััพย์์และ
สิิทธิิการเช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์ รวมทั้้�งสิิทธิิการเช่่าช่่วงอสัังหาริิมทรััพย์์
ที่่มีีคุ
� ณ
ุ ภาพสููง โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� อสัังหาริิมทรััพย์์ประเภทศููนย์์การค้้า
รวมทั้้�งการลงทุุนในอสัังหาริิมทรััพย์์ประเภทอื่่�น ๆ ที่่�มีีความเกี่่�ยวข้้อง
หรืือส่่งเสริิมประโยชน์์กัับอสัังหาริิมทรััพย์์ประเภทศููนย์์การค้้า อาทิิ
ทรััพย์์สิินเพื่่�อการพาณิิชย์์ อาคารสำนัักงาน โรงแรม และเซอร์์วิิส
อพาร์์ตเมนต์์ เป็็นต้้น เพื่่อ� เป็็นทรััพย์์สินิ หลัักของ CPNREIT โดยการซื้้�อ
และ/หรืือเช่่า และ/หรืือเช่่าช่่วง และ/หรืือรัับโอนสิิทธิิการเช่่า และ/
หรืือสิิทธิิการเช่่าช่่วงทรััพย์์สิินหลัักโดยมุ่่�งเน้้นการจััดหาผลประโยชน์์
ในรููปของรายได้้ค่่าเช่่าและค่่าบริิการ หรืือรายได้้อื่่�นใดในทำนอง
เดีียวกััน ตลอดจนทำการปรัับปรุุง เปลี่่�ยนแปลง พััฒนาศัักยภาพ
พััฒนา และ/หรืือจำหน่่ายทรััพย์์สินิ ต่่าง ๆ เพื่่อ� มุ่่�งก่่อให้้เกิิดรายได้้และ
ผลตอบแทนแก่่ CPNREIT เพื่่�อประโยชน์์ของผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์อย่่าง
ต่่อเนื่่�องในระยะยาว อีีกทั้้�ง CPNREIT มีีจุุดมุ่่�งหมายที่่�จะลงทุุนใน
ทรััพย์์สิินเพิ่่�มเติิมเพื่่�อการเติิบโตอย่่างต่่อเนื่่�องของฐานรายได้้ของ
CPNREIT และเป็็ น การกระจายความเสี่่� ย งผ่่ า นการลงทุุ น ใน
อสัังหาริิมทรััพย์์หลายแห่่งในทำเลที่่�แตกต่่างกััน รวมถึึงการลงทุุนใน
ทรััพย์์สินิ อื่่น� และ/หรืือหลัักทรััพย์์อื่น่� และ/หรืือการหาดอกผลอื่่น� โดย
วิิ ธีีอื่่� น ใดตามที่่� ก ฎหมายหลัั ก ทรัั พ ย์์ และ/หรืือกฎหมายอื่่� น ใดที่่�
เกี่่�ยวข้้องกำหนด

การเปลี่่�ยนแปลงและพััฒนาการที่่�สำำ�คััญ
•

วัันที่่� 25 กุุมภาพัันธ์์ 2564 CPNREIT ได้้ลงทุุนในเซ็็นทรััล
มารีีนา และเซ็็นทรััล ลำปาง สำเร็็จเรีียบร้้อย มููลค่่าการลงทุุน
ทั้้�งสิ้้�น 5,672 ล้้านบาท (ไม่่รวมค่่าธรรมเนีียมการจดทะเบีียน
ภาษีีมููลค่่าเพิ่่�ม และอากรแสตมป์์ รวมตลอดจนค่่าธรรมเนีียม
และค่่าใช้้จ่า่ ยอื่่น� ๆ ที่่เ� กี่่ยว
� ข้้อง) โดยแหล่่งเงิินทุุนมาจากเงิินเพิ่่�ม
ทุุ น จำนวน 6,578 ล้้ า นบาท โดยการออกและเสนอขาย
หน่่วยทรััสต์์เพิ่่�มเติิมจำนวน 355,557,300 หน่่วย ที่่�ราคา
เสนอขาย 18.50 บาทต่่อหน่่วย

สำหรัับการลงทุุนในเซ็็นทรััล สุุราษฏร์์ธานีี และเซ็็นทรััล อุุบล
ผู้้�จััดการกองทรััสต์์จะพิิจารณาลงทุุนเมื่่�อสภาวะการลงทุุนใน
ตลาดทุุนเอื้้อ� อำนวยต่่อการออกและเสนอขายหน่่วยทรััสต์์ เพื่่อ�
ให้้มีีการลงทุุนครบถ้้วนตามมติิที่ปร
่� ะชุุมวิสิ ามััญผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์
ครั้้�งที่่� 1/2562
• วัันที่่� 31 มีีนาคม 2564 CPNREIT ได้้ออกหุ้้�นกู้้� 2 ชุุด มููลค่่ารวม
ทั้้�งหมด 3,500 ล้้านบาท เสนอขายวงแคบไม่่เกิิน 10 ราย (PP10)
เพื่่�อชำระคืืนหนี้้�เงิินกู้้�ยืืม โดย TRIS ได้้จััดอัันดัับเครดิิตหุ้้�นกู้้�
ไม่่ด้้อยสิิทธิิ ไม่่มีีหลัักประกััน ทั้้�ง 2 ชุุด ที่่�ระดัับ “AA” เมื่่�อวัันที่่�
21 เมษายน 2564 โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
- CPNREIT243A มูู ล ค่่ า 2,000 ล้้ า นบาท อายุุ 3 ปีี
ครบกำหนดไถ่่ถอนปีี 2567 อััตราดอกเบี้้�ยคงที่่�ร้้อยละ 1.50
กำหนดชำระดอกเบี้้�ยทุุก ๆ 6 เดืือน ตลอดอายุุหุ้้�นกู้้�
- CPNREIT263A มูู ล ค่่ า 1,500 ล้้ า นบาท อายุุ 5 ปีี
ครบกำหนดไถ่่ถอนปีี 2569 อััตราดอกเบี้้�ยคงที่่�ร้้อยละ 2.13
กำหนดชำระดอกเบี้้�ยทุุก ๆ 6 เดืือน ตลอดอายุุหุ้้�นกู้้�
• วัันที่่� 30 กรกฎาคม 2564 TRIS ได้้คงอัันดัับเครดิิตองค์์กร และ
หุ้้�นกู้้�ไม่่ด้อ้ ยสิิทธิิ ไม่่มีีหลัักประกัันของ CPNREIT ที่่ร� ะดัับ “AA”
แนวโน้้มอัันดัับเครดิิต “Negative” หรืือ “ลบ”
• วัันที่่� 13 สิิงหาคม 2564 กองทรััสต์์ CPNREIT ได้้ออกหุ้้�นกู้้�
2 ชุุด มููลค่่ารวมทั้้�งหมด 2,650 ล้้านบาท เสนอขายนัักลงทุุน
สถาบัันและ เพื่่อ� ชำระคืืนหนี้้�หุ้้�นกู้้� CPNREIT218A ที่่ค� รบกำหนด
ไถ่่ถอน โดย TRIS ได้้จััดอัันดัับเครดิิตหุ้้�นกู้้�ไม่่ด้้อยสิิทธิิ ไม่่มีี
หลัักประกััน ทั้้�ง 2 ชุุด ที่่�ระดัับ “AA” เมื่่�อวัันที่่� 30 กรกฎาคม
2564 โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
- CPNREIT268A มูู ล ค่่ า 1,650 ล้้ า นบาท อายุุ 5 ปีี
ครบกำหนดไถ่่ถอนปีี 2569 อััตราดอกเบี้้�ยคงที่่�ร้้อยละ 1.65
กำหนดชำระดอกเบี้้�ยทุุก ๆ 6 เดืือน ตลอดอายุุหุ้้�นกู้้�
- CPNREIT318A มูู ล ค่่ า 1,000 ล้้ า นบาท อายุุ 10 ปีี
ครบกำหนดไถ่่ถอนปีี 2574 อััตราดอกเบี้้�ยคงที่่�ร้้อยละ 2.96
กำหนดชำระดอกเบี้้�ยทุุก ๆ 6 เดืือน ตลอดอายุุหุ้้�นกู้้�
•	ศููนย์์การค้้าภายใต้้การบริิหารของ CPNREIT ในกรุุงเทพมหานคร
และชลบุุรีี ได้้ปิิดให้้บริิการเป็็นการชั่่�วคราวตามประกาศของ
ภาครััฐเพื่่�อควบคุุมการแพร่่ระบาดของ COVID-19 ระหว่่าง
วัันที่่� 12 กรกฎาคม ถึึง 31 สิิงหาคม 2564 โดยปิิดให้้บริิการ
พื้้�นที่่�บางส่่วน ยกเว้้น ซููเปอร์์มาร์์เก็็ต ร้้านขายยาและสิ่่�งจำเป็็น
ต่่อการดำรงชีีพ ร้้านอาหารให้้ซื้้�อกลัับบ้้าน
• การปรัับปรุุงครั้้�งใหญ่่ของโครงการเซ็็นทรััล พระราม 2 ให้้เป็็น
The Largest Regional Mall - Gateway of South Bangkok
และจะผลัักดัันให้้ย่่านพระราม 2 กลายเป็็น New Urbanized
District แห่่งใหม่่ของกรุุงเทพฯ ได้้ดำเนิินการแล้้วเสร็็จในเดืือน
พฤศจิิกายน 2564 ประกอบด้้วย การปรัับโฉมห้้างสรรพสิินค้้า
และเพิ่่�ม Destination Concept ต่่าง ๆ เช่่น Food Lifestyle
Destination และ Sport Destination เป็็นต้้น
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โครงสร้้างของกองทรััสต์์
ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์

เงินลงทุน

ผู้จัดการกองทรัสต์

ผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์

ประโยชน์ตอบแทน

บริหารจัดการ
กองทรัสต์
ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม

บริหารจัดการ
อสังหาริมทรัพย์

ติดตามดูแล
ตรวจสอบ

ค่าธรรมเนียม

ลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์

ทรัสตี

รายได้
จากการลงทุน

ผู้บริหารโรงแรม

ศููนย์์การค้้า

โรงแรม

อาคารสำำ�นักั งาน

สิทธิ
การเช่าช่วง

รายได้ค่าเช่า
จ่ายให้กองทรัสต์

บริษัท ซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล จำ�กัด
“ผู้เช่าช่วง”
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รายงานประจำ�ปี 2564

รายละเอีียดทรััพย์์สิิน
ข้้อมููล ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

มููลค่่าทรััพย์์สิิน

มููลค่่าทรััพย์์สิินสุุทธิิ

มููลค่่าทรััพย์์สิินสุุทธิิต่่อหน่่วย

มููลค่่าหน่่วยทรััสต์์

78,971 ล้้านบาท
13.1691 บาท

รายละเอียดทรัพย์สิน ณ 31 ธันวาคม 2564

33,819 ล้้านบาท
20.20 บาท

(ณ วัันที่่� 30 ธัันวาคม 2564)

มูลค่า
(บาท)

ร้อยละของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

เงิินลงทุุนที่่�แสดงด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำไรหรืือขาดทุุน

1,073,095,044

3.2

เงิินลงทุุนในสิิทธิิการเช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์ตามมููลค่่ายุุติิธรรม

75,370,649,739

222.9

1,159,173,707

3.4

ลููกหนี้้�รายได้้ค่่าเช่่าและบริิการค้้างรัับ

893,113,086

2.6

ลููกหนี้้�กรมสรรพากร

367,499,838

1.1

9,837,293

0.0

98,085,202

0.3

รวมทรััพย์์สิิน

78,971,453,909

233.5

มููลค่่าทรััพย์์สิินสุุทธิิ

33,818,784,096

100.0

รายการเทีียบเท่่าเงิินสด

ค่่าใช้้จ่่ายจ่่ายล่่วงหน้้า
สิินทรััพย์์อื่่�น

รายละเอีียดทรััพย์์สิินหลัักที่่�กองทรััสต์์ CPNREIT ลงทุุน
ณ สิ้้�นปีี 2564 กองทรััสต์์ CPNREIT ลงทุุนในทรััพย์์สิินทั้้�งสิ้้�น 12 โครงการ ประกอบด้้วย ศููนยการค้้า 7 โครงการ อาคารสำนัักงาน 4 อาคาร
และโรงแรม 1 แห่่ง โดยในรอบปีีบััญชีี 2564 CPNREIT ได้้ลงทุุนเพิ่่�มเติิมในโครงการศููนย์์การค้้าเซ็็นทรััล มารีีนา และโครงการศููนย์์การค้้า
เซ็็นทรััล ลำปาง โดยมีีรายละเอีียดทรััพย์์สิินดัังนี้้�
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โครงการเซ็็นทรััล พระราม 2

251,182

85,156

ตร.ม.

ตร.ม.

พื้้�นที่่�ให้้เช่่า

พื้้�นที่่�ใช้้สอย

94.0%
อััตราการเช่่า

ข้้อมููลทั่่�วไป
ศููนย์์การค้้าเซ็็นทรััล พระราม 2 เริ่่�มเปิิดดำเนิินการในเดืือนธัันวาคม 2545 ตั้้�งอยู่่�บนถนนเศรษฐกิิจ
คืือ ถนนพระรามที่่� 2 ถนนหลัักที่่�มุ่่�งสู่่�ภาคใต้้ และเป็็นแหล่่งชุุมชนขนาดใหญ่่ทางทิิศตะวัันตกและ
ทิิศใต้้ของกรุุงเทพมหานคร เป็็นศููนย์์การค้้าที่่�ครบครััน เป็็นจุุดหมายของการจัับจ่่ายใช้้สอยในย่่าน
กรุุงเทพฯ ตอนใต้้และจัังหวััดใกล้้เคีียง อัันเป็็นแหล่่งที่่�อยู่่�อาศััยใหม่่ที่่�มีีการเติิบโตทั้้�งด้้านหมู่่�บ้้านและ
คอนโดมิิเนีียมอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยศููนย์์การค้้าตั้้�งอยู่่�ที่่�เลขที่่� 160 ถนนพระรามที่่� 2 แขวงแสมดำ เขต
บางขุุนเทีียน กรุุงเทพมหานคร

รายละเอีียดของโครงการเซ็็นทรััล พระราม 2
(ข้้อมููล ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564)
ลักษณะการลงทุนของ CPNREIT
ในโครงการเซ็นทรัล พระราม 2
(สัญญาสิ้นสุดวันที่ 15 สิงหาคม
2568)

1.	สิิทธิกิ ารเช่่าช่่วงที่่ดิ� นิ ที่่เ� ป็็นที่่ตั้้� ง� ของอาคารศููนย์์การค้้าเซ็็นทรััล พระราม 2 เนื้้�อที่่รวม
� 53-2-38.4 ไร่่
2.	สิิทธิิการเช่่าอาคารศููนย์์การค้้าเซ็็นทรััล พระราม 2 (บางส่่วน) พร้้อมอาคารจอดรถ (บางส่่วน)
3.	สิิทธิกิ ารเช่่างานระบบสาธารณููปโภค ระบบบำบััดน้้ำเสีียและสิ่่ง� อำนวยความสะดวกต่่าง ๆ ที่่เ� กี่่ยว
� เนื่่อ� งกัับ
ศููนย์์การค้้าเซ็็นทรััล พระราม 2
ระยะเวลาประมาณ 20 ปีี (สััญญาสิ้้�นสุุดวัันที่่� 15 สิิงหาคม 2568)
4. กรรมสิิทธิ์์�ในสัังหาริิมทรััพย์์ที่่�เกี่่�ยวเนื่่�อง

ลักษณะการลงทุนของ CPNREIT
ในโครงการเซ็นทรัล พระราม 2
(ช่วงต่ออายุ)

1.	สิิทธิิการเช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์ (ไม่่รวมที่่�ดิิน) ประมาณ 30 ปีี จากบริิษััท เซ็็นทรััลพััฒนาพระราม 2 จำกััด
โดยสิิทธิิการเช่่าจะมีีระยะเวลาการเช่่าเริ่่�มตั้้�งแต่่วัันที่่� 16 สิิงหาคม 2568 จนถึึง 15 สิิงหาคม 2598
ซึ่่�งได้้แก่่ พื้้�นที่่�ส่่วนอาคาร พื้้�นที่่�ส่่วนกลาง และพื้้�นที่่�จอดรถที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับโครงการส่่วนที่่� CPNREIT
จะเข้้าลงทุุน ซึ่่�งคิิดเป็็นพื้้�นที่่�ที่่�จะเข้้าลงทุุนประมาณ 264,530 ตารางเมตร
2.	สิิทธิิการเช่่าในงานระบบประมาณ 30 ปีี จากบริิษััท เซ็็นทรััลพััฒนา พระราม 2 จำกััด โดยสิิทธิิ
การเช่่าจะมีีระยะเวลาการเช่่าเริ่่�มตั้้�งแต่่วัันที่่� 16 สิิงหาคม 2568 จนถึึง 15 สิิงหาคม 2598 ซึ่่�งได้้แก่่
ระบบไฟฟ้้า ระบบสาธารณููปโภค ระบบโทรศััพท์์ ลิิฟท์์ บัันไดเลื่่�อน ระบบปรัับอากาศ ระบบงานวิิศวกรรม
ระบบบำบััดน้้ำเสีีย และสิ่่�งอำนวยความสะดวกต่่าง ๆ ซึ่่�งติิดตั้้�งและใช้้งานอยู่่�ในอาคารและสิ่่�งปลููกสร้้าง
ในโครงการส่่วนที่่� CPNREIT เข้้าลงทุุน รวมทั้้�งสิิทธิใิ ด ๆ ที่่เ� กี่่ยวกั
� บั หรืือเกี่่ยว
� เนื่่อ� งกัับงานระบบดัังกล่่าว
ทั้้�งนี้้� ปััจจุุบััน CPNREIT เป็็นเจ้้าของกรรมสิิทธิ์์�ในสัังหาริิมทรััพย์์ในโครงการเซ็็นทรััล พระราม 2 จึึงไม่่มีีการ
ลงทุุนเพิ่่�มเติิมในทรััพย์์สิินส่่วนนี้้�

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

บริิษััท เซ็็นทรััลพััฒนา จำกััด (มหาชน) (“เซ็็นทรััลพััฒนา”)

พื้นที่อาคาร

พื้้�นที่่�ใช้้สอย (Gross Floor Area) รวมพื้้�นที่่�จอดรถ ประมาณ 251,182 ตารางเมตร
พื้้�นที่่�ให้้เช่่า (Gross Leasable Area) ประมาณ 85,156 ตารางเมตร

วันที่รับโอนจาก CPNRF

1 ธัันวาคม 2560

มูลค่าที่รับโอนจาก CPNRF

7,186 ล้้านบาท

ราคาทุน ณ 31 ธ.ค. 2564

24,836 ล้้านบาท

มูลค่ายุติธรรม ณ 31 ธ.ค. 2564

25,694 ล้้านบาท
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โครงการเซ็็นทรััล พระราม 3

169,740

36,028

ตร.ม.

พื้้�นที่่�ให้้เช่่า

พื้้�นที่่�ใช้้สอย

ตร.ม.

91.5%
อััตราการเช่่า

ข้้อมููลทั่่�วไป
ศููนย์์การค้้าเซ็็นทรััล พระราม 3 เริ่่�มเปิิดดำเนิินการในเดืือนตุุลาคม 2540 ตั้้�งอยู่่�บนทำเลที่่�ดีี
ที่่�สุุดแห่่งหนึ่่�งของถนนสาธุุประดิิษฐ์์ ซึ่่�งเป็็นพื้้�นที่่�ต่่อเนื่่�องกัับในเขตใจกลางกรุุงเทพมหานคร
(สาทรและสีีลม) และเป็็นที่่�ตั้้�งของเขตชุุมชนที่่�พัักอาศััยและย่่านธุุรกิิจที่่�สำคััญแห่่งหนึ่่�งของ
กรุุงเทพฯ 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 2564)
ลักษณะการลงทุน

1.	สิิทธิิการเช่่าที่่�ดิินเนื้้�อที่่�รวม 12-2-44.6 ไร่่
2.	สิิทธิิการเช่่าอาคารศููนย์์การค้้าเซ็็นทรััล พระราม 3 (บางส่่วน) และพื้้�นที่่�จอดรถภายในอาคาร
(ทั้้�งหมด)
ระยะเวลาประมาณ 30 ปีี (สััญญาสิ้้�นสุุดวัันที่่� 15 สิิงหาคม 2578) โดย CPNREIT มีีสิิทธิิที่่�จะต่่ออายุุ
สััญญาเช่่าได้้อีีก 2 คราว ๆ ละ 30 ปีี เนื่่�องจากเดิิมก่่อนแปลงสภาพเป็็นกองทรััสต์์ CPNREIT กองทุุน
รวม CPNRF ได้้ชำระค่่าเช่่าและเงิินมััดจำตามเงื่่�อนไขแห่่งสััญญาเช่่าครั้้�งเดีียวเต็็มจำนวน
3. กรรมสิิทธิ์์ใ� นงานระบบสาธารณููปโภคและสิ่่ง� อำนวยความสะดวกต่่าง 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 36,028 ตารางเมตร

วันที่รับโอนจาก CPNRF

1 ธัันวาคม 2560

มูลค่าที่รับโอนจาก CPNRF

9,179 ล้้านบาท

ราคาทุน ณ 31 ธ.ค. 2564

9,709 ล้้านบาท

มูลค่ายุติธรรม ณ 31 ธ.ค. 2564

12,753 ล้้านบาท
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โครงการเซ็็นทรััล ปิ่่�นเกล้้า และ
อาคารสำำ�นัักงานปิ่่�นเกล้้า ทาวเวอร์์เอ และบีี
เซ็็นทรััล ปิ่่�นเกล้้า

137,692

ตร.ม.

27,689

ตร.ม.

34,096

ตร.ม.

พื้้�นที่่�ให้้เช่่า

พื้้�นที่่�ใช้้สอย

98.1%
อััตราการเช่่า

ปิ่่�นเกล้้า ทาวเวอร์์เอ และบีี

50,653

ตร.ม.

พื้้�นที่่�ให้้เช่่า

พื้้�นที่่�ใช้้สอย

81.8%
อััตราการเช่่า

ข้้อมููลทั่่�วไป
ศููนย์์การค้้าเซ็็นทรััล ปิ่่�นเกล้้า เปิิดดำเนิินการในเดืือนตุุลาคม 2540 เป็็นโครงการอสัังหาริิมทรััพย์์
เพื่่�อการพาณิิชย์์ขนาดใหญ่่ ตั้้�งอยู่่�บนถนนบรมราชชนนีี ซึ่่�งเป็็นถนนสายหลัักด้้านตะวัันตก
ของกรุุงเทพมหานคร โดยโครงการประกอบด้้วย อาคารศููนย์์การค้้าเซ็็นทรััล ปิ่่�นเกล้้า
ปิ่่� น เกล้้ า ทาวเวอร์์ เ อ และปิ่่� น เกล้้ า ทาวเวอร์์ บีี และอาคารห้้ า งสรรพสิิ น ค้้ า เซ็็ น ทรัั ล
โดยศููนย์์การค้้าและอาคารสำนัักงานตั้้�งอยู่่�ที่่�เลขที่่� 7/3 ถึึง 7/128, 7/129 ถึึง 7/221, 7/222
ถึึง 7/552 และ 7/553 ถนนบรมราชชนนีี แขวงอรุุณอััมรินิ ทร์์ เขตบางกอกน้้อย กรุุงเทพมหานคร

รายละเอีียดของโครงการเซ็็นทรััล ปิ่่�นเกล้้า
(ข้้อมููล ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564)
ลักษณะการลงทุน

1.	สิิทธิิการเช่่าช่่วงที่่�ดิินที่่�เป็็นที่่�ตั้้�งของอาคารศููนย์์การค้้าเซ็็นทรััล ปิ่่�นเกล้้า เนื้้�อที่่�รวม 24-2-84 ไร่่
2.	สิิทธิกิ ารเช่่าอาคารศููนย์์การค้้าเซ็็นทรััล ปิ่่�นเกล้้า (บางส่่วน) จำนวน 1 อาคาร และอาคารสำนัักงาน
จำนวน 2 อาคาร (ทั้้�งอาคาร) รวมทั้้�งที่่�จอดรถยนต์์ภายในอาคาร (บางส่่วน)
3.	สิิทธิิการเช่่างานระบบและทรััพย์์สิินอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับโครงการเซ็็นทรััล ปิ่่�นเกล้้า
ระยะเวลาประมาณ 15 ปีี (สััญญาสิ้้�นสุุดวัันที่่� 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 61,785 ตารางเมตร

วันที่รับโอนจาก CPNRF

1 ธัันวาคม 2560

มูลค่าที่รับโอนจาก CPNRF

5,543 ล้้านบาท

ราคาทุน ณ 31 ธ.ค. 2564

5,652 ล้้านบาท

มูลค่ายุติธรรม ณ 31 ธ.ค. 2564

3,204 ล้้านบาท
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โครงการเซ็็นทรััล เชีียงใหม่่ แอร์์พอร์์ต

122,991

37,073

ตร.ม.

พื้้�นที่่�ให้้เช่่า

พื้้�นที่่�ใช้้สอย

ตร.ม.

95.5%
อััตราการเช่่า

ข้้อมููลทั่่�วไป
ศููนย์์การค้้าเซ็็นทรััล เชีียงใหม่่ แอร์์พอร์์ต เป็็นศููนย์์การค้้าขนาดใหญ่่ที่่�มีีความทัันสมััย
แห่่งหนึ่่�งของจัังหวััดเชีียงใหม่่และภาคเหนืือตอนบน โดยศููนย์์การค้้าเซ็็นทรััล เชีียงใหม่่ แอร์์พอร์์ต
ได้้เริ่่�มเปิิดดำเนิินการมาตั้้�งแต่่ปีี 2539 (ปีีที่่�เซ็็นทรััลพััฒนาเข้้าซื้้�อกิิจการ) โดยศููนย์์การค้้า
ตั้้�งอยู่่�เลขที่่� 2 ถนนมหิิดล 252-252/1 ถนนวััวลาย ตำบลหายยา อำเภอเมืืองเชีียงใหม่่
จัังหวััดเชีียงใหม่่ ซึ่่�งถนนมหิิดลเป็็นถนนสายหลัักแห่่งหนึ่่�งของจัังหวััดเชีียงใหม่่ นอกจากนี้้�
ศููนย์์การค้้าดัังกล่่าวยัังตั้้�งอยู่่�ใกล้้ท่่าอากาศยานนานาชาติิเชีียงใหม่่

รายละเอีียดของโครงการเซ็็นทรััล เชีียงใหม่่ แอร์์พอร์์ต
(ข้้อมููล ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564)
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) จำนวน 1 อาคาร อาคารอเนกประสงค์์ (Multipurpose
Hall) จำนวน 1 อาคาร รวมทั้้�งที่่�จอดรถยนต์์ภายใน 1 อาคาร (ตามสััดส่่วนการใช้้งานของพื้้�นที่่�
อาคารศููนย์์การค้้าและอาคารอเนกประสงค์์ที่่�กองทรััสต์์ CPNREIT ลงทุุน)
3.	สิิทธิิการเช่่างานระบบและทรััพย์์สิินอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับโครงการเซ็็นทรััล เชีียงใหม่่ แอร์์พอร์์ต
ระยะเวลาประมาณ 30 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 37,073 ตารางเมตร

วันที่รับโอนจาก CPNRF

1 ธัันวาคม 2560

มูลค่าที่รับโอนจาก CPNRF

10,494 ล้้านบาท

ราคาทุน ณ 31 ธ.ค. 2564

10,542 ล้้านบาท

มูลค่ายุติธรรม ณ 31 ธ.ค. 2564

10,435 ล้้านบาท
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โครงการเซ็็นทรััล พััทยา และโรงแรมฮิิลตััน พััทยา

70,095

29,169

ตร.ม.

พื้้�นที่่�ให้้เช่่า

พื้้�นที่่�ใช้้สอย

ตร.ม.

91.7%
อััตราการเช่่า

ข้้อมููลทั่่�วไป
ศููนย์์การค้้าเซ็็นทรััล พััทยา ได้้รัับการพััฒนาจนแล้้วเสร็็จและเริ่่�มเปิิดดำเนิินงานในเดืือน
มกราคม 2552 เป็็นศููนย์์การค้้าที่่�ตั้้�งอยู่่�ใกล้้ชายฝั่่�งทะเลที่่�มีีขนาดใหญ่่ที่่�สุุดในทวีีปเอเชีีย
ตะวัันออกเฉีียงใต้้ โดยมีีโรงแรมฮิิลตััน พััทยา ซึ่่�งเป็็นโรงแรมชั้้�นนำระดัับ 5 ดาว ตั้้�งอยู่่�
ภายในโครงการบริิเวณเดีียวกัับศููนย์์การค้้าและเริ่่�มเปิิดดำเนิินงานในเดืือนพฤศจิิกายน 2553
โดยศููนย์์การค้้าและโรงแรมตั้้�งอยู่่�เลขที่่� 333/99 และเลขที่่� 333/101 หมู่่� 9 ถนนพััทยาสาย 1
ตำบลหนองปรืือ อำเภอบางละมุุง จัังหวััดชลบุุรีี

รายละเอีียดของโครงการเซ็็นทรััล พััทยา
(ข้้อมููล ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564)
ลักษณะการลงทุน

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

1.	สิิทธิิการเช่่า/เช่่าช่่วงอสัังหาริิมทรััพย์์ ซึ่่�งได้้แก่่ 1.อาคารและสิ่่�งปลููกสร้้างบางส่่วนในศููนย์์การค้้า
เซ็็นทรััล พััทยา ประกอบด้้วยอาคารศููนย์์การค้้า (บางส่่วน) และพื้้�นที่่�จอดรถยนต์์ภายในอาคาร
(บางส่่วน) โดยทรััพย์์สิินที่่�เช่่านี้้�ไม่่รวม (1) พื้้�นที่่�ในส่่วนที่่� บริิษััท ซีีพีีเอ็็น พััทยา จำกััด (“ซีีพีีเอ็็น
พััทยา”) ได้้ให้้เช่่าแก่่ผู้้�เช่่าพื้้�นที่่�ที่่�ได้้มีีการชำระค่่าตอบแทนสิิทธิิการเช่่าในลัักษณะของสััญญาเช่่า
ระยะยาว (ค่่าเซ้้ง) และพื้้�นที่่�ที่่�อยู่่�ในระหว่่างการปรัับปรุุง หรืือมีีแผนที่่�จะปรัับปรุุงในศููนย์์การค้้า
เซ็็นทรััล พััทยา และ (2) พื้้�นที่่�จอดรถยนต์์ในส่่วนที่่�เป็็นไปตามสิิทธิิของซีีพีีเอ็็น พััทยา
2.	สิิทธิกิ ารเช่่าในงานระบบ ซึ่่ง� ได้้แก่่ ระบบไฟฟ้้า ระบบสาธารณููปโภค ระบบโทรศััพท์์ ลิิฟท์์ บัันไดเลื่่อ� น
ระบบปรัับอากาศ ระบบงานวิิศวกรรม ระบบบำบััดน้้ำเสีีย และสิ่่�งอำนวยความสะดวกต่่าง ๆ ซึ่่ง�
ติิดตั้้ง� และใช้้งานอยู่่�ในอาคารและสิ่่ง� ปลููกสร้้างในศููนย์์การค้้าเซ็็นทรััล พััทยา รวมทั้้�งสิิทธิใิ ด ๆ ที่่เ� กี่่ยว
�
กัับหรืือเกี่่�ยวเนื่่�องกัับงานระบบดัังกล่่าว
ระยะเวลาประมาณ 20 ปีี (สััญญาสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 สิิงหาคม 2580)
3. กรรมสิิทธิ์์�ในสัังหาริิมทรััพย์์ ซึ่่�งได้้แก่่ อุุปกรณ์์ ตกแต่่ง เครื่่�องมืือ เครื่่�องใช้้ ทั้้�งที่่�ติิดตรึึงตราและ
ไม่่ติิดตรึึงตราถาวร รวมทั้้�งอุุปกรณ์์อื่่�นใด ที่่�ใช้้เพื่่�อวััตถุุประสงค์์ในการประดัับตกแต่่งหรืืออำนวย
ความสะดวกให้้กับั ผู้ใ้� ช้้บริิการอาคารและสิ่่ง� ปลููกสร้้างในโครงการเซ็็นทรััล พััทยา ซึ่่ง� ตั้้ง� และ/หรืือ
ติิดตรึึงตราอยู่่�บริิเวณภายนอกหรืือภายในพื้้�นที่่�ของอาคารและสิ่่�งปลููกสร้้างในโครงการเซ็็นทรััล
พััทยา หรืือบนพื้้�นผิิวของตััวอาคารและสิ่่�งปลููกสร้้างในโครงการเซ็็นทรััล พััทยา และ/หรืือบริิเวณ
ภายในพื้้�นที่่�เช่่าของผู้้�เช่่าพื้้�นที่่�ในอาคารและสิ่่�งปลููกสร้้างในโครงการเซ็็นทรััล พััทยา ซึ่่�งซีีพีีเอ็็น
พััทยา จำกััดเป็็นผู้้�มีีกรรมสิิทธิ์์� รวมทั้้�งสิิทธิิใด ๆ ที่่�เกี่่�ยวกัับหรืือเกี่่�ยวเนื่่�องกัับทรััพย์์สิินดัังกล่่าว
แต่่ทั้้�งนี้้�ไม่่ใช่่ทรััพย์์สิินที่่�มีีลัักษณะเป็็นส่่วนควบของอาคารและสิ่่�งปลููกสร้้างในโครงการเซ็็นทรััล
พััทยา
เซ็็นทรััลพััฒนา

พื้นที่อาคาร

พื้้�นที่่�ใช้้สอย (Gross Floor Area) รวมพื้้�นที่่�จอดรถ ประมาณ 70,095 ตารางเมตร
พื้้�นที่่�ให้้เช่่า (Gross Leasable Area) ประมาณ 29,169 ตารางเมตร

วันที่เข้าลงทุน

1 ธัันวาคม 2560

ราคาที่เข้าลงทุน

8,154 ล้้านบาท

ราคาทุน ณ 31 ธ.ค. 2564

8,344 ล้้านบาท

มูลค่ายุติธรรม ณ 31 ธ.ค. 2564

7,279 ล้้านบาท
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โรงแรมฮิิลตััน พััทยา

49,686

พื้้�นที่่�ใช้้สอย

ตร.ม.

304
ห้้อง

31.4%
อััตราการเช่่า

รายละเอีียดของโรงแรมฮิิลตััน พััทยา
(ข้้อมููล ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564)

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 ระบบบำบััดน้้ำเสีีย และสิ่่�งอำนวยความสะดวกต่่าง ๆ ซึ่่�ง
ติิดตั้้�งและใช้้งานอยู่่�ในอาคารและสิ่่�งปลููกสร้้างโรงแรมฮิิลตััน พััทยา รวมทั้้�งสิิทธิิใด ๆ ที่่�เกี่่�ยวกัับ
หรืือเกี่่�ยวเนื่่�องกัับงานระบบดัังกล่่าว
ระยะเวลาประมาณ 20 ปีี (สััญญาสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 สิิงหาคม 2580)
3. กรรมสิิทธิ์์�ในสัังหาริิมทรััพย์์ ซึ่่�งได้้แก่่ อุุปกรณ์์ตกแต่่งเครื่่�องมืือ เครื่่�องใช้้ ทั้้�งที่่�ติิดตรึึงตราและ
ไม่่ติิดตรึึงตราถาวร รวมทั้้�งอุุปกรณ์์อื่่�นใดที่่�ใช้้เพื่่�อวััตถุุประสงค์์ในการประดัับตกแต่่งหรืืออำนวย
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
ดัั ง กล่่ า ว แต่่ ทั้้� ง นี้้� ไ ม่่ ใ ช่่ ท รัั พ ย์์ สิิ น ที่่� มีีลัั ก ษณะเป็็ น ส่่ ว นควบของอาคารและสิ่่� ง ปลูู ก สร้้ า งใน
โรงแรมฮิิลตััน พััทยา
บริิษััท ซีีพีีเอ็็น พััทยา โฮเทล จำกััด (“ซีีพีีเอ็็น พััทยา โฮเทล”)

ผู้บริหารโรงแรม

กลุ่่�มฮิิลตััน

พื้นที่อาคาร

พื้้�นที่่�ใช้้สอย* (Gross Floor Area) รวมพื้้�นที่่�จอดรถ ประมาณ 49,686 ตารางเมตร
จำนวนห้้องพััก 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. 2564

4,103 ล้้านบาท

มูลค่ายุติธรรม ณ 31 ธ.ค. 2564

3,668 ล้้านบาท

หมายเหตุ : การลงทุนในโครงการเซ็นทรัล พัทยา และโรงแรมฮิลตัน พัทยา กองทรัสต์ CPNREIT ไม่ได้ลงทุนในที่ดินอันเป็นที่ตั้งของทรัพย์สินทั้งสองส่วน แต่ซีพีเอ็น
พัทยา ภายใต้สัญญาเช่าพื้นที่อาคาร (บางส่วน) และสัญญาเช่าช่วงพื้นที่อาคาร ยินยอมให้กองทรัสต์ CPNREIT ลูกค้าและคู่สัญญาของกองทรัสต์ CPNREIT ผู้เช่าพื้นที่ใน
ทรัพย์สินที่เช่าตามสัญญาซึ่งเป็นส่วนที่กองทรัสต์ CPNREIT จะเข้าลงทุน ผู้เช่าช่วงทรัพย์สินจากกองทรัสต์ CPNREIT รวมถึงผู้มาใช้บริการของโรงแรมฮิลตัน พัทยา
สามารถใช้ประโยชน์ในพื้นที่ที่กองทรัสต์ CPNREIT ไม่ได้เข้าลงทุนแต่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่เช่าได้ อาทิเช่น พื้นที่ส่วนกลาง ที่จอดรถ และถนนรอบอสังหาริมทรัพย์และ
ทางเข้าออกของศูนย์การค้าเซ็นทรัล พัทยา และโรงแรมฮิลตัน พัทยา โดยให้ถือเป็นพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดยไม่มีค่าตอบแทน โดยถือประโยชน์ของการดำ�เนิน
กิจการของศูนย์การค้าเซ็นทรัล พัทยา และโรงแรมฮิลตัน พัทยา เป็นสำ�คัญ
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โครงการอาคารสำำ�นัักงานเดอะไนน์์ ทาวเวอร์์ส

95,997

59,150

ตร.ม.

พื้้�นที่่�ให้้เช่่า

พื้้�นที่่�ใช้้สอย

ตร.ม.

81.6%
อััตราการเช่่า

ข้้อมููลทั่่�วไป
อาคารสำนัักงานเดอะไนน์์ ทาวเวอร์์ส ตั้้�งอยู่่�เลขที่่� 33/4 ถนนพระราม 9 แขวงห้้วยขวาง เขต
ห้้วยขวาง กรุุงเทพมหานคร เริ่่ม� เปิิดดำเนิินการในเดืือนกุุมภาพัันธ์์ 2557 โดยอาคารสำนัักงาน
เดอะไนน์์ 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�เช่่าส่่วนค้้าปลีีก
และพื้้�นที่่�ส่่วนกลางที่่�เชื่่�อมต่่อกัันระหว่่างอาคารเอ และอาคารบีี พร้้อมพื้้�นที่่�จอดรถบริิเวณ
ชั้้�น 3 – 10 ซึ่่�งจอดรถยนต์์ได้้ประมาณ 1,100 คััน โดยโครงการอาคารสำนัักงานเดอะไนน์์
ทาวเวอร์์ส เป็็นส่่วนหนึ่่�งของโครงการเดอะ แกรนด์์ พระราม 9 ที่่�กลุ่่�มบริิษััท แกรนด์์ คาแนล
แลนด์์ จำกััด (มหาชน) (GLAND) พััฒนาให้้เป็็นย่่านศููนย์์กลางธุุรกิิจ (Central Business
District) บริิเวณหััวมุุมถนนพระราม 9 ตััดถนนรััชดาภิิเษก

รายละเอีียดของโครงการอาคารสำนัักงานเดอะไนน์์ ทาวเวอร์์ส
(ข้้อมููล ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564)
ลักษณะการลงทุน

1.	สิิทธิิการเช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์เป็็น อัันได้้แก่่ พื้้�นที่่�ส่่วนอาคาร (บางส่่วน) พื้้�นที่่�ห้้องประชุุม พื้้�นที่่�ส่่วน
กลางและพื้้�นที่่�จอดรถที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับโครงการส่่วนที่่� CPNREIT ลงทุุน
2.	สิิทธิิการเช่่าในงานระบบที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับโครงการส่่วนที่่� CPNREIT ลงทุุน
ระยะเวลาประมาณ 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
ในการประดัับตกแต่่งหรืืออำนวยความสะดวกให้้กับั ผู้้�ใช้้บริิการอาคารและสิ่่ง� ปลููกสร้้างในโครงการ
4. รัับโอนสิิทธิิและหน้้าที่่�ตามสััญญาต่่าง ๆ ของ GLANDRT ที่่�เกี่่�ยวข้้อง และ/หรืือเข้้าทำสััญญาต่่าง ๆ
กัับ GLAND โดยตรง ซึ่่�งเกี่่�ยวข้้องหรืือเกี่่�ยวเนื่่�องกัับโครงการอาคารสำนัักงานเดอะไนน์์ ทาวเวอร์์ส
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
GLAND
พื้นที่อาคาร
พื้้�นที่่�ใช้้สอย (Gross Floor Area) รวมพื้้�นที่่�จอดรถ ประมาณ 95,997 ตารางเมตร
พื้้�นที่่�ให้้เช่่า (Gross Leasable Area) ประมาณ 59,150 ตารางเมตร
วันที่เข้าลงทุน
1 มีีนาคม 2563
ราคาที่เข้าลงทุน
5,847 ล้้านบาท
ราคาทุน ณ 31 ธ.ค. 2564
6,138 ล้้านบาท
มูลค่ายุติธรรม ณ 31 ธ.ค. 2564 5,860 ล้้านบาท
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รายงานประจำ�ปี 2564

โครงการอาคารสำำ�นัักงาน ยููนิิลีีเวอร์์ เฮ้้าส์์

30,176

18,527

ตร.ม.

พื้้�นที่่�ให้้เช่่า

พื้้�นที่่�ใช้้สอย

ตร.ม.

100.0%
อััตราการเช่่า

ข้้อมููลทั่่�วไป
อาคารสำนัักงานยููนิิลีีเวอร์์ เฮ้้าส์์ ได้้รัับการพััฒนาจนแล้้วเสร็็จ และเริ่่�มเปิิดดำเนิินการในเดืือน
ธัันวาคม 2557 โดยประกอบไปด้้วยอาคารสำนัักงานและร้้านค้้าปลีีกให้้เช่่าสููง 12 ชั้้�น และ
ชั้้�นใต้้ดิิน 1 ชั้้�น พร้้อมพื้้�นที่่�จอดรถบริิเวณชั้้�น 3 – 6 ซึ่่�งจอดรถยนต์์ได้้ประมาณ 409 คััน โดย
อาคารสำนัักงานยููนิิลีีเวอร์์ เฮ้้าส์์ เป็็นส่่วนหนึ่่�งของโครงการเดอะ แกรนด์์ พระราม 9 ที่่�กลุ่่�ม
GLAND พััฒนาให้้เป็็นย่่านศููนย์์กลางธุุรกิิจ (Central Business District) บริิเวณ หััวมุุมถนน
พระราม 9 ตััดถนนรััชดาภิิเษก

รายละเอีียดของโครงการอาคารสำนัักงานยููนิิลีีเวอร์์ เฮ้้าส์์
(ข้้อมููล ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564)
ลักษณะการลงทุน

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
พื้นที่อาคาร
วันที่เข้าลงทุน
ราคาที่เข้าลงทุน
ราคาทุน ณ 31 ธ.ค. 2564
มูลค่ายุติธรรม ณ 31 ธ.ค. 2564

1.	สิิทธิิการเช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์ ซึ่่�งได้้แก่่ พื้้�นที่่�ส่่วนอาคาร (บางส่่วน) พื้้�นที่่�ส่่วนกลางและพื้้�นที่่�จอดรถ
ที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับโครงการส่่วนที่่� CPNREIT ลงทุุน
2.	สิิทธิิการเช่่าในงานระบบที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับโครงการส่่วนที่่� CPNREIT ลงทุุน
ระยะเวลาประมาณ 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
ในการประดัับตกแต่่งหรืืออำนวยความสะดวกให้้กับั ผู้้�ใช้้บริิการอาคารและสิ่่ง� ปลููกสร้้างในโครงการ
4. รัับโอนสิิทธิิและหน้้าที่่�ตามสััญญาต่่าง ๆ ของ GLANDRT ที่่�เกี่่�ยวข้้อง และ/หรืือเข้้าทำสััญญาต่่าง ๆ
กัับ GLAND โดยตรง ซึ่่�งเกี่่�ยวข้้องหรืือเกี่่�ยวเนื่่�องกัับโครงการอาคารสำนัักงานยููนิิลีีเวอร์์ เฮ้้าส์์
บริิษััท สเตอร์์ลิิง อีีควิิตี้้� จำกััด (“สเตอร์์ลิิง”)
พื้้�นที่่�ใช้้สอย (Gross Floor Area) รวมพื้้�นที่่�จอดรถ ประมาณ 30,176 ตารางเมตร
พื้้�นที่่�ให้้เช่่า (Gross Leasable Area) ประมาณ 18,527 ตารางเมตร
2 มีีนาคม 2563
1,583 ล้้านบาท
1,673 ล้้านบาท
1,356 ล้้านบาท
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โครงการเซ็็นทรััล มารีีนา

45,149

15,453

ตร.ม.

ตร.ม.

พื้้�นที่่�ให้้เช่่า

พื้้�นที่่�ใช้้สอย

90.5%
อััตราการเช่่า

ข้้อมููลทั่่�วไป
ศููนย์์การค้้าเซ็็นทรััล มารีีนา ได้้รัับการพััฒนาจนแล้้วเสร็็จและเริ่่�มเปิิดดำเนิินการในเดืือน
กรกฎาคม ปีี 2538 โดยเป็็นอาคาร 3 ชั้้�น และอาคาร 2 ชั้้�น และไม่่มีีชั้้�นใต้้ดิิน โดยโครงการ
ตั้้�งอยู่่�เลขที่่� 78/54 และ 78/12 หมู่่� 9 ถนนพััทยาสาย 2 ตำบลหนองปรืือ อำเภอบางละมุุง
จัังหวััดชลบุุรีี

รายละเอีียดของโครงการเซ็็นทรััล มารีีนา
(ข้้อมููล ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564)
ผู้จำ�หน่ายทรัพย์สิน
ลักษณะการลงทุน

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
พื้นที่อาคาร

เซ็็นทรััลพััฒนา
1.	สิิทธิกิ ารเช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์ ซึ่่ง� ได้้แก่่ พื้้�นที่่ส่� ว่ นอาคาร (บางส่่วน) พื้้�นที่่ส่� ว่ นกลางและพื้้�นที่่จ� อดรถที่่เ� กี่่ยว
� เนื่่อ� งกัับโครงการ
ส่่วนที่่� CPNREIT เข้้าลงทุุน
อนึ่่�ง ทรััพย์์สิินที่่�เช่่านี้้�ไม่่รวมพื้้�นที่่�ส่่วนที่่�ให้้เช่่าแก่่ผู้้�เช่่าพื้้�นที่่�ที่่�มีีการชำระค่่าตอบแทนการเช่่าของสััญญาเช่่าระยะยาว
(ค่่าเซ้้ง) และพื้้�นที่่�จอดรถส่่วนที่่�เป็็นไปตามสิิทธิิของพื้้�นที่่�ดัังกล่่าว
2.	สิิทธิกิ ารเช่่าในงานระบบ ซึ่่ง� ได้้แก่่ ระบบไฟฟ้้า ระบบสาธารณููปโภค ระบบโทรศััพท์์ ลิิฟท์์ บัันไดเลื่่อ� น ระบบปรัับอากาศ
ระบบงานวิิศวกรรม ระบบบำบััดน้้ำเสีีย และสิ่่�งอำนวยความสะดวกต่่าง ๆ ซึ่่�งติิดตั้้�งและใช้้งานอยู่่�ในอาคารและ
สิ่่�งปลููกสร้้างในโครงการส่่วนที่่� CPNREIT จะเข้้าลงทุุน รวทั้้�งสิิทธิิใด ๆ ที่่�เกี่่�ยวกัับหรืือเกี่่�ยวเนื่่�องกัับงานระบบดัังกล่่าว
กรรมสิิทธิ์์ใ� นสัังหาริิมทรััพย์์ที่เ่� กี่่ยว
� เนื่่อ� งกัับโครงการส่่วนที่่� CPNREIT ลงทุุน อัันได้้แก่่ อุุปกรณ์์ตกแต่่ง เครื่่อ� งมืือ เครื่่อ� ง
ใช้้ ทั้้�งที่่ติ� ดิ ตรึึงตราและไม่่ติดิ ตรึึงตราถาวร รวมทั้้�งอุุปกรณ์์อื่น่� ใดที่่ใ� ช้้เพื่่อ� วััตถุปร
ุ ะสงค์์ในการประดัับตกแต่่งหรืืออำนวย
ความสะดวกให้้กัับผู้้�ใช้้บริิการอาคารและสิ่่�งปลููกสร้้างในโครงการ
ระยะเวลาประมาณ 14 ปีี (สััญญาสิ้้�นสุุดวัันที่่� 30 เมษายน 2578)
3. กรรมสิิทธิ์์�ในสัังหาริิมทรััพย์์ จากเซ็็นทรััลพััฒนาอัันได้้แก่่ อุุปกรณ์์ตกแต่่ง เครื่่�องมืือ เครื่่�องใช้้ ทั้้�งที่่�ติิดตรึึงตราและ
ไม่่ติิดตรึึงตราถาวร รวมทั้้�งอุุปกรณ์์อื่่�นใดที่่�ใช้้เพื่่�อวััตถุุประสงค์์ในการประดัับตกแต่่งหรืืออำนวยความสะดวกให้้กัับ
ผู้้�ใช้้บริิการอาคารและสิ่่�งปลููกสร้้างในโครงการส่่วนที่่� CPNREIT จะเข้้าลงทุุน ซึ่่�งตั้้�ง และ/หรืือติิดตรึึงตราอยู่่�บริิเวณ
ภายนอกหรืือภายในพื้้�นที่่�ของอาคารและสิ่่�งปลููกสร้้างในโครงการส่่วนที่่� CPNREIT จะเข้้าลงทุุน หรืือบนพื้้�นผิิวของ
ตััวอาคารและสิ่่�งปลููกสร้้างในโครงการส่่วนที่่� CPNREIT จะเข้้าลงทุุน และ/หรืือบริิเวณภายในพื้้�นที่่�เช่่าของผู้้�เช่่าพื้้�นที่่�
ในอาคารและสิ่่�งปลููกสร้้างในโครงการส่่วนที่่� CPNREIT จะเข้้าลงทุุน รวมทั้้�งสิิทธิิใด ๆ ที่่�เกี่่�ยวกัับหรืือเกี่่�ยวเนื่่�องกัับ
ทรััพย์์สิินดัังกล่่าว (แล้้วแต่่กรณีี) แต่่ทั้้�งนี้้�ไม่่ใช่่ทรััพย์์สิินที่่�มีีลัักษณะเป็็นส่่วนควบของอาคารและสิ่่�งปลููกสร้้าง

วันที่เข้าลงทุน

เซ็็นทรััลพััฒนา
พื้้�นที่่�ใช้้สอย (Gross Floor Area) รวมพื้้�นที่่�จอดรถ ประมาณ 45,149 ตารางเมตร
พื้้�นที่่�ให้้เช่่า (Gross Leasable Area) ประมาณ 15,453 ตารางเมตร
25 กุุมภาพัันธ์์ 2564

ราคาที่เข้าลงทุน

2,574 ล้้านบาท

แหล่งเงินทุนที่ใช้
รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินที่ลงทุนของ
ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

การออกและเสนอขายหน่่วยทรััสต์์เพิ่่�มเติิมจำนวน 355,557,300 หน่่วย ที่่�ราคาเสนอขาย 18.50 บาทต่่อหน่่วย
วัันที่่�ทำการประเมิินมููลค่่า : วัันที่่� 1 มกราคม 2564
วิิธีีที่่�ใช้้ในการประเมิินมููลค่่า : วิิธีีรายได้้ (Income Approach)
ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
มูลค่าประเมิน (ล้านบาท)
บริิษััท พาวเวอร์์แลนด์์ พลััส แอพไพรซััล จำกััด (PPA)
2,088
บริิษััท เอส.แอล.สแตนดาร์์ด แอพไพรซััล จำกััด (SL)
1,980
หมายเหตุุ: PP Aชื่่�อเดิิมคืือ บริิษััท จััสติิส พร็็อพเพอร์์ตี้้� แอนด์์ แอพไพรซััล จำกััด

ราคาทุน ณ 31 ธ.ค. 2564
มูลค่ายุติธรรม ณ 31 ธ.ค. 2564
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รายงานประจำ�ปี 2564

2,639 ล้้านบาท
2,188 ล้้านบาท

โครงการเซ็็นทรััล ลำำ�ปาง

45,716

16,080

ตร.ม.

ตร.ม.

พื้้�นที่่�ให้้เช่่า

พื้้�นที่่�ใช้้สอย

94.8%
อััตราการเช่่า

ข้้อมููลทั่่�วไป
ศููนย์์การค้้าเซ็็นทรััล ลำปาง ได้้รัับการพััฒนาจนแล้้วเสร็็จ และเริ่่�มเปิิดดำเนิินการในเดืือน
พฤศจิิกายน ปีี 2555 โดยเป็็นอาคาร 3 ชั้้�น และชั้้�นใต้้ดิิน 1 ชั้้�น ซึ่่�งเป็็นศููนย์์การค้้าประเภท
ไลฟ์์สไตล์์ (Lifestyle Shopping Center) ของภาคเหนืือด้้วยสถาปััตยกรรมแบบล้้านนาที่่เ� ป็็น
เอกลัักษณ์์ แปลกตาด้้วยแรงบัันดาลใจจากการเจาะฉลุุผสมผสานกัับรููปแบบกราฟฟิิกประยุุกต์์
โดยโครงการตั้้�งอยู่่�เลขที่่� 319 ถนนซุุปเปอร์์ไฮเวย์์สาย ลำปาง-งาว ตำบลสวนดอก อำเภอเมืือง
ลำปาง จัังหวััดลำปาง

รายละเอีียดของโครงการเซ็็นทรััล ลำปาง
(ข้้อมููล ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564)
ผู้จำ�หน่ายทรัพย์สิน
ลักษณะการลงทุน

บริิษััท เซ็็นทรััลพััฒนา ดีีเวลลอปเม้้นท์์ จำกััด
1. 	สิิทธิิการเช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์ ซึ่่�งได้้แก่่ พื้้�นที่่�ส่่วนอาคาร (บางส่่วน) พื้้�นที่่�ส่่วนกลาง และพื้้�นที่่�จอดรถที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับ
โครงการส่่วนที่่� CPNREIT เข้้าลงทุุน
อนึ่่�ง ทรััพย์์สิินที่่�เช่่านี้้�ไม่่รวมพื้้�นที่่�ส่่วนที่่�ให้้เช่่าแก่่ผู้้�เช่่าพื้้�นที่่�ที่่�มีีการชำระค่่าตอบแทนการเช่่าของสััญญาเช่่าระยะยาว
(ค่่าเซ้้ง) และพื้้�นที่่�จอดรถส่่วนที่่�เป็็นไปตามสิิทธิิของพื้้�นที่่�ดัังกล่่าว
2. 	สิิทธิิการเช่่าในงานระบบ ซึ่่�งได้้แก่่ ระบบไฟฟ้้า ระบบสาธารณููปโภค ระบบโทรศััพท์์ ลิิฟท์์ บัันไดเลื่่�อน ระบบปรัับ
อากาศ ระบบงานวิิศวกรรม ระบบบำบััดน้้ำเสีีย และสิ่่�งอำนวยความสะดวกต่่าง ๆ ซึ่่�งติิดตั้้�งและใช้้งานอยู่่�ในอาคาร
และสิ่่�งปลููกสร้้างในโครงการส่่วนที่่� CPNREIT จะเข้้าลงทุุน รวมทั้้�งสิิทธิิใด ๆ ที่่�เกี่่�ยวกัับหรืือเกี่่�ยวเนื่่�องกัับงานระบบ
ดัังกล่่าว
ระยะเวลาประมาณ 21 ปีี (สััญญาสิ้้�นสุุดวัันที่่� 16 ธัันวาคม 2584)
3. กรรมสิิทธิ์์�ในสัังหาริิมทรััพย์์ อัันได้้แก่่ อุุปกรณ์์ตกแต่่ง เครื่่�องมืือ เครื่่�องใช้้ ทั้้�งที่่�ติิดตรึึงตราและไม่่ติิดตรึึงตรา
ถาวร รวมทั้้�งอุุปกรณ์์อื่่�นใดที่่�ใช้้เพื่่�อวััตถุุประสงค์์ในการประดัับตกแต่่งหรืืออำนวยความสะดวกให้้กัับผู้้�ใช้้บริิการ
อาคารและสิ่่ง� ปลููกสร้้างในโครงการส่่วนที่่� CPNREIT จะเข้้าลงทุุน ซึ่่ง� ตั้้ง� และ/หรืือติิดตรึึงตราอยู่่�บริิเวณภายนอกหรืือ
ภายในพื้้�นที่่�ของอาคารและสิ่่�งปลููกสร้้างในโครงการส่่วนที่่� CPNREIT จะเข้้าลงทุุน หรืือบนพื้้�นผิิวของตััวอาคารและ
สิ่่�งปลููกสร้้างในโครงการส่่วนที่่� CPNREIT จะเข้้าลงทุุน และ/หรืือบริิเวณภายในพื้้�นที่่�เช่่าของผู้้�เช่่าพื้้�นที่่�ในอาคารและ
สิ่่ง� ปลููกสร้้างในโครงการส่่วนที่่� CPNREIT จะเข้้าลงทุุน รวมทั้้�งสิิทธิใิ ด ๆ ที่่เ� กี่่ยวกั
� บั หรืือเกี่่ยว
� เนื่่อ� งกัับทรััพย์์สินิ ดัังกล่่าว
(แล้้วแต่่กรณีี) แต่่ทั้้�งนี้้�ไม่่ใช่่ทรััพย์์สิินที่่�มีีลัักษณะเป็็นส่่วนควบของอาคารและสิ่่�งปลููกสร้้าง

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
พื้นที่อาคาร

เซ็็นทรััลพััฒนา
พื้้�นที่่�ใช้้สอย (Gross Floor Area) รวมพื้้�นที่่�จอดรถ ประมาณ 45,716 ตารางเมตร
พื้้�นที่่�ให้้เช่่า (Gross Leasable Area) ประมาณ 16,080 ตารางเมตร
25 กุุมภาพัันธ์์ 2564
3,098 ล้้านบาท
การออกและเสนอขายหน่่วยทรััสต์์เพิ่่�มเติิมจำนวน 355,557,300 หน่่วย ที่่�ราคาเสนอขาย 18.50 บาทต่่อหน่่วย
วัันที่่�ทำการประเมิินมููลค่่า : วัันที่่� 1 มกราคม 2564
วิิธีีที่่�ใช้้ในการประเมิินมููลค่่า : วิิธีีรายได้้ (Income Approach)
ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
มูลค่าประเมิน (ล้านบาท)
บริิษััท พาวเวอร์์แลนด์์ พลััส แอพไพรซััล จำกััด (PPA)
2,693
บริิษััท เอส.แอล.สแตนดาร์์ด แอพไพรซััล จำกััด (SL)
2,678

วันที่เข้าลงทุน
ราคาที่เข้าลงทุน
แหล่งเงินทุนที่ใช้
รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินที่ลงทุนของ
ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

หมายเหตุุ: PPA ชื่่�อเดิิมคืือ บริิษััท จััสติิส พร็็อพเพอร์์ตี้้� แอนด์์ แอพไพรซััล จำกััด

ราคาทุน ณ 31 ธ.ค. 2564
มูลค่ายุติธรรม ณ 31 ธ.ค. 2564

3,261 ล้้านบาท
2,934 ล้้านบาท
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ผลการดำเนิินงานของทรััพย์์สิินแต่่ละโครงการสามารถสรุุปรวมได้้ดัังต่่อไปนี้้�
โครงการ

เซ็็นทรััล พระราม 2
เซ็็นทรััล พระราม 3
เซ็็นทรััล ปิ่่�นเกล้้า
ปิ่่�นเกล้้า ทาวเวอร์์เอ และบีี
เซ็็นทรััล เชีียงใหม่่ แอร์์พอร์์ต
เซ็็นทรััล พััทยา
อาคารสำนัักงานเดอะไนน์์ ทาวเวอร์์ส
อาคารสำนัักงานยููนิิลีีเวอร์์ เฮ้้าส์์
เซ็็นทรััล มารีีนา
เซ็็นทรััล ลำปาง
รวม/เฉลี่่�ย
โรงแรมฮิิลตััน พััทยา

พื้นที่
(ตร.ม.)

อัตราการเช่า
เฉลี่ยทั้งปี 2564
(ร้อยละ)

85,156
36,028
27,689
34,096
37,073
29,169
59,150
18,527
15,453
16,080
358,421
304 ห้้อง/1

94.0
91.5
98.1
81.8
95.5
91.7
81.6
100.0
90.5
94.8
91.0
31.4

รายได้ค่าเช่าและ
ค่าบริการสำ�หรับปี 2564
(ล้านบาท)

800.4
396.8
550.7
159.7
362.9
242.9
453.4
207.8
71.4
183.1
3,429.1
72.5

หมายเหตุุ : /1 อยู่่�ระหว่่างขอใบอนุุญาตสำหรัับ 304 ห้้อง

การจััดหาผลประโยชน์์
CPNREIT มีีวััตถุปร
ุ ะสงค์์ที่จ่� ะสร้้างผลตอบแทนจากการลงทุุนในระดัับที่่ดีี� และต่่อเนื่่อ� งในระยะยาวให้้แก่่ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ โดยผู้้�จัดั การกองทรััสต์์
มีีหน้้าที่่�ดำเนิินการจััดหาประโยชน์์จากทรััพย์์สิินของ CPNREIT โดยการกำหนดนโยบายและกลยุุทธ์์ที่่�เหมาะสมในการบริิหารจััดการทรััพย์์สิิน
ของ CPNREIT เพื่่�อสร้้างรายได้้ในเชิิงพาณิิชย์์ให้้แก่่ CPNREIT และก่่อให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุดต่่อผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์โดยรวม โดยผู้้�จััดการกอง
ทรััสต์์ได้้ทำสััญญาแต่่งตั้้�งและว่่าจ้้างผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ หรืือจะทำสััญญาแต่่งตั้้�งและว่่าจ้้างผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ให้้ทำหน้้าที่่�ผู้้�บริิหาร
อสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อจััดหาประโยชน์์จากทรััพย์์สิินที่่�ลงทุุนอยู่่�เดิิมและทรััพย์์สิินที่่�จะลงทุุนเพิ่่�มเติิม โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
โครงการ

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

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�มฮิิลตัันให้้เป็็นผู้บ้� ริิหารโรงแรม

ทรััพย์์สิินที่่�ลงทุุนเพิ่่�มในปีี 2563
อาคารสำนัักงานเดอะไนน์์ ทาวเวอร์์ส

GLAND

อาคารสำนัักงานยููนิิลีีเวอร์์ เฮ้้าส์์

สเตอร์์ลิิง

ทรััพย์์สิินที่่�ลงทุุนเพิ่่�มในปีี 2564
โครงการเซ็็นทรััล มารีีนา

เซ็็นทรััลพััฒนา

โครงการเซ็็นทรััล ลำปาง

เซ็็นทรััลพััฒนา

24

รายงานประจำ�ปี 2564

ผู้้�จััดการกองทรััสต์์ เซ็็นทรััลพััฒนา GLAND สเตอร์์ลิิง และซีีพีีเอ็็น
พััทยา โฮเทล มีีความสััมพัันธ์์เป็็นบุุคคลที่่�เกี่่�ยวโยงกััน โดยเซ็็นทรััล
พััฒนาถืือหุ้้�นในผู้้�จััดการกองทรััสต์์ร้้อยละ 100.0 และกลุ่่�มเซ็็นทรััล
พััฒนาถืือหุ้้�นใน ซีีพีีเอ็็น พััทยา โฮเทล ร้้อยละ 100.0 นอกจากนี้้�
กลุ่่�มเซ็็นทรััลพััฒนาถืือหุ้้�นใน GLAND ร้้อยละ 67.5 โดยที่่� GLAND
ถืือหุ้้�นในสเตอร์์ลิิงร้้อยละ 100.0

•

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
และปรัับปรุุงศููนย์์การค้้าและอาคารสำนัักงาน เพื่่�อรัักษา
ภาพลัักษณ์์ที่่�ดีีและความทัันสมััยต่่อผู้้�เช่่าและลููกค้้า

เพื่่อ� ให้้บรรลุุวัตถุ
ั ปร
ุ ะสงค์์ที่จ่� ะบริิหารทรััพย์์สินิ ที่่� CPNREIT เข้้าลงทุุน
ให้้ประสบความสำเร็็จในระยะยาวและสามารถสร้้างผลตอบแทน
ในระดัับที่่ดีี� ให้้แก่่ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ ผู้้�จัดั การกองทรััสต์์มีีกลยุุทธ์ใ์ นการ
จััดหาประโยชน์์จากทรััพย์์สิินที่่� CPNREIT เข้้าลงทุุนดัังนี้้�

•

การกำหนดอััตราค่่าเช่่าและค่่าบริิการให้้มีีความเหมาะสม

•

การติิ ด ตามผลการดำเนิิ น งานของ CPNREIT ในแต่่ ล ะปีี
โดยเปรีียบเทีียบกัับงบประมาณประจำปีี รวมถึึงผลประกอบ
การของ CPNREIT ในอดีีต และหากผลประกอบการของ
CPNREIT ไม่่ เ ป็็ น ไปตามเป้้ า หมายที่่� ก ำหนดไว้้ ผู้้�จัั ด การ
กองทรัั ส ต์์ จ ะวิิ เ คราะห์์ เ พื่่� อ หาสาเหตุุ รวมถึึ ง ปรัั บ ปรุุ ง และ
พััฒนาแผนการดำเนิินงานที่่�จำเป็็น เพื่่�อให้้สามารถบรรลุุ
เป้้าหมายที่่�กำหนดไว้้

•

ติิดตามผลการดำเนิินงานของผู้เ้� ช่่าหลัักในส่่วนที่่เ� ป็็นทรััพย์์สินิ
ประเภทโรงแรมโดยเปรีียบเทีียบกัับ งบประมาณประจำปีี
รวมถึึงผลประกอบการในอดีีต (หากมีี) หากผลประกอบการ
ไม่่เป็็นไปตามเป้้าหมายที่่�กำหนดไว้้ ผู้้�จััดการกองทรััสต์์จะ
วิิเคราะห์์เพื่่�อหาสาเหตุุรวมถึึงปรัับปรุุงและพััฒนาแผนการ
ดำเนิินงานเพื่่�อให้้สามารถบรรลุุเป้้าหมายที่่�คาดไว้้

•

การวิิ เ คราะห์์ ข้้ อ มูู ล ตลาดและข้้ อ มูู ล ลูู ก ค้้ า อย่่ า งสม่่ำเสมอ
เพื่่อ� ปรัับเปลี่่ย� นสััดส่่วนประเภทของร้้านค้้าภายในศููนย์์การค้้า
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
ตลาดและข้้อมููลผู้เ้� ช่่าอาคารสำนัักงาน เพื่่อ� ปรัับปรุุงการบริิการ
ให้้สามารถตอบสนองความต้้องการของลููกค้้าได้้

•

การดำเนิินกลยุุทธ์ท์ างการตลาด โดยมุ่่�งเน้้นในการดึึงดููดลููกค้้า
เป้้าหมายให้้เข้้ามาใช้้บริิการ เพื่่�อผลัักดัันยอดขายให้้กัับร้้าน
ค้้า และสร้้างประสบการณ์์ที่ดีี่� ให้้แก่่ลูกู ค้้า โดยการจััดกิิจกรรม
ส่่งเสริิมการขายที่่�สอดคล้้องกัับกลยุุทธ์์ดัังกล่่าว โดยอาศััย
ข้้อมููลจากการวิิจัยต
ั ลาดและการทำงานร่่วมกับั ห้้างสรรพสิินค้้า
และบริิษัทั ในเครืือเซ็็นทรััล และพัันธมิิตรทางธุุรกิจต่
ิ า่ ง ๆ ซึ่่ง� จะ
ดำเนิินควบคู่่�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 ตลอดจนการนำเทคโนโลยีีที่่�ทัันสมััยมาใช้้
เพื่่�อเพิ่่�มความพึึงพอใจของลููกค้้า และลดต้้นทุุนในการดำเนิิน
ธุุรกิจิ อาทิิ การพััฒนาระบบจอดรถ จุุดประชาสััมพัันธ์์ และ
ห้้องน้้ำ เป็็นต้้น

ทั้้�งนี้้� CPNREIT มีีนโยบายจััดหาประโยชน์์จากทรััพย์์สิินที่่�เข้้าลงทุุน
โดยลัักษณะของการจััดหาประโยชน์์ขึ้้�นอยู่่�กัับประเภทของทรััพย์์สิิน
ว่่าเป็็นศููนย์์การค้้า อาคารสำนัักงาน หรืือโรงแรม โดยมีีลัักษณะของ
การจััดหาประโยชน์์จากทรััพย์์สิินแต่่ละประเภทดัังต่่อไปนี้้�

การจัั ด หาผลประโยชน์์ จ ากทรัั พ ย์์ สิิ น ประเภท
ศููนย์์การค้้าและอาคารสำำ�นัักงาน
รููปแบบของการจััดหาประโยชน์์
CPNREIT มีีนโยบายในการจััดหาประโยชน์์จากทรััพย์์สิินประเภท
ศููนย์์การค้้าและอาคารสำนัักงาน โดยการนำพื้้�นที่่�ของทรััพย์์สิิน
ออกให้้เช่่าแก่่ผู้เ้� ช่่า รวมถึึงการให้้บริิการที่่เ� กี่่ยว
� ข้้องกัับการให้้เช่่าพื้้�นที่่�
โดยผู้้�จััดการกองทรััสต์์จะแต่่งตั้้�งผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ ซึ่่�งจะ
จััดการและบริิหารงานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับอสัังหาริิมทรััพย์์ ได้้แก่่ การนำ
ทรััพย์์สิินไปจััดหาประโยชน์์ในรููปของการให้้เช่่าพื้้�นที่่� รวมถึึงการให้้
บริิการที่่เ� กี่่ยว
� ข้้องกัับการให้้เช่่าพื้้�นที่่� ตามนโยบายและแผนธุุรกิจข
ิ อง
ผู้้�จััดการกองทรััสต์์ การจััดหาผู้้�เช่่าพื้้�นที่่�ภายในโครงการ การติิดต่่อ
ประสานงานและอำนวยความสะดวกให้้แก่่ผู้้�เช่่าพื้้�นที่่� การจััดเก็็บ
ค่่าเช่่าและค่่าบริิการเพื่่อ� นำส่่ง CPNREIT ตลอดจนการบำรุุงรัักษาและ
ซ่่อมแซมอสัังหาริิมทรััพย์์ของ CPNREIT ให้้อยู่่�ในสภาพที่่ดีี� และพร้้อม
จััดหาประโยชน์์ ทั้้�งนี้้� CPNREIT จะเข้้าทำสััญญาเช่่ากัับผู้้�เช่่าพื้้�นที่่�/
ผู้้�รัับบริิการโดยตรง โดยสััญญาส่่วนใหญ่่ จะมีีความเป็็นมาตรฐาน
และมีีหลัักเกณฑ์์และเงื่่�อนไขหลัักของสััญญาที่่�คล้้ายคลึึงกัันสำหรัับ
ผู้้�เช่่าพื้้�นที่่�และผู้้�รัับบริิการทุุกราย
สำหรัับทรััพย์์สิินประเภทศููนย์์การค้้า สััญญาเช่่าจะแบ่่งออกเป็็น
2 ประเภทหลััก ได้้แก่่ สััญญาเช่่าที่่�กำหนดค่่าเช่่าแบบอััตราคงที่่�
(Fixed-Rate) และสััญญาเช่่าที่่ก� ำหนดค่่าเช่่าแบบเรีียกเก็็บเป็็นอััตรา
ของยอดรายได้้ของผู้้�เช่่า (Consignment) สำหรัับทรััพย์์สิินประเภท
อาคารสำนัักงาน สััญญาเช่่าจะเป็็นประเภทสััญญาเช่่าที่่ก� ำหนดค่่าเช่่า
แบบอััตราคงที่่� (Fixed-Rate) ทั้้�งหมด
สัั ญ ญาเช่่ า แต่่ ล ะประเภทมีีข้้ อ ดีีแตกต่่ า งกัั น โดยสัั ญ ญาเช่่ า แบบ
Fixed-Rate จะทำให้้ CPNREIT มีีรายได้้และกระแสเงิินสดจากการ
ให้้เช่่าพื้้�นที่่แ� ละบริิการที่่มั่่� น� คงในแต่่ละเดืือน ในขณะที่่สั� ญ
ั ญาเช่่าแบบ
Consignment จะทำให้้ CPNREIT มีีโอกาสได้้รัับรายได้้ค่่าเช่่าและ
บริิการที่่�เพิ่่�มมากขึ้้�นในแต่่ละเดืือน (Upside Potential) ในกรณีีที่่�
ผู้้�เช่่าพื้้�นที่่�มีีรายได้้ที่่�ดีีขึ้้�น ทั้้�งนี้้� ลัักษณะในการเข้้าทำสััญญาว่่าจะเป็็น
แบบ Fixed-Rate หรืือ Consignment จะขึ้้น� อยู่่�กัับประเภทธุุรกิจข
ิ อง
ผู้เ้� ช่่า แนวปฏิิบัติั ทิ างธุุรกิจข
ิ องผู้เ้� ช่่า การเจรจาต่่อรองระหว่่างผู้ใ้� ห้้เช่่า
และผู้้�เช่่า รวมถึึงความน่่าเชื่่อ� ถืือของระบบรายงานยอดขายของผู้เ้� ช่่า
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นอกจากนี้้� การให้้ เ ช่่ า พื้้� น ที่่� แ ก่่ ผู้้� เ ช่่ า สำหรัั บ ทรัั พ ย์์ สิิ น ประเภท
ศููนย์์การค้้าและอาคารสำนัักงานจะเป็็นการให้้เช่่าพื้้�นที่่แ� ก่่ผู้เ้� ช่่าหลาย
ราย (ยกเว้้นโครงการอาคารสำนัักงานยููนิิลีีเวอร์์ เฮ้้าส์์) โดยลัักษณะ
ผู้้�เช่่าพื้้�นที่่�ในโครงการศููนย์์การค้้าสามารถแบ่่งได้้เป็็น 2 ประเภทใหญ่่
ได้้แก่่ ผู้้�เช่่าหลััก (Anchor Tenant) ซึ่่�งมีีการเช่่าพื้้�นที่่�ตั้้�งแต่่ 700
ตารางเมตรขึ้้�นไป และผู้เ้� ช่่าประเภทร้้านค้้า (In-line Tenant) ซึ่่ง� มีีการ
เช่่าพื้้�นที่่น้� อ้ ยกว่่า 700 ตารางเมตร โดยผู้้�เช่่าประเภท Anchor Tenant
ซึ่่�งส่่วนใหญ่่เป็็นผู้้�เช่่าประเภทโรงภาพยนตร์์และร้้านค้้าประเภท
Specialty Store ต่่าง ๆ (เช่่น ร้้านจำหน่่ายเครื่่อ� งใช้้และอุุปกรณ์์ไฟฟ้้า
ร้้านอุุปกรณ์์กีีฬา ร้้านหนัังสืือ ศููนย์์ออกกำลัังกาย (Fitness Center))
จะช่่วยเพิ่่�มความน่่าสนใจให้้แก่่ศููนย์์การค้้า และช่่วยดึึงดููดให้้มีีคน
เข้้ามาจัับจ่่ายซื้้�อสิินค้้าและใช้้บริิการภายในศููนย์์การค้้า และทำให้้
ผู้้�เช่่าประเภทร้้านค้้าเข้้ามาเช่่าพื้้�นที่่�ภายในศููนย์์การค้้าเพิ่่�มมากขึ้้�น
จากรูู ป แบบการจัั ด หาประโยชน์์ดัั 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
ศููนย์์การค้้าและอาคารสำนัักงานจะเป็็นรายได้้ค่่าเช่่าและค่่าบริิการ
ซึ่่� ง เกิิ ด จากการนำพื้้� น ที่่� ข องทรัั พ ย์์ สิิ น ประเภทศูู น ย์์ ก ารค้้ า และ
อาคารสำนัักงานที่่� CPNREIT ลงทุุน ออกให้้เช่่าและให้้บริิการที่่�
เกี่่�ยวเนื่่�องกัับการให้้เช่่าพื้้�นที่่�แก่่ลููกค้้าที่่�เป็็นผู้้�ประกอบการธุุรกิิจค้้า
ปลีีกและบริิการประเภทต่่าง ๆ (สำหรัับศููนย์์การค้้า) และลููกค้้าที่่�เป็็น
องค์์กรธุุรกิิจ หน่่วยงานราชการ สถาบัันการเงิิน สถาบัันการศึึกษา
(เช่่น โรงเรีียนกวดวิิชา สถาบัันภาษา ศููนย์์ฝึกึ อบรมคอมพิิวเตอร์์) ฯลฯ
(สำหรัับอาคารสำนัักงาน) โดย CPNREIT จะคิิดค่่าเช่่าและค่่าบริิการ
ที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับการให้้เช่่าพื้้�นที่่�ตามขนาด ที่่�ตั้้�งของพื้้�นที่่�เช่่า รููปแบบ
การเช่่า ระยะเวลาที่่�เช่่าและประเภทธุุรกิิจของผู้้�เช่่า โดยอ้้างอิิง
จากรายการอััตราค่่าเช่่าพื้้�นที่่�และค่่าบริิการ (Price List) ของแต่่ละ
ศููนย์์ โดย CPNREIT จะยัังมีีรายได้้อื่่�น ๆ ในรููปของรายได้้ส่่วนที่่�เกี่่�ยว
เนื่่�องกัับรายได้้ค่่าเช่่าและค่่าบริิการ เช่่น ค่่าบริิการที่่�จอดรถ และ
ค่่าป้้ายโฆษณา เป็็นต้้น
ผู้้� เ ช่่ า รายใหญ่่ ข องกองทรัั ส ต์์ ที่่� เ ป็็ น กลุ่่�มบุุ ค คลที่่� เ กี่่� ยว ข้้ อ งกัั บ
ผู้้�จััดการกองทรััสต์์จากการเป็็นกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ เซ็็นทรััลพััฒนา
ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ของผู้้�จััดการกองทรััสต์์ ได้้แก่่ บริิษััท สรรพสิินค้้า
เซ็็นทรััล จำกััด บริิษััท เซ็็นทรััล เรสตอรองส์์ กรุ๊๊�ป จำกััด บริิษััท
เซ็็นทรััลเทรดดิ้้�ง จำกััด และ บริิษััท เซ็็นทรััล ฟู้้�ด รีีเทล จำกััด ซึ่่�ง
คิิดเป็็นสััดส่่วนประมาณร้้อยละ 5.1 ของรายได้้ค่่าเช่่าและค่่าบริิการ
ซึ่่ง� ผู้้�จัดั การกองทรััสต์์ได้้สอบทานวิิเคราะห์์อัตร
ั 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
การจััดหาประโยชน์์สำหรัับโครงการอาคารสำนัักงานยููนิิลีีเวอร์์ เฮ้้าส์์
จะเป็็นการปล่่อยเช่่าช่่วงให้้กัับผู้้�เช่่าจำนวนน้้อยราย โดยมีีผู้้�เช่่าหลััก
คืือ ยููนิิลีีเวอร์์ ไทย เทรดดิ้้�ง ซึ่่�งเป็็นบริิษััทในเครืือของ Unilever
ซึ่่�งเป็็นกลุ่่�มบริิษััทระดัับโลกที่่�ทำธุุรกิิจเกี่่�ยวกัับสิินค้้าอุุปโภคบริิโภค
โดย ณ วัันที่่� 1 พฤศจิิกายน 2563 ยููนิิลีีเวอร์์ ไทย เทรดดิ้้�ง มีีการเช่่า
พื้้�นที่่�ทั้้�งหมด 12,326 ตารางเมตร คิิดเป็็นร้้อยละ 66.5 ของพื้้�นที่่�ให้้
เช่่าทั้้�งหมดของโครงการอาคารสำนัักงานยููนิลีีิ เวอร์์ เฮ้้าส์์ อนึ่่�ง สััญญา
เช่่าช่่วงระหว่่าง CPNREIT และ ยููนิลีีิ เวอร์์ ไทย เทรดดิ้้ง� จะมีีระยะเวลา
เท่่ากัับสััญญาเช่่าที่่� CPNREIT จะลงทุุนในโครงการอาคารสำนัักงาน
ยููนิิลีีเวอร์์ เฮ้้าส์์ (สิ้้�นสุุดวัันที่่� 14 พฤศจิิกายน 2577)
ทั้้�งนี้้� ถึึงแม้้สัญ
ั ญาเช่่าช่่วงที่่� CPNREIT เข้้าทำกัับ ยููนิลีีิ เวอร์์ ไทย เทรดดิ้้ง�
จะมีีการจดทะเบีียนสิิทธิกิ ารเช่่าช่่วง แต่่ข้อ้ กำหนดของสััญญาเช่่าช่่วง
ยัังให้้สิิทธิิ ยููนิิลีีเวอร์์ ไทย เทรดดิ้้�ง ในการบอกเลิิกสััญญาโดยให้้แจ้้ง
CPNREIT ทราบล่่วงหน้้าไม่่น้้อยกว่่า 90 วััน โดยที่่� ยููนิิลีีเวอร์์ ไทย
เทรดดิ้้�ง จะต้้องชดใช้้ค่่าเสีียหายให้้แก่่ CPNREIT ในอััตราร้้อยละ
30.0 ของจำนวนค่่าเช่่าและค่่าบริิการสำหรัับระยะเวลาการเช่่าและ
การบริิการที่่�เหลืืออยู่่� หรืือ CPNREIT อาจริิบเงิินประกัันตามสััญญา
เช่่าและสััญญาบริิการแทนก็็ได้้ แล้้วแต่่จำนวนใดจะสููงกว่่า
อย่่างไรก็็ดีี หากยููนิิลีีเวอร์์ ไทย เทรดดิ้้�ง ใช้้สิิทธิิในการเลิิกสััญญา
เช่่าช่่วงดัังกล่่าว CPNREIT อาจไม่่สามารถหาผู้้�เช่่ารายใหม่่ (รายเดีียว
หรืือหลายราย) มาทดแทนยููนิิลีีเวอร์์ ไทย เทรดดิ้้�ง ซึ่่�งเป็็นผู้้�เช่่า
หลัักได้้ทัันทีี ซึ่่�งในกรณีีนี้้� CPNREIT อาจจำเป็็นที่่�จะต้้องดััดแปลง
พื้้� น ที่่� เ พื่่� อ ให้้ ส ามารถนำพื้้� น ที่่� อ อกให้้ เ ช่่ า แก่่ ผู้้� เ ช่่ า รายย่่ อ ยอื่่� น ได้้
โดยการดำเนิินการดัังกล่่าวจะมีีต้้นทุุนค่่าใช้้จ่่ายและมีีระยะเวลาใน
การดำเนิินการ โดยในระหว่่างการดำเนิินการดัังกล่่าว CPNREIT
อาจไม่่สามารถหาผู้้�เช่่ารายใหม่่ได้้ ซึ่่�งอาจส่่งผลกระทบโดยตรงต่่อ
รายได้้ของ CPNREIT และส่่งผลกระทบต่่อความสามารถในการจ่่าย
ประโยชน์์ตอบแทนของ CPNREIT
อนึ่่� ง เนื่่� อ งจากโครงการอาคารสำนัั ก งานยูู นิิ ลีี เวอร์์ เฮ้้ า ส์์ เป็็ น
อาคารสำนัักงานที่่�อยู่่�ในบริิเวณที่่�ตั้้�งที่่�มีีจุุดเด่่นและมีีข้้อได้้เปรีียบ
เพราะตั้้�งอยู่่�ในศููนย์์กลางย่่านธุุรกิิจ (Central Business District)
แห่่งใหม่่บริิเวณถนนพระราม 9 และอยู่่�ติิดกัับโครงการขนส่่งมวลชน
ที่่�สำคััญคืือรถไฟฟ้้ามหานคร ประกอบกัับยููนิิลีีเวอร์์ ไทย เทรดดิ้้�ง
ได้้ลงทุุนตกแต่่งพื้้�นที่่ภ� ายในโครงการอาคารสำนัักงานยููนิลีีิ เวอร์์ เฮ้้าส์์
ซึ่่�งหากยููนิิลีีเวอร์์ ไทย เทรดดิ้้�ง ประสงค์์จะย้้ายสถานที่่�เช่่าก็็อาจ
มีีต้้นทุุนในการดำเนิินการ (Switching Cost) ที่่�ค่่อนข้้างสููง ด้้วย
เหตุุผลดัังกล่่าว จึึงอาจเป็็นเหตุุจูงู ใจที่่จ� ะทำให้้ ยููนิลีีิ เวอร์์ ไทย เทรดดิ้้ง�
ไม่่ตััดสิินใจย้้ายสถานที่่�เช่่าจากโครงการอาคารสำนัักงานยููนิิลีีเวอร์์
เฮ้้าส์์ ไปยัังสถานที่่�อื่่�น

ข้้อมููลของผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์
1. บริิษััท เซ็็นทรััลพััฒนา จำำ�กััด (มหาชน)
•		ประสบการณ์์ ใ นการบริิ ห ารอสัั ง หาริิ ม ทรัั พ ย์์ ที่่�
เกี่่�ยวข้้อง (ศููนย์์การค้้าและอาคารสำนัักงาน)
บริิษััท เซ็็นทรััลพััฒนา จำกััด (มหาชน) (“เซ็็นทรััลพััฒนา”)
ก่่อตั้้�งขึ้้�นเมื่่�อวัันที่่� 17 มิิถุุนายน 2523 โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อ
พััฒนาและบริิหารศููนย์์การค้้าขนาดใหญ่่แบบครบวงจร เซ็็นทรััล
พััฒนาเข้้าจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
(“ตลาดหลัักทรััพย์์ฯ”) เมื่่�อวัันที่่� 1 มีีนาคม 2538 โดย ณ สิ้้�นปีี
2564 เซ็็นทรััลพััฒนามีีทุุนที่่�ออกและชำระแล้้วทั้้�งสิ้้�น 2,244
ล้้านบาท ในปีี 2561 เซ็็นทรััลพััฒนาได้้เข้้าซื้้�อหุ้้�นใน บมจ.
แกรนด์์ คาแนล แลนด์์ (GLAND) ในสััดส่่วนร้้อยละ 67.5 โดย
ทรััพย์์สิินของ GLAND ประกอบด้้วย 1) อาคารสำนัักงาน
เดอะไนน์์ ทาวเวอร์์ส 2) อาคารสำนัักงานยููนิิลีีเวอร์์ เฮ้้าส์์ โดย
ทั้้�ง 2 โครงการอยู่่�ภายใต้้การ ลงทุุนสิิทธิิการเช่่าระยะยาวของ
CPNREIT 3) อาคารสำนัักงานจีี ทาวเวอร์์ 4) อสัังหาริิมทรััพย์์
เพื่่อ� การขาย เบลล์์ และ 5) ที่่ดิ� นิ ยัังไม่่ได้้พัฒ
ั นาอีีก 4 แปลง และ
ในปีี 2564 เซ็็นทรััลพััฒนาได้้เข้้าซื้้�อหุ้้�นใน บมจ. สยามฟิิวเจอร์์
ดีีเวลอปเมนท์์ (SF) ในสััดส่่วนร้้อยละ 96.0 ณ สิ้้�นปีี 2564 โดย
ทรััพย์์สิินของ SF ประกอบด้้วย 1) โครงการศููนย์์การค้้าขนาด
เล็็ก 18 แห่่ง 2) ร่่วมลงทุุนในโครงการศููนย์์การค้้าขนาดใหญ่่
1 แห่่ง (เมกาบางนา) 3) ที่่�ดิินของกิิจการร่่วมลงทุุนที่่�ยัังไม่่ได้้
พััฒนาในกรุุงเทพฯ รอบนอก
เซ็็นทรััลพััฒนาประกอบธุุรกิิจพััฒนาโครงการศููนย์์การค้้าและ
อสัังหาริิมทรััพย์์ประเภทอื่่�นที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องในรููปแบบโครงการ
อสัังหาริิมทรััพย์์แบบผสม ประกอบด้้วย อาคารสำนัักงาน
โรงแรมและที่่�พัักอาศััย เพื่่�อเพิ่่�มมููลค่่าให้้กัับโครงการ โครงการ
โดย ณ สิ้้�นปีี 2564 (ยัังไม่่รวมธุุรกิิจของ SF ที่่�กล่่าวไว้้ข้้างต้้น)
เซ็็นทรััลพััฒนา มีีอสัังหาริิมทรััพย์์ภายใต้้การบริิหาร ประกอบ
ด้้วย ศููนย์์การค้้า 36 แห่่ง อยู่่�ในกรุุงเทพฯ และปริิมณฑล 15 แห่่ง
ในต่่ า งจัั ง หวัั ด 20 แห่่ ง และในประเทศมาเลเซีีย 1 แห่่ ง
อาคารสำนัักงาน 10 แห่่งในกรุุงเทพฯ โรงแรม 2 แห่่ง คืือ
โรงแรมเซ็็นทาราและคอนเวนชััน เซ็็นเตอร์์ อุุดรธานีี และ
โรงแรมฮิิลตััน พััทยา โครงการที่่�พัักอาศััยเพื่่�อเช่่า 1 แห่่ง
และโครงการที่่�พัักอาศััยเพื่่�อขาย 22 แห่่ง และมีีการลงทุุนใน
CPNREIT และกองทุุนรวมสิิทธิิการเช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์ CPN
คอมเมอร์์เชีียล โกรท (“CPNCG”)
สำหรัั บ ธุุ รกิิ จศูู น ย์์ ก ารค้้ า ของเซ็็ น ทรัั ล พัั ฒ นานั้้� น ณ วัั น ที่่�
31 ธัันวาคม 2564 ตามข้้อมููลจากรายงานประจำปีีล่่าสุุดของ
เซ็็นทรััลพััฒนา สำหรัับปีี 2564 เซ็็นทรััลพััฒนามีีโครงการ
ศููนย์์การค้้าภายใต้้การบริิหารงานรวมทั้้�งสิ้้�น 36 โครงการ
ในกรุุงเทพฯ และปริิมณฑล 15 โครงการ และต่่างจัังหวััด 20

โครงการ และอีีก 1 โครงการในประเทศมาเลเซีีย โดยเซ็็นทรััล
พััฒนายัังมุ่่�งพััฒนาและขยายธรุุกิิจศููนย์์การค้้าด้้วยการเปิิด
ศููนย์์การค้้าใหม่่ทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ การปรัับปรุุง
ศููนย์์การค้้าเดิิมให้้ทัันสมััย และการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการใช้้
พื้้�นที่่ใ� นศููนย์์การค้้าในการสร้้างรายได้้อย่่างต่่อเนื่่อ� ง ด้้วยแนวคิิด
การเป็็นศููนย์์กลางของการใช้้ชีีวิิต (Center of Life) เพื่่�อตอบ
โจทย์์ผู้บ้� ริิโภคที่่มีี� ความชััดเจนในวิิถีีการดำเนิินชีีวิิต (Lifestyle)
มากขึ้้น� โดยนำเสนอสิินค้้าและบริิการที่่ห� ลากหลายให้้แก่่ผู้้�มาใช้้
จ่่ายที่่�ศููนย์์การค้้าของเซ็็นทรััลพััฒนาควบคู่่�กัับการสร้้างสรรค์์
Destination Concepts หลายรููปแบบไว้้ในศููนย์์การค้้าเพื่่�อ
ตอบโจทย์์ ค รบทุุ ก กลุ่่�ม ทุุ ก วัั ย ที่่� มีี ไลฟ์์ ส ไตล์์ แ ละความชื่่� น
ชอบที่่�แตกต่่างกััน นอกจากนี้้� ในการออกแบบและตกแต่่ง
ศููนย์์การค้้า เซ็็นทรััลพััฒนาจะนำจุุดเด่่นและเอกลัักษณ์์ประจำ
ท้้องถิ่่น� มาเป็็นส่่วนหนึ่่�งในการออกแบบศููนย์์การค้้าที่่อ� ยู่่�ในพื้้�นที่่�
นั้้�นอย่่างกลมกลืืน รวมถึึงการตกแต่่งภายในศููนย์์การค้้าเพื่่�อ
สร้้างบรรยากาศและดึึงดููดให้้ลููกค้้าได้้เพลิิดเพลิินกัับการเลืือก
ซื้้�อสิินค้้า เพื่่�อให้้ศููนย์์การค้้าของเซ็็นทรััลพััฒนามีีเอกลัักษณ์์
ที่่�โดดเด่่นและเป็็นผู้้�นำในธุุรกิิจศููนย์์การค้้าต่่อไป
นอกจากนี้้้� ทรััพย์์สิินประเภทโครงการศููนย์์การค้้าที่่่� CPNREIT
เข้้าลงทุุุ�น/จะเข้้าลงทุุุ�น ซึ่่่�งได้้มีี/จะมีีการแต่่งตั้้�งให้้เซ็็นทรััล
พััฒนาเป็็นผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ เป็็นโครงการศููนย์์การค้้า
ที่่่�พััฒนาและบริิหารงานโดยกลุ่่�มเซ็็นทรััลพััฒนาทั้้�งหมด ซึ่่�ง
การแต่่งตั้้้�งให้้เซ็็นทรััลพััฒนาเป็็นผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่่�อ
ดำเนิินการบริิหารงานทรััพย์์สิินดัังกล่่าวต่่อไป จะทำให้้การ
ดำเนิินงานของทรััพย์์สิินมีีความต่่อเนื่่�องและเป็็นไปในทิิศทาง
เดีียวกััน
สำหรัับธุุรกิิจอาคารสำนัักงานของเซ็็นทรััลพััฒนานั้้�น ณ วัันที่่�
31 ธัันวาคม 2564 ตามข้้อมููลจากรายงานประจำปีีล่่าสุุด
ของเซ็็ น ทรัั ล พัั ฒ นา สำหรัั บ ปีี 2564 เซ็็ น ทรัั ล พัั ฒ นามีี
โครงการอาคารสำนัักงานภายใต้้การบริิหารงานรวมทั้้�งสิ้้�น 7
โครงการ (ไม่่รวมทรััพย์์สิินของ GLAND) โดยอาคารสำนัักงาน
ดัังกล่่าวทั้้�งหมดจะเป็็นอาคารสำนัักงานภายในบริิเวณโครงการ
ศููนย์์การค้้า เนื่่�องจากเซ็็นทรััลพััฒนาเห็็นว่่ามีีอุุปสงค์์ที่ส่� ามารถ
ส่่งเสริิมกัันกัับธุุรกิิจศููนย์์การค้้าและเป็็นการเพิ่่�มมููลค่่าให้้กัับ
โครงการจากการใช้้ประโยชน์์ในที่่�ดิินผืืนเดีียวกัันได้้อย่่างคุ้้�มค่่า
รวมถึึงการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการใช้้และบริิหารที่่�จอดรถ

•		ความเกี่่� ย วข้้ อ งระหว่่ า งผู้้� จัั ด การกองทรัั ส ต์์ แ ละ
ผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์
เซ็็นทรััลพััฒนา ถืือหุ้้�นในผู้้�จััดการกองทรััสต์์ร้้อยละ 100.0

•		 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.
35.
36.

ศูนย์การค้า

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 อุุดร
เซ็็นทรััล ชลบุุรีี
เซ็็นทรััล ขอนแก่่น
เซ็็นทรััล เชีียงราย
เซ็็นทรััล พิิษณุุโลก
เซ็็นทรััล พระราม 9
เซ็็นทรััล สุุราษฎร์์ธานีี
เซ็็นทรััล ลำปาง
เซ็็นทรััล อุุบล
เซ็็นทรััล เชีียงใหม่่
เซ็็นทรััล หาดใหญ่่
เซ็็นทรััล สมุุย
เซ็็นทรััล ศาลายา
เซ็็นทรััล ระยอง
เซ็็นทรััล ภููเก็็ต
เซ็็นทรััล เวสต์์เกต
เซ็็นทรััล อีีสต์์วิิลล์์
เซ็็นทรััล นครศรีี
เซ็็นทรััล โคราช
เซ็็นทรััล มหาชััย
เซ็็นทรััล ไอ-ซิิตี้้�
เซ็็นทรััล วิิลเลจ
เซ็็นทรััล ศรีีราชา
เซ็็นทรััล อยุุธยา

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
ตุุลาคม 2564
พฤศจิิกายน 2564

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

ที่่�มา: รายงานประจำปีีของเซ็็นทรััลพััฒนา (ปีี 2564)
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รายงานประจำ�ปี 2564

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: รายงานประจำปีีของเซ็็นทรััลพััฒนา (ปีี 2564)

แม้้ว่า่ ผู้้�จัดั การกองทรััสต์์จะได้้กำหนดบทบาทและขอบเขตการปฏิิบัติั ิ
หน้้าที่่�ของเซ็็นทรััลพััฒนาในฐานะผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ ในการ
บริิ ห ารจัั ด การทรัั พ ย์์ สิิ น ที่่� CPNREIT มีีการลงทุุ น ในส่่ ว นที่่� เ ป็็ น
ศููนย์์การค้้าและอาคารสำนัักงานอย่่างระมััดระวััง ความขััดแย้้งทาง
ผลประโยชน์์ระหว่่าง CPNREIT กัับเซ็็นทรััลพััฒนาก็็ยัังอาจเกิิดขึ้้�นได้้
เนื่่� อ งจากเซ็็ น ทรัั ล พัั ฒ นายัั ง คงทำหน้้ า ที่่� ใ นการบริิ ห ารจัั ด การ
อสัังหาริิมทรััพย์์ประเภทศููนย์์การค้้าและอาคารสำนัักงานแห่่งอื่่�น ๆ
ในหลาย ๆ พื้้�นที่่� นอกเหนืือจากทรััพย์์สิินที่่� CPNREIT ลงทุุน/จะเข้้า
ลงทุุน
อย่่างไรก็็ตาม ด้้วยความต้้องการของผู้เ้� ช่่าพื้้�นที่่ศู� นู ย์์การค้้าและอาคาร
สำนัักงานที่่�มีีความแตกต่่างกัันในการเลืือกสถานที่่�เช่่า เช่่น สถานที่่�
ตั้้�ง สิ่่�งอำนวยความสะดวก งบประมาณ ความสะดวกในการเดิินทาง
และความสะดวกในการติิดต่่อทางธุุรกิจิ เป็็นต้้น ผู้้�เช่่าพื้้�นที่่� (Tenants)
จึึ ง เป็็ น ผู้้� ก ำหนดว่่ า จะเช่่ า พื้้� น ที่่� ใ นศูู น ย์์ ก ารค้้ า และ/หรืืออาคาร
สำนัักงานใด นอกจากนี้้� CPNREIT ได้้ว่า่ จ้้างเซ็็นทรััลพััฒนาให้้บริิหาร
ทรััพย์์สินิ ของ CPNREIT ผ่่านโครงสร้้างสััญญาที่่ส� ามารถสร้้างแรงจููงใจ
ให้้แก่่เซ็็นทรััลพััฒนาในการสร้้างผลกำไรในระดัับที่่�ดีีให้้แก่่ทรััพย์์สิิน
ของ CPNREIT อย่่างต่่อเนื่่�อง อัันจะช่่วยลดความเสี่่�ยงจากการเกิิด
ความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ดัังกล่่าวได้้
นอกจากนี้้� ผู้้�จััดการกองทรััสต์์ได้้กำหนดแนวทางในการพิิจารณาผล
การปฏิิบััติิงานของผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ โดยผู้้�จััดการกองทรััสต์์
สามารถเปลี่่�ยนผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ได้้ในกรณีีดัังต่่อไปนี้้�
- กรณีีที่่�อััตราการให้้เช่่าพื้้�นที่่�เฉลี่่�ย (Occupancy Rate) ใน
ทรััพย์์สิินที่่� CPNREIT ลงทุุนและอยู่่�ภายใต้้การบริิหารของ
เซ็็นทรััลพััฒนาลดลงต่่ำกว่่าร้้อยละ 50 เป็็นระยะเวลาต่่อเนื่่�อง
กัันเกิินกว่่า 3 เดืือน ผู้้�จััดการกองทรััสต์์อาจเสนอให้้ที่่�ประชุุม
ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์พิิจารณาและลงมติิให้้มีีการเลิิกสััญญาแต่่งตั้้�ง
ผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ได้้ หากที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์
มีีมติิด้้วยคะแนนเสีียงเกิินกว่่ากึ่่�งหนึ่่�งของจำนวนหน่่วยทรััสต์์
ทั้้�งหมดของ CPNREIT ให้้มีีการเลิิกสััญญา

	ทั้้�งนี้้� อััตราการให้้เช่่าพื้้�นที่่�ให้้คำนวณจากจำนวนพื้้�นที่่�ที่่�ให้้เช่่า
จริิงหารด้้วยพื้้น� ที่่ที่� ส่� ามารถให้้เช่่าได้้ทั้้ง� หมด โดยจำนวนพื้้�นที่่ที่� ่�
ให้้เช่่าได้้ทั้้ง� หมดไม่่รวมพื้้น� ที่่ส่� ว่ นกลาง พื้้�นที่่จั� ดั การประชุุม และ
พื้้� น ที่่� ที่่� ไ ม่่ ส ามารถให้้ เ ช่่ า ได้้ ใ นขณะใดขณะหนึ่่� ง เนื่่� อ งจาก
เหตุุสุดุ วิิสัยั หรืือเนื่่อ� งจากการซ่่อมแซมและตกแต่่งพื้้�นที่่ดั� งั กล่่าว
โดยใช้้ข้้อมููลจากรายงานประจำเดืือน ในการคำนวณพื้้�นที่่�
ให้้เช่่าดัังกล่่าว

•

ค่่าตอบแทนที่่�ผู้�้บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์จะได้้รัับจาก
CPNREIT

เซ็็นทรััลพััฒนา ซึ่่�งเป็็นหรืือจะเป็็นผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์สำหรัับ
ทรัั พ ย์์ สิิ น ในส่่ ว นที่่� เ ป็็ น โครงการศูู น ย์์ ก ารค้้ า และโครงการอาคาร
สำนัักงาน (ยกเว้้นโครงการอาคารสำนัักงานเดอะไนน์์ ทาวเวอร์์ส และ
โครงการอาคารสำนัักงานยููนิลีีิ เวอร์์ เฮ้้าส์์) มีีสิิทธิไิ ด้้รับั ค่่าตอบแทนใน
การทำหน้้าที่่�ผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ โดยเรีียกเก็็บจาก CPNREIT
ตามสััญญาแต่่งตั้้�งผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ ซึ่่�งสรุุปได้้ดัังนี้้�
1. ค่่าธรรมเนีียมการเก็็บค่่าเช่่าในนามของกองทรััสต์์ ได้้รัับใน
อััตราไม่่เกิินร้้อยละ 3.00 ของรายได้้ค่่าเช่่าสุุทธิิของ CPNREIT
โดยรายได้้ค่า่ เช่่าสุุทธิิ หมายถึึง รายได้้ทั้้ง� หมดก่่อนหัักค่่าใช้้จ่า่ ย
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 ค่่าน้้ำ
ประปา และค่่าไฟฟ้้า (ตามมิิเตอร์์ของผู้้�เช่่าพื้้�นที่่�แต่่ละราย)
เป็็นต้้น แล้้วหัักด้้วยอััตราส่่วนลดค่่าเช่่า
2. ค่่านายหน้้า (Commission) จากการจััดหาผู้้�เช่่าและการ
บริิหารจััดการผู้้�เช่่าทุุกประเภทของ CPNREIT เมื่่�อมีีการทำ
สััญญาเช่่ากัับผู้้�เช่่ารายใหม่่ หรืือมีีการต่่อสััญญาเช่่าสำหรัับ
สััญญาเช่่าทุุกประเภท ทั้้�งสััญญาเช่่าระยะสั้้�นและระยะยาว
โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
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		 2.1

ผู้้�เช่่าโครงการศููนย์์การค้้า

ค่่าคอมมิิชชั่่�น คำนวณจากอััตราค่่าเช่่ารายเดืือนของผู้้�เช่่ารายนั้้�น ๆ
1. ในกรณีีผู้้�เช่่ารายเดิิมต่่อสััญญาเช่่า

ไม่่เกิิน 0.5 (ศููนย์์จุุดห้้า) เดืือน

2. ในกรณีีทำสััญญากัับผู้้�เช่่ารายใหม่่ มีี 4 (สี่่�) อััตรา ขึ้้�นอยู่่�กัับอายุุสััญญาเช่่า
- ผู้้�เช่่าที่่�ทำสััญญาเช่่าอายุุไม่่ถึึง 1 (หนึ่่�ง) ปีี

ไม่่เกิิน 0.5 (ศููนย์์จุุดห้้า) เดืือน

- ผู้เ้� ช่่าที่่ท� ำสััญญาเช่่าอายุุตั้้ง� แต่่ 1 (หนึ่่�ง) ปีีขึ้้น� ไป แต่่ไม่่ถึงึ 3 (สาม) ปีี

ไม่่เกิิน 1.0 (หนึ่่�งจุุดศููนย์์) เดืือน

- ผู้้�เช่่าที่่�ทำสััญญาเช่่าอายุุตั้้�งแต่่ 3 (สาม) ปีีขึ้้�นไป

ไม่่เกิิน 1.5 (หนึ่่�งจุุดห้้า) เดืือน

- ผู้้�เช่่าที่่�ทำสััญญาเช่่าอายุุมากกว่่า 3 (สาม) ปีี และผู้้�เช่่าได้้ชำระ ไม่่เกิินร้้อยละ 3.0 (สามจุุดศููนย์์) ของค่่าสิิทธิิการเช่่า
ค่่าสิิทธิิการเช่่าล่่วงหน้้า (ค่่าเซ้้ง)
ล่่วงหน้้าที่่�ได้้รัับจากผู้้�เช่่า
		 2.2

ผู้้�เช่่าอาคารสำนัักงาน

ค่่าคอมมิิชชั่่�น คำนวณจากอััตราค่่าเช่่ารายเดืือนของผู้้�เช่่ารายนั้้�น ๆ
1. ในกรณีีผู้้�เช่่ารายเดิิมต่่อสััญญาเช่่า
ไม่่เกิิน 0.5 (ศููนย์์จุุดห้้า) เดืือน
2. ในกรณีีทำสััญญากัับผู้้�เช่่ารายใหม่่ มีี 3 (สาม) อััตรา ขึ้้�นอยู่่�กัับอายุุสััญญาเช่่า
- ผู้เ้� ช่่าที่่ท� ำสััญญาเช่่าอายุุไม่่ถึงึ 3 (สาม) ปีี
ไม่่เกิิน 0.5 (ศููนย์์จุุดห้้า) เดืือน
- ผู้เ้� ช่่าที่่ท� ำสััญญาเช่่าอายุุตั้้ง� แต่่ 3 (สาม) ปีีขึ้้น� ไป
ไม่่เกิิน 1.0 (หนึ่่�งจุุดศููนย์์) เดืือน
- ผู้เ้� ช่่าที่่ท� ำสััญญาเช่่าอายุุมากกว่่า 3 (สาม) ปีี และผู้เ้� ช่่าได้้ชำระค่่าสิิทธิิ ไม่่เกิินร้้อยละ 3.0 (สามจุุดศููนย์์) ของค่่าสิิทธิิการเช่่า
การเช่่าล่่วงหน้้า (ค่่าเซ้้ง)
ล่่วงหน้้าที่่�ได้้รัับจากผู้้�เช่่า
	ทั้้�งนี้้� ผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์จะคิิดค่่าคอมมิิชชั่่�นสำหรัับสััญญาที่่�มีีอายุุตั้้�งแต่่ 1 (หนึ่่�ง) เดืือนขึ้้�นไป แต่่จะไม่่คิิดค่่าคอมมิิชชั่่�นสำหรัับ
สััญญาบริิการพื้้�นที่่�ส่่งเสริิมการขาย (Promotion Area) และสััญญาที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสื่่�อโฆษณาต่่าง ๆ เช่่น วีีดีีโอวอลล์์ (Video Wall)
ไลท์์บอกซ์์ (Light Box) เป็็นต้้น
	ทั้้�งนี้้� หากการทำสััญญาเช่่าระหว่่าง CPNREIT และผู้้�เช่่าเป็็นไปในรููปแบบอื่่น� ใดที่่น� อกเหนืือจากกรณีีดัังกล่่าวข้้างต้้น ให้้ผู้้�จัดั การกองทรััสต์์
มีีอำนาจในการกำหนดเงื่่�อนไขของการจ่่ายค่่านายหน้้า ตามที่่�เห็็นสมควร
3. ค่่าธรรมเนีียมบริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ ในอััตราไม่่เกิินร้้อยละ 0.28 ต่่อปีีของมููลค่่าอสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่อ� การลงทุุน (Investment Properties)
จากรายงานมููลค่่าทรััพย์์สิินสุุทธิิของกองทรััสต์์ที่่�รัับรองโดยทรััสตีีของกองทรััสต์์ในแต่่ละเดืือน ซึ่่�งคำนวณ ณ วัันสุุดท้้ายของเดืือน ทั้้�งนี้้�
ไม่่รวมมููลค่่าอสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุนประเภทโรงแรม และไม่่รวมโครงการเซ็็นทรััล พระราม 2 (ช่่วงต่่ออายุุ) ในช่่วงระยะเวลา
ก่่อนวัันเริ่่�มระยะเวลาการเช่่าตามสััญญาเช่่าอาคาร
4. ค่่าธรรมเนีียมพิิเศษ (Incentive Fee) เพื่่�อสร้้างแรงจููงใจในการบริิหาร ในอััตราไม่่เกิินร้้อยละ 2.35 ของรายได้้สุุทธิิจากอสัังหาริิมทรััพย์์
	รายได้้สุุทธิิจากอสัังหาริิมทรััพย์์ (Net Property Income) หมายถึึง รายได้้ทั้้�งหมดที่่� CPNREIT ได้้รัับจากอสัังหาริิมทรััพย์์ หัักด้้วยต้้นทุุน
และค่่าใช้้จ่่ายทั้้�งหมดที่่�เกิิดขึ้้�นจากการจััดหาผลประโยชน์์จากอสัังหาริิมทรััพย์์ ทั้้�งนี้้� ไม่่รวมค่่าตอบแทน และค่่าใช้้จ่า่ ยของ CPNREIT เช่่น
ค่่าตอบแทนผู้บ้� ริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ในข้้อ 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 ในการควบคุุมให้้มีีการดำเนิินการของงานในด้้านพััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์ของกองทรััสต์์ ซึ่่ง� รวมถึึงการให้้คำแนะนำ
ด้้านการปรัับปรุุง และ/หรืือพััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์ของกองทรััสต์์ เพื่่อ� ให้้อสัังหาริิมทรััพย์์ของกองทรััสต์์มีีศักั ยภาพและสร้้างผลตอบแทนให้้
แก่่กองทรััสต์์มากยิ่่�งขึ้้�น (Value Enhancement) ในอััตราไม่่เกิินร้้อยละ 2.00 ของมููลค่่าต้้นทุุนในการปรัับปรุุง และ/หรืือพััฒนาทั้้�งหมด
ของอสัังหาริิมทรััพย์์ของกองทรััสต์์ที่่�มีีการปรัับปรุุง และ/หรืือพััฒนา ทั้้�งนี้้� ต้้นทุุนการปรัับปรุุง และ/หรืือพััฒนาดัังกล่่าวรวมถึึงต้้นทุุนใน
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การซื้้�อพื้้�นที่่�ซึ่่�งจะได้้ทำการปรัับปรุุง และ/หรืือพััฒนาคืืนจากผู้้�
เช่่าเดิิมด้้วย แต่่ไม่่รวมค่่าใช้้จ่่ายในการออกแบบ ค่่าที่่�ปรึึกษา
ค่่าธรรมเนีียมวิิชาชีีพอื่่�น ๆ ทั้้�งนี้้� ให้้ผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์
เสนอโครงการปรัั บ ปรุุ ง และ/หรืือพัั ฒ นาอสัั ง หาริิ มท รัั พ ย์์
ของกองทรััสต์์ดัังกล่่าว พร้้อมทั้้�งค่่าธรรมเนีียมในการควบคุุม
งาน และรายละเอีียดที่่�เกี่่�ยวข้้องต่่อผู้้�จััดการกองทรััสต์์เพื่่�อ
พิิจารณาอนุุมััติิเป็็น คราว ๆ ไป
ทั้้�งนี้้� อััตราค่่าธรรมเนีียมดัังกล่่าวข้้างต้้นยัังไม่่รวมภาษีีมููลค่่าเพิ่่�ม

2. บริิษััท แกรนด์์ คาแนล แลนด์์ จำำ�กััด (มหาชน) และ
บริิษััท สเตอร์์ลิิง อีีควิิตี้้� จำำ�กััด
•		ประสบการณ์์ในการบริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ที่เ่� กี่่ย� วข้้อง
(อาคารสำนัักงาน)
GLAND ก่่อตั้้ง� เมื่่อ� วัันที่่� 22 เมษายน 2528 ซึ่่ง� ปััจจุบัุ นั เป็็นบริิษัทั
จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์ฯ โดย ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม
2564 มีีทุุนชำระแล้้วทั้้�งสิ้้�นประมาณ 6,500 ล้้านบาท และ
ประกอบธุุรกิิจพััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์ ทั้้�งโครงการที่่�พัักอาศััย
ประเภทบ้้านเดี่่�ยว อาคารชุุดพัักอาศััย อาคารเชิิงพาณิิชย์์ใน
รููปแบบอาคารสำนัักงานและพื้้�นที่่�ค้้าปลีีกเพื่่�อขายและให้้เช่่า
รวมไปถึึงการให้้บริิการบริิหารโครงการ ทั้้�งนี้้� เซ็็นทรััลพััฒนา
ชื่อโครงการ

1. โครงการเบ็็ล แกรนด์์ พระราม 9
2. โครงการเดอะไนน์์ ทาวเวอร์์ส
3. โครงการยููนิิลีีเวอร์์ เฮ้้าส์์
4. โครงการจีี ทาวเวอร์์ แกรนด์์ พระราม 9
5. โครงการ Super Tower และศููนย์์ประชุุม
6. โครงการ Arcade
7. โครงการโรงแรม
8. โครงการเดอะ ช็็อปปส์์ แกรนด์์ พระราม 9

เข้้ามาถืือหุ้้�นใน GLAND ผ่่าน ซีีพีีเอ็็น พััทยา ร้้อยละ 67.5 ใน
ช่่วงไตรมาส 4 ปีี 2561
สเตอร์์ลิิงก่่อตั้้�งขึ้้�นในปีี 2539 โดย ณ วัันที่่� 2 เมษายน 2562
(ที่่�มา : ฐานข้้อมููลจาก BOL) มีีทุุนจดทะเบีียนชำระแล้้วจำนวน
1,800 ล้้ า นบาท โดยสเตอร์์ ลิิ ง ประกอบธุุ รกิิ จพัั ฒ นา
อสัังหาริิมทรััพย์์อาคารเชิิงพาณิิชย์์ในรููปแบบอาคารสำนัักงาน
และพื้้�นที่่ค้� า้ ปลีีก โดย GLAND ถืือหุ้้�นในสเตอร์์ลิงิ ร้้อยละ 100.0
ปััจจุุบัันสเตอร์์ลิิงมีีการบริิหารโครงการอาคารสำนัักงานให้้เช่่า
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� มต่่อถนนสำคััญหลายสายซึ่่�งเป็็นทำเล
ที่่�มีีศัักยภาพในการตอบรัับทุุกการเดิินทาง โดยกลุ่่�ม GLAND มีี
เป้้าหมายที่่�จะพััฒนาโครงการดัังกล่่าวให้้มีีลัักษณะเป็็นย่่าน
ศููนย์์กลางธุุรกิิจ (Central Business District: CBD) ใจกลาง
กรุุงเทพฯ โดยโครงการเดอะ แกรนด์์ พระราม 9 ประกอบด้้วย
โครงการและประเภทธุุรกิิจดัังต่่อไปนี้้�

ประเภทหลักของโครงการ

ปีที่เริ่มดำ�เนินการ

อาคารชุุดพัักอาศััย
อาคารสำนัักงาน
อาคารสำนัักงาน
อาคารสำนัักงาน
อาคารสำนัักงาน และหอประชุุม
พื้้�นที่่�ค้้าปลีีก
โรงแรม
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

กัันยายน 2555
กุุมภาพัันธ์์ 2557
ธัันวาคม 2557
กัันยายน 2559
อยู่่�ระหว่่างการทบทวนรููปแบบโครงการใหม่่
เริ่่ม� เปิิดดำเนิินการแล้้วในส่่วนของโครงการเบ็็ล
แกรนด์์ พระราม 9 โครงการเดอะไนน์์ ทาวเวอร์์ส
แกรนด์์ พระราม 9 โครงการยููนิิลีีเวอร์์ เฮ้้าส์์
แกรนด์์ พระราม 9 และโครงการจีี ทาวเวอร์์
แกรนด์์ พระราม 9
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นอกจากนี้้� โครงการอาคารสำนัักงานเดอะไนน์์ ทาวเวอร์์ส และ
โครงการอาคารสำนัักงานยููนิิลีีเวอร์์ เฮ้้าส์์ ที่่� CPNREIT เข้้าลงทุุน
ซึ่่�งเป็็นโครงการอาคารสำนัักงานที่่�พััฒนาและบริิหารงานโดยกลุ่่�ม
GLAND ทั้้�งหมด โดย CPNREIT ได้้แต่่งตั้้�งให้้ GLAND และสเตอร์์ลิิง
เป็็นผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อดำเนิินการบริิหารงานทรััพย์์สิิน
ดัังกล่่าวต่่อไป อัันจะทำให้้การดำเนิินงานของทรััพย์์สินิ มีีความต่่อเนื่่อ� ง
และเป็็นไปในทิิศทางเดีียวกััน

•		ความเกี่่� ย วข้้ อ งระหว่่ า งผู้้� จัั ด การกองทรัั ส ต์์ แ ละ
ผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์
GLAND และผู้้�จัดั การกองทรััสต์์เป็็นบริิษัทย่
ั อ่ ยของกลุ่่�มเซ็็นทรััล
พััฒนา โดยกลุ่่�มเซ็็นทรััลพััฒนาถืือหุ้้�นใน GLAND ร้้อยละ 67.5
และเซ็็นทรััลพััฒนาถืือหุ้้�นในผู้้�จััดการกองทรััสต์์ ร้้อยละ 100.0
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 100.0 และเซ็็นทรััลพััฒนาถืือหุ้้�นในผู้้�จัดั การ
กองทรััสต์์ร้้อยละ 100.0

•		 อสัังหาริิมทรััพย์์อื่่�นภายใต้้การบริิหารจััดการของ
ผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ที่่�อาจแข่่งขัันในทางธุุรกิิจ
กัับอสัังหาริิมทรััพย์์ของ CPNREIT และกลไกหรืือ
มาตรการเพื่่�อป้้องกัันความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
เนื่่�องจากโครงการอาคารสำนัักงานเดอะไนน์์ ทาวเวอร์์ส และ
โครงการอาคารสำนัักงานยููนิิลีีเวอร์์ เฮ้้าส์์ เป็็นส่่วนหนึ่่�งใน
โครงการเดอะ แกรนด์์ พระราม 9 ซึ่่� ง เป็็ น โครงการ
อสัังหาริิมทรััพย์์ขนาดใหญ่่ ประกอบด้้วย อาคารสำนัักงาน พื้้�นที่่�
ค้้าปลีีก หอประชุุม โรงแรม และอาคารชุุดพัักอาศััย ซึ่่�งพััฒนา
โดยกลุ่่�ม GLAND ภายใต้้โครงการเดอะ แกรนด์์ พระราม 9
ดัังกล่่าว นอกจากนี้้� กลุ่่�ม GLAND ยัังทำหน้้าที่่�บริิหารอาคาร
สำนัักงานโครงการจีี ทาวเวอร์์ แกรนด์์ พระราม 9 ซึ่่�งตั้้�งอยู่่�ใน
โครงการเดอะ แกรนด์์ พระราม 9 เช่่นกััน จึึงอาจก่่อให้้เกิิดความ
ขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ในการจััดหาผู้้�เช่่าระหว่่างโครงการ
อาคารสำนัักงานเดอะไนน์์ ทาวเวอร์์ส และ โครงการอาคาร
สำนัักงานยููนิลีีิ เวอร์์ 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� ในการดำเนิินการเพื่่�อเป็็นการป้้องกัันความเสี่่�ยงที่่�อาจเกิิดจาก
ความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์นั้้�น ในสััญญาตกลงกระทำการที่่�จะเข้้า
ทำสััญญาระหว่่าง CPNREIT GLAND และสเตอร์์ลิิง ได้้มีีข้้อกำหนด
ในสััญญาตกลงกระทำการ ดัังต่่อไปนี้้�
(1) GLAND และ สเตอร์์ลิิง ในฐานะผู้้�ให้้สััญญา ตกลงว่่าในการ
ประกอบกิิจการอาคารสำนัักงานให้้เช่่าในโครงการเดอะ แกรนด์์
พระราม 9 ผู้้�ให้้สััญญา และ/หรืือบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับผู้้�ให้้
สััญญา จะไม่่ดำเนิินการใด ๆ อัันเป็็นการชัักชวน เชิิญชวน หรืือ
จููงใจให้้ผู้เ้� ช่่าพื้้�นที่่ส� ำนัักงานภายในทรััพย์์สินิ ที่่� CPNREIT จะเข้้า
ลงทุุน ไปเช่่าพื้้�นที่่�สำนัักงานของโครงการย่่อยอื่่�น ๆ ภายใน
โครงการเดอะ แกรนด์์ พระราม 9
(2)	นัับจากวัันที่่� CPNREIT ได้้ลงทุุนในทรััพย์์สิินที่่�เช่่า ผู้้�ให้้สััญญา
ตกลงว่่ า การกำหนดอัั ตร าค่่ า เช่่ า และค่่ า บริิ ก ารของพื้้� น ที่่�
สำนัักงานที่่�ให้้เช่่าแก่่ผู้้�เช่่าพื้้�นที่่�และผู้้�รัับบริิการรายใหม่่ และ
ผู้้�เช่่าพื้้�นที่่�และผู้้�รัับบริิการรายเดิิมซึ่่�งขอเช่่าพื้้�นที่่�เพิ่่�มเติิมของ
โครงการย่่อยอื่่�น ๆ ภายในโครงการเดอะ แกรนด์์ พระราม 9
ต้้องไม่่เป็็นการแข่่งขัันกัับการให้้เช่่าพื้้�นที่่�สำนัักงานที่่�ให้้เช่่าแก่่
ผู้้� เ ช่่ า พื้้� น ที่่� แ ละผู้้� รัั บ บริิ ก ารรายใหม่่ และผู้้� เ ช่่ า พื้้� น ที่่� แ ละ
ผู้้�รัับบริิการรายเดิิมซึ่่�งขอเช่่าพื้้�นที่่�เพิ่่�มเติิม ของโครงการอาคาร
สำนัักงานเดอะไนน์์ ทาวเวอร์์ส และโครงการอาคารสำนัักงาน
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�อจููงใจให้้เข้้าทำสััญญาเช่่า
และสััญญาบริิการ
	ทั้้�งนี้้� เว้้นแต่่จะได้้รัับความยิินยอมเป็็นลายลัักษณ์์อัักษรจาก
CPNREIT ผู้้�ให้้สััญญาตกลงว่่า ตลอดระยะเวลาการเช่่า หาก
อััตราการเช่่าพื้้�นที่่ส� ำนัักงาน (Occupancy Rate) ของทรััพย์์สินิ
ที่่�เช่่าโครงการอาคารสำนัักงานเดอะไนน์์ ทาวเวอร์์ส หรืือ
ทรััพย์์สินิ ที่่เ� ช่่าโครงการอาคารสำนัักงานยููนิลีีิ เวอร์์ เฮ้้าส์์ ต่่ำกว่่า
ร้้อยละ 92 ของแต่่ละโครงการที่่� CPNREIT ลงทุุน ผู้้�ให้้สััญญา
และ/หรืือบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับผู้้�ให้้สััญญา จะกำหนดอััตรา
ค่่าเช่่าและค่่าบริิการของพื้้�นที่่�สำนัักงานที่่�ให้้เช่่าแก่่ผู้้�เช่่าพื้้�นที่่�
และผู้รั้� บั บริิการรายใหม่่ และผู้เ้� ช่่าพื้้�นที่่แ� ละผู้รั้� บั บริิการรายเดิิม
ซึ่่�งขอเช่่าพื้้�นที่่�เพิ่่�มเติิมของโครงการย่่อยอื่่�น ๆ ภายในโครงการ
เดอะ แกรนด์์ พระราม 9 ให้้เป็็นดัังนี้้�
-	สููงกว่่าร้้อยละ 15 ของอััตราค่่าเช่่าและค่่าบริิการของพื้้�นที่่�
สำนัักงานที่่�ให้้เช่่าแก่่ผู้้�เช่่าพื้้�นที่่�และผู้้�รัับบริิการรายใหม่่
และผู้้�เช่่าพื้้�นที่่�และผู้้�รัับบริิการรายเดิิมซึ่่�งขอเช่่าพื้้�นที่่�
เพิ่่�มเติิม ในทรััพย์์สิินที่่�เช่่าโครงการอาคารสำนัักงาน
เดอะไนน์์ ทาวเวอร์์ส

-	สููงกว่่าร้้อยละ 10 ของอััตราค่่าเช่่าและค่่าบริิการของ
พื้้� น ที่่� ส ำนัั ก งานที่่� ใ ห้้ เ ช่่ า แก่่ ผู้้� เ ช่่ า พื้้� น ที่่� แ ละผู้้� รัั บ บริิ ก าร
รายใหม่่ และผู้เ้� ช่่าพื้้�นที่่แ� ละผู้รั้� บั บริิการรายเดิิมซึ่่ง� ขอเช่่า
พื้้�นที่่�เพิ่่�มเติิมในทรััพย์์สิินที่่�เช่่าโครงการอาคารสำนัักงาน
ยููนิิลีีเวอร์์ เฮ้้าส์์
	ซึ่่�งอััตราค่่าเช่่าและค่่าบริิการของพื้้�นที่่�สำนัักงานที่่�ให้้เช่่าแก่่
ผู้้� เ ช่่ า พื้้� น ที่่� แ ละผู้้� รัั บ บริิ ก ารรายใหม่่ และผู้้� เ ช่่ า พื้้� น ที่่� แ ละ
ผู้้�รัับบริิการรายเดิิมซึ่่�งขอเช่่าพื้้�นที่่�เพิ่่�มเติิมในทรััพย์์สิินที่่�เช่่า
ดัังกล่่าว จะถููกกำหนดขึ้้�นในการจััดทำงบประมาณประจำปีี
ในแต่่ละปีีโดยผู้้�จััดการกองทรััสต์์ โดยข้้อตกลงกำหนดอััตรา
ค่่าเช่่าและค่่าบริิการดัังกล่่าวจะใช้้กัับพื้้�นที่่�สำนัักงานให้้เช่่าที่่�มีี
บริิเวณ (Zone) และขนาดพื้้�นที่่�เท่่าหรืือใกล้้เคีียงกัันระหว่่าง
(ก) พื้้�นที่่�ภายในโครงการย่่อยอื่่�น ๆ ภายในโครงการเดอะ
แกรนด์์ พระราม 9 และ (ข) พื้้�นที่่�ภายในโครงการอาคาร
สำนัักงานเดอะไนน์์ ทาวเวอร์์ส และ/หรืือโครงการอาคาร
สำนัักงานยููนิิลีีเวอร์์ เฮ้้าส์์ ตามที่่�กำหนดไว้้ในสััญญา
ในการนี้้� คู่่�สััญญาตกลงว่่า ข้้อตกลงกำหนดอััตราค่่าเช่่าและ
ค่่าบริิการจะไม่่นำมาใช้้บัังคัับกัับพื้้�นที่่�สำนัักงานให้้เช่่าของ
โครงการใดในโครงการย่่อยอื่่น� ๆ ภายในโครงการเดอะ แกรนด์์
พระราม 9 หากเป็็นกรณีีดัังนี้้�
- กรณีีที่่�ผู้้�ให้้สััญญา และ/หรืือบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับผู้้�ให้้
สััญญา ได้้จำหน่่าย จ่่าย โอน หรืือให้้เช่่า (ที่่�มิิใช่่เป็็นการ
ให้้เช่่าพื้้�นที่่�ในการดำเนิินธุุรกิิจให้้เช่่าพื้้�นที่่�สำนัักงานแก่่
ลููกค้้าทั่่�วไปตามปกติิทางการค้้า) พื้้�นที่่�สำนัักงานให้้เช่่า
โครงการนั้้�น ๆ ทั้้�งหมด แก่่บุุคคลอื่่�นซึ่่�งไม่่ใช่่บุุคคลที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับผู้้�ให้้สััญญา ทั้้�งนี้้� ภายใต้้ข้้อกำหนดและ
เงื่่�อนไขในเรื่่�องสิิทธิิในการปฏิิเสธก่่อน หรืือ
- กรณีีที่่� CPNREIT ลงทุุนในพื้้�นที่่�สำนัักงานให้้เช่่าภายใน
โครงการนั้้�น ๆ

•		 ค่่าตอบแทนที่่�ผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์จะได้้รัับจาก
CPNREIT
1. GLAND
GLAND ซึ่่�งเป็็นผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ของ CPNREIT สำหรัับ
โครงการอาคารสำนัั ก งานเดอะไนน์์ ทาวเวอร์์ ส มีีสิิ ทธิิ ไ ด้้ รัั บ ค่่ า
ตอบแทนในการทำหน้้าที่่�ผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ โดยเรีียกเก็็บจาก
CPNREIT ตามสััญญาแต่่งตั้้�งผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ ซึ่่�งสรุุปได้้ดัังนี้้�
1.1 ค่่ า ธรรมเนีียมการเก็็ บ ค่่ า เช่่ า ในนามของกองทรัั ส ต์์
ได้้รัับในอััตราไม่่เกิินร้้อยละ 3 ต่่อปีีของรายได้้จากการ
ดำเนิินงาน
	รายได้้จากการดำเนิินงาน (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
ของรายได้้สุุทธิิจากการดำเนิินงาน
	รายได้้สุุทธิิจากการดำเนิินงาน (Property EBITDA)
หมายถึึง รายได้้จากการดำเนิินงานหัักด้้วยต้้นทุุนและ
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 สำหรัับ
โครงการอาคารสำนัักงานยููนิิลีีเวอร์์ เฮ้้าส์์ มีีสิิทธิิได้้รัับค่่าตอบแทนใน
การทำหน้้าที่่�ผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ โดยเรีียกเก็็บจาก CPNREIT
ตามสััญญาแต่่งตั้้�งผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ ซึ่่�งสรุุปได้้ดัังนี้้�
2.1 ค่่าธรรมเนีียมการเก็็บค่่าเช่่าในนามของกองทรััสต์์ ได้้
รัับในอััตราไม่่เกิินร้้อยละ 4 ต่่อปีีของรายได้้จากการ
ดำเนิินงาน
	รายได้้จากการดำเนิินงาน (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�
รายได้้ที่่�มาจากค่่าเช่่าจะปรัับปรุุงด้้วยส่่วนต่่างระหว่่าง
รายได้้ตามมาตรฐานการบััญชีี ฉบัับที่่� 17 หรืือมาตรฐาน
ทางบััญชีีฉบัับอื่่�นที่่�เพิ่่�มเติิมหรืือใช้้แทน กัับรายได้้ตาม
สััญญาเช่่า)
2.2 ค่่าธรรมเนีียมพิิเศษ (Incentive Fee) เพื่่�อสร้้างแรง
จููงใจในการบริิหาร ในอััตราไม่่เกิินร้้อยละ 3 ต่่อปีีของ
ของรายได้้สุุทธิิจากการดำเนิินงาน
	รายได้้สุทธิ
ุ จิ ากการดำเนิินงาน (Property EBITDA) หมาย
ถึึง รายได้้จากการดำเนิินงานหัักด้้วยต้น้ 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)
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ทั้้�งนี้้� อััตราค่่าธรรมเนีียมดัังกล่่าวข้้างต้้นยัังไม่่รวมภาษีีมููลค่่าเพิ่่�ม
เพื่่�อประโยชน์์แห่่งสััญญาข้้อนี้้� หากอััตราการเช่่าพื้้�นที่่�สำนัักงาน (Occupancy Rate) ของโครงการอาคารสำนัักงานเดอะไนน์์ ทาวเวอร์์ส หรืือ
โครงการอาคารสำนัักงานยููนิิลีีเวอร์์ เฮ้้าส์์ ต่่ำกว่่าร้้อยละ 92 ตามที่่�กำหนดข้้างต้้น ผู้้�ให้้สััญญาตกลงเปิิดเผยหรืือจััดให้้บุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
ผู้ใ้� ห้้สัญ
ั ญา เปิิดเผยข้้อมููลค่่าเช่่าและค่่าบริิการ เงื่อ่� นไข และระยะเวลาการเช่่า ของพื้้�นที่่ส� ำนัักงานให้้เช่่าของโครงการย่่อยอื่่น� ๆ ภายในโครงการ
เดอะ แกรนด์์ พระราม 9 ให้้ CPNREIT ทราบเป็็นลายลัักษณ์์อัักษร ทุุกไตรมาส รวมถึึงให้้สิิทธิิ CPNREIT เข้้าไปตรวจสอบข้้อมููลดัังกล่่าวตาม
ที่่� CPNREIT ร้้องขอและเห็็นสมควร
นอกจากนี้้� การแต่่งตั้้ง� GLAND และสเตอร์์ลิงิ ให้้เป็็นผู้บ้� ริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ของโครงการอาคารสำนัักงานเดอะไนน์์ ทาวเวอร์์ส และโครงการ
อาคารสำนัักงานยููนิิลิิเวอร์์ เฮ้้าส์์ ตามลำดัับ ได้้ดำเนิินการผ่่านโครงสร้้างสััญญาที่่�สามารถสร้้างแรงจููงใจให้้แก่่ GLAND และสเตอร์์ลิิง เพื่่�อสร้้าง
ผลกำไรในระดัับที่่�ดีีให้้แก่่ทรััพย์์สิินของ CPNREIT อย่่างต่่อเนื่่�อง อัันจะช่่วยลดความเสี่่�ยงจากการเกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ดัังกล่่าวได้้

การจััดหาผลประโยชน์์จากทรััพย์์สิินประเภทโรงแรม
•	รููปแบบของการจััดหาผลประโยชน์์
CPNREIT ได้้เข้้าลงทุุนในทรััพย์์สิินหลัักในส่่วนที่่�เป็็นโรงแรมฮิิลตััน พััทยา โดย CPNREIT ให้้เช่่าช่่วงทรััพย์์สิินดัังกล่่าว (โดยมีีลัักษณะเป็็นการ
ให้้เช่่าเหมา) แก่่ซีีพีีเอ็็น พััทยา โฮเทล เพื่่�อนำไปจััดหาประโยชน์์ โดยซีีพีีเอ็็น พััทยา โฮเทล ได้้แต่่งตั้้�งกลุ่่�มฮิิลตัันซึ่่�งเป็็นเครืือข่่ายการบริิหาร
โรงแรมในระดัับนานาชาติิ ให้้ทำหน้้าที่่�เป็็นผู้้�บริิหารโรงแรมฮิิลตััน พััทยา ซึ่่�งสััญญาเช่่าช่่วงดัังกล่่าวมีีอายุุสััญญา 3 ปีี ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 มกราคม
2561 ถึึง 31 ธัันวาคม 2563 โดยเมื่่อ� สิ้้น� สุุดสััญญาเช่่าช่่วงดัังกล่่าว ทั้้�ง CPNREIT และซีีพีีเอ็็น พััทยา โฮเทล สามารถใช้้สิทธิ
ิ ใิ นการต่่ออายุุสัญ
ั ญา
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�จััดการกองทรััสต์์ได้้
ดำเนิินการ ต่่อสััญญาเช่่าช่่วงเรีียบร้้อยแล้้ว

ข้้อมููลของผู้้�เช่่าช่่วง

ซีีพีีเอ็็น พััทยา โฮเทล ซึ่่�งจะเป็็นผู้้�เช่่าหลัักสำหรัับทรััพย์์สิินหลัักส่่วนที่่�เป็็นโรงแรมฮิิลตััน พััทยา มีีข้้อมููลที่่�สำคััญของบริิษััทดัังต่่อไปนี้้�
ชื่่�อบริิษััท

บริิษััท ซีีพีีเอ็็น พััทยา โฮเทล จำกััด

วัันที่่�จดทะเบีียนจััดตั้้�งบริิษััท

25 กัันยายน 2560

ทุุนจดทะเบีียนและชำระแล้้ว

200,000,000 บาท (สองร้้อยล้้านบาท) ประกอบด้้วยหุ้้�นสามััญจำนวน 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 100.0

ความสััมพัันธ์์กัับผู้้�จััดการกองทรััสต์์

ซีีพีีเอ็็ น พัั ทย า โฮเทล และผู้้�จัั ด การกองทรัั ส ต์์ เป็็ น บริิ ษัั ทย่่ อ ยของกลุ่่�มเซ็็ น ทรัั ล พัั ฒ นา
โดยเซ็็นทรััลพััฒนาถืือหุ้้�นในซีีพีีเอ็็น พััทยา โฮเทล ร้้อยละ100.0 และเซ็็นทรััลพััฒนาถืือหุ้้�นใน
ผู้้�จััดการกองทรััสต์์ร้้อยละ 100.0

ที่่�มา : ฐานข้้อมููลจาก BOL
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รายงานประจำ�ปี 2564

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

ข้้อมููลกลุ่่�มฮิิลตััน
•		ประสบการณ์์ในการบริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ที่เ่� กี่่ย� วข้้อง •		 อสัังหาริิมทรััพย์์อื่่�นภายใต้้การบริิหารจััดการของ
(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
คิิดเป็็นจำนวนห้้องราว 1,000,000 ห้้อง (ที่่�มา : Hilton 2019
Annual Report และ Hilton Reports Third Quarter Results
2020)

•		ความเกี่่� ย วข้้ อ งระหว่่ า งผู้้� จัั ด การกองทรัั ส ต์์ แ ละ
ผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์

โครงการโรงแรมในประเทศไทยภายใต้้การบริิหารงานของ
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�ในเมืือง
ท่่องเที่่�ยวที่่�สำคััญของไทย 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 สุุขุุมวิิท 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 ทำให้้มีีโอกาสต่่ำที่่�จะเกิิด
ความเสี่่�ยงที่่�อาจเกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ระหว่่าง CPNREIT
และกลุ่่�มฮิิลตััน

นอกจากนี้้� ซีีพีีเอ็็น พััทยา โฮเทล ได้้ว่่าจ้้างกลุ่่�มฮิิลตัันให้้บริิหาร
โรงแรมฮิิลตััน พััทยา ผ่่านโครงสร้้างสััญญาที่่ส� ามารถสร้้างแรงจููงใจให้้
แก่่กลุ่่�มฮิิลตััน ในการสร้้างผลกำไรในระดัับที่่�ดีีให้้แก่่โรงแรมฮิิลตััน
พััทยา อย่่างต่่อเนื่่อ� ง อัันจะช่่วยลดความเสี่่ย� งจากการเกิิดความขััดแย้้ง
ทางผลประโยชน์์ดัังกล่่าวได้้
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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�องจากผลการดำเนิินงานของโรงแรมและเป็็นไป
ตามเกณฑ์์ ข องสำนัั ก งานคณะกรรมการกำกัั บ หลัั ก ทรัั พ ย์์ แ ละ
ตลาดหลัักทรััพย์์ (“สำนัักงาน ก.ล.ต.”)
เว้้นแต่่กรณีีที่่มีี� การเลื่่อ� นการชำระค่่าเช่่าและการยกเว้้นค่่าเช่่าอัันเนื่่อ� ง
มาจากเหตุุสุุดวิิสััย หรืือการเลื่่�อนชำระค่่าเช่่ากรณีีปรัับปรุุงหรืือ
ซ่่อมแซมใหญ่่ (Renovation) ตามที่่�กำหนดไว้้ในสััญญาเช่่าช่่วง
ซีีพีีเอ็็น พััทยา โฮเทล ตกลงชำระค่่าเช่่าให้้แก่่ CPNREIT ตาม
ข้้อกำหนดและเงื่่�อนไขของสััญญาเช่่าช่่วง โดยค่่าเช่่าภายใต้้สััญญา
เช่่าช่่วงประกอบด้้วยค่า่ เช่่า 2 ส่่วน ได้้แก่่ ค่่าเช่่าคงที่่แ� ละค่่าเช่่าแปรผััน
โดยใช้้หลัักเกณฑ์์คำนวณตามระยะเวลาการเช่่าช่่วงจริิง โดยใช้้วิธีีิ การ
คำนวณ 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
ในทำนองเดีียวกััน ค่่าบริิการ (Service Charge) ที่่�เรีียก
เก็็บจากผู้้�รัับบริิการ รายได้้หรืือเงิินที่่�ได้้รัับจากการจำหน่่าย
ทรััพย์์สินิ ค่่าสิินไหมทดแทนที่่ไ� ด้้รับั จากการประกัันภััย (ยกเว้้น
ค่่าสิินไหมทดแทนซึ่่�งได้้รัับจากการประกัันภััยธุุรกิิจหยุุดชะงััก
(Business Interruption Insurance) เงิินค่่าทดแทนการ
เวนคืืนอสัังหาริิมทรััพย์์ และดอกเบี้้�ยรัับ

1. การคำำ�นวณค่่าเช่่าตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 มกราคม 2561
จนถึึงวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
1.1 ค่่าเช่่าคงที่่� (Fixed-Rent)
ซีีพีีเอ็็น พััทยา โฮเทล ตกลงจะชำระค่่าเช่่าคงที่่�สำหรัับทรััพย์์สิิน
ประเภทอาคาร สิ่่�งปลููกสร้้าง งานระบบ และสัังหาริิมทรััพย์์ ภายใน
45 วัันนัับจากวัันสิ้้น� ไตรมาส โดยใช้้หลัักเกณฑ์์คำนวณตามระยะเวลา
การเช่่าช่่วงจริิงสำหรัับช่่วงเวลาตั้้�งแต่่วันั ที่่� 1 มกราคม 2561 จนถึึงวััน
ที่่� 31 ธัันวาคม 2563 ในอััตราต่่อปีีตามที่่�ระบุุในตารางด้้านล่่าง โดย
แบ่่งชำระเป็็นจำนวนเท่่า 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 ตกลงจะชำระค่่าเช่่าแปรผัันสำหรัับทรััพย์์สิิน
ประเภทอาคาร สิ่่�งปลููกสร้้าง และงานระบบ ภายใน 45 วัันนัับจาก
วัันสิ้้�นไตรมาส โดยใช้้หลัักเกณฑ์์คำนวณตามระยะเวลาการเช่่าช่่วง
จริิ ง สำหรัั บ ช่่ ว งเวลาตั้้� ง แต่่ วัั น ที่่� 1 มกราคม 2561 จนถึึ ง วัั น ที่่�
31 ธัันวาคม 2563 โดยจะคำนวณโดยใช้้เกณฑ์์ยอดสะสม กล่่าวคืือ
ในรอบปีีบััญชีีใด ๆ ค่่าเช่่าแปรผัันของไตรมาสปััจจุุบััน คำนวณจาก
ค่่าเช่่าแปรผัันสะสม ณ วัันที่่�สิ้้�นสุุดไตรมาสปััจจุุบััน หัักด้้วย ค่่าเช่่า
แปรผัันสะสม ณ วัันที่่�สิ้้�นสุุดไตรมาสที่่�แล้้วของปีีเดีียวกััน โดยค่่าเช่่า
แปรผัันดัังกล่่าวคำนวณได้้ดัังนี้้�
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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 ต้้นทุุนวััตถุุดิิบและของใช้้ใน
การดำเนิินงาน (Operating Supplies) ต้้นทุุนและค่่าใช้้จ่่าย
ในการจััดหาอุุปกรณ์์ที่�่ใช้้ในการดำเนิินงานทดแทนของเดิิม
หรืือเพิ่่�มเติิม ต้้นทุุนเงิินเดืือน ค่่าแรง และผลประโยชน์์อื่่�นที่่�
จ่่ายให้้แก่่ลููกจ้้างและพนัักงาน ต้้นทุุนและค่่าใช้้จ่่ายฝึึกอบรม
ลููกจ้้างและพนัักงาน ต้้นทุุนและค่่าใช้้จ่่ายด้้านการโฆษณา
และประชาสััมพัันธ์์ ต้้นทุุนและค่่าใช้้จ่่ายในการบำรุุงรัักษา
ซ่่อมแซม และตกแต่่งโรงแรมฮิิลตััน พััทยา ให้้อยู่่�ในสภาพดีี
ค่่าเบี้้�ยประกัันภััย ค่่าภาษีีและค่่าธรรมเนีียมต่่าง ๆ (ยกเว้้น
ภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล) ค่่าธรรมเนีียมในการบริิหารงานและ
ค่่าใช้้จ่า่ ยที่่ผู้� บ้� ริิหารโรงแรมฮิิลตััน พััทยา เรีียกเก็็บ และต้้นทุุน
และค่่าใช้้จ่่ายอื่่�น ๆ ในการดำเนิินงานและประกอบธุุรกิิจ
โรงแรมฮิิลตััน พััทยา ทั้้�งนี้้� ไม่่รวมถึึงภาษีีมููลค่่าเพิ่่�ม ภาษีี
ธุุรกิิจเฉพาะ หรืือภาษีีอื่่�นใดในทำนองเดีียวกััน 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�
ไม่่ใช่่ค่่าธรรมเนีียมการทำธุุรกรรมทางการเงิินที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
การประกอบธุุรกิิจของโรงแรมฮิิลตััน พััทยา
ค = เงิินสำรองสำหรัับการซ่่อมแซม ปรัับปรุุง จััดหาเพื่่�อทดแทน
หรืือจััดหาเพิ่่�มเติิมเฟอร์์นิิเจอร์์ อุุปกรณ์์ และพาหนะต่่าง ๆ
ของโรงแรมฮิิลตััน พััทยา (FF&E Reserve Deduction)
ตามที่่�ระบุุในสััญญาจ้้างบริิหารโรงแรมฮิิลตััน พััทยา ซึ่่�งทำ
ระหว่่างซีีพีีเอ็็น พััทยา โฮเทล กัับผู้บ้� ริิหารโรงแรมฮิิลตััน พััทยา
ง =	ค่่าเช่่าคงที่่�ในรอบไตรมาสสะสมนั้้�น ตามที่่�กำหนดไว้้ในข้้อ
ค่่าเช่่าคงที่่�

ถ้้าค่่าเช่่าแปรผัันสะสม ณ วัันที่่�สิ้้�นสุุดไตรมาสปััจจุุบัันที่่�คำนวณ
ตามสูู ตรดัั ง กล่่ า วมีีจำนวนน้้ 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� ค ำนวณตามสูู ตรดัั ง กล่่ า วมีีจำนวนเกิิ น กว่่ า
ร้้อยละ 50 ของค่่าเช่่าคงที่่�สะสม ณ วัันที่่�สิ้้�นสุุดไตรมาสปััจจุุบััน
ค่่าเช่่าแปรผัันดัังกล่่าวจะถููกปรัับลดให้้มีีจำนวนร้้อยละ 50 ของ
ค่่าเช่่าคงที่่�สะสม ณ วัันที่่�สิ้้�นสุุดไตรมาสนั้้�น ๆ
ทั้้�งนี้้� หากค่่าเช่่าแปรผัันสะสม ณ วัันที่่�สิ้้�นสุุดไตรมาสที่่�แล้้วที่่�ซีีพีีเอ็็น
พััทยา โฮเทล ได้้ชำระแก่่ CPNREIT มีีจำนวนมากกว่่าค่่าเช่่าแปรผััน
สะสม ณ วัันที่่�สิ้้�นสุุดไตรมาสปััจจุุบัันที่่�ซีีพีีเอ็็น พััทยา โฮเทล ควรจะ
ชำระตามผลลััพธ์์ที่่�ได้้จากการคำนวณตามสููตรข้้อ 1.2 ตามข้้อมููล
ทางการเงิิ น ของซีีพีีเอ็็ น พัั ทย า โฮเทล ที่่� ปร ากฏในรายงาน
ทางการเงิินที่่�จััดทำโดยซีีพีีเอ็็น พััทยา โฮเทล สำหรัับการคำนวณ
ค่่าเช่่าแปรผัันรายไตรมาส CPNREIT ตกลงจะนำค่่าเช่่าแปรผััน
ในส่่วนที่่�ได้้รัับชำระเงิินไว้้เกิินดัังกล่่าวไปหัักกลบกัับค่่าเช่่าแปรผััน
ของไตรมาสถััดไปที่่� CPNREIT มีีสิิทธิิได้้รัับจากซีีพีีเอ็็น พััทยา โฮเทล
จนกระทั่่�งยอดค่่าเช่่าแปรผัันดัังกล่่าวที่่� CPNREIT รัับชำระเกิินจะ
คงเหลืือเป็็นศููนย์์ อย่่างไรก็็ดีี ในไตรมาสสุุดท้้ายของรอบปีีบััญชีี
CPNREIT ตกลงจะนำยอดคงเหลืือของค่่าเช่่าแปรผัันที่่� CPNREIT ได้้
รัับชำระเกิินทั้้�งหมดที่่�เหลืืออยู่่�ดัังกล่่าวไปหัักกลบกัับค่่าเช่่าคงที่่�ของ
ไตรมาสสุุดท้้ายที่่� CPNREIT มีีสิิทธิิได้้รัับจากซีีพีีเอ็็น พััทยา โฮเทล
ทั้้� ง นี้้� หากค่่ า เช่่ า คงที่่� ใ นไตรมาสสุุ ด ท้้ า ยมีีจำนวนเงิิ น น้้ อ ยกว่่ า
ค่่าเช่่าแปรผัันที่่� CPNREIT ได้้รับั ชำระเกิินทั้้�งหมดที่่เ� หลืืออยู่่� CPNREIT
ตกลงจะนำเงิินค่่าเช่่าแปรผัันที่่�ได้้รัับไว้้เกิินทั้้�งหมดคืืนให้้แก่่ซีีพีีเอ็็น
พััทยา โฮเทล ภายใน 15 วััน นัับจากวัันที่่�ผู้้�สอบบััญชีีรัับรองรายงาน
ทางการเงิินสำหรัับรอบปีีบััญชีีของซีีพีีเอ็็น พััทยา โฮเทล
นอกจากนี้้� หากค่่าเช่่าแปรผัันที่่� CPNREIT ได้้รับั สำหรัับรอบปีีบัญ
ั ชีีใด ๆ
มีีจำนวนมากกว่่ า หรืือน้้ อ ยกว่่ า ค่่ า เช่่ า แปรผัั น สำหรัั บรอบปีี บัั ญ ชีี
เดีียวกัันที่่� CPNREIT ควรจะได้้รัับตามผลลััพธ์์ที่่�ได้้จากการคำนวณ
ตามสููตรข้้อ 1.2 ตามข้้อมููลทางการเงิินของซีีพีีเอ็็น พััทยา โฮเทล
ที่่� ปร ากฏในรายงานทางการเงิิ น ที่่� รัั บ รองโดยผู้้� ส อบบัั ญ ชีีของ
ซีีพีีเอ็็น พััทยา โฮเทล สำหรัับปรัับปรุุงค่่าเช่่าแปรผัันประจำรอบปีีบัญ
ั ชีี
CPNREIT จะชำระคืืนค่่าเช่่าที่่�ได้้รัับไว้้เกิิน หรืือซีีพีีเอ็็น พััทยา โฮเทล
จะจ่่ายชำระค่่าเช่่าที่่�ชำระไว้้ขาด (แล้้วแต่่กรณีี) ภายใน 15 วััน
หลัังวัันที่่�ผู้้�สอบบััญชีีรัับรองรายงานทางการเงิินสำหรัับรอบปีีบััญชีี
ของซีีพีีเอ็็น พััทยา โฮเทล

ในกรณีีที่่�ซีีพีีเอ็็น พััทยา โฮเทล ไม่่มีีความสามารถในการชำระ
ค่่าเช่่าดัังกล่่าวได้้เต็็มจำนวนเมื่่�อถึึงกำหนดชำระแล้้ว ให้้ถืือว่่าค่่าเช่่า
ในจำนวนที่่� CPNREIT ไม่่ได้้รัับชำระ เป็็นค่่าเช่่าค้้างชำระ (Accrued
Rental Revenue) และให้้ซีีพีีเอ็็น พััทยา โฮเทล ชำระค่่าเช่่าค้้างชำระ
ให้้แก่่ CPNREIT ภายใน 30 วัันนัับจากวัันที่่�ถึึงกำหนดชำระ ทั้้�งนี้้� เว้้น
แต่่เป็็นกรณีีการเลื่่�อนการชำระค่่าเช่่าหรืือการยกเว้้นค่่าเช่่าบางส่่วน
หรืือทั้้�งหมดอัันเนื่่อ� งมาจากเหตุุสุดุ วิิสัยั หรืือการเลื่่อ� นการชำระค่่าเช่่า
ในเดืือนที่่�มีีปรัับปรุุงหรืือซ่่อมแซมใหญ่่ (Renovation)
อนึ่่�ง การค้้างชำระค่่าเช่่าดัังกล่่าว ซีีพีีเอ็็น พััทยา โฮเทล จะต้้อง
ชำระดอกเบี้้�ยจากการผิิดนััดในอััตราร้้อยละ 15 ต่่อปีี โดยคำนวณ
ตามจำนวนเงิินที่่�ค้้างชำระและจำนวนวัันนัับตั้้�งแต่่วัันที่่�ถึึงกำหนด
ชำระจนถึึงวัันที่่�ชำระเสร็็จสิ้้�น เว้้นแต่่การค้้างชำระค่่าเช่่าครั้้�งแรกต่่อ
ปีีและซีีพีีเอ็็น พััทยา โฮเทล ได้้ชำระค่่าเช่่าค้้างชำระดัังกล่่าวแล้้ว
ภายใน 30 วัันนัับจากวัันที่่�ถึึงกำหนดชำระ ทั้้�งนี้้� หากซีีพีีเอ็็น พััทยา
โฮเทล ชำระค่่าเช่่าค้้างชำระครั้้�งแรกต่่อปีีเกิินกำหนดระยะเวลา
30 วัันดัังกล่่าว ซีีพีีเอ็็น พััทยา โฮเทล จะต้้องชำระดอกเบี้้�ยจากการ
ผิิดนััดในอััตราร้้อยละ 15 ต่่อปีี โดยคำนวณตามจำนวนเงิินที่่ค้� า้ งชำระ
และจำนวนวัันนัับตั้้�งแต่่วัันที่่�ถึึงกำหนดชำระจนถึึงวัันที่่�ชำระเสร็็จสิ้้�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�สำหรัับสััญญาเช่่าช่่วงฉบัับต่่ออายุุครั้้�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 กำหนดของกฎเกณฑ์์ทางกฎหมายหลัักทรััพย์์
ที่่เ� กี่่ยว
� ข้้องกัับการชำระค่่าเช่่าคงที่่� และ/หรืือค่่าเช่่าแปรผัันมีีการแก้้ไข
หรืือเปลี่่�ยนแปลงไป CPNREIT และซีีพีีเอ็็น พััทยา โฮเทล ตกลงจะ
พิิจารณาและหารืือข้้อกำหนดและเงื่่�อนไขเกี่่�ยวกัับการชำระค่่าเช่่า
คงที่่� และ/หรืือค่่าเช่่าแปรผััน ต่่อไป
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2.1		 ค่่าเช่่าคงที่่� (Fixed-Rent)
ซีีพีีเอ็็น พััทยา โฮเทล ตกลงจะชำระค่่าเช่่าคงที่่�สำหรัับทรััพย์์สิิน
ประเภทอาคาร สิ่่�งปลููกสร้้าง งานระบบ และสัังหาริิมทรััพย์์ ภายใน
45 วัันนัับจากวัันสิ้้น� ไตรมาส โดยใช้้หลัักเกณฑ์์คำนวณตามระยะเวลา
การเช่่าช่่วงจริิงสำหรัับช่่วงเวลาตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 มกราคม 2564 จนถึึง
วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2569 ในอััตราต่่อปีีตามที่่�ระบุุในตารางด้้านล่่าง
โดยแบ่่งชำระเป็็นจำนวนเท่่า 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 ตกลงจะชำระค่่าเช่่าแปรผัันสำหรัับทรััพย์์สิิน
ประเภทอาคาร สิ่่�งปลููกสร้้าง และงานระบบ ภายใน 45 วัันนัับจาก
วัันสิ้้�นไตรมาส โดยใช้้หลัักเกณฑ์์คำนวณตามระยะเวลาการเช่่าช่่วง
จริิงสำหรัับช่่วงเวลาตั้้�งแต่่วันั ที่่� 1 มกราคม 2564 ถึึงวัันที่่� 31 ธัันวาคม
2569 โดยใช้้วิิธีีการคำนวณที่่�กำหนดในข้้อ 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 บ ความ
สามารถของผู้้�เช่่าในการปฏิิบััติิตามสััญญาเช่่า
ผู้้�จััดการกองทรััสต์์พิิจารณาว่่าซีีพีีเอ็็น พััทยา โฮเทล มีีความสามารถ
ในการปฏิิบััติิตามเงื่่�อนไขของสััญญาเช่่าช่่วงได้้ ซึ่่�งรวมถึึงการจ่่าย
ค่่าเช่่าคงที่่� เนื่่�องจากโรงแรมฮิิลตััน พััทยา เป็็นโรงแรมที่่�มีีผลการ
ดำเนิินงานในช่่วงที่่�ผ่่านมาอยู่่�ในระดัับที่่�ดีี โดยการมีีทำเลที่่�ตั้้�งที่่�ดีีใน
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รายงานประจำ�ปี 2564

เมืืองพััทยาอัันเป็็นแหล่่งท่่องเที่่�ยวที่่�สำคััญของประเทศไทย จะเป็็น
ปััจจัยั สำคััญที่่ส่� ง่ ผลต่่อการเติิบโตของผลประกอบการของโรงแรมฮิิลตััน
พััทยา ในอนาคต โดยซีีพีีเอ็็น พััทยา โฮเทล แต่่งตั้้�งกลุ่่�มฮิิลตัันให้้ทำ
หน้้าที่่ผู้� บ้� ริิหารโรงแรมดัังกล่่าว อัันเป็็นปััจจัยั ที่่ส� ำคััญอีีกประการหนึ่่�ง
ที่่�จะทำให้้ผลประกอบการของโรงแรมฮิิลตััน 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
ความสำเร็็จ ในช่่วงที่่�ผ่่านมา โดยการที่่�ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ของซีีพีีเอ็็น
พััทยา โฮเทล คืือ เซ็็นทรััลพััฒนา จะเป็็นประโยชน์์ต่่อการดำเนิิน
กิิจการโรงแรมฮิิลตััน พััทยา เนื่่�องจากเซ็็นทรััลพััฒนามีีความคุ้้�นเคย
กัับทรััพย์์สิินในส่่วนที่่�เป็็นโรงแรมนี้้�เป็็นอย่่างดีี โดยเซ็็นทรััลพััฒนา
สามารถนำประสบการณ์์ของทางบริิษััทที่่�มีีมาอย่่างยาวนานในการ
พััฒนาและบริิหารจััดการศููนย์์การค้้าได้้อย่่างประสบความสำเร็็จ
มาช่่วยสนัับสนุุนการดำเนิินธุุรกิิจของโรงแรมฮิิลตััน พััทยา เนื่่�องจาก
อสัังหาริิมทรััพย์์ทั้้ง� สองประเภทมีีส่่วนช่่วยส่ง่ เสริิมในการดำเนิินธุุรกิจิ
ซึ่่� ง กัั น และกัั น โดยภายใต้้ สัั ญ ญาก่่ อ ตั้้� ง สิิ ทธิิ แ ละการกระทำการ
เซ็็นทรััลพััฒนาตกลงจะควบคุุม ดููแล และดำเนิินการใด ๆ ที่่�จำเป็็น
ในการป้้องกัันและเยีียวยาเพื่่�อให้้ซีีพีีเอ็็น พััทยา โฮเทล ซึ่่�งเป็็นบริิษััท
ย่่อยของเซ็็นทรััลพััฒนา ปฏิิบััติิตามข้้อกำหนดและเงื่่�อนไขในสััญญา
ที่่�ซีีพีีเอ็็น พััทยา โฮเทล เป็็นคู่่�สััญญาอย่่างเคร่่งครััด
ทั้้�งนี้้� ตลอดระยะเวลาการเช่่าช่่วงที่่�ผ่่านมา ซีีพีีเอ็็น พััทยา โฮเทล
สามารถชำระค่่าเช่่าตามสััญญาเช่่าช่่วงให้้แก่่ CPNREIT ได้้ อย่่างไร
ก็็ตาม จากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019
(COVID-19) รวมทั้้�งมาตรการต่่าง ๆ ของภาครััฐเพื่่�อควบคุุมการแพร่่
ระบาดของ COVID-19 เช่่น การปิิดให้้บริิการชั่่�วคราวของโรงแรม การ
ปิิดน่่านฟ้้าระหว่่างประเทศ ซึ่่�งจำกััดการเดิินทางของนัักท่่องเที่่�ยวที่่�
จะเดิินทางมาท่่องเที่่ยว
� ในประเทศไทย และส่่งผลกระทบต่่อจำนวนผู้้�
ใช้้บริิการโรงแรมฮิิลตััน พััทยา เหตุุการณ์์ที่เ่� กิิดขึ้้น� ได้้ส่ง่ ผลกระทบต่่อ
การดำเนิินงานของโรงแรม ฮิิลตััน พััทยา ที่่ล� ดลงอย่่างมีีนััยสำคััญ และ
เข้้าตามหลัักเกณฑ์์ที่่� ซีีพีีเอ็็น พััทยา โฮเทล สามารถใช้้สิิทธิิในการ
ยกเว้้นหรืือเลื่่�อนชำระค่่าเช่่า สำหรัับค่่าเช่่าตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 มกราคม
2564 ถึึงวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 อัันเนื่่อ� งจากเหตุุสุดุ วิิสัยต
ั ามสััญญา
เช่่าช่่วงโรงแรม ซึ่่�งสำหรัับผลการดำเนิินงานในรอบปีี 2564 นั้้�น
กองทรััสต์์ CPNREIT ได้้ยกเว้้นค่่าเช่่าคงที่่ส� ำหรัับไตรมาส 1 ถึึงไตรมาส 3
ปีี 2564 และได้้การเลื่่�อนชำระค่่าเช่่าคงที่่�สำหรัับไตรมาส 4 ปีี 2564
ให้้กัับซีีพีีเอ็็น พััทยา โฮเทล

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

ค่่าเช่่าตามสััญญา/1
ค่่าเช่่าคงที่่/2�
210
217
ค่่าเช่่าแปรผััน
105
109
ค่่าเช่่ารวม
315
326
ค่่าเช่่าที่่�เลื่่�อนการชำระอัันเนื่่�องมาจากการปรัับปรุุงซ่่อมแซมใหญ่่ (renovation) หรืือเหตุุสุุดวิิสััย
ค่่าเช่่าคงที่่�
ค่่าเช่่าแปรผััน
ค่่าเช่่ารวม
ค่่าเช่่าที่่�ยกเว้้นจากเหตุุสุุดวิิสััย
ค่่าเช่่าคงที่่�
ค่่าเช่่าแปรผััน
ค่่าเช่่ารวม
ค่่าเช่่าที่่�บัันทึึกตามมาตรฐานการบััญชีีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิินที่่�เกี่่�ยวข้้อง/3
ค่่าเช่่าคงที่่�
210
274
ค่่าเช่่าแปรผััน
105
109
ค่่าเช่่ารวม
315
383
หมายเหตุุ :
			

ปีสิ้นสุด
31 ธ.ค. 2564

225
225

233
233

162
-

59
-

7
7

174
174

235
235

73
73

เป็็นค่่าเช่่าที่่� CPNREIT มีีสิิทธิิได้้รัับ ก่่อนหัักค่่าเช่่าในส่่วนที่่�มีีการใช้้สิิทธิิในการเลื่่�อนชำระค่่าเช่่าบางส่่วนหรืือทั้้�งหมด
เป็็นค่่าเช่่าที่่� CPNREIT ได้้รัับจริิง ซึ่่�งอาจแตกต่่างจากรายได้้ค่่าเช่่าที่่� CPNREIT บัันทึึกรายได้้ค่่าเช่่าในงบการเงิินตามมาตรฐานการบััญชีีและมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิินที่่�เกี่่�ยวข้้อง
			 /3 รายได้้ค่่าเช่่าที่่� CPNREIT บัันทึึกในงบการเงิินตามมาตรฐานการบััญชีีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิินที่่�เกี่่�ยวข้้อง
/1
/2

ผลกระทบจากการเปลี่่�ยนแปลงผู้้�เช่่าช่่วงทรััพย์์สิินหลัักในส่่วนที่่�เป็็นโรงแรมฮิิลตััน พััทยา
กรณีีที่่�ซีีพีีเอ็็น พััทยา โฮเทล ซึ่่�งเป็็นผู้้�เช่่าช่่วงทรััพย์์สิินหลัักในส่่วนที่่�เป็็นโรงแรมฮิิลตััน พััทยา ไม่่ต่่ออายุุสััญญา หรืือมีีการบอกเลิิกสััญญาเช่่า
ช่่วงก่่อนครบกำหนดระยะเวลาการเช่่าช่่วงตามสััญญา CPNREIT อาจต้้องใช้้เวลาในการหาบุุคคลอื่่�น เพื่่�อเข้้ามาเป็็นผู้้�เช่่าช่่วงทรััพย์์สิินหลััก
ดัังกล่่าวแทนซีีพีีเอ็็น พััทยา โฮเทล ซึ่่�งบุุคคลดัังกล่่าวอาจไม่่มีีคุุณสมบััติิหรืือความสามารถเหมืือนกัับซีีพีีเอ็็น พััทยา โฮเทล รวมทั้้�ง CPNREIT
อาจไม่่สามารถหาผู้้�เช่่าช่่วงรายใหม่่มาทดแทน และจ่่ายค่่าเช่่าได้้เทีียบเท่่ากัับซีีพีีเอ็็น พััทยา โฮเทล ซึ่่�งจะส่่งผลกระทบโดยตรงต่่อรายได้้ของ
CPNREIT และความสามารถในการจ่่ายประโยชน์์ตอบแทนให้้แก่่ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์
เพื่่�อลดความเสี่่�ยงในกรณีีนี้้� ภายใต้้สััญญาเช่่าช่่วง CPNREIT ได้้เข้้าทำสััญญาให้้เช่่าช่่วงอสัังหาริิมทรััพย์์และสััญญาให้้เช่่าสัังหาริิมทรััพย์์
โดยมีีกำหนดระยะเวลาการเช่่า 3 ปีี ซึ่่�งสััญญาเช่่าช่่วงปััจจุุบัันมีีอายุุสััญญาตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 มกราคม 2561 ถึึง 31 ธัันวาคม 2563 โดยเมื่่�อสิ้้�นสุุด
สััญญาเช่่าช่่วงดัังกล่่าว ทั้้�ง CPNREIT และซีีพีีเอ็็น พััทยา โฮเทล สามารถใช้้สิิทธิิในการต่่ออายุุสััญญาได้้อีีก 2 คราว ๆ ละ 3 ปีี
ในกรณีีที่่� CPNREIT ไม่่ได้้ให้้ซีีพีีเอ็็น พััทยา โฮเทล เช่่าช่่วงอสัังหาริิมทรััพย์์ในส่่วนที่่�เป็็นโรงแรมฮิิลตััน พััทยา อีีกต่่อไป ผู้้�จััดการกองทรััสต์์มีี
กระบวนการในการพิิจารณาคััดเลืือกผู้้�เช่่าช่่วงทรััพย์์สิินรายใหม่่ โดยคำนึึงถึึงประโยชน์์ของ CPNREIT และผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์เป็็นสำคััญ
นอกจากนี้้� ด้้วยจุุดเด่่นของโรงแรมฮิิลตััน พััทยา ที่่�มีีทำเลที่่�ตั้้�งที่่�ดีีในเมืืองพััทยาซึ่่�งเป็็นเมืืองท่่องเที่่�ยวที่่�สำคััญของประเทศไทย การจััดหาผู้้�เช่่า
ช่่วงทรััพย์์สิินรายใหม่่มาทดแทนซีีพีีเอ็็น พััทยา โฮเทล น่่าจะสามารถดำเนิินการได้้
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การกู้้�ยืืมเงิิน
1. เงิินกู้้�ยืืม
สรุปสาระส�ำคัญของสัญญากู้ยืมเงิน

CPNREIT ได้้ใช้้แหล่่งเงิินทุุนจากการกู้้�ยืืมเงิินจากสถาบัันการเงิิน เพื่่�อเข้้าลงทุุนในโครงการอาคารสำนัักงานเดอะไนน์์ ทาวเวอร์์ส และ
โครงการอาคารสำนัักงานยููนิิลีีเวอร์์ เฮ้้าส์์ และ/หรืือค่่าใช้้จ่่ายในการจดทะเบีียนสิิทธิิการเช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์ในโครงการเซ็็นทรััล
พระราม 2 (ช่่วงต่่ออายุุ) โดยข้้อกำหนดและเงื่่�อนไขของการกู้้�ยืืมเงิินตามข้้อเสนอเบื้้�องต้้นที่่� CPNREIT ได้้รัับในปััจจุุบััน มีีเงื่่�อนไข
ที่่�สำคััญดัังต่่อไปนี้้�

ผู้้�ให้้กู้้�

สถาบัันการเงิินแห่่งที่่� 1

ผู้้�กู้้�

ทรััสตีีกระทำในนาม CPNREIT

วงเงิินกู้้�และวััตถุุประสงค์์

วงเงิินสิินเชื่่�อ ก: 10,000 ล้้านบาท
เพื่่�อนำไปใช้้ในการลงทุุนในทรััพย์์สิินที่่�จะลงทุุนเพิ่่�มเติิม ภายใต้้สััญญาลงทุุนในทรััพย์์สิินที่่�จะ
ลงทุุนเพิ่่�มเติิม ค่่าธรรมเนีียมและค่่าใช้้จ่่ายต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการลงทุุนดัังกล่่าว รวมถึึงค่่า
ธรรมเนีียมตามสััญญาว่่าจ้้างผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ และสััญญาแต่่งตั้้�งผู้้�จััดการกองทรััสต์์
เฉพาะในส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับทรััพย์์สิินที่่�จะลงทุุนเพิ่่�มเติิม
วงเงิินสิินเชื่่�อ ข: 4,170 ล้้านบาท
เพื่่�อนำไปใช้้ในการชำระคืืนเงิินกู้้�และหนี้้�ที่่�ถึึงกำหนดชำระภายใต้้วงเงิินสิินเชื่่�อ ก ในกรณีีที่่�
ผู้้�กู้้�ไม่่สามารถระดมทุุนผ่่านตราสารหนี้้�มาชำระคืืนเงิินกู้้�และหนี้้�ที่่�ถึึงกำหนดชำระภายใต้้วงเงิิน
สิินเชื่่�อ ก ได้้เต็็มจำนวน
วงเงิินสิินเชื่่�อ ค: 1,800 ล้้านบาท
เพื่่�อนำไปใช้้สำหรัับการออกหนัังสืือค้้ำประกัันโดยผู้้�ให้้สิินเชื่่�อให้้แก่่เซ็็นทรััลพััฒนา พระราม 2
เพื่่�อเป็็นหลัักประกัันในการชำระค่่าเช่่าตามสััญญาเช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์และงานระบบ โครงการ
เซ็็นทรััล พระราม 2 (ช่่วงต่่ออายุุ)

อััตราดอกเบี้้�ย

อััตราดอกเบี้้�ยคงที่่� และ/หรืืออััตราดอกเบี้้�ยลอยตััว

อายุุสััญญาเงิินกู้้�

ไม่่เกิิน 6 ปีี

การชำระคืืนเงิินต้้น

ชำระคืืนเงิินต้้นโดยการทยอยชำระ และ/หรืือชำระครั้้�งเดีียวทั้้�งจำนวนตามที่่�ระบุุในสััญญาเงิิน
กู้้�และเอกสารทางการเงิินที่่�เกี่่�ยวข้้องซึ่่�งกองทรััสต์์และผู้้�ให้้กู้้�จะตกลงกััน

หลัักประกัันเงิินกู้้�

ไม่่มีีหลัักประกััน

เงื่่�อนไขการปฏิิบััติิตามสััญญาเงิินกู้้�ที่่�
สำคััญ

ผู้้�กู้้�ต้้องดำรงสััดส่่วนอััตราส่่วนหนี้้�เงิินกู้้�ยืืมรวมต่่อมููลค่่าทรััพย์์สิินรวมของตนไม่่ให้้เกิินกว่่า
ร้้อยละ 35 ในกรณีีที่่� CPNREIT มีีอัันดัับความน่่าเชื่่�อถืืออยู่่�ในอัันดัับที่่�สามารถลงทุุนได้้ ผู้้�กู้้�ต้้อง
ดำรงสััดส่่วนไม่่ให้้เกิินกว่่าร้้อยละ 60 ตลอดระยะเวลาของสััญญา โดยคำนวณจากงบการเงิิน
ประจำปีี สิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคมของทุุกปีี
ผู้้�กู้้�ต้้องดำเนิินการให้้อััตราส่่วนความสามารถในการชำระหนี้้�ของผู้้�กู้้�ไม่่ต่่ำกว่่าอััตรา 1.2 เท่่า
ณ ทุุก ๆ สิ้้�นปีีตามที่่�ปรากฏในงบแสดงฐานะทางการเงิิน
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รายงานประจำ�ปี 2564

ผู้้�ให้้กู้้�

สถาบัันการเงิินแห่่งที่่� 2

ผู้้�กู้้�

ทรััสตีีกระทำในนาม CPNREIT

วงเงิินกู้้�และวััตถุุประสงค์์

วงเงิินสิินเชื่่�อ ก: 2,000 ล้้านบาท
เพื่่�อนำไปใช้้ในการลงทุุนในทรััพย์์สิินที่่�จะลงทุุนเพิ่่�มเติิม ภายใต้้สััญญาลงทุุนในทรััพย์์สิินที่่�
จะลงทุุนเพิ่่�มเติิม ค่่าธรรมเนีียมและค่่าใช้้จ่่ายต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการลงทุุนดัังกล่่าว รวมถึึง
ค่่าธรรมเนีียมตามสััญญาว่่าจ้้างผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ และสััญญาแต่่งตั้้�งผู้้�จััดการกองทรััสต์์
เฉพาะในส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับทรััพย์์สิินที่่�จะลงทุุนเพิ่่�มเติิม
วงเงิินสิินเชื่่�อ ข: 1,500 ล้้านบาท
เพื่่�อนำไปใช้้ในการปรัับปรุุงซ่่อมแซมทรััพย์์สิิน ค่่าธรรมเนีียมและค่่าใช้้จ่่ายต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
การดำเนิินการดัังกล่่าว หรืือในการชำระเงิินคืืนให้้แก่่ผู้้�กู้้�สำหรัับค่่าใช้้จ่่ายที่่�ผู้้�กู้้�ได้้ทดรองจ่่ายไป
ก่่อนแล้้วอัันเกี่่�ยวข้้องกัับการปรัับปรุุงซ่่อมแซมทรััพย์์สิิน
วงเงิินสิินเชื่่�อ ค: 100 ล้้านบาท
เพื่่�อนำไปใช้้เป็็นเงิินทุุนหมุุนเวีียนสำหรัับการประกอบธุุรกิิจของผู้้�กู้้�

อััตราดอกเบี้้�ย

อััตราดอกเบี้้�ยคงที่่� และ/หรืืออััตราดอกเบี้้�ยลอยตััว

อายุุสััญญาเงิินกู้้�

ไม่่เกิิน 6 ปีี

การชำระคืืนเงิินต้้น

ชำระคืืนเงิินต้้นโดยการทยอยชำระ และ/หรืือชำระครั้้�งเดีียวทั้้�งจำนวนตามที่่�ระบุุในสััญญาเงิินกู้้�
และเอกสารทางการเงิินที่่�เกี่่�ยวข้้องซึ่่�งกองทรััสต์์และผู้้�ให้้กู้้�จะตกลงกััน

หลัักประกัันเงิินกู้้�

ไม่่มีีหลัักประกััน

เงื่่�อนไขการปฏิิบััติิตามสััญญาเงิินกู้้�ที่่�
สำคััญ

ผู้้�กู้้�ต้้องดำรงสััดส่่วนอััตราส่่วนหนี้้�เงิินกู้้�ยืืมรวมต่่อมููลค่่าทรััพย์์สิินรวมของตนไม่่ให้้เกิินกว่่า
ร้้อยละ 35 ในกรณีีที่่� CPNREIT มีีอัันดัับความน่่าเชื่่�อถืืออยู่่�ในอัันดัับที่่�สามารถลงทุุนได้้ ผู้้�กู้้�ต้้อง
ดำรงสััดส่่วนไม่่ให้้เกิินกว่่าร้้อยละ 60 ตลอดระยะเวลาของสััญญา โดยคำนวณจากงบการเงิิน
ประจำปีี สิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคมของทุุกปีี
ผู้้�กู้้�ต้้องดำเนิินการให้้อััตราส่่วนความสามารถในการชำระหนี้้�ของผู้้�กู้้�ไม่่ต่่ำกว่่าอััตรา 1.2 เท่่า
ณ ทุุก ๆ สิ้้�นปีีตามที่่�ปรากฏในงบแสดงฐานะทางการเงิิน
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2.	หุ้้�นกู้้�

CPNREIT ได้้ทยอยออกหุ้้�นกู้้�รวม 6 ชุุด ตั้้�งแต่่เดืือนสิิงหาคม 2561 เป็็นต้้นมา โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
หุ้นกู/1้

มูลค่า
(ล้านบาท)

วันที่ออกหุ้นกู้

วันครบกำ�หนดไถ่ถอน

อายุหุ้นกู้

อัตรา
ดอกเบี้ย
(ร้อยละ)

หลักประกัน

อันดับ
เครดิต/2

CPNREIT288A

7,390

17 ส.ค. 2561

17 ส.ค. 2571

10 ปีี

3.80

ไม่่มีี

AA

CPNREIT232A

1,795

8 ก.พ. 2562

8 ก.พ. 2566

4 ปีี

3.30

ไม่่มีี

AA

CPNREIT243A

2,000

31 มีี.ค. 2564

31 มีี.ค. 2567

3 ปีี

1.50

ไม่่มีี

AA

CPNREIT263A

1,500

31 มีี.ค. 2564

31 มีี.ค. 2569

5 ปีี

2.13

ไม่่มีี

AA

CPNREIT268A

1,650

13 ส.ค. 2564

13 ส.ค. 2569

5 ปีี

1.65

ไม่่มีี

AA

CPNREIT318A

1,000

13 ส.ค. 2564

13 ส.ค. 2574

10 ปีี

2.96

ไม่่มีี

AA

หมายเหตุุ:
/1
CPNREIT ได้้ขึ้้น� ทะเบีียนหุ้้�นกู้้�กัับสมาคมตลาดตราสารหนี้้ไ� ทย (ThaiBMA) ภายในวัันออกหุ้้�นกู้้�แต่่ละชุุด และจะคงให้้หุ้้�นกู้้�เป็็นหลัักทรััพย์์ขึ้้น� ทะเบีียนกัับสมาคมตลาด
ตราสารหนี้้�ไทยหรืือศููนย์์ซื้้�อขายอื่่�นใดที่่�ได้้รัับใบอนุุญาตและจดทะเบีียนกัับสำนัักงานคณะกรรมการกำกัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ตลอดอายุุหุ้้�นกู้้�
/2
เมื่่�อวัันที่่� 30 กรกฎาคม 2564 TRIS ได้้คงอัันดัับเครดิิตองค์์กร และหุ้้�นกู้้�ไม่่ด้้อยสิิทธิิ ไม่่มีีหลัักประกัันของ ของ CPNREIT ที่่�ระดัับ “AA” และแนวโน้้มอัันดัับเครดิิต
“Negative” หรืือ “ลบ”ได้้รัับการจััดอัันดัับเครดิิตของหุ้้�นกู้้�ไม่่ด้้อยสิิทธิิ และไม่่มีีหลัักประกัันจาก TRIS

โดยการออกหุ้้�นกู้้�ดัังกล่่าวได้้มีีการจ่่ายคืืนเงิินกู้้�ตามสััญญาครบตามจำนวน ซึ่่�งกองทรััสต์์ CPNREIT ได้้ประโยชน์์ของการออกหุ้้�นกู้้�ที่่�อััตรา
ดอกเบี้้�ยคงที่่�จะช่่วยลดดอกเบี้้�ยจ่่ายในระยะยาวได้้เมื่่�อเทีียบกัับการกู้้�ยืืมเงิินจากสถาบัันการเงิินที่่�มีีอััตราดอกเบี้้�ยแบบลอยตััว
สถานะของการกู้้�ยืืมเงิิน ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 มีีรายละเอีียดดัังนี้้�
จำนวนเงิินกู้้/1�

7,237.2 ล้้านบาท

จำนวนหุ้้�นกู้้�

15,324.3 ล้้านบาท

มููลค่่าทรััพย์์สิินรวม

78,971.5 ล้้านบาท

อััตราส่่วนหนี้้�สิินเงิินกู้้�ยืืมต่่อมููลค่่าทรััพย์์สิินรวม
อััตราส่่วนความสามารถในการชำระหนี้้�

ร้้อยละ 28.6/2
ไม่่ต่่ำกว่่า 1.2 เท่่า

หมายเหตุุ:

/1

CPNREIT ได้้ใช้้เงิินกู้้�จำนวนรวม 8,380.7 ล้้านบาท เพื่่�อเพื่่�อเข้้าลงทุุนในโครงการอาคารสำนัักงานเดอะไนน์์ ทาวเวอร์์ส และโครงการอาคารสำนัักงาน
ยููนิิลีีเวอร์์ เฮ้้าส์์ และ/หรืือค่่าใช้้จ่่ายในการจดทะเบีียนสิิทธิิการเช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์ในโครงการเซ็็นทรััล พระราม 2 (ช่่วงต่่ออายุุ) ซึ่่�งเป็็นรายการที่่�เกิิดขึ้้�น
ในช่่วงเดืือนมีีนาคม 2563

			

/2

มููลค่่าทรััพย์์สินิ รวมของ CPNREIT จะรวมมููลค่่าทรััพย์์สินิ จากโครงการเซ็็นทรััล พระราม 2 (ช่่วงต่่ออายุุ) ซึ่่ง� เป็็นไปตามมาตรฐานบััญชีีและมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิินที่่�เกี่่�ยวข้้อง โดยที่่�หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่าการเงิิน (Lease Liability) ของโครงการเซ็็นทรััล พระราม 2 (ช่่วงต่่ออายุุ) ไม่่ถืือเป็็นการ
กู้้�ยืืมตามหลัักเกณฑ์์ของสำนัักงาน ก.ล.ต. ทั้้�งนี้้� กรณีีที่่�ไม่่รวมมููลค่่าทรััพย์์สิินจากโครงการเซ็็นทรััล พระราม 2 (ช่่วงต่่ออายุุ) อััตราส่่วนหนี้้�สิินเงิินกู้้�ยืืม
ต่่อมููลค่่าทรััพย์์สิินรวมจะมีีมููลค่่าร้้อยละ 39.4
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รายงานประจำ�ปี 2564

ภาพรวมภาวะเศรษฐกิิจและอุุตสาหกรรม
ภาวะเศรษฐกิิจไทยปีี 2564

กิิจกรรมทางเศรษฐกิิจของไทยในปีี 2564 อยู่่�ช่ว่ งฟื้้น� ตััวในระยะเริ่่มต้
� น้ หลัังจากที่่เ� ศรษฐกิิจในปีี 2563 หดตััวร้อ้ ยละ 6.1 เป็็นผลมาจากการแพร่่
ระบาดของ COVID-19 และมาตรการควบคุุมการระบาดของภาครััฐ โดยครึ่่�งปีีแรกของปีี 2564 เศรษฐกิิจไทยขยายตััวที่่�ร้้อยละ 2.0 เมื่่�อเทีียบ
กัับช่่วงเวลาเดีียวกัันของปีีก่อ่ นหน้้า เนื่่อ� งจากการกลัับมาเติิบโตของภาคส่่งออก การลงทุุนภาคเอกชน และการอุุปโภคบริิโภคภาคเอกชน อย่่างไร
ก็็ตาม ในช่่วงไตรมาส 3 ปีี 2564 ได้้รับั ผลกระทบอย่่างหนัักจากการระบาดของ COVID-19 สายพัันธุ์์�เดลตา ทำให้้เกิิดการใช้้มาตรการล็็อคดาวน์์
อย่่างเข้้มงวด ส่่งผลให้้เศรษฐกิิจหดตััวร้้อยละ 0.3 เมื่่�อเทีียบกัับช่่วงเวลาเดีียวกัันของปีีก่่อนหน้้า ในช่่วงระยะเวลา 9 เดืือนแรกของปีี เศรษฐกิิจ
ไทยเติิบโตเพีียงร้้อยละ 1.3 เมื่่�อเทีียบกัับช่่วงเวลาเดีียวกัันของปีีก่่อนหน้้า ในช่่วงไตรมาส 4 มีีการกลัับมาของการขยายตััวทางเศรษฐกิิจ โดยได้้
แรงสนัับสนุุนจากกิิจกรรมทางเศรษฐกิิจของประชาชนภายในประเทศที่่เ� พิ่่�มขึ้้น� หลัังการผ่่อนคลายมาตรการล็็อกดาวน์์ อััตราการฉีีดวััคซีนี ที่่สู� งู
ขึ้้�น มาตรการกระตุ้้�นเศรษฐกิิจจากภาครััฐ และการเปิิดประเทศรัับนัักท่่องเที่่�ยวชาวต่่างชาติิตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 พฤศจิิกายน 2564 แต่่ทว่่าการพบ
ผู้้�ติิดเชื้้�อโควิิดสายพัันธุ์์�โอมิิครอนในช่่วงเดืือนธัันวาคม ได้้ลดความเชื่่�อมั่่�นของการฟื้้�นตััวในรููปแบบตััว (V-shape) เนื่่�องจากมีีการกลัับมาเพิ่่�ม
มาตรการควบคุุม COVID-19 อีีกครั้้�งในช่่วงเดืือนธัันวาคม 2564 และมกราคม 2565
ภาพรวมของปีี 2564 มีีปััจจััยสนัับสนุุนต่่อการขยายตััวทางเศรษฐกิิจในอััตราร้้อยละ 1.6 ได้้แก่่ 1) ภาคการส่่งออกขยายตััวร้้อยละ 17.1 จาก
การฟื้้�นตััวของอุุปสงค์์โลก 2) การอุุปโภคบริิโภคภาคเอกชน 3) การลงทุุนภาคเอกชน 4) การกระจายวััคซีีนอย่่างรวดเร็็วและในวงกว้้าง โดย
ร้้อยละ 66.0 ของประชากรไทยได้้รัับเข้้ารัับการฉีีดวััคซีีนครบ 2 โดส ณ สิ้้�นปีี 2564 อย่่างไรก็็ดีี เศรษฐกิิจไทยยัังคงมีีความเสี่่�ยงจากหลายปััจจััย
ได้้แก่่ 1) การกลายพัันธุ์์�ของ COVID-19 อย่่างสายพัันธุ์์�เดลต้้าและโอมิิครอน 2) ภาคการท่่องเที่่�ยวโดยมีีนัักท่่องเที่่�ยวเดิินทางเข้้าประเทศอยู่่�ที่่�
ประมาณ 427,000 คน ในปีี 2564 3) อััตราการว่่างงานพุ่่�งสููง และ 4) หนี้้�สิินครััวเรืือนยัังคงอยู่่�ในระดัับสููง

แนวโน้้มเศรษฐกิิจไทยปีี 2565

สำนัักงานสภาพััฒนาการเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ (สศช.) หรืือ สภาพััฒน์์ฯ คาดการณ์์ว่่า เศรษฐกิิจปีี 2565 จะขยายตััวได้้ร้้อยละ 3.5-4.5
โดยได้้รัับปััจจััยสนัับสนุุนจาก 1) การใช้้จ่่ายภายในประเทศปรัับตััวดีีขึ้้�น 2) การฟื้้�นตััวของภาคการท่่องเที่่�ยวที่่�คาดว่่าทั้้�งปีี 2565 จะมีีนัักท่่อง
เที่่�ยว 5 ล้้านคน มีีรายได้้เกิิดขึ้้�นในเศรษฐกิิจ 4.2 แสนล้้านบาท 3) การส่่งออกขยายตััวได้้ดีีทั้้�งปีีที่่�ร้้อยละ 4.9 และ 4) การใช้้จ่่ายภาครััฐที่่�ขยาย
ตััวต่่อเนื่่�อง
อย่่างไรก็็ตาม เศรษฐกิิจไทยยัังคงเผชิิญความเสี่่ย� งที่่ส� ำคััญหลายประการที่่อ� าจทำให้้การฟื้้น� ตััวหยุุดชะงัักและช้้ากว่่าที่่ค� วรจะเป็็น การกลายพัันธุ์์�
ของ COVID-19 ยัังคงเป็็นภััยคุกุ คาม อััตราเงิินเฟ้้อที่่เ� พิ่่�มสูงู ขึ้้น� แม้้ถูกู มองว่่าเป็็นในระยะสั้้น� โดยในช่่วงต้้นปีี 2565 อััตราเงิินเฟ้้อทั่่�วไปมีีแนวโน้้ม
เร่่งขึ้้�นจากราคาพลัังงานและอาหารสดบางประเภทที่่�ปรัับสููงขึ้้�น ภาวะชะงัักงัันของห่่วงโซ่่อุุปทานจะยัังคงมีีอยู่่�ในปีี 2565 และการฟื้้�นตััวที่่�ไม่่
เท่่ากัันจะยัังคงมีีให้้เห็็น เนื่่�องจากความอ่่อนแอในระดัับโครงสร้้างของกลุ่่�มคนมีีรายได้้น้้อยและธุุรกิิจขนาดกลางและขนาดย่่อม ส่่งผลให้้เป็็น
กลุ่่�มที่่�ได้้รัับผลกระทบมากที่่�สุุดในช่่วงการระบาดของ COVID-19
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อุุตสาหกรรมค้้าปลีีกปีี 2564 และแนวโน้้มปีี 2565

ภาคธุุรกิิจค้้าปลีีกในกรุุงเทพฯ ได้้รัับผลกระทบอย่่างหนัักตลอดปีี 2564 จากมาตรการล็็อกดาวน์์ของรััฐบาล ส่่งผลให้้การเปิิดบริิการของ
ศููนย์์การค้้าต้้องอยู่่�ภายใต้้ข้้อจำกััด ไม่่ว่่าจะเป็็นการปิิดให้้บริิการชั่่�วคราว การลดเวลาให้้บริิการ หรืือห้้ามนั่่�งรัับประทานอาหารในร้้านอาหาร
มากกว่่า 3 ครั้้ง� อุุปทานในตลาดเพิ่่�มขึ้้น� ประมาณร้้อยละ 3.0 ของอุุปทานทั้้�งหมด ซึ่่ง� น้้อยกว่่าที่่ค� าดการณ์์ไว้้เนื่่อ� งจากผู้้�พััฒนาโครงการต่่างชะลอ
การเปิิดตััวโครงการศููนย์์การค้้าจนถึึงช่่วงปลายปีี 2564 จำนวนลููกค้้าและยอดขาย ของร้้านค้้าปลีีกในย่่านศููนย์์กลางธุุรกิิจของกรุุงเทพฯ ปรัับ
ตััวลดลงอย่่างมาก ด้้วยข้้อจำกััดการรัับนัักท่่องเที่่�ยวต่่างชาติิทำให้้อุุปสงค์์จากนัักท่่องเที่่�ยวต่่างชาติิยัังคงทรงตััว
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ที่มา : JLL Thailand Research

อุุปสงค์์ภายในประเทศปรัับตััวลดลงเช่่นกััน โดยเป็็นผลมาจากการบัังคัับใช้้มาตรการของรััฐบาลในการควบคุุมกิจิ การและกิิจกรรมที่่มีี� ความเสี่่ย� ง
สููง ทั้้�งคลีีนิิคเสริิมความงาม ศููนย์์รวมความบัันเทิิงสำหรัับครอบครััว บาร์์และร้้านอาหาร โรงภาพยนตร์์และยิิม ซึ่่�งต้้องปิิดบริิการไปหลายเดืือน
และโดนจำกััดระยะเวลาการเปิิดให้้บริิการและจำนวนคนเข้้าใช้้บริิการ และอื่่�น ๆ ความต้้องการของผู้้�บริิโภค และรููปแบบการดำเนิินชีีวิิตที่่�
เปลี่่�ยนไปอย่่างมากจากมาตรการต่่าง ๆ ทำให้้การซื้้�อขายสิินค้้าและบริิการทางออนไลน์์เป็็นที่่�นิิยม และแพร่่หลายอย่่างมากส่่งผลให้้เกิิดการ
เปลี่่�ยนแปลงเชิิงโครงสร้้างของภาคธุุรกิิจค้้าปลีีกในระยะยาว การระบาดของโควิิด-19 ทำให้้เกิิดการใช้้จ่่ายผ่่านช่่องทางออนไลน์์มากขึ้้�นและ
พฤติิกรรมการซื้้�อของผู้้�บริิโภคที่่�เปลี่่�ยนไป

แนวโน้มปี 2565

ปีี 2565 คาดว่่าจะมีีการกลัับมาของอุุปทานค้้าปลีีกที่่�สำคััญ หลายศููนย์์การค้้าขนาดใหญ่่มีีกำหนดเปิิดให้้บริิการซึ่่�งทัันเวลารัับนัักท่่องเที่่�ยว
ต่่างชาติิกลัับมาเที่่ยวปร
� ะเทศไทยภายใต้้แผนการเปิิดประเทศของรััฐบาล ผู้้�ประกอบการค้้าปลีีกเริ่่มม
� องเห็็นการเปลี่่ย� นแปลงรููปแบบการดำเนิิน
ธุุรกิิจไปสู่่�การผสมผสานช่่องทาง omni channel ที่่�เชื่่�อมต่่อทุุกช่่องทางที่่�ลููกค้้าติิดต่่อเป็็นหนึ่่�งเดีียว เพื่่�อให้้ลููกค้้าได้้รัับประสบการณ์์การ
ช้้อปปิ้้�งแบบไร้้รอยต่่อ ส่่งผลให้้ผู้้�บริิหารศููนย์์การค้้าที่่�ทำธุุรกิิจในรููปแบบดั้้�งเดิิมที่่�เป็็นออฟไลน์์อย่่างเดีียว ขาดแพลตฟอร์์มดิิจิิทััลที่่�ยึึด
ความต้้องการลููกค้้าเป็็นศููนย์์กลางจะถููกดิิสรััปอย่่างต่่อเนื่่�อง เศรษฐกิิจในปีี 2565 คาดว่่าการบริิโภคภายในประเทศจะฟื้้�นตััวและความมั่่�งคั่่�ง
ครััวเรืือนจะเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�องในกลุ่่�มประชากรรายได้้ระดัับกลางถึึงบน
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อุุตสาหกรรมอาคารสำำ�นัักงานปีี 2564 และแนวโน้้มปีี 2565

ธุุรกิจิ อาคารสำนัักงานในกรุุงเทพฯ จะยัังคงเผชิิญกัับความผัันผวนที่่ม� ากขึ้้น� ท่่ามกลางผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 จำนวนอุุปทาน
อาคารสำนัักงานของกรุุงเทพฯ ในปีี 2564 คาดว่่าจะมีีจำนวนทั้้�งสิ้้�น 9.9 ล้้านตร.ม. เพิ่่�มขึ้้�นประมาณ 500,000 ตร.ม. จากปีี 2563 อุุปสงค์์ใน
ย่่านศููนย์์กลางธุุรกิิจของกรุุงเทพฯ ซึ่่�งวััดได้้จากอััตราการดููดซัับสุุทธิิที่่�ยัังคงทรงตััวหรืือมีีแนวโน้้มลดลงในปีี 2564 ในขณะที่่�อััตราห้้องเช่่าว่่าง
คาดว่่าจะเพิ่่�มสููงขึ้้�นจากกว่่าร้้อยละ 15.0 ถึึงร้้อยละ 20.0 ในระยะสั้้�นถึึงระยะกลางเนื่่�องจากการเพิ่่�มขึ้้�นของอุุปทานที่่�เริ่่�มเข้้าตลาดในปีี 2564
- 2565 ราคาค่่าเช่่าเฉลี่่�ยของอาคารสำนัักงานในระดัับบนปรัับตััวเพิ่่�มสููงขึ้้�นเล็็กน้้อยเนื่่�องจากโครงการใหม่่ในไตรมาส 4 ปีี 2564 ได้้รัับราคาค่่า
เช่่าที่่�เพิ่่�มสููงขึ้้�น อย่่างไรก็็ตาม ค่่าเช่่าสุุทธิิยัังคงลดน้้อยลงเนื่่�องจากการให้้แรงจููงใจ และส่่วนลดต่่าง ๆ จากเจ้้าของพื้้�นที่่�เพื่่�อดึึงดููดผู้้�เช่่า
อุุปทาน อุุปสงค์์ และอััตราพื้้�นที่่�ว่่างของธุุรกิิจอาคารสำำ�นัักงานระดัับบนในย่่านศููนย์์กลางธุุรกิิจของกรุุงเทพฯ
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แนวโน้้มปีี 2565

ตลาดอาคารสำนัักงานในกรุุงเทพฯ คาดว่่าจะมีีอุุปทานเพิ่่�มเข้้ามากว่่า 5 แสนตร.ม. โดยครึ่่�งหนึ่่�งจะตั้้�งอยู่่�ในย่่านศููนย์์กลางธุุรกิิจของกรุุงเทพฯ
และเป็็นอาคารสำนัักงานในระดัับบน คิิดเป็็นพื้้�นที่่�ประมาณ 150,000 ตร.ม. จากโครงการระดัับบน 4 โครงการ จากการเปลี่่�ยนกลยุุทธ์์การ
ทำงานของบริิษััทขนาดใหญ่่และอุุปทานที่่�กำลัังจะมาถึึงในช่่วง 3 - 5 ปีี คาดว่่าธุุรกิิจอาคารสำนัักงานจะยัังคงอ่่อนแอต่่อไปในอนาคตอัันใกล้้นี้้�
อาคารสำนัักงานภายนอกย่่านศููนย์์กลางธุุรกิิจของกรุุงเทพฯ มีีโอกาสที่่�จะเห็็นการฟื้้�นตััว และได้้รัับความต้้องการที่่�มากขึ้้�นจากผู้้�เช่่าที่่�กำลัังหา
ทางเลืือกทำเลนอกใจกลางเมืืองที่่�น่่าสนใจ อย่่างไรก็็ตาม ในระยะกลางถึึงระยะยาวมีีความเป็็นไปได้้ว่่าตลาดจะกลัับมาสู่่�จุุดสมดุุลหากอุุปทาน
มีีการปรัับเปลี่่�ยน เช่่น อาคารสำนัักงานที่่�มีีสภาพเก่่าถููกเอาออกจากตลาดหรืือได้้รัับการปรัับปรุุงรวมไปถึึงการมีีอุุปสงค์์ที่่�แข็็งแรงขึ้้�น
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ปััจจััยความเสี่่�ยง
ข้้อความดัังต่่อไปนี้้�แสดงถึึงปััจจัยั ความเสี่่ย� งที่่มีีนั
� ยั สำคััญบางประการ
อัันอาจมีีผลกระทบต่่อ CPNREIT และนอกจากปััจจััยความเสี่่�ยงที่่�
ปรากฏในข้้อนี้้�แล้้ว ยัังอาจมีีปััจจััยความเสี่่�ยงอื่่�น ๆ ซึ่่�งผู้้�จััดการ
กองทรััสต์์ไม่่อาจทราบได้้ในขณะนี้้�หรืือเป็็นความเสี่่�ยงที่่�ผู้้�จััดการ
กองทรััสต์์ได้้พิิจารณาในขณะนี้้�ว่่าไม่่เป็็นสาระสำคััญ แต่่ความเสี่่�ยง
ดัั ง กล่่ า วอาจเป็็ น ปัั จจัั ย ความเสี่่� ย งที่่� มีีนัั ย สำคัั ญ ต่่ อ ไปในอนาคต
ความเสี่่�ยงทั้้�งหลายที่่�ปรากฏในข้้อนี้้�และความเสี่่�ยงที่่�อาจมีีขึ้้�นใน
อนาคตอาจมีีผลกระทบอย่่างมีีนััยสำคััญต่่อธุุรกิิจ ผลการดำเนิินงาน
และสถานะทางการเงิินของ CPNREIT โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�

1.	ความเสี่่� ย งที่่� เ กี่่� ย วกัั บ CPNREIT หรืื อ การ
ดำำ�เนิินงานของ 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�
การระบาดของโรคดัังกล่่าวยัังอาจทำให้้เกิิดข้้อจำกััดในการ
เดิินทางและการใช้้ระบบขนส่่งมวลชนสาธารณะ รวมทั้้�งอาจทำให้้
ต้้อ งมีีการปิิ ด สถานที่่� ท่่ อ งเที่่� ยว สถานที่่� ท ำงาน ซึ่่� ง อาจจะ
ส่่งผลกระทบในการทางลบต่่อเศรษฐกิิจทั่่�วโลก ทั้้�งนี้้� การ
เปลี่่�ยนแปลงใด ๆ ของตลาดทุุนหรืือเศรษฐกิิจในระดัับภููมิิภาค
หรืือระดัับทั่่�วโลกที่่�มีีนััยสำคััญอัันเนื่่�องมาจากเหตุุการณ์์หรืือ
การเปลี่่�ยนแปลงของสถานการณ์์การระบาดของโรคติิดต่่อใน
เรื่่�องดัังกล่่าวนี้้� อาจจะส่่งผลกระทบในทางลบอย่่างมีีนััยสำคััญ
ต่่อการจััดหาประโยชน์์ ฐานะทางการเงิิน และผลการดำเนิิน
งานของ CPNREIT ได้้ ซึ่่�งผลกระทบนี้้�อาจส่่งผลเป็็นวงกว้้างไม่่
เพีียงแต่่เฉพาะในประเทศไทยและ CPNREIT เท่่านั้้�น
	ตั้้�งแต่่ปลายปีี 2563 ศููนย์์การค้้าของ CPNREIT เปิิดให้้บริิการ
ตามปกติิ ยกเว้้นศููนย์์การค้้าในเมืืองพััทยาได้้ปิิดให้้บริิการ
ชั่่�วคราวเป็็นเวลา 7 วััน ตามคำสั่่�งของภาครััฐ และกลัับมาเปิิด
ให้้บริิการช่่วงต้้นเดืือนมกราคม 2564 เป็็นต้้นไป จนกระทั่่�งกลาง
เดืือนเมษายน ศููนย์์การค้้าได้้ปรัับลดเวลาให้้บริิการลงเป็็นปิิด
21.00 น. และปิิ ด 20.00 น. ตั้้� ง แต่่ ป ลายเดืือนเมษายน
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โดยจำกััดจำนวนคน และงดกิิจกรรมส่่งเสริิมการขายตาม
มาตรการภาครััฐ และต้้นเดืือนพฤษภาคม ภาครััฐได้้ประกาศงด
รัับประทานอาหารในร้้าน คงเหลืือเพีียงการซื้้�อกลัับบ้้าน และ
เริ่่�มผ่่อนคลายมาตรการช่่วงกลางเดืือนพฤษภาคมให้้นั่่�งรัับ
ประทานอาหารได้้ไม่่เกิินร้้อยละ 25 และเพิ่่�มเป็็นร้้อยละ 50 ใน
ช่่วงปลายเดืือนพฤษภาคม จนกระทั่่�งกลางเดืือนมิิถุุนายน
ศููนย์์การค้้ากลัับมาเปิิดให้้บริิการได้้ตามปกติิ ทั้้�งนี้้� ในไตรมาส
3 ปีี 2564 สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของ COVID-19 รุุนแรง
ขึ้้�นและขยายเป็็นวงกว้้าง ภาครััฐได้้ออกมาตรการสกััดกั้้�นการ
ระบาดในพื้้�นที่่เ� ป้้าหมายเป็็นหลััก และยัังคงมาตรการห้้ามออก
นอกเคหสถาน (เคอร์์ฟิิว) ตั้้�งแต่่เวลา 21.00 น.–04.00 น.ของ
วัันถััดไปในพื้้�นที่่�ควบคุุมสููงสุุดและเข้้มงวดต่่อไปจนถึึงวัันที่่� 30
กัันยายน 2564 ดัังนั้้�น ศููนย์์การค้้าของ CPNREIT ในกรุุงเทพฯ
3 โครงการ ได้้ปิิดให้้บริิการชั่่�วคราวตั้้�งแต่่วัันที่่� 12 กรกฏาคม
2564 และศููนย์์การค้้าในจัังหวััดชลบุุรีี 2 โครงการ ได้้ปิิดให้้
บริิการชั่่�วคราวตั้้�งแต่่วัันที่่� 20 กรกฎาคม 2564 ยกเว้้นธุุรกิิจที่่�
ภาครััฐอนุุญาตให้้เปิิดให้้บริิการได้้ ได้้แก่่ ซููเปอร์์มาร์์เก็็ต ร้้านขายยา
และเวชภััณฑ์์ และสถานที่่�ให้้บริิการฉีีดวััคซีีน เท่่านั้้�น อย่่างไร
ก็็ดีี ภาครััฐได้้ทยอยอนุุญาตให้้ธุรกิ
ุ จอื่
ิ น่� เปิิดให้้บริิการได้้เพิ่่�มเติิม
เช่่น ร้้านอาหารเฉพาะซื้้อ� กลัับบ้้านหรืือสั่่ง� ผ่่านบริิการ Delivery
เปิิดให้้บริิการได้้ในวัันที่่� 5 สิิงหาคม 2564 เป็็นต้้นไป ธนาคาร
และสถาบัันการเงิินเปิิดให้้บริิการได้้ตั้้ง� แต่่วันั ที่่� 18 สิิงหาคม 2564
และให้้ศููนย์์การค้้ากลัับมาเปิิดให้้บริิการได้้ตามปกติิตั้้�งแต่่วัันที่่�
1 กัันยายน 2546 ถึึงเวลา 20.00 น. มีีเพีียงบางธุุรกิิจที่่�ยัังไม่่
เปิิดให้้บริิการ และร้้านอาหารที่่�ถููกจำกััดจำนวนผู้้�เข้้าใช้้บริิการ
ที่่�ร้้อยละ 50 สำหรัับร้้านที่่�ติิดแอร์์ และร้้อยละ 75 สำหรัับร้้าน
ที่่�ไม่่ติิดแอร์์ และสถานการณ์์การแพร่่ระบาดเริ่่�มคลี่่�คลายช่่วง
กลางเดืือนตุุลาคม ภาครััฐได้้คลายล็็อกดาวน์์ ปรัับลดเวลา
เคอร์์ฟิิวลง ศููนย์์การค้้าจึึงกลัับมาเปิิดให้้บริิการได้้ถึึง 22.00 น.
ตามปกติิ ส่่งผลให้้ในไตรมาส 4 ปีี 2564 จำนวนผู้้�ใช้้บริิการ
ในศููนย์์การค้้าเพิ่่�มขึ้้�น
อนึ่่�ง แม้้ว่่ารายได้้ของ CPNREIT จะลดลง อัันเป็็นผลกระทบ
จากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของ COVID-19 CPNREIT ยััง
มีีสภาพคล่่องทางการเงิินที่่�ดีี และคงความสามารถในการชำระ
ภาระหนี้้�สินิ ที่่เ� กิิดขึ้้น� จากการกู้้�ยืืม โดย ณ สิ้้น� ปีี 2564 CPNREIT
มีีอัั ตร าส่่ ว นหนี้้� สิิ น ที่่� มีีภ าระดอกเบี้้� ยต่่ อ สิิ น ทรัั พ ย์์ รวม อยู่่�ที่่�
ร้้อยละ 28.6 ซึ่่ง� ปรัับตััวลดลงจากงวดปีีสิ้้น� สุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม
2563 ซึ่่�งอยู่่�ที่่�ร้้อยละ 32.2 อย่่างไรก็็ตาม CPNREIT ยัังคง
สามารถปฏิิบัติั ติ ามเงื่อ่� นไขทางการเงิิน (Financial Covenant)
	ผลกระทบจากการเกิิดสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของ COVID-19
ดัังกล่่าวนี้้� ได้้ทำให้้เกิิดฐานวิิถีีชีีวิิตใหม่่ในสัังคมทั่่�วไป โดย
ประชาชนได้้ 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
การทำงานจากที่่�บ้้าน เป็็นต้้น ซึ่่�งปััจจััยในข้้างต้้นส่่งผลกระทบ
ต่่อจำนวนผู้เ้� ข้้าใช้้บริิการศููนย์์การค้้า รวมถึึงร้้านค้้า ร้้านอาหาร
หรืือสถานบริิการต่่าง ๆ รวมถึึงความต้้องการในการใช้้พื้้�นที่่�
สำนัักงาน อย่่างไรก็็ตามเซ็็นทรััลพััฒนา ซึ่่�งเป็็นผู้้�ประกอบการ
ศููนย์์การค้้าชั้้�นนำในประเทศไทยและเป็็นผู้้�บริิหารทรััพย์์สิิน
โครงการของ CPNREIT ได้้มีีการกำหนดมาตรการ “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
ในศููนย์์การค้้าและอาคารสำนัักงานทุุกแห่่งที่่�เซ็็นทรััลพััฒนา
บริิหารงาน
ในสถานการณ์์ ดัั ง กล่่ า วนี้้� ทางกลุ่่�มเซ็็ น ทรัั ล พัั ฒ นาได้้ อ อก
มาตรการเยีียวยาผลกระทบที่่�ผู้้�เช่่าในพื้้�นที่่�ศููนย์์การค้้าและ
อาคารสำนัักงานที่่�ได้้รัับจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของ
COVID-19 โดยได้้ มีี การให้้ ส่่ ว นลดค่่ า เช่่ า แก่่ ผู้้� เ ช่่ า ที่่� ไ ด้้ รัั บ
ผลกระทบ โดยพิิจารณาจากประเภทผู้เ้� ช่่าและผลกระทบที่่ผู้� เ้� ช่่า
ได้้รัับ ทั้้�งนี้้� มาตรการเยีียวยาโดยการให้้ส่่วนลดดัังกล่่าวจะช่่วย
ลดภาระทางด้้านค่่าใช้้จ่า่ ยของผู้เ้� ช่่าเพื่่อ� ช่่วยชดเชยกัับรายได้้ที่่�
ลดลง อัันจะช่่วยให้้ผู้้�เช่่าสามารถดำเนิินธุุรกิิจต่่อไปได้้จนกว่่า
สถานการณ์์จะคลี่่�คลาย ในขณะเดีียวกััน จะเป็็นการรัักษาฐาน
ผู้้� เ ช่่ า พื้้� น ที่่� ใ นศูู น ย์์ ก ารค้้ า และอาคารสำนัั ก งานต่่ อ เนื่่� อ งใน
ระยะยาว นอกจากนี้้� เพื่่อ� ลดผลกระทบจากสถานการณ์์การแพร่่
ระบาดของ COVID-19 ต่่อผลการดำเนิินงานของ CPNREIT
ในการนี้้� CPNREIT จึึงได้้ร่่วมกัับผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์
ทั้้�ง เซ็็นทรััลพััฒนา GLAND และสเตอร์์ลิิง หรืือ ผู้้�เช่่าช่่วง
ทรััพย์์สิิน (ซีีพีีเอ็็น พััทยา โฮเทล) ในการกำหนดมาตรการเพื่่�อ
ลดค่่าใช้้จ่่ายในการดำเนิินงานของทรััพย์์สิินแต่่ละแห่่ง ได้้แก่่
การบริิหารจััดการแผนการลดต้้นทุุนและค่่าใช้้จ่า่ ยการดำเนิินงาน
ต่่าง ๆ โดยปรัับลดค่่าใช้้จ่า่ ยแปรผััน (Variable Expense) อาทิิ
ค่่าใช้้จ่่ายผู้้�ให้้บริิการจากภายนอก (Outsource) บางส่่วนตาม
ระดัับการปฏิิบัติั งิ านที่่ล� ดลง และค่่าใช้้จ่า่ ยการบริิหารทั่่�วไปตาม
จำนวนพนัักงานที่่�สำนัักงานลดลงจากนโยบายให้้ทำงานจากที่่�
บ้้าน (Work From Home) นอกจากนี้้� ยัังมีีมาตรการลดค่่าใช้้
จ่่ายที่่�ไม่่จำเป็็นในสถานการณ์์ปััจจุุบััน อาทิิ ค่่าใช้้จ่่ายด้้านการ
ตลาดและประชาสััมพัันธ์์ ตลอดจนมีีการเจรจากัับกัับคู่่�ค้้าเพื่่�อ
ให้้การดำเนิินงานและเงื่่�อนไขต่่าง ๆ สอดคล้้องกัับสถานการณ์์
ปัั จจุุ บัั น และสอดคล้้ อ งกัั บ สภาพแวดล้้ อ มที่่� จ ำเป็็ น ต้้ อ งใช้้
มาตรการควบคุุมค่่าใช้้จ่่ายอย่่างรััดกุุม
สำหรัับโรงแรมฮิิลตััน พััทยา เนื่่อ� งจากมาตรการการปิิดน่่านฟ้้า
ระหว่่างประเทศ ซึ่่�งจำกััดการเดิินทางของนัักท่่องเที่่�ยวที่่�จะ
เดิิ น ทางมาท่่ อ งเที่่� ยว ในประเทศไทย ได้้ ส่่ ง ผลกระทบต่่ อ
ผู้้�ใช้้บริิการโรงแรมและผลการดำเนิินงานของโรงแรมอย่่างมาก

ทั้้�งนี้้� ตามเงื่่�อนไขที่่�ระบุุในสััญญาเช่่าช่่วงอาคาร สััญญาเช่่า
สัังหาริิมทรััพย์์ และสััญญาเช่่าช่่วงงานระบบ ซีีพีีเอ็็น พััทยา
โฮเทล สามารถพิิจารณาใช้้สิิทธิิในการเลื่่�อน และ/หรืือยกเว้้น
การชำระค่่าเช่่าเนื่่�องจากเหตุุสุุดวิิสััยในช่่วงดัังกล่่าวจนกว่่า
ผลกระทบจากเหตุุสุุดวิิสััยจะสิ้้�นสุุดลงได้้ และเหตุุการณ์์ที่่�เกิิด
ขึ้้น� ได้้ส่ง่ ผลกระทบต่่อการดำเนิินงานของโรงแรม ฮิิลตััน พััทยา
ที่่ล� ดลงอย่่างมีีนััยสำคััญ และเข้้าตามหลัักเกณฑ์์ที่ซี่� ีพีีเอ็็น พััทยา
โฮเทล สามารถใช้้สิิทธิิในการยกเว้้นหรืือเลื่่�อนชำระค่่าเช่่า
สำหรัับค่่าเช่่าตั้้ง� แต่่วันั ที่่� 1 มกราคม 2564 ถึึงวัันที่่� 31 ธัันวาคม
2564 อัั น เนื่่� อ งจากเหตุุ สุุ ด วิิ สัั ยต ามสัั ญ ญาเช่่ า ช่่ ว งโรงแรม
ซึ่่�งสำหรัับผลการดำเนิินงานในรอบปีี 2564 นั้้�น กองทรััสต์์
CPNREIT ได้้ยกเว้้นค่่าเช่่าคงที่่�สำหรัับไตรมาส 1 ถึึงไตรมาส 3
ปีี 2564 ให้้กัับ ซีีพีีเอ็็น พััทยา โฮเทล เนื่่�องจากการแพร่่ระบาด
ของ COVID-19 ซึ่่ง� ถืือเป็็นเหตุุสุดุ วิิสัยต
ั ามสััญญาเช่่าช่่วงโรงแรม
และซีีพีีเอ็็น พััทยา โฮเทล ได้้ใช้้สิิทธิิในการเลื่่�อนชำระค่่าเช่่า
คงที่่�ของไตรมาส 4 ปีี 2564
อนึ่่�ง จากสถานการณ์์การแพร่่ระบาด COVID-19 ที่่ยั� งั คงดำเนิิน
อยู่่�ในปััจจุบัุ นั ผู้้�จัดั การกองทรััสต์์คาดว่่าจะยัังคงมีีผลกระทบต่่อ
การจััดหาประโยชน์์ในทรััพย์์สิินที่่� CPNREIT ลงทุุน ดัังนี้้�
	ศููนย์์การค้้า จากการเกิิดฐานวิิถีีชีีวิติ ใหม่่ โดยกระทบต่่อจำนวน
ผู้้�ใช้้บริิการในศููนย์์การค้้า และส่่งผลสืืบเนื่่�องต่่อยอดขายสิินค้้า
หรืือผลประกอบการของผู้้�เช่่า อัันมีีผลกระทบต่่อรายได้้ของ
ผู้เ้� ช่่า รวมถึึงความสามารถในการจ่่ายค่่าเช่่าที่่� CPNREIT จะได้้รับั
จากผู้้�เช่่าตามลำดัับ
อาคารสำนัักงาน จากการเกิิดฐานวิิถีีชีีวิิตใหม่่ ซึ่่�งผู้้�เช่่าหลาย
รายได้้มีีมาตรการการทำงานจากที่่�บ้้าน (Work From Home)
ดัังนั้้�น อาจส่่งผลสืืบเนื่่�องให้้ผู้้�เช่่าลดพื้้�นที่่�เช่่า หรืือไม่่ต่่อสััญญา
เช่่าภายหลัังครบอายุุสััญญา อัันมีีผลกระทบต่่อรายได้้ค่่าเช่่าที่่�
CPNREIT จะได้้รัับจากผู้้�เช่่าตามลำดัับ
โรงแรม จากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของ COVID-19 ยัังคง
ส่่งผลกระทบต่่อภาคอุุตสาหกรรมการท่่องเที่่�ยว เนื่่�องจาก
ภาครััฐยังั คงมีีมาตรการการปิิดน่่านฟ้้าระหว่่างประเทศ ซึ่่ง� จำกััด
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 อาคารสำนัักงาน และโรงแรม อย่่างต่่อเนื่่�อง
นอกจากนี้้� การปรัับเปลี่่ย� นวิิถีีการดำเนิินชีีวิิตและพฤติิกรรมของ
ผู้้�บริิโภคในยุุคปััจจุุบัันและความก้้าวหน้้าทางเทคโนโลยีี ทำให้้
มีีความท้้าทายจากการเพิ่่�มขึ้้�นของช่่องทางการซื้้�อสิินค้้าและ
บริิการที่่�หลากหลาย เช่่น การซื้้�อสิินค้้า บริิการ และสั่่�งอาหาร
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ผ่่ า นช่่ อ งทางออนไลน์์ รวมถึึ ง ทำธุุ ร กรรมทางการเงิิ น ผ่่ า น
Mobile Banking เป็็นต้้น ซึ่่�งตอบสนองวิิถีีการดำเนิินชีีวิิตของ
กลุ่่�มลููกค้้ามากขึ้้�น ทำให้้ผู้้�ประกอบการธุุรกิิจค้้าปลีีก รวมถึึง
ผู้้�ประกอบการศููนย์์การค้้าต้้องปรัับตััวและปรัับเปลี่่�ยนแผน
กลยุุทธ์์ให้้ทัันต่่อสภาวะแวดล้้อมทางธุุรกิิจที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป
	ดัังนั้้�น ผู้้�จััดการกองทรััสต์์จะร่่วมกัับผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์
(สำหรัับทรััพย์์สินิ ในส่่วนที่่เ� ป็็นศููนย์์การค้้าและอาคารสำนัักงาน)
และผู้้�เช่่าช่่วงทรััพย์์สิิน (สำหรัับทรััพย์์สิินในส่่วนที่่�เป็็นโรงแรม)
ในการดำเนิินการที่่�จำเป็็น ภายใต้้ขอบเขตอำนาจและความ
รัับผิิดชอบของผู้้�จััดการกองทรััสต์์ตามที่่�ระบุุไว้้ในสััญญาก่่อตั้้�ง
ทรััสต์์ สััญญาแต่่งตั้้ง� ผู้้�จัดั การกองทรััสต์์ สััญญาอื่่น� ๆ ที่่เ� กี่่ยว
� ข้้อง
รวมถึึงกฏระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้อง ภายใต้้การกำกัับดููแลของทรััสตีี
อัันมีีวััตถุปร
ุ ะสงค์์เพื่่อ� เพิ่่�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� เ ช่่ 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
พฤติิ ก รรมและวิิ ถีีชีีวิิ ตข องลูู ก ค้้ า แต่่ ล ะกลุ่่�ม การวางองค์์
ประกอบของร้้านค้้าและบริิการที่่�เหมาะสม ควบคู่่�กัับการจััด
กิิจกรรมเพื่่�อตอบโจทย์์ความต้้องการของคนที่่�มีีความสนใจใน
ลัั ก ษณะเดีียวกัั น (Community) รวมทั้้� ง การใช้้ Digital
Platform และระบบเทคโนโลยีีมาใช้้ในการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพ
ในการสื่่� อ สารและให้้ บ ริิ ก ารกัั บ ลูู ก ค้้ า ที่่� ม าใช้้ บ ริิ ก ารใน
ศููนย์์การค้้า เพื่่�อเพิ่่�มความทัันสมััยและสร้้างประสบการณ์์ที่่�น่่า
ประทัับใจ รวมถึึงทำให้้การบริิหารศููนย์์การค้้าดำเนิินไปอย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลมากขึ้้�น
อนึ่่�ง จากการเกิิดสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของ COVID-19
ทำให้้เกิิดฐานวิิถีีชีีวิติ 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 (สำหรัับ
ทรััพย์์สิินในส่่วนที่่�เป็็นศููนย์์การค้้าและอาคารสำนัักงาน) และ
ผู้้�เช่่าช่่วงทรััพย์์สิินและผู้้�บริิหารโรงแรม (สำหรัับทรััพย์์สิินใน
ส่่วนที่่�เป็็นโรงแรม) ในการดำเนิินการดัังต่่อไปนี้้�
สำหรัับศููนย์์การค้้าและอาคารสำนัักงาน เซ็็นทรััลพััฒนา ซึ่่ง� เป็็น
ผู้้�ประกอบการศูู น ย์์ ก ารค้้ า ชั้้� น นำในประเทศไทยและเป็็ น
ผู้้�บริิหารทรััพย์์สิินโครงการของ CPNREIT มีีการกำหนดแผน
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แม่่บท “เซ็็นทรััล สะอาด มั่่�นใจ” เพื่่อ� ตอบสนองฐานวิิถีีชีีวิติ ใหม่่
ของสัังคม ด้้วย ซึ่่�งประกอบด้้วย 5 มาตรการแกนหลััก ได้้แก่่
(1) การคััดกรองอย่่างเข้้มงวด (Extra Screening) (2) มาตรการ
เว้้นระยะห่่างทุุกจุุด (Social Distancing) (3) การติิดตามเพื่่�อ
ความปลอดภััย (Safety Tracking) (4) การใส่่ใจในความสะอาด
ทุุกจุุดสััมผััส (Deep Cleaning) และ (5) แนวทางการลดการ
สััมผััส (Touchless Experience) เพื่่�อสร้้างความมั่่�นใจต่่อผู้้�ใช้้
บริิการในศููนย์์การค้้าและอาคารสำนัักงานทุุกแห่่งที่่�เซ็็นทรััล
พััฒนา บริิหารงาน เช่่นเดีียวกัับ GLAND และสเตอร์์ลิิง ที่่�ได้้
ดำเนิินการการด้้านสุุขอนามััยและความปลอดภััย เพื่่�อสร้้าง
ความมั่่�นใจแก่่ผู้้�เช่่าและลููกค้้าในการมาใช้้บริิการ
สำหรัับโรงแรม ผู้้�บริิหารโรงแรม (กลุ่่�มฮิิลตััน) ได้้กำหนด
มาตรการ “Hilton CleanStay” ซึ่่�งจะมีีการดำเนิินการต่่าง ๆ
เพื่่�อสร้้างความมั่่�นใจให้้แก่่ลููกค้้าทุุกท่่านตั้้�งแต่่ที่�่ก้้าวเข้้ามา
ภายในโรงแรมและตลอดระยะเวลาที่่ใ� ช้้บริิการ เพื่่อ� ให้้มั่่น� ใจถึึง
สุุขอนามััยที่่�ดีีของลููกค้้าและพนัักงาน เช่่น การทำความสะอาด
ห้้ อ งพัั ก และการฆ่่ า เชื้้� อ บนพื้้� น ผิิ วต่่ า ง ๆ ภายในห้้ อ งพัั ก
การทำความสะอาดพื้้�นที่่�สาธารณะโดยเฉพาะบริิเวณที่่�มีีการ
สััมผััสบ่่อย เช่่น ลิิฟต์์ และห้้องน้้ำ ในทุุก ๆ ชั่่�วโมง และการเว้้น
ระยะห่่างระหว่่างโต๊๊ะภายในห้้องอาหารและห้้องประชุุม เป็็นต้้น

1.4 ความเสี่่� ย งจากการที่่� ผ ลประกอบการของ
CPNREIT ส่่วนหนึ่่�งขึ้้�นอยู่่�กัับความสามารถของ
ผู้้�จััดการกองทรััสต์์ ในการจััดการและจััดหาประโยชน์์
จากทรััพย์์สิินที่่� CPNREIT ลงทุุน/จะเข้้าลงทุุน
ผู้้�จัั ด การกองทรัั ส ต์์ เ ป็็ น ผู้้� ก ำหนดนโยบายการดำเนิิ 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�จััดการกองทรััสต์์ในการดำเนิินการตาม
กลยุุทธ์์การลงทุุนของ CPNREIT ให้้ประสบความสำเร็็จ 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
กองทรััสต์์จึงึ ไม่่สามารถรัับรองได้้ว่า่ การดำเนิินการตามกลยุุทธ์์
การจัั ด การและจัั ด หาประโยชน์์ จ ากทรัั พ ย์์ สิิ น ที่่� ล งทุุ น ของ
ผู้้�จััดการกองทรััสต์์ในความเป็็นจริิงจะเป็็นไปตามแผนที่่�วางไว้้
หรืือสามารถทำได้้ภายในระยะเวลาและค่่าใช้้จ่่ายที่่�เหมาะสม
ทั้้�งนี้้� หากผู้้�จััดการกองทรััสต์์ไม่่สามารถดำเนิินการตามกลยุุทธ์์
ให้้ประสบผลสำเร็็จ อาจส่่งผลกระทบในทางลบต่่อมููลค่่าของ
ทรััพย์์สิินหลััก ซึ่่�งจะส่่งผลกระทบต่่อผลการดำเนิินงานและ
ความสามารถในการจ่่ า ยประโยชน์์ ต อบแทนให้้ กัั บ ผู้้�ถืือ
หน่่วยทรััสต์์

อย่่างไรก็็ดีี ทรััสตีีจะควบคุุมและติิดตามการดำเนิินการของ
ผู้้�จััดการกองทรััสต์์ ให้้เป็็นไปตามสััญญาก่่อตั้้�งทรััสต์์ สััญญา
แต่่งตั้้�งผู้้�จััดการกองทรััสต์์ และสััญญาอื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง โดย
ผู้้�จัดั การกองทรััสต์์จะดููแลและติิดตามให้้ผู้บ้� ริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์
และผู้้�เช่่าช่่วงทรััพย์์สินิ ในส่่วนที่่เ� ป็็นโรงแรม มีีการดำเนิินการให้้
เป็็นไปตามข้้อกำหนดของสััญญาต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ทั้้�งนี้้� เพื่่�อ
ให้้มั่่�นใจได้้ว่่าการบริิหารจััดการ CPNREIT และการจััดหา
ประโยชน์์จากทรััพย์์สิินหลัักของ CPNREIT มีีการดำเนิินการ
อย่่างเหมาะสมและก่่อให้้เกิิดประโยชน์์แก่่ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์

1.5 CPNREIT ต้้องพึ่่�งพาบุุคลากรที่่�มีีความชำำ�นาญ
และประสบการณ์์ของผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์
ในการดำำ� เนิิ น การจัั ด หาประโยชน์์ แ ละบริิ ห าร
จััดการการใช้้ประโยชน์์จากทรััพย์์สิิน
กรรมการและผู้บ้� ริิหารระดัับสููงของ เซ็็นทรััลพััฒนา GLAND และ
สเตอร์์ลิงิ ในฐานะผู้บ้� ริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ของทรััพย์์สินิ ในส่่วน
ที่่�เป็็นศููนย์์การค้้าและอาคารสำนัักงาน และทีีมบริิหารโรงแรม
จากกลุ่่�มฮิิลตัันซึ่่�งทำหน้้าที่่�ในการบริิหารจััดการโรงแรมฮิิลตััน
พััทยา มีีบทบาทสำคััญในการดำเนิินการจััดหาประโยชน์์และ
บริิหารจััดการการใช้้ประโยชน์์จากทรััพย์์สินิ ที่่� CPNREIT ลงทุุน/
จะเข้้าลงทุุน การสููญเสีียบุุคลากรดัังกล่่าวไปจะเป็็นการสููญเสีีย
ผู้้�มีีประสบการณ์์ ความรู้้� สายสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจและความ
ชำนาญในการบริิ ห ารจัั ด การอสัั ง หาริิ มท รัั พ ย์์ ในกรณีีที่่�
เซ็็นทรััลพััฒนา และ/หรืือกลุ่่�มฮิิลตัันสููญเสีียบุุคลากรดัังกล่่าว
ไป และไม่่สามารถชัักจููง จ้้าง และพััฒนาบุุคลากรใหม่่ที่มีี่� ความ
รู้้� ความเชี่่�ยวชาญ ความสามารถ ตลอดจนคุุณสมบััติิที่่�เกี่่�ยวกัับ
การจััดหาประโยชน์์และบริิหารจััดการการใช้้ประโยชน์์จาก
ทรััพย์์สิินมาทดแทน อาจทำให้้ CPNREIT มีีความสามารถใน
การทำกำไรลดลง ซึ่่�งจะมีีผลกระทบต่่อความสามารถของ
CPNREIT ในการจ่่ายประโยชน์์ตอบแทนให้้แก่่ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์
อย่่างไรก็็ตาม ความเสี่่ย� งในประเด็็นนี้้�สามารถบริิหารจััดการได้้
เนื่่� อ งจากกลุ่่�มเซ็็ น ทรัั ล พัั ฒ นามีีนโยบายและมาตรการใน
การบริิหารทรััพยากรมนุุษย์์ที่ค่� รอบคลุุมทั้้ง� ด้้านการสรรหาและ
การรัักษาบุุคลากร การพััฒนาศัักยภาพบุุคลากร เพื่่�อให้้มีี
บุุคลากรจำนวนเพีียงพอ มีีขีีดความสามารถเหมาะสมกัับงานที่่�
รัับผิิดชอบและมีีความสุุขในการทำงานพร้้อมที่่�จะทุ่่�มเทและ
สร้้างสรรค์์ผลงานที่่ดีี� อย่่างสม่่ำเสมอ ในส่่วนของความเสี่่ย� งจาก
การเปลี่่ย� นแปลงทีีมบริิหารโรงแรมฮิิลตััน พััทยา นั้้�น กลุ่่�มฮิิลตััน
ซึ่่�งเป็็นเครืือข่่ายการบริิหารโรงแรมในระดัับนานาชาติิ มีีระบบ
การทำงานภายในที่่�ดีี และคาดว่่าสามารถส่่งทีีมบริิหารโรงแรม
ชุุดใหม่่มาแทนทีีมบริิหารโรงแรมชุุดเดิิมได้้ ในกรณีีที่่�มีีการ
เปลี่่�ยนแปลงทีีมบริิหารโรงแรม ซึ่่�งจะทำให้้การดำเนิินงานและ
บริิหารโรงแรมฮิิลตััน พััทยา สามารถดำเนิินการได้้อย่่างต่่อเนื่่อ� ง

1.6	ความเสี่่�ยงจากการที่่�สััญญาจ้้างบริิหารโรงแรม
อาจจะไม่่ ได้้รับั การต่่อออกไป เมื่่อ� ครบกำำ�หนดอายุุ
หรืือแม้้จะมีีการต่่อสััญญาออกไป ข้้อกำำ�หนดและ
เงื่่�อนไขภายใต้้สััญญาฉบัับใหม่่หรืือที่่�จะต่่อออกไป
อาจมีีความแตกต่่างไปจากเดิิม

	ผลการดำเนิินงานของโรงแรมฮิิลตััน พััทยา อาจได้้รับั ผลกระทบ
หากสััญญาจ้้างบริิหารโรงแรมที่่จั� ดั ทำระหว่่างผู้้�เช่่าช่่วงทรััพย์์สินิ
และผู้้�บริิหารโรงแรมปััจจุุบัันไม่่ได้้รัับการต่่ออายุุสััญญาออกไป
เมื่่อ� ครบกำหนด หรืือมีีการยกเลิิกสััญญาก่่อนครบกำหนด ทำให้้
ผู้้� เ ช่่ า ช่่ ว งทรัั พ ย์์ สิิ น ต้้ อ งสรรหาและแต่่ ง ตั้้� ง ผู้้� บ ริิ ห ารโรงแรม
รายใหม่่มาแทนผู้บ้� ริิหารโรงแรมรายเดิิม ซึ่่ง� อาจทำให้้ขาดความ
ต่่อเนื่่อ� งในการบริิหารจััดการโรงแรมฮิิลตััน พััทยา และถึึงแม้้สัญ
ั ญา
จ้้ า งบริิ ห ารโรงแรมระหว่่ า งผู้้� เ ช่่ า ช่่ ว งทรัั พ ย์์ สิิ น และ
ผู้้�บริิหารโรงแรมปััจจุุบััน (กลุ่่�มฮิิลตััน) จะมีีการต่่อออกไป ก็็ยััง
มีีความเสี่่�ยงว่่าข้้อกำหนดและเงื่่�อนไขภายใต้้สััญญาฉบัับใหม่่
หรืือที่่�จะต่่อออกไปอาจมีีความแตกต่่างไปจากเดิิม ซึ่่�งปััจจััย
เหล่่านี้้�จะเป็็นปััจจัยส่
ั ว่ นหนึ่่�งที่่มีีผ
� ลกระทบต่่อผลการดำเนิินงาน
และความสามารถของ CPNREIT ในการจ่่ายประโยชน์์ตอบแทน
ให้้แก่่ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์
อย่่างไรก็็ดีี เนื่่�องจากระยะเวลาตามสััญญาจ้้างบริิหารโรงแรม
ปัั จจุุ บัั น ยัั ง คงเหลืืออีีกอยู่่�ประมาณ 4 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
คาดว่่ามีีความเป็็นไปได้้ว่า่ การต่่อสััญญาจ้้างบริิหารโรงแรมเมื่่อ�
ครบกำหนดอายุุสััญญาจะสามารถดำเนิินการได้้อย่่างราบรื่่�น
ภายใต้้เงื่่�อนไขและข้้อกำหนดที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อคู่่�สััญญาทุุก
ฝ่่าย ทั้้�งนี้้� ในกรณีีที่่�สััญญาจ้้างบริิหารโรงแรมไม่่ได้้รัับการต่่อ
ออกไป หรืือถููกยกเลิิกก่่อนครบกำหนด ผู้้�เช่่าช่่วงทรััพย์์สินิ มีีหน้้า
ที่่�สรรหาและคััดเลืือกผู้้�บริิหารโรงแรมรายใหม่่ที่่�มีีความเหมาะ
สม มาทดแทนผู้้�บริิหารโรงแรมรายเดิิมเพื่่�อให้้สามารถปฏิิบััติิ
ตามสััญญาเช่่าช่่วงได้้อย่่างต่่อเนื่่�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
ในการดำเนิินธุุรกิิจอื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องของผู้้�เช่่าช่่วงทรััพย์์สิิน
ในส่่วนที่่�เป็็นโรงแรมถููกยกเลิิก หรืือไม่่ได้้รัับการต่่ออายุุ ผู้้�เช่่า
ช่่วงทรััพย์์สิินจะไม่่สามารถดำเนิินกิิจการโรงแรมต่่อไปได้้ ซึ่่�ง
อาจถืือเป็็นเหตุุทำให้้ผู้้�เช่่าช่่วงทรััพย์์สิินไม่่สามารถปฏิิบััติิตาม
ข้้อกำหนดและหน้้าที่่�ภายใต้้สััญญาเช่่าช่่วง
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อย่่างไรก็็ตาม ผู้้�เช่่าช่่วงทรััพย์์สิินจะมีีการดำเนิินตามขั้้�นตอน
และข้้อกำหนดที่่เ� กี่่ยว
� ข้้อง ทั้้�งในขั้้น� ตอนการขอและการต่่ออายุุ
ใบอนุุญาตประกอบธุุรกิิจโรงแรมและใบอนุุญาตในการดำเนิิน
ธุุรกิิจ เพื่่�อให้้การดำเนิินการที่่�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
ทรััพย์์สินิ ในส่่วนที่่เ� ป็็นโรงแรมฮิิลตััน พััทยา ซึ่่ง� CPNREIT ได้้ให้้
เช่่าช่่วงแก่่ผู้้�เช่่าช่่วงทรััพย์์สิินรายเดีียว (ซีีพีีเอ็็น พััทยา โฮเทล)
ซึ่่ง� เป็็นบริิษัทย่
ั อ่ ยของเซ็็นทรััลพััฒนา โดยรายได้้ของ CPNREIT
ในส่่วนนี้้� จะประกอบด้้วยรายได้้ค่า่ เช่่าคงที่่� (Fixed-Rent) และ
รายได้้ค่่าเช่่าแปรผััน (Variable Rent) (ซึ่่�งคำนวณตามวิิธีีการ
ที่่ก� ำหนดไว้้ในสััญญาเช่่าช่่วง) ที่่� CPNREIT จะได้้รับั จากซีีพีีเอ็็น
พััทยา โฮเทล ทำให้้ CPNREIT มีีความเสี่่�ยงจากการลงทุุนใน
สิิทธิกิ ารเช่่าทรััพย์์สินิ ประเภทโรงแรม จากการให้้เช่่าช่่วงทรััพย์์สินิ
แก่่ซีีพีีเอ็็น พััทยา โฮเทล เพีียงรายเดีียว ดัังนั้้�น ในขณะใดขณะ
หนึ่่�ง ถ้้าซีีพีีเอ็็น พััทยา โฮเทล มีีฐานะทางการเงิินที่่�ด้้อยลงจาก
ผลประกอบการของโรงแรมที่่�ไม่่เป็็นไปตามที่่�คาดไว้้ อาจทำให้้
ซีีพีีเอ็็น พััทยา โฮเทล ชำระเงิินล่่าช้้า หรืือเกิิดการผิิดนััดชำระ
เงิินค่่าเช่่าอัันอาจเป็็นผลให้้สััญญาเช่่าช่่วงถููกยกเลิิก อัันอาจ
ส่่งผลกระทบอย่่างมีีนััยสำคััญต่่อฐานะการเงิิน ผลประกอบการ
และความสามารถในการจ่่ายประโยชน์์ตอบแทนของ CPNREIT
อย่่างไรก็็ดีี ตามเงื่่�อนไขในสััญญาเช่่าช่่วง ซีีพีีเอ็็น พััทยา โฮเทล
ไม่่สามารถดำเนิินการใด ๆ ที่่อ� าจก่่อให้้เกิิดความเสี่่ย� งต่่อสถานะ
ทางการเงิินของซีีพีีเอ็็น พััทยา โฮเทล นอกจากนี้้� เพื่่�อลด
ความเสี่่�ยงในประเด็็นนี้้� ผู้้�จััดการกองทรััสต์์และซีีพีีเอ็็น พััทยา
โฮเทล ในฐานะผู้้�เช่่าช่่วงทรััพย์์สิิน จะร่่วมกัันติิด ตามและ
ประเมิินผลประกอบการของทรััพย์์สิินในส่่วนที่่�เป็็นโรงแรม
ฮิิลตััน พััทยา อย่่างต่่อเนื่่�อง และจะร่่วมกัันดำเนิินการที่่�จำเป็็น
เพื่่�อแก้้ไข ปรัับปรุุงและเพิ่่�มขีีดความสามารถในการประกอบ
ธุุรกิิจของโรงแรม โดยมีีการพิิจารณาถึึงกลยุุทธ์์ในการดำเนิิน
ธุุรกิิจและการจััดหาประโยชน์์จากทรััพย์์สิินของ CPNREIT ใน
ภาพรวม นอกจากนี้้� ภายใต้้สััญญาก่่อตั้้�งสิิทธิิและการกระทำ
การเซ็็นทรััลพััฒนา ตกลงจะควบคุุม ดููแล และดำเนิินการใด ๆ
ที่่จ� ำเป็็นในการป้้องกัันและเยีียวยาเพื่่อ� ให้้ซีีพีีเอ็็น พััทยา โฮเทล
ซึ่่ง� เป็็นบริิษัทย่
ั อ่ ยของเซ็็นทรััลพััฒนา ปฏิิบัติั ติ ามข้้อกำหนดและ
เงื่่�อนไขในสััญญาที่่�ซีีพีีเอ็็น พััทยา โฮเทล เป็็นคู่่�สััญญาอย่่าง
เคร่่งครััด ซึ่่�งรวมถึึงแต่่ไม่่จำกััดเพีียงสััญญาจััดหาประโยชน์์ใน
โรงแรมฮิิลตััน พััทยา รวมทั้้�งเอกสารและสััญญาอื่่�นใดที่่�เกี่่�ยว
เนื่่�องและเกี่่�ยวกัับการจััดหาประโยชน์์ของ CPNREIT ซึ่่�งมีี
ซีีพีีเอ็็น พััทยา โฮเทล มีีความเกี่่ยว
� ข้้องหรืือเข้้าเป็็นคู่่�สััญญา โดย
เฉพาะอย่่างยิ่่�งเซ็็นทรััลพััฒนา จะใช้้ความพยายามอย่่างสุุด
ความสามารถในการป้้องกัันและเยีียวยา รวมถึึงการให้้ความ
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ช่่วยเหลืือทางการเงิินใด ๆ ได้้แก่่ การให้้กู้้�ยืืมเงิินแก่่ซีีพีีเอ็็น
พััทยา โฮเทล การลงทุุนเพิ่่�มเติิมในหุ้้�นของซีีพีีเอ็็น พััทยา โฮเทล
กรณีีที่่มีี� การเพิ่่�มทุนุ เป็็นต้้น โดยการให้้ความช่่วยเหลืือทางการ
เงิินดัังกล่่าวไม่่ได้้มีีวััตถุปร
ุ ะสงค์์เพื่่อ� เป็็นการรัับประกัันรายได้้ให้้
แก่่ CPNREIT แต่่จะใช้้เงิินดัังกล่่าวเพื่่�อสนัับสนุุนและเป็็นเงิิน
ทุุนหมุุนเวีียนสำหรัับการดำเนิินกิิจการของซีีพีีเอ็็น พััทยา โฮเทล
เพื่่�อมิิให้้ซีีพีีเอ็็น พััทยา โฮเทล ผิิดนััด กระทำการฝ่่าฝืืนเงื่่�อนไข
หรืือก่่อให้้เกิิดเหตุุแห่่งการเลิิกสััญญา หรืือกระทำผิิดข้้อสััญญา
ใด ๆ ตามที่่ก� ำหนดไว้้ในสััญญา โดยการวางแผนและการเบิิกใช้้
เงิินสำหรัับการดำเนิินกิิจการโรงแรมฮิิลตััน พััทยา จะดำเนิิน
การโดยกลุ่่�มฮิิลตัันซึ่่�งทำหน้้าที่่�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 มีีผลกระทบต่่อการดำเนิินธุุรกิจข
ิ อง
โรงแรมฮิิลตััน พััทยา และเข้้าเงื่อ่� นไขการเลื่่อ� นชำระค่่าเช่่าหรืือ
การยกเว้้นค่่าเช่่าอัันเนื่่อ� งมาจากเหตุุสุดุ วิิสัยต
ั ามที่่ร� ะบุุในสััญญา
เช่่าช่่วงอาคาร และสััญญาเช่่าช่่วงงานระบบและเช่่าสัังหาริิมทรััพย์์
ของทรัั พ ย์์ สิิ น หลัั ก ในส่่ ว นที่่� เ ป็็ น โรงแรมฮิิ ล ตัั น พัั ทย า นั้้� น
ซีีพีีเอ็็น พััทยา โฮเทล ในฐานะผู้้�เช่่าช่่วง มีีสิิทธิิขอเลื่่�อนชำระ
ค่่าเช่่าบางส่่วนหรืือทั้้�งหมดในไตรมาสใดไตรมาสหนึ่่�ง รวมถึึง
ซีีพีีเอ็็น พััทยา โฮเทล มีีสิิทธิิขอยกเว้้นไม่่ต้้องชำระค่่าเช่่าบาง
ส่่วนหรืือทั้้�งหมดในไตรมาสใดไตรมาสหนึ่่�ง ให้้แก่่ CPNREIT โดย
ในกรณีีที่่�มีีการขอเลื่่�อนชำระค่่าเช่่าหรืือการยกเว้้นค่่าเช่่าโดย
ซีีพีีเอ็็น พััทยา โฮเทล รายได้้และกระแสเงิินสดของ CPNREIT
อาจได้้รัับผลกระทบอย่่างมีีนััยสำคััญ ซึ่่�งจะมีีผลกระทบต่่อการ
จ่่ายประโยชน์์ตอบแทนให้้แก่่ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์
อย่่างไรก็็ดีี เพื่่�อลดความเสี่่�ยงที่่�อาจเกิิดขึ้้�น คู่่�สััญญาทั้้�งสองฝ่่าย
ได้้ตกลงให้้มีีการคำนวณค่่าเช่่าในกรณีีที่่�เกิิดเหตุุการณ์์ดัังกล่่าว
ซึ่่�งอาจทำให้้ซีีพีีเอ็็น พััทยา โฮเทล ยัังคงมีีหน้้าที่่�ในการชำระ
ค่่ า เช่่ า บางส่่ ว น โดยการชำระค่่ า เช่่ า ดัั ง กล่่ า วจะคำนึึ ง ถึึ ง
ความสามารถในการชำระค่่าเช่่าของซีีพีีเอ็็น พััทยา โฮเทล
รวมถึึงผลกระทบต่่อการประกอบธุุรกิจข
ิ องโรงแรมฮิิลตััน พััทยา
ของซีีพีีเอ็็น พััทยา โฮเทล และในกรณีีที่่�พ้้นเหตุุการณ์์ดัังกล่่าว
แล้้ว ซีีพีีเอ็็น พััทยา โฮเทลยัังคงต้้องชำระค่่าเช่่าของไตรมาส
ปกติิต่่อไป ตามหลัักเกณฑ์์การคำนวณค่่าเช่่าปกติิ และต้้อง
ชำระค่่าเช่่าในส่่วนที่่ไ� ด้้รับั การเลื่่อ� นในส่่วนที่่ยั� งั ชำระไม่่ครบถ้้วน
ด้้วย โดยค่่าเช่่าในส่่วนที่่ไ� ด้้รับั การเลื่่อ� นซึ่่ง� ยัังชำระไม่่ครบถ้้วนนี้้�
จะถูู ก คำนวณทุุ ก ๆ ไตรมาสตามหลัั ก เกณฑ์์ ที่่� ก ำหนด
ในสััญญาเช่่าช่่วงอาคาร และสััญญาเช่่าช่่วงงานระบบและเช่่า
สัังหาริิมทรััพย์์ของทรััพย์์สิินหลัักในส่่วนที่่�เป็็นโรงแรมฮิิลตััน
พััทยา
อนึ่่�ง ตลอดระยะเวลาการเช่่าช่่วง ที่่�ผ่่านมา ซีีพีีเอ็็น พััทยา
โฮเทล สามารถชำระค่่าเช่่าตามสััญญาเช่่าช่่วงให้้แก่่ CPNREIT ได้้
อย่่างไรก็็ตาม จากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััส
โคโรนา 2019 (COVID-19) รวมทั้้�งมาตรการต่่าง ๆ ของภาครััฐ

เพื่่อ� ควบคุุมการแพร่่ระบาดของเชื้้อ� ไวรััส เช่่น การเว้้นระยะห่่าง
ทางสัังคม (Social Distancing) การปิิดน่่านฟ้้าระหว่่างประเทศ
ซึ่่ง� จำกััดการเดิินทางของนัักท่่องเที่่ยว
� ที่่จ� ะเดิินทางมาท่่องเที่่ยว
�
ในประเทศไทย และส่่งผลกระทบต่่อจำนวนผู้ใ้� ช้้บริิการโรงแรม
ฮิิ ล ตัั น พัั ทย า เหตุุ ก ารณ์์ ที่่� เ กิิ ด ขึ้้� น ได้้ ส่่ ง ผลกระทบต่่ อ
การดำเนิินงานของโรงแรม ฮิิลตััน พััทยา ที่่�ลดลงอย่่างมีีนััย
สำคััญ และเข้้าตามหลัักเกณฑ์์ที่่�ซีีพีีเอ็็น พััทยา โฮเทล สามารถ
ใช้้สิิทธิิในการยกเว้้นหรืือเลื่่�อนชำระค่่าเช่่า สำหรัับค่่าเช่่าตั้้�งแต่่
วัันที่่� 1 มกราคม 2564 ถึึงวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 อัันเนื่่อ� งจาก
เหตุุสุดุ วิิสัยต
ั ามสััญญาเช่่าช่่วงโรงแรม ซึ่่ง� สำหรัับผลการดำเนิิน
งานในรอบปีี 2564 นั้้�น กองทรััสต์์ CPNREIT ได้้ยกเว้้นค่่าเช่่า
คงที่่ส� ำหรัับไตรมาส 1 ถึึงไตรมาส 3 ปีี 2564 ให้้กับั พีีเอ็็น พััทยา
โฮเทล เนื่่�องจากการแพร่่ระบาดของ COVID-19 ซึ่่�งถืือเป็็น
เหตุุสุดุ วิิสัยต
ั ามสััญญาเช่่าช่่วงโรงแรม และซีีพีีเอ็็น พััทยา โฮเทล
ได้้ใช้้สิิทธิิในการเลื่่�อนชำระค่่าเช่่าคงที่่�ของไตรมาส 4 ปีี 2564

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
ความสามารถในการดำเนิินธุุรกิิจของผู้้�เช่่าพื้้�นที่่�ในศููนย์์การค้้า
และอาคารสำนัักงานที่่� CPNREIT ลงทุุน จะส่่งผลกระทบถึึง
ความสามารถในการชำระค่่าเช่่าและค่่าบริิการ การต่่อสััญญา
หรืือการยกเลิิกสััญญาก่่อนครบกำหนด ซึ่่ง� ล้้วนแต่่ส่ง่ ผลกระทบ
โดยตรงต่่ อ รายได้้ แ ละกระแสเงิิ น สดของ CPNREIT และ
ความสามารถของ CPNREIT ในการจ่่ายประโยชน์์ตอบแทนให้้
แก่่ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ อย่่างไรก็็ตาม สััญญาเช่่าพื้้�นที่่ใ� นศููนย์์การค้้า
และอาคารสำนัั ก งานที่่� CPNREIT ลงทุุ น ส่่ ว นใหญ่่ มีีอายุุ
ประมาณ 3 ปีี ทำให้้ผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์สามารถปรัับ
เปลี่่ย� นร้้านค้้าในศููนย์์การค้้าและผู้เ้� ช่่าพื้้�นที่่ใ� นอาคารสำนัักงานได้้
นอกจากนี้้� ผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ได้้กำหนดนโยบายป้้องกััน
ความเสี่่�ยงจากการผิิดนััดชำระหนี้้�ของผู้้�เช่่า ได้้แก่่ (1) การทำ
สััญญาเช่่าโดยทั่่�วไปจะมีีการเรีียกเก็็บเงิินประกัันการเช่่าเป็็น
มููลค่่าเท่่ากัับค่่าเช่่าประมาณ 3-6 เดืือน ซึ่่�งสามารถนำมาใช้้
ชดเชยเป็็นรายได้้ของ CPNREIT ในกรณีีไม่่สามารถเรีียกเก็็บ
ค่่าเช่่าจากผู้้�เช่่ารายนั้้�น ๆ ได้้ รวมถึึงนำมาชดเชยรายได้้ที่่�
ขาดหายไป และ/หรืือความเสีียหายที่่�อาจเกิิดขึ้้�นแก่่ CPNREIT
ในกรณีีที่่ผู้� เ้� ช่่าขอยกเลิิกสััญญาเช่่าก่่อนครบกำหนดอายุุการเช่่า
ตามสััญญา (2) การระงัับสััญญาเช่่าสำหรัับผู้้�เช่่าที่่�ค้้างชำระ
ค่่าเช่่าเป็็นเวลานาน พร้้อมทั้้�งเร่่งประสานงานเพื่่�อเจรจาและ
แก้้ไขปััญหาร่่วมกันั กัับผู้เ้� ช่่า (3) นโยบายการติิดตามหนี้้�สินิ อย่่าง
ใกล้้ชิดิ ทั้้�งนี้้� หากมีีการผิิดนััดชำระหนี้้�เกิิดขึ้้น� จะมีีการประสาน
งานอย่่างต่่อเนื่่อ� งระหว่่างหน่่วยงานที่่เ� กี่่ยว
� ข้้องเพื่่อ� แก้้ไขปััญหา
อนึ่่�ง จากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของ COVID-19 ในช่่วงที่่�
ผ่่านมา ได้้ส่ง่ ผลกระทบต่่อการดำเนิินธุุรกิจข
ิ อง CPNREIT อย่่าง

มีีนััยสำคััญ โดยเป็็นผลสืืบเนื่่�องจากการลดลงของกำลัังซื้้�อ
ในประเทศ การเกิิดฐานวิิถีีชีีวิิตใหม่่ การลดลงของจำนวน
นัักท่่องเที่่�ยว และผลกระทบจากมาตรการต่่าง ๆ ของภาครััฐ
เพื่่� อ ควบคุุ ม การแพร่่ ร ะบาดของเชื้้� อ ไวรัั ส เช่่ น การปิิ ด
ศููนย์์การค้้า เป็็นต้้น ซึ่่�งปััจจััยในข้้างต้้นได้้ส่่งผลกระทบต่่อยอด
ขายของผู้้�เช่่า รวมถึึงความสามารถในการชำระค่่าเช่่าและค่่า
บริิการของผู้้�เช่่า และแนวโน้้มการต่่ออายุุสััญญาของผู้้�เช่่า
อย่่างไรก็็ตาม เซ็็นทรััลพััฒนา ในฐานะผู้้�บริิหารทรััพย์์สิิน ได้้มีี
การกำหนดมาตรการการให้้ส่่วนลดค่่าเช่่าแก่่ผู้้�เช่่าที่่�ได้้รัับผลก
ระทบ โดยพิิจารณาจากประเภทผู้้�เช่่าประกอบกัับผลกระทบที่่�
ผู้้�เช่่าได้้รัับ เพื่่�อเยีียวยาผลกระทบต่่อผู้้�เช่่า เพื่่�อให้้สามารถ
ดำเนิินธุุรกิจต่
ิ อ่ ไปได้้จนกว่่าสถานการณ์์จะคลี่่ค� ลาย อัันเป็็นการ
รัักษาฐานผู้้�เช่่าพื้้�นที่่�ในศููนย์์การค้้าและอาคารสำนัักงานใน
ระยะยาว

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 อาคารสำนัักงาน และโรงแรมของ
CPNREIT แต่่ละแห่่ง จะต้้องซ่่อมแซมและปรัับปรุุงให้้ปลอดภััย
ดููใหม่่ ทัันสมััย และสอดคล้้องกัับความต้้องการของลููกค้้าผู้้�เข้้า
มาจัับจ่่ายซื้้�อสิินค้้าและใช้้บริิการศููนย์์การค้้า รวมถึึงผู้้�เช่่าพื้้�นที่่�
(สำหรัับทรััพย์์สิินส่่วนที่่�เป็็นศููนย์์การค้้าและอาคารสำนัักงาน)
และของลูู ก ค้้ า ที่่� ม าใช้้ บ ริิ ก ารภายในโรงแรม โดยปกติิ ก าร
ปรัับปรุุงหรืือการซ่่อมแซมบำรุุงรัักษาประจำปีีจะไม่่ก่่อให้้เกิิด
ผลกระทบต่่อการดำเนิินงานของทรััพย์์สินิ ของ CPNREIT มากนััก
ยกเว้้น ในกรณีีที่่�เป็็น การปรัับปรุุงซ่่อมแซมใหญ่่ซึ่่�งเป็็นการ
ปรัับปรุุงเพื่่�อเปลี่่�ยนแปลงภาพลัักษณ์์ภายนอกและภายในของ
ทรััพย์์สิิน หรืือเป็็นการเปลี่่�ยนแปลงงานระบบที่่�สำคััญของ
ทรััพย์์สิิน ซึ่่�งโดยปกติิจะมีีการดำเนิินการทุุก ๆ 10-15 ปีี และ
โดยทั่่�วไปจะไม่่มีีการหยุุดการดำเนิินงานของทรััพย์์สิินนั้้�น ๆ
ในระหว่่างช่่วงการปรัับปรุุง โดยการปรัับปรุุงจะดำเนิินการเป็็น
ส่่วน ๆ เฉพาะในส่่วนพื้้�นที่่�ที่่�ต้้องการปรัับปรุุงเท่่านั้้�น โดยพื้้�นที่่�
ส่่วนอื่่�นยัังคงเปิิดให้้บริิการตามปกติิ เว้้นแต่่หากพิิจารณาแล้้ว
ว่่ า การปิิ ด การดำเนิิ น งานของทรัั พ ย์์ สิิ น เพื่่� อ การปรัั บ ปรุุ ง
ซ่่อมแซมจะเป็็นประโยชน์์มากกว่่าการทยอยดำเนิินการเป็็น
ส่่วน ๆ ซึ่่ง� การดำเนิินการดัังกล่่าวอาจจะมีีผลกระทบต่่อทั้้�งผู้้�เช่่า
พื้้�นที่่�และลููกค้้าที่่�มาจัับจ่่ายซื้้�อสิินค้้าและใช้้บริิการ (สำหรัับ
ทรััพย์์สินิ ส่่วนที่่เ� ป็็นศููนย์์การค้้าและอาคารสำนัักงาน) และลููกค้้า
ที่่�มาใช้้บริิการภายในโรงแรม ตลอดจนรายได้้ของ CPNREIT
ในการปรัับปรุุงซ่่อมแซมใหญ่่ในแต่่ละครั้้�ง ผู้้�จััดการกองทรััสต์์
และผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ในส่่วนที่่�เป็็นศููนย์์การค้้าและ
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อาคารสำนัักงาน รวมถึึงผู้เ้� ช่่าช่่วงทรััพย์์สินิ และผู้บ้� ริิหารโรงแรม
สำหรัับส่่วนที่่�เป็็นโรงแรม จะมีีการวางแผนเพื่่�อให้้เกิิดผลกระ
ทบต่่อผู้้�เช่่าพื้้�นที่่�และลููกค้้าที่่�มาจัับจ่่ายซื้้�อสิินค้้าและใช้้บริิการ
(สำหรัับทรััพย์์สิินส่่วนที่่�เป็็นศููนย์์การค้้าและอาคารสำนัักงาน)
และลููกค้้าที่่ม� าใช้้บริิการภายในโรงแรมให้้น้อ้ ยที่่สุ� ดุ โดยจะมีีการ
พิิจารณาถึึงความเพีียงพอของแหล่่งเงิินทุุนที่่จ� ะนำมาใช้้ดำเนิิน
การและระยะเวลาในการดำเนิินการที่่�เหมาะสม รวมถึึงจะมีี
การศึึกษาถึึงผลกระทบต่่อรายได้้และผลตอบแทนที่่�คาดว่่าจะ
ได้้รัับทุุกครั้้�งก่่อนเริ่่�มดำเนิินการ ทั้้�งนี้้� การปรัับปรุุงซ่่อมแซม
ใหญ่่ถืือว่่าเป็็นสิ่่ง� ที่่จ� ำเป็็นในการประกอบธุุรกิจศู
ิ นู ย์์การค้้า อาคาร
สำนัักงาน และโรงแรม เพื่่�อรัักษาภาพลัักษณ์์และความทัันสมััย
และให้้มีีความสอดคล้้องกัับการเปลี่่ย� นแปลงของภาวะตลาดอยู่่�
ตลอดเวลา เพื่่�อสร้้างความน่่าสนใจให้้แก่่ทรััพย์์สิินที่่� CPNREIT
ลงทุุน และสามารถตอบสนองความต้้องการทั้้�งของผู้้�เช่่าพื้้�นที่่�
ภายในศููนย์์การค้้าและอาคารสำนัักงาน รวมถึึงลููกค้้าที่่�มาใช้้
บริิการภายในศููนย์์การค้้า อาคารสำนัักงาน และโรงแรม ซึ่่�งก็็
หมายถึึงการรัักษาและเพิ่่�มโอกาสในการสร้้างรายได้้และกระแส
เงิินสดให้้แก่่ CPNREIT ได้้ในระยะยาว
อนึ่่�ง สำหรัับการดููแลสภาพของทรััพย์์สิินหลัักในส่่วนที่่�เป็็น
โรงแรมฮิิลตััน พััทยา ให้้อยู่่�ในสภาพที่่�ดีีและมีีความพร้้อมและ
เหมาะสมสำหรัับการจััดหาผลประโยชน์์ ผู้้�เช่่าช่่วงทรััพย์์สิินจะ
ต้้องใช้้ความพยายามอย่่างดีีที่่สุ� ดุ (Best Effort) เยี่่ย� งผู้้�ประกอบ
กิิจการโรงแรมโดยทั่่�วไปใช้้ ในการดููแลทรััพย์์สินิ ที่่เ� ช่่าช่่วงให้้อยู่่�
ในสภาพที่่ดีีต
� ลอดระยะเวลาการเช่่า และเพื่่อ� ให้้ทรััพย์์สินิ ที่่เ� ช่่า
ช่่วงอยู่่�ในสภาพที่่ดีี� และเหมาะสมแก่่การใช้้งานตามวััตถุปร
ุ ะสงค์์
ดัังที่่ร� ะบุุไว้้ในสััญญา ผู้้�เช่่าช่่วงทรััพย์์สินิ จะต้้องรัับผิิดชอบในการ
ดููแล (Maintenance) ซ่่อมแซม (Repairs) หรืือการกระทำ
ใด ๆ ทั้้�งปวงบนทรััพย์์สิินที่่�เช่่าช่่วงในกรณีีที่่�จำเป็็น เพื่่�อให้้
ทรััพย์์สิินที่่�เช่่าช่่วงมีีลัักษณะเป็็นโรงแรม โดยให้้ค่่าใช้้จ่่ายดััง
กล่่าวถืือเป็็นส่่วนหนึ่่�งของค่่าใช้้จ่่ายจากการดำเนิินงานตามงบ
ประมาณที่่�คู่่�สััญญาทั้้�งสองฝ่่ายต้้องร่่วมกัันพิิจารณาและอนุุมััติิ
	ทั้้�งนี้้� ในปีี 2564 โครงการเซ็็นทรััล พระราม 2 ได้้ดำเนิินการ
ปรัับปรุุงครั้้ง� ใหญ่่ตั้้ง� แต่่เดืือนกรกฎาคม 2563 - 30 พฤศจิิกายน
2564 โดยปรัั บ Mall ambience ใหม่่ ทั้้� ง ศูู น ย์์ ก ารค้้ า
ชููไฮไลต์์แม็็กเนต อาทิิ ห้้างสรรพสิินค้้าเซ็็นทรััลโฉมใหม่่ ช้้อปปิ้้�ง
แบบ Seamless Integration อีีกทั้้�งTops Supermarket
ที่่� ป รัั บ โฉมใหม่่ ทั้้� ง หมดเป็็ น Central Food Hall และ
SuperSports ที่่� ใ หญ่่ ที่่� สุุ ด ในย่่ า น อีีกทั้้� ง ร้้ า นอร่่ อ ยชื่่� อ ดัั ง
ระดัับโลก

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

52

รายงานประจำ�ปี 2564

1.19	ความเสี่่�ยงจากการยกเลิิกสััญญาเช่่าช่่วงที่่�ดิินใน
โครงการเซ็็นทรััล พระราม 2 และโครงการเซ็็นทรััล
ปิ่่�นเกล้้า เนื่่�องจากสััญญาเช่่าที่่�ดิินหลัักถููกยกเลิิก
เนื่่�องจากการลงทุุนในโครงการเซ็็นทรััล พระราม 2 และ
โครงการเซ็็นทรััล ปิ่่�นเกล้้า มีีการลงทุุนในสิิทธิิการเช่่าช่่วงที่่�ดิิน
แม้้ว่่าการลงทุุนในสิิทธิิการเช่่าช่่วงที่่�ดิินจะได้้มีีการจดทะเบีียน
สิิทธิิการเช่่าระยะยาวไว้้ต่่อพนัักงานเจ้้าหน้้าที่่�ที่่�เกี่่�ยวข้้องแล้้ว
ก็็ตาม แต่่ CPNREIT ก็็ยัังคงมีีความเสี่่�ยงที่่�อาจเกิิดขึ้้�นจากการ
เลิิกสััญญาเช่่าช่่วงที่่�ดิิน ซึ่่�งเป็็นผลมาจากสััญญาเช่่าที่่�ดิิน ที่่�จััด
ทำระหว่่างผู้้�ให้้เช่่าช่่วงที่่ดิ� นิ แก่่ CPNREIT และเจ้้าของที่่ดิ� นิ มีีอััน
ต้้องสิ้้น� สุุดหรืือระงัับลง เพื่่อ� ลดความเสี่่ย� งดัังกล่่าวที่่อ� าจเกิิดขึ้้น�
CPNREIT จึึงได้้จััดให้้มีีการดำเนิินการเพื่่�อเป็็นการประกััน
ความเสี่่�ยงดัังกล่่าวดัังนี้้�
ก) ดำเนิิ น การขอความยิิ น ยอมพร้้ อ มกำหนดเงื่่� อ นไขใน
การเช่่าช่่วงที่่�ดิินกัับเจ้้าของที่่�ดิิน ตามสััญญาเช่่าที่่�ดิินที่่�
บริิษัทั เซ็็นทรััลพััฒนา พระราม 2 จำกััด (“เซ็็นทรััลพััฒนา
พระราม 2”) มีีอยู่่�กัับเจ้้าของที่่�ดิิน พร้้อมกัับ CPNREIT
ได้้ จัั ด ให้้ มีี การป้้ อ งกัั น ความเสี่่� ย งที่่� อ าจเกิิ ด ขึ้้� น จาก
การระงัับไปซึ่่�งสััญญาเช่่าที่่�ดิินดัังกล่่าว โดยได้้รัับสิิทธิิ
จากเจ้้าของที่่�ดิินในการสวมสิิทธิิสััญญาเช่่าที่่�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 ได้้ดำเนิินการมาตรการ
ดัังต่่อไปนี้้�แล้้วเสร็็จตั้้�งแต่่วัันที่่� 28 กุุมภาพัันธ์์ 2550
1. เซ็็นทรััลพััฒนา พระราม 2 ได้้ให้้สิิทธิิแก่่ CPNREIT
ในการชำระค่่ า เช่่ า ที่่� ดิิ น แทนเซ็็ น ทรัั ล พัั ฒ นา
พระราม 2 ในกรณีีที่่�เซ็็นทรััลพััฒนา พระราม 2
ไม่่ชำระค่่าเช่่าที่่�ดิินให้้แก่่เจ้้าของที่่�ดิินตามสััญญา
เช่่าที่่�ดิิน
2 เซ็็นทรััลพััฒนา พระราม 2 มีีการจััดส่่งหลัักฐาน
การชำระค่่าเช่่ามาให้้แก่่ CPNREIT ทุุก ๆ เดืือน
3. เซ็็นทรััลพััฒนา และ/หรืือเซ็็นทรััลพััฒนา พระราม 2
ได้้ดำเนิินการให้้มีีหลัักประกัันที่่� CPNREIT ยอมรัับได้้
ในรููปของหน่่วยลงทุุนของกองทุุนรวมตราสารหนี้้� เพื่่อ�
เป็็นประกัันในการชำระค่่าเช่่าตามข้้อ 1 ข้้างต้้น ใน
มููลค่่าเท่่ากัับค่่าเช่่าที่่ดิ� นิ ที่่เ� ซ็็นทรััลพััฒนา พระราม 2
จะต้้องชำระแก่่เจ้้าของที่่�ดิินในระยะเวลา 2 ปีี
4. เซ็็นทรััลพััฒนา พระราม 2 มีีนโยบายในการดำเนิิน
กิิจการของบริิษััทเท่่าที่่�จำเป็็น เพื่่�อให้้เป็็นบริิษััทที่่�
มีีความเสี่่ย� งทางธุุรกิจต่่
ิ ำ โดยมีีการดำเนิินการแก้้ไข
หนัังสืือบริิคณห์์สนธิิในส่่วนที่่เ� กี่่ยวกั
� บั วััตถุปร
ุ ะสงค์์
ของบริิษัทั เพื่่อ� ให้้สอดคล้้องกัับนโยบายการดำเนิิน
กิิจการของบริิษััทเท่่าที่่�จำเป็็น

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) และอััตราส่่วนความสามารถ
ในการชำระหนี้้� สิิ น (DSCR: Debt Service
Coverage Ratio) หาก CPN ไม่่สามารถรัักษา
อััตราส่่วนดัังกล่่าว และไม่่สามารถแก้้ไขได้้ในระยะ
เวลา 3 เดืือน เซ็็นทรััลพััฒนา พระราม 2 หรืือ
เซ็็นทรััลพััฒนาจะต้้องวางเงิินประกัันหรืือจำนำ
ตราสารที่่� CPNREIT เห็็นชอบในมููลค่่าเท่่ากัับค่่าเช่่า
ที่่�ดิินที่่�เซ็็นทรััลพััฒนา พระราม 2 มีีภาระจะต้้อง
ชำระแก่่เจ้้าของที่่�ดิินคงเหลืือทั้้�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) เซ็็นทรััลพััฒนาได้้ดำเนิินการแก้้ไขสััญญาเช่่าที่่ดิ� นิ อัันเป็็น
ที่่�ตั้้�งของโครงการเซ็็นทรััล ปิ่่�นเกล้้า ระหว่่างเซ็็นทรััล
พััฒนา กัับบริิษััท ห้้างเซ็็นทรััล ดีีพาทเมนท์์สโตร์์ จำกััด
โดยกำหนดให้้ CPNREIT สามารถเข้้าสวมสิิทธิติ ามสััญญา
เช่่าที่่ดิ� นิ ในกรณีีที่่เ� ซ็็นทรััลพััฒนาไม่่ปฏิิบัติั ติ ามสััญญาเช่่า
ที่่�ดิินดัังกล่่าวอัันอาจมีีผลให้้เลิิกสััญญาเช่่าที่่�ดิิน และ
รวมถึึงการแก้้ไขสััญญาเช่่าที่่�ดิิน โดยกำหนดให้้ในกรณีี
ที่่� บ ริิ ษัั ท ห้้ า งเซ็็ น ทรัั ล ดีีพาทเมนท์์ ส โตร์์ จำกัั 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 จำกัั ด จะต้้ อ งกำหนดให้้ ผู้้� รัั บ โอน
กรรมสิิทธิ์์ใ� นที่่ดิ� นิ จะต้้องรัับไปซึ่่�งสิิทธิแิ ละหน้้าที่่ทั้้� ง� ปวงที่่�
ผู้้�ให้้เช่่ามีีอยู่่�กัับผู้้�เช่่า ตามที่่�กำหนดในสััญญาเช่่าที่่�ดิิน
อย่่างไรก็็ดีี แม้้ว่่าสััญญาเช่่าช่่วงที่่�ดิินจะสิ้้�นสุุดลงไม่่ว่่าด้้วย
เหตุุผลใดก็็ตาม CPNREIT ยัังคงดำรงสถานะเป็็นผู้้�มีีสิิทธิิครอบ
ครองอาคารในฐานะผู้เ้� ช่่าอาคาร และสามารถใช้้ประโยชน์์จาก
ทรััพย์์สินิ ที่่เ� ช่่าได้้ต่อ่ ไป ทั้้�งนี้้� ในกรณีีที่่สั� ญ
ั ญาเช่่าช่่วงที่่ดิ� นิ สิ้้น� สุุด
ลงอัันเนื่่�องมาจากความผิิดของผู้้�ให้้เช่่าช่่วงสิิทธิิในที่่�ดิิน และ
CPNREIT ไม่่ ใ ช้้ สิิ ทธิิ ห รืือไม่่ ส ามารถใช้้ สิิ ทธิิ ใ นการเข้้ า เป็็ น
คู่่�สััญญาเช่่าที่่�ดิินแทนผู้้�ให้้เช่่าช่่วงสิิทธิิในที่่�ดิิน ตามเงื่่�อนไขที่่�
กำหนดไว้้ในสััญญาเช่่าช่่วงที่่�ดิินได้้ ทาง CPNREIT จะได้้รัับ
ค่่าเช่่าช่่วงที่่�ดิินที่่�ได้้ชำระล่่วงหน้้าคืืนจากผู้้�ให้้เช่่าช่่วงสิิทธิิใน
ที่่ดิ� นิ ตามสััดส่่วนระยะเวลาการเช่่าช่่วงที่่ดิ� นิ ที่่เ� หลืืออยู่่� นอกจาก
นี้้� ในกรณีีที่่�สััญญาเช่่าที่่�ดิินที่่�จััดทำระหว่่างผู้้�ให้้เช่่าช่่วงสิิทธิิใน

ที่่� ดิิ น แก่่ CPNREIT และเจ้้ า ของที่่� ดิิ น มีีอัั น ต้้ อ งสิ้้� น สุุ ด หรืือ
ระงัับลง จนเป็็นเหตุุให้้อาคารและสิ่่�งปลููกสร้้างที่่�ตั้้�งอยู่่�บนที่่�ดิิน
ดัังกล่่าวต้้องตกเป็็นของเจ้้าของที่่�ดิิน ทางเจ้้าของที่่�ดิินดัังกล่่าว
ยัังคงมีีภาระผููกพัันและความรัับผิิดชอบตามกฎหมายที่่�จะต้้อง
ให้้เช่่าอาคารและสิ่่�งปลููกสร้้างแก่่ CPNREIT เพื่่�อนำไปจััดหา
ประโยชน์์ตามวััตถุุประสงค์์

1.20	ความเสี่่ย� งจากการอาจไม่่ ได้้รับั การต่่อสััญญาเช่่า
โครงการเซ็็นทรััล พระราม 3 ในปีีที่่� 30 และปีีที่่� 60
เนื่่�องจากสััญญาเช่่าโครงการเซ็็นทรััล พระราม 3 ที่่� CPNREIT
ทำกัับบริิษัทั เซ็็นทรััลพััฒนา พระราม 3 จำกััด (“เซ็็นทรััลพััฒนา
พระราม 3”) นั้้�น จะสิ้้�นสุุดในวัันที่่� 15 สิิงหาคม 2578 โดยเมื่่�อ
สิ้้�นสุุดกำหนดเวลาการเช่่าดัังกล่่าว เซ็็นทรััลพััฒนา พระราม 3
ได้้ตกลงให้้คำมั่่�นแก่่ CPNREIT ว่่าจะให้้ CPNREIT มีีสิิทธิใิ นการ
ต่่อสััญญาเช่่าได้้อีีก 2 คราว ๆ ละ 30 ปีี ทั้้�งนี้้� แม้้ว่่า CPNREIT
จะมีีสิิทธิิในการต่่อสััญญาเช่่าดัังกล่่าวตามคำมั่่�นที่่�เซ็็นทรััล
พััฒนา พระราม 3 ได้้ให้้ไว้้ตามสััญญาเช่่าก็็ตาม แต่่ CPNREIT
อาจไม่่สามารถใช้้สิิทธิิในการต่่อสััญญาดัังกล่่าวได้้ไม่่ว่่าจาก
สาเหตุุใดก็็ดีี เช่่น การผิิดสััญญาโดยเจตนาของเซ็็นทรััลพััฒนา
พระราม 3 หรืือมีีการเปลี่่�ยนแปลงกฎหมายหรืือข้้อปฏิิบััติิทาง
กฎหมายเกี่่ยวกั
� บั สััญญาเช่่า หรืือผู้้�รับั โอนกรรมสิิทธิ์์ใ� นทรััพย์์สินิ
ที่่�เช่่าซึ่่�งเป็็นบุุคคลภายนอกไม่่ปฏิิบััติิตามคำมั่่�น หรืือการเข้้าสู่่�
กระบวนการล้้มละลายหรืือฟื้้�นฟููกิิจการของเซ็็นทรััลพััฒนา
พระราม 3 เป็็นต้้น
เพื่่อ� เป็็นการลดความเสี่่ย� งดัังกล่่าว CPNREIT จึึงกำหนดเงื่อ่� นไข
ในสััญญาเช่่าให้้เซ็็นทรััลพััฒนา พระราม 3 ให้้คำรัับรองว่่า
จะไม่่ขาย จำหน่่ายหรืือโอนกรรมสิิทธิ์์�ในทรััพย์์สิินที่่�เช่่า ทั้้�งนี้้�
เพื่่�อดำรงสถานะของผู้้�ให้้เช่่าตามสััญญาเช่่า และกำหนดให้้
CPNREIT มีีสิิทธิใิ นการซื้้�ออสัังหาริิมทรััพย์์ที่เ่� ช่่าได้้ หากเซ็็นทรััล
พััฒนา พระราม 3 ไม่่สามารถให้้ CPNREIT ใช้้สิิทธิิต่่ออายุุ
สััญญาเช่่าตามที่่�ได้้ให้้คำมั่่�นไว้้ รวมทั้้�ง เซ็็นทรััลพััฒนาซึ่่�งเป็็น
ผู้้�ถืือหุ้้�นที่่มีี� อำนาจควบคุุมของเซ็็นทรััลพััฒนา พระราม 3 ตกลง
ที่่�จะควบคุุมดููแลให้้เซ็็นทรััลพััฒนา พระราม 3 ปฏิิบััติิตาม
สััญญาเช่่าอย่่างเคร่่งครััด นอกจากนี้้� CPNREIT ได้้จัดั ให้้เซ็็นทรััล
พััฒนา พระราม 3 นำทรััพย์์สิินที่่�ให้้เช่่ามาจำนองกัับ CPNREIT
เพื่่อ� เป็็นประกัันการปฏิิบัติั ติ ามสััญญาเช่่าและเยีียวยาความเสีีย
หายที่่� อ าจเกิิ ด ขึ้้� น กัั บ CPNREIT จากการที่่� ไ ม่่ ส ามารถใช้้
ทรััพย์์สิินที่่�เช่่าได้้ตามสััญญาเช่่าอีีกด้้วย อย่่างไรก็็ดีี การดำเนิิน
การดัังกล่่าวอาจไม่่สามารถเยีียวยาความเสีียหายทั้้�งหมดที่่�เกิิด
ขึ้้�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
ช่่วงในอาคารที่่�ผู้้�ให้้เช่่าไปเช่่ามาจากเจ้้าของกรรมสิิทธิ์์� (กล่่าว
คืือ โครงการเซ็็นทรััล พััทยา เจ้้าของกรรมสิิทธิ์์�ในพื้้�นที่่� คืือ
บริิษัทั สรรพสิินค้้าเซ็็นทรััล จำกััด (สาขาเซ็็นทรััลเฟสติิวัลั พััทยา
บีีช) ให้้เช่่าพื้้�นที่่ดั� งั กล่่าวแก่่ ซีีพีีเอ็็น พััทยา ซึ่่ง� การลงทุุนในพื้้�นที่่�
เช่่าช่่วงดัังกล่่าว ทำให้้ CPNREIT ไม่่มีีอำนาจควบคุุมการปฏิิบัติั ิ
ตามสััญญาเช่่าพื้้�นที่่�ของคู่่�สััญญาที่่�เกี่่�ยวข้้อง ดัังนั้้�น CPNREIT
จึึงไม่่สามารถรัับประกัันได้้ว่่าจะไม่่มีีการยกเลิิกสััญญาเช่่าพื้้�นที่่�
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�งมีีจำนวนไม่่มาก และมีี
สััดส่่วนการลงทุุนที่่�ต่่ำเมื่่�อเทีียบกัับพื้้�นที่่�ในอาคารทั้้�งหมดที่่�
CPNREIT ลงทุุน อีีกทั้้�ง เซ็็นทรััลพััฒนาในฐานะที่่เ� ป็็นบริิษัทั ใหญ่่
ของซีีพีีเอ็็น พััทยา ซึ่่�งเป็็นผู้้�ให้้เช่่าอาคารโครงการเซ็็นทรััล
พััทยา ได้้กำหนดมาตรการควบคุุมดููแลการปฏิิบััติิตามสััญญา
ของซีีพีีเอ็็น พััทยา และมาตรการในการป้้องกัันและเยีียวยาเพื่่อ�
มิิให้้ซีีพีีเอ็็น พััทยา กระทำการใด ๆ อัันเป็็นการผิิดนััดสััญญา
เช่่าพื้้�นที่่�อาคาร ซึ่่�ง CPNREIT ได้้รัับความยิินยอมจากเจ้้าของ
กรรมสิิทธิ์์ใ� นพื้้�นที่่โ� ครงการเซ็็นทรััล พััทยา ในการให้้ CPNREIT
เข้้าสวมสิิทธิิแทนซีีพีีเอ็็น พััทยา หากซีีพีีเอ็็น พััทยา ไม่่สามารถ
ปฏิิบััติิตามสััญญาดัังกล่่าวได้้
นอกจากนี้้� ในกรณีีที่่� CPNREIT ไม่่สามารถนำพื้้�นที่่�ที่่�เช่่าช่่วงใน
โครงการเซ็็นทรััล พััทยา ไปจััดหาประโยชน์์ได้้เนื่่�องจากเป็็น
ความผิิดของซีีพีีเอ็็น พััทยา CPNREIT จะมีีสิิทธิิบอกเลิิกสััญญา
ได้้ทัันทีี โดยที่่�ซีีพีีเอ็็น พััทยา จะต้้องคืืนค่่าเช่่าสำหรัับทรััพย์์สิิน
ที่่เ� ช่่าช่่วงสำหรัับระยะเวลาการเช่่าช่่วงที่่ค� งเหลืือ รวมถึึงเงิินหรืือ
ผลประโยชน์์ อื่่� น ใดที่่� ไ ด้้ รัั บ ไว้้ ใ นนาม CPNREIT คืืนให้้ แ ก่่
CPNREIT อีีกทั้้� ง จะต้้ อ งชำระค่่ า ขาดประโยชน์์ จ ากการที่่�
CPNREIT ไม่่สามารถใช้้ประโยชน์์ซึ่่�งทรััพย์์สิินที่่�เช่่าช่่วงให้้แก่่
CPNREIT ด้้วย
	ดัังนั้้�น การเช่่าช่่วงพื้้�นที่่�อาคารในโครงการดัังกล่่าวจึึงมีีความ
เสี่่ย� งต่่อ CPNREIT ในระดัับต่่ำ และไม่่มีีผลกระทบต่่อการจััดหา
ประโยชน์์ของ CPNREIT จากทรััพย์์สินิ ที่่ล� งทุุนอย่่างมีีนััยสำคััญ

1.23 ข้้อจำำ�กััดในการจััดหาประโยชน์์ ในโครงการอาคาร
สำำ�นัักงานเดอะไนน์์ ทาวเวอร์์ส
	สััญญาเช่่าพื้้�นที่่ใ� นโครงการอาคารสำนัักงานเดอะไนน์์ ทาวเวอร์์ส
กัับผู้เ้� ช่่าบางราย มีีข้้อจำกััดห้้ามมิิให้้ผู้ใ้� ห้้เช่่าประกอบธุุรกิจิ 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 กำหนดดัั ง กล่่ า วอาจทำให้้
CPNREIT มีีข้้อจำกััดในการจััดหาประโยชน์์จากพื้้�นที่่�โครงการ
อาคารสำนัักงานเดอะไนน์์ ทาวเวอร์์ส
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	ทั้้�งนี้้� ผู้้�จััดการกองทรััสต์์และผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์จะใช้้
ความพยายามในการลดข้้อจำกััดในการจััดหาผลประโยชน์์
ดัังกล่่าว เมื่่�อมีีการพิิจารณาการต่่อสััญญาเช่่าพื้้�นที่่�และสััญญา
บริิการในครั้้�งต่่อไป ทั้้�งนี้้� ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 สััดส่่วน
พื้้� น ที่่� เ ช่่ า ของผู้้� เ ช่่ า บางรายที่่� มีี ข้้ อ จำกัั ด ดัั ง กล่่ า วในสัั ญ ญา
เช่่าพื้้�นที่่�คิิดเป็็นประมาณร้้อยละ 2.5 ของพื้้�นที่่�ให้้เช่่าของ
โครงการอาคารสำนัักงานเดอะไนน์์ ทาวเวอร์์ส

1.24	ความเสี่่�ยงที่่�เกิิดขึ้้�นจากการกู้้�ยืืมเงิิน
	สัั ด ส่่ ว นการกู้้�ยืืมเงิิ น ต่่ อ สิิ น ทรัั พ ย์์ รวมข อง CPNREIT อยู่่�ที่่�
ประมาณร้้อยละ 28.6 (สััดส่่วนการกู้้�ยืืมเงิินคำนวณจากสััดส่่วน
การกู้้�ยืืมเงิินในปััจจุุบัันของ CPNREIT ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม
2564 โดยมูู ล ค่่ า ทรัั พ ย์์ สิิ น รวมของ CPNREIT รวมมูู ล ค่่ า
ทรััพย์์สินิ จากโครงการเซ็็นทรััล พระราม 2 (ช่่วงต่่ออายุุ) ซึ่่ง� เป็็น
ไปตามมาตรฐานบััญชีีที่่�เกี่่�ยวข้้อง อนึ่่�ง หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า
การเงิิน (Lease Liability) ของโครงการเซ็็นทรััล พระราม 2
(ช่่วงต่่ออายุุ) ไม่่ถืือเป็็นการกู้้�ยืืมตามหลัักเกณฑ์์ของกองทรััสต์์
(ประกาศคณะกรรมการกำกัับตลาดทุุนที่่� ทจ. 49/2555 เรื่่�อง
การออกและเสนอขายหน่่วยทรััสต์์ของทรััสต์์เพื่่�อการลงทุุน
ในอสัังหาริิมทรััพย์์ (ฉบัับประมวล)) ทำให้้ CPNREIT อาจมีี
ความเสี่่� ย งจากการกู้้�ยืืมเงิิ น ดัั ง กล่่ า วได้้ เนื่่� อ งจากการ
เปลี่่� ย นแปลงของภาวะเศรษฐกิิ จ อัั ตร าดอกเบี้้� ย และ
ความสามารถในการชำระหนี้้�ของคู่่�สััญญาที่่�เกี่่�ยวข้้องที่่�อาจ
ส่่ ง ผลกระทบต่่ อ ผลการดำเนิิ น งานของ CPNREIT ทำให้้
CPNREIT อาจมีีสภาพคล่่องไม่่เพีียงพอในการชำระคืืนเงิินต้้น
และ/หรืือดอกเบี้้�ย รวมถึึง CPNREIT อาจมีีความเสี่่ย� งจากความ
สามารถในการชำระคืืนเงิิน ต้้น และ/หรืือดอกเบี้้�ยที่่�ล ดลง
นอกจากนี้้� CPNREIT อาจมีีความเสี่่�ยงทางการเงิินหากมีีการ
ชำระคืืนเงิินกู้้�ยืืมโดยการ Refinance โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งเมื่่�อ
กระแสเงิินสดของ CPNREIT ลดลงเนื่่อ� งจากการสิ้้�นสุุดของสิิทธิิ
การเช่่าในทรััพย์์สิินที่่�ลงทุุนบางโครงการ รวมทั้้�งความเสี่่�ยงที่่�
อาจมีีต้้นทุุนดอกเบี้้�ยที่่เ� พิ่่�มขึ้้น� และอาจมีีผลกระทบต่่อการจ่่าย
ประโยชน์์ ต อบแทนให้้ แ ก่่ ผู้้�ถืือหน่่ วยท รัั ส ต์์ รวมถึึ ง อาจมีี
ความจำเป็็นที่่� CPNREIT จะต้้องเพิ่่�มทุุนโดยการออกและ
เสนอขายหน่่วยทรััสต์์เพิ่่�มเติิมเพื่่�อชำระคืืนเงิินกู้้�ยืืม
นอกจากนี้้� ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 CPNREIT มีีเงิินกู้้�ยืืมจาก
สถาบัันการเงิินที่่จ� ะครบกำหนดชำระภายใน 1 ปีี จำนวน 4,179
ล้้ า นบาท ทั้้� ง นี้้� CPNREIT มีีแผนที่่� จ ะชำระคืืนหนี้้� สิิ น ที่่� จ ะ
ครบกำหนดชำระภายใน 1 ปีีดัังกล่่าวโดยใช้้กระแสเงิินสดจาก
การดำเนิินงาน เงิินกู้้�จากสถาบัันการเงิินที่่�ยัังเบิิกใช้้ได้้ และ
การออกหุ้้�นกู้้�
	ทั้้�งนี้้� CPNREIT จะใช้้ความพยายามในการดำเนิินการใด ๆ ที่่�
จำเป็็นเพื่่�อลดความเสี่่�ยงดัังกล่่าว อย่่างไรก็็ตาม ในการดำเนิิน
การใด ๆ ดัั ง กล่่ า ว CPNREIT จะดำเนิิ น การโดยคำนึึ ง ถึึ ง
ประโยชน์์ของผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์เป็็นสำคััญ

1.25	ความเสี่่�ยงจากการที่่� เซ็็นทรััลพััฒนา เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�น
รายใหญ่่ แ ละผู้้�มีีอำำ� นาจควบคุุ ม ของผู้้�จัั ด การ
กองทรััสต์์
ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่และผู้้�มีีอำนาจควบคุุมของผู้้�จััดการกองทรััสต์์
คืือเซ็็นทรััลพััฒนา โดย เซ็็นทรััลพััฒนาถืือหุ้้�นคิิดเป็็นสััดส่่วน
ร้้อยละ 100.0 ของจำนวนหุ้้�นที่่�มีีสิิทธิิออกเสีียงทั้้�งหมดของ
ผู้้�จัั ด การกองทรัั ส ต์์ ทำให้้ เ ซ็็ น ทรัั ล พัั ฒ นามีีอำนาจควบคุุ ม
นโยบายทางธุุรกิจิ การดำเนิินงานและการเงิินของผู้้�จัดั การกอง
ทรััสต์์ได้้ทั้้�งหมด นอกจากนี้้�เซ็็นทรััลพััฒนายัังเป็็นผู้้�ถืือหน่่วย
ทรัั ส ต์์ ร ายใหญ่่ ที่่� สุุ ด ของ CPNREIT ทำให้้ เ ซ็็ น ทรัั ล พัั ฒ นา
มีีสััดส่่วนการมีีสิิทธิิออกเสีียงอย่่างมีีนััยสำคััญ ในการประชุุม
ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ของ CPNREIT สำหรัับวาระที่่�เซ็็นทรััลพััฒนา
ไม่่ใช่่ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียเป็็นพิิเศษ
อย่่างไรก็็ตาม การปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของผู้้�จััดการกองทรััสต์์จะอยู่่�
ภายใต้้การกำกัับดููแลของทรััสตีี โดยในการบริิหารจััดการ
CPNREIT ผู้้�จัั ด การกองทรัั ส ต์์ จ ะต้้ อ งดำเนิิ น การให้้ เ ป็็ น ไป
ตามข้้อกำหนดของสััญญาก่่อตั้้�งทรััสต์์ สััญญาแต่่งตั้้�งผู้้�จััดการ
กองทรััสต์์ และกฎเกณฑ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้อง รวมถึึงในการดำเนิินการ
ของผู้้�จัดั การกองทรััสต์์ ได้้มีีการแต่่งตั้้ง� กรรมการอิิสระในสััดส่่วน
อย่่างน้้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้้�งคณะของผู้้�จััดการ
กองทรััสต์์ โดยกรรมการอิิสระจะทำหน้้าที่่�ในการพิิจารณาให้้
ความเห็็นหรืือให้้ข้อ้ สัังเกตเกี่่ยวกั
� บั รายการกัับบุุคคลที่่เ� กี่่ยว
� ข้้อง
ของ CPNREIT หรืือรายการที่่� อ าจมีีความขัั ด แย้้ ง ทาง
ผลประโยชน์์ ซึ่่�งทำให้้เกิิดการตรวจสอบและถ่่วงดุุลภายใน
โครงสร้้างคณะกรรมการของผู้้�จััดการกองทรััสต์์
นอกจากนี้้� ในการเข้้าทำรายการได้้มา/จำหน่่ายไปซึ่่�งทรััพย์์สิิน
ที่่ส� ำคััญ รายการที่่เ� กี่่ยว
� โยงกััน รวมถึึงรายการอื่่น� ใดที่่มีีนั
� ยั สำคััญ
โดย CPNREIT ผู้้�จัั ด การกองทรัั ส ต์์ จ ะดำเนิิ น การให้้ มีี การ
พิิจารณาและอนุุมััติิการทำรายการ 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�จััดการกองทรััสต์์จะได้้กำหนดบทบาทและขอบเขต
การปฏิิ บัั ติิ ห น้้ า ที่่� ข องเซ็็ น ทรัั ล พัั ฒ นาในฐานะผู้้� บ ริิ ห าร
อสัังหาริิมทรััพย์์ ในการบริิหารจััดการทรััพย์์สิินของ CPNREIT
ในส่่วนที่่เ� ป็็นศููนย์์การค้้าและอาคารสำนัักงาน อย่่างระมััดระวััง
ความขัั ด แย้้ ง ทางผลประโยชน์์ ร ะหว่่ า ง CPNREIT และ
กลุ่่�มเซ็็นทรััลพััฒนายัังอาจเกิิดขึ้้�นได้้จากการที่่�กลุ่่�มเซ็็นทรััล
พััฒนาประกอบธุุรกิจิ ให้้เช่่าและบริิการพื้้�นที่่ภ� ายในศููนย์์การค้้า
และอาคารสำนัักงานในหลาย ๆ พื้้�นที่่� เป็็นธุุรกิิจหลััก รวมถึึง
กลุ่่�มเซ็็นทรััลพััฒนายัังมีีหน้้าที่่�ในการจััดหาผู้้�เช่่าร้้านค้้าและผู้้�
เช่่าในอาคารสำนัักงานให้้แก่่ทรััพย์์สิินของ CPNREIT ด้้วย ซึ่่�ง
อาจทำให้้ศูนู ย์์การค้้า และ/หรืืออาคารสำนัักงานของ CPNREIT
มีีอััตราการเช่่าลดลง ค่่าเช่่าที่่เ� รีียกเก็็บจากผู้เ้� ช่่าพื้้�นที่่ล� ดลงหรืือ
ไม่่สามารถขึ้้�นอััตราค่่าเช่่าได้้

อย่่างไรก็็ตาม โอกาสที่่จ� ะเกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์นั้้น�
มีีไม่่มากนััก เนื่่�องจากการตััดสิินใจเลืือกเช่่าพื้้�นที่่�จะขึ้้�นอยู่่�กัับ
ความต้้องการของผู้้�เช่่าแต่่ละรายในการเลืือกพื้้�นที่่�ซึ่่�งจะขึ้้�นอยู่่�
กัั บ ทำเลที่่� ตั้้� ง ของอาคารสำนัั ก งานหรืือศูู น ย์์ ก ารค้้ า และ
ขนาดของพื้้�นที่่� รวมทั้้�งโครงการต่่าง ๆ ของกลุ่่�มเซ็็นทรััลพััฒนา
มีีความแตกต่่างกััน ทั้้�งในแง่่ของกลุ่่�มลููกค้้าเป้้าหมาย การให้้
บริิการ สถาปััตยกรรมและการตกแต่่ง และทำเลที่่�ตั้้�งซึ่่�งล้้วน
แต่่เป็็นปััจจััยสำคััญในการตััดสิินใจเข้้าใช้้บริิการของลููกค้้า
ผู้้�เช่่าพื้้�นที่่� ดัังนั้้�น ลููกค้้าผู้้�เช่่าพื้้�นที่่�จึึงเป็็นผู้้�กำหนดและตััดสิินใจ
ว่่าจะเลืือกเช่่าพื้้�นที่่ใ� นโครงการศููนย์์การค้้าหรืืออาคารสำนัักงาน
โครงการใด ให้้ตรงตามความต้้องการของตนเองเป็็นหลััก
นอกจากนี้้� CPNREIT ได้้ทำการว่่าจ้้างกลุ่่�มเซ็็นทรััลพััฒนา
ให้้บริิหารทรััพย์์สินิ ของ CPNREIT ในส่่วนที่่เ� ป็็นศููนย์์การค้้าและ
อาคารสำนัักงาน ผ่่านโครงสร้้างสััญญาที่่จ� ะสร้้างแรงจููงใจให้้แก่่
กลุ่่�มเซ็็ น ทรัั ล พัั ฒ นาในการสร้้ า งผลกำไรในระดัั บ ที่่� ดีี ให้้ แ ก่่
CPNREIT อย่่างต่่อเนื่่�อง โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อให้้เซ็็นทรััล
พััฒนามีีการบริิหารจััดการทรััพย์์สิินของ CPNREIT ในส่่วนที่่�
เป็็นศููนย์์การค้้าและอาคารสำนัักงาน เพื่่อ� เพิ่่�มรายได้้ค่า่ เช่่าและ
ค่่าบริิการ โดยมีีการควบคุุมต้้นทุุนและค่่าใช้้จ่่ายที่่�เกี่่�ยวข้้องให้้
อยู่่�ในระดัับที่่�เหมาะสม อัันจะช่่วยลดความเสี่่�ยงจากการเกิิด
ความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ดัังกล่่าวได้้
สำหรัับมาตรการป้้องกัันความขััดแข้้งทางผลประโยชน์์ในส่่วน
ของทรััพย์์สิินที่่�เซ็็นทรััลพััฒนาเป็็นผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์
ผู้้�จััดการกองทรััสต์์ได้้กำหนดแนวทางในการพิิจารณาผลการ
ปฏิิ บัั ติิ ง านของเซ็็ น ทรัั ล พัั ฒ นาในสัั ญ ญาแต่่ ง ตั้้� ง ผู้้� บ ริิ ห าร
อสัังหาริิมทรััพย์์ โดยผู้้�จัดั การกองทรััสต์์สามารถเปลี่่ย� นผู้บ้� ริิหาร
อสัังหาริิมทรััพย์์ได้้ ในกรณีีดัังต่่อไปนี้้�
- กรณีีที่่�อััตราการให้้เช่่าพื้้�นที่่�เฉลี่่�ย (Occupancy Rate)
ในทรััพย์์สินิ ที่่� CPNREIT ลงทุุนและอยู่่�ภายใต้้การบริิหาร
ของเซ็็นทรััลพััฒนาลดลงต่่ำกว่่าร้้อยละ 50 เป็็นระยะเวลา
ต่่อเนื่่อ� งกัันเกิินกว่่า 3 เดืือน ผู้้�จัดั การกองทรััสต์์อาจเสนอ
ให้้ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์พิิจารณาและลงมติิให้้มีีการ
เลิิกสััญญาแต่่งตั้้�งผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ได้้ หากที่่�
ประชุุมผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์มีีมติด้ิ วย
้ คะแนนเสีียงเกิินกว่่ากึ่่ง�
หนึ่่�งของจำนวนหน่่วยทรััสต์์ทั้้�งหมดของ CPNREIT ให้้มีี
การเลิิกสััญญา
	ทั้้�งนี้้� อััตราการให้้เช่่าพื้้�นที่่�ให้้คำนวณจากจำนวนพื้้�นที่่�ที่่�ให้้เช่่า
จริิงหารด้้วยพื้้�นที่่�ที่่�สามารถให้้เช่่าได้้ทั้้�งหมด โดยจำนวนพื้้�นที่่�
ที่่�ให้้เช่่าได้้ทั้้�งหมดไม่่รวมพื้้�นที่่�ส่่วนกลาง พื้้�นที่่�จััดการประชุุม
และพื้้�นที่่�ที่่�ไม่่สามารถให้้เช่่าได้้ในขณะใดขณะหนึ่่�ง เนื่่�องจาก
เหตุุสุดุ วิิสัยั หรืือเนื่่อ� งจากการซ่่อมแซมและตกแต่่งพื้้�นที่่ดั� งั กล่่าว
โดยใช้้ข้อ้ มููลจากรายงานประจำเดืือน ในการคำนวณพื้้�นที่่ใ� ห้้เช่่า
ดัังกล่่าว
สำหรัับมาตรการป้้องกัันความขััดแข้้งทางผลประโยชน์์ในส่่วน
ของทรัั พ ย์์ สิิ น ที่่� GLAND หรืือสเตอร์์ ลิิ ง เป็็ น ผู้้� บ ริิ ห าร
อสัังหาริิมทรััพย์์ สััญญาตกลงกระทำการที่่�จะเข้้าทำระหว่่าง
CPNREIT กัับ GLAND และ CPNREIT กัับสเตอร์์ลิิง ได้้มีี
ข้้อกำหนดในสััญญาตกลงกระทำการ ดัังต่่อไปนี้้�
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(1) GLAND และสเตอร์์ลิิง ในฐานะผู้้�ให้้สััญญา ตกลงว่่าใน
การประกอบกิิจการอาคารสำนัักงานให้้เช่่าในโครงการ
เดอะ แกรนด์์ พระราม 9 ผู้้�ให้้สััญญา และ/หรืือบุุคคลที่่�
เกี่่ยว
� ข้้องกัับผู้้�ให้้สัญ
ั ญา จะไม่่ดำเนิินการ ใด ๆ อัันเป็็นการ
ชัักชวน เชิิญชวน หรืือจููงใจให้้ผู้เ้� ช่่าพื้้�นที่่ส� ำนัักงานภายใน
ทรััพย์์สิินที่่� CPNREIT ลงทุุน ไปเช่่าพื้้�นที่่�สำนัักงานของ
โครงการย่่อยอื่่น� ๆ ภายในโครงการเดอะ แกรนด์์ พระราม 9
(2)	นัั บ จากวัั น ที่่� CPNREIT ได้้ ล งทุุ น ในทรัั พ ย์์ สิิ น ที่่� เ ช่่ า
ผู้้�ให้้สัญ
ั ญาตกลงว่่าการกำหนดอััตราค่่าเช่่าและค่่าบริิการ
ของพื้้�นที่่�สำนัักงานที่่�ให้้เช่่าแก่่ผู้้�เช่่าพื้้�นที่่�และผู้้�รัับบริิการ
รายใหม่่ และผู้เ้� ช่่าพื้้�นที่่แ� ละผู้รั้� บั บริิการรายเดิิมซึ่่ง� ขอเช่่า
พื้้�นที่่�เพิ่่�มเติิม ของโครงการย่่อยอื่่�น ๆ ภายในโครงการ
เดอะแกรนด์์ พระราม 9 ต้้องไม่่เป็็นการแข่่งขัันกัับการให้้
เช่่าพื้้�นที่่�สำนัักงานที่่�ให้้เช่่าแก่่ผู้้�เช่่าพื้้�นที่่�และผู้้�รัับบริิการ
รายใหม่่ และผู้เ้� ช่่าพื้้�นที่่แ� ละผู้รั้� บั บริิการรายเดิิมซึ่่ง� ขอเช่่า
พื้้�นที่่เ� พิ่่�มเติิมของทรััพย์์สินิ ที่่เ� ช่่าอาคารสำนัักงานโครงการ
เดอะไนน์์ ทาวเวอร์์ส และทรััพย์์สิินที่่�เช่่าโครงการอาคาร
สำนัักงานยููนิิลิิเวอร์์ เฮ้้าส์์ รวมถึึงการไม่่ให้้การสนัับสนุุน
หรืือประโยชน์์ ต อบแทนใด ๆ แก่่ ผู้้� เ ช่่ า พื้้� น ที่่� แ ละ
ผู้้� รัั บ บริิ ก ารรายใหม่่ และผู้้� เ ช่่ 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�อจููงใจให้้เข้้าทำสััญญาเช่่าและ
สััญญาบริิการ
	ทั้้�งนี้้� เว้้นแต่่จะได้้รัับความยิินยอมเป็็นลายลัักษณ์์อัักษร
จาก CPNREIT ผู้้�ให้้สััญญาตกลงว่่า ตลอดระยะเวลา
การเช่่า หากอััตราการเช่่าพื้้�นที่่�สำนัักงาน (Occupancy
Rate) ของทรัั พ ย์์ สิิน ที่่� เ ช่่ า โครงการอาคารสำนัั ก งาน
เดอะไนน์์ ทาวเวอร์์ส หรืือทรััพย์์สิินที่่�เช่่าโครงการอาคาร
สำนัักงานยููนิิลีีเวอร์์ เฮ้้าส์์ ต่่ำกว่่าร้้อยละ 92 ของแต่่ละ
โครงการที่่� CPNREIT ลงทุุน ผู้้�ให้้สััญญา และ/หรืือบุุคคล
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับผู้้�ให้้สััญญา จะกำหนดอััตราค่่าเช่่าและ
ค่่าบริิการของพื้้�นที่่�สำนัักงานที่่�ให้้เช่่าแก่่ผู้้�เช่่าพื้้�นที่่�และ
ผู้้� รัั บ บริิ ก ารรายใหม่่ และผู้้� เ ช่่ 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� ส ำนัั ก งานที่่� ใ ห้้ เ ช่่ า แก่่ ผู้้� เ ช่่ า พื้้� น ที่่� แ ละ
ผู้รั้� บั บริิการรายใหม่่ และผู้้�เช่่าพื้้�นที่่แ� ละผู้้�รับั บริิการ
รายเดิิมซึ่่�งขอเช่่าพื้้�นที่่�เพิ่่�มเติิม ในทรััพย์์สิินที่่�เช่่า
โครงการอาคารสำนัักงานเดอะไนน์์ ทาวเวอร์์ส
-	สููงกว่่าร้้อยละ 10 ของอััตราค่่าเช่่าและค่่าบริิการ
ของพื้้� น ที่่� ส ำนัั ก งานที่่� ใ ห้้ เ ช่่ า แก่่ ผู้้� เ ช่่ า พื้้� น ที่่� แ ละ
ผู้รั้� บั บริิการรายใหม่่ และผู้้�เช่่าพื้้�นที่่แ� ละผู้้�รับั บริิการ
รายเดิิมซึ่่�งขอเช่่าพื้้�นที่่�เพิ่่�มเติิมในทรััพย์์สิินที่่�เช่่า
โครงการอาคารสำนัักงานยููนิิลีีเวอร์์ เฮ้้าส์์
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รายงานประจำ�ปี 2564

	ซึ่่�งอััตราค่่าเช่่าและค่่าบริิการของพื้้�นที่่�สำนัักงานที่่�ให้้เช่่า
แก่่ผู้เ้� ช่่าพื้้�นที่่แ� ละผู้้�รับั บริิการรายใหม่่ และผู้้�เช่่าพื้้�นที่่แ� ละ
ผู้้�รัับบริิการรายเดิิมซึ่่�งขอเช่่าพื้้�นที่่�เพิ่่�มเติิมในทรััพย์์สิิน
ที่่�เช่่าดัังกล่่าว จะถููกกำหนดขึ้้�นในการจััดทำงบประมาณ
ประจำปีีในแต่่ละปีีโดยผู้้�จััดการกองทรััสต์์ โดยข้้อตกลง
กำหนดอััตราค่่าเช่่าและค่่าบริิการดัังกล่่าวจะใช้้กัับพื้้�นที่่�
สำนัักงานให้้เช่่าที่่�มีีบริิเวณ (Zone) และขนาดพื้้�นที่่�เท่่า
หรืือใกล้้เคีียงกัันระหว่่าง (ก) พื้้�นที่่�ภายในโครงการย่่อย
อื่่�น ๆ ภายในโครงการเดอะ แกรนด์์ พระราม 9 และ
(ข) พื้้� น ที่่� ภ ายในโครงการอาคารสำนัั ก งานเดอะไนน์์
ทาวเวอร์์ส และ/หรืือโครงการอาคารสำนัักงานยููนิลีีิ เวอร์์
เฮ้้าส์์ ตามที่่�กำหนดไว้้ในสััญญา
ในการนี้้� คู่่�สััญญาตกลงว่่า ข้้อตกลงกำหนดอััตราค่่าเช่่า
และค่่าบริิการจะไม่่นำมาใช้้บัังคัับกัับพื้้�นที่่�สำนัักงานให้้
เช่่าของโครงการใดในโครงการย่่อยอื่่น� ๆ ภายในโครงการ
เดอะ แกรนด์์ พระราม 9 หากเป็็นกรณีีดัังนี้้�
- กรณีีที่่�ผู้้�ให้้สััญญา และ/หรืือบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
ผู้ใ้� ห้้สัญ
ั ญา ได้้จำหน่่าย จ่่าย โอน หรืือให้้เช่่า (ที่่มิ� ใิ ช่่
เป็็นการให้้เช่่าพื้้�นที่่�ในการดำเนิินธุุรกิิจให้้เช่่าพื้้�นที่่�
สำนัักงานแก่่ลูกู ค้้าทั่่�วไปตามปกติิทางการค้้า) พื้้�นที่่�
สำนัักงานให้้เช่่าโครงการนั้้�น ๆ ทั้้�งหมด แก่่บุุคคล
อื่่�นซึ่่�งไม่่ใช่่บุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับผู้้�ให้้สััญญา ทั้้�งนี้้�
ภายใต้้ข้้อกำหนดและเงื่่�อนไขในเรื่่�องสิิทธิิในการ
ปฏิิเสธก่่อน หรืือ
- กรณีีที่่� CPNREIT ลงทุุนในพื้้�นที่่�สำนัักงานให้้เช่่า
ภายในโครงการนั้้�น ๆ
เพื่่�อประโยชน์์แห่่งสััญญาข้้อนี้้� หากอััตราการเช่่าพื้้�นที่่�
สำนัักงาน (Occupancy Rate) ของทรััพย์์สิินที่่�เช่่า
โครงการเดอะไนน์์ ทาวเวอร์์ ส หรืือทรัั พ ย์์ สิิ น ที่่� เ ช่่ า
โครงการยููนิลีีิ เวอร์์ เฮ้้าส์์ ต่่ำกว่่าร้้อยละ 92 ตามที่่ก� ำหนด
ข้้ า งต้้ น ผู้้� ใ ห้้ สัั ญ ญาตกลงเปิิ ด เผยหรืือจัั ด ให้้ บุุ ค คล
ที่่� เ กี่่� ยว ข้้ อ งกัั บ ผู้้� ใ ห้้ 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�
สำนัักงานให้้เช่่าของโครงการย่่อยอื่่�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
โครงการอาคารสำนัักงานเดอะไนน์์ ทาวเวอร์์ส และ
โครงการอาคารสำนัักงานยููนิิลีีเวอร์์ เฮ้้าส์์ หาก GLAND
หรืือ สเตอร์์ลิิง และ/หรืือบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ GLAND

หรืือสเตอร์์ลิิงมีีความประสงค์์จะจำหน่่าย จ่่าย โอน หรืือ
ให้้เช่่า (ที่่�มิิใช่่เป็็นการให้้เช่่าพื้้�นที่่�ในการดำเนิินธุุรกิิจให้้
เช่่าพื้้�นที่่ส� ำนัักงานแก่่ลูกู ค้้าทั่่�วไปตามปกติิทางการค้้า) ไม่่
ว่่ า ทั้้� ง หมดหรืือแต่่ บ างส่่ ว นของทรัั พ ย์์ สิิ น ที่่� ใ ช้้ ใ นการ
ประกอบธุุรกิจพื้้
ิ น� ที่่ส� ำนัักงานให้้เช่่าที่่อ� ยู่่�ในโครงการเดอะ
แกรนด์์ พระราม 9 GLAND หรืือสเตอร์์ลิิง ตกลงว่่า
GLAND หรืือสเตอร์์ลิิง และ/หรืือบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
GLAND หรืือสเตอร์์ลิิงจะดำเนิินการให้้ CPNREIT ได้้รัับ
สิิทธิิในการปฏิิเสธก่่อน (Right of First Refusal) ในการ
ลงทุุนในทรััพย์์สิินดัังกล่่าวนั้้�น

1.27	ค ว า ม เ สี่่� ย ง ใ น โ คร ง ก า ร เ ซ็็ น ท รัั ล ม า รีี น า
โครงการเซ็็นทรััล ลำำ�ปาง และ โครงการเซ็็นทรััล
พระราม 2 (ช่่วงต่่ออายุุ) เนื่่�องจากเจ้้าของที่่�ดิิน
ไม่่ ป ระสงค์์ จ ะรัั บ โอนอาคารและสิ่่� ง ปลูู ก สร้้ า งที่่�
CPNREIT จะลงทุุน
เนื่่�องจากสััญญาเช่่าที่่�ดิินโครงการเซ็็นทรััล มารีีนา โครงการ
เซ็็นทรััลลำปาง และโครงการเซ็็นทรััล พระราม 2 (ช่่วงต่่ออายุุ)
กำหนดให้้เป็็นสิิทธิขิ องเจ้้าของที่่ดิ� นิ ว่่าจะเลืือกรัับโอนกรรมสิิทธิ์์�
ในอาคารและสิ่่�งปลููกสร้้างหรืือไม่่ โดยหากเจ้้าของที่่�ดิินเลืือกที่่�
จะไม่่รัับโอนกรรมสิิทธิ์์�ในอาคารและสิ่่�งปลููกสร้้าง ผู้้�เช่่าที่่�ดิินซึ่่�ง
เป็็นผู้้�ให้้เช่่าทรััพย์์สิินแก่่ CPNREIT จะต้้องรื้้�อถอนอาคารและ
ส่่งปลููกสร้้างโดยรัับผิิดชอบในค่่าใช้้จ่่ายในการรื้้�อถอนด้้วย
อย่่างไรก็็ดีี สััญญาเช่่าอาคารและสิ่่�งปลููกสร้้างในโครงการ
ดัังกล่่าวได้้กำหนดเงื่่�อนไขให้้ CPNREIT มีีหน้้าที่่�ดำเนิินการ
รื้้�อถอนอาคารและสิ่่�งปลููกสร้้างแทนผู้้�เช่่าที่่�ดิินซึ่่�งเป็็นผู้้�ให้้เช่่า
ทรััพย์์สิินแก่่ CPNREIT ในกรณีีดัังกล่่าว CPNREIT จะต้้องรัับ
ภาระในการรื้้�อถอนอาคารและสิ่่�งปลููกสร้้างสำหรัับ โครงการ
เซ็็นทรััล มารีีนา โครงการเซ็็นทรััล ลำปาง และโครงการเซ็็นทรััล
พระราม 2 (ช่่วงต่่ออายุุ) หากเจ้้าของที่่�ดิินเลืือกที่่�จะไม่่รัับ
โอนกรรมสิิทธิ์์�ในอาคารและสิ่่�งปลููกสร้้างเมื่่�อสััญญาเช่่าที่่�ดิิน
สิ้้� น สุุ ด ลง โดยกองทรัั ส ต์์ จ ะเป็็ น ผู้้� รัั บ ผิิ ด ชอบในค่่ า ใช้้ จ่่ า ย
เกี่่�ยวกัับการรื้้�อถอน
อย่่างไรก็็ดีี ในการพิิจารณามููลค่่าการเข้้าลงทุุน ผู้้�จััดการกอง
ทรััสต์์ได้้ทำการประเมิินมููลค่่าของค่่าใช้้จ่่ายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการ
รื้้�อถอน รวมถึึงระยะเวลาที่่�จำเป็็นสำหรัับการรื้้�อถอนที่่�อาจ
เกิิดขึ้้�นซึ่่�งจะกระทบกัับการจััดหารายได้้ในช่่วงดัังกล่่าวไว้้แล้้ว

2.	ความเสี่่� ย งเกี่่� ย วกัั บ ความสามารถในการใช้้
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
สำนัักงานเดอะไนน์์ ทาวเวอร์์ส และโครงการอาคารสำนัักงาน
ยููนิิลีีเวอร์์ เฮ้้าส์์ มีี 2 ทาง ประกอบด้้วย ทางเข้้าออกด้้าน
ถนนพระราม 9 และทางเข้้าออกด้้านถนนรััชดาภิิเษก ซึ่่�งทาง
เข้้าออกสู่่�ทางสาธารณะของโครงการทั้้�ง 2 มีีความเสี่่�ยงในสิิทธิิ
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 ส ำ นัั ก ก า ร โ ยธ า
กรุุงเทพมหานคร ให้้ตััดคัันหิินทางเท้้าเพื่่�อเชื่่�อมทางเข้้า
ออกโครงการเดอะ แกรนด์์ พระราม 9 สู่่�ถนนพระราม 9
ทั้้�งนี้้�การอนุุญาตดัังกล่่าวมีีเงื่่�อนไขโดยกำหนดต้้องให้้
ประชาชนทั่่� ว ไปใช้้ ถ นนภายในโครงการดัั ง กล่่ า วเป็็ น
เส้้นทางลััดระหว่่างถนนรััชดาภิิเษกกัับถนนพระราม 9
โดยไม่่มีีการปิิดกั้้�น ดัังนั้้�น ในกรณีีที่่� GLAND ไม่่ปฏิิบััติิ
ตามเงื่่�อนไขในการอนุุญาตดัังกล่่าว กรุุงเทพมหานคร
อาจพิิจารณายกเลิิกการอนุุญาตตััดคัันหิินทางเท้้าเพื่่�อ
เปิิดทางเข้้าออกสู่่�ถนนพระราม 9 ได้้

(2) ทางเข้้าออกของโครงการเดอะ แกรนด์์ พระราม 9
ด้้านถนนรััชดาภิิเษก

การรถไฟฟ้้าขนส่่งมวลชนแห่่งประเทศไทย มีีหนัังสืือ
อนุุ ญ าตให้้ GLAND สำหรัั บ โครงการเดอะ แกรนด์์
พระราม 9 ใช้้ประโยชน์์ในที่่�ดิินบริิเวณดัังกล่่าวเพื่่�อผ่่าน
เข้้าออกสู่่�ถนนรััชดาภิิเษกได้้ อย่่างไรก็็ดีี หาก รฟม.
มีีความจำเป็็นจะต้้องดำเนิินการใด ๆ เพื่่�อประโยชน์์ใน
การบำรุุงรัักษาความปลอดภััยของระบบรถไฟฟ้้า และ
ความปลอดภััยของบุุคคลที่่�อยู่่�ในเขตระบบรถไฟฟ้้าไม่่ว่่า
ทางตรง และ/หรืือทางอ้้ อ ม หรืือเพื่่� อ ประโยชน์์ แ ก่่
ประชาชนหรืือสาธารณะอื่่น� ใด รฟม. มีีอำนาจเปลี่่ย� นแปลง
แก้้ไขตำแหน่่งที่่�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. ใช้้อำนาจดัังกล่่าว อาจทำให้้โครงการ
อาคารสำนัักงานเดอะไนน์์ ทาวเวอร์์ส และโครงการ
ยููนิลีีิ เวอร์์ เฮ้้าส์์ ไม่่สามารถใช้้ทางออกด้้านถนนรััชดาภิิเษกได้้
สำหรัับถนนภายในโครงการเดอะ แกรนด์์ พระราม 9 และ
ถนนบริิเวณด้้านหน้้าโครงการอาคารสำนัักงานเดอะไนน์์
ทาวเวอร์์ส และโครงการอาคารสำนัักงานยููนิลีีิ เวอร์์ เฮ้้าส์์
GLAND ได้้มีีการจดทะเบีียนภาระจำยอมในที่่�ดิินส่่วน
ถนนบริิเวณดัังกล่่าว เพื่่�อประโยชน์์ของผู้้�เช่่าพื้้�นที่่�และ
ผู้้� รัั บ บริิ ก ารของโครงการอาคารสำนัั ก งานเดอะไนน์์
ทาวเวอร์์ส และโครงการอาคารสำนัักงานยููนิลีีิ เวอร์์ เฮ้้าส์์
รวมถึึงบริิวารของบุุคคลดัังกล่่าว
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ทั้้�งนี้้� CPNREIT ผู้้�เช่่าและผู้้�รัับบริิการต้้องใช้้ทางเข้้าออก
และถนนภายในโครงการเดอะ แกรนด์์ พระราม 9
ร่่วมกับั บุุคคลอื่่น� ภายในโครงการเดอะ แกรนด์์ พระราม 9
ดัั ง นั้้� น CPNREIT ผู้้� เ ช่่ า และผู้้� รัั บ บริิ ก ารอาจประสบ
ความยุ่่�งยากในการใช้้ทางเข้้าออกและถนนได้้ หากบุุคคล
อื่่�นนั้้�นละเมิิดการใช้้สิิทธิิของ CPNREIT และทำให้้ทาง
เข้้าออกและถนนเกิิดความเสีียหาย
อย่่างไรก็็ตาม ในสััญญาเช่่าพื้้�นที่่ส� ำนัักงาน ที่่จ� อดรถ และ
งานระบบ และ/หรืือสััญญาตกลงกระทำการ ได้้กำหนด
หน้้ า ที่่� ข อง GLAND และสเตอร์์ ลิิ ง ในการปฏิิ บัั ติิ
ตามเงื่อ่� นไขและหลัักเกณฑ์์ต่า่ ง ๆ ตามใบอนุุญาต หนัังสืือ
อนุุญาต รวมถึึงเอกสารต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องอย่่างครบถ้้วน
และ/หรืือดำเนิินการใด ๆ เพื่่�อให้้ CPNREIT ผู้้�เช่่าและ
ผู้้�รับั บริิการ และบริิวารของบุุคคลดัังกล่่าว สามารถใช้้สอย
และใช้้ประโยชน์์จากทางเข้้าออกและทางสััญจรภายใน
โครงการเดอะ แกรนด์์ พระราม 9 สู่่�ถนนสาธารณะได้้
รวมถึึงกำหนดให้้ GLAND และสเตอร์์ลิิง มีีหน้้าที่่�ใน
การบำรุุงรัักษาและซ่่อมแซมถนนโครงการและทางเข้้า
ออกให้้ อ ยู่่�ในสภาพดีีและเหมาะสมสำหรัั บ การใช้้
ประโยชน์์ของ CPNREIT ตลอดระยะเวลาการเช่่าของ
CPNREIT ซึ่่�งหาก GLAND และสเตอร์์ลิิง ไม่่ดำเนิินการ
บำรุุงรัักษาและซ่่อมแซมถนนโครงการและทางเข้้าออก
ให้้อยู่่�ในสภาพดีีและเหมาะสม CPNREIT มีีสิิทธิิดำเนิิน
การดัังกล่่าวด้้วยตนเอง หรืือให้้บุุคคลอื่่�นดำเนิินการ 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 และโครงการยููนิลีีิ เวอร์์
เฮ้้าส์์ เป็็นโครงการย่่อยภายในโครงการเดอะ แกรนด์์ พระราม 9
ซึ่่�งเป็็นโครงการขนาดใหญ่่ที่่�กลุ่่�ม GLAND กำลัังพััฒนาขึ้้�นให้้มีี
ลัักษณะเป็็นศููนย์์กลางย่่านธุุรกิิจ (Central Business District)
แห่่งใหม่่ในบริิเวณถนนพระราม 9 ซึ่่ง� จะประกอบด้้วย โครงการ
ศููนย์์การค้้า โครงการอาคารชุุดเพื่่�ออยู่่�อาศััย โครงการอาคาร
สำนัักงาน 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�กำหนดไว้้ได้้ หรืือพััฒนาโครงการ
เดอะ แกรนด์์ พระราม 9 ไม่่เสร็็จเรีียบร้้อยตามที่่�คาดการณ์์ไว้้
หรืืออาจมีีการเปลี่่�ยนแปลงรููปแบบของโครงการเดอะ แกรนด์์
พระราม 9 โดยไม่่ต้้องได้้รัับความยิินยอมจาก CPNREIT ดัังนั้้�น
CPNREIT อาจมีีความเสี่่�ยงจากการที่่�สภาพแวดล้้อมโดยรวม
ของโครงการเดอะ แกรนด์์ พระราม 9 เปลี่่�ยนแปลงไปจากที่่�
คาดการณ์์ไว้้ อัันอาจส่่งผลกระทบถึึงภาพลัักษณ์์ของโครงการ
อาคารสำนัักงานเดอะไนน์์ ทาวเวอร์์ส และโครงการอาคาร
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สำนัักงานยููนิลีีิ เวอร์์ เฮ้้าส์์ ซึ่่ง� อาจส่่งผลต่่อการตััดสิินใจเช่่าพื้้�นที่่�
หรืือต่่ออายุุสััญญาเช่่าของผู้้�เช่่า รวมทั้้�งอาจส่่งผลให้้การจััดหา
ผู้้�เช่่ามาเช่่าพื้้�นที่่ใ� นโครงการทั้้�งสองโครงการดัังกล่่าวดำเนิินการ
ได้้ยากขึ้้�น

2.3	ความเสี่่�ยงจากกรณีีการถููกเวนคืืนที่่�ดิิน
2.4 ทรััพย์์สิินที่่� CPNREIT ลงทุุน/จะเข้้าลงทุุนอยู่่�ภาย
ใต้้ บัั ง คัั บ ของหลัั 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 มีีความเสี่่�ยงด้้านการดำเนิิน
การและการใช้้ประโยชน์์ในทรััพย์์สินิ ที่่� CPNREIT ลงทุุน/จะเข้้า
ลงทุุน แม้้ว่่า CPNREIT จะจััดให้้มีีการประกัันภััยในทรััพย์์สิินที่่�
CPNREIT ลงทุุน/จะเข้้าลงทุุนอย่่างเพีียงพอและเหมาะสม
ตามข้้อกำหนดของกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง แต่่ CPNREIT อาจไม่่
สามารถจััดทำประกัันภััยที่่�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
ไม่่สามารถจััดให้้มีีการทำประกัันภััยประเภทดัังกล่่าวได้้ 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 ยในการดำเนิินการต่่าง ๆ เพิ่่�มขึ้้น�
โดยรายได้้ไม่่เพิ่่�มขึ้้�นตามหรืือเพิ่่�มขึ้้�นในอััตราที่่�น้้อยกว่่า
ปััจจััยที่่�อาจส่่งผลให้้ค่่าใช้้จ่่ายเกี่่�ยวกัับทรััพย์์สิินและค่่าใช้้จ่่าย
ในการดำเนิินการเพิ่่�มสููงขึ้้�นได้้แก่่
- การเพิ่่�มขึ้้�นของค่่าใช้้จ่่ายในการบำรุุงรัักษา
- 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�มค่า่ ใช้้จ่า่ ยในการปฏิิบัติั ติ าม

-

กฎหมาย กฎระเบีียบ ข้้ อ บัั ง คัั บ และนโยบายที่่�
เปลี่่�ยนแปลงนั้้�น
การเพิ่่�มขึ้้�นของค่่าใช้้จ่่ายสาธารณููปโภค
การเพิ่่�มขึ้้�นของค่่าบริิการสำหรัับผู้้�รัับจ้้างช่่วง (ถ้้ามีี)
การเพิ่่�มขึ้้�นของอััตราเงิินเฟ้้อ
การเพิ่่�มขึ้้�นของเบี้้�ยประกัันภััย
ความเสีียหายหรืือความชำรุุดบกพร่่องของทรััพย์์สิินซึ่่�ง
ต้้องมีีการแก้้ไข โดยต้้องใช้้ค่่าใช้้จ่่ายในการดำเนิินการ
และค่่าใช้้จ่่ายในการดำเนิินการในส่่วนนี้้�ไม่่สามารถคาด
หมายได้้ และการเพิ่่�มขึ้้�นของค่่าใช้้จ่่ายในการดำเนิินงาน
อื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับทรััพย์์สิินและการจััดหาประโยชน์์ของ
CPNREIT

3.	ความเสี่่�ยงเกี่่�ยวกัับการลงทุุนในทรััพย์์สิินโดย
CPNREIT
3.1 การลงทุุนในทรััพย์์สิินมีีความเสี่่�ยง
การลงทุุนในทรััพย์์สิินมีีความเสี่่�ยงหลายประการ รวมถึึงแต่่
ไม่่จำกััดเพีียง (1) การเปลี่่�ยนแปลงในทางลบของการเมืืองหรืือ
เศรษฐกิิจ (2) การเปลี่่�ยนแปลงในทางลบของสภาวะของตลาด
ในพื้้� นที่่� (3) สถานะทางการเงิินของผู้้�เช่่า ผู้้�ซื้้�อและผู้้�ขาย
ทรััพย์์สินิ (4) แหล่่งเงิินทุุนสนัับสนุุน ทั้้�งที่่เ� ป็็นเงิินกู้้�ยืืม ตราสารหนี้้�
หรืือตราสารทุุนซึ่่�งอาจเปลี่่�ยนแปลงไป ทำให้้ส่่งผลกระทบ
ต่่อความสามารถของ CPNREIT ในการได้้มาเพิ่่�มซึ่่�งทรััพย์์สิิน
หรืือการปรัับปรุุงซ่่อมแซมทรััพย์์สินิ (5) การเปลี่่ย� นแปลงอััตรา
ดอกเบี้้�ย ต้้นทุุนการเงิิน และค่่าใช้้จ่่ายเกี่่�ยวกัับการดำเนิินงาน
อื่่�น ๆ (6) การเปลี่่�ยนแปลงกฎหมายด้้านสิ่่�งแวดล้้อม กฎหมาย
การกำหนดเขตพื้้�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� ด้้ตรงตามเวลาที่่ก� ำหนด
หรืือการไม่่สามารถจััดเก็็บได้้เลยเนื่่�องจากผู้้�ใช้้ และ/หรืือผู้้�เช่่า
พื้้�นที่่ล้� ม้ ละลาย (13) การไม่่สามารถจััดทำประกัันภััยได้้เพีียงพอ
หรืือครอบคลุุมความเสีียหายหรืือการที่่เ� บี้้�ยประกัันภััยเพิ่่�มสูงู ขึ้้น�
(14) การเพิ่่�มขึ้้น� ของอััตราเงิินเฟ้้อ (15) ทรััพย์์สินิ ชำรุุดบกพร่่อง
เป็็นเหตุุให้้ต้้องแก้้ไขซ่่อมบำรุุง ก่่อให้้เกิิดค่่าใช้้จ่่ายที่่�ไม่่อาจ
คาดหมายได้้ (16) ผู้้�เช่่าไม่่ปฏิิบััติิตามข้้อตกลงและเงื่่�อนไขใน
สััญญาเช่่า (17) การต้้องพึ่่�งพากระแสเงิินสดเพื่่�อใช้้ในการซ่่อม
บำรุุงและการพััฒนาปรัับปรุุงทรััพย์์สิิน (18) การที่่�ค่่าใช้้จ่่ายใน
การดำเนิินการเพิ่่�มสูงู ขึ้้น� รวมถึึงค่่าภาษีีที่่เ� กี่่ยว
� ข้้องกัับทรััพย์์สินิ
(19) สิิทธิิหรืือภาระติิดพัันใด ๆ ที่่�ตรวจไม่่พบขณะที่่�ทำการ

ตรวจสอบหรืือสอบทานอสัั ง หาริิ มท รัั พ ย์์ ที่่� ก รมที่่� ดิิ น (20)
เหตุุสุุดวิิสััยที่่�ทำให้้เกิิดความเสีียหายที่่�ไม่่อาจทำประกัันภััยได้้
และ (21) การแพร่่ระบาดของโรคติิดต่่อ
ปััจจัยต่
ั า่ ง ๆ เหล่่านี้้�ส่ง่ ผลให้้เกิิดความผัันผวนของอััตราการเช่่า
พื้้�นที่่� อััตราค่่าเช่่าและค่่าตอบแทนการใช้้ประโยชน์์ในพื้้�นที่่� หรืือ
ค่่าใช้้จ่่ายในการดำเนิินการ ทำให้้เกิิดผลกระทบในทางลบ
ต่่อมููลค่่าของทรััพย์์สิินและรายได้้ที่่�ได้้รัับจากทรััพย์์สิิน มููลค่่า
ทรัั พ ย์์ สิิ น ของ CPNREIT อาจลดลงอย่่ า งมีีนัั ย สำคัั ญ หาก
ตลาดอสัังหาริิมทรััพย์์หรืือเศรษฐกิิจของประเทศไทยอยู่่�ในช่่วง
ขาลงอย่่างกะทัันหััน

3.2	ความเสี่่ย� งจากการตรวจสอบข้้อมููลก่่อนเข้้าลงทุุน
ก่่อนการลงทุุนในทรััพย์์สิิน ผู้้�จััดการกองทรััสต์์ได้้ทำการศึึกษา
ข้้อมููลรายละเอีียดของทรััพย์์สินิ นั้้�น ๆ โดยทำการตรวจสอบหรืือ
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 อย่่างไรก็็ตามการกระทำ
ดัังกล่่าวมิิได้้เป็็นการประกัันว่่าทรััพย์์สิินที่่� CPNREIT จะเข้้า
ลงทุุน จะปราศจากความเสีียหายหรืือความบกพร่่องที่่�อาจจะ
ต้้องมีีค่่าใช้้จ่่ายในการปรัับปรุุงหรืือซ่่อมแซม รายงานของ
ผู้้�ประเมิินราคา รายงานการตรวจสภาพทรััพย์์สิินที่่� CPNREIT
จะเข้้าลงทุุน และรายงานการตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย
ของทรััพย์์สินิ โดยที่่ปรึ
� กึ ษากฎหมายที่่ผู้� ้�จัดั การกองทรััสต์์ใช้้เป็็น
พื้้�นฐานในการประเมิินและตรวจสอบทรััพย์์สินิ อาจมีีข้้อบกพร่่อง
มีีความไม่่ถูกู ต้้อง เนื่่อ� งจากความบกพร่่องบางอย่่างของทรััพย์์สินิ
ที่่�อาจจะตรวจพบได้้ยาก หรืือไม่่สามารถตรวจพบได้้ เนื่่�องจาก
ข้้อจำกััดในการตรวจสอบ รวมไปถึึงเทคนิิคหรืือวิิธีีการที่่�ใช้้ใน
การตรวจสอบ หรืือปััจจัยอื่
ั น่� ๆ ที่่เ� ป็็นข้้อจำกััดในการตรวจสอบ
ของทั้้�งผู้้�ประเมิินราคา วิิศวกรและที่่�ปรึึกษากฎหมาย
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
การละเมิิดกฎข้้อบัังคัับดัังกล่่าวที่่�ถููกกำหนดโดยหน่่วยงาน
ราชการที่่�เกี่่�ยวข้้อง

3.3	มููลค่่าของทรััพย์์สิินที่่� CPNREIT ลงทุุนตามการ
ประเมิินค่่าโดยบริิษััทประเมิินค่่าทรััพย์์สิินไม่่ ได้้
เป็็นเครื่่�องแสดงมููลค่่าที่่�แท้้จริิงของทรััพย์์สิิน และ
ไม่่สามารถรัับประกัันได้้ว่า่ ราคาขายของทรััพย์์สินิ
นั้้�นจะเป็็นไปตามที่่�ประเมิิน ไม่่ว่่าในปััจจุุบัันหรืือใน
อนาคต
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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
เนื่่อ� งจากการลดลงของระยะเวลาการเช่่าที่่เ� หลืืออยู่่� 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�งอาจทำให้้มููลค่่าของหน่่วยทรััสต์์มีีการเปลี่่�ยนแปลงเพิ่่�มขึ้้�น
หรืือลดลงได้้

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) และการดำเนิินงานเพื่่�อ
จััดหาผลประโยชน์์จากทรััพย์์สินิ ของ CPNREIT ในอนาคต อาจ
มีีภาระภาษีีและค่่าธรรมเนีียมที่่�เกิิดจากการซื้้�อหรืือขาย หรืือ
โอนหรืือรัับโอนกรรมสิิทธิ์์� หรืือโอนหรืือรัับโอนสิิทธิิการเช่่าใน
อสัังหาริิมทรััพย์์ และการดำเนิินงานเพื่่อ� จััดหาผลประโยชน์์จาก
ทรััพย์์สินิ ของ CPNREIT ซึ่่ง� CPNREIT อาจต้้องรัับภาระทั้้�งหมด
หรืือบางส่่ ว น โดยที่่� อัั ตร าภาษีีและอัั ตร าค่่ า ธรรมเนีียมที่่�
CPNREIT จะต้้องชำระดัังกล่่าว หรืือการใช้้สิิทธิิประโยชน์์ทาง
ภาษีี อาจแตกต่่างจากที่่�เป็็นอยู่่�ในปััจจุุบััน
นอกจากนี้้� ในอนาคตภาระภาษีีของ CPNREIT และ/หรืือภาระ
ภาษีีของผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการลงทุุน และ/หรืือ
การซื้้�อขายหน่่วยทรััสต์์ และ/หรืือการดำเนิินงานเพื่่�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�เกี่่�ยวข้้อง

4.5	ความสามารถในการจ่่ า ยประโยชน์์ ต อบแทน
ของ CPNREIT
การจ่่ายประโยชน์์ตอบแทนของ CPNREIT จะถููกพิิจารณาจาก
ผลการดำเนิินงานของ CPNREIT ซึ่่�งขึ้้�นอยู่่�กัับปััจจััยหลาย
ประการ ได้้ แ ก่่ สภาวะทางเศรษฐกิิ จทั้้� ง ในประเทศและ
ต่่างประเทศ ความสามารถของผู้้�เช่่าและผู้้�เช่่าช่่วงในการชำระ
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ค่่าเช่่า ต้้นทุุนในการบริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ ค่่าใช้้จ่่ายในการ
ดำเนิินงานต่่าง ๆ สภาวะการแข่่งขัันของผู้้�ประกอบการ อััตรา
การเช่่าพื้้�นที่่�ในโครงการที่่� CPNREIT ลงทุุน การเปลี่่�ยนแปลง
กฎหมายและข้้อบัังคัับที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับทรััพย์์สิิน ภััยธรรมชาติิ
สภาวะทางการเมืือง ดัังนั้้�น จึึงมีีความเสี่่�ยงที่่�นัักลงทุุนจะไม่่ได้้
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
ในครั้้�งนี้้�เพื่่�อลงทุุนในทรััพย์์สิินที่่�จะลงทุุนเพิ่่�มเติิม
ไม่่ ได้้ครบตามเป้้าหมายที่่�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
ในจำนวนไม่่เกิิน 770 ล้้านหน่่วย โดยมีีวััตถุุประสงค์์ในการ
นำเงิินที่่�ได้้จากการเพิ่่�มทุุนไปดำเนิินการดัังต่่อไปนี้้�
(1) เพื่่�อลงทุุนในโครงการเซ็็นทรััล มารีีนา โครงการเซ็็นทรััล
ลำปาง โครงการเซ็็นทรััล สุุราษฎร์์ธานีี โครงการเซ็็นทรััล
อุุบล โครงการเซ็็นทรััล พระราม 2 (ช่่วงต่่ออายุุ) (โดยไม่่
รวมการชำระค่่าเช่่าของโครงการเซ็็นทรััล พระราม 2 (ช่่วง
ต่่ออายุุ)) โครงการอาคารสำนัักงานเดอะไนน์์ ทาวเวอร์์ส
และโครงการอาคารสำนัักงานยููนิิลีีเวอร์์ เฮ้้าส์์ และ/หรืือ
(2) เพื่่อ� ชำระหนี้้�จากการกู้้�ยืืมเงิินที่่ใ� ช้้ในการลงทุุนในโครงการ
เซ็็นทรััล มารีีนา โครงการเซ็็นทรััล ลำปาง โครงการ
เซ็็นทรััล สุุราษฎร์์ธานีี โครงการเซ็็นทรััล อุุบล โครงการ
เซ็็นทรััล พระราม 2 (ช่่วงต่่ออายุุ) (โดยไม่่รวมการชำระ
ค่่ า เช่่ า ของโครงการเซ็็ น ทรัั ล พระราม 2 (ช่่ ว ง
ต่่ออายุุ)) โครงการอาคารสำนัักงานเดอะไนน์์ ทาวเวอร์์ส
และโครงการอาคารสำนัักงานยููนิิลีีเวอร์์ เฮ้้าส์์ และ/หรืือ
(3) เพื่่� อ เป็็ น ค่่ า ใช้้ จ่่ า ยต่่ า ง ๆ สำหรัั บ การระดมทุุ น และ
การลงทุุนในโครงการเซ็็นทรััล มารีีนา โครงการเซ็็นทรััล
ลำปาง โครงการเซ็็นทรััล สุุราษฎร์์ธานีี โครงการเซ็็นทรััล
อุุ บ ล โครงการเซ็็ น ทรัั ล พระราม 2 (ช่่ ว งต่่ อ อายุุ )
(โดยไม่่ รวม การชำระค่่ า เช่่ า ของโครงการเซ็็ น ทรัั ล
พระราม 2 (ช่่วงต่่ออายุุ)) โครงการอาคารสำนัักงาน
เดอะไนน์์ ทาวเวอร์์ส และโครงการอาคารสำนัักงาน
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 ากสำนัั ก งาน ก.ล.ต. เมื่่� อ วัั น ที่่� 24
กุุมภาพัันธ์์ 2563 แต่่เนื่่�องจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของ
เชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้้ส่่งผลกระทบต่่อการ

ดำเนิิ น งานของธุุ รกิิ จ ที่่� เ กี่่� ยว ข้้ อ งในวงกว้้ า ง ซึ่่� ง รวมถึึ ง
อสัังหาริิมทรััพย์์เชิิงพาณิิชย์์ซึ่่�ง CPNREIT ลงทุุนอยู่่�ในปััจจุุบััน
และจะเข้้าลงทุุนในอนาคต ตลอดจนส่่งผลให้้สภาวะการลงทุุน
ในตลาดทุุนมีีความผัันผวนอย่่างรุุนแรง ผู้้�จััดการกองทรััสต์์
จึึงเห็็นควรให้้เลื่่�อนการเสนอขายหน่่วยทรััสต์์เพิ่่�มเติิมออกไป
อย่่างไรก็็ตาม เพื่่�อให้้เป็็นไปตามแผนการเข้้าลงทุุนที่่�กำหนดไว้้
CPNREIT ในปีี 2563 CPNREIT จึึงได้้เข้้าลงทุุนในโครงการ
อาคารสำนัักงานเดอะไนน์์ ทาวเวอร์์ส เมื่่อ� วัันที่่� 1 มีีนาคม 2563
และโครงการอาคารสำนัักงานยููนิิลีีเวอร์์ เฮ้้าส์์ เมื่่�อวัันที่่� 2
มีีนาคม 2563 รวมทั้้�งการจดทะเบีียนสิิทธิิการเช่่าโครงการ
เซ็็นทรััล พระราม 2 (ช่่วงต่่ออายุุ) เมื่่�อวัันที่่� 31 มีีนาคม 2563
(โดยที่่�ค่่าเช่่าสำหรัับโครงการเซ็็นทรััล พระราม 2 (ช่่วงต่่ออายุุ)
จะมีีการชำระในปีี 2568) โดยใช้้แหล่่งเงิินทุุนทั้้�งหมดจากเงิินกู้้�
ยืืมจากสถาบัันการเงิิน และในวัันที่่� 25 กุุมภาพัันธ์์ 2564
CPNREIT ได้้นำเงิินที่่ไ� ด้้จากการเพิ่่�มทุนุ จำนวน 6,578 ล้้านบาท
จากการออกและเสนอขายหน่่ วยท รัั ส ต์์ เ พิ่่� ม เติิ ม ไปลงทุุ น
ในเซ็็นทรััล มารีีนา และเซ็็นทรััล ลำปาง ในมููลค่่าทั้้�งสิ้้�นไม่่เกิิน
5,672 ล้้านบาท (ไม่่รวมค่่าธรรมเนีียมการจดทะเบีียน ภาษีี
มููลค่่าเพิ่่�ม และอากรแสตมป์์ รวมตลอดจนค่่าธรรมเนีียม และ
ค่่าใช้้จ่า่ ยอื่่น� ๆ ที่่เ� กี่่ยว
� ข้้อง) และชำระคืืนเงิินกู้้�ยืืมบางส่่วน ทั้้�งนี้้�
ในส่่วนของการลงทุุนในเซ็็นทรััล สุุราษฏร์์ธานีี และเซ็็นทรััล
อุุบล ผู้้�จัดั การกองทรััสต์์จะพิิจารณาลงทุุนเมื่่อ� สภาวะการลงทุุน
ในตลาดทุุนเอื้้�ออำนวยต่่อการออกและเสนอขายหน่่วยทรััสต์์
เพื่่�อให้้มีีการลงทุุนครบถ้้วนตามมติิที่่�ประชุุมวิิสามััญ ครั้้�งที่่�
1/2562 โดยรายละเอีียดทรััพย์์สิินที่่�ลงทุุนเพิ่่�มเติิมมีีดัังนี้้�
รายละเอียด

เซ็นทรัล มารีนา

เซ็นทรัล ลำ�ปาง

พื้้�นที่่�ให้้เช่่า

14,793 ตร.ม.

15,863 ตร.ม.

อายุุสิิทธิิการเช่่า

14 ปีี 2 เดืือน 6 วััน 20 ปีี 9 เดืือน 22 วััน
สิ้้� น สุุ ด วัั น ที่่� 3 0 สิ้้� น สุุ ด วัั น ที่่� 1 6
เมษายน 2578 ธัันวาคม 2584

มููลค่่าการลงทุุน

2,574 ล้้านบาท

3,098 ล้้านบาท

4.9	ความเสี่่� ย งจากการลงทุุ น ในโครงการเซ็็ น ทรัั ล
พระราม 2 (ช่่วงต่่ออายุุ)
•		 CPNREIT จะต้้ อ งบัั น ทึึ ก หนี้้� สิิ น จากสัั ญ ญา
เช่่ า ในงบการเงิิ น ของ CPNREIT สำหรัั บ
การลงทุุ น ในโครงการเซ็็ น ทรัั ล พระราม 2
(ช่่วงต่่ออายุุ)
การลงทุุนในโครงการเซ็็นทรััล พระราม 2 (ช่่วงต่่ออายุุ)
จะมีีการชำระค่่าเช่่าในปีี 2568 ไม่่เกิิน 25,394 ล้้านบาท
(ไม่่รวมค่่าธรรมเนีียมการจดทะเบีียน ภาษีีมููลค่่าเพิ่่�ม
อากรแสตมป์์ ค่่ า ธรรมเนีียม และค่่ า ใช้้ จ่่ า ยอื่่� น ๆ
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง) โดยได้้มีีการจดทะเบีียนสิิทธิิการเช่่าสำหรัับ
โครงการเซ็็นทรััล พระราม 2 (ช่่วงต่่ออายุุ) เมื่่�อวัันที่่�
31 มีีนาคม 2563 ซึ่่� ง ตามหลัั ก เกณฑ์์ข องมาตรฐาน
การบััญชีีที่่�เกี่่�ยวข้้อง CPNREIT จะต้้องบัันทึึกหนี้้�สิิน
จากสัั ญ ญาเช่่ า คู่่�กัั บ การบัั น ทึึ ก ทรัั พ ย์์ สิิ น โครงการ

เซ็็นทรััล พระราม 2 (ช่่วงต่่ออายุุ) ในงบการเงิินของ
CPNREIT ตั้้�งแต่่วัันที่่�มีีการลงทุุน ซึ่่�งเป็็นวัันเดีียวกัันกัับ
วัันที่่�มีีการจดทะเบีียนสิิทธิิการเช่่า
อย่่างไรก็็ตาม หนี้้�สิินจากสััญญาเช่่าดัังกล่่าวไม่่ถููกนัับ
รวมเป็็นการกู้้�ยืืมเงิินสำหรัับการคำนวณอััตราส่่วนการ
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
สำหรัับการชำระค่่าเช่่าโครงการเซ็็นทรััล พระราม 2
(ช่่วงต่่ออายุุ) ในปีี 2568

เนื่่�องจากการลงทุุน ในโครงการเซ็็น ทรััล พระราม 2
(ช่่วงต่่ออายุุ) จะมีีการชำระค่่าเช่่าในปีี 2568 ไม่่เกิิน
25,394 ล้้านบาท (ไม่่รวมค่่าธรรมเนีียมการจดทะเบีียน
ภาษีีมููลค่่าเพิ่่�ม อากรแสตมป์์ ค่่าธรรมเนีียม และค่่าใช้้จ่า่ ย
อื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง) ดัังนั้้�น CPNREIT จะต้้องจััดหาแหล่่ง
เงิินทุุนสำหรัับการชำระค่่าเช่่าดัังกล่่าวในปีี 2568 ซึ่่ง� อาจ
มีีความเสี่่�ยงในการระดมทุุนให้้เพีียงพอสำหรัับการชำระ
ค่่าเช่่าตามกำหนดเวลา
อย่่างไรก็็ตาม เพื่่�อเป็็นการเตรีียมการสำหรัับการจััดหา
แหล่่งเงิินทุุนสำหรัับการชำระค่่าเช่่าดัังกล่่าว ผู้้�จัดั การกอง
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 ในจำนวนไม่่เกิิน 630
ล้้านหน่่วย โดยมีีวััตถุุประสงค์์ในการนำเงิินที่่�ได้้จากการ
เพิ่่�มทุนุ ไปชำระค่่าเช่่าสำหรัับโครงการเซ็็นทรััล พระราม 2
(ช่่วงต่่ออายุุ) และ/หรืือเพื่่อ� ชำระหนี้้�จากการกู้้�ยืืมเงิินที่่ใ� ช้้
ในการชำระค่่าเช่่าสำหรัับโครงการเซ็็นทรััล พระราม 2
(ช่่วงต่่ออายุุ) และ/หรืือเพื่่�อเป็็นค่่าใช้้จ่่ายต่่าง ๆ สำหรัับ
การชำระค่่าเช่่าสำหรัับโครงการเซ็็นทรััล พระราม 2
(ช่่วงต่่ออายุุ) และ/หรืือเพื่่�อเป็็นเงิินทุุนหมุุนเวีียนของ
CPNREIT
	ทั้้�งนี้้� ผู้้�จััดการกองทรััสต์์จะจััดให้้มีีการเปิิดเผยข้้อมููล
เกี่่�ยวกัับการจััดหาแหล่่งเงิินทุุนเพื่่�อนำมาชำระค่่าเช่่า
โครงการเซ็็นทรััล พระราม 2 (ช่่วงต่่ออายุุ) ในปีี 2568
ตามมติิที่่�ประชุุมวิิสามััญผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ของ CPNREIT
ครั้้� ง ที่่� 1/2562 ดัั ง กล่่ า ว ในรายงานประจำปีี ข อง
CPNREIT การแจ้้งในที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์
ประจำปีีของ CPNREIT
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นอกจากนี้้� แหล่่งเงิินทุุนจากเงิินกู้้�ยืืมจะเป็็นอีีกแหล่่งเงิิน
ทุุ น ที่่� CPNREIT สามารถใช้้ ส ำหรัั บ การชำระค่่ า เช่่ า
โครงการเซ็็นทรััล พระราม 2 (ช่่วงต่่ออายุุ) ได้้ โดยที่่�
สััดส่่วนการกู้้�ยืืมเงิินของ CPNREIT จะเป็็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการกำกัับตลาดทุุน ที่่� ทจ. 49/2555 ซึ่่ง� กำหนด
ไว้้ว่่า กองทรััสต์์สามารถกู้้�ยืืมเงิินได้้ไม่่เกิินร้้อยละ 35.0
ของมููลค่่าทรััพย์์สินิ รวม หรืือไม่่เกิินร้้อยละ 60 ของมููลค่่า
ทรััพย์์สินิ รวมสำหรัับกองทรััสต์์ที่อั่� 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� 30 กรกฎาคม 2564)
อีีกทั้้�งภายหลัังการลงทุุนในทรััพย์์สินิ ที่่เ� พิ่่�มเติิม CPNREIT
จะมีีขนาดฐานทรัั พ ย์์ สิิ น ที่่� ใ หญ่่ ขึ้้� น โดยเพิ่่� มขึ้้� น จาก
ทรััพย์์สินิ รวมของ CPNREIT ซึ่่ง� มีีมููลค่่า 78,971 ล้้านบาท
(ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564)
อย่่างไรก็็ดีี หาก CPNREIT ต้้องระดมทุุนจากเงิินกู้้�ยืืม
ทั้้�งจำนวนเพื่่อ� ชำระค่่าเช่่าของโครงการเซ็็นทรััล พระราม 2
(ช่่วงต่่ออายุุ) ในปีี 2568 สััดส่่วนการกู้้�ยืืมของ CPNREIT
คาดว่่าจะอยู่่�ที่ปร
่� ะมาณร้้อยละ 59.5 ภายใต้้สมมติิฐานว่่า
ณ ช่่วงเวลานั้้�น CPNREIT ยัังคงได้้รัับการจััดอัันดัับ
ความน่่ า เชื่่� อ ถืืออยู่่�ในอัั น ดัั บ ที่่� ส ามารถลงทุุ น ได้้
(Investment Grade) โดยเงิิ น กู้้�ยืืมประกอบด้้ วย
(1) เงิิ น กู้้�ยืืมอ้้ า งอิิ ง ตามงบการเงิิ น ล่่ า สุุ ด ณ วัั น ที่่�
31 ธัันวาคม 2564 (2) เงิินกู้้�ยืืมที่่�จะใช้้สำหรัับโครงการ
ปรัับปรุุงในปีี 2564 และ (3) เงิินกู้้�ยืืมที่่�จะใช้้สำหรัับการ
ชำระค่่าเช่่าของโครงการเซ็็นทรััล พระราม 2 (ช่่วงต่่ออายุุ)
ในปีี 2568 ทั้้�งจำนวน สำหรัับมููลค่่าทรััพย์์สิินประกอบ
ด้้วย (1) ทรััพย์์สิินรวมอ้้างอิิงตามงบการเงิินล่่าสุุด ณ
วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 (2) มููลค่่าทรััพย์์สิินโครงการ
เซ็็นทรััล พระราม 2 (ช่่วงต่่ออายุุ) ทั้้�งนี้้� หากในปีี 2568
CPNREIT ไม่่ได้้รัับการจััดอัันดัับความน่่าเชื่่�อถืือให้้อยู่่�ใน
อัั น ดัั บ ที่่� ส ามารถลงทุุ น ได้้ (Investment Grade)
CPNREIT จะมีีความสามารถในการระดมทุุนโดยการกู้้�ยืืม
เงิินลดลงจากที่่�ประมาณร้้อยละ 59.5 ตามสมมติิฐาน
ข้้ า งต้้ น เป็็ น อัั ตร าสูู ง สุุ ด ไม่่ เ กิิ น ร้้ อ ยละ 35.0 โดยใช้้
สมมติิฐานเดีียวกััน ด้้วยเหตุุดัังกล่่าว คาดว่่า CPNREIT
จะต้้องจััดหาแหล่่งเงิินทุุนอื่่น� เพิ่่�มเติิมอีีกจำนวนประมาณ
20,279.4 ล้้านบาท
อนึ่่�ง ในกรณีีที่่� CPNREIT ไม่่สามารถจััดหาเงิินทุุนเพื่่�อ
ชำระค่่าเช่่าทั้้�งหมดสำหรัับโครงการเซ็็นทรััล พระราม 2
(ช่่วงต่่ออายุุ) ในปีี 2568 ได้้อย่่างเพีียงพอนั้้�น คู่่�สััญญา
จะร่่วมกันั เจรจาเพื่่อ� หาข้้อตกลงสำหรัับกรณีีดัังกล่่าว และ
หากไม่่สามารถหาข้้อตกลงร่่วมกันั ได้้ เซ็็นทรััล พระราม 2
มีีสิิทธิิบัังคัับหลัักประกัันการชำระค่่าเช่่าตามความเสีีย
หายที่่�เกิิดขึ้้�นจริิง โดยมููลค่่าหลัักประกัันมีีวงเงิินสููงสุุด
1,800 ล้้านบาท
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รายงานประจำ�ปี 2564

•		ผลกระทบจากการที่่� CPNREIT อาจมีีการออก
และเสนอขายหน่่วยทรััสต์์เพิ่่�มเติิมเพื่่�อเป็็นเงิินทุุน
สำหรัับการชำระค่่าเช่่าโครงการเซ็็นทรััล พระราม
2 (ช่่วงต่่ออายุุ) ในปีี 2568
เนื่่�องจากการลงทุุน ในโครงการเซ็็น ทรััล พระราม 2
(ช่่วงต่่ออายุุ) จะมีีการชำระค่่าเช่่าในปีี 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 ในจำนวนไม่่เกิิน 630 ล้้านหน่่วย โดยมีี
วััตถุุประสงค์์ในการนำเงิินที่่�ได้้จากการเพิ่่�มทุุนไปชำระ
ค่่าเช่่าสำหรัับโครงการเซ็็นทรััล พระราม 2 (ช่่วงต่่ออายุุ)
และ/หรืือเพื่่�อชำระหนี้้�จากการกู้้�ยืืมเงิินที่่�ใช้้ในการชำระ
ค่่าเช่่าสำหรัับโครงการเซ็็นทรััล พระราม 2 (ช่่วงต่่ออายุุ)
และ/หรืือเพื่่อ� เป็็นค่่าใช้้จ่า่ ยต่่าง ๆ สำหรัับการชำระค่่าเช่่า
สำหรัับโครงการเซ็็นทรััล พระราม 2 (ช่่วงต่่ออายุุ) และ/
หรืือเพื่่�อเป็็นเงิินทุุนหมุุนเวีียนของ CPNREIT โดยจะมีี
การจััดสรรให้้แก่่ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์เดิิมของ CPNREIT
ไม่่ต่่ำกว่่าร้้อยละ 50 ของหน่่วยทรััสต์์ที่่�จะออกและเสนอ
ขายเพิ่่�มเติิม และจััดสรรหน่่วยทรััสต์์เพิ่่�มเติิมในส่่วนที่่�
เหลืือให้้แก่่บุุคคลในวงจำกััด 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 ม ผู้้�ถืือ
หน่่วยทรััสต์์ (Control Dilution) การลดลงของราคา
หน่่วยทรััสต์์ (Price Dilution) หรืือ การลดลงของ
ผลตอบแทนต่่อหน่่วย (Earning Dilution) โดยหาก
คำนวณผลกระทบจากจำนวนหน่่วยทรััสต์์สููงสุุดที่่�จะ
ออกและเสนอขายในปีี 2568 (สมมติิ ฐ านที่่� จ ำนวน
หน่่วยสูงู สุุดเท่่ากัับ 630 ล้้านหน่่วย) คาดว่่าจะมีีผลกระทบ
ของการลดลงของสััดส่่วนผู้้�ถืือหน่่วยเดิิม (Dilution)
ในปีี 2568 สำหรัั บ ผู้้�ถืือหน่่ วย เดิิ ม ที่่� ไ ม่่ จ องซื้้�อ หน่่ วย
เพิ่่�มทุุนในปีี 2568 ประมาณร้้อยละ 20 บนฐานของ
จำนวนหน่่ วยท รัั ส ต์์ ห ลัั ง การเพิ่่� มทุุ น ในครั้้� ง นี้้� เ ท่่ า กัั บ
2,568.03 ล้้านหน่่วย (โดยมีีจำนวนหน่่วยทรััสต์์เพิ่่�มทุุน
ครั้้�งนี้้�ที่่� 355.56 ล้้านหน่่วย) รวมกัับจำนวนหน่่วยทรััสต์์
สููงสุุดที่่�คาดว่่าจะออกเพิ่่�มเติิมในปีี 2568 ดัังกล่่าว และ
ไม่่มีีการออกและเสนอขายหน่่วยทรััสต์์เพิ่่�มเติิมในช่่วงหลััง
จากนี้้�ถึงึ ปีี 2568 อย่่างไรก็็ตาม จำนวนหน่่วยทรััสต์์ที่อ่� อก
และเสนอขายเพิ่่� ม เติิ มจริิ ง อาจน้้ อ ยกว่่ า จำนวน
หน่่วยทรััสต์์สูงู สุุด (ไม่่เกิิน 630 ล้้านหน่่วย) ดัังกล่่าวข้้างต้้น
โดยผู้้�จััดการกองทรััสต์์จะพิิจารณาถึึงโครงสร้้างเงิินทุุน

ที่่� เ หมาะสมในขณะนั้้� น ในการออกและเสนอขาย
หน่่ วยท รัั ส ต์์ ที่่� อ อกใหม่่ ร่่ วมกัั บ แหล่่ ง เงิิ น ทุุ น อื่่� น เช่่ น
การกู้้�ยืืมเงิิน และ/หรืือการออกหุ้้�นกู้้� เพื่่อ� ให้้เกิิดประโยชน์์
สููงสุุดต่่อ CPNREIT และผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์

4.10	ความเสี่่�ยงจากการลงทุุนในตราสาร
•		ความเสี่่�ยงด้้านเครดิิต

ผู้้�ถืือหุ้้�นกู้้�มีีความเสี่่�ยงที่่อ� าจจะไม่่ได้้รับั ชำระดอกเบี้้�ยหรืือ
เงิินต้้น ในกรณีีที่่�ธุุรกิิจและผลการดำเนิินงานของผู้้�ออก
หุ้้�นกู้้�ไม่่เป็็นไปตามที่่ค� าดหมายหรืือทรััพย์์สินิ ของผู้้�ออกหุ้้�น
กู้้�มีีไม่่เพีียงพอต่่อการชำระหนี้้� ก่่อนการตััดสิินใจลงทุุน
ผู้้�ลงทุุนควรพิิจารณาฐานะการเงิินและความสามารถใน
การชำระหนี้้�ของผู้้�ออกหุ้้�นกู้้�จากข้้อมููลที่่�ระบุุไว้้ในหนัังสืือ
ชี้้�ชวน ในการประเมิินความเสี่่�ยงด้้านเครดิิตของผู้้�ออก
หุ้้�นกู้้� ผู้ล้� งทุุนสามารถดููการจััดอัันดัับความน่่าเชื่่อ� ถืือ ที่่จั� ดั
ทำโดยสถาบัันจััดอัันดัับความน่่าเชื่่�อถืือเพื่่�อประกอบการ
ตััดสิินใจลงทุุนได้้ ถ้้าการจััดอัันดัับความน่่าเชื่่�อถืือของ
หุ้้�นกู้้�ต่่ำ แสดงว่่ า ความเสี่่� ย งด้้ า นเครดิิ ตข องหุ้้�นกู้้�สูู ง
ผลตอบแทนที่่� ผู้้� ล งทุุ น ได้้ รัั บ ควรจะสูู ง ด้้ วย เพื่่� อ ชดเชย
ความเสี่่ย� งที่่สู� งู ของหุ้้�นกู้้�ดัังกล่่าว ผู้อ้� อกหุ้้�นกู้้�จะจััดให้้มีีการ
จััดอัันดัับความน่่าเชื่่�อถืือของหุ้้�นกู้้� จากสถาบัันจััดอัันดัับ
ความน่่าเชื่่�อถืือที่่�สำนัักงาน ก.ล.ต. ให้้ความเห็็นชอบ
ตลอดอายุุของหุ้้�นกู้้� ทั้้�งนี้้� ผู้ล้� งทุุนควรติิดตามข้้อมููลข่่าวสาร
ของบริิษัทั ผู้้�ออกหุ้้�นกู้้�รวมถึึงการปรัับปรุุงเปลี่่ย� นแปลงการ
จััดอัันดัับความน่่าเชื่่�อถืือ ได้้จากเว็็บไซต์์ของสำนัักงาน
คณะกรรมการกำกัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
สถาบัั น จัั ด อัั น ดัั บ ความน่่ า เชื่่� อ ถืือ หรืือสมาคมตลาด
ตราสารหนี้้�ไทย

•		ความเสี่่�ยงด้้านราคา
	ราคาตลาดของหุ้้�นกู้้�นั้้�นอาจมีีการเปลี่่�ยนแปลงขึ้้�นอยู่่�กัับ
ปััจจัยั หลายประการ ยกตััวอย่่างเช่่น ระดัับอััตราดอกเบี้้�ย
ในตลาดการเงิิน นโยบายของธนาคารแห่่งประเทศไทย
สภาวะเศรษฐกิิจโดยรวม อััตราเงิินเฟ้้อ อายุุของหุ้้�นกู้้� หรืือ
อุุปสงค์์ส่่วนเกิินหรืือส่่วนขาดของหุ้้�นกู้้� ดัังนั้้�น ผู้้�ถืือหุ้้�นกู้้�
อาจได้้ รัั บ ผลกระทบจากความผัั น ผวนของราคาหุ้้�นกู้้�
ในกรณีีที่่�มีีการซื้้�อขายตราสารก่่อนครบกำหนดไถ่่ถอน

•		ความเสี่่�ยงด้้านสภาพคล่่อง

ผู้้�ถืือหุ้้�นกู้้�อาจไม่่สามารถขายหุ้้�นกู้้�ในตลาดรองก่่อนครบ
กำหนดไถ่่ ถ อนหุ้้�นกู้้�ได้้ ทัั น ทีีในราคาที่่� ต นเองต้้ อ งการ
เนื่่�องจากการซื้้�อขายเปลี่่�ยนมืือของตราสารในตลาดรอง
อาจมีีไม่่มาก ทั้้�งนี้้� ผู้้�ออกหุ้้�นกู้้�ไม่่ได้้นำหุ้้�นกู้้�ไปซื้้�อขายใน
ตลาดรองใดๆ ผู้้�ถืือหุ้้�นกู้้�สามารถซื้้อ� ขายหุ้้�นกู้้�ได้้ที่ธ่� นาคาร
พาณิิ ช ย์์ บริิ ษัั ท หลัั ก ทรัั พ ย์์ หรืือนิิ ติิ บุุ ค คลอื่่� น ใด ที่่� มีี
ใบอนุุญาตค้้าหลัักทรััพย์์อัันเป็็นตราสารแห่่งหนี้้�
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ผู้้�จััดการกองทรััสต์์ได้้บริิหารกองทรััสต์์ภายใต้้กฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องอย่่างเคร่่งครััด ได้้แก่่ พระราชบััญญััติิหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
พ.ศ. 2535 (รวมทั้้�งที่่�มีีการแก้้ไขเพิ่่�มเติิม) พระราชบััญญััติิทรััสต์์เพื่่�อธุุรกรรมในตลาดทุุน พ.ศ. 2550 (รวมทั้้�งที่่�มีีการแก้้ไขเพิ่่�มเติิม) กฎเกณฑ์์
ของหน่่วยงานกำกัับดููแล และสััญญาก่่อตั้้�งทรััสต์์
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 กองทรััสต์์ CPNREIT ไม่่มีีคดีีความ ซึ่่�งเป็็นคู่่�ความหรืือคู่่�กรณีี โดยที่่�คดีีหรืือข้้อพิิพาทในชั้้�นอนุุญาโตตุุลาการ หรืือ
ข้้อพิิพาททางกฎหมายอื่่�นใดที่่�มีีนััยสำคััญ และเกี่่�ยวข้้องโดยตรงกัับธุุรกิิจของกองทรััสต์์ที่่�ผู้้�จััดการกองทรััสต์์เชื่่�อว่่าจะส่่งผลกระทบใน
ทางลบอย่่างร้้ายแรงต่่อกองทรััสต์์ที่่�มีีจำนวนสููงกว่่าร้้อยละ 5 ของมููลค่่าทรััพย์์สิินสุุทธิิของกองทรััสต์์ สถานะการเงิิน ผลการดำเนิินงาน และ
แนวโน้้มการดำเนิินการในอนาคต รวมถึึงไม่่มีีมีีข้้อพิิพาทใดที่่�กระทบต่่อการจััดหาประโยชน์์จากอสัังหาริิมทรััพย์์ที่่�กองทรััสต์์บริิหารอยู่่�อย่่างมีี
นััยสำคััญ
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รายงานประจำ�ปี 2564

เหตุุการณ์์ที่่�สำำ�คััญและข้้อมููลสำำ�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�มทำการซื้้�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�อนำเงิินมาชํําระหนี้้�ตามสััญญาเงิินกู้้�ยืืมหรืือหนี้้�ใด ๆ และ
นํํามาใช้้จ่่ายต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการออกหุ้้�นกู้้�และการชํําระหนี้้�ดัังกล่่าว

ปีี 2562
•
•
•
•
•
•

วัันที่่� 8 กุุมภาพัันธ์์ 2562 CPNREIT ได้้ดำเนิินการออกหุ้้�นกู้้�จำนวน 4,495 ล้้านบาท (เป็็นการออกภายใต้้โครงการหุ้้�นกู้้�
(Medium Term Note Program: MTN) ของ CPNREIT วงเงิิน 16,250 ล้้านบาท) เพื่่�อนำเงิินมาชํําระหนี้้�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 ได้้มีีมติิรัับทราบการลาออกของ นายชาลีี มาดาน
พ้้นจากตำแหน่่งกรรมการอิิสระ และประธานกรรมการของบริิษััท โดยมีีผลตั้้�งแต่่วัันที่่� 31 สิิงหาคม 2562 และอนุุมััติิแต่่งตั้้�ง
นายพงศกร เที่่�ยงธรรม เข้้าดำรงตำแหน่่งกรรมการอิิสระ และกรรมการของบริิษััท โดยมีีผลตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 กัันยายน 2562
วัันที่่� 22 สิิงหาคม 2562 ที่่�ประชุุมวิิสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นครั้้�งที่่� 1/2562 ของผู้้�จััดการกองทรััสต์์ ได้้มีีมติิอนุุมััติิแต่่งตั้้�ง นางอวยพร
ฟููตระกููล เข้้าดำรงตำแหน่่งกรรมการอิิสระ และกรรมการของบริิษััทฯ 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 (www.cpnreit.com)
วัันที่่� 9 ธัันวาคม 2562 ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยและ ฟุุตซี่่� รััสเซล (FTSE Russell) ประกาศผลการทบทวน
รายชื่่�อหลัักทรััพย์์ชุุดใหม่่ที่่�จะใช้้ในการคำนวณ FTSE SET Index Series มีีผลวัันที่่� 23 ธัันวาคม 2562 เป็็นต้้นไป
โดย CPNREIT ได้้รัับการคััดเลืือกอยู่่�ใน FTSE SET Mid Cap Index
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ปีี 2563
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•

CPNREIT ได้้ลงทุุนในโครงการอาคารสำนัักงานเดอะไนน์์ ทาวเวอร์์ส เมื่่�อวัันที่่� 1 มีีนาคม 2563 และโครงการอาคารสำนัักงาน
ยููนิิลีีเวอร์์ เฮ้้าส์์ เมื่่�อวัันที่่� 2 มีีนาคม 2563 โดยได้้ดํําเนิินการจดทะเบีียนที่่�สํํานัักงานที่่�ดิินเพื่่�อรัับโอนสิิทธิิการเช่่าใน
อสัังหาริิมทรััพย์์ทั้้�งสองโครงการจาก GLANDRT เมื่่�อวัันที่่� 2 มีีนาคม 2563

•

CPNREIT ได้้จดทะเบีียนสิิทธิิการเช่่าโครงการเซ็็นทรััล พระราม 2 (ช่่วงต่่ออายุุ) ที่่�สํํานัักงานที่่�ดิินเมื่่�อวัันที่่� 31 มีีนาคม 2563
โดยจะเริ่่�มชำระค่่าเช่่าสำหรัับโครงการเซ็็นทรััล 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�งจำเป็็นต่่อการดำรงชีีพ ร้้านอาหารให้้
ซื้้�อกลัับบ้้าน และธนาคารที่่�ยัังเปิิดให้้บริิการได้้ตามประกาศของหน่่วยงานภาครััฐที่่�เกี่่�ยวข้้อง

•

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

•

โครงการเซ็็นทรััล พระราม 2 เริ่่�มดำเนิินการปรัับปรุุงครั้้�งใหญ่่ตั้้�งแต่่เดืือนกรกฎาคม 2563 เป็็นต้้นไป โดยทยอยทำทีีละเฟส
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
ต่่อสำนัักงานคณะกรรมการกำกัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ (สำนัักงาน ก.ล.ต.) เพื่่�อออกและเสนอขายหน่่วยทรััสต์์
เพิ่่�มเติิมจำนวนไม่่เกิิน 355,557,300 หน่่วย โดยนำเงิินที่่�ได้้จากการเพิ่่�มทุุนไปลงทุุนในเซ็็นทรััล มารีีนา และเซ็็นทรััล ลำปาง
มููลค่่าการลงทุุนทั้้�งสิ้้�น 5,672 ล้้านบาท (ไม่่รวมค่่าธรรมเนีียมการจดทะเบีียน ภาษีีมููลค่่าเพิ่่�ม และอากรแสตมป์์ รวมตลอดจน
ค่่าธรรมเนีียม และค่่าใช้้จ่่ายอื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง) สำหรัับการลงทุุนในเซ็็นทรััล สุุราษฏร์์ธานีี และเซ็็นทรััล อุุบล ผู้้�จััดการกอง
ทรััสต์์จะพิิจารณาลงทุุนเมื่่�อสภาวะการลงทุุนในตลาดทุุนเอื้้�ออำนวยต่่อการออกและเสนอขายหน่่วยทรััสต์์ เพื่่�อให้้มีีการลงทุุน
ครบถ้้วนตามมติิที่่�ประชุุมวิิสามััญผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ ครั้้�งที่่� 1/2562

รายงานประจำ�ปี 2564

ปีี 2564
•

วัันที่่� 25 กุุมภาพัันธ์์ 2564 CPNREIT ได้้นำเงิินที่่�ได้้จากการเพิ่่�มทุุนจำนวน 6,578 ล้้านบาท โดยการออกและเสนอขาย
หน่่วยทรััสต์์เพิ่่�มเติิมจำนวน 355,557,300 หน่่วย ที่่�ราคาเสนอขาย 18.50 บาทต่่อหน่่วย ไปลงทุุนในเซ็็นทรััล มารีีนา และ
เซ็็นทรััล ลำปาง ในมููลค่่าทั้้�งสิ้้น� ไม่่เกิิน 5,672 ล้้านบาท (ไม่่รวมค่า่ ธรรมเนีียมการจดทะเบีียน ภาษีีมููลค่่าเพิ่่�ม และอากรแสตมป์์
รวมตลอดจนค่่าธรรมเนีียม และค่่าใช้้จ่่ายอื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง) และชำระคืืนเงิินกู้้�ยืืมบางส่่วน
รายละเอีียดทรััพย์์สิินที่่�ลงทุุนเพิ่่�มเติิม
รายละเอียด

•

เซ็นทรัล มารีนา

เซ็นทรัล ลำ�ปาง

พื้้�นที่่�ให้้เช่่า

14,793 ตารางเมตร

15,863 ตารางเมตร

อายุุสิิทธิิการเช่่า

14 ปีี 2 เดืือน 6 วััน
สิ้้�นสุุดวัันที่่� 30 เมษายน 2578

20 ปีี 9 เดืือน 22 วััน
สิ้้�นสุุดวัันที่่� 16 ธัันวาคม 2584

มููลค่่าการลงทุุน

2,574 ล้้านบาท

3,098 ล้้านบาท

วัันที่่� 31 มีีนาคม 2564 กองทรััสต์์ CPNREIT ได้้ออกหุ้้�นกู้้� 2 ชุุด มููลค่่ารวมทั้้�งหมด 3,500 ล้้านบาท เสนอขายวงแคบไม่่เกิิน
10 ราย (PP10) เพื่่�อชำระคืืนหนี้้� โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
-

CPNREIT243A มููลค่่า 2,000 ล้้านบาท อายุุ 3 ปีี ครบกำหนดไถ่่ถอนปีี 2567 อััตราดอกเบี้้�ยคงที่่�ร้้อยละ 1.50 กำหนด
ชำระดอกเบี้้�ยทุุก ๆ 6 เดืือน ตลอดอายุุหุ้้�นกู้้�

-

CPNREIT263A มููลค่่า 1,500 ล้้านบาท อายุุ 5 ปีี ครบกำหนดไถ่่ถอนปีี 2569 อััตราดอกเบี้้�ยคงที่่�ร้้อยละ 2.13 กำหนด
ชำระดอกเบี้้�ยทุุก ๆ 6 เดืือน ตลอดอายุุหุ้้�นกู้้�

โดย TRIS ได้้จััดอัันดัับเครดิิตหุ้้�นกู้้�ไม่่ด้้อยสิิทธิิ ไม่่มีีหลัักประกััน ทั้้�ง 2 ชุุด ที่่�ระดัับ “AA” เมื่่�อวัันที่่� 21 เมษายน 2564
•

วัันที่่� 30 กรกฎาคม 2564 TRIS ได้้คงอัันดัับเครดิิตองค์์กร และหุ้้�นกู้้�ไม่่ด้อ้ ยสิิทธิิ ไม่่มีีหลัักประกัันของ CPNREIT ที่่ร� ะดัับ “AA”
แนวโน้้มอัันดัับเครดิิต “Negative” หรืือ “ลบ”

•

วัันที่่� 13 สิิงหาคม 2564 กองทรััสต์์ CPNREIT ได้้ออกหุ้้�นกู้้� 2 ชุุด มููลค่่ารวมทั้้�งหมด 2,650 ล้้านบาท เสนอขายนัักลงทุุน
สถาบัันและเพื่่�อชำระคืืนหนี้้� โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
-

CPNREIT268A มููลค่่า 1,650 ล้้านบาท อายุุ 5 ปีี ครบกำหนดไถ่่ถอนปีี 2569 อััตราดอกเบี้้�ยคงที่่�ร้้อยละ 1.65 กำหนด
ชำระดอกเบี้้�ยทุุก ๆ 6 เดืือน ตลอดอายุุหุ้้�นกู้้�

-

CPNREIT318A มููลค่่า 1,000 ล้้านบาท อายุุ 10 ปีี ครบกำหนดไถ่่ถอนปีี 2574 อััตราดอกเบี้้�ยคงที่่�ร้้อยละ 2.96 กำหนด
ชำระดอกเบี้้�ยทุุก ๆ 6 เดืือน ตลอดอายุุหุ้้�นกู้้�

โดย TRIS ได้้จััดอัันดัับเครดิิตหุ้้�นกู้้�ไม่่ด้้อยสิิทธิิ ไม่่มีีหลัักประกััน ทั้้�ง 2 ชุุด ที่่�ระดัับ “AA” เมื่่�อวัันที่่� 30 กรกฎาคม 2564
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ข้้อมููลสำำ�คััญอื่่�น
การลงทุุนในทรััพย์์สินิ เพิ่่�มเติิมตามมติิที่ป่� ระชุุมวิิสามััญ
ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ CPNREIT ครั้้�งที่่� 1/2562
สืืบเนื่่� อ งจากเกิิ ด สถานการณ์์ ก ารแพร่่ ร ะบาดของ COVID-19
ในปีี 2563 ซึ่่�งทำให้้สภาวะการลงทุุนในตลาดทุุนมีีความผัันผวน
อย่่างรุุนแรง ผู้้�จััดการกองทรััสต์์จึึงเห็็นสมควรให้้เลื่่�อนแผนการออก
และเสนอขายหน่่วยทรััสต์์ออกไปก่่อน โดยได้้ทำการแจ้้งข่่าวผ่่านทาง
เว็็บไซต์์ของกองทรััสต์์และของตลาดหลัักทรััพย์์ฯ เมื่่อ� วัันที่่� 12 มีีนาคม
2563 ซึ่่ง� ตามประกาศคณะกรรมการกำกัับตลาดทุุน ที่่� ทจ. 49/2555
เรื่่�อง การออกและเสนอขายหน่่วยทรััสต์์ของทรััสต์์เพื่่�อการลงทุุนใน
อสัังหาริิมทรััพย์์ ฉบัับลงวัันที่่� 21 พฤศจิิกายน 2555 (รวมทั้้�งที่่�ได้้มีี
การแก้้ไขเพิ่่�มเติิม) (“ประกาศที่่� ทจ. 49/2555”) กำหนดให้้ผู้้�จััดการ
กองทรััสต์์ต้้องเสนอขายหน่่วยทรััสต์์ให้้แล้้วเสร็็จภายใน 6 เดืือน
นัับแต่่วัันที่่�สำนัักงาน 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
สำนัักงาน ก.ล.ต. ได้้ออกประกาศคณะกรรมการกำกัับตลาดทุุน
ที่่� ทน/จ. 36/2563 เรื่่�อง การผ่่อนผัันการดำเนิินการของกองทุุนรวม
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 โดย
ประกาศดัังกล่่าวกำหนดให้้ผู้้�ได้้รัับอนุุญาตที่่�ไม่่สามารถเสนอขาย
หน่่วยทรััสต์์ให้้แล้้วเสร็็จภายในระยะเวลาที่่�กำหนดในประกาศที่่� ทจ.
49/2555 เนื่่�องจากได้้รัับผลกระทบจากสถานการณ์์ COVID-19
สามารถยื่่น� ขอขยายระยะเวลาการเสนอขายหน่่วยทรััสต์์ต่อ่ สำนัักงาน
ก.ล.ต. ได้้ออกไปอีีก 6 เดืือน ซึ่่�งผู้้�จััดการกองทรััสต์์ได้้ดำเนิินการ
ยื่่น� ขอขยายระยะเวลาตามประกาศดัังกล่่าวต่่อสำนัักงาน ก.ล.ต. แล้้ว
ซึ่่� ง ทำให้้ ร ะยะเวลาการเสนอขายหน่่ วยท รัั ส ต์์ สิ้้� น สุุ ด ในวัั น ที่่�
23 กุุมภาพัันธ์์ 2564 แทน
เมื่่�อสภาวะการลงทุุนโดยรวมในตลาดทุุนมีีทิิศทางการฟื้้�นตััวที่่�ดีีขึ้้�น
และเพื่่�อให้้การดำเนิินการลงทุุนในทรััพย์์สิินเพิ่่�มเติิมเป็็นไปตาม
แผนงานที่่�ได้้รัับอนุุมััติิจากที่่�ประชุุมวิิสามััญ ครั้้�งที่่� 1/2562 ผู้้�จััดการ
กองทรััสต์์ได้้ยื่่�นแบบแสดงรายการข้้อมููลการเสนอขายหน่่วยทรััสต์์
และร่่ า งหนัั ง สืือชี้้� ชว นต่่ อ สำนัั ก งาน ก.ล.ต. อีีกครั้้� ง เมื่่� อ วัั น ที่่�
24 พฤศจิิกายน 2563 เพื่่�อออกและเสนอขายหน่่วยทรััสต์์เพิ่่�มเติิม
ในจำนวนไม่่เกิิน 355,557,300 หน่่วย (“หน่่วยทรััสต์์เพิ่่�มเติิม”) และ
กำหนดราคาเสนอขายสุุดท้้าย 18.50 บาทต่่อหน่่วย โดยจััดสรรตาม
มติิที่่�ประชุุมวิิสามััญ ครั้้�งที่่� 1/2562 โดยมีีวััตถุุประสงค์์ในการนำเงิิน
ที่่�ได้้จากการเพิ่่�มทุุนไปดำเนิินการดัังต่่อไปนี้้�
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รายงานประจำ�ปี 2564

1) เพื่่�อนำเงิินที่่�ได้้จากการเพิ่่�มทุุน ซึ่่�งรวมกัับเงิินกู้้�ยืืมเงิิน (ถ้้ามีี)
และ/หรืือ เงิิ น ทุุ น หมุุ น เวีียนไปลงทุุ น ในโครงการเซ็็ น ทรัั ล
มารีีนา และโครงการเซ็็นทรััล ลำปาง (รวมเรีียกว่่า “ทรััพย์์สิิน
ที่่�จะลงทุุนเพิ่่�มเติิม”) ในมููลค่่าทั้้�งสิ้้�นไม่่เกิิน 5,672 ล้้านบาท
(ไม่่รวมค่า่ ธรรมเนีียมการจดทะเบีียน ภาษีีมููลค่่าเพิ่่�ม และอากร
แสตมป์์ รวมตลอดจนค่่ า ธรรมเนีียม และค่่ า ใช้้ จ่่ า ยอื่่� น ๆ
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง) และ/หรืือ
2) เพื่่อ� ชำระหนี้้�จากการกู้้�ยืืมที่่ใ� ช้้ลงทุุนในโครงการอาคารสำนัักงาน
เดอะไนน์์ ทาวเวอร์์ส และโครงการอาคารสำนัักงานยููนิิลีีเวอร์์
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 สำหรัับการระดมทุุนและการลงทุุน
ในทรััพย์์สิินที่่�จะลงทุุนเพิ่่�มเติิม และ/หรืือ
4) เพื่่�อเป็็นเงิินทุุนหมุุนเวีียนของ CPNREIT
ทั้้� ง นี้้� CPNREIT ได้้ รัั บ เงิิ น สุุ ทธิิ จ ากการเพิ่่� มทุุ น จำนวน
6,493,026,617.70 บาท รายละเอีียดตามแจ้้งข่่าวผ่่านทางเว็็บไซต์์
ของตลาดหลัักทรััพย์์ฯ เมื่่อ� วัันที่่� 24 กุุมภาพัันธ์์ 2564 และหน่่วยทรััสต์์
เพิ่่�มทุนุ จำนวน 355,557,300 หน่่วย เริ่่มซื้้
� อ� ขายในตลาดหลัักทรััพย์์ฯ
วัันที่่� 2 มีีนาคม 2564 โดย CPNREIT ได้้นำเงิินที่่�ได้้จากการเพิ่่�มทุุน
ข้้างต้้นเข้้าลงทุุนในโครงการเซ็็นทรััล มารีีนา และโครงการเซ็็นทรััล
ลำปาง ในวัันที่่� 25 กุุมภาพัันธ์์ 2564 โดยมีีมููลค่่าทรััพย์์สินิ ที่่เ� ข้้าลงทุุน
จำนวนทั้้�งสิ้้�น 5,672 ล้้านบาท (ไม่่รวมค่่าธรรมเนีียมการจดทะเบีียน
ภาษีีมููลค่่าเพิ่่�ม อากรแสตมป์์ ค่่าธรรมเนีียม และค่่าใช้้จ่่ายอื่่�น ๆ ที่่�
เกี่่�ยวข้้อง) โดยรายละเอีียดทรััพย์์สิินที่่�ลงทุุนเพิ่่�มเติิมสรุุปได้้ดัังนี้้�

รายละเอียด

โครงการเซ็นทรัล มารีนา

โครงการเซ็นทรัล ลำ�ปาง

ที่่�ตั้้�ง

เลขที่่� 78/54 และ 78/12 หมู่่� 9 ถนนพััทยาสาย 2
ตำบลหนองปรืือ อำเภอบางละมุุง จัังหวััดชลบุุรีี
20260

เลขที่่� 319 ถนนซุุปเปอร์์ไฮเวย์์สาย ลำปาง-งาว
ตำบลสวนดอก อำเภอเมืืองลำปาง จัังหวััดลำปาง 52100

พื้้�นที่่�ให้้เช่่า

14,793 ตารางเมตร

15,863 ตารางเมตร

ลัักษณะการลงทุุน

สิิทธิิการเช่่า/เช่่าช่่วงอสัังหาริิมทรััพย์์ สิิทธิิการเช่่างาน สิิทธิิการเช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์ สิิทธิิการเช่่างาน ระบบ และ
ระบบ และกรรมสิิทธิ์์�ในสัังหาริิมทรััพย์์
กรรมสิิทธิ์์�ในสัังหาริิมทรััพย์์

ระยะเวลาการลงทุุน 14 ปีี 2 เดืือน 6 วััน (ตั้้�งแต่่วัันที่่� 25 กุุมภาพัันธ์์
2564 ถึึงวัันที่่� 30 เมษายน 2578)

20 ปีี 9 เดืือน 22 วััน (ตั้้�งแต่่วัันที่่� 25 กุุมภาพัันธ์์ 2564
ถึึงวัันที่่� 16 ธัันวาคม 2584)

มููลค่่าการลงทุุน

3,098 ล้้านบาท

2,574 ล้้านบาท

อนึ่่�ง สำหรัับการลงทุุนในโครงการเซ็็นทรััล สุุราษฎร์์ธานีี และโครงการเซ็็นทรััล อุุบล ผู้้�จััดการกองทรััสต์์จะพิิจารณาลงทุุนในทรััพย์์สิินดัังกล่่าว
เมื่่�อสภาวะการลงทุุนในตลาดทุุนเอื้้�ออำนวยต่่อการออกและเสนอขายหน่่วยทรััสต์์ เพื่่�อให้้มีีการลงทุุนครบถ้้วนตามมติิที่่�ประชุุมวิิสามััญ ครั้้�งที่่�
1/2562
ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์สามารถศึึกษาข้้อมููลของกองทรััสต์์เพิ่่�มเติิมได้้จากแบบแสดงรายการข้้อมููลประจำปีี (แบบ 56-REIT1) ที่่�แสดงไว้้ใน
www.sec.or.th หรืือ www.cpnreit.com
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ข้้อมููลหน่่วยทรััสต์์และผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์

1. ข้้อมููลหน่่วยทรััสต์์และข้้อมููลราคาหลัักทรััพย์์
1) ข้้อมููลหน่่วยทรััสต์์ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
ทุุนชำระแล้้ว
มููลค่่าที่่�ตราไว้้
จำนวนหน่่วยทรััสต์์

31,457,365,521 บาท
12.2566 บาทต่่อหน่่วย
2,568,034,000 หน่่วย

2) ข้้อมููลราคาหลัักทรััพย์์ ณ วัันที่่� 30 ธัันวาคม 2564
ราคาปิิด ณ วัันที่่� 30 ธัันวาคม 2564
ราคาสููงสุุด
ราคาต่่ำสุุด
ราคาเฉลี่่�ย
มููลค่่าตามราคาตลาด ณ วัันที่่� 30 ธัันวาคม 2564
มููลค่่าการซื้้�อขายเฉลี่่�ยต่่อปีี
ปริิมาณการซื้้�อขายเฉลี่่�ยต่่อปีี
มููลค่่าสิินทรััพย์์สุุทธิิ
ณ วัันที่่� 31 ธ.ค. 2563
ณ วัันที่่� 31 ธ.ค. 2564

20.20
23.90
18.10
20.56
51,874.29
12,380.78
584,919.81

บาทต่่อหน่่วย
บาทต่่อหน่่วย
บาทต่่อหน่่วย
บาทต่่อหน่่วย
ล้้านบาท
ล้้านบาท
พัันหน่่วย

28,043,980,974 บาท
33,818,784,096 บาท

3) การลดทุุนชำำ�ระแล้้ว
นัับแต่่ก่่อตั้้�ง CPNREIT ได้้มีีการลดทุุนชำระแล้้วรวม 7 ครั้้�ง เพื่่�อจ่่ายให้้แก่่ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ เนื่่�องจากการจ่่ายคืืนสภาพคล่่องส่่วนเกิิน
โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
ครั้งที่

ผลการดำ�เนินงาน

จำ�นวนเงินลดทุน
(บาท)

เงินลดทุนต่อหน่วย
(บาท)

วันปิดสมุด
ทะเบียน

วันที่จ่ายเงิน

1/2561
2/2563
3/2563
4/2564

29 	พ.ย. – 31 	ธ.ค. 2560
1 เม.ย. – 30 ก.ย. 2563
1 	ต.ค. – 31 	ธ.ค. 2563
1 ม.ค. - 31 มีี.ค. 2564

636,972,041.9
464,620,107.0
577,898,914.0
515,147,620.8

0.2879
0.2100
0.2612
0.2006

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

22 	มีี.ค. 2561
8 	ธ.ค. 2563
5 	มีี.ค. 2564
10 	มิิ.ย. 2564

5/2564
6/2564
7/2564

1 เม.ย. - 30 มิิ.ย. 2564
1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2564
1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2564

263,223,487.3
215,714,855.3
413,196,670.6

0.1025
0.0840
0.1609

26 ส.ค. 2564
19 	พ.ย. 2564
3	มีี.ค. 2565

10 ก.ย. 2564
2 	ธ.ค. 2564
17 	มีี.ค. 2565

หมายเหตุุ: *วัันกำหนดรายชื่่�อผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์
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เหตุุแห่่งการลดทุุน
ครั้งที่

1/2561

เหตุแห่งการลดทุน

•
•

กองทรััสต์์มีีเงิินสดคงเหลืือที่่�เกิิดจากการดำเนิินงานก่่อนการแปลงสภาพเป็็นกองทรััสต์์ รวมถึึงเงิินสดคงเหลืือที่่�เกิิด
จากรายการค้้างรัับก่่อนการแปลงสภาพกองทรััสต์์ และส่่วนกำไรสุุทธิิที่่�ปรัับปรุุงแล้้วเกิินกว่่ากำไรสุุทธิิทางบััญชีี
มููลค่่าอสัังหาริิมทรััพย์์หรืือสิิทธิกิ ารเช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์ลดลงจากการประเมิินมููลค่่าหรืือสอบทานการประเมิินมููลค่่า
ทรััพย์์สิิน

2/2563

•

มููลค่่าอสัังหาริิมทรััพย์์หรืือสิิทธิกิ ารเช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์ลดลงจากการประเมิินมููลค่่าหรืือสอบทานการประเมิินมููลค่่า
ทรััพย์์สิิน

3/2563

•

มููลค่่าอสัังหาริิมทรััพย์์หรืือสิิทธิกิ ารเช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์ลดลงจากการประเมิินมููลค่่าหรืือสอบทานการประเมิินมููลค่่า
ทรััพย์์สิิน

4/2564

•

กองทรััสต์์มีีสภาพคล่่องส่่วนเกิินจากการบัันทึึกค่่าใช้้จ่่ายที่่�ไม่่ใช่่เงิินสด ซึ่่�งเป็็นการบัันทึึกบััญชีีตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิิน

5/2564

•

กองทรััสต์์มีีสภาพคล่่องส่่วนเกิินจากการบัันทึึกค่่าใช้้จ่่ายที่่�ไม่่ใช่่เงิินสด ซึ่่�งเป็็นการบัันทึึกบััญชีีตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิิน

6/2564

•

มููลค่่าอสัังหาริิมทรััพย์์หรืือสิิทธิกิ ารเช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์ลดลงจากการประเมิินมููลค่่าหรืือสอบทานการประเมิินมููลค่่า
ทรััพย์์สิิน

7/2564

•

กองทรััสต์์มีีสภาพคล่่องส่่วนเกิินจากการบัันทึึกค่่าใช้้จ่่ายที่่�ไม่่ใช่่เงิินสด ซึ่่�งเป็็นการบัันทึึกบััญชีีตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิิน

2. 	ตราสารที่่�กองทรััสต์์เป็็นผู้้�ออก
ในปีี 2564 CPNREIT ได้้ทยอยออกหุ้้�นกู้้�รวมทั้้�งหมด 4 ชุุด โดยมีีรายละเอีียด ดัังนี้้�
•

วัันที่่� 31 มีีนาคม 2564 กองทรััสต์์ CPNREIT ได้้ออกหุ้้�นกู้้� 2 ชุุด มููลค่่ารวมทั้้�งหมด 3,500 ล้้านบาท เสนอขายวงแคบไม่่เกิิน 10 ราย
(PP10) เพื่่�อชำระคืืนหนี้้� โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
-

CPNREIT243A มููลค่่า 2,000 ล้้านบาท อายุุ 3 ปีี ครบกำหนดไถ่่ถอนปีี 2567 อััตราดอกเบี้้�ยคงที่่�ร้้อยละ 1.50 กำหนดชำระ
ดอกเบี้้�ยทุุก ๆ 6 เดืือน ตลอดอายุุหุ้้�นกู้้�

-

CPNREIT263A มููลค่่า 1,500 ล้้านบาท อายุุ 5 ปีี ครบกำหนดไถ่่ถอนปีี 2569 อััตราดอกเบี้้�ยคงที่่�ร้้อยละ 2.13 กำหนดชำระ
ดอกเบี้้�ยทุุก ๆ 6 เดืือน ตลอดอายุุหุ้้�นกู้้�
โดย TRIS ได้้จััดอัันดัับเครดิิตหุ้้�นกู้้�ไม่่ด้้อยสิิทธิิ ไม่่มีีหลัักประกััน ทั้้�ง 2 ชุุด ที่่�ระดัับ “AA” เมื่่�อวัันที่่� 21 เมษายน 2564

•

วัันที่่� 13 สิิงหาคม 2564 กองทรััสต์์ CPNREIT ได้้ออกหุ้้�นกู้้� 2 ชุุด มููลค่่ารวมทั้้�งหมด 2,650 ล้้านบาท เสนอขายนัักลงทุุนสถาบัันและ เพื่่�อ
ชำระคืืนหนี้้� โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
-

CPNREIT268A มููลค่่า 1,650 ล้้านบาท อายุุ 5 ปีี ครบกำหนดไถ่่ถอนปีี 2569 อััตราดอกเบี้้�ยคงที่่�ร้้อยละ 1.65 กำหนดชำระดอกเบี้้�ย
ทุุก ๆ 6 เดืือน ตลอดอายุุหุ้้�นกู้้�

-

CPNREIT318A มููลค่่า 1,000 ล้้านบาท อายุุ 10 ปีี ครบกำหนดไถ่่ถอนปีี 2574 อััตราดอกเบี้้�ยคงที่่ร้� อ้ ยละ 2.96 กำหนดชำระดอกเบี้้�ย
ทุุก ๆ 6 เดืือน ตลอดอายุุหุ้้�นกู้้�
โดย TRIS ได้้จััดอัันดัับเครดิิตหุ้้�นกู้้�ไม่่ด้้อยสิิทธิิ ไม่่มีีหลัักประกััน ทั้้�ง 2 ชุุด ที่่�ระดัับ “AA” เมื่่�อวัันที่่� 30 กรกฎาคม 2564
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ทั้้�งนี้้� CPNREIT ได้้ทยอยออกหุ้้�นกู้้�ตั้้�งแต่่เดืือนสิิงหาคม 2561 เป็็นต้้นมา เพื่่�อชำระคืืนเงิินกู้้�ตามสััญญา ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 CPNREIT
มีีหุ้้�นกู้้�รวมทั้้�งหมด 6 ชุุด โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
หุ้น/1

มูลค่า
(ล้านบาท)

วันที่ออกหุ้นกู้

วันครบกำ�หนด
ไถ่ถอน

อายุหุ้นกู้

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละ)

หลัก
ประกัน

อันดับ
เครดิต/2

CPNREIT288A
CPNREIT232A
CPNREIT243A
CPNREIT263A
CPNREIT268A
CPNREIT318A

7,390
1,795
2,000
1,500
1,650
1,000

17 ส.ค. 2561
8 ก.พ. 2562
31 มีี.ค. 2564
31 มีี.ค. 2564
13 ส.ค. 2564
13 ส.ค. 2564

17 ส.ค. 2571
8 ก.พ. 2566
31 มีี.ค. 2567
31 มีี.ค. 2569
13 ส.ค. 2569
13 ส.ค. 2574

10 ปีี
4 ปีี
3 ปีี
5 ปีี
5 ปีี
10 ปีี

3.80
3.30
1.50
2.13
1.65
2.96

ไม่่มีี
ไม่่มีี
ไม่่มีี
ไม่่มีี
ไม่่มีี
ไม่่มีี

AA
AA
AA
AA
AA
AA

หมายเหตุุ:
/1
CPNREIT ได้้ขึ้้น� ทะเบีียนหุ้้�นกู้้�กัับสมาคมตลาดตราสารหนี้้ไ� ทย (ThaiBMA) ภายในวัันออกหุ้้�นกู้้�แต่่ละชุุด และจะคงให้้หุ้้�นกู้้�เป็็นหลัักทรััพย์์ขึ้้น� ทะเบีียนกัับสมาคมตลาด
ตราสารหนี้้�ไทยหรืือศููนย์์ซื้้�อขายอื่่�นใดที่่�ได้้รัับใบอนุุญาตและจดทะเบีียนกัับสำนัักงานคณะกรรมการกำกัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ตลอดอายุุหุ้้�นกู้้�
/2
เมื่่�อวัันที่่� 30 กรกฎาคม 2564 TRIS ได้้คงอัันดัับเครดิิตองค์์กร และหุ้้�นกู้้�ไม่่ด้้อยสิิทธิิ ไม่่มีีหลัักประกัันของ ของ CPNREIT ที่่�ระดัับ “AA” และแนวโน้้มอัันดัับเครดิิต
“Negative” หรืือ “ลบ”ได้้รัับการจััดอัันดัับเครดิิตของหุ้้�นกู้้�ไม่่ด้้อยสิิทธิิ และไม่่มีีหลัักประกัันจาก TRIS

3. โครงสร้้างผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์

ณ วัันที่่� 30 ธัันวาคม 2564 กองทรััสต์์มีีผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ตามสมุุดทะเบีียน รายใหญ่่ 10 ลำดัับแรก ดัังนี้้�
ลำ�ดับ

ผู้ถือหน่วยทรัสต์

1
2
3
4

บริิษััท เซ็็นทรััลพััฒนา จำกััด (มหาชน)/1
บริิษััท เซ็็นทรััลพััฒนา ดีีเวลลอปเม้้นท์์ จำกััด/1
สำนัักงานประกัันสัังคม
กองทุุนเปิิด ทีีเอ็็มบีี อีีสท์์สปริิง พร็็อพเพอร์์ตี้้� แอนด์์ อิินฟราสตรััค
เจอร์์ อิินคััม พลััส เฟล็็กซิิเบิ้้�ล
ธนาคาร ออมสิิน
กองทุุนเปิิด เค Property Infra Flexible
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED
PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND
DEUTSCHE BANK AG SINGAPORE - PWM
กองทุุนเปิิด เอ็็มเอฟซีี พร็็อพเพอร์์ตี้้� ดิิวิิเดนด์์ ฟัันด์์
รวมผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์สููงสุุด 10 รายแรก
ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์รายย่่อยอื่่�น
รวม

5
6
7
8
9
10

หมายเหตุุ:
/1
เป็็นบริิษััทในกลุ่่�มเซ็็นทรััลพััฒนา
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จำ�นวนหน่วยทรัสต์

สัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์
(ร้อยละ)

661,697,175
115,892,862
112,885,900
74,511,300

25.77
4.51
4.40
2.90

64,875,993
60,007,610
57,515,400
55,012,278
36,500,000
31,419,950
1,270,318,468
1,297,715,532
2,568,034,000

2.53
2.34
2.24
2.14
1.42
1.22
49.47
50.53
100.00

4. การจ่่ายประโยชน์์ตอบแทนของกองทรััสต์์
1) นโยบายการจ่่ายผลประโยชน์์ตอบแทน
•

ผู้้�จััดการกองทรััสต์์จะจ่่ายประโยชน์์ตอบแทนให้้แก่่ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 90 (เก้้าสิิบ) ของกำไรสุุทธิิที่่�ปรัับปรุุงแล้้ว
ในแต่่ละรอบปีีบััญชีี โดยจะจ่่ายไม่่น้้อยกว่่าปีีละ 2 (สอง) ครั้้�ง และจะจ่่ายภายใน 90 (เก้้าสิิบ) วัันนัับแต่่วัันสิ้้�นรอบปีีบััญชีีหรืือรอบ
ระยะเวลาบััญชีีที่่�มีีการจ่่ายประโยชน์์ตอบแทนนั้้�น แล้้วแต่่กรณีี
		 กำไรสุุทธิิที่่�ปรัับปรุุงแล้้วให้้หมายถึึงกำไรที่่�ปรัับปรุุงด้้วยรายการดัังต่่อไปนี้้�
1. การซ่่อมแซม บำรุุงรัักษา หรืือปรัับปรุุงอสัังหาริิมทรััพย์์ของกองทรััสต์์ตามแผนที่่�กำหนดไว้้อย่่างชััดเจนในแบบแสดงรายการ
ข้้อมููลและหนัังสืือชี้้�ชวน แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำปีี รายงานประจำปีี หรืือที่่�ผู้้�จััดการกองทรััสต์์ได้้แจ้้งให้้ผู้้�ถืือหน่่วย
ทรััสต์์ทราบล่่วงหน้้า
2. การชำระหนี้้�เงิินกู้้�ยืืมหรืือภาระผููกพัันจากการกู้้�ยืืมเงิินของกองทรััสต์์ตามวงเงิินที่่�ระบุุไว้้แบบแสดงรายการข้้อมููลและหนัังสืือ
ชี้้�ชวน แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำปีี รายงานประจำปีี หรืือที่่�ผู้้�จััดการกองทรััสต์์ได้้แจ้้งให้้ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ทราบล่่วงหน้้า
3. การจ่่ายประโยชน์์ตอบแทนให้้แก่่ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ชนิิดที่่�ให้้สิิทธิิในการได้้รัับประโยชน์์ตอบแทนหรืือการคืืนเงิินทุุนใน
ลำดัับแรก (ถ้้ามีี)
	รวมทั้้�ง การปรัับปรุุงด้้วยรายการอื่่�นตามแนวทางปฏิิบััติิที่่�สำนัักงาน ก.ล.ต. กำหนด เพื่่�อพิิจารณาถึึงความจำเป็็นในการ
ดำรงเงิินสดของกองทรััสต์์ให้้เหมาะสม โดยสามารถนำรายการดัังกล่่าวมาปรัับปรุุงกำไรสุุทธิิที่่�ปรัับปรุุงแล้้ว นอกเหนืือจากการหััก
เงิินสำรองในข้้อ 1. 2. และ 3. ได้้
4. กำไรที่่�ยัังไม่่เกิิดขึ้้�น (Unrealized Gain) จากการประเมิินค่่าหรืือการสอบทานการประเมิินค่่าทรััพย์์สิินของกองทรััสต์์
5.	ผลต่่างของรายได้้ค่่าเช่่าที่่�รัับรู้้�ในงบกำไรขาดทุุนและรายได้้ค่่าเช่่าที่่�ได้้รัับจริิงตามสััญญาเช่่า
6.	ผลต่่างของค่่าใช้้จ่า่ ย/ค่่าธรรมเนีียมจ่่ายที่่รั� บั รู้้�ในงบกำไรขาดทุุนและค่่าใช้้จ่า่ ย/ค่่าธรรมเนีียมจ่่ายที่่ไ� ด้้จ่า่ ยจริิงตามสััญญา เช่่น
ดอกเบี้้�ยจ่่ายการกู้้�ยืืมเงิิน เป็็นต้้น
7.	รายการอื่่�น ๆ ที่่�ไม่่สอดคล้้องกัับสถานะเงิินสด เช่่น กำไรจากการเปลี่่�ยนแปลงในมููลค่่ายุุติิธรรมของสิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้
(Right-of-use asset: ROU) ดอกเบี้้�ยจ่่ายจากหนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า และค่่าเช่่าจ่่ายจริิงตามสััญญาเช่่า

2) เงื่่�อนไขและข้้อจำำ�กััดในการจ่่ายประโยชน์์ตอบแทน
•

•
•
•
•
•

•
•
•

ในกรณีีที่่�กองทรััสต์์ CPNREIT มีีกำไรสะสมในรอบระยะเวลาบััญชีีใด ผู้้�จััดการกองทรััสต์์อาจจ่่ายประโยชน์์ตอบแทนให้้ผู้้�ถืือหน่่วย
ทรััสต์์จากกำไรสะสมดัังกล่่าวด้้วยก็็ได้้
ในกรณีีที่่ผู้� ้�จัดั การกองทรััสต์์ไม่่สามารถจ่่ายประโยชน์์ตอบแทนได้้ในระยะเวลาดัังกล่่าว ผู้้�จัดั การกองทรััสต์์จะแจ้้งให้้ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์
ทราบผ่่านระบบสารสนเทศของตลาดหลัักทรััพย์์
ในกรณีีที่่�กองทรััสต์์ CPNREIT ยัังมีียอดขาดทุุนสะสมอยู่่� ผู้้�จััดการกองทรััสต์์จะไม่่จ่่ายประโยชน์์ตอบแทนแก่่ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์
ในการพิิจารณาจ่่ายประโยชน์์ตอบแทน ถ้้าประโยชน์์ตอบแทนที่่�จะประกาศจ่่ายต่่อหน่่วยทรััสต์์ระหว่่างปีีบััญชีีหรืือรอบปีีบััญชีีใดมีี
มููลค่่าต่่ำกว่่าหรืือเท่่ากัับ 0.10 บาท ผู้้�จัดั การกองทรััสต์์สงวนสิิทธิที่ิ จ่� ะไม่่จ่า่ ยประโยชน์์ตอบแทนในครั้้ง� นั้้�น และให้้ยกไปจ่่ายประโยชน์์
ตอบแทนพร้้อมกัันในงวดถััดไปตามวิิธีีการจ่่ายประโยชน์์ตอบแทนที่่�กำหนดไว้้
สำหรัับหลัักเกณฑ์์ในการจ่่ายประโยชน์์ตอบแทน ผู้้�จัดั การกองทรััสต์์จะดำเนิินการให้้เป็็นไปตามที่่ร� ะบุุไว้้ เว้้นแต่่กรณีีที่่ค� ณะกรรมการ
ก.ล.ต. สำนัักงาน ก.ล.ต. และ/หรืือหน่่วยงานอื่่�นใดที่่�มีีอำนาจตามกฎหมายได้้แก้้ไขเปลี่่�ยนแปลง เพิ่่�มเติิม ประกาศ กำหนด สั่่�งการ
เห็็นชอบ และ/หรืือผ่่อนผัันเป็็นอย่่างอื่่�น ผู้้�จััดการกองทรััสต์์จะดำเนิินการให้้เป็็นไปตามนั้้�น
ผู้้�จััดการกองทรััสต์์จะจ่่ายประโยชน์์ตอบแทนให้้แก่่ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ตามสััดส่่วนการถืือหน่่วยของผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์แต่่ละราย ทั้้�งนี้้�
ผู้้�จััดการกองทรััสต์์ขอสงวนสิิทธิิในการที่่�จะไม่่จ่่ายประโยชน์์ตอบแทนให้้แก่่ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ที่่�ถืือหน่่วยทรััสต์์เกิินกว่่าอััตราหรืือไม่่
เป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์ที่ก่� ำหนดในประกาศ ทจ.49/2555 เฉพาะในส่่วนที่่เ� กิินหรืือไม่่เป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์ดังั กล่่าว และให้้ประโยชน์์
ตอบแทนในส่่วนที่่�ไม่่อาจจ่่ายให้้แก่่ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ดัังกล่่าวตกเป็็นของผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์รายอื่่�นตามสััดส่่วนการถืือหน่่วยทรััสต์์
ผู้้�จัดั การกองทรััสต์์จะประกาศการจ่่ายประโยชน์์ตอบแทน วัันปิิดสมุุดทะเบีียนและอััตราประโยชน์์ตอบแทน โดยการแจ้้งผู้้�ถืือหน่่วย
ทรััสต์์ที่่�มีีชื่่�ออยู่่�ในทะเบีียนผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ ณ วัันปิิดสมุุดทะเบีียน ผ่่านระบบสารสนเทศของตลาดหลัักทรััพย์์ฯ และจะแจ้้งให้้
ทรััสตีีทราบเป็็นลายลัักษณ์์อัักษร
ผู้้�จัดั การกองทรััสต์์จะจ่่ายประโยชน์์ตอบแทน เป็็นเงิินโอนเข้้าบััญชีีเงิินฝากของผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ หรืือเป็็นเช็็คขีีดคร่่อมเฉพาะสั่่ง� จ่่าย
ในนามผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ตามชื่่�อและที่่�อยู่่�ที่่�ปรากฏในสมุุดทะเบีียนผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์
ในกรณีีที่่ผู้� ้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ไม่่ใช้้สิทธิ
ิ ขิ อรัับประโยชน์์ตอบแทนจำนวนใดภายในอายุุความใช้้สิทธิ
ิ เิ รีียกร้้องตามประมวลกฎหมายแพ่่ง
และพาณิิชย์์ ผู้้�จัดั การกองทรััสต์์จะไม่่นำประโยชน์์ตอบแทนจำนวนดัังกล่่าวไปใช้้เพื่่อ� การอื่่น� ใดนอกจากเพื่่อ� ประโยชน์์ของกองทรััสต์์
CPNREIT
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ในปีี 2565 ผู้้�จัดั การกองทรััสต์์จะสำรองเงิินเพื่่อ� การชำระหนี้้�จำนวนไม่่เกิิน 150 ล้้านบาท และสำรองเงิินสำหรัับการซ่่อมแซม บำรุุงรัักษา
หรืือปรัับปรุุงอสัังหาริิมทรััพย์์จำนวนไม่่เกิิน 73 ล้้านบาท และผู้้�จััดการกองทรััสต์์จะดำเนิินการจ่่ายประโยชน์์ตอบแทน และ/หรืือลดทุุน
ตามนโยบายการจ่่ายประโยชน์์ตอบแทนของกองทรััสต์์ CPNREIT

3) ประวััติิการจ่่ายประโยชน์์ตอบแทนและการลดทุุนย้้อนหลััง 3 ปีี
CPNREIT ได้้มีีการจ่่ายประโยชน์์ตอบแทนจากผลการดำเนิินงาน ดัังนี้้�

รอบผลประกอบการ

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 2563/1/2
1 กรกฎาคม 2563 ถึึง
30 กัันยายน 2563/2
1 ตุุลาคม 2563 ถึึง
31 ธัันวาคม 2563/3
1 มกราคม 2564 ถึึง 31
มีีนาคม 2564/4
1 เมษายน 2564 ถึึง 30
มิิถุุนายน 2564/5
1 กรกฎาคม 2564 ถึึง 30
กัันยายน 2564/6
1 ตุุลาคม 2564 ถึึง 31
ธัันวาคม 2564/7
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รายงานประจำ�ปี 2564

าเงินประโยชน์ตอบแทน
วันจ่ายประโยชน์ตอบแทน อัตร
/
เงิ
นให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์
/ เงินให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์
ในรูปของการลดทุ
น
ในรูปของการลดทุน
ต่อหน่วยทรัสต์ (บาท)

จ่ายประโยชน์ตอบแทน /
เงินให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์
ในรูปของการลดทุน

วันปิดสมุดทะเบียน /
วันกำ�หนดรายชื่อ

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
จ่่ายเงิินในรููปของ
การลดทุุน
จ่่ายเงิินในรููปของ
การลดทุุน
จ่่ายเงิินในรููปของ
การลดทุุน
จ่่ายประโยชน์์ตอบแทน
จ่่ายเงิินในรููปของ
การลดทุุน

23 กุุมภาพัันธ์์ 2564

5 มีีนาคม 2564

0.2612

27 พฤษภาคม 2564

10 มิิถุุนายน 2564

0.2006

26 สิิงหาคม 2564

10 กัันยายน 2564

0.1025

19 พฤศจิิกายน 2564

2 ธัันวาคม 2564

0.0840
0.0552

3 มีีนาคม 2565

17 มีีนาคม 2565

0.1609

หมายเหตุุ
/1
เมื่่�อวัันที่่� 14 สิิงหาคม 2563 คณะกรรมการของผู้้�จััดการกองทรััสต์์ได้้มีีมติิเลื่่�อนการจ่่ายประโยชน์์ตอบแทน และ/หรืือเงิินลดทุุนของ CPNREIT จากผลการดำเนิิน
งานตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 เมษายน 2563 ถึึงวัันที่่� 30 มิิถุุนายน 2563 เนื่่�องจากประโยชน์์ตอนแทนมีีมููลค่่าต่่ากว่่า 0.10 บาทต่่อหน่่วย โดยผู้้�จััดการกองทรััสต์์สงวนสิิทธิิที่่�จะ
ไม่่จ่่ายประโยชน์์ตอบแทนในครั้้�งนี้้� และนำไปรวมในการพิิจารณาการจ่่ายประโยชน์์ตอบแทนในงวดถััดไปตามวิิธีีการจ่่ายประโยชน์์ตอบแทนที่่�กำหนดไว้้
/2
เมื่่อ� วัันที่่� 10 พฤศจิิกายน 2563 คณะกรรมการของผู้้�จัดั การกองทรััสต์์ได้้มีีมติอิ นุุมัติั กิ ารจ่่ายเงิินให้้ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ในรููปของการลดทุุนของ CPNREIT สำหรัับผลการ
ดำเนิินงานตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 เมษายน 2563 ถึึงวัันที่่� 30 กัันยายน 2563 ซึ่่�งเป็็นไปตามสััญญาก่่อตั้้�งทรััสต์์ เนื่่�องจาก CPNREIT มีีรายการขาดทุุนสะสมเกิิดจากรายการ
ขาดทุุนจากการเปลี่่�ยนแปลงในมููลค่่ายุุติิธรรมของเงิินลงทุุน โดยจ่่ายเงิินให้้ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ในรููปของการลดทุุนในอััตรา 0.2100 บาทต่่อหน่่วย
/3
เมื่่อ� วัันที่่� 5 กุุมภาพัันธ์์ 2564 คณะกรรมการของผู้้�จัดั การกองทรััสต์์ได้้มีีมติอิ นุุมัติั กิ ารจ่่ายเงิินให้้แก่่ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์เดิิมก่อ่ นการเพิ่่�มทุนุ ในรููปแบบของการลดทุุน สํําห
รัับผลการดํําเนิินงานตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 ตุุลาคม 2563 ถึึงวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 ซึ่่�งเป็็นไปตามสััญญาก่่อตั้้�งทรััสต์์ เนื่่�องจาก CPNREIT ยัังคงมีีรายการขาดทุุนสะสมซึ่่�ง
เกิิดจากรายการขาดทุุนสุุทธิจิ ากการเปลี่่ย� นแปลงในมููลค่่ายุุติธรรมข
ิ
องเงิินลงทุุน อย่่างไรก็็ดีี CPNREIT ยัังมีีสภาพคล่่องส่่วนเกิินจากเงิินสดจากการดํําเนิินงานในระยะ
เวลาดัังกล่่าว โดยจ่่ายเงิินให้้ผู้้�ถืือหน่่วยในรููปของการลดทุุนในอััตรา 0.2612 บาทต่่อหน่่วย
/4
เมื่่�อวัันที่่� 12 พฤษภาคม 2564 คณะกรรมการของผู้้�จััดการกองทรััสต์์ได้้มีีมติิอนุุมััติิการจ่่ายเงิินให้้ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ในรููปของการลดทุุนของ CPNREIT สำหรัับผลการ
ดำเนิินงานตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 มกราคม 2564 ถึึงวัันที่่� 31 มีีนาคม 2564 ซึ่่�งเป็็นไปตามสััญญาก่่อตั้้�งทรััสต์์ เนื่่�องจาก CPNREIT มีีสภาพคล่่องส่่วนเกิินจากการบัันทึึกค่่าใช้้
จ่่ายที่่�ไม่่ใช่่เงิินสด ซึ่่�งเป็็นการบัันทึึกบััญชีีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน โดยจ่่ายเงิินให้้ผู้้�ถืือหน่่วยในรููปของการลดทุุนในอััตรา 0.2006 บาทต่่อหน่่วย
/5
เมื่่�อวัันที่่� 11 สิิงหาคม 2564 คณะกรรมการของผู้้�จััดการกองทรััสต์์ได้้มีีมติิอนุุมััติิการจ่่ายเงิินให้้ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ในรููปของการลดทุุนของ CPNREIT สำหรัับผลการ
ดำเนิินงานตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 เมษายน 2564 ถึึงวัันที่่� 30 มิิถุุนายน 2564 ซึ่่�งเป็็นไปตามสััญญาก่่อตั้้�งทรััสต์์ เนื่่�องจาก CPNREIT มีีสภาพคล่่องส่่วนเกิินจากการบัันทึึกค่่าใช้้
จ่่ายที่่�ไม่่ใช่่เงิินสด ซึ่่�งเป็็นการบัันทึึกบััญชีีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน โดยจ่่ายเงิินให้้ผู้้�ถืือหน่่วยในรููปของการลดทุุนในอััตรา 0.1025 บาทต่่อหน่่วย
/6
เมื่่�อวัันที่่� 4 พฤศจิิกายน 2564 คณะกรรมการของผู้้�จััดการกองทรััสต์์ได้้มีีมติิอนุุมััติิการจ่่ายเงิินให้้ผู้้�ถืือหน่่วยในรููปของการลดทุุนของ CPNREIT สำหรัับผลการดำเนิิน
งานตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 กรกฎาคม 2564 ถึึงวัันที่่� 30 กัันยายน 2564 ซึ่่�งเป็็นไปตามสััญญาก่่อตั้้�งทรััสต์์ เนื่่�องจาก CPNREIT มีีรายการขาดทุุนสะสมจากรายการขาดทุุนจาก
การเปลี่่�ยนแปลงในมููลค่่ายุุติิธรรมของเงิินลงทุุน โดยจ่่ายเงิินให้้ผู้้�ถืือหน่่วยในรููปของการลดทุุนในอััตรา 0.0840 บาทต่่อหน่่วย
/7
เมื่่�อวัันที่่� 16 กุุมภาพัันธ์์ 2565 คณะกรรมการของผู้้�จััดการกองทรััสต์์ได้้มีีมติิอนุุมััติิการจ่่ายเงิินให้้ผู้้�ถืือหน่่วยในรููปของการลดทุุนของ CPNREIT สำหรัับผลการดำเนิิน
งานตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 ตุุลาคม 2564 ถึึงวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 ซึ่่�งเป็็นไปตามสััญญาก่่อตั้้�งทรััสต์์ เนื่่�องจาก CPNREIT มีีสภาพคล่่องส่่วนเกิินจากการบัันทึึกค่่าใช้้จ่่ายที่่�
ไม่่ใช่่เงิินสด ซึ่่�งเป็็นการบัันทึึกบััญชีีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน โดยจ่่ายเงิินให้้ผู้้�ถืือหน่่วยในรููปของการลดทุุนในอััตรา 0.1609 บาทต่่อหน่่วย
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โครงสร้้างการจััดการ

• ผู้้�จััดการกองทรััสต์์
1. ข้้อมููลผู้้�จััดการกองทรััสต์์
บริิษััท ซีีพีีเอ็็น รีีท แมเนจเมนท์์ จำกััด (“บริิษััทฯ” หรืือ “ผู้้�จััดการกองทรััสต์์”) ซึ่่�งทำหน้้าที่่�เป็็นผู้้�จััดการกองทรััสต์์ของกองทรััสต์์ CPNREIT
เป็็นบริิษััทจำกััดซึ่่�งจดทะเบีียนจััดตั้้�งขึ้้�นในประเทศไทย เมื่่�อวัันที่่� 27 มิิถุุนายน 2560 โดยมีีทุุนจดทะเบีียนซึ่่�งเรีียกชำระแล้้ว 10 ล้้านบาท
แบ่่งออกเป็็นหุ้้�นสามััญจำนวน 1,000,000 หุ้้�น มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 10 บาท โดยมีีวััตถุุประสงค์์หลัักเพื่่�อปฏิิบััติิหน้้าที่่�บริิหารจััดการทรััสต์์เพื่่�อ
การลงทุุนในอสัังหาริิมทรััพย์์โดยเฉพาะ และมีีบริิษััท เซ็็นทรััลพััฒนา จำกััด (มหาชน) เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ ถืือหุ้้�นร้้อยละ 99.9997 ของหุ้้�น
ที่่�จำหน่่ายแล้้วทั้้�งหมด

สรุุปข้้อมููลสำำ�คััญของผู้้�จััดการกองทรััสต์์
ชื่่�อผู้้�จััดการกองทรััสต์์
ที่่�อยู่่�

บริิษััท ซีีพีีเอ็็น รีีท แมเนจเมนท์์ จำกััด
เลขที่่� 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุุมวััน เขตปทุุมวััน กรุุงเทพมหานคร

เลขทะเบีียนบริิษััท

0105560104638

วัันที่่�จดทะเบีียนจััดตั้้�งบริิษััท

27 มิิถุุนายน 2560

โทรศััพท์์

02-667-5555 ต่่อ 1660

โทรสาร

02-667-5590

เว็็บไซต์์

www.cpnreit.com/th/management/reit-manager/company-information

ทุุนจดทะเบีียน

ทุุนจดทะเบีียน 10,000,000 บาท
ทุุนจดทะเบีียนชำระแแล้้ว 10,000,000 บาท
ประกอบด้้วยหุ้้�นสามััญจำนวน 1,000,000 หุ้้�น มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 10 บาท

ลัักษณะและขอบเขตการดำเนิินธุุรกิิจ

ทำหน้้าที่่�เป็็นผู้้�จััดการกองทรััสต์์ของทรััสต์์เพื่่�อการลงทุุนในอสัังหาริิมทรััพย์์

ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่
(สััดส่่วนการถืือหุ้้�น)

บริิษััท เซ็็นทรััลพััฒนา จำกััด (มหาชน)
(ร้้อยละ 99.9997)

รายชื่่�อกรรมการ	

นางอวยพร ฟููตระกููล
นายพงศกร เที่่�ยงธรรม
นางสาววััลยา จิิราธิิวััฒน์์
นางสาวนภารััตน์์ ศรีีวรรณวิิทย์์
นางสาวพิิริินีี พริ้้�งศุุลกะ (แต่่งตั้้�งเมื่่�อวัันที่่� 1 มิิถุุนายน 2564)

กรรมการผู้้�มีีอำนาจลงนาม

นางสาววััลยา จิิราธิิวััฒน์์ และนางสาวนภารััตน์์ ศรีีวรรณวิิทย์์ สองคนลงลายมืือชื่่�อร่่วม
กัันและประทัับตราสำคััญของบริิษััทฯ

รอบระยะเวลาบััญชีี

1 มกราคม – 31 ธัันวาคม
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รายงานประจำ�ปี 2564

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 ผู้้�ถืือหุ้้�นของผู้้�จััดการกองทรััสต์์ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 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 จำกััด (มหาชน)

รวม

2.3 กลุ่่�มผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ที่โ่� ดยพฤติิการณ์์มีีอิทิ ธิิพลต่่อการกำหนดนโยบายการจััดการหรืือการดำเนิินงานของผู้้จั� ดั การกองทรััสต์์อย่่างมีี
	นััยสำคััญ
ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่และผู้้�มีีอำนาจควบคุุมของผู้้�จััดการกองทรััสต์์ คืือ เซ็็นทรััลพััฒนา ซึ่่�งถืือหุ้้�นของผู้้�จััดการกองทรััสต์์ คิิดเป็็นร้้อยละ 99.9997
ของจำนวนหุ้้�นที่่�ชำระแล้้วทั้้�งหมด โดยเซ็็นทรััลพััฒนา ซึ่่�งเป็็นบริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์ฯ ในหมวดธุุรกิิจพััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์
ประกอบธุุรกิิจหลัักในการพััฒนา บริิหาร และให้้เช่่าพื้้�นที่่�ศููนย์์การค้้าขนาดใหญ่่ และประกอบธุุรกิิจอื่่�นที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องเพื่่�อส่่งเสริิมการประกอบ
ธุุรกิจศู
ิ นู ย์์การค้้าในลัักษณะพื้้�นที่่แ� บบผสม (Mixed-Used) ได้้แก่่ อาคารที่่พั� กั อาศััย อาคารสำนัักงาน และโรงแรม พร้้อมกัันนี้้�ยังั ประกอบธุุรกิจิ
ที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องและส่่งเสริิมกััน อาทิิ ศููนย์์อาหาร ศููนย์์ประชุุมอเนกประสงค์์ สวนน้้ำ และสวนพัักผ่่อนภายในศููนย์์การค้้าในบางโครงการ โดยมีีราย
ละเอีียดเกี่่�ยวกัับบริิษััทย่่อย กองทุุนรวม บริิษััทร่่วม และกิิจการอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันของเซ็็นทรััลพััฒนา ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ
วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 ปรากฏดัังตารางต่่อไปนี้้�
เซ็นทรัลพัฒนาถือหุ้นร้อยละ

ลักษณะธุรกิจ

ประเทศ
ที่กิจการจัดตั้ง

บริิษััท เซ็็นทรััลพััฒนา พระราม 2 จำกััด

(1) (4)

ไทย

100.0

100.0

บริิษััท เซ็็นทรััลพััฒนา เชีียงใหม่่ จำกััด

(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 2563 31 ธันวาคม 2564

บริิษััทย่่อยทางตรง

บริิษััท เซ็็นทรััลพััฒนา เรีียลตี้้� จำกััด
บริิษััท เซ็็นทรััลพััฒนา รััตนาธิิเบศร์์ จำกััด
บริิษััท เซ็็นทรััล ฟู้้�ดอเวนิิว จำกััด
บริิษััท เซ็็นทรััล เวิิลด์์ จำกััด
บริิษััท เซ็็นทรััลพััฒนา พระราม 3 จำกััด
บริิษััท เซ็็นทรััลพััฒนา ชลบุุรีี จำกััด
(อยู่่�ระหว่่างชำระบััญชีี)
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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 จำกััด

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

ไทย

78.1

78.1

บริิษััท ซีีพีีเอ็็น พััทยา จำกััด

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

ไทย

100.0

100.0

บริิษััท ซีีพีีเอ็็น ระยอง จำกััด

(1) (2) (4)

ไทย

100.0

100.0

บริิษััท ซีีพีีเอ็็น โคราช จำกััด

(1) (2) (4)

ไทย

100.0

100.0

บริิษััท ซีีพีีเอ็็น เอสเตท จำกััด

(6)

ไทย

100.0

100.0

บริิษััท ซีีพีีเอ็็น เรซซิิเด้้นซ์์ ขอนแก่่น จำกััด

(6)

ไทย

100.0

100.0

บริิษััท สวนลุุม พร็็อพเพอร์์ตี้้� จำกััด

(1)

ไทย

78.0

83.5

บริิษััท พระราม 4 เดเวลอปเม้้นท์์ จำกััด

(6)

ไทย

90.0

90.0

บริิษััท ศาลาแดง พร็็อพเพอร์์ตี้้� แมนเนจเม้้นท์์ จำกััด

(1)

ไทย

100.0

100.0

บริิษััท ซีีพีีเอ็็น รีีท แมเนจเมนท์์ จำกััด

(11)

ไทย

100.0

100.0

บริิษััท ดาราฮาร์์เบอร์์ จำกััด

(6)

ไทย

65.0

65.0

บริิษััท ซีีพีีเอ็็น พััทยา โฮเทล จำกััด

(7)

ไทย

100.0

100.0

บริิษััท ชนะคุุณ ดีีเวลลอปเม้้นท์์ จำกััด

(1)

ไทย

100.0

100.0

บริิษััท ซีีพีีเอ็็น วิิลเลจ จำกััด

(1)

ไทย

70.0

70.0

บริิษััท เบย์์วอเตอร์์ จำกััด

(1)

ไทย

50.0

50.0

บริิษััท เซ็็นทรััลพััฒนา เรีียลตี้้� จำกััด

(2) (6)

ไทย

56.0

56.0

บริิษััท เซ็็นทรััลพััฒนา ไนน์์ สแควร์์ จำกััด

(1) (2)

ไทย

4.4

4.4

บริิษััท บางนา เซ็็นทรััล พร็็อพเพอร์์ตี้้� จำกััด

(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 จำกััด

(6)

ไทย

99.9

99.9

บริิษััท ซีีพีีเอ็็น ซิิตี้้� จำกััด

(6)

ไทย

99.9

99.9

บริิษััท ซีี.เอส.ซิิตี้้� จำกััด

(1)

ไทย

100.0

100.0

บริิษััท ซีีพีีเอ็็น เรซซิิเด้้นซ์์ แมเนจเมนท์์ จำกััด

(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 จำกััด (มหาชน)

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

ไทย

67.5

67.5

(1) (10)

ไทย

79.6

79.6

ชื่อกิจการ

บริิษััท ซีีพีีเอ็็น เรซซิิเด้้นซ์์ จำกััด
บริิษััท เซ็็นทรััลพััฒนา ดีีเวลลอปเม้้นท์์ จำกััด
บริิษััท ซีีพีีเอ็็น โกบอล จำกััด
บริิษััท เซ็็นทรััลพััฒนา ไนน์์ สแควร์์ จำกััด

31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564

บริิษััทย่่อยทางอ้้อม

(อยู่่�ระหว่่างชำระบััญชีี)

บริิษััท เบ็็ล ดีีเวลลอปเมนท์์ จำกััด
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เซ็นทรัลพัฒนาถือหุ้นร้อยละ

ลักษณะธุรกิจ

ประเทศ
ที่กิจการจัดตั้ง

บริิษััท เบ็็ล แอสเซทส์์ จำกััด

(6)

ไทย

100.0

100.0

บริิษััท สเตอร์์ลิิง อีีควิิตี้้� จำกััด

(1)

ไทย

100.0

100.0

บริิษััท จีี แลนด์์ พร็็อพเพอร์์ตี้้� แมเนจเม้้นท์์ จำกััด

(1)

ไทย

100.0

100.0

บริิษััท พระราม 9 สแควร์์ จำกััด

(1)

ไทย

93.1

93.1

บริิษััท พระราม 9 สแควร์์ โฮเต็็ล จำกััด

(7)

ไทย

99.9

99.9

บริิษััท จีีแลนด์์ รีีท แมเนจเม้้นท์์ จำกััด

(11)

ไทย

100.0

100.0

บริิษััท รััชดา แอสเซทส์์ โฮลดิ้้�ง จำกััด

(6)

ไทย

100.0

100.0

Chipper Global Limited

(6)

บริิติิชเวอร์์จิิน

100.0

100.0

บริิษััท เบย์์วอเตอร์์ จำกััด

(1)

ไทย

50.0

50.0

บริิษััท สยามฟิิวเจอร์์ดีีเวลอปเมนท์์ จำกััด (มหาชน)

(1) (2)

ไทย

-

96.9

บริิษััท เพชรเกษม พาวเวอร์์ เซ็็นเตอร์์ จำกััด

(1) (2)

ไทย

-

74.0

บริิษััท เอกมััย ไลฟ์์สไตล์์ เซ็็นเตอร์์ จำกััด

(1) (2)

ไทย

-

51.0

บริิษััท สยามฟิิวเจอร์์พร็็อพเพอร์์ตี้้� จำกััด

(1) (2)

ไทย

-

100.0

บริิษััท รััชโยธิิน อเวนิิว จำกััด

(1)

ไทย

-

50.0

บริิษััท รััชโยธิิน อเวนิิว แมเนจเมนท์์ จำกััด

(2)

ไทย

-

50.0

บริิษััท สยามฟิิวเจอร์์ แมเนจเมนท์์ จำกััด

(2)

ไทย

-

100.0

ชื่อกิจการ

31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564

(อยู่่�ระหว่่างชำระบััญชีี)

ที่่�มา: งบการเงิินของ เซ็็นทรััลพััฒนา สิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

ลัักษณะธุุรกิิจ

(1)	ก่่อสร้้างอาคารสำนัักงานและอาคารศููนย์์การค้้าเพื่่�อให้้เช่่า
(2) ให้้บริิการด้้านสาธารณููปโภคภายในศููนย์์การค้้า
(3)	ก่่อสร้้างห้้องชุุดพัักอาศััยและอาคารร้้านค้้าเพื่่�อให้้เช่่า
(4) ให้้บริิการศููนย์์อาหาร
(5) ให้้บริิการสวนสนุุกและสวนน้้ำบนศููนย์์การค้้า
(6) ลงทุุนในอสัังหาริิมทรััพย์์
(7)	ธุุรกิิจโรงแรม

(8) ให้้คำปรึึกษาด้้านการบริิหารและการจััดการอสัังหาริิมทรััพย์์
(9) ให้้บริิการด้้านการฝึึกอบรมและพััฒนาบุุคลากร
(10)	ธุุรกิจิ อสัังหาริิมทรััพย์์สำหรัับการขายบ้้านพร้้อมที่่ดิ� นิ และหน่่วย
ในอาคารชุุดพัักอาศััย
(11) ให้้บริิการจััดการกองทรััสต์์เพื่่�อการลงทุุนในอสัังหาริิมทรััพย์์
(12) บริิหารงานนิิติิบุุคคลอาคารชุุด และนิิติิบุุคคลบ้้านจััดสรร
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ณ วัันที่่� 7 มีีนาคม 2565 ซึ่่�งเป็็นวัันปิิดสมุุดทะเบีียนผู้้�ถืือหุ้้�นครั้้�งล่่าสุุด เซ็็นทรััลพััฒนามีีรายชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�น 10 รายแรก ดัังนี้้�*
ลำ�ดับ

รายชื่อ

จำ�นวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)

สัดส่วน (ร้อยละ)

1

บริิษััท เซ็็นทรััลโฮลดิ้้�ง จำกััด**

1,176,343,960

26.21

2

บริิษััท ไทยเอ็็นวีีดีีอาร์์ จำกััด

312,525,855

6.96

3

BBHISL NOMINEES LIMITED***

102,788,500

2.29

4

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

97,067,638

2.16

5

UBS AG SINGAPORE BRANCH***

87,415,382

1.95

6

STATE STREET EUROPE LIMITED***

79,771,640

1.78

7

สำนัักงานประกัันสัังคม

78,220,400

1.74

8

นาย นิิติิ โอสถานุุเคราะห์์

77,050,300

1.72

9

THE BANK OF NEW YORK MELLON***

68,804,905

1.53

57,968,648

1.29

10 BANK OF SINGAPORE LIMITED-THB SEG AC***

ที่่�มา : ตลาดหลัักทรััพย์์ฯ
หมายเหตุุ : * 	รายชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�น 10 รายแรก จััดเรีียงโดยบริิษััท ศููนย์์รัับฝากหลัักทรััพย์์ (ประเทศไทย) จำกััด
		 ** เป็็นการถืือหุ้้�นโดยครอบครััวจิิราธิิวััฒน์์
		 *** นายทะเบีียนไม่่สามารถแจกแจงรายชื่่อ� ผู้้�ถืือหุ้้�นในรายละเอีียดได้้ อย่่างไรก็็ตาม Nominee Account ดัังกล่่าวไม่่มีีพฤติิการณ์์ที่มีีอิ
่� ทธิ
ิ พิ ลต่่อการกำหนด
นโยบายและการจััดการของบริิษััทฯ

3. โครงสร้้างการจััดการของผู้้�จััดการกองทรััสต์์
3.1 โครงสร้้างการจััดการของผู้้�จััดการกองทรััสต์์
กรรมการ

กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

ฝ่ายสนับสนุน
การปฏิบัติงาน

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
และกำ�กับควบคุม

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

(มอบหมายให้บุคคลอื่นดำ�เนินการ)

การจััดโครงสร้้างองค์์กรของผู้้�จััดการกองทรััสต์์ยึึดหลัักการในการแบ่่งหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของแต่่ละหน่่วยงานอย่่างชััดเจน โดยแต่่ละ
ฝ่่ายงานมีีความเป็็นอิิสระ เป็็นระบบ รวมทั้้�งคำนึึงถึึงการควบคุุมความเสี่่�ยงและความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ที่่�จะเกิิดขึ้้�น เพื่่�อให้้ผู้้�จััดการ
กองทรััสต์์สามารถจััดการลงทุุนให้้ผู้้�ลงทุุนด้้วยความซื่่�อสััตย์์ สุุจริิต ระมััดระวััง และคำนึึงถึึงประโยชน์์ของผู้้�ลงทุุนก่่อนประโยชน์์ของผู้้�จััดการ
กองทรััสต์์
โครงสร้้างการจััดการของบริิษััทฯ ประกอบด้้วยคณะกรรมการบริิษััท คณะกรรมการบริิหาร ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร และฝ่่ายงานต่่าง ๆ
ได้้แก่่ ฝ่่ายพััฒนาธุุรกิิจ ฝ่่ายสนัับสนุุนการปฏิิบััติิงาน ฝ่่ายบริิหารความเสี่่�ยงและกำกัับควบคุุม (ซึ่่�งทั้้�งหมดเป็็นฝ่่ายงานภายในบริิษััทเอง) และ
ฝ่่ายตรวจสอบภายใน (ซึ่่�งจะมอบหมายให้้บุุคคลอื่่�นดำเนิินการ) ตามโครงสร้้างที่่�แสดงไว้้ก่่อนหน้้านี้้�
ผู้้�จััดการกองทรััสต์์มีีหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบในการดููแลจััดการ CPNREIT และควบคุุมการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์และ
ผู้้�เช่่าช่่วงทรััพย์์สิินหลัักของ CPNREIT ในส่่วนที่่�เป็็นโรงแรมฮิิลตััน พััทยา และดำเนิินการให้้เป็็นไปตามนโยบายของผู้้�จััดการกองทรััสต์์ สััญญา
ก่่อตั้้�งทรััสต์์ สััญญาแต่่งตั้้�งผู้้�จััดการกองทรััสต์์ แบบแสดงรายการข้้อมููล หนัังสืือชี้้�ชวน ระเบีียบและกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
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3.2 	รายชื่่�อคณะกรรมการบริิษััท
คณะกรรมการบริิษััท ประกอบด้้วย กรรมการจำนวน 5 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 มหาวิิทยาลััยรามคำแหง
• ปริิญญาตรีี คณะบริิหารธุุรกิิจ มหาวิิทยาลััยธุุรกิิจบััณฑิิตย์์
ประสบการณ์์ทำงาน
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 สำนัักบริิหารการเสีียภาษีีทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ กรมสรรพากร
2 นายพงศกร เที่่�ยงธรรม
กรรมการอิิสระ (แต่่งตั้้�งเมื่่�อวัันที่่� 1 กัันยายน 2562)
คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา
• ปริิญญาโท สาขาบริิหารธุุรกิิจ สถาบัันบััณฑิิตบริิหารธุุรกิิจศศิินทร์์แห่่งจุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
• ปริิญญาตรีี สาขาวิิศวกรรมไฟฟ้้า New Jersey Institute of Technology, USA
ประสบการณ์์ทำงาน
ปีี 2560 - ปััจจุุบััน Partner, บริิษััท คาสเซิิลพาร์์ทเนอร์์ จำกััด
ปีี 2555 - ปััจจุุบััน Partner, PPK Partners Limited
ปีี 2560 - 2562 ที่่�ปรึึกษาคณะกรรมการ บริิษััท ซีีพีีเอ็็น รีีท แมเนจเมนท์์ จำกััด
ปีี 2547 - 2551 กรรมการผู้้�จัดั การฝ่่ายตลาดทุุน (Corporate Finance & Capital Market, บริิษัทั หลัักทรััพย์์ ไซรััส จำกััด (มหาชน))
ปีี 2544 - 2547 กรรมการผู้้�จััดการ บริิษััท ซิิกโก้้แอดไวเซอรี่่� จำกััด
ปีี 2539 - 2543 Chief Representative, HSBC Investment Bank Asia, Bangkok
3 นางสาววััลยา จิิราธิิวััฒน์์
กรรมการ
คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา
• ปริิญญาโท สาขาบริิหารธุุรกิิจ University of Hartford ประเทศสหรััฐอเมริิกา
• ปริิญญาตรีี สาขาเศรษฐศาสตร์์ University of California, Los Angeles (UCLA) ประเทศสหรััฐอเมริิกา
ประสบการณ์์ทำงาน
ปีี 2565 - ปััจจุบัุ นั กรรมการผู้้�จัดั การใหญ่่ และประธานเจ้้าหน้้าที่่บ� ริิหาร บริิษัทั เซ็็นทรััลพััฒนา จำกััด (มหาชน)
ปีี 2564 - ปััจจุบัุ นั กรรมการ บริิษัทั สยามฟิิวเจอร์์ดีีเวลอปเมนท์์ จำกััด (มหาชน)
ปีี 2561 - 2564	รองประธานเจ้้าหน้้าที่่บ� ริิหาร บริิษัทั เซ็็นทรััลพััฒนา จำกััด (มหาชน)
ปีี 2554 - 2561 รองกรรมการผู้้�จัดั การใหญ่่ สายงานพััฒนาธุุรกิจิ และบริิหารโครงการก่่อสร้้าง บริิษัทั เซ็็นทรััลพััฒนา จำกััด (มหาชน)
ปีี 2548 - 2554 ผู้ช่้� วย
่ กรรมการผู้้�จัดั การใหญ่่ ฝ่่ายพััฒนาธุุรกิจิ และบริิหารโครงการก่่อสร้้าง บริิษัทั เซ็็นทรััลพััฒนา จำกััด (มหาชน)
ปีี 2541 - 2547 ผู้ช่้� วย
่ กรรมการผู้้�จัดั การใหญ่่ บริิษัทั เซ็็นทรััล รีีเทล คอร์์ปอเรชั่่�น จำกััด
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4 นางสาวนภารััตน์์ ศรีีวรรณวิิทย์์
กรรมการ
คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา
• ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต (CPA) สภาวิิชาชีีพบััญชีีในพระบรมราชููปถััมภ์์
• ปริิญญาโท สาขาบริิหารธุุรกิิจ มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
• ปริิญญาตรีี สาขาบััญชีี จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
ประสบการณ์์ทำงาน
ปีี 2564 - ปััจจุุบััน กรรมการ บริิษััท สยามฟิิวเจอร์์ดีีเวลอปเมนท์์ จำกััด (มหาชน)
ปีี 2561 - ปััจจุุบััน รัักษาการประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร กรรมการบริิหาร บริิษััท แกรนด์์ คาแนล แลนด์์ จำกััด (มหาชน)
ปีี 2558 - ปััจจุุบััน 	รองกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ สายงานการเงิิน บััญชีี และบริิหารความเสี่่�ยง บริิษััท เซ็็นทรััลพััฒนา จำกััด (มหาชน)
ปีี 2556 - 2557 ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ สายงานการเงิิน บััญชีี และบริิหารความเสี่่�ยง บริิษััท เซ็็นทรััลพััฒนา จำกััด (มหาชน)
ปีี 2555 - 2558 เลขานุุการบริิษััท บริิษััท เซ็็นทรััลพััฒนา จำกััด (มหาชน)
5 นางสาวพิิริินีี พริ้้�งศุุลกะ
กรรมการ (แต่่งตั้้�งเมื่่�อวัันที่่� 1 มิิถุุนายน 2564)
คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา
• Master of Science in Finance, University of Illinois at Urbana - Champaign, ประเทศสหรััฐอเมริิกา
• ปริิญญาโท ศิิลปศาสตร์์มหาบััณฑิิต สาขาเศรษฐศาสตร์์และการเงิินระหว่่างประเทศ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
• ปริิญญาตรีี บริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต สาขาการจััดการธุุรกิิจระหว่่างประเทศ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
ประสบการณ์์ทำงาน
ปีี 2564 - ปััจจุุบััน ผู้้�อำนวยการอาวุุโส ฝ่่ายบริิหารการเงิิน บริิษััท เซ็็นทรััลพััฒนา จำกััด (มหาชน)
ปีี 2560 - 2564 	ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร บริิษััท ซีีพีีเอ็็น รีีท แมเนจเมนท์์ จำกััด
ปีี 2549 - 2560 ผู้้�อำนวยการอาวุุโส ฝ่่ายบริิหารการเงิิน บริิษััท เซ็็นทรััลพััฒนา จำกััด (มหาชน)
ปีี 2548 - 2549 ผู้้�จััดการ ฝ่่ายวาณิิชธนกิิจ-ตราสารทุุน บริิษััทหลัักทรััพย์์ ดีีบีีเอส วิิคเคอร์์ส (ประเทศไทย) จำกััด
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รายงานประจำ�ปี 2564

4. บทบาท หน้้ า ที่่� และความรัั บ ผิิ ด ชอบของ
คณะกรรมการบริิษััท
คณะกรรมการบริิษััทประกอบด้้วยผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ จำนวนไม่่น้้อยกว่่า
3 ท่่าน โดยมีีกรรมการอย่่างน้้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้้�งหมด
ของบริิษััทฯ ดำรงตำแหน่่งกรรมการอิิสระ โดยกรรมการอิิสระ
ดัังกล่่าวมีีคุุณสมบััติเิ ป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์ในประกาศคณะกรรมการ
กำกัับตลาดทุุนว่่าด้้วยการขออนุุญาตและการอนุุญาตให้้เสนอขาย
หุ้้�นที่่�ออกใหม่่
1. หน้้ า ที่่� แ ละความรัั บ ผิิ ด ชอบของคณะกรรมการบริิ ษัั ท ต่่ อ
บริิษััทฯ
1)	ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ให้้เป็็นไปตามกฎหมาย วััตถุุประสงค์์ และ
		 ข้้ อ บัั ง คัั บ ของบริิ ษัั ท ฯ ตลอดจนมติิ ค ณะกรรมการ
		 บริิ ษัั ท และมติิ ที่่� ปร ะชุุ ม ผู้้�ถืือหุ้้�น ด้้ วย ความซื่่� อ สัั ต ย์์
		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) กำหนดนโยบายการดำเนิินงานของบริิษััทฯ และกำกัับ
		 ควบคุุ มดูู แ ลให้้ ฝ่่ า ยบริิ ห ารดำเนิิ น การให้้ เ ป็็ น ไปตาม
		 นโยบายและกฎระเบีียบ ภายใต้้การกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
3) อนุุมััติิงบการเงิินของผู้้�จััดการกองทรััสต์์ และรายงาน
		ผลประกอบการของบริิษััทฯ ให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นทราบ
4) ควบคุุม ดููแลให้้ฝ่่ายงานต่่าง ๆ ของบริิษััทฯ มีีการปฏิิบััติิ
		ต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียอย่่างเป็็นธรรม และมีีความเท่่าเทีียมกััน
5)	พิิ จ ารณาเสนอวาระการประชุุ ม กรณีีที่่� เ ห็็ น ว่่ า มีีเรื่่� อ ง
		 ที่่�สำคััญที่่�คณะกรรมการควรพิิจารณา และยัังมิิได้้มีีการ
		 บรรจุุไว้้ในวาระการประชุุมคณะกรรมการบริิษััทฯ
6)	พิิจารณาคััดเลืือกและแต่่งตั้้�งกรรมการของบริิษััทฯ แทน
		 กรรมการเดิิ ม ที่่� พ้้ นจากตำแหน่่ ง รวมทั้้� ง คัั ด เลืือกและ
		 เสนอแต่่งตั้้�งกรรมการเพิ่่�มเติิมต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทฯ
7)	พิิจารณาและอนุุมััติิเรื่่�องที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการดำเนิินงาน
		 ที่่�สำคััญของบริิษััทฯ เช่่น การจ่่ายเงิินปัันผลให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�น
		 การจััดประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น ตามที่่�กฎหมายกำหนด แผนการ
		ตรวจสอบประจำปีี การคััดเลืือก เสนอแต่่งตั้้�ง และเสนอ
		ค่่าตอบแทนของผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััทฯ เป็็นต้้น
8) ให้้ความรู้้�เกี่่�ยวกัับการประกอบธุุรกิิจของบริิษััทฯ รวมถึึง
		 กฎหมาย ประกาศ หลัักเกณฑ์์ และข้้อบัังคัับที่่�เกี่่�ยวข้้อง
		 ให้้กรรมการใหม่่ได้้รัับทราบ
9) กำหนดให้้ 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
		 ในจำนวนเกิินกึ่่�งหนึ่่�งของจำนวนกรรมการทั้้�งหมด จึึงจะ
		 ครบเป็็นองค์์ประชุุม โดยมติิของที่่�ประชุุมคณะกรรมการ
		 ให้้ถืือตามเสีียงข้้างมากของกรรมการที่่�มาประชุุม ทั้้�งนี้้�
		 กรรมการผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียในเรื่่อ� งนั้้�น ๆ จะไม่่มีีสิทธิ
ิ อิ อกเสีียง

10)	จััดให้้มีีตำแหน่่งเลขานุุการคณะกรรมการบริิษััท เพื่่�อ
		 นำเสนอวาระในการประชุุมตามที่่�แต่่ละฝ่่ายงานนำเสนอ
		 และจััดทำรายงานการประชุุมคณะกรรมการของบริิษััทฯ
		 และเอกสารที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการประชุุมดัังกล่่าว
11)	ประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
		 โดยในกรณีีที่่� ปร ะธานเจ้้ า หน้้ า ที่่� บ ริิ ห ารดำรงตำแหน่่ ง
		 กรรมการ กรรมการที่่�ดำรงตำแหน่่งประธานเจ้้าหน้้าที่่�
		 บริิหารท่่านนั้้�นจะไม่่เข้้าร่่วมในการพิิจารณา และไม่่มีี
		ส่่วนร่่วมในการตััดสิินใจ
2. บทบาท หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการบริิษัทั
	ต่่อกองทรััสต์์ CPNREIT
1)	พิิจารณาอนุุมััติินโยบายที่่�สำคััญในการจััดการกองทรััสต์์
CPNREIT ได้้แก่่ นโยบายในการจััดการกองทรััสต์์ นโยบาย
การจััดโครงสร้้างเงิินทุุนของกองทรััสต์์ CPNREIT นโยบาย
การลงทุุน ในอสัังหาริิมท รััพย์์ และนโยบายการจััดหา
ประโยชน์์จากอสัังหาริิมทรััพย์์ เป็็นต้้น เพื่่�อให้้ฝ่่ายงานที่่�
เกี่่�ยวข้้องนำไปปฏิิบััติิ
2)	พิิจารณาอนุุมัติั กิ ารลงทุุนหรืือได้้มาซึ่่ง� อสัังหาริิมทรััพย์์หรืือ
		สิิทธิิการเช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์ในครั้้�งแรกและการลงทุุน
		 เพิ่่�มเติิม เพื่่�อการจััดหาผลประโยชน์์จากอสัังหาริิมทรััพย์์
		 หรืือสิิทธิกิ ารเช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์ดังั กล่่าว รวมทั้้�งกำกัับดููแล
		 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 CPNREIT รวมถึึงการ	
		ขออนุุญาตต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
3)	พิิจารณาอนุุมััติิเกี่่�ยวกัับการจำหน่่ายไปซึ่่�งทรััพย์์สิินหลััก
		 และอุุปกรณ์์ของกองทรััสต์์เพื่่อ� ให้้เป็็นไปตามนโยบายของ
		 ผู้้�จััดการกองทรััสต์์ สััญญาก่่อตั้้�งทรััสต์์ สััญญาแต่่งตั้้�ง
		 ผู้้�จัดั การกองทรััสต์์ แบบแสดงรายการข้้อมููล หนัังสืือชี้้ชว
� น
		ระเบีียบ กฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง และประกาศที่่�จะแก้้ไข
		 เพิ่่�มเติิม
4)	พิิจารณาอนุุมััติินโยบายการบริิหารและจััดการความเสี่่�ยง
		 ที่่เ� กี่่ยว
� ข้้องกัับการดููแลจััดการกองทรััสต์์ CPNREIT เพื่่อ� ให้้
		ฝ่่ายงานที่่�เกี่่�ยวข้้องนำไปปฏิิบััติิ
5)	พิิจารณาอนุุมัติั นิ โยบาย ระเบีียบปฏิิบัติั ิ และกระบวนการ
		ต่่ า ง ๆ ในการจัั ด การความขัั ด แย้้ ง ทางผลประโยชน์์
		 ที่่เ� กี่่ยว
� ข้้อง โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� ระหว่่างกองทรััสต์์ CPNREIT
		กัับผู้้�จัดั การกองทรััสต์์และบุุคคลที่่เ� กี่่ยว
� โยงกัันกัับผู้้�จัดั การ
		 กองทรััสต์์ ซึ่่�งรวมถึึงมาตรการหรืือแนวทางดำเนิินการ
		 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
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6)	พิิ จ ารณาอนุุ มัั ติิ ก ารเข้้ า ทำรายการระหว่่ า งกองทรัั ส ต์์
		 CPNREIT กัับบุุคคลที่่เ� กี่่ยว
� โยงกัันให้้เป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์
		 ที่่�ประกาศที่่�เกี่่�ยวข้้องกำหนด รวมถึึงประกาศที่่�จะแก้้ไข
		 เพิ่่�มเติิม
7)	พิิจารณาคััดเลืือกประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร เพื่่�อบริิหาร
		จััดการกองทรััสต์์ CPNREIT
8)	พิิ จ ารณาอนุุ มัั ติิ ก ารแต่่ ง ตั้้� ง ผู้้� บ ริิ ห ารอสัั ง หาริิ มท รัั พ ย์์
		 เพื่่�อส่่งไปให้้ทรััสตีีเห็็นชอบ
9)	พิิจารณาอนุุมัติั กิ ารประเมิินผลการปฏิิบัติั งิ านของผู้บ้� ริิหาร
		 อสัังหาริิมทรััพย์์ เพื่่�อส่่งไปให้้ทรััสตีีรัับทราบ
10)	พิิจารณาคััดเลืือก อนุุมััติิการให้้เช่่าทรััพย์์สิินแก่่ผู้้�เช่่าช่่วง
		ทรััพย์์สิินหลััก และนำส่่งให้้ทรััสตีีเพื่่�อเห็็นชอบ
11)	พิิจารณาอนุุมััติิระบบงานที่่�จะมอบหมายให้้ผู้้�ให้้บริิการ
		ภายนอกเป็็นผู้้�รัับดำเนิินการ ตามกฎเกณฑ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
		รวมถึึ ง พิิ จ ารณาคััด เลืือกผู้้�ใ ห้้บ ริิการภายนอกดัังกล่่าว
		 เพื่่�อส่่งให้้ทรััสตีีรัับทราบ
12)	พิิ จ ารณาอนุุ มัั ติิ ก ารว่่ า จ้้ า งที่่� ปรึึ ก ษาที่่� เ กี่่� ยว ข้้ อ งกัั บ
		 การบริิหารจััดการกองทรััสต์์ CPNREIT และส่่งให้้ทรััสตีี
		 เพื่่�อรัับทราบ
13)	ติิดตาม ดููแลจััดการให้้มีีการกำกัับดููแลการปฏิิบััติิงาน
		ของผู้้�จัดั การกองทรััสต์์ และผู้้�รับั มอบหมาย ให้้เป็็นไปตาม
		 นโยบายของผู้้�จัดั การกองทรััสต์์ สััญญาก่่อตั้้ง� ทรััสต์์ สััญญา
		 แต่่งตั้้ง� ผู้้�จัดั การกองทรััสต์์ แบบแสดงรายการข้้อมููล หนัังสืือ
		ชี้้�ชวน ระเบีียบ กฎหมายที่่เ� กี่่ยว
� ข้้องและประกาศที่่จ� ะแก้้ไข
		 เพิ่่�มเติิม รวมทั้้�งการรายงานเรื่่อ� งที่่ส� ำคััญต่่อคณะกรรมการ
		 ในทุุก ๆ ไตรมาส หรืือเมื่่อ� มีีเหตุุอันั ควรที่่ต้� อ้ งรายงาน และ
		ประเมิินผลงานของประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
14)	พิิจารณาอนุุมััติิงบประมาณประจำปีี
15)	พิิ จ ารณาอนุุ มัั ติิ ร ายจ่่ า ยพิิ เ ศษ และ/หรืืองบประมาณ
		 การลงทุุนที่่�อยู่่�นอกงบประมาณประจำปีี
16) กำกัับดููแลให้้มีีการรายงานผลการตรวจสอบภายใน (ถ้้ามีี)
		ตามแผนการและหลัักเกณฑ์์ที่่�กำหนด
17)	พิิจารณาอนุุมััติิผลการดำเนิินงานและการจ่่ายประโยชน์์
		ตอบแทนให้้แก่่ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์
18)	พิิ จ ารณาอนุุ มัั ติิ ก ารจัั ด ประชุุ ม สามัั ญ ประจำปีี ข อง
		 ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ หรืือเมื่่�อเห็็นสมควรให้้มีีการประชุุม
		 เพื่่�อประโยชน์์ในการจััดการกองทรััสต์์ CPNREIT หรืือ
		 เมื่่�อผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ซึ่่�งถืือหน่่วยทรััสต์์รวมกัันไม่่น้้อยกว่่า
		ร้้อยละ 10 ของจำนวนหน่่วยทรััสต์์ที่่�จำหน่่ายได้้แล้้ว
		ทั้้� ง หมด เข้้ า ชื่่� อ กัั น ทำหนัั ง สืือขอให้้ เ รีียกประชุุ ม ผู้้�ถืือ
		 หน่่วยทรััสต์์ โดยระบุุเหตุุผลในการขอเรีียกประชุุมไว้้
		 อย่่างชััดเจนในหนัังสืือนั้้�น
19)	พิิจารณาอนุุมััติิแนวทางในการดำเนิินการแก้้ไขข้้อพิิพาท
		 และข้้ อ ร้้ อ งเรีียนที่่� ส ำคัั ญ อัั น เกี่่� ยวกัั บ การดำเนิิ น งาน
		ของกองทรััสต์์ CPNREIT ตามที่่เ� ห็็นว่่าจำเป็็นและเหมาะสม
		 เพื่่อ� ให้้ดำเนิินการแก้้ไขข้้อร้้องเรีียนและข้้อพิิพาทเกี่่ยวกั
� บั
		 การดำเนิิ น งานของกองทรัั ส ต์์ CPNREIT จากบุุ ค คล
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รายงานประจำ�ปี 2564

		ภายนอกหรืือผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ ดำเนิินการอื่่�นใดเพื่่�อให้้
		 เป็็ น ไปตามข้้ อ กฎหมาย ข้้ อ บัั ง คัั บ มติิ ที่่� ปร ะชุุ ม ผู้้�ถืือ
		 หน่่วยทรััสต์์ สััญญาก่่อตั้้�งทรััสต์์ สััญญาแต่่งตั้้�งผู้้�จััดการ
		 กองทรััสต์์ แบบแสดงรายการข้้อมููลและหนัังสืือชี้้�ชวน
20) คณะกรรมการของผู้้�จััดการกองทรััสต์์อาจมอบหมายให้้
		 กรรมการคนหนึ่่�งหรืือหลายคนหรืือบุุคคลอื่่น� ใดปฏิิบัติั กิ าร
		 อย่่างหนึ่่�งอย่่างใดแทนคณะกรรมการก็็ได้้ ทั้้�งนี้้� การมอบ
		 อำนาจดัั ง กล่่ า วจะไม่่ รวมถึึ ง การมอบอำนาจหรืือการ
		มอบอำนาจช่่วงที่่ท� ำให้้กรรมการหรืือผู้้�รับั มอบอำนาจจาก
		 กรรมการดัังกล่่าว สามารถอนุุมััติิรายการที่่�ตนเองหรืือ
		บุุคคลที่่อ� าจมีีความขััดแย้้ง มีีส่่วนได้้เสีียหรืือมีีผลประโยชน์์
		 ในลัักษณะอื่่�นใดขััดแย้้งกัับผลประโยชน์์ของกองทรััสต์์
		 CPNREIT
21)	พิิจารณาอนุุมััติิวิิธีีการดำเนิินการทางกฎหมายสำหรัับ
		 ข้้อพิิพาทที่่�เกิิดขึ้้�น
3. หน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของกรรมการอิิสระ
ผู้้�จััดการกองทรััสต์์กำหนดให้้มีีกรรมการอิิสระเป็็นส่่วนหนึ่่�งของ
คณะกรรมการบริิษััท ซึ่่�งกรรมการอิิสระจะต้้องเป็็นผู้้�ที่่�มีีความรู้้�
ความเชี่่�ยวชาญอัันเป็็นประโยชน์์ต่่อธุุรกิิจ ในการทำหน้้าที่่�ติิดตาม
ดููแลตรวจสอบการทำงานของผู้้�บริิหารและฝ่่ายงานของผู้้�จััดการ
กองทรััสต์์ เพื่่อ� ให้้เป็็นไปตามหลัักการกำกัับดููแลกิิจการที่่ดีี� พิิจารณา
ให้้ความเห็็นสนัับสนุุนต่่อนโยบายที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อกองทรััสต์์
CPNREIT และ/หรืือผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ หรืือคััดค้้านเมื่่อ� เห็็นว่่าผู้้�จัดั การ
กองทรััส ต์์อาจตััดสิิน ใจที่่�ส่่งผลกระทบกัับกองทรััส ต์์ CPNREIT
และ/หรืือผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ ในทางลบ โดยกรรมการอิิสระต้้องมีี
ความเป็็นอิิสระจากการควบคุุมของผู้้�บริิหาร ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ และ
ไม่่มีีส่ว่ นเกี่่ยว
� ข้้องหรืือมีีส่่วนได้้เสีียกัับการตััดสิินใจในการดำเนิินงาน
ของผู้้�จััดการกองทรััสต์์ และกองทรััสต์์ CPNREIT โดยมีีบทบาท
หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของกรรมการอิิสระดัังนี้้�
1)	พิิจารณาให้้ความเห็็นหรืือให้้ข้้อสัังเกตเกี่่�ยวกัับรายการ
		กัับบุุคคลที่่เ� กี่่ยว
� โยงของกองทรััสต์์ CPNREIT หรืือรายการ
		 ที่่อ� าจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ รวมทั้้�งการได้้มาหรืือ
		จำหน่่ายไปซึ่่�งทรััพย์์สิินที่่�มีีนััยสำคััญ เพื่่�อประโยชน์์ของ
		 ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์
2) ให้้ ค ำแนะนำหรืือให้้ ค วามเห็็ น ในเรื่่� อ งที่่� ส ำคัั ญ เช่่ น
		 โครงสร้้างเงิินทุุน นโยบายของผู้้�จัดั การกองทรััสต์์ นโยบาย
		 การควบคุุมการปฏิิบััติิงาน เป็็นต้้น
3) ให้้ความเห็็นเกี่่�ยวกัับนโยบายในการบริิหารและจััดการ
		 ความเสี่่�ยงที่่�เกิิดขึ้้�นและหลัักเกณฑ์์วิิธีีการควบคุุมหรืือ
		 ลดความเสี่่�ยง
4) เสนอแนะหรืือแนะนำในที่่� ปร ะชุุ ม คณะกรรมการของ
		 ผู้้�จััดการกองทรััสต์์ ในเรื่่�องที่่�สำคััญที่่�ควรพิิจารณา เช่่น
		 การลงทุุนในทรััพย์์สิินหลััก การพิิจารณาข้้อร้้องเรีียน
		 การพิิจารณาข้้อพิิพาททางกฎหมาย การเปลี่่ย� นตััวผู้เ้� ช่่าช่่วง
		ทรััพย์์สิินหลัักของกองทรััสต์์ CPNREIT หรืือผู้้�บริิหาร
		 อสัั ง หาริิ มท รัั พ ย์์ (ถ้้ า มีี) รวมทั้้� ง ให้้ ค ำแนะนำหรืือให้้

		 ความเห็็นในเรื่่�องที่่�กรรมการอิิสระมีีความชำนาญหรืือ
		มีีประสบการณ์์เป็็นพิิเศษที่่เ� กี่่ยว
� ข้้องกัับการบริิหารจััดการ
		 กองทรััสต์์ CPNREIT
5)	พิิ จ ารณา กำกัั บ ดูู แ ล และให้้ ค ำแนะนำแก่่ ผู้้�จัั ด การ
		 กองทรััสต์์ ในการจััดทำงบการเงิินของผู้้�จััดการกองทรััสต์์
		 และกองทรััสต์์ CPNREIT ให้้มีีความถููกต้้องครบถ้้วน
6) เสนอแนะเรื่่� อ งที่่� ส ำคัั ญ ที่่� ค วรพิิ จ ารณาในที่่� ปร ะชุุ ม
		 คณะกรรมการของผู้้�จััดการกองทรััสต์์
7) แต่่งตั้้ง� ดููแลติิดตามการดำเนิินงาน ตรวจสอบ ให้้คำแนะนำ
		 หรืือให้้ความเห็็นเกี่่�ยวกัับแผนการดำเนิินงาน ประเมิิน
		ผลงาน และให้้คำแนะนำหรืือให้้ความเห็็นเกี่่ยวกั
� บั ผลการ
		ประเมิินผลงานของผู้้�ตรวจสอบภายใน (ถ้้ามีี) รวมถึึง
		 การนำเสนอและให้้ ค วามเห็็ น เกี่่� ยวกัั บ รายงานการ
		ตรวจสอบภายในต่่อที่่�ประชุุมคณะกรรมการของผู้้�จััดการ
		 กองทรััสต์์
8)	พิิจารณาให้้มีีการตรวจสอบภายในเมื่่�อเห็็นสมควร
9)	ดููแลให้้ที่ปรึ
่� กึ ษาของคณะกรรมการของผู้้�จัดั การกองทรััสต์์
		 ไม่่ เ ข้้ 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
กำหนดไว้้ ข้้ า งต้้ น ฝ่่ า ยงานที่่� เ กี่่� ยว ข้้ อ งจะต้้ อ งมีีการรายงานให้้
กรรมการอิิสระพิิจารณาและรัับทราบอย่่างสม่่ำเสมอ รวมถึึงการ
ให้้คำแนะนำที่่จ� ำเป็็นเกี่่ยวกั
� บั รายการเกี่่ยว
� โยงกัันหรืือรายการที่่อ� าจ
มีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์กับั กองทรััสต์์ CPNREIT และจุุดอ่่อน
ด้้านการควบคุุมภายในและจุุดที่่�ต้้องมีีการปรัับปรุุงแก้้ไขเกี่่�ยวกัับ
ระบบการควบคุุมภายใน ในการทำหน้้าที่่ใ� นฐานะผู้้�จัดั การกองทรััสต์์
และความคืืบหน้้าในการแก้้ไข
ทั้้�งนี้้� ในการคััดเลืือกกรรมการอิิสระ ผู้้�จัดั การกองทรััสต์์ได้้กำหนดให้้
กรรมการอิิสระต้้องมีีคุุณสมบััติิอย่่างน้้อยดัังต่่อไปนี้้�
1)	ถืือหุ้้�นไม่่เกิินร้้อยละ 1 ของจำนวนหุ้้�นที่่�มีีสิิทธิิออกเสีียง
		ทั้้�งหมดของผู้้�จััดการกองทรััสต์์ บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย
		 บริิษััทร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำนาจควบคุุมของ
		 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�ได้้เงิินเดืือนประจำ หรืือ
		 ผู้้�มีีอำนาจควบคุุมของผู้้�จััดการกองทรััสต์์ บริิษััทใหญ่่
		 บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม บริิษััทย่่อยลำดัับเดีียวกััน ผู้้�ถืือหุ้้�น
		รายใหญ่่ ผู้้�มีีอำนาจควบคุุมของผู้้�จััดการกองทรััสต์์ หรืือ
		 เป็็นบุุคคลที่่เ� กี่่ยว
� โยงกััน เว้้นแต่่จะได้้พ้น้ จากการมีีลัักษณะ
		ดัังกล่่าวมาแล้้วไม่่น้้อยกว่่า 2 ปีี ก่่อนเข้้าดำรงตำแหน่่ง

3) ไม่่เป็็นบุุคคลที่่�มีีความสััมพัันธ์์ทางสายโลหิิต หรืือโดยการ
		จดทะเบีียนตามกฎหมาย ในลัักษณะที่่�เป็็นบิิดา มารดา
		คู่่�สมรส พี่่� น้้ อ ง และบุุ ตร รวมทั้้� ง คู่่�สมรสของบุุ ตร
		ของกรรมการรายอื่่น� ผู้บ้� ริิหาร ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ ผู้้�มีีอำนาจ
		 ควบคุุม หรืือบุุคคลที่่�จะได้้รัับการเสนอให้้เป็็นกรรมการ
		 ผู้บ้� ริิหาร หรืือผู้้�มีีอำนาจควบคุุมของผู้้�จัดั การกองทรััสต์์หรืือ
		 บริิษััทย่่อย
4) ไม่่มีีหรืือเคยมีีความสััมพันั ธ์์ทางธุุรกิจกั
ิ บั ผู้้�จัดั การกองทรััสต์์
		 บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ ผู้้�มีี
		 อำนาจควบคุุมของผู้้�จััดการกองทรััสต์์ หรืือนิิติิบุุคคลที่่�
		 อาจเป็็นบุุคคลที่่มีี� ความเกี่่ยว
� โยง ในลัักษณะที่่อ� าจเป็็นการ
		ขััดขวางการใช้้วิิจารณญาณอย่่างอิิสระของตน รวมทั้้�ง
		 ไม่่ เ ป็็ น หรืือเคยเป็็ น ผู้้�ถืือหุ้้�นที่่� มีีนัั ย กรรมการที่่� ไ ม่่ ใ ช่่
		 กรรมการอิิ ส ระ หรืือผู้้� บ ริิ 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 ปีีก่่อนเข้้าดำรงตำแหน่่ง
5) ไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็นผู้้�สอบบััญชีีของผู้้�จััดการกองทรััสต์์
		 บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือ
		 ผู้้�มีีอำนาจควบคุุมของผู้้�จััดการกองทรััสต์์ หรืือนิิติิบุุคคล
		 ที่่อ� าจมีีความเกี่่ยว
� โยง และไม่่เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นที่่มีีนั
� ยั ผู้้�มีีอำนาจ
		 ควบคุุม กรรมการที่่�ไม่่ใช่่กรรมการอิิสระ ผู้้�บริิหาร หรืือ
		หุ้้�นส่่วนผู้้�จััดการของสำนัักงานสอบบััญชีี ซึ่่�งมีีผู้้�สอบบััญชีี
		ของผู้้�จัดั การกองทรััสต์์ บริิษัทั ใหญ่่ บริิษัทย่
ั อ่ ย บริิษัทร่
ั วม
่
		 ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำนาจควบคุุ 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 ก่่อนเข้้าดำรงตำแหน่่ง
6) ไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็นผู้้�ให้้บริิการทางวิิชาชีีพใด ๆ ซึ่่�งรวมถึึง
		 การให้้บริิการเป็็นที่่�ปรึึกษากฎหมายหรืือที่่�ปรึึกษาทาง
		 การเงิินซึ่่�งได้้รัับค่่าบริิการเกิินกว่่า 2 ล้้านบาทต่่อปีีจาก
		 ผู้้�จััดการกองทรััสต์์ บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม
		 ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำนาจควบคุุ มข องผู้้�จัั ด การ
		 กองทรััสต์์ หรืือนิิติบุิ คุ คลที่่อ� าจมีีความเกี่่ยว
� โยง และไม่่เป็็น
		 ผู้้�ถืือหุ้้�นที่่� มีีนัั ย ผู้้�มีีอำนาจควบคุุ ม กรรมการที่่� ไ ม่่ ใ ช่่
		 กรรมการอิิ ส ระ ผู้้� บ ริิ ห าร หรืือหุ้้�นส่่ ว นผู้้�จัั ด การของ
		 ผู้้�ให้้บริิการทางวิิชาชีีพนั้้�นด้้วย เว้้นแต่่จะได้้พ้้นจากการ
		มีีลัักษณะดัังกล่่าวมาแล้้วไม่่น้้อยกว่่า 2 ปีี ก่่อนเข้้าดำรง
		ตำแหน่่ง
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
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		 ที่่�ปรึึกษาที่่�รัับเงิินเดืือนประจำ หรืือถืือหุ้้�นเกิินร้้อยละ 1
		ของจำนวนหุ้้�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
		 กำกัั บ ตลาดทุุ น ว่่ า ด้้ วยลัั ก ษณะต้้ อ งห้้ า มของบุุ ค ลากร
		 ในธุุรกิิจตลาดทุุนโดยอนุุโลม ตามข้้อ 12(4) ของประกาศ
		 สำนัักงาน ก.ล.ต. ที่่� สช. 29/2555 เรื่่อ� ง หลัักเกณฑ์์ เงื่อ่� นไข
		 และวิิธีีการในการให้้ความเห็็นชอบผู้้�จัดั การกองทรััสต์์และ
		มาตรฐานการปฏิิบััติิงาน และที่่�จะมีีแก้้ไขเพิ่่�มเติิมหรืือ
		ตามกฎเกณฑ์์อื่่�น ๆ ที่่�สำนัักงาน ก.ล.ต. อาจเปลี่่�ยนแปลง
		 ในอนาคต
10) ไม่่เคยต้้องคำพิิพากษาว่่าด้้วยกระทำความผิิดตามกฎหมาย
		 หลัักทรััพย์์ กฎหมายว่่าด้้วยการประกอบธุุรกิิจเงิินทุุน
		ธุุรกิิจหลัักทรััพย์์และธุุรกิิจเครดิิตฟองซิิเอร์์ กฎหมาย
		ว่่าด้้วยการธนาคารพาณิิชย์์ กฎหมายว่่าด้้วยการประกััน
		วิินาศภััย กฎหมายว่่าด้้วยการป้้องกัันและปราบปราม
		 การฟอกเงิิ น หรืือกฎหมายที่่� เ กี่่� ยวกัั บ ธุุ รกิิ จ การเงิิ น
		 ในทำนองเดีียวกััน ไม่่ว่า่ จะเป็็นกฎหมายไทยหรืือกฎหมาย
		ต่่างประเทศ โดยหน่่วยงานที่่�มีีอำนาจตามกฎหมายนั้้�น
		ทั้้�งนี้้� ในความผิิดเกี่่�ยวกัับการกระทำอัันไม่่เป็็นธรรมที่่�
		 เกี่่�ยวกัับการซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ หรืือการบริิหารงานที่่�มีี
		ลัักษณะเป็็นการหลอกลวงฉ้้อฉลหรืือทุุจริิต
11) ไม่่มีีลักั ษณะอื่่น� ใดที่่ท� ำให้้ไม่่สามารถให้้ความเห็็นอย่่างเป็็น
		อิิสระเกี่่�ยวกัับการดำเนิินงานของผู้้�จััดการกองทรััสต์์
ทั้้�งนี้้� ในส่่วนนี้้� คำว่่า “บริิษัทั ใหญ่่” “บริิษัทย่
ั อ่ ย” “บริิษัทย่
ั อ่ ยลำดัับ
เดีียวกััน” “บริิษััทร่่วม” “ผู้้�ที่่�เกี่่�ยวโยง” “ผู้้�บริิหาร” “ผู้้�ถืือหุ้้�น
รายใหญ่่” “ผู้้�มีีอำนาจควบคุุม” “บุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้ง” ให้้มีี
ความหมายเช่่นเดีียวกัับบทนิิยามของคำดัังกล่่าวที่่�กำหนดไว้้ใน
ประกาศคณะกรรมการกำกัับตลาดทุุนว่่าด้้วยการขออนุุญาตและ
การอนุุญาตให้้เสนอขายหุ้้�นที่่�ออกใหม่่
คณะกรรมการของผู้้�จััดการกองทรััสต์์และกรรมการอิิสระมีีหน้้าที่่�
ในการกำกัับดููแลและให้้คำแนะนำที่่�จำเป็็นแก่่ผู้้�จััดการกองทรััสต์์
ในขณะที่่� ปร ะธานเจ้้ า หน้้ า ที่่� บ ริิ ห ารมีีอำนาจ หน้้ า ที่่� แ ละความ
รัั บ ผิิ ด ชอบในการควบคุุ ม ติิ ด ตามและดูู แ ลการดำเนิิ น งานของ
ผู้้�จััดการกองทรััสต์์ เพื่่�อให้้การปฏิิบััติิหน้้าที่่�ในการเป็็นผู้้�จััดการ
กองทรััสต์์เป็็นไปตามนโยบายที่่�กำหนด สััญญาก่่อตั้้�งทรััสต์์ สััญญา
แต่่งตั้้�งผู้้�จััดการกองทรััสต์์ แบบแสดงรายการข้้อมููล หนัังสืือชี้้�ชวน
ระเบีียบ และกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการดููแลจััดการกองทรััสต์์
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4. หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการบริิหาร
บริิษัทจั
ั ดั ตั้้ง� คณะกรรมการบริิหารขึ้้�นเพื่่อ� ให้้เกิิดความคล่่องตััวในการ
บริิหารจััดการทรััพย์์สินิ ของกองทรััสต์์ CPNREIT ซึ่่ง� มีีการพััฒนาและ
ปรัับปรุุงทรััพย์์สิินอย่่างสม่่ำเสมอ ให้้ทัันต่่อเหตุุการณ์์ สภาวะการ
แข่่งขััน และตอบสนองพฤติิกรรมของผู้้�บริิโภคที่่�เปลี่่�ยนแปลงอย่่าง
รวดเร็็ว ตลอดจนการซ่่อมแซม บำรุุงรัักษาทรััพย์์สินิ ให้้อยู่่�ในสภาพดีี
พร้้อมหาประโยชน์์ได้้ตลอดเวลา โดยคณะกรรมการบริิหารมีีบทบาท
หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบ ดัังนี้้�
1)		พิิจารณาอนุุมััติิการได้้มาจำหน่่ายไปซึ่่�งทรััพย์์สิิน และ/หรืือ
ค่่าใช้้จ่่ายเกี่่�ยวกัับการบริิหารจััดการทรััพย์์สิินของกองทรััสต์์
CPNREIT สำหรัับขนาดรายการไม่่เกิิน 100 ล้้านบาท
2)		พิิจารณาแนวทางแผนการปรัับปรุุง ซ่่อมแซม บำรุุงรัักษา
ทรัั พ ย์์ สิิ น ของกองทรัั ส ต์์ CPNREIT ให้้ อ ยู่่�ในสภาพดีีมีี
ความพร้้ อ มในการจัั ด หาประโยชน์์ ต ลอดเวลา ก่่ อ นเสนอ
ต่่อคณะกรรมการบริิษััท
รวมถึึงการจััดจ้้างที่่�ปรึึกษาโครงการเพื่่�อการศึึกษา ออกแบบ สำรวจ
และกิิจกรรมอื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการปรัับปรุุง ซ่่อมแซม หรืือบำรุุง
รัักษาทรััพย์์สิินของกองทรััสต์์ CPNREIT
5. หน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารมีีอำนาจ หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบ
ในการควบคุุม ติิดตามและดููแลการดำเนิินงานของผู้้�จัดั การกองทรััสต์์
โดยกำหนดหน้้าที่่แ� ละความรัับผิิดชอบของประธานเจ้้าหน้้าที่่บ� ริิหาร
ดัังนี้้�
1) กำหนดแผนการดำเนิิ น งานในการจัั ด การกองทรัั ส ต์์
		 CPNREIT การจััดโครงสร้้างเงิินทุุน การตััดสิินใจลงทุุน
		 การวางกลยุุทธ์์และนโยบายในการคััดเลืือกและจััดหา
		ผลประโยชน์์จากอสัังหาริิมทรััพย์์ ภายใต้้นโยบายของ
		 ผู้้�จััดการกองทรััสต์์
2)	พิิจารณาอนุุมัติั แิ ผนการตรวจสอบและสอบทานการปฏิิบัติั ิ
		 งานประจำปีี
3)	พิิจารณาคััดเลืือก อนุุมัติั กิ ารว่่าจ้้าง และอนุุมัติั กิ ารเลิิกจ้้าง
		รวมถึึงเรื่่�องอื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการว่่าจ้้างบุุคลากรของ
		 ผู้้�จััดการกองทรััสต์์
4)	ดููแลบริิหารการดำเนิินงาน และ/หรืือการบริิหารงาน
		ประจำวัันในฐานะผู้้�จัดั การกองทรััสต์์ รวมถึึงการกำกัับดููแล
		 การปฏิิบัติั งิ านโดยรวมของผู้้�จัดั การกองทรััสต์์ และประเมิิน
		ผลงานบุุคลากรของผู้้�จััดการกองทรััสต์์ ให้้เป็็นไปตาม
		 นโยบายการกำกัับดููแลกิิจการของผู้้�จััดการกองทรััสต์์
		มติิคณะกรรมการของผู้้�จััดการกองทรััสต์์ สััญญาก่่อตั้้�ง
		ทรััสต์์ สััญญาแต่่งตั้้ง� ผู้้�จัดั การกองทรััสต์์ แบบแสดงรายการ
		 ข้้อมููล หนัังสืือชี้้ชว
� น ระเบีียบ มติิที่ปร
่� ะชุุมผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์
		 และกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการปฏิิบััติิงานของผู้้�จััดการ
		 กองทรััสต์์

5)	พิิจารณาอนุุมััติิการเปิิดเผยข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับผู้้�จััดการ
		 กองทรััสต์์และการดำเนิินงานของกองทรััสต์์ CPNREIT
6)	พิิ จ ารณาอนุุ มัั ติิ วิิ ธีี การดำเนิิ น การทางกฎหมายสำหรัั บ
		 ข้้ อ พิิ พาทที่่�เกิิด ขึ้้�นที่่�มีีร ะดัับ ความมีีนััยสำคััญอยู่่�ภายใน
		ขอบเขตอำนาจการอนุุมััติิของประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
7) เป็็ น ตัั ว แทนผู้้�จัั ด การกองทรัั ส ต์์ ตลอดจนมีีอำนาจ
		มอบหมายให้้บุุคคลดำเนิินการในการติิดต่่อกัับหน่่วยงาน
		ราชการและหน่่วยงานกำกัับดููแลที่่�เกี่่�ยวข้้อง
8)	มีีอำนาจในการออก แก้้ไข เพิ่่�มเติิม หรืือปรัับปรุุงระเบีียบ
		 คำสั่่�ง และข้้อบัังคัับที่่�เกี่่�ยวกัับการทำงานของผู้้�จััดการ
		 กองทรััสต์์ ภายในกรอบนโยบายที่่ไ� ด้้รับั จากคณะกรรมการ
9)	มีีอำนาจ หน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบใด ๆ ตามที่่�ได้้รัับ
		มอบหมายหรืือตามนโยบายที่่� ไ ด้้ รัั บ มอบหมายจาก
		 คณะกรรมการของผู้้�จััดการกองทรััสต์์
10)	มีีอำนาจในการมอบอำนาจช่่วง และ/หรืือมอบหมายให้้
บุุ ค คลอื่่� น ปฏิิ บัั ติิ ง านเฉพาะอย่่ า งแทนได้้ โดยการมอบ
อำนาจช่่วง และ/หรืือการมอบหมายดัังกล่่าวให้้อยู่่�ภายใน
ขอบเขตแห่่งการมอบอำนาจตามหนัังสืือมอบอำนาจที่่ใ� ห้้ไว้้
และ/หรืือ ให้้เป็็นไปตามระเบีียบ ข้้อกำหนด หรืือคำสั่่�งที่่�
คณะกรรมการของผู้้�จััดการกองทรััสต์์ได้้กำหนดไว้้ ทั้้�งนี้้�
การมอบหมายอำนาจหน้้ า ที่่� แ ละความรัั บ ผิิ ด ชอบของ
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารนั้้�นจะต้้องไม่่มีีลัักษณะเป็็นการ
มอบอำนาจ หรืือมอบอำนาจช่่วงที่่ท� ำให้้ประธานเจ้้าหน้้าที่่�
บริิหาร หรืือผู้รั้� บั มอบอำนาจจากประธานเจ้้าหน้้าที่่บ� ริิหาร
สามารถอนุุมัติั ริ ายการที่่ต� นหรืือบุุคคลที่่อ� าจมีีความขััดแย้้ง
อาจมีีส่่วนได้้เสีียหรืืออาจได้้รัับประโยชน์์ในลัักษณะใด ๆ
หรืืออาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์อื่น่� ใดกัับกองทรััสต์์
CPNREIT
6. หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของรองประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
1)	ดููแลบริิหารการดำเนิินงาน และ/หรืือการบริิหารงานตาม
ปกติิประจำวัันในฐานะผู้้�จัดั การกองทรััสต์์ รวมถึึงการกำกัับ
ดูู แ ลการปฏิิ บัั ติิ ง านโดยรวมของบริิ ษัั ท ให้้ เ ป็็ น ไปตาม
นโยบายการกำกัับดููแลกิิจการของบริิษัทั มติิคณะกรรมการ
บริิษัทั สััญญาก่่อตั้้ง� ทรััสต์์ สััญญาแต่่งตั้้ง� ผู้้�จัดั การกองทรััสต์์
แบบแสดงรายการข้้อมููล หนัังสืือชี้้�ชวน ระเบีียบ มติิที่่�
ประชุุมผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ และกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการ
ปฏิิบััติิงานของผู้้�จััดการกองทรััสต์์
2)	มีีอำนาจหน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบใด ๆ ตามที่่�ได้้รัับมอบ
หมายหรืือตามนโยบายที่่�ได้้รัับมอบหมายจากประธานเจ้้า
หน้้าที่่�บริิหาร

7. หน้้าที่่แ� ละความรัับผิิดชอบของผู้้ใ� ห้้บริิการภายนอกที่่ไ� ด้้รับั มอบ
หมายให้้เป็็นผู้้�รัับดำเนิินการ
ผู้้�จัั ด การกองทรัั ส ต์์ อ าจมอบหมายให้้ บุุ ค คลอื่่� น จากภายนอกเป็็ น
ผู้้� รัั บ ดำเนิิ น การในเรื่่� อ งที่่� เ กี่่� ยว ข้้ อ งกัั บ การประกอบธุุ รกิิ จ ใน
บางส่่วนงาน ซึ่่�งผู้้�จััดการกองทรััสต์์จะกำกัับดููแลการปฏิิบััติิงานของ
ผู้้�ให้้บริิการภายนอกให้้เป็็นไปตามนโยบายของผู้้�จััดการกองทรััสต์์
สััญญาก่่อตั้้�งกองทรััสต์์ สััญญาแต่่งตั้้�งผู้้�จััดการกองทรััสต์์ แบบแสดง
รายการข้้อมููล หนัังสืือชี้้�ชวน ระเบีียบ และกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ซึ่่�งหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของผู้้�ให้้บริิการภายนอกที่่�ได้้รัับมอบ
หมายให้้เป็็นผู้้�ดำเนิินการ มีีดัังนี้้�
1) ผู้้�จัั ด การกองทรัั ส ต์์ อ าจมอบหมายให้้ บุุ ค คลอื่่� น เป็็ น ผู้้� รัั บ
ดำเนิินการงานด้้านการตรวจสอบภายในซึ่่ง� ขึ้้น� ตรงต่่อกรรมการ
อิิสระ โดยเป็็นผู้้�ที่มีี่� ความเป็็นอิิสระและถููกแยกออกจากฝ่่ายงาน
ต่่าง ๆ โดยมีีหน้้าที่่ห� ลัักในการตรวจสอบและประเมิินระบบการ
ปฏิิบััติิงานภายในของผู้้�จัดั การกองทรััสต์์ และรายงานผลการ
ตรวจสอบต่่อกรรมการอิิสระเพื่่�อให้้มีีระบบควบคุุมภายในที่่�ดีี
โดยมีีการตรวจสอบในเรื่่อ� งดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ประสิิ ทธิิ ภ าพ ประสิิ ทธิิ ผ ลของการควบคุุ มภ ายใน
การกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีีและการบริิหารความเสี่่�ยง
(2) ความถูู ก ต้้ อ งเชื่่� อ ถืือได้้ ข องข้้ อ มูู ล ทางการเงิิ น และ
ไม่่ใช่่ทางการเงิินที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการจััดการ CPNREIT
(3) การตรวจสอบระบบการควบคุุ มภ ายในเพื่่� อ ป้้ อ งกัั น
ความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์และรายการที่่�อาจมีีความ
ขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
(4) ความเพีียงพอและประสิิทธิิผลของการบริิหารความเสี่่�ยง
2) ผู้้�จััดการกองทรััสต์์อาจมอบหมายให้้บุุคคลอื่่�นเป็็นผู้้�รัับดำเนิิน
การในเรื่่� อ งที่่� เ กี่่� ยว ข้้ อ งกัั บ การประกอบธุุ รกิิ จ เป็็ น ผู้้�จัั ด การ
กองทรััสต์์ ในส่่วนงานด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ กฎหมาย
ทรััพยากรบุุคคล (ไม่่รวมถึงึ หน้้าที่่ข� องการคััดเลืือกบุุคลากรของ
ผู้้�จััดการกองทรััสต์์) โดยให้้ถืือปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์เช่่นเดีียวกััน
กัับพนัักงานภายในของผู้้�จัดั การกองทรััสต์์ อาทิิเช่่น ในเรื่่อ� งการ
เข้้าถึึงข้้อมููลภายในของ CPNREIT รวมทั้้�งให้้รับั ทราบถึึงนโยบาย
ของผู้้�จัดั การกองทรััสต์์ กฎเกณฑ์์และประกาศที่่เ� กี่่ยว
� ข้้องกัับการ
ปฏิิบััติิงาน
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รายชื่่�อและประวััติิผู้้�บริิหาร
1 นางสาวปััทมิิกา พงศ์์สููรย์์มาส
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร (แต่่งตั้้�งเมื่่�อวัันที่่� 1 มิิถุุนายน 2564) และรัักษาการหััวหน้้าฝ่่ายงาน
คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา
• MSc Investment Management, City University, London, UK
• MA International Financial Analysis, University of Newcastle upon Tyne, UK
• ปริิญญาตรีี บััญชีีบััณฑิิต สาขาวิิชาระบบสารสนเทศทางการบััญชีี จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
ประสบการณ์์ทำงาน
ปีี 2564 - ปััจจุุบััน 	ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร บริิษััท ซีีพีีเอ็็น รีีท แมเนจเมนท์์ จำกััด
ปีี 2562 - 2564 	รองประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร บริิษััท ซีีพีีเอ็็น รีีท แมเนจเมนท์์ จำกััด
ปีี 2558 - 2562 ผู้้�อำนวยการ ฝ่่ายบริิหารการเงิิน บริิษััท เซ็็นทรััลพััฒนา จำกััด (มหาชน)
ปีี 2556 - 2557 ผู้้�จััดการอาวุุโส ฝ่่ายนัักลงทุุนสััมพัันธ์์ บริิษััท โทรีีเซนไทย เอเยนต์์ซีีส์์ จำกััด (มหาชน)
ปีี 2551 - 2556 ผู้้�อำนวยการ ฝ่่ายนัักลงทุุนสััมพัันธ์์ ธนาคารเกีียรติินาคิิน จำกััด (มหาชน)
ปีี 2548 - 2551 ผู้้�อำนวยการ ฝ่่ายนัักลงทุุนสััมพัันธ์์ ธนาคารทิิสโก้้ จำกััด (มหาชน)
2 นางสาวณััฐิิญา พลวาริินทร์์
ผู้้�อำนวยการฝ่่ายพััฒนาธุุรกิิจ
คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา
• MSc Accounting and Finance, Leicester University, UK
• ปริิญญาตรีี บริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต สาขาวิิชาการเงิิน มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
ประสบการณ์์ทำงาน
ปีี 2560 – ปััจจุุบััน ผู้้�อำนวยการฝ่่ายพััฒนาธุุรกิิจ บริิษััท ซีีพีีเอ็็น รีีท แมเนจเมนท์์ จำกััด
ปีี 2554 – 2560 ผู้้�ช่่วยผู้้�จััดการ ฝ่่ายบริิหารการเงิิน บริิษััท เซ็็นทรััลพััฒนา จำกััด (มหาชน)
3 นางสาวชมพููนุุช แพรวพิิพััฒน์์
ผู้้�อำนวยการฝ่่ายบริิหารความเสี่่�ยงและกำกัับควบคุุม
คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา
• ปริิญญาโท บริิหารธุุรกิิจมหาบััณฑิิต สาขาวิิชาการเงิินการธนาคาร มหาวิิทยาลััยรามคำแหง
• ปริิญญาตรีี บริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต สาขาวิิชาคอมพิิวเตอร์์ธุุรกิิจ มหาวิิทยาลััยราชภััฎสวนสุุนัันทา
ประสบการณ์์ทำงาน
ปีี 2564 - ปััจจุุบััน ผู้้�อำนวยการฝ่่ายบริิหารความเสี่่�ยงและกำกัับควบคุุม บริิษััท ซีีพีีเอ็็น รีีท แมเนจเมนท์์ จำกััด
ปีี 2558 - 2564 Senior Associate บริิษััทหลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน ไทยพาณิิชย์์ จำกััด
ปีี 2555 - 2558 Custodian Assistant Manager Citibank N.A.
ปีี 2553 - 2555 ผู้้�ช่่วยผู้้�จััดการกองทุุน บริิษััทหลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน ทหารไทย จำกััด
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รายงานประจำ�ปี 2564

บุุคลากรของผู้้�จััดการกองทรััสต์์
ผู้้�จััดการกองทรััสต์์มีีบุุคลากรทั้้�งหมด 5 คน โดยแบ่่งเป็็นบุุคลากรในแต่่ละฝ่่ายดัังนี้้�
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบหลัก

ประสบการณ์ทำ�งาน

ฝ่่ายพััฒนาธุุรกิิจ

นางสาวณััฐิิญา พลวาริินทร์์
ผู้้�อำนวยการ

ฝ่่ายสนัับสนุุนการ
ปฏิิบััติิงาน

นางสาวปััทมิิกา พงศ์์สููรย์์มาส
ผู้้�อำนวยการ ฝ่่ายบริิหารการเงิิน
ปร ะ ธ า น เ จ้้ า ห น้้ า ที่่� บ ริิ ห า ร แ ล ะ บริิษััท เซ็็นทรััลพััฒนา จำกััด (มหาชน) (ปีี 2558 – 2562)
รัักษาการหััวหน้้าฝ่่ายงาน

ฝ่่ายบริิหารความ
เสี่่�ยงและกำกัับ
ควบคุุม

ผู้้�ช่่วยผู้้�จััดการ ฝ่่ายบริิหารการเงิิน
บริิษััท เซ็็นทรััลพััฒนา จำกััด (มหาชน) (ปีี 2554 – 2560)

นางสาวพลอยไพลิิน เทีียนชวลิิต
รองผู้้�อำนวยการ

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

นางสาวอัันธิิกา โกดาร์์ต
ผู้้�ช่่วยผู้้�อำนวยการ

ผู้้�ช่่วยผู้้�จััดการฝ่่ายบััญชีีกองทุุน
บริิษััท ไทคอน อิินดััสเทรีียล คอนเน็็คชั่่�น จำกััด (มหาชน)
(ปีี 2556 – 2560)
เจ้้าหน้้าที่่�บััญชีีอาวุุโส
บริิ ษัั ท แผ่่ น ดิิ น ทอง พร็็ อ พเพอร์์ ตี้้� ดีีเวลลอปเม้้ น ท์์ จำกัั ด (มหาชน)
(ปีี 2549 – 2556)

นางสาวชมพููนุุช แพรวพิิพััฒน์์
ผู้้�อำนวยการ

Senior Associate
บริิษััทหลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน ไทยพาณิิชย์์ จำกััด (ปีี 2558 - 2564)
Custodian Assistant Manager Citibank N.A. (ปีี 2555 – 2558)
ผู้้�ช่่วยผู้้�จััดการกองทุุน
บริิษััทหลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน ทหารไทย จำกััด (ปีี 2553 – 2555)

หน้้าที่่�ของผู้้�จััดการกองทรััสต์์
ผู้้�จััดการกองทรััสต์์มีีหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบหลัักในการดููแล
จััดการกองทรััสต์์ CPNREIT ซึ่่�งรวมถึึงการลงทุุนในทรััพย์์สิินของ
กองทรััสต์์ CPNREIT โดยผู้้�จััดการกองทรััสต์์จะปฏิิบััติิหน้้าที่่�ภายใต้้
การกำกัับดููแลของทรััสตีี โดยมีีหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของ
ผู้้�จััดการกองทรััสต์์ ดัังนี้้�

1. หน้้าที่่�ต่่อกองทรััสต์์ CPNREIT
1.1 ผู้้�จััดการกองทรััสต์์ต้้องปฏิิบััติิให้้เป็็นไปตามหลัักการดำเนิิน
	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

2) ดำรงเงิินทุุนให้้เพีียงพอต่่อการดำเนิินธุุรกิิจและความ
		 รัับผิิดชอบอัันอาจเกิิดขึ้้�นจากการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ในฐานะ
		 ผู้้�จััดการกองทรััสต์์ได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง
3) เปิิดเผย ให้้ความเห็็น หรืือให้้ข้้อมููลที่่�มีีความสำคััญและ
		 เกี่่�ยวข้้องอย่่างเพีียงพอในการตััดสิินใจลงทุุนของผู้้�ลงทุุน
		 โดยข้้อมููลดัังกล่่าวต้้องสื่่�อสารได้้อย่่างชััดเจน ไม่่บิิดเบืือน
		 และไม่่ทำให้้สำคััญผิิด
4) ไม่่ น ำข้้ อ มูู ล จากการปฏิิ บัั ติิ ห น้้ า ที่่� ผู้้�จัั ด การกองทรัั ส ต์์
		 ไปใช้้ประโยชน์์อย่่างไม่่เหมาะสมเพื่่อ� ตนเอง หรืือทำให้้เกิิด
		 ความเสีียหาย หรืือกระทบต่่อผลประโยชน์์โดยรวมของ
		 กองทรััสต์์ CPNREIT
5)	ปฏิิบััติิงานด้้วยความระมััดระวัังไม่่ให้้เกิิดความขััดแย้้ง
		ทางผลประโยชน์์ และในกรณีีที่่� มีี ความขัั ด แย้้ ง ทาง
		ผลประโยชน์์เกิิดขึ้้�น ต้้องดำเนิินการให้้มั่่�นใจได้้ว่่าผู้้�ลงทุุน
		 ได้้รัับการปฏิิบััติิที่่�เป็็นธรรมและเหมาะสม
6)	ปฏิิบัติั ติ ามกฎหมายหลัักทรััพย์์และกฎหมายอื่่น� ที่่เ� กี่่ยว
� ข้้อง
		กัับการดำเนิินการของกองทรััสต์์ CPNREIT ตลอดจน
		จรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิิ ช าชีีพ
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		 ที่่ก� ำหนดโดยสมาคมที่่เ� กี่่ยว
� เนื่่อ� งกัับธุุรกิจิ หลัักทรััพย์์ หรืือ
		 องค์์กรที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจหลัักทรััพย์์ที่่�สำนัักงาน ก.ล.ต.
		ยอมรัั บ โดยอนุุโ ลม และไม่่สนัับ สนุุน สั่่�งการ หรืือให้้
		 ความร่่วมมืือแก่่บุคุ คลใดในการปฏิิบัติั ฝ่ิ า่ ฝืืนกฎหมายหรืือ
		 ข้้อกำหนดดัังกล่่าว
7) ให้้ ค วามร่่ วมมืื อในการปฏิิ บัั ติิ ห น้้ า ที่่� ข องทรัั ส ตีี หรืือ
		 สำนัักงาน ก.ล.ต. ซึ่่�งรวมถึึงการเปิิดเผยข้้อมููลที่่�อาจส่่งผล
		 กระทบต่่อการบริิหารจััดการกองทรััสต์์ CPNREIT อย่่างมีี
		นััยสำคััญ 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
ให้้เป็็นไปอย่่างเหมาะสมและมีีประสิิทธิิภาพ
1) การกำหนดนโยบายในการจััดการกองทรััสต์์ 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 และการกำหนด
		 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�ยวข้้องกัับการดำเนิินการของกองทรััสต์์ CPNREIT
		 กำหนด 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
		มีีประสิิทธิิภาพ
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�งรวมถึึงมาตรการหรืือแนวทางดำเนิินการ
		 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) การคััดเลืือกบุุคลากรของผู้้�จััดการกองทรััสต์์และผู้้�รัับ
		มอบหมายในงานที่่� เ กี่่� ยว ข้้ อ งกัั บ การดำเนิิ น การของ
		 กองทรัั ส ต์์ CPNREIT (ถ้้ า มีี) เพื่่� อ ให้้ มีี ผู้้� ที่่� มีี ความรู้้�
		 ความสามารถและมีีคุุณสมบััติิที่่�เหมาะสมกัับงานที่่�จะ
		ปฏิิบััติิ
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5) การกำกัับดููแลการปฏิิบััติิงานของผู้้�จััดการกองทรััสต์์และ
		บุุคลากรของผู้้�จัดั การกองทรััสต์์ รวมทั้้�งการตรวจสอบดููแล
		 ผู้้�รัับมอบหมายในงานที่่�เกี่่�ยวกัับการจััดการกองทรััสต์์
		 CPNREIT เพื่่� อ ให้้ เ ป็็ น ไปตามที่่� ก ฎหมายหลัั ก ทรัั พ ย์์
		 กฎหมายอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้อง และสััญญาก่่อตั้้�งทรััสต์์กำหนด
6) การเปิิดเผยข้้อมููลของกองทรััสต์์ CPNREIT ที่่�ครบถ้้วน
		ถููกต้้องและเพีียงพอเพื่่�อให้้เป็็นไปตามที่่�กำหนดในสััญญา
		ก่่อตั้้�งทรััสต์์และกฎหมายหลัักทรััพย์์
7) การปฏิิบััติิการด้้านงานสนัับสนุุน (Back Office)
8) การตรวจสอบและควบคุุมภายใน
9) การติิดต่่อสื่่อ� สารกัับผู้้�ลงทุุนและการจััดการกัับข้้อร้้องเรีียน
ของผู้้�ลงทุุน
10) การจััดการกัับข้้อพิิพาททางกฎหมาย
ทั้้� ง นี้้� ผู้้�จัั ด การกองทรัั ส ต์์ อ าจมอบหมายให้้ บุุ ค คลอื่่� น เป็็ น
ผู้้�รัับดำเนิินการในเรื่่�องที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการประกอบธุุรกิิจเป็็น
ผู้้�จัดั การกองทรััสต์์ได้้ โดยต้้องเป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์ที่ก่� ำหนด
1.3 ผู้้�จััดการกองทรััสต์์อาจมอบหมายให้้บุุคคลอื่่�นเป็็นผู้้�รัับดำเนิิน
การในเรื่่�องที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการประกอบธุุรกิิจเป็็นผู้้�จััดการ
กองทรััสต์์ได้้เท่่าที่่จ� ำเป็็น เพื่่อ� ส่่งเสริิมให้้การประกอบธุุรกิจิ เป็็น
ไปอย่่างคล่่องตััวและมีีประสิิทธิิภาพมากยิ่่�งขึ้้�น ภายใต้้หลััก
เกณฑ์์ที่่�ได้้กำหนดไว้้
1.4 ให้้ผู้้�จััดการกองทรััสต์์จััดทำงบการเงิินของตนให้้เป็็นไปตาม
	มาตรฐานบััญชีีที่่ก� ำหนดตามกฎหมายว่่าด้้วยวิชิ าชีีพบััญชีี และ
	ส่่งงบการเงิินดัังกล่่าวต่่อสำนัักงาน ก.ล.ต. ภายในสามเดืือน
	นัับแต่่วัันสิ้้�นรอบระยะเวลาบััญชีี
1.5 ไม่่ดำเนิินการใด ๆ ที่่�จะส่่งผลให้้ทรััสตีีไม่่สามารถปฏิิบััติิหน้้าที่่�
ได้้อย่่างเป็็นอิิสระ เช่่น การลงทุุนในอสัังหาริิมทรััพย์์ที่่�มีีบุุคคล
ที่่เ� กี่่ยว
� โยงกัันกัับทรััสตีีเป็็นผู้้�ทรงกรรมสิิทธิ์์ห� รืือสิิทธิคิ รอบครอง
1.6 ผู้้�จัดั การกองทรััสต์์ต้อ้ งจััดให้้มีีการประกัันภััยความรัับผิิดที่่อ� าจ
เกิิดขึ้้น� จากการดำเนิินธุุรกิจิ หรืือการปฏิิบัติั งิ านของตนในฐานะ
เป็็นผู้้�จััดการกองทรััสต์์ ตลอดจนการปฏิิบััติิงานของกรรมการ
ผู้้�บริิหาร และพนัักงานของตน ตลอดระยะเวลาแห่่งสััญญา
แต่่งตั้้ง� ผู้้�จัดั การกองทรััสต์์ ซึ่่ง� เป็็นไปตามระบบงานของผู้้�จัดั การ
กองทรััสต์์
1.7 ผู้้�จััดการกองทรััสต์์ต้้องจััดให้้มีีการประชุุมผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์
เพื่่�อพิิจารณาลงมติิในกรณีีต่่าง ๆ ตามที่่�กำหนดไว้้ในสััญญา
	ก่่ อ ตั้้� ง ทรัั ส ต์์ เช่่ น การแก้้ ไ ขเพิ่่� ม เติิ มสัั ญ ญาก่่ อ ตั้้� ง ทรัั ส ต์์
การเพิ่่�มทุุนของกองทรััสต์์ CPNREIT การเปลี่่�ยนแปลงทรััสตีี
เป็็นต้้น
1.8 ในกรณีีที่่มีี� การแต่่งตั้้ง� ที่่ปรึ
� กึ ษาเพื่่อ� ให้้คำปรึึกษาหรืือคำแนะนำ
เกี่่� ยวกัั บ การลงทุุ น ในอสัั ง หาริิ มท รัั พ ย์์ แ ละการจัั ด การ
อสัังหาริิมทรััพย์์ ผู้้�จััดการกองทรััสต์์ต้้องปฏิิบััติิให้้เป็็นไปตาม
หลัักเกณฑ์์ดัังต่่อไปนี้้�
1) ดำเนิิ น การให้้ ที่่� ปรึึ ก ษาแจ้้ ง การมีีส่่ ว นได้้ เ สีียในเรื่่� อ ง
		 ที่่�พิิจารณา
2)	มิิ ใ ห้้ ที่่� ปรึึ ก ษาผู้้� ที่่� มีีส่่ ว นได้้ เ สีียในเรื่่� อ งที่่� พิิ จ ารณาไม่่ ว่่ า
		 โดยทางตรงหรืือทางอ้้อม เข้้าร่่วมพิิจารณาในเรื่่�องนั้้�น

1.9 ในการทำธุุ 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) ดำเนิิ น การเพื่่� อ ให้้ มั่่� น ใจได้้ ว่่ า การจำหน่่ า ย จ่่ า ย โอน
		 อสัังหาริิมทรััพย์์ หรืือการเข้้าทำสััญญาที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับ
		 อสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อกองทรััสต์์ CPNREIT เป็็นไปอย่่าง
		ถููกต้้องและมีีผลใช้้บัังคัับได้้ตามกฎหมาย
2) ดำเนิินการเพื่่�อให้้มั่่�นใจได้้ว่่าการลงทุุนในอสัังหาริิมทรััพย์์
		ของกองทรัั ส ต์์ CPNREIT เป็็ น ไปอย่่ า งเหมาะสม
		 โดยอย่่างน้้อยต้้องมีีการดำเนิินการดัังต่่อไปนี้้�
		 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) การวิิเคราะห์์และศึึกษาความเป็็นไปได้้ 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 ความเสี่่�ยงที่่�อาจเกิิดจาก
			 การก่่อสร้้างล่่าช้้า และการไม่่สามารถจััดหาประโยชน์์
			จากอสัังหาริิมทรััพย์์ได้้ เป็็นต้้น
1.10	จััดให้้มีีการประเมิินมููลค่่าทรััพย์์สินิ หลัักที่่ก� องทรััสต์์ CPNREIT
ลงทุุน โดยบริิษัทปร
ั ะเมิินมููลค่่าทรััพย์์สินิ ที่่ไ� ด้้รับั ความเห็็นชอบ
	จากสำนัักงาน ก.ล.ต. ตามกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง ภายใต้้
หลัักเกณฑ์์ที่่�กำหนดไว้้ในสััญญาก่่อตั้้�งทรััสต์์และกฎหมาย
ที่่เ� กี่่ยว
� ข้้อง เช่่น ก่่อนการได้้มาหรืือจำหน่่ายไปซึ่่�งทรััพย์์สินิ หลััก
	ของกองทรััสต์์ CPNREIT การสอบทานการประเมิินมููลค่่า
	ทรััพย์์สิินหลัักของกองทรััสต์์ CPNREIT การประเมิินมููลค่่า
	ทรัั พ ย์์สิิ น หลัั ก ของกองทรัั ส ต์์ CPNREIT ตามระยะเวลา
ที่่�กฎหมายกำหนด เป็็นต้้น
1.11 อสัังหาริิมทรััพย์์ที่่�กองทรััสต์์ CPNREIT จะลงทุุน นอกจาก
	ต้้องจััดให้้มีีการประเมิินมููลค่่าตามหลัักเกณฑ์์ที่่�กฎหมาย
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกำหนด และจััดให้้มีีการตรวจสอบและสอบทาน
แล้้ว ผู้้�จััดการกองทรััสต์์ยัังต้้องดำเนิินการต่่าง 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
	จำเป็็นเพื่่�อป้้องกััน ยัับยั้้�ง หรืือจำกััดมิิให้้เกิิดความเสีียหาย

อย่่างร้้ายแรงต่่อประโยชน์์ของกองทรััสต์์ CPNREIT หรืือ
ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ทั้้ง� ปวง โดยทรััสตีีอาจมอบหมายให้้บุคุ คลอื่่น�
	จััดการกองทรััสต์์ CPNREIT แทนในระหว่่างนี้้�ได้้
1.12 ดำเนิิ 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 สำหรัั 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
	ต่่อการหาประโยชน์์จากอสัังหาริิมท รััพย์์ดัังกล่่าวอย่่า งมีี
	นััยสำคััญ และเงื่อ่� นไขการได้้มาซึ่่ง� อสัังหาริิมทรััพย์์นั้้น� ยัังเป็็น
	ประโยชน์์แก่่ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์โดยรวม
1.15 การทำสััญญาเพื่่อ� ให้้ได้้มาซึ่่ง� อสัังหาริิมทรััพย์์ต้อ้ งไม่่มีีข้้อตกลง
หรืือข้้ อ ผูู ก พัั น ใด ๆ ที่่� อ าจมีีผลให้้ ก องทรัั ส ต์์ CPNREIT
ไม่่สามารถจำหน่่ายอสัังหาริิมทรััพย์์ในราคายุุติธรรม
ิ
(ในขณะ
ที่่มีี� การจำหน่่าย) เช่่น ข้้อตกลงที่่ใ� ห้้สิทธิ
ิ แิ ก่่คู่่�สัญ
ั ญาในการซื้้�อ
อสัังหาริิมทรััพย์์ของกองทรััสต์์ CPNREIT ได้้ก่่อนบุุคคลอื่่�น
โดยมีีการกำหนดราคาไว้้แน่่นอนล่่วงหน้้า 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
ความเสีียหายจากทรััพย์์สิินหลัักหรืือจากการดำเนิินการ
ในทรััพย์์สิินหลััก กัับผู้้�รัับประกัันภััยที่่�เป็็นที่่�ยอมรัับในวงเงิิน
	คุ้้�มครองความเสีียหายที่่�เพีียงพอและเหมาะสมกัับการจััดหา
	ผลประโยชน์์ในทรััพย์์สิินหลัักเป็็นอย่่างน้้อย
1.17 ดำเนิินการให้้ความเห็็นเกี่่�ยวกัับลัักษณะธุุรกรรม พร้้อมทั้้�ง
เหตุุผลและข้้อมููลประกอบที่่ชั� ดั เจนที่่เ� กี่่ยว
� ข้้องกัับการได้้มาซึ่่ง�
	ทรััพย์์สิินหลัักเพิ่่�มเติิมของกองทรััสต์์ CPNREIT ในเอกสาร
	ขอความเห็็นชอบหรืือหนัังสืือเชิิญประชุุมผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์
เพื่่�อพิิจารณาการเพิ่่�มทุุนเพื่่�อลงทุุนในทรััพย์์สิินหลัักเพิ่่�มเติิม
	ของกองทรััสต์์ CPNREIT
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1.18 การจำหน่่ายไปซึ่่�งทรััพย์์สิินหลััก ต้้องจััดให้้มีีการประเมิิน
มููลค่่าทรััพย์์สิิน การขออนุุมััติิจากผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ การขอ
ความเห็็ น ชอบจากทรัั ส ตีี และมีีการเปิิ ด เผยข้้ อ มูู ล ตาม
หลัักเกณฑ์์ที่่�กำหนดไว้้ในสััญญาก่่อตั้้�งทรััสต์์และกฎหมาย
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
1.19 ในกรณีีที่่มีี� การเปลี่่ย� นแปลงผู้้�จัดั การกองทรััสต์์ ต้้องดำเนิินการ
ให้้ผู้้�จััดการกองทรััสต์์รายใหม่่ตกลงที่่�จะปฏิิบััติิหน้้าที่่�ให้้เป็็น
ไปตามสััญญาก่่อตั้้ง� ทรััสต์์และกฎหมายที่่เ� กี่่ยว
� ข้้อง เว้้นแต่่เป็็น
กรณีีที่่� ที่่� ปร ะชุุ ม ผู้้�ถืือหน่่ 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
	มาทำหน้้ า ที่่� แ ทนตนได้้ ภ ายในระยะเวลาที่่� ก ำหนด ทั้้� ง นี้้�
ผู้้�จัั ด การกองทรัั ส ต์์ ร ายเดิิ มต้้ อ งดำเนิิ น การและให้้ ค วาม
	ร่่วมมืือตามที่่�จำเป็็น เพื่่�อให้้การส่่งมอบงานแก่่บุุคคลที่่�จะ
เข้้ามาปฏิิบััติิหน้้าที่่�แทนตนเองสำเร็็จลุุล่่วงไป
1.20 ในกรณีีที่่�มีีการแก้้ไขเพิ่่�มเติิมสััญญาก่่อตั้้�งทรััสต์์ ต้้องดููแล
ให้้การแก้้ไขเพิ่่�มเติิมดัังกล่่าวเป็็นไปตามเงื่่�อนไขและวิิธีีการ
	ตามที่่�กำหนดในสััญญาก่่อตั้้�งทรััสต์์และกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
เมื่่�อดำเนิินการแก้้ไขแล้้วเสร็็จ ให้้ดำเนิินการจััดส่่งสำเนา
	สััญญาก่่อตั้้�งทรััสต์์ฉบัับที่่�ได้้แก้้ไขเพิ่่�มเติิมแล้้วให้้สำนัักงาน
ก.ล.ต. ภายใน 15 วัันนัับแต่่วัันที่่�ลงนามหรืือวัันที่่�มีีการแก้้ไข
เพิ่่�มเติิม (แล้้วแต่่กรณีี)
1.21 ในกรณีีที่่� มีี การเปลี่่� ย นแปลงทรัั ส ตีี ให้้ ด ำเนิิ น การแจ้้ ง
การเปลี่่�ยนแปลงดัังกล่่าวให้้ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์และสำนัักงาน
ก.ล.ต. ทราบ ภายในระยะเวลาตามที่่�กำหนดในสััญญาก่่อตั้้�ง
	ทรััสต์์
1.22	ยื่่� น คำขออนุุ 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 ดำเนิินการให้้หน่่วยทรััสต์์ที่่�เสนอขายแล้้วหรืือที่่�ออกใหม่่
(กรณีีเพิ่่�มทุนุ กองทรััสต์์ CPNREIT) สามารถเข้้าเป็็นหลัักทรััพย์์
	จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์ได้้ภายใน 45 วัันนัับแต่่วััน
	ปิิดการเสนอขายหน่่วยทรััสต์์
1.25 ดำเนิินการใด ๆ เพื่่�อให้้การจััดสรรหน่่วยทรััสต์์ให้้แก่่บุุคคล
ใด ๆ หรืือกลุ่่�มบุุ ค คลเดีียวกัั น ให้้ เ ป็็ น ไปตามอัั ตร าและ
หลัักเกณฑ์์ที่่�กำหนดโดยกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง

2. หน้้าที่่�ในการบริิหารจััดการกองทรััสต์์และทรััพย์์สินิ
ของกองทรััสต์์
2.1 ให้้ความเห็็นต่่อเจ้้าพนัักงานที่่�เกี่่�ยวข้้องเกี่่�ยวกัับคุุณสมบััติิ
หรืือลัักษณะของอสัังหาริิมทรััพย์์ที่ก่� องทรััสต์์ CPNREIT ลงทุุน
	ตามที่่�ได้้รัับการร้้องขอจากหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
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2.2 ควบคุุม ดููแล และติิดตามให้้ผู้้�เช่่าช่่วงทรััพย์์สิินหลัักบริิหาร
	จััดการทรััพย์์สิินหลััก ซ่่อมแซม ปรัับปรุุง และบำรุุงรัักษา
ให้้ ท รัั พ ย์์ สิิ น หลัั ก อยู่่�ในสภาพที่่� ดีี และพร้้ อ มที่่� จ ะใช้้ ห า
	ผลประโยชน์์ได้้ตลอดเวลาตามที่่ก� ำหนดในแผนการดำเนิินงาน
	ประจำปีี สััญญาก่่อตั้้�งทรััสต์์ และกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
2.3	จััดให้้มีีการเปลี่่�ยนแปลง ฟื้้�นฟูู และดััดแปลงทรััพย์์สิินหลััก
	ตามความจำเป็็นและสมควรเท่่าที่่�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� เ ช่่ า ช่่ ว งทรัั พ ย์์ สิิ น หลัั ก
โดยจะต้้องแจ้้งให้้ทรััสตีีทราบก่่อน
2.4 ควบคุุมและดููแลการบริิหารจััดการทรััพย์์สิินหลััก และการ
	จััดหาผลประโยชน์์จากทรััพย์์สินิ หลััก รวมตลอดถึึงการบริิหาร
	จััดการในกรณีีเกิิดเหตุุฉุุกเฉิิน การซ่่อมแซมอสัังหาริิมทรััพย์์
	ตามที่่� จ ำเป็็ น กรณีีการซ่่ อ มแซมใหญ่่ จ ะต้้ อ งแจ้้ ง ให้้ ท รัั ส ตีี
	ทราบก่่อน
2.5 บริิหารและจััดหาผลประโยชน์์จากทรััพย์์สินิ อื่่น� ๆ ของกองทรััสต์์
CPNREIT นอกจากทรััพย์์สิินหลััก รวมทั้้�งดำเนิินการอื่่�นใด
ที่่�จำเป็็นเพื่่�อให้้การบริิหารทรััพย์์สิินอื่่�น ๆ ของกองทรััสต์์
CPNREIT นอกจากทรัั พ ย์์ สิิ น หลัั ก เป็็ น ไปตามแผนการ
ดำเนิินงานประจำปีี สััญญาก่่อตั้้ง� ทรััสต์์และกฎหมายที่่เ� กี่่ยว
� ข้้อง
2.6 ควบคุุม ดููแล และติิดตามผู้เ้� ช่่าช่่วงทรััพย์์สินิ หลััก รวมทั้้�งดำเนิิน
การใด ๆ ร่่วมกับั ทรััสตีี และ/หรืือ ผู้เ้� ช่่าช่่วงทรััพย์์สินิ หลััก เพื่่อ�
ทำให้้ทรััสตีี และ/หรืือ ผู้้�เช่่าช่่วงทรััพย์์สิินหลัักได้้มาซึ่่�งใบ
อนุุญาต หนัังสืืออนุุญาต หนัังสืือผ่่อนผััน และ/หรืือ เอกสาร
อื่่� น ใดที่่� เ กี่่� ยว ข้้ อ งและจำเป็็ น ในการจัั ด หาประโยชน์์ จ าก
ทรััพย์์สิินหลััก
2.7 อำนวยความสะดวกให้้กัับกองทรััสต์์ CPNREIT หรืือบุุคคลที่่�
ได้้ รัั บ มอบหมายจากทรัั ส ตีีในการตรวจตราทรัั พ ย์์ สิิ น หลัั ก
	ภายในวัันและเวลาทำการของผู้้�จััดการกองทรััสต์์ รวมทั้้�ง
ให้้ข้้อมููล ถ้้อยคำ และ/หรืือส่่งมอบเอกสารใด ๆ (ยกเว้้นข้้อมููล
	ถ้้อยคำ และ/หรืือเอกสารอื่่�นใดอัันเกี่่�ยวกัับทรััพย์์สิินทาง
	ปััญญาของผู้้�จััดการกองทรััสต์์ หรืือของบริิษััทในเครืือของ
ผู้้�จัดั การกองทรััสต์์) ตามที่่ท� รััสตีีร้้องขอในกรณีีที่่มีี� ความจำเป็็น
และเหมาะสม
2.8 อำนวยความสะดวกให้้ 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 วในการสำรวจ
	ทรััพย์์สิินหลัักเพื่่�อการประเมิินค่่า รวมทั้้�งให้้ข้้อมููล ถ้้อยคำ
และ/หรืือส่่งมอบเอกสารใด ๆ (ยกเว้้นข้้อมููล ถ้้อยคำ และ/
หรืือ เอกสารอื่่น� ใดอัันเกี่่ยวกั
� บั ทรััพย์์สินิ ทางปััญญาของผู้้�จัดั การ
กองทรััสต์์ หรืือของบริิษััทในเครืือของผู้้�จััดการกองทรััสต์์)
	ตามที่่� บ ริิ ษัั ทปร ะเมิิ น มูู ล ค่่ า ทรัั พ ย์์ สิิ น ร้้ อ งขอในกรณีีที่่� มีี
ความจำเป็็นและเหมาะสม

2.9	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
	ตรวจสอบได้้ภายในวัันและเวลาทำการของผู้้�จัดั การกองทรััสต์์
และหากได้้ รัั บ การร้้ อ งขอจากทรัั ส ตีี หรืือบุุ ค คลที่่� ไ ด้้ รัั บ
	มอบหมายจากทรััสตีี และ/หรืือผู้ส้� อบบััญชีี ผู้้�จัดั การกองทรััสต์์
	ต้้องดำเนิินการส่่งมอบบรรดาเอกสารใด ๆ ที่่�เกี่่�ยวกัับหรืือ
เกี่่�ยวเนื่่�องกัับกองทรััสต์์ CPNREIT ตามที่่�ได้้รัับการร้้องขอ
ให้้แก่่ทรััสตีี และ/หรืือผู้ส้� อบบััญชีี (แล้้วแต่่กรณีี) ภายใน 15 วััน
	ทำการนัับแต่่วัันที่่�ได้้ทราบถึึงหรืือควรทราบถึึงการร้้องขอ
	ดัั ง กล่่ า ว เว้้ น แต่่ จ ะมีีเหตุุ อัั น สมควรหรืือคู่่�สัั ญ ญาตกลง
เป็็นอย่่างอื่่�น
2.10 ควบคุุ ม ดูู แ ล และติิ ด ตามผู้้� เ ช่่ า ช่่ ว งทรัั พ ย์์ สิิ น หลัั ก
	รวมทั้้�งดำเนิินการใด ๆ ร่่วมกัับทรััสตีี และ/หรืือผู้้�เช่่าช่่วง
	ทรััพย์์สินิ หลััก เพื่่อ� ให้้ทรััสตีี และ/หรืือผู้เ้� ช่่าช่่วงทรััพย์์สินิ หลัักนำส่่ง
	ค่่าธรรมเนีียมและภาษีีโรงเรืือนและที่่�ดิิน (หรืือภาษีีอื่่�นใด
ในทำนองเดีียวกััน) อัันเกิิดจากทรััพย์์สินิ หลััก รวมถึึงการติิดต่่อ
	ประสานงาน ให้้ข้อ้ มููล ยื่่น� เอกสาร และนำส่่งภาษีีหััก ณ ที่่จ่� า่ ย
ที่่�ทรััสตีีมีีหน้้าที่่หั� ัก ณ ที่่จ่� ่าย และ/หรืือภาษีีอื่่น� ใดอัันเนื่่อ� งจาก
การบริิหารจััดการทรััพย์์สินิ ของผู้้�จัดั การกองทรััสต์์ ต่่อพนัักงาน
เจ้้าหน้้าที่่�ของหน่่วยงานราชการที่่�เกี่่�ยวข้้อง
2.11 ควบคุุม ดููแล และติิดตามผู้้�เช่่าช่่วงทรััพย์์สิินหลััก ให้้ปฏิิบััติิ
หน้้ า ที่่� ต ามที่่� ก ำหนดไว้้ 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
2.12 แจ้้งให้้ทรััสตีีทราบภายในระยะเวลาอัันสมควรถึึง (ก) ความ
	ชำรุุ ด บกพร่่ อ งของทรัั พ ย์์ สิิ น หลัั ก รวมถึึ ง อุุ ป กรณ์์ แ ละ
	สิ่่�งอำนวยความสะดวกต่่าง ๆ หรืือเมื่่�อเกิิดเหตุุการณ์์ใด ๆ
ที่่�จะทำให้้มููลค่่าของทรััพย์์สิินหลัักลดลงอย่่างมีีนััยสำคััญ และ
(ข) กรณีีที่่�มีีการผิิดสััญญาใด ๆ ในสาระสำคััญ โดยผู้้�เช่่าช่่วง
	ทรััพย์์สิินหลััก
2.13 ดำเนิินการอื่่�นใดตามที่่�กองทรััสต์์ CPNREIT จะพิิจารณา
เห็็นว่่าจำเป็็นและสมควร เพื่่�อให้้ทรััพย์์สิินหลัักอยู่่�ในสภาพ
ที่่ดีี� และพร้้อมในการใช้้เพื่่อ� การจััดหาผลประโยชน์์ หรืือเป็็นไป
ตามเจตนารมณ์์ ข องสัั ญ ญาแต่่ ง ตั้้� ง ผู้้�จัั ด การกองทรัั ส ต์์
ทุุกประการ รวมทั้้�งให้้คำแนะนำเกี่่�ยวกัับสภาวะตลาดในกรณีี
ที่่�กองทรััสต์์ CPNREIT ประสงค์์จะขาย หรืือโอนสิิทธิิการเช่่า
หรืือเช่่าช่่วงทรััพย์์สิินหลััก

3. การจััดทำำ�บััญชีีและรายงาน เอกสารการจััดการ
และการตรวจสอบภายใน
3.1	จััดทำและเปิิดเผยข้้อมููลของกองทรััสต์์ CPNREIT ตามที่่สั� ญ
ั ญา
	ก่่ อ ตั้้� ง ทรัั ส ต์์ แ ละกฎหมายหลัั ก ทรัั พ ย์์ ก ำหนดต่่ อ สำนัั ก งาน
ก.ล.ต. ตลาดหลัักทรััพย์์ฯ ทรััสตีี และผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ ซึ่่ง� รวมถึึง
การจััดส่่งรายงานประจำปีีของกองทรััสต์์ CPNREIT ให้้แก่่
	ทรััสตีีและผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ พร้้อมกัับหนัังสืือนััดประชุุมสามััญ
	ประจำปีี
3.2	จััดให้้มีีบััญชีีและรายงานต่่าง ๆ ตามที่่�ได้้รัับมอบหมายจาก
	ทรััสตีีหรืือตามที่่เ� ห็็นว่่าจำเป็็นและสมควรในการบริิหารจััดการ
กองทรััสต์์ CPNREIT และทรััพย์์สินิ หลััก เพื่่อ� จััดส่่งบััญชีีรายงาน
และเอกสารดัังกล่่าวให้้แก่่สำนัักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลัักทรััพย์์
	ทรััสตีี และผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ ภายในระยะเวลาตามที่่�ทรััสตีี
กำหนด เพื่่� อ ให้้ ส อดคล้้ อ งกัั บ กฎหมายหลัั ก ทรัั พ ย์์ แ ละ
กฎหมายอื่่� น ที่่� เ กี่่� ยว ข้้ อ ง รวมถึึ ง คำสั่่� ง ของเจ้้ า หน้้ า ที่่� ข อง
	ทางราชการใด ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
	ทั้้�งนี้้� ผู้้�จััดการกองทรััสต์์จะจััดทำบััญชีีดัังกล่่าวตามหลัักการ
	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/หรืือพึึ ง รัั บ ไว้้ ใ นนามกองทรัั ส ต์์ CPNREIT ออกจาก
	ทรััพย์์สิินของตน และผู้้�จััดการกองทรััสต์์จะดำเนิินการจััดเก็็บ
เอกสารหลัักฐานประกอบการบััญชีีและการบัันทึึกบััญชีีเป็็น
	ระยะเวลาอย่่างน้้อย 1 ปีี ให้้อยู่่�ในสภาพสมบููรณ์์ ครบถ้้วน และ
	พร้้อมให้้ทรััสตีีเข้้าตรวจสอบ
3.3	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 รวมถึึ ง คำสั่่� ง ของ
เจ้้าหน้้าที่่�ของทางราชการใด ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
1)	รายงานประเมิินมููลค่่าอสัังหาริิมทรััพย์์ฉบัับเต็็ม โดยจััดส่่ง
		 ให้้แก่่ทรััสตีีไม่่น้อ้ ยกว่่า 7 วััน ล่่วงหน้้าก่่อนวัันครบกำหนด
		 วัันประกาศมููลค่่าทรััพย์์สิินสุุทธิิของกองทรััสต์์ CPNREIT
		ต่่อผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์
2)	รายงานมููลค่่าทรััพย์์สินิ สุุทธิขิ องกองทรััสต์์ CPNREIT และ
		 มููลค่่าหน่่วยทรััสต์์ ณ วัันทำการสุุดท้้ายของแต่่ละไตรมาส
		 โดยจััดส่่งให้้แก่่ทรััสตีีเพื่่�อพิิจารณารัับรอง แล้้วนำส่่ง
		 สำนัั ก งาน ก.ล.ต. ภายใน 45 วัั น นัั บ แต่่ วัั น สุุ ด ท้้ า ย
		ของแต่่ละไตรมาสนั้้�น ซึ่่�งรวมถึึงทำการคำนวณมููลค่่า
		ทรััพย์์สิินสุุทธิิของทรััพย์์สิินหลััก ณ วัันทำการสุุดท้้าย
		ของแต่่ละไตรมาสให้้แก่่ทรััสตีีเพื่่�อประกอบการคำนวณ
		 มููลค่่าทรััพย์์สิินสุุทธิิของกองทรััสต์์ CPNREIT และมููลค่่า
		 หน่่วยทรััสต์์ดัังกล่่าว
3) ข้้อมููล ปััจจุุบััน เกี่่�ยวกัับรายชื่่�อบุุค คลที่่�เกี่่�ยวโยงกัันกัับ
		 ผู้้�จััดการกองทรััสต์์ และสาระของรายการที่่�เป็็นธุุรกรรม
		ระหว่่างกองทรััสต์์ CPNREIT กัับผู้้�จััดการกองทรััสต์์หรืือ
		บุุคคลที่่เ� กี่่ยว
� โยงกัันกัับผู้้�จัดั การกองทรััสต์์ โดยจััดส่่งให้้แก่่
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		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
		 วัันเข้้าทำธุุรกรรม
4) ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับธุุรกรรมระหว่่างกองทรััสต์์ CPNREIT กัับ
		 ผู้้�จััดการกองทรััสต์์หรืือบุุคคลที่่�เกี่่�ยวโยงกัันกัับผู้้�จััดการ
		 กองทรัั ส ต์์ ใ นรอบระยะเวลาบัั ญ ชีีก่่ อ นและรอบระยะ
		 เวลาบััญชีีปััจจุุบััน โดยดำเนิินการเปิิดเผยในรายงาน
		ประจำปีีและงบการเงิินของกองทรััสต์์ CPNREIT
5) ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ระหว่่าง
		 เจ้้ า ของทรัั พ ย์์ สิิ น ที่่� ก องทรัั ส ต์์ CPNREIT ลงทุุ น และ
		 กองทรััสต์์ CPNREIT ตลอดจนมาตรการที่่ใ� ช้้ในการป้้องกััน
		 ความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ดัังกล่่าว โดยดำเนิินการ
		 เปิิดเผยข้้อมููลให้้ผู้้�ลงทุุนทราบโดยชััดแจ้้งตั้้�งแต่่วัันเริ่่�ม
		 การเสนอขายหน่่วยทรััสต์์ต่่อประชาชนเป็็นครั้้�งแรกและ
		ทุุกครั้้�งเมื่่�อเกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
6) ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับส่่วนได้้เสีียหรืือการได้้รัับประโยชน์์ของ
		 ผู้้�จััดการกองทรััสต์์หรืือบุุคคลที่่�เกี่่�ยวโยงกัันกัับผู้้�จััดการ
		 กองทรััสต์์ จากบริิษััทหรืือบุุคคลที่่�เป็็นคู่่�ค้้ากัับกองทรััสต์์
		 CPNREIT โดยดำเนิินการเปิิดเผยข้้อมููลในแบบแสดง
		รายการข้้ อ มูู ล สัั ญ ญาก่่ อ ตั้้� ง ทรัั ส ต์์ หรืือในหนัั ง สืือ
		 เชิิญประชุุมผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์เพื่่�อขออนุุมััติิทำรายการ
		ต่่าง ๆ และรายงานประจำปีีของกองทรััสต์์ 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
		 กองทรััสต์์ในการเข้้าทำธุุรกรรมต่่าง ๆ เพื่่�อกองทรััสต์์
		 CPNREIT และความสมเหตุุ ส มผลของธุุ ร กรรมนั้้� น
		ส่่วนได้้เสีียหรืือการได้้รับั ประโยชน์์ที่ต้่� อ้ งพิิจารณาเปิิดเผย
		 เช่่น เจ้้าหนี้้� ลููกหนี้้� ผู้้�ค้้ำประกัันหรืือได้้รัับการค้้ำประกััน
		 การถืือหุ้้�นระหว่่างกััน หรืือมีีผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่หรืือผู้บ้� ริิหาร
		 เป็็ น กลุ่่�มเดีียวกัั น การให้้ ห รืือรัั บ บริิ ก าร การซื้้� อ ขาย
		ระหว่่างกััน และการออกค่่าใช้้จ่า่ ยต่่าง ๆ ให้้แก่่กันั เป็็นต้้น
7) ข้้อมููลเกี่่ยวกั
� บั การลงทุุนในอสัังหาริิมทรััพย์์ของกองทรััสต์์
CPNREIT โดยดำเนิินการเปิิดเผยต่่อประชาชนอย่่างน้้อย
ทุุก 6 เดืือนหรืือโดยพลััน กรณีีมีีการเปลี่่�ยนแปลงอย่่างมีี
นััยสำคััญ และดำเนิินการจััดส่่งให้้แก่่ทรััสตีีเมื่่�อทรััสตีี
ประสงค์์จะขอตรวจสอบการจััดการลงทุุน
8) ข้้อมููลปััจจุบัุ นั เกี่่ยวกั
� บั รายการที่่เ� ป็็นธุุรกรรมการได้้มาหรืือ
จำหน่่ายไปซึ่่�งทรััพย์์สินิ หลัักของกองทรััสต์์ CPNREIT โดย
ดำเนิินการจััดส่่งให้้แก่่ทรััสตีีและผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ล่ว่ งหน้้า
ไม่่น้้อยกว่่า 30 วัันก่่อนวัันเข้้าทำธุุรกรรม และดำเนิินการ
เปิิดเผยต่่อประชาชนและสำนัักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วััน
นัับแต่่วัันที่่�ได้้มาหรืือจำหน่่ายไปของทรััพย์์สิินหลััก
9) ข้้อมููลเกี่่ยวกั
� บั ธุุรกรรมการได้้มาหรืือจำหน่่ายไปซึ่่�งทรััพย์์สินิ
หลัักและอุุปกรณ์์ของกองทรััสต์์ CPNREIT ในรอบระยะ
เวลาบัั ญ ชีีก่่ อ นและรอบระยะเวลาบัั ญ ชีีปัั จจุุ บัั น โดย
ดำเนิินการเปิิดเผยในรายงานประจำปีีและงบการเงิิน
ของกองทรััสต์์ CPNREIT
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10) ข้้อมููลปััจจุุบัันเกี่่�ยวกัับรายการที่่�เป็็นการกู้้�ยืืมเงิินและก่่อ
ภาระผููกพัันของกองทรััสต์์ CPNREIT โดยดำเนิินการจััด
ส่่งให้้แก่่ทรััสตีีเพื่่�อรัับทราบ ก่่อนวัันเข้้าทำธุุรกรรมพร้้อม
กัับสััญญากู้้�ยืืม
11) ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับธุุรกรรมการกู้้�ยืืมเงิินและก่่อภาระผููกพััน
ของกองทรััสต์์ CPNREIT ในรอบระยะเวลาบััญชีีก่่อนและ
รอบระยะเวลาบััญชีีปััจจุุบััน โดยดำเนิินการเปิิดเผยใน
รายงานประจำปีีและงบการเงิินของกองทรััสต์์ CPNREIT
12) ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับธุุรกรรมที่่�ทรััสตีีเห็็นว่่ามีีผลกระทบอย่่างมีี
นััยสำคััญต่่อทรััพย์์สิินของกองทรััสต์์ CPNREIT โดยได้้รัับ
การร้้องขอจากทรััสตีี โดยดำเนิินการจััดส่่งให้้แก่่ทรััสตีีเพื่่อ�
พิิจารณาล่่วงหน้้าไม่่น้อ้ ยกว่่า 14 วัันก่่อนวัันเข้้าทำธุุรกรรม
13) งบการเงิินของผู้้�จัดั การกองทรััสต์์และข้้อมููลที่่เ� กี่่ยว
� ข้้องกัับ
การจััดทำงบการเงิิน โดยดำเนิินการจััดส่่งให้้แก่่ทรััสตีีล่่วง
หน้้าไม่่น้้อยกว่่า 3 วัันก่่อนวัันครบกำหนดการส่่งงบการ
เงิินต่่อสำนัักงาน ก.ล.ต.
อนึ่่�ง รายงานดัังกล่่าวข้้างต้้นเป็็นเพีียงรููปแบบและตััวอย่่าง
ของรายงานที่่ต้� อ้ งใช้้ในเบื้้�องต้้น คู่่�สััญญาอาจจะปรัับปรุุง เพิ่่�ม
หรืือลด จำนวนและชนิิดของรายงาน หรืือเปลี่่�ยนแปลง
รููปแบบของรายงานได้้ตามที่่�คู่่�สััญญาร่่วมกัันกำหนด เพื่่�อให้้
สอดคล้้องกัับกฎหมายหลัักทรััพย์์และกฎหมายอื่่น� ที่่เ� กี่่ยว
� ข้้อง
รวมถึึงคำสั่่�งของเจ้้าหน้้าที่่�ของทางราชการใด ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง

4. หน้้าที่่� ในการทำำ�สััญญาในการจััดหาผลประโยชน์์
ในอสัังหาริิมทรััพย์์ของกองทรััสต์์ CPNREIT
4.1 การจััดหาประโยชน์์จากทรััพย์์สิินหลัักที่่�เป็็นอสัังหาริิมทรััพย์์
จะกระทำได้้ โ ดยการให้้ เ ช่่ า และ/หรืือ ให้้ เ ช่่ า ช่่ ว ง
อสัังหาริิมทรััพย์์เท่่านั้้�น ซึ่่�งต้้องมีีมููลค่่ารวมกัันไม่่น้้อยกว่่า
ร้้อยละ 75 ของมููลค่่าหน่่วยทรััสต์์ที่่�เสนอขายทั้้�งหมด รวมทั้้�ง
จำนวนเงิินกู้้�ยืืม (ถ้้ามีี)
4.2 ควบคุุม ดููแล รวมทั้้�งสร้้างมาตรการในการควบคุุมดููแล และ
ดำเนิินการใด ๆ ที่่�จำเป็็นและเหมาะสมในฐานะผู้้�จััดการ
กองทรัั ส ต์์ เพื่่� อ ให้้ ผู้้� เ ช่่ า ช่่ ว ง และ/หรืือบุุ ค คลภายนอก
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการบริิหารจััดการทรััพย์์สิินหลััก ปฏิิบััติิตาม
หน้้ า ที่่� เงื่่� อ นไข และ/หรืือข้้ อ ตกลงที่่� ก ำหนดไว้้ ใ นสัั ญ ญา
เช่่าช่่วง และ/หรืือสััญญาอื่่�นใดที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับทรััพย์์สิินหลััก
	รวมถึึงระเบีียบ กฎเกณฑ์์ ข้้อบัังคัับหรืือข้้อกำหนดอื่่�นใด
	ของทรััพย์์สิินหลััก หรืือนโยบายที่่�เกี่่�ยวกัับทรััพย์์สิินหลััก
4.3	จัั ด ทำสัั ญ ญาเช่่ า พื้้� น ที่่� สัั ญ ญาบริิ ก าร สัั ญ ญาให้้ บ ริิ ก าร
สาธารณููปโภค สััญญาว่่าจ้้างกัับผู้้�ให้้บริิการภายนอก และ
	สััญญาอื่่�นใดที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับทรััพย์์สิินหลััก (ถ้้ามีี)
4.4 ดำเนิินการ และ/หรืือจััดให้้มีีการสำรองเงิินสดจากเงิินประกััน
การเช่่าที่่�เรีียกเก็็บจากผู้้�เช่่าพื้้�นที่่�ภายในศููนย์์การค้้าซึ่่�งเป็็น
	ทรััพย์์สิินหลัักของกองทรััสต์์ CPNREIT โดยจะต้้องคงระดัับ
เงิิ น สำรองดัั ง กล่่ า วให้้ เ พีียงพอต่่ อ ประมาณการสัั ญ ญาที่่�
หมดอายุุและเงิินมััดจำที่่�ต้้องจ่่ายคืืนในแต่่ละงวด

5. การบริิหารจััดการ

ผู้้�จััดการกองทรััสต์์ได้้แบ่่งฝ่่ายงานภายในบริิษััทออกเป็็น 3
ฝ่่าย เพื่่�อให้้การปฏิิบััติิหน้้าที่่�เป็็นไปตามนโยบายของบริิษััท
สััญญาก่่อตั้้ง� ทรััสต์์ สััญญาแต่่งตั้้ง� ผู้้�จัดั การกองทรััสต์์ แบบแสดง
รายการข้้อมููล หนัังสืือชี้้ชว
� น ระเบีียบ และกฎหมายที่่เ� กี่่ยว
� ข้้อง
กัับการดููแลจััดการกองทรััสต์์ CPNREIT โดยหน้้าที่่ค� วามรัับผิิด
ชอบของแต่่ละฝ่่ายงานสามารถสรุุปได้้ดัังนี้้�

5.1		ฝ่่ายพััฒนาธุุรกิิจ
ฝ่่ายพััฒนาธุุรกิจมีี
ิ หน้้าที่่ห� ลัักในการจััดทำแผนงานและกลยุุทธ์์
ในการจััดหาผลประโยชน์์จากทรััพย์์สิินหลัักของกองทรััสต์์
CPNREIT วางแผนการตลาด การส่่ ง เสริิ ม การขาย การ
ประชาสัั มพัั น ธ์์ แ ละกลยุุ ทธ์์ ก ารแข่่ ง ขัั น เพื่่� อ ให้้ ท รัั พ ย์์ สิิ น
หลัักของกองทรััสต์์ CPNREIT สามารถสร้้างผลตอบแทนได้้
ตามเป้้าหมาย ตรวจสอบและสอบทานอสัังหาริิมทรััพย์์ที่่�กอง
ทรัั ส ต์์ CPNREIT จะเข้้ า ลงทุุ น จัั ด ทำแผนและนำเสนอ
โครงสร้้างและแหล่่งเงิินทุุนที่่�เหมาะสมในการเข้้าลงทุุนใน
ทรััพย์์สินิ หลัักโดยกองทรััสต์์ CPNREIT จััดให้้มีีการสรรหาและ
คััดเลืือกเมื่่อ� มีีการเปลี่่ย� นแปลงผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ และ/
หรืือ ผู้้�เช่่าช่่วงทรััพย์์สิินหลััก รวมถึึงติิดตามและประเมิินผล
การดำเนิินงานของผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์และผู้้�เช่่าช่่วง
ทรััพย์์สิินหลััก รวมทั้้�งการบริิหารจััดการและดููแลทรััพย์์สิิน
หลัักของกองทรััสต์์ CPNREIT ให้้อยู่่�ในสภาพที่่�เหมาะสมและ
พร้้อมสำหรัับการจััดหาผลประโยชน์์
5.2		ฝ่่ายสนัับสนุุนการปฏิิบััติิงาน
ฝ่่ า ยสนัั บ สนุุ น การปฏิิ บัั ติิ ง านมีีหน้้ า ที่่� ห ลัั ก ในการจัั ด ทำ
งบประมาณของกองทรััสต์์ CPNREIT จััดทำและเปิิดเผยข้้อมููล
ที่่ส� ำคััญของกองทรััสต์์ CPNREIT ซึ่่ง� รวมถึึงแต่่ไม่่จำกััดแค่่เพีียง
งบการเงิินรายไตรมาสและรายปีี มููลค่่าทรััพย์์สิินสุุทธิิ และ
ข้้ อ มูู ล เกี่่� ยวกัั บ ทรัั พ ย์์ สิิ น หลัั ก ให้้ เ ป็็ น ไปตามข้้ อ กำหนดที่่�
เกี่่�ยวข้้อง ติิดตามและดููแลการจััดทำประกัันภััยที่่�เกี่่�ยวกัับการ
ดำเนิินงานของทรััพย์์สินิ หลัักของกองทรััสต์์ CPNREIT ให้้เป็็น
ไปตามข้้อกำหนดที่่�เกี่่�ยวข้้อง เสนอพิิจารณาเพื่่�ออนุุมััติิการว่่า
จ้้ า งให้้ ผู้้� ใ ห้้ บ ริิ ก ารภายนอกให้้ เ ป็็ น ผู้้� รัั บ ดำเนิิ น การ
(Outsource) ทั้้�งของกองทรััสต์์ CPNREIT และของผู้้�จััดการ
กองทรััสต์์ เพื่่�อเสนอไปยัังประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
5.3		ฝ่่ายบริิหารความเสี่่�ยงและการกำกัับควบคุุม
ฝ่่ายบริิหารความเสี่่�ยงและกำกัับควบคุุมมีีหน้้าที่่�หลัักในการ
ตรวจสอบและติิดตามความเสี่่ย� งที่่เ� กี่่ยวกั
� บั การดำเนิินงานและ
การลงทุุ น ของกองทรัั ส ต์์ CPNREIT รวมถึึ ง การกำหนด
มาตรการที่่�เหมาะสมในการจััดการความเสี่่�ยงดัังกล่่าว ดููแล
และติิดตามการดำเนิินงานของกองทรััสต์์ CPNREIT ให้้เป็็นไป
ตามกฏเกณฑ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องและคู่่�มืือการปฏิิบััติิงาน ดููแลและ
ติิดตามให้้บุคุ ลากรที่่เ� กี่่ยว
� ข้้องกัับการดำเนิินการของกองทรััสต์์
CPNREIT ให้้เป็็นผู้้�ที่่�มีีคุุณสมบััติิเหมาะสมตามลัักษณะงานที่่�
ปฏิิบััติิและข้้อกำหนดที่่�เกี่่�ยวข้้อง ดููแลและป้้องกัันมิิให้้เกิิด
ความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ระหว่่างกองทรััสต์์ CPNREIT กัับ

บุุคคลที่่เ� กี่่ยว
� โยงกััน รวมถึึงกำหนดมาตรการที่่เ� หมาะสมในการ
บริิหารจััดการความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ และตรวจสอบ
การจัั ด ทำรายงานและการเปิิ ด เผยข้้ อ มูู ล ของกองทรัั ส ต์์
CPNREIT ให้้เป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้อง

วิิ ธีี การและเงื่่� อ นไขในการเปลี่่� ย นตัั ว ผู้้�จัั ด การ
กองทรััสต์์
1. เหตุุในการเปลี่่�ยนแปลงผู้้�จััดการกองทรััสต์์
1) ผู้้�จััดการกองทรััสต์์ได้้แจ้้งต่่อสำนัักงาน ก.ล.ต. เป็็น
หนัังสืือถึึงความประสงค์์ที่่�จะยุุติิการปฏิิบััติิงานเป็็นผู้้�
จััดการกองทรััสต์์ที่�่ได้้รัับความเห็็นชอบจากสำนัักงาน
ก.ล.ต. และสำนัักงาน ก.ล.ต. อนุุญาตแล้้ว
2) สำนัักงาน 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�จัดั การกองทรััสต์์สิ้้น� อายุุ
และผู้้�จัั ด การกองทรัั ส ต์์ ไ ม่่ ยื่่� น คำขอต่่ อ อายุุ ก ารให้้
ความเห็็นชอบต่่อสำนัักงาน ก.ล.ต.
4) ผู้้�จัดั การกองทรััสต์์ถูกู ศาลสั่่ง� พิิทักั ษ์์ทรััพย์์ ศาลมีีคำสั่่ง� ให้้
ฟื้้� น ฟูู กิิ จ การของผู้้�จัั ด การกองทรัั ส ต์์ หรืือผู้้�จัั ด การ
กองทรััสต์์สิ้้�นสภาพความเป็็นนิิติิบุุคคล
5) ที่่� ปร ะชุุ ม ผู้้�ถืือหน่่ วยท รัั ส ต์์ มีีมติิ ใ ห้้ ถ อดถอนผู้้�จัั ด การ
กองทรััสต์์ เนื่่�องจากผู้้�จััดการกองทรััสต์์ฝ่่าฝืืนหรืือไม่่
ปฏิิบััติิหน้้าที่่� หรืือมีีลัักษณะไม่่เป็็นไปตามกฎหมายที่่�
เกี่่ยว
� ข้้องตามที่่ร� ะบุุไว้้ในสััญญาแต่่งตั้้ง� ผู้้�จัดั การกองทรััสต์์
และทรััสตีีได้้ทำหนัังสืือแจ้้งการบอกเลิิกสััญญาแต่่งตั้้�ง
ผู้้�จััดการกองทรััสต์์แก่่ผู้้�จััดการกองทรััสต์์แล้้ว
6) ผู้้�จัดั การกองทรััสต์์ได้้แจ้้งความประสงค์์ที่จ่� ะออกจากการ
เป็็นผู้้�จััดการกองทรััสต์์ตามที่่�กำหนดไว้้ในสััญญาแต่่งตั้้�ง
ผู้้�จััดการกองทรััสต์์
7) ผู้้�จัดั การกองทรััสต์์ได้้ใช้้สิทธิ
ิ บิ อกเลิิกสััญญาตามที่่ก� ำหนด
ไว้้ในสััญญาแต่่งตั้้�งผู้้�จััดการกองทรััสต์์ ในกรณีีที่่�ทรััสตีี
จงใจฝ่่ า ฝืืนหรืือไม่่ ป ฏิิ บัั ติิ ต ามหน้้ า ที่่� ข้้ อ ตกลงที่่� เ ป็็ น
สาระสำคััญใด ๆ หรืือผิิดคำรัับรองที่่�เป็็นสาระสำคััญ
ใด ๆ ตามที่่�ให้้ไว้้ในสััญญาแต่่งตั้้�งผู้้�จััดการกองทรััสต์์
8) ผู้้�จัดั การกองทรััสต์์ไม่่สามารถดำรงเงิินกองทุุนได้้ตามหลััก
เกณฑ์์ในประกาศที่่�เกี่่�ยวข้้อง
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2. การลาออกจากการเป็็นผู้้�จััดการกองทรััสต์์

5.	วิิธีีการแต่่งตั้้�งผู้้�จััดการกองทรััสต์์รายใหม่่

หากผู้้�จััดการกองทรััสต์์ประสงค์์ที่่�จะลาออก ให้้แจ้้งการลาออกเป็็น
หนัังสืือให้้ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ CPNREIT โดยการเผยแพร่่ข่่าวผ่่าน
ระบบสารสนเทศของตลาดหลัั ก ทรัั พ ย์์ ฯ และทำหนัั ง สืือแจ้้ ง
ต่่อทรััสตีีให้้ทราบล่่วงหน้้าไม่่น้อ้ ยกว่่า 90 วััน ก่่อนวัันที่่ก� ำหนดให้้การ
ลาออกมีีผลใช้้ บัั ง คัั บ ทั้้� ง นี้้� ต้้ อ งไม่่ ก่่ อ ให้้ เ กิิ ด ความเสีียหายแก่่
ผู้้�รัับประโยชน์์และทรััสตีี CPNREIT โดยในระหว่่างที่่�ทรััสตีียัังไม่่
สามารถแต่่งตั้้ง� ผู้้�จัดั การกองทรััสต์์รายใหม่่ได้้นั้้น� ให้้ผู้้�จัดั การกองทรััสต์์
รายเดิิมทำหน้้าที่่�ต่่อไปจนกว่่าผู้้�จััดการกองทรััสต์์รายใหม่่จะสามารถ
เข้้ามาปฏิิบัติั หิ น้้าที่่แ� ทนผู้้�จัดั การกองทรััสต์์ CPNREIT ได้้อย่่างสมบููรณ์์
ตามสััญญาแต่่งตั้้ง� ผู้้�จัดั การกองทรััสต์์ ทั้้�งนี้้� ระยะเวลาการปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�
ดัังกล่่าวจะไม่่เกิินกว่่า 90 วััน นัับจากวัันที่่�มีีผลเป็็นการเลิิกสััญญา
แต่่งตั้้�งผู้้�จััดการกองทรััสต์์

ให้้ทรััสตีีขอมติิผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์เพื่่อ� แต่่งตั้้ง� ผู้้�จัดั การกองทรััสต์์รายใหม่่
ภายใน 60 วัันนัับแต่่วัันที่่�ปรากฏเหตุุแห่่งการเปลี่่�ยนแปลงผู้้�จััดการ
กองทรััสต์์ และดำเนิินการแต่่งตั้้�งบุุคคลที่่�ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์มีีมติิเห็็น
ชอบภายใน 30 วัันนัับแต่่วัันที่่�ได้้รัับมติิหรืือระยะเวลาอื่่�นใดตามที่่�
สำนัักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ทั้้�งนี้้� ในกรณีีที่่�มีีการขอมติิแล้้ว
แต่่ไม่่ได้้รัับมติิ ให้้ทรััสตีีดำเนิินการแต่่งตั้้�งผู้้�จััดการกองทรััสต์์รายใหม่่
ได้้เอง โดยคำนึึงถึึงประโยชน์์ที่่�ดีีที่่�สุุดของผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์โดยรวม

3. การดำำ� เนิิ น การกรณีีที่่� ผู้้�จัั ด การกองทรัั ส ต์์
ไม่่สามารถปฏิิบััติิหน้้าที่่� ได้้

การบริิหารจััดการกองทรััสต์์อื่่�น

ไม่่ว่่ากรณีีใด ๆ หากผู้้�จััดการกองทรััสต์์ไม่่สามารถปฏิิบััติิหน้้าที่่�ได้้
ให้้ทรััสตีีจััดการกองทรััสต์์ตามความจำเป็็นเพื่่�อป้้องกััน ยัับยั้้�ง หรืือ
จำกััดมิิให้้เกิิดความเสีียหายอย่่างร้้ายแรงต่่อประโยชน์์ของกองทรััสต์์
หรืือผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ทั้้�งปวง โดยทรััสตีีอาจมอบหมายให้้บุุคคลอื่่�น
จััดการกองทรััสต์์แทนในระหว่่างนี้้�ได้้ ทั้้�งนี้้� ให้้เป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์
ที่่�กำหนดในสััญญาก่่อตั้้�งทรััสต์์

4. หน้้าที่่ข� องผู้้�จััดการกองทรััสต์์ภายหลัังการลาออก
ภายหลัังผู้้�จััดการกองทรััสต์์ลาออกจากการทำหน้้าที่่� 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
ตลอดจนดำเนิินการใด ๆ ตามที่่�ทรััสตีีร้้องขอตามสมควร
เพื่่�อให้้ผู้้�จััดการกองทรััสต์์รายใหม่่สามารถเข้้าปฏิิบััติิ
หน้้าที่่เ� ป็็นผู้้�จัดั การกองทรััสต์์ได้้อย่่างต่่อเนื่่อ� ง เพื่่อ� ประโยชน์์
สููงสุุดของ CPNREIT และผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์โดยรวม
2) เก็็บรัักษาความลัับทางการค้้าของ CPNREIT โดยไม่่เผย
แพร่่ข้อ้ มููล แบบร่่าง รายชื่่อ� ลููกค้้าและเอกสารอื่่น� ที่่มีี� สาระ
สำคััญเป็็นความลัับทางการค้้าของ CPNREIT ต่่อบุุคคล
ภายนอก โดยไม่่ได้้รับั ความยิินยอมเป็็นลายลัักษณ์์อักั ษร
จากทรััสตีีก่่อน เว้้นแต่่เป็็นการเปิิดเผยข้้อมููลต่่อหน่่วยงาน
ราชการตามข้้อกำหนดของกฎหมาย หรืือการเปิิดเผย
ข้้อมููลที่่�เป็็นสาธารณะอยู่่�ในขณะที่่�มีีการเปิิดเผยหรืือ
เผยแพร่่
3) ดำเนิินการอื่่�นใดตามสมควรเพื่่�อให้้ผู้้�จััดการกองทรััสต์์
รายใหม่่สามารถปฏิิบัติั หิ น้้าที่่ไ� ด้้อย่่างต่่อเนื่่อ� งตามสััญญา
แต่่งตั้้�งผู้้�จััดการกองทรััสต์์ ซึ่่�งการดำเนิินการดัังกล่่าว
รวมถึึงการลงลายมืือชื่่อ� ในหนัังสืือเพื่่อ� รัับรองความถููกต้้อง
ครบถ้้วนของสิ่่ง� ที่่ส่� ง่ มอบให้้ทรััสตีีหรืือผู้้�จัดั การกองทรััสต์์
รายใหม่่ด้้วย	
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ทั้้�งนี้้� ในกรณีีที่่ไ� ม่่สามารถดำเนิินการแต่่งตั้้ง� ผู้้�จัดั การกองทรััสต์์รายใหม่่
เพราะไม่่ มีี ผู้้�มีีคุุ ณ สมบัั ติิ เ หมาะสมหรืือไม่่ มีี ผู้้� ส นใจเป็็ น ผู้้�จัั ด การ
กองทรััสต์์ ทรััสตีีมีีหน้้าที่่�ปฏิิบััติิหน้้าที่่�แทนผู้้�จััดการกองทรััสต์์ตามที่่�
ระบุุไว้้ในสััญญาก่่อตั้้�งทรััสต์์และภายใต้้กฏเกณฑ์์ตามที่่�กำหนดไว้้ใน
กฎหมายหลัักทรััพย์์และกฎหมายอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ปััจจุุบััน ซีีพีีเอ็็น รีีท แมเนจเมนท์์ (ซึ่่�งเป็็นผู้้�จััดการกองทรััสต์์ของ
CPNREIT) ไม่่ได้้มีีการบริิหารจััดการกองทรััสต์์อื่่�นแต่่อย่่างใด โดยใน
การปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของทรััสตีีและผู้้�จััดการกองทรััสต์์ตามสััญญาก่่อตั้้�ง
ทรััสต์์และสััญญาอื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ทรััสตีีและผู้้�จััดการกองทรััสต์์มีี
หน้้าที่่�ใช้้ความระมััดระวัังตามสมควรในการดำเนิินการเพื่่�อป้้องกััน
ความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ระหว่่าง CPNREIT กัับทรััสตีีหรืือ
ผู้้�จััดการกองทรััสต์์ โดยให้้มีีการดำเนิินการดัังต่่อไปนี้้�
1)	ทรััสตีีและผู้้�จััดการกองทรััสต์์ต้้องไม่่มีีผลประโยชน์์อื่่�นใด
ที่่อ� าจขััดแย้้งกัับผลประโยชน์์ที่ดีี่� ที่่สุ� ดุ ของ CPNREIT และ
หากมีีกรณีีที่่�อาจก่่อให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
ต้้องสามารถแสดงได้้ว่า่ มีีกลไกที่่จ� ะทำให้้เชื่่อ� มั่่�นได้้ว่า่ การ
บริิหารจััดการกองทรััสต์์จะเป็็นไปเพื่่�อประโยชน์์ที่่�ดีีที่่�สุุด
ของ CPNREIT และผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์โดยรวม
2) ในกรณีีที่่ผู้� ้�จัดั การกองทรััสต์์มีีการบริิหารจััดการกองทรััสต์์
อื่่� น อยู่่�ด้้ วย ทรัั พ ย์์ สิิ น หลัั ก ของกองทรัั ส ต์์ CPNREIT
ที่่�ขออนุุญาตเสนอขายหน่่วยทรััสต์์ต้้องไม่่เป็็นประเภท
เดีียวกัับทรััพย์์สิินหลัักของกองทรััสต์์อื่่�นนั้้�น
3) CPNREIT จะไม่่เข้้าทำรายการใดที่่�อาจส่่งผลให้้ทรััสตีี
ไม่่ ส ามารถทำหน้้ า ที่่� ไ ด้้ อ ย่่ า งเป็็ น อิิ ส ระ เช่่ น การซื้้� อ
อสัังหาริิมทรััพย์์จากบุุคคลที่่เ� กี่่ยว
� โยงกัันกัับทรััสตีี ซึ่่ง� อาจ
ทำให้้ทรััสตีีไม่่สามารถให้้ความเห็็นเกี่่ยวกั
� บั การทำหน้้าที่่�
ของผู้้�จััดการกองทรััสต์์ได้้อย่่างเป็็นอิิสระ

• ผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์
1. ข้้อมููลผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์
1.1 บริิษััท เซ็็นทรััลพััฒนา จำำ�กััด (มหาชน)
ชื่อบริษัท

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำ�กัด (มหาชน)

ที่อยู่

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
สามารถศึึ ก ษารายละเอีียดโครงสร้้ า งผู้้�ถืือหุ้้�นและโครงสร้้ า งองค์์ ก รของบริิ ษัั ท เซ็็ น ทรัั ล พัั ฒ นา จำกัั ด (มหาชน) ได้้ จ ากในเว็็ บ ไซต์์
www.centralpattana.co.th

•	รายชื่่�อกรรมการบริิษััทและผู้้�บริิหารของ เซ็็นทรััลพััฒนา ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
กรรมการบริิษััท
1. ดร.ศุุภชััย พานิิชภัักดิ์์�
2. นายสุุทธิิชััย จิิราธิิวััฒน์์
3. นายสุุทธิิธรรม จิิราธิิวััฒน์์

ประธานกรรมการกิิตติิมศัักดิ์์�
ประธานกรรมการกิิตติิมศัักดิ์์�
ประธานกรรมการ

4. นายการุุณ กิิตติิสถาพร

ประธานกรรมการอิิสระ
กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิิบาล
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่่าตอบแทน
กรรมการอิิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิิบาล
ประธานกรรมการนโยบายความเสี่่�ยง
กรรมการอิิสระ
กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิิบาล
กรรมการสรรหาและกำหนดค่่าตอบแทน
กรรมการอิิสระ
กรรมการนโยบายความเสี่่�ยง
กรรมการ

5. นายไพฑููรย์์ ทวีีผล
6. นางโชติิกา สวนานนท์์
7. นายวีีรวััฒน์์ ชุุติิเชษฐพงศ์์
8. นายสุุทธิิเกีียรติิ จิิราธิิวััฒน์์
9. นายสุุทธิิศัักดิ์์� จิิราธิิวััฒน์์
10. นางนิิตย์์สิินีี จิิราธิิวััฒน์์
11. นายกอบชััย จิิราธิิวััฒน์์

กรรมการ
ที่่�ปรึึกษาคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่่าตอบแทน
กรรมการ
กรรมการ (มีีอำนาจลงนามผููกพัันบริิษััท)
กรรมการสรรหาและกำหนดค่่าตอบแทน
กรรมการนโยบายความเสี่่�ยง
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กรรมการบริิษััท
12. นายปริิญญ์์ จิิราธิิวััฒน์์
13. นายสุุทธิิภััค จิิราธิิวััฒน์์
14. นายปรีีชา เอกคุุณากููล

กรรมการ (มีีอำนาจลงนามผููกพัันบริิษััท)
กรรมการนโยบายความเสี่่�ยง
ที่่�ปรึึกษาคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่่าตอบแทน
กรรมการ (มีีอำนาจลงนามผููกพัันบริิษััท)
รองกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ สำนัักกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่
กรรมการ (มีีอำนาจลงนามผููกพัันบริิษััท)
กรรมการนโยบายความเสี่่�ยง
กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่และประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร

คณะผู้้�บริิหาร
1. นายปรีีชา เอกคุุณากููล

กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่และประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร

2. นางสาววััลยา จิิราธิิวััฒน์์

รองประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร

3. นายสุุทธิิภััค จิิราธิิวััฒน์์

รองกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ สำนัักกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่

4. นางสาวนภารััตน์์ ศรีีวรรณวิิทย์์

รองกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ สายงานการเงิิน บััญชีี และบริิหารความเสี่่�ยง

5. นายชนวััฒน์์ เอื้้�อวััฒนะสกุุล

รองกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ สายงานพััฒนาธุุรกิิจและโครงการ

6. นายเลิิศวิิทย์์ ภููมิิพิิทัักษ์์

รองกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ ฝ่่ายบริิหารทรััพย์์สิิน

7. นางนาถยา จิิราธิิวััฒน์์

ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ สำนัักกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่

8. ดร. ณััฐกิิตติ์์� ตั้้�งพููลสิินธนา

ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ ฝ่่ายการตลาด

1.2 GLAND
ชื่อบริษัท

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

ที่อยู่

33/4 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

เลขทะเบียนบริษัท

0107538000118

วันที่จดทะเบียนบริษัทมหาชนจำ�กัด

3 มีนาคม 2538

ทุนจดทะเบียน

ทุนจดทะเบียน 6,535,484,202 บาท
ทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้ว 6,499,829,661 ประกอบด้วยหุน้ สามัญจำ�นวน 6,499,829,661 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

โทรศัพท์

0-2246-2323

โทรสาร

0-2247-1082

เว็บไซต์

www.grandcanalland.com
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รายงานประจำ�ปี 2564

• โครงสร้้างผู้้�ถืือหุ้้�น
สามารถศึึกษารายละเอีียดโครงสร้้างผู้้�ถืือหุ้้�นและโครงสร้้างองค์์กรของ GLAND และสเตอร์์ลิิง และรายละเอีียดเพิ่่�มเติิมได้้จากรายงานประจำ
ปีีของ GLAND ที่่�เว็็บไซต์์ www.grandcanalland.com

•	รายชื่่�อกรรมการและผู้้�บริิหารของ GLAND ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
กรรมการบริิษััท
1. นายสุุทธิิธรรม จิิราธิิวััฒน์์

ประธานกรรมการกิิตติิมศัักดิ์์�

2. นายกอบชััย จิิราธิิวััฒน์์

ประธานกรรมการ (มีีอำนาจลงนามผููกพัันบริิษััท)

3. รศ.ประพัันธ์์พงศ์์ เวชชาชีีวะ

รองประธานกรรมการ (มีีอำนาจลงนามผููกพัันบริิษััท)
กรรมการสรรหาและกำหนดค่่าตอบแทน

4. นายจรััล มงคลจัันทร์์

กรรมการอิิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิิบาล

5. นางจิิตรมณีี สุุวรรณพููล

กรรมการอิิสระ
ประธานกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิิบาล
กรรมการสรรหาและกำหนดค่่าตอบแทน

6. นายวิิทยา ชวนะนัันท์์

กรรมการอิิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิิบาล

7. นายปรีีชา เอกคุุณากููล

กรรมการ (มีีอำนาจลงนามผููกพัันบริิษััท)
ประธานกรรมการจััดการ

8. นายปััณฑิิต มงคลกุุล

กรรมการ (มีีอำนาจลงนามผููกพัันบริิษััท)
ที่่�ปรึึกษากรรมการสรรหาและกำหนดค่่าตอบแทน

9. นางสาวนพพร ติิรวััฒนกุุล

กรรมการ

10. นายสรรสฤษดิ์์� เย็็นบำรุุง

กรรมการ

คณะผู้้�บริิหาร
1. นางสาวนภารััตน์์ ศรีีวรรณวิิทย์์

รัักษาการประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร

2. นางปณิิดา สุุขศรีีดากุุล

รองกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่

3. เรืืออากาศเอกกรีี เดชชััย

รัักษาการรองกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่

4. นายสุุรกิิจ ธารธนานนท์์

ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการอาวุุโส กลุ่่�มงานสนัับสนุุน

5. นางสาวทััตยากรณ์์ เบญจภััทรเศรษฐ์์

ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ กลุ่่�มงานขายและการตลาดพื้้�นที่่�สำนัักงาน
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1.3 สเตอร์์ลิิง
ชื่อบริษัท

บริษัท สเตอร์ลิง อีควิตี้ จำ�กัด (“สเตอร์ลิง”)

ที่อยู่

33/4 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

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�อกรรมการของ สเตอร์์ลิิง ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
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

ผู้บ้� ริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์มีีสิทธิ
ิ ไิ ด้้รับั ค่่าตอบแทนในการทํําหน้้าที่่ผู้� บ้� ริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์จากกองทรััสต์์ตามสััญญาการจ้้างที่่ทํํ� าขึ้้น� ระหว่่างกอง
ทรััสต์์กัับผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ โดยผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์มีีสิิทธิิ หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบในโครงการ ดัังต่่อไปนี้้�
1) ได้้รับั ค่่าตอบแทนในการทํําหน้้าที่่ผู้� บ้� ริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์จากกองทรััสต์์ CPNREIT ตามสััญญาการจ้้างที่่ทํํ� าขึ้้น� ระหว่่างกองทรััสต์์ CPNREIT
กัับผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์
2)	ดููแลรัักษาและจััดการอสัังหาริิมทรััพย์์ของกองทรััสต์์ CPNREIT ในแต่่ละวัันให้้อยู่่�ใน สภาพที่่�ดีีและพร้้อมที่่�จะหาผลประโยชน์์ตลอดเวลา
3)	จััดเก็็บรายรัับและจััดหาประโยชน์์จากอสัังหาริิมทรััพย์์ และทรััพย์์สิินอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้อง
4)	ปฏิิบััติิตามสััญญาหรืือหน้้าที่่�อื่่�นที่่�ระบุุตามสััญญาว่่าจ้้างผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์
5)	ปฏิิบััติิหน้้าที่่�อื่่�นๆ ตามที่่�คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํํากัับตลาดทุุน หรืือสํํานัักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกํําหนดให้้
เป็็นหน้้าที่่�ของผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ หรืือปฏิิบััติิหน้้าที่่�อื่่�นใดตามที่่�บริิษััทจััดการมอบหมาย
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• ผู้้�เช่่าช่่วงทรััพย์์สิินหลััก (ผู้้�บริิหารโรงแรม)
1. ข้้อมููลผู้้�เช่่าช่่วง
ซีีพีีเอ็็น พััทยา โฮเทล ซึ่่ง� เป็็นผู้้�เช่่าช่่วงสำหรัับทรััพย์์สินิ หลัักส่่วนที่่เ� ป็็นโรงแรมฮิิลตััน พััทยา โดยเป็็นบริิษัทย่
ั อ่ ยร้้อยละ 100.0 ของบริิษัทั เซ็็นทรััล
พััฒนา จำกััด (มหาชน) ที่่�มีีการจดทะเบีียนจััดตั้้�งขึ้้�นเมื่่�อวัันที่่� 25 กัันยายน 2560 โดยมีีรายละเอีียดทางธุุรกิิจที่่�สำคััญของซีีพีีเอ็็น พััทยา
โฮเทล ดัังต่่อไปนี้้�
ชื่่�อบริิษััท

บริิษััท ซีีพีีเอ็็น พััทยา โฮเทล จำกััด

วััตถุุประสงค์์

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

ทุุนจดทะเบีียน

200,000,000 บาท (สองร้้อยล้้านบาท) ประกอบด้้วยหุ้้�นสามััญจำนวน 20,000,000 หุ้้�น
(ยี่่�สิิบล้้านหุ้้�น) มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 10 บาท (สิิบบาท)

คณะกรรมการบริิษััท

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

ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่

บริิษััท เซ็็นทรััลพััฒนา จำกััด (มหาชน) ถืือหุ้้�นสััดส่่วนร้้อยละ 100.0

2. หน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของผู้้�เช่่าช่่วงทรััพย์์สิินหลััก
1)	คััดเลืือกและว่่าจ้้างบุุคคลใดเพื่่�อเข้้าบริิหารกิิจการโรงแรม หรืือเพื่่�อเข้้าปฎิิบััติิงานหรืือหน้้าที่่�ใด ๆ ภายใต้้วััตถุุประสงค์์ของการเช่่าช่่วง
ตามที่่�ระบุุในสััญญาเช่่าช่่วง
2)	ดููแลรัักษาและจััดการทรััพย์์สิินของกองทรััสต์์ CPNREIT ให้้อยู่่�ในสภาพที่่�ดีีและพร้้อมที่่�จะหาผลประโยชน์์ตลอดเวลา
3)	ปฏิิบััติิตามสััญญา ข้้อกำหนดและเงื่่�อนไข หรืือหน้้าที่่�อื่่�นที่่�ระบุุตามสััญญาเช่่าช่่วง
4)	ปฏิิบััติิหน้้าที่่�อื่่�น ๆ ตามที่่�คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํํากัับตลาดทุุน หรืือสํํานัักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกํําหนดให้้
เป็็นหน้้าที่่�ของผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ หรืือปฏิิบััติิหน้้าที่่�อื่่�นใดตามที่่�บริิษััทจััดการมอบหมาย
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• ทรััสตีี
1. ข้้อมููลทั่่�วไป
ชื่อทรัสตี	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำ�กัด

ที่อยู่

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

เลขทะเบียนบริษัท

0105535048398

โทรศัพท์

0-2949-1500

โทรสาร

0-2949-1501

เว็บไซต์

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�งด้้วยความชำนาญ 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�ถืือหน่่ วยท รัั ส ต์์ ทร าบว่่ า การ
		
ดำเนิิ น การดัั ง กล่่ า วหรืือเรื่่� อ งที่่� ข อมติิ ไ ม่่ ส ามารถ
		
กระทำได้้ หากไม่่เป็็นไปตามสััญญาก่่อตั้้�งทรััสต์์หรืือ
		
กฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง

2.	ทรััสตีีมีีหน้้าที่่�เข้้าร่่วมในการประชุุมผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ทุุกครั้้�ง
โดยหากมีีการขอมติิจากผู้้�ถืือหน่่วยท รััสต์์เพื่่�อดำเนิิน การ
อย่่างใดอย่่างหนึ่่�ง ทรััสตีีต้้องปฏิิบััติิดัังต่่อไปนี้้�

4.

(2.1)	ตอบข้้อซัักถามและให้้ความเห็็นเกี่่ยวกั
� บั การดำเนิินการ
		ดัังกล่่าวหรืือเรื่่�องที่่�ขอมติิว่่าเป็็นไปตามสััญญาก่่อตั้้�ง
		ทรััสต์์หรืือกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องหรืือไม่่
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3.	ทรััสตีีมีีหน้้าที่่บั� งั คัับชำระหนี้้�หรืือดููแลให้้มีีการบัังคัับชำระหนี้้�
เพื่่�อให้้เป็็นไปตามข้้อสััญญาระหว่่างกองทรััสต์์กัับบุุคคลอื่่�น
ในกรณีีที่่�ไม่่มีีผู้้�จััดการกองทรััสต์์ หรืือมีีเหตุุที่่�ทำให้้ผู้้�จััดการ
กองทรััสต์์ไม่่สามารถปฏิิบััติิหน้้าที่่�ได้้ ให้้ทรััสตีีเข้้าจััดการ
กองทรัั ส ต์์ ไ ปพลางก่่ อ นจนกว่่ า จะมีีการแต่่ ง ตั้้� ง ผู้้�จัั ด การ
กองทรััสต์์รายใหม่่ ทั้้�งนี้้� ภายใต้้หลัักเกณฑ์์ตามที่่ก� ำหนดไว้้ใน
	ประกาศที่่� กร. 14/2555 โดยให้้ ท รัั ส ตีีมีีหน้้ า ที่่� จัั ด การ
กองทรััสต์์ตามความจำเป็็นเพื่่�อป้้องกััน ยัับยั้้�ง หรืือจำกััดมิิให้้
เกิิดความเสีียหายร้้ายแรงต่่อประโยชน์์ของกองทรััสต์์หรืือ
ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์โดยรวมและดำเนิินการตามอำนาจหน้้าที่่�

ที่่�ระบุุไว้้ในสััญญาก่่อตั้้�งทรััสต์์และ พ.ร.บ. ทรััสต์์ฯ ในการ
ดำเนิินการดัังกล่่าว ทรััสตีีอาจมอบหมายให้้บุุคคลอื่่�นจััดการ
กองทรัั ส ต์์ แ ทนในระหว่่ า งนั้้� น ก็็ ไ ด้้ ทั้้� ง นี้้� ภายในขอบเขต
หลัักเกณฑ์์ และเงื่อ่� นไขที่่สั� ญ
ั ญาก่่อตั้้ง� ทรััสต์์ได้้ระบุุไว้้ รวมทั้้�ง
	มีีอำนาจในการจััดให้้มีีผู้้�จัดั การกองทรััสต์์รายใหม่่ตามอำนาจ
หน้้าที่่ใ� นสััญญาก่่อตั้้ง� ทรััสต์์และ พ.ร.บ. ทรััสต์์ฯ หรืือประกาศ
หรืือข้้อกำหนดอื่่�นใดที่่�เกี่่�ยวข้้อง และที่่�ได้้แก้้ไขเพิ่่�มเติิม

10. ให้้ทรััสตีีจััดทำบััญชีีทรััพย์์สิินของกองทรััสต์์แยกต่่างหาก
	จากทรััพย์์สินิ และบััญชีีอื่่น� ๆ ของทรััสตีี ในกรณีีทรััสตีีจััดการ
กองทรััสต์์หลายกอง ต้้องจััดทำบััญชีีทรััพย์์สิินของกองทรััสต์์
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
กองทรััสต์์ตามข้้อกำหนดและเงื่อ่� นไขของกฎหมายหลัักทรััพย์์
และกฎหมายอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้อง

11. ในกรณีีที่่� ท รัั ส ตีีมิิ ไ ด้้ ด ำเนิิ 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
อาจดำเนิินการโดยทรััสตีี ผู้้�จััดการกองทรััสต์์ หรืือบุุคคลอื่่�น
ที่่� ท รัั ส ตีีหรืือผู้้�จัั ด การกองทรัั ส ต์์ ม อบหมายโดยจะเป็็ น ไป
	ตามที่่�ระบุุไว้้ในสััญญาก่่อตั้้�งทรััสต์์ โดยในกรณีีที่่�มอบหมาย
ให้้บุุคคลอื่่�นที่่�มิิใช่่ผู้้�จััดการกองทรััสต์์เป็็นผู้้�รัับดำเนิินการ
	ต้้องปฏิิบััติิให้้เป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์ที่่�กำหนดในประกาศ
คณะกรรมการกำกัับตลาดทุุนว่่าด้้วยการให้้บุคุ คลอื่่น� เป็็นผู้รั้� บั
ดำเนิินการในงานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการประกอบธุุรกิิจ ในส่่วน
ที่่� เ กี่่� ยวกัั บ การให้้ บุุ ค คลอื่่� น เป็็ น ผู้้� รัั บ ดำเนิิ 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
ที่่�ปะปนกัันอยู่่�นั้้�นด้้วย

ในกรณีีที่่�คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรืือสำนัักงาน ก.ล.ต. หรืือ
หน่่ วย งานอื่่� น ใดที่่� มีี อำนาจตามกฎหมายที่่� เ กี่่� ยว ข้้ อ ง
ออกกฎหมาย ระเบีียบ ประกาศ ข้้อบัังคัับ คำสั่่ง� หนัังสืือเวีียน
คำผ่่อนผััน ยกเลิิก หรืือเปลี่่�ยนแปลง แก้้ไข หรืือเพิ่่�มเติิม
กฎหมาย ระเบีียบ ประกาศ ข้้อบัังคัับ คำสั่่ง� ที่่ใ� ช้้อยู่่�ในปััจจุบัุ นั
	อัั น ทำให้้ ต้้ อ งมีีการแก้้ ไ ขเปลี่่� ย นแปลงสัั ญ ญาก่่ อ ตั้้� ง ทรัั ส ต์์
	ทรััสตีีจะต้้องดำเนิินการตามที่่�สััญญาก่่อตั้้�งทรััสต์์กำหนด
เพื่่�อแก้้ไข เปลี่่�ยนแปลง เพิ่่�มเติิมสััญญาก่่อตั้้�งทรััสต์์ได้้เพื่่�อให้้
เป็็นไปตามกฎหมาย ระเบีียบ ประกาศ ข้้อบัังคัับ คำสั่่�งที่่�
เปลี่่�ยนแปลงหรืือแก้้ไขเพิ่่�มเติิมดัังกล่่าวโดยไม่่ต้้องขอมติิจาก
ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์

12. ในกรณีีที่่� ท รัั ส ตีีมิิ ไ ด้้ ด ำเนิิ 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� น ำมาเป็็ น ต้้ น ทุุ น ที่่�
	ปะปนกััน

8.	ห้้ามมิิให้้ทรััสตีีนำหนี้้�ที่่�ตนเป็็นลููกหนี้้�บุุคคลภายนอกอัันมิิได้้
เกิิดจากการปฏิิบััติิหน้้าที่่�เป็็นทรััสตีีไปหัักกลบลบหนี้้�กัับหนี้้�
ที่่� บุุ ค คลภายนอกเป็็นลููกหนี้้�ทรััสตีีอัันสืืบเนื่่�องมาจากการ
	จััดการกองทรััสต์์ ทั้้�งนี้้� การกระทำที่่�ฝ่่าฝืืนข้้อห้้ามนี้้� ให้้การ
กระทำเช่่นนั้้�นตกเป็็นโมฆะ

(13.1)	สััญญาก่่อตั้้�งทรััสต์์กำหนดไว้้เป็็นอย่่างอื่่�น
(13.2) การทำธุุรกรรมที่่�มิิใช่่เรื่่�องที่่�ต้้องทำเฉพาะตััวและ
		
ไม่่จำเป็็นต้้องใช้้วิิชาชีีพเยี่่�ยงทรััสตีี
(13.3) การทำธุุรกรรมที่่�โดยทั่่�วไปผู้้�เป็็นเจ้้าของทรััพย์์สิิน
		ซึ่่� ง มีีทรัั พ ย์์ สิิ น และวัั ตถุุ ปร ะสงค์์ ข องการจัั ด การ
		
ในลัักษณะทำนองเดีียวกัันกัับกองทรััสต์์จะพึึงกระทำ
		
ในการมอบหมายให้้บุุคคลอื่่�นจััดการแทน
(13.4) การเก็็บรัักษาทรััพย์์สิิน การจััดทำสมุุดทะเบีียนผู้้�ถืือ
		
หน่่วยทรััสต์์ รวมถึึงการติิดตามการจ่่ายเงิินปัันผล
		
หรืือการปฏิิ บัั ติิ ง านด้้ า นการสนัั บ สนุุ น ให้้ บ ริิ ษัั ท

7.

9. ในกรณีีที่่ท� รััสตีีเข้้าทำนิิติกิ รรมหรืือทำธุุรกรรมต่่าง ๆ กัับบุุคคล
	ภายนอกเพื่่�อประโยชน์์ของกองทรััสต์์ ให้้ทรััสตีีแจ้้งต่่อบุุคคล
	ภายนอกทราบเป็็นลายลัักษณ์์อัักษรเมื่่�อเข้้าทำนิิติิกรรมหรืือ
	ธุุรกรรมกัับบุุคคลภายนอกว่่าเป็็นการกระทำในฐานะทรััสตีี

13. การใช้้อำนาจและการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของทรััสตีีในการจััดการ
กองทรััสต์์เป็็นเรื่่�องเฉพาะตััวของทรััสตีี ทรััสตีีจะมอบหมาย
ให้้ผู้้�อื่่�นจััดการกองทรััสต์์มิิได้้ เว้้นแต่่

103

ในเครืือของทรัั ส ตีี หรืือผู้้�จัั ด การกองทรัั ส ต์์
		
หรืือนายทะเบีียนรายอื่่� น ที่่� ไ ด้้ รัั บ อนุุ ญ าตจาก
		ตลาดหลัักทรััพย์์ฯ ดำเนิินการได้้
(13.5) เรื่่�องอื่่�นใดที่่�ผู้้�จััดการกองทรััสต์์เป็็นผู้้�รัับผิิดชอบและ
		
ดำเนิินการตามที่่ก� ำหนดไว้้ในสััญญาก่่อตั้้ง� ทรััสต์์ หรืือ
		
หลัักเกณฑ์์ในประกาศที่่� ทจ. 49/2555 ประกาศที่่�
		
กร. 14/2555 และประกาศที่่� สช. 29/2555 หรืือ
		ประกาศหรืือข้้อกำหนดอื่่�นใดที่่�เกี่่�ยวข้้อง และที่่�ได้้
		
แก้้ไขเพิ่่�มเติิม
ในกรณีีที่่ท� รััสตีีฝ่่าฝืืนบทบััญญััติติ ามวรรคหนึ่่�ง ให้้การ
ที่่�ทำไปนั้้�นผููกพัันทรััสตีีเป็็นการส่่วนตััวไม่่ผููกพัันกอง
ทรััสต์์
14. ในกรณีีที่่�ทรััสตีีมอบหมายให้้ผู้้�อื่่�นจััดการกองทรััสต์์โดยชอบ
	ตามข้้ อ (13) ทรัั ส ตีีต้้ อ งเลืือกผู้้� รัั บ มอบหมายด้้ วย ความ
	รอบคอบและระมััดระวััง รวมทั้้�งต้้องกำกัับและตรวจสอบ
การจััดการแทนอย่่างเพีียงพอ และต้้องกำกัับดููแล โดยจะ
กำหนดมาตรการในการดำเนิินงานเกี่่ยวกั
� บั การมอบหมายงาน
	ตามหลัักเกณฑ์์ที่่�กำหนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ที่่� กข. 1/2553 เรื่่�อง ระบบงาน การติิดต่่อผู้้�ลงทุุน และ
การประกอบธุุรกิิจโดยทั่่�วไปของทรััสตีี หรืือประกาศหรืือ
ข้้อกำหนดอื่่�นใดที่่�เกี่่�ยวข้้อง และที่่�ได้้แก้้ไขเพิ่่�มเติิม ดัังนี้้�
(14.1) การคััดเลืือกผู้ที่้� ส่� มควรได้้รับั มอบหมายโดยพิิจารณา
		ถึึงความพร้้อมด้้านระบบงานและบุุคลากรของผู้้�ที่่�
		
ได้้รับั มอบหมายตลอดจนการขััดกัันทางผลประโยชน์์
		ของผู้้�รัับมอบหมายงานและกองทรััสต์์
(14.2) การควบคุุมและประเมิินผลการปฏิิบััติิของผู้้�ได้้รัับ
		มอบหมายงาน
(14.3) การดำเนิิ 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. อาจประกาศกำหนดรายละเอีียด
ในการปฏิิบััติิของทรััสตีีในกรณีีดัังกล่่าวได้้
15. ในกรณีีที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลงทรััสตีี หากทรััสตีีรายใหม่่พบว่่า
	ก่่อนที่่�ทรััสตีีรายใหม่่เข้้ารัับหน้้าที่่� มีีการจััดการกองทรััสต์์
ที่่�ไม่่เป็็นไปตามที่่�กำหนดไว้้ในสััญญาก่่อตั้้�งทรััสต์์หรืือ พ.ร.บ.
	ทรััสต์์ฯ จนเป็็นเหตุุให้้กองทรััสต์์เสีียหาย ให้้ทรััสตีีรายใหม่่
ดำเนิินการดัังต่่อไปนี้้�
(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
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16. ในการจััดการกองทรััสต์์และการมอบหมายให้้ผู้้�อื่่�นจััดการ
กองทรััสต์์โดยชอบตามข้้อ 13 หากมีีค่่าใช้้จ่่ายหรืือทรััสตีี
	ต้้องชำระเงิินหรืือทรััพย์์สิินอื่่�นให้้กัับบุุคคลภายนอกด้้วยเงิิน
หรืือทรัั พ ย์์ สิิ น ที่่� เ ป็็ น ส่่ ว นตัั วข องทรัั ส ตีีเองโดยชอบตาม
ความจำเป็็นอัันสมควร ให้้ทรััสตีีมีีสิิทธิไิ ด้้รับั เงิินหรืือทรััพย์์สินิ
	คืืนจากกองทรััสต์์ได้้ เว้้นแต่่สััญญาก่่อตั้้�งทรััสต์์จะกำหนดไว้้
เป็็นอย่่างอื่่�น
	สิิทธิิที่่�จะได้้รัับเงิินหรืือทรััพย์์สิินคืืนตามวรรคหนึ่่�ง ย่่อมเป็็น
	บุุริมสิ
ิ ทธิ
ิ ที่ิ ท่� รััสตีีมีีอยู่่�ก่่อนผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์และบุุคคลภายนอก
ที่่�มีีทรััพยสิิทธิิหรืือสิิทธิิใด ๆ เหนืือกองทรััสต์์ และเป็็นสิิทธิิ
ที่่อ� าจบัังคัับได้้ในทัันทีีโดยไม่่จำต้้องรอให้้มีีการเลิิกทรััสต์์ และ
ในกรณีีที่่�มีีความจำเป็็นต้้องเปลี่่�ยนรููป หรืือเปลี่่�ยนสภาพ
	ทรััพย์์สิินในกองทรััสต์์เพื่่�อให้้มีีเงิินหรืือทรััพย์์สิินคืืนแก่่ทรััสตีี
ให้้ ท รัั ส ตีีมีีอำนาจดำเนิิ น การดัั ง กล่่ า วได้้ แ ต่่ ต้้ อ งกระทำ
โดยสุุจริิต และเป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์ เงื่่�อนไขและวิิธีีการที่่�
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรืือสำนัักงาน ก.ล.ต. กำหนด
17.	ห้้ามมิิให้้ทรััสตีีใช้้สิิทธิิตามข้้อ 16 จนกว่่าทรััสตีีจะได้้ชำระ
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� ก ำหนด
ในสััญญาก่่อตั้้ง� ทรััสต์์หรืือ พ.ร.บ. ทรััสต์์ฯ ทรััสตีีต้้องรัับผิิดต่่อ
ความเสีียหายที่่�เกิิดขึ้้�นแก่่กองทรััสต์์
ในกรณีีที่่มีี� ความจำเป็็นและมีีเหตุุผลอัันสมควรเพื่่อ� ประโยชน์์
	ของกองทรััสต์์ ทรััสตีีอาจขอความเห็็นชอบจากสำนัักงาน
ก.ล.ต. ก่่อนที่่�จะจััดการกองทรััสต์์เป็็นอย่่างอื่่�นให้้ต่่างไปจาก
ที่่ก� ำหนดไว้้ในสััญญาก่่อตั้้ง� ทรััสต์์ได้้ และหากทรััสตีีได้้จัดั การ
	ตามที่่� ไ ด้้ รัั บ ความเห็็ น ชอบนั้้� น ด้้ วย ความสุุ จริิ ต และเพื่่� อ
	ประโยชน์์ที่่�ดีีที่่�สุุดของกองทรััสต์์แล้้ว ทรััสตีีไม่่จำต้้องรัับ
	ผิิดตามวรรคหนึ่่�ง
19.	ทรััสตีีมีีหน้้าที่่�ดููแลให้้สััญญาก่่อตั้้�งทรััสต์์มีีสาระสำคััญเป็็นไป
	ตามกฎหมายที่่เ� กี่่ยว
� ข้้อง โดยในกรณีีที่่มีี� การแก้้ไขเปลี่่ย� นแปลง
	สัั ญ ญาก่่ อ ตั้้� ง ทรัั ส ต์์ ให้้ ท รัั ส ตีีดำเนิิ น การตามหลัั ก เกณฑ์์
	ดัังต่่อไปนี้้�
(19.1)	ดููแลให้้การแก้้ไขเปลี่่�ยนแปลงสััญญาก่่อตั้้�งทรััสต์์
		
เป็็นไปตามวิิธีีการและเงื่่�อนไขที่่�กำหนดไว้้ในสััญญา
		ก่่อตั้้�งทรััสต์์ และเป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์ที่่�กำหนดไว้้
		
ในกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
(19.2) ในกรณีีที่่�การแก้้ไขเปลี่่�ยนแปลงสััญญาก่่อตั้้�งทรััสต์์
		
ไม่่เป็็นไปตามข้้อ 19 (19.1) ให้้ทรััสตีีดำเนิินการ
		
ให้้ เ ป็็ น ไปตามอำนาจหน้้ า ที่่� ที่่� ร ะบุุ ไ ว้้ ใ นสัั ญ ญา
		ก่่อตั้้�งทรััสต์์ และตาม พ.ร.บ. ทรััสต์์ฯ เพื่่�อดููแลรัักษา
		สิิทธิิประโยชน์์ของผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์โดยรวม

(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 กำหนดที่่� ไ ม่่ เ ป็็ น ไปตามหลัั ก เกณฑ์์ ดัั ง กล่่ า ว
		
ให้้ทรััสตีีดำเนิินการเพื่่�อแก้้ไขเปลี่่�ยนแปลงสััญญา
		ก่่อตั้้�งทรััสต์์ให้้เป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์นั้้�น ตามวิิธีีการ
		
ที่่�กำหนดในสััญญาก่่อตั้้�งทรััสต์์ หรืือตามที่่�สำนัักงาน
		
ก.ล.ต. มีีคำสั่่�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) ดำเนิินการ
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. หรืือสำนัั ก งาน ก.ล.ต. กำหนด
การติิดตาม ดููแล และตรวจสอบข้้างต้้น ให้้หมายความรวมถึึง
การทำหน้้าที่่�ดัังต่่อไปนี้้�ด้้วย
(20.1)	ดูู แ ลให้้ ก ารบริิ ห ารจัั ด การกองทรัั ส ต์์ ก ระทำโดย
		
ผู้้�จัั ด การกองทรัั ส ต์์ ที่่� ไ ด้้ รัั บ ความเห็็ น ชอบจาก
		
สำนัักงาน ก.ล.ต. ตลอดระยะเวลาที่่�กองทรััสต์์ตั้้�งอยู่่�
(20.2)	ติิ ด ตามดูู แ ลและดำเนิิ น การตามที่่� จ ำเป็็ น เพื่่� อ ให้้
		
ผู้้�รัับมอบหมายมีีลัักษณะและปฏิิบััติิให้้เป็็นไปตาม
		
หลัั ก เกณฑ์์ ที่่� ก ำหนดในสัั ญ ญาก่่ อ ตั้้� ง ทรัั ส ต์์ แ ละ
		
กฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง ซึ่่�งรวมถึึงการถอดถอนผู้้�รัับ
		มอบหมายรายเดิิม และการแต่่งตั้้�งผู้้�รัับมอบหมาย
		รายใหม่่
(20.3) ควบคุุมดูแู ลให้้การลงทุุนของกองทรััสต์์เป็็นไปตามที่่�
		ระบุุไว้้ในสััญญาก่่อตั้้�งทรััสต์์ กฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
		รวมถึึงหนัังสืือชี้้�ชวน
(20.4) ควบคุุมดููแลให้้มีีการเปิิดเผยข้้อมููลของกองทรััสต์์
		
อย่่ า งถูู ก ต้้ อ งครบถ้้ ว นตามที่่� ก ำหนดในสัั ญ ญา
		ก่่อตั้้�งทรััสต์์และกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
(20.5) แสดงความเห็็นเกี่่�ยวกัับการดำเนิินการหรืือการทำ
		ธุุรกรรมเพื่่�อกองทรััสต์์ของผู้้�จััดการกองทรััสต์์ และ
		
ผู้รั้� บั มอบหมายรายอื่่น� (ถ้้ามีี) เพื่่อ� ประกอบการขอมติิ
		
ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ การเปิิดเผยข้้อมููลของ
		
กองทรััสต์์ต่่อผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ หรืือเมื่่�อสำนัักงาน
		
ก.ล.ต. ร้้องขอ

21. ในกรณีีที่่ปร
� ากฏว่่าผู้้�จัดั การกองทรััสต์์กระทำการ หรืืองดเว้้น
กระทำการ จนก่่อให้้เกิิดความเสีียหายแก่่กองทรััสต์์หรืือไม่่
	ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามสััญญาก่่อตั้้�งทรััสต์์หรืือกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ให้้ทรััสตีีมีีหน้้าที่่� ดัังนี้้�
(21.1)	รายงานต่่อสำนัักงาน ก.ล.ต. ภายใน 5 (ห้้า) วัันทำการ
		นัับแต่่รู้้�หรืือพึึงรู้้�ถึึงเหตุุการณ์์ดัังกล่่าว
(21.2) ดำเนิินการแก้้ไข ยัับยั้้�ง หรืือเยีียวยาความเสีียหาย
		
ที่่�เกิิดขึ้้�นแก่่กองทรััสต์์ ตามที่่�เห็็นสมควร
22. ในกรณีีที่่�ทรััสตีีเป็็นผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ในกองทรััสต์์ หากต้้อง
	มีีการออกเสีียงหรืือดำเนิินการใด ๆ ในฐานะผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์
ให้้ ท รัั ส ตีีคำนึึ ง ถึึ ง และรัั ก ษาผลประโยชน์์ สูู ง สุุ ด ของผู้้�ถืือ
หน่่วยทรััสต์์โดยรวม และตั้้ง� อยู่่�บนหลัักแห่่งความซื่่อ� สััตย์์สุจริ
ุ ติ
และความรอบคอบระมััดระวััง รวมถึึงไม่่ก่่อให้้เกิิดความ
	ขััดแย้้งหรืือกระทบต่่อการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ในฐานะทรััสตีีของ
กองทรััสต์์
23.	ทรััสตีีมีีหน้้าที่่�จััดทำสมุุดทะเบีียนผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์โดยทรััสตีี
อาจมอบหมายให้้ตลาดหลัักทรััพย์์หรืือผู้้�ได้้รัับใบอนุุญาต
ให้้บริิการเป็็นนายทะเบีียนหลัักทรััพย์์ตามพ.ร.บ. หลัักทรััพย์์ฯ
ดำเนิิ น การแทนได้้ โดยเมื่่� อ มีีการมอบหมายผู้้�อื่่� น เป็็ น
นายทะเบีียนหน่่วยทรััสต์์ ทรััสตีีมีีหน้้าที่่�กำกัับดููแลให้้ผู้้�ที่่�
ได้้ รัั บ มอบหมายดัั ง กล่่ า วปฏิิ บัั ติิ ต ามหลัั ก เกณฑ์์ ใ นสัั ญ ญา
	ก่่อตั้้�งทรััสต์์ และกฎหมายหลัักทรััพย์์ เว้้นแต่่มีีการจััดทำ
หลัักฐานตามระบบและระเบีียบข้้อบัังคัับของศููนย์์รัับฝาก
หลัักทรััพย์์ในส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับนายทะเบีียนหลัักทรััพย์์
24.	ทรัั ส ตีีต้้ อ งจัั ด ทำหลัั ก ฐานแสดงสิิ ทธิิ ใ นหน่่ วยท รัั ส ต์์ หรืือ
ใบหน่่วยทรััสต์์มอบให้้แก่่ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ตามหลัักเกณฑ์์
ที่่�กำหนดในสััญญาก่่อตั้้�งทรััสต์์ และกฎหมายหลัักทรััพย์์
25. ในกรณีีที่่� ผู้้�ถืือหน่่ 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
	ชำรุุดในสาระสำคััญ ให้้ทรััสตีีมีีหน้้าที่่�ออกหรืือดำเนิินการ
ให้้ มีี การออกหลัั ก ฐานแสดงสิิ ทธิิ ใ นหน่่ วยท รัั ส ต์์ ห รืือใบ
หน่่วยทรััสต์์ใหม่่ให้้แก่่ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ภายในเวลาอัันควร
ทั้้�งนี้้� ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์สามารถดููรายละเอีียดเกี่่ยวกั
� บั ขอบเขตอำนาจ
หน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของทรััสตีีในสััญญาก่่อตั้้�งทรััสต์์
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• 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

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
ที่ปรึกษาทางการเงิน
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
ที่ปรึกษากฎหมาย
	ชื่อ
	ที่ตั้งสำ�นักงาน
โทรศัพท์
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0-2658-6300
บริษัท แอลเอส ฮอไรซัน จำ�กัด
เลขที่ 93/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
0-2627-3443

การกำำ�กัับดููแลกองทรััสต์์

ผู้้�จัั ด การกองทรัั ส ต์์ ตร ะหนัั ก ถึึ ง ความสํําคัั ญ ของการกํํากัั บ ดูู แ ล
กองทรััสต์์ เนื่่�องจากเห็็นว่่าเป็็นสิ่่�งที่่�มีีความจํําเป็็นต่่อการบริิหาร
กองทรััสต์์และเป็็นการสร้้างความเชื่่�อมั่่�นให้้กัับผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์
ประกอบกัับเป็็นการช่่วยให้้ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ นัักลงทุุน รวมถึึง
สาธารณชนได้้รัับทราบและสามารถตรวจสอบการบริิหารงานของ
ผู้้�จััดการกองทรััสต์์ได้้ โดยผู้้�จััดการกองทรััสต์์ได้้ดำเนิินการบริิหาร
กองทรััสต์์ให้้เป็็นไปตามกฎหมายและสััญญาการก่่อตั้้�งทรััสต์์และ
หลัักเกณฑ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้อง รวมถึึงการปฏิิบััติิตามหลัักการกํํากัับดููแล
กิิจการที่่�ดีี เพื่่�อเป็็นแนวทางในการนํํานโยบายดัังกล่่าวไปใช้้เพื่่�อให้้
เกิิดผลอย่่างเป็็นรููปธรรม
ผู้้�จััดการกองทรััสต์์ได้้เปิิดเผยข้้อมููลจรรยาบรรณสำหรัับกรรมการ
ผู้้�บริิหาร และพนัักงานของบริิษััทฯ และนโยบายต่่าง ๆ บนเว็็บไซต์์
www.cpnreit.com

1. การประชุุมของผู้้�จััดการกองทรััสต์์
1.1 การประชุุมคณะกรรมการบริิษััท
บริิษัทั ฯ ได้้กำหนดให้้มีีการประชุุมคณะกรรมการเพื่่อ� พิิจารณากิิจการ
ทั่่�วไปของบริิษััทฯ และกองทรััสต์์อย่่างน้้อยไตรมาสละ 1 ครั้้�ง โดยมีี
กระบวนการประชุุมคณะกรรมการดัังต่่อไปนี้้�
1. บริิษััทฯ จะจััดส่่งหนัังสืือเชิิญประชุุม ระเบีียบวาระการประชุุม
	พร้้อมเอกสารประกอบการประชุุมที่่�มีีเนื้้�อหาจำเป็็นเพีียงพอ
สำหรัับประกอบการพิิจารณาให้้กรรมการแต่่ละท่่านล่่วงหน้้า
	ก่่อนการประชุุม เพื่่�อให้้กรรมการมีีเวลาเพีียงพอในการศึึกษา
ข้้อมููลก่่อนการประชุุมทุุกครั้้�ง
2. ในการนำเสนอเรื่่� อ งที่่� เ ป็็ น วาระต่่ อ ที่่� ปร ะชุุ ม คณะกรรมการ
เป็็นเรื่่�องเกี่่�ยวกัับให้้คณะกรรมการบริิษััท พิิจารณารัับทราบ
หรืืออนุุ มัั ติิ ก ารดำเนิิ น การในการดำเนิิ น งานต่่ า งๆ ได้้ แ ก่่
	ผลประกอบการของบริิษัทั ฯ และกองทรััสต์์ งบประมาณประจำปีี
	ของกองทรัั ส ต์์ การจ่่ า ยผลประโยชน์์ ต อบแทนแก่่ ผู้้�ถืือ
หน่่ วยท รัั ส ต์์ การจัั ด ประชุุ ม ผู้้�ถืือหน่่ วยท รัั ส ต์์ การลงทุุ น ใน
	ทรััพย์์สิินเพิ่่�มเติิม การเข้้าทำรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน การทำแผน
	ธุุรกิิจและการลงทุุน ตลอดจนความคืืบหน้้าในการดำเนิินการ
	ตามแผนธุุรกิิจ เป็็นต้้น

3. ในการประชุุมทุุกครั้้�งต้้องมีีกรรมการเข้้าร่่วมประชุุมเกิินกว่่า
	กึ่่�งหนึ่่�งของจำนวนกรรมการทั้้�งหมด โดยกรรมการแต่่ละท่่าน
สามารถลงคะแนนเสีียงและมติิ ทั้้� ง ปวงของคณะกรรมการ
	จะชี้้�ขาดตามเสีียงข้้างมากของกรรมการที่่�เข้้าร่่วมประชุุม โดย
กรรมการที่่มีี� ความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ในเรื่่อ� งใดจะไม่่มีีสิทธิ
ิ ิ
ออกเสีียงในเรื่่�องนั้้�น ๆ
4. ในการประชุุม ประธานกรรมการจะทำหน้้าที่่�ดููแลจััดสรรเวลา
อย่่ า งเพีียงพอที่่� ฝ่่ า ยบริิ ห ารจะนำเสนอเอกสารและข้้ อ มูู ล
เพื่่� อ อภิิ ปร ายปัั ญ หาสำคัั ญ และให้้ มีี เวลาเพีียงพอสำหรัั บ
คณะกรรมการที่่จ� ะอภิิปรายประเด็็นสำคััญ โดยกรรมการทุุกท่่าน
	มีีอิิสระในการแสดงความคิิดเห็็นและเสนอวาระการประชุุม
5. บริิษัทั ฯ จััดให้้มีีการบัันทึึกรายงานการประชุุม การจััดเก็็บเอกสาร
เกี่่ยวกั
� บั การประชุุมให้้ถูกู ต้้องครบถ้้วนและสามารถตรวจสอบได้้
และดำเนิินการจััดเก็็บรายงานการประชุุมที่่�ผ่่านการรัับรองจาก
ที่่�ประชุุมคณะกรรมการเพื่่�อเป็็นหลัักฐานต่่อไป
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1.2 	ธุุรกรรมสำำ�คััญที่่�เสนอต่่อที่่�ประชุุมคณะกรรมการในรอบปีีบััญชีีที่่�ผ่่านมา
ในรอบระยะเวลาบััญชีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 คณะกรรมการบริิษััท มีีการพิิจารณาธุุรกรรมสำคััญเพื่่�อกิิจการของกองทรััสต์์
โดยมีีรายละเอีียดดัังต่่อไปนี้้�
ครั้งที่

วันที่ประชุม

เรื่อง / วาระที่
พิจารณาธุรกรรมที่สำ�คัญ

มติที่ประชุม

เหตุผลในการพิจารณา

1/2564

5 ก.พ. 2564 การจ่่ายประโยชน์์ตอบแทน จ่่ายประโยชน์์ตอบแทนในรููปแบบการ
ลดทุุน ในอััตรา0.2612 บาท/หน่่วย
กำหนดจ่่ายวัันที่่� 5 มีีนาคม 2564

2/2564

17 ก.พ. 2564 การจััดประชุุมสามััญผู้้�
ถืือหน่่วยทรััสต์์ประจำปีี
2564/1

3/2564

12 พ.ค. 2564 การจ่่ายประโยชน์์ตอบแทน จ่่ายประโยชน์์ตอบแทนในรููปแบบการ
ลดทุุน ในอััตรา 0.2006 บาท/หน่่วย
กำหนดจ่่ายวัันที่่� 10 มิิถุุนายน 2564

เพื่่�อให้้เป็็นไปตามนโยบายการ
จ่่ายประโยชน์์ตอบแทนของกอง
ทรััสต์์ และเกณฑ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้อง

4/2564

11 ส.ค. 2564 การจ่่ายประโยชน์์ตอบแทน จ่่ายประโยชน์์ตอบแทนในรููปแบบการ
ลดทุุน ในอััตรา 0.1025 บาท/หน่่วย
กำหนดจ่่ายวัันที่่� 10 กัันยายน 2564

เพื่่�อให้้เป็็นไปตามนโยบายการ
จ่่ายประโยชน์์ตอบแทนของกอง
ทรััสต์์ และเกณฑ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้อง

5/2564

4 พ.ย. 2564 การจ่่ายประโยชน์์ตอบแทน จ่่ายประโยชน์์ตอบแทนในรููปแบบการ
ลดทุุน ในอััตรา 0.0840 บาท/หน่่วย
กำหนดจ่่ายวัันที่่� 2 ธัันวาคม 2564

เพื่่�อให้้เป็็นไปตามนโยบายการ
จ่่ายประโยชน์์ตอบแทนของกอง
ทรััสต์์ และเกณฑ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้อง

หมายเหตุุ:

/1

ให้้จััดส่่งหนัังสืือขอมติิและเอกสารแทน เพื่่�อให้้เป็็นไปตามสััญญาก่่อตั้้�ง
การจััดประชุุมสามััญผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ ทรััสต์์และกฎหมายที่่�กำหนด
ประจำปีี 2564

บริิษััทฯ ได้้จััดส่่งหนัังสืือขอมติิและเอกสารแทนการจััดประชุุมสามััญผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ประจำปีี 2564 ให้้แก่่ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ เนื่่�องจากสถานการณ์์การ
แพร่่ระบาดของ COVID-19 ยัังไม่่คลี่่�คลายและส่่งผลต่่อการดำเนิินงานของกองทรััสต์์ สำนัักงาน ก.ล.ต. ได้้ออกประกาศที่่� สร.7/2564 ฉบัับลงวัันที่่�
21 มกราคม 2564 เรื่่อ� ง การดำเนิินการจััดประชุุมสามััญประจำปีี และการผ่่อนผัันข้้อกำหนดในสััญญาก่่อตั้้ง� ทรััสต์์ของทรััสต์์เพื่่อ� การลงทุุนในอสัังหาริิมทรััพย์์
ในปีี พ.ศ. 2564 เนื่่�องจากสถานการณ์์การระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (โควิิด 19)

2. การดููแลเรื่่�องการใช้้ข้้อมููลภายใน
2.1 นโยบายกำำ�กัับดููแลกิิจการ
บริิษััทฯ มีีนโยบายปฏิิบััติิตามกฎหมาย ประกาศ กฎเกณฑ์์ คำสั่่�ง
หรืือหนัังสืือเวีียนตามที่่ไ� ด้้แก้้ไขหรืือออกโดยสำนัักงานคณะกรรมการ
กำกัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลัักทรััพย์์
แห่่งประเทศไทย (ต.ล.ท.) อย่่างเคร่่งครััด โดยบริิษััทฯ ได้้กำหนด
นโยบายให้้กรรมการและผู้้�บริิหาร จััดทำรายงานความขััดแย้้งทางผล
ประโยชน์์ รวมถึึงรายงานการซื้้�อขายหน่่วยทรััสต์์มายัังฝ่่ายบริิหาร
ความเสี่่�ยงและกำกัับควบคุุม เพื่่�อนำส่่งรายงานการถืือหลัักทรััพย์์ให้้
กัับสำนัักงานคณะกรรมการกำกัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์

2.2 การดููแลเรื่่�องการใช้้ข้้อมููลภายใน
ฝ่่ า ยบริิ ห ารความเสี่่� ย งและกำกัั บ ควบคุุ ม จะดำเนิิ น การจัั ด ให้้ มีี
มาตรการและแนวทางดำเนิินการในการป้้องกัันความขััดแย้้งทาง
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เพื่่�อให้้เป็็นไปตามนโยบายการ
จ่่ายประโยชน์์ตอบแทนของกอง
ทรััสต์์ และเกณฑ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้อง

รายงานประจำ�ปี 2564

ผลประโยชน์์ระหว่่างกองทรััสต์์กัับบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้ง ทั้้�งนี้้�
เพื่่อ� รัักษาประโยชน์์ที่ดีี่� ที่่สุ� ดุ ของกองทรััสต์์ และผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์โดย
รวม ซึ่่�งจะมีีการดำเนิินการในด้้านต่่าง ๆ ดัังนี้้�
1) การเปิิ ด เผยข้้ อ มููลการมีีส่่ ว นได้้ เ สีียของกรรมการและ
ผู้้�บริิหาร
1.	ฝ่่ า ยบริิ ห ารความเสี่่� ย งและกำกัั บ ควบคุุ มมีี หน้้ า ที่่� จัั ด ส่่ ง แบบ
แสดงข้้อมููลการเปิิดเผยส่่วนได้้เสีียให้้กรรมการและผู้้�บริิหาร
เพื่่�อเปิิดเผยส่่วนได้้เสีียของตนก่่อนเข้้ารัับตำแหน่่ง และใน
	ทุุก ๆ ครั้้�งที่่�มีีการเปลี่่�ยนกรรมการหรืือผู้้�บริิหาร เพื่่�อให้้ทราบถึึง
	บุุ ค คลที่่� อ าจเกี่่� ยว โยงกัั บ กองทรัั ส ต์์ ทั้้� ง หมด รวมถึึ ง รายงาน
การถืือหลัั ก ทรัั พ ย์์ ข องตนและของคู่่�สมรส รวมทั้้� ง บุุ ตร ที่่� ยััง
ไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ ซึ่่�งถืือหน่่วยทรััสต์์ที่่�บริิษััทฯ เป็็นผู้้�จััดการ
กองทรัั ส ต์์ อ ยู่่� ตลอดจนรายงานการเปลี่่� ย นแปลงการถืือ
หลัักทรััพย์์ดัังกล่่าว

2.

กรรมการและผู้้�บริิหารของบริิษััทฯ มีีหน้้าที่่�รายงานให้้ฝ่่าย
บริิหารความเสี่่�ยงและกำกัับควบคุุมทราบถึึงการมีีส่่วนได้้เสีีย
ของตนและของผู้ที่้� เ่� กี่่ยว
� ข้้อง อัันเนื่่อ� งมาจากการบริิหารจััดการ
กองทรััสต์์โดยไม่่ชัักช้้า เมื่่�อได้้รัับแบบแสดงรายการหรืือเมื่่�อ
ตนเองได้้ทราบถึึงการมีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียนั้้�น ฝ่่ายบริิหารความ
เสี่่� ย งและกำกัั บ ควบคุุ ม กำหนดให้้ ก รรมการและผู้้� บ ริิ ห าร
รายงานการซื้้�อขายหน่่วยทรััสต์์ต่่อฝ่่ายบริิหารความเสี่่�ยงและ
กำกัับควบคุุม ภายใน 3 วัันทำการภายหลัังการซื้้�อ ขาย โอน
หน่่วยทรััสต์์

3. เมื่่� อ ได้้ รัั บ ข้้อมููล ฝ่่ายบริิห ารความเสี่่�ยงและกำกัับควบคุุม
	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� บ ริิ ห าร
เปิิดเผยในแบบแสดงข้้อมููลการเปิิดเผยส่่วนได้้เสีีย
4. เมื่่� อ ตรวจสอบกัั บ แหล่่ ง ข้้ อ มูู ล สาธารณะที่่� เ ชื่่� อ ถืือได้้ แ ล้้ ว
	ฝ่่ายบริิหารความเสี่่�ยงและกำกัับควบคุุมจะบัันทึึกหรืือพิิมพ์์
	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 กำหนดแนวทางการป้้องกัันการล่่วงรู้้�และการใช้้ประโยชน์์
จากข้้อมููลภายในดัังต่่อไปนี้้�
1.	มีีการกำหนดนโยบายจรรยาบรรณ และหลัักปฏิิบัติั ขิ องพนัักงาน
โดยเฉพาะในเรื่่�องการใช้้ประโยชน์์จากข้้อมููลภายในไว้้เป็็น
ลายลัั ก ษณ์์ อัั ก ษร มีีการสื่่� อ สารให้้ แ ก่่ บุุ ค ลากรที่่� เ ข้้ า ใหม่่
	ของบริิษััทฯ ได้้อ่่าน รัับทราบและลงนามในวัันแรกที่่�เริ่่�ม
	ปฏิิบััติิงาน และลงนามใหม่่ทุุกครั้้�งเมื่่�อมีีการเปลี่่�ยนแปลง
2.	จำกััดการล่่วงรู้้�และใช้้ข้้อมููลภายใน โดยบริิษััทฯ มีีนโยบาย
ให้้บุุคลากรของบริิษััทฯ รัับทราบข้้อมููลเฉพาะที่่�จำเป็็นต่่อการ
	ปฏิิบััติิงาน (Need to Know Basis) โดยกำหนดให้้ข้้อมููล
ที่่�บุุคลากรหรืือหน่่วยงานล่่วงรู้้�มา เป็็นข้้อมููลที่่�เป็็นความลัับ
	ซึ่่�งต้้องไม่่นำไปเปิิดเผยต่่อบุุคคลอื่่�นใดที่่�ไม่่มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้อง
3.	จัั ด ให้้ มีีร ะบบการควบคุุ ม ที่่� มีีปร ะสิิ ทธิิ ภ าพในการป้้ อ งกัั น
	มิิให้้บุุคคลที่่�ไม่่มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องล่่วงรู้้�ข้้อมููลภายในโดย
ก. ข้้อมููลในระบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์ จััดให้้มีีการใช้้รหััสผ่่าน
		 ในการเข้้าถึึงข้้อมููลในคอมพิิวเตอร์์และให้้มีีการเปลี่่�ยน
		รหััสผ่่านเป็็นประจำ

	ข. กำหนดระดัั บ ขั้้� น การเข้้ า ถึึ ง ข้้ อ มูู ล อิิ เ ล็็ ก ทรอนิิ ก ส์์ ข อง
		 แต่่ละบุุคคล (Access Control Matrix) ว่่าพนัักงานคนใด
		 สามารถเข้้าถึึงข้้อมููลในแฟ้้มใดได้้บ้้าง โดยฝ่่ายบริิหาร
		 ความเสี่่�ยงและกำกัับควบคุุมจะต้้องทำการสอบทานและ
		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 และมีีการทำลายเอกสาร
		 ที่่�ไม่่ใช้้งานแล้้ว
ง. สถานที่่�ทำงานมีีระบบรัักษาความปลอดภััยเพื่่�อป้้องกััน
		มิิให้้บุุคคลภายนอกเข้้าได้้ เช่่น เป็็นห้้องที่่�ล็็อคกุุญแจ
		 หรืือต้้องมีีบััตรพนัักงานหรืือสแกนลายนิ้้�วมืือ
4.

ให้้บุุคลากรของบริิษััทฯ ที่่�สามารถล่่วงรู้้�ข้้อมููลภายใน รวมถึึง
กรรมการและผู้้� บ ริิ ห าร รายงานการซื้้� อ /ขายหน่่ วยท รัั ส ต์์
	ต่่อฝ่่ายบริิหารความเสี่่�ยงและกำกัับควบคุุมทุุกครั้้�งที่่�มีีการ
เปลี่่�ยนแปลงการถืือครองภายใน 3 วัันทำการ โดยฝ่่ายบริิหาร
ความเสี่่�ยงและกำกัับควบคุุม อาจทำการสุ่่�มตรวจสอบความ
	ถููกต้้องครบถ้้วนของการรายงานกัับแหล่่งข้้อมููลสาธารณะ
ที่่�เชื่่�อถืือได้้
5.	ฝ่่ายบริิหารความเสี่่�ยงและกำกัับควบคุุมจะมีีการดำเนิินการ
	ดัังต่่อไปนี้้� เพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าผู้้�บริิหารและบุุคลากรที่่�ทราบข้้อมููล
	ภายในไม่่มีีโอกาสใช้้ประโยชน์์จากข้้อมููลภายในในกรณีีที่่�มีี
การทำธุุรกรรมที่่�อาจส่่งผลต่่อราคาหน่่วยทรััสต์์ หรืือราคา
หลัักทรััพย์์อื่่�น เช่่น การซื้้�อขายทรััพย์์สิินของกองทรััสต์์
ก.	ขึ้้�นบััญชีีรายชื่่�อหลัักทรััพย์์ที่่�ต้้องติิดตามการทำธุุรกรรม
		 ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับหลัักทรััพย์์ในบััญชีีดัังกล่่าว (Watch List)
	ข.	ส่่งอีีเมลล์์แจ้้งผู้้�บริิหารและพนัักงานที่่�เกี่่�ยวข้้องถึึงรายชื่่�อ
		 หลัักทรััพย์์ดัังกล่่าว
ค. เมื่่�อรายการดัังกล่่าวได้้มีีการเปิิดเผยต่่อสาธารณชนแล้้ว
		ฝ่่ายบริิหารความเสี่่�ยงและกำกัับควบคุุม จะย้้ายรายชื่่�อ
		 หลัั ก ทรัั พ ย์์ เ หล่่ า นั้้� น ไปอยู่่�ในบัั ญ ชีีที่่� บ ริิ ษัั ทต้้ อ งจำกัั ด
		 การทำธุุรกรรม (Restricted List) และส่่งอีีเมลล์์แจ้้ง
		 ผู้้� บ ริิ ห ารและพนัั ก งานที่่� เ กี่่� ยว ข้้ อ งตามข้้ อ ข รวมถึึ ง
		พนัักงานรายอื่่�นที่่�มีีโอกาสใช้้ประโยชน์์จากข้้อมููลภายใน
		 (ถ้้ามีี)
ง. เมื่่�อบุุคลากรที่่�รัับรู้้�ข้้อมููลภายในของบริิษััทฯ ไม่่มีีโอกาส
		 ใช้้ข้้อมููลภายในเพื่่�อประโยชน์์ในการซื้้�อขายหลัักทรััพย์์
		ฝ่่ายบริิหารความเสี่่ย� งและกำกัับควบคุุมแจ้้งผู้บ้� ริิหารและ
		พนัักงานตามข้้อ ค ถึึงการเพิิกถอนรายชื่่�อหลัักทรััพย์์
		 ออกจากบััญชีี Restricted List
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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 รวมถึึ ง ระเบีียบและกฎหมายที่่� เ กี่่� ยว ข้้ อ ง
โดยจะมีีการบัันทึึกและจััดเก็็บข้้อมููลรวมทั้้�งเอกสารหลัักฐานเกี่่ยวกั
� บั
การคััดเลืือก การตรวจสอบและการตััดสิินใจที่่จ� ะลงทุุนหรืือไม่่ลงทุุน
ในทรััพย์์สิินใดทรััพย์์สิินหนึ่่�งไว้้เป็็นหลัักฐานอ้้างอิิง โดยมีีขั้้�นตอน
ในการดำเนิินงานดัังนี้้�
3.1	ขั้้�นตอนการดำเนิินงาน
1) ผู้้�จัดั การกองทรััสต์์จะทำการคััดเลืือกทรััพย์์สินิ หลัักที่่จ� ะลงทุุน
โดยพิิจารณาถึึงโอกาสและความเป็็นไปได้้ในการลงทุุนและ
การดำเนิินธุุรกิจิ 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�จััดการกองทรััสต์์และ
		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 ย สำคัั ญ และ
		
เงื่อ่� นไขการได้้มาซึ่่ง� อสัังหาริิมทรััพย์์นั้้น� ยัังเป็็นประโยชน์์
		
แก่่ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์โดยรวม
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1.3) การทำสััญญาเพื่่�อให้้ได้้มาซึ่่�งอสัังหาริิมทรััพย์์ต้้องไม่่มีี
		
ข้้อตกลงหรืือข้้อผููกพัันใด ๆ ที่่�อาจส่่งผลให้้กองทรััสต์์
		
CPNREIT ไม่่สามารถจำหน่่ายอสัังหาริิมทรััพย์์ในราคา
		ยุุติิธรรม (ในขณะที่่�มีีการจำหน่่าย) เช่่น ข้้อตกลงที่่�ให้้
		สิิทธิแิ ก่่คู่่�สัญ
ั ญาในการซื้้�ออสัังหาริิมทรััพย์์ของกองทรััสต์์
		
CPNREIT ได้้ก่่อนบุุคคลอื่่�น โดยมีีการกำหนดราคาไว้้
		
แน่่นอนล่่วงหน้้าแล้้ว เป็็นต้้น หรืืออาจมีีผลให้้กองทรััสต์์
		
CPNREIT มีีหน้้าที่่�มากกว่่าปกติิที่่�ผู้้�เช่่าพึึงมีีเมื่่�อสััญญา
		
เช่่าสิ้้�นสุุดลง
1.4) อสัังหาริิมทรััพย์์ที่่�ได้้มา เมื่่�อรวมกัับอสัังหาริิมทรััพย์์
		
ที่่�กองทรััสต์์ CPNREIT เป็็นเจ้้าของอยู่่�แล้้ว ต้้องพร้้อม
		จะนำไปจััดหาประโยชน์์ โดยคิิดเป็็นมููลค่่ารวมกัันไม่่น้อ้ ย
		
กว่่าร้้อยละ 75 ของมููลค่่าหน่่วยทรััสต์์ที่่�ขออนุุญาต
		
เสนอขายรวมทั้้�งจำนวนเงิินกู้้�ยืืม (ถ้้ามีี) ทั้้�งนี้้� กองทรััสต์์
		
CPNREIT อาจลงทุุนในโครงการที่่ยั� งั ก่่อสร้้างไม่่แล้้วเสร็็จ
		
ได้้ โดยมููลค่่าของเงิินลงทุุนที่่จ� ะทำให้้ได้้มาและใช้้พัฒ
ั นา
		
อสัังหาริิมทรััพย์์ให้้แล้้วเสร็็จเพื่่�อนำไปจััดหาประโยชน์์
		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�จัดั การกองทรััสต์์อาจมีีการว่่าจ้้างที่่ปรึ
� กึ ษาที่่มีี� ความเชี่่ยวช
� าญ
เฉพาะทาง เช่่น ที่่�ปรึึกษาทางการเงิิน ผู้้�สอบบััญชีี ที่่�ปรึึกษา
กฎหมาย หรืือที่่ปรึ
� กึ ษาทางวิิศวกรรม เป็็นต้้น เพื่่อ� มาดำเนิินการ
	ศึึกษาในประเด็็นต่่าง ๆ ที่่�มีีความเกี่่�ยวข้้องกัับการพิิจารณา
	ตััดสิินใจลงทุุนในอสัังหาริิมทรััพย์์ และตรวจสอบหรืือสอบทาน
(Due Diligence) อสัังหาริิมทรััพย์์ที่่�กองทรััสต์์ CPNREIT
	จะลงทุุน ตามหลัักเกณฑ์์ที่่�กำหนดในข้้อ 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� ส ำคัั ญ เกี่่� ยวกัั บ การตัั ด สิิ น ใจลงทุุ น ในอสัั ง หาริิ มท รัั พ ย์์
อย่่างครบถ้้วน ถููกต้้องและเพีียงพอ
3) เมื่่�อพิิจารณาได้้ข้้อมููล ผลการศึึก ษาตามข้้อ 2) แล้้ว และ
ผู้้�จััดการกองทรััสต์์พิิจารณาว่่าอสัังหาริิมทรััพย์์นั้้�นผ่่านเกณฑ์์
ที่่�กำหนด ผู้้�จััดการกองทรััสต์์ดำเนิินการตามกระบวนการ
การได้้มาซึ่่�งทรััพย์์สิินหลัักเพิ่่�มเติิมตามข้้อ 3.3 ซึ่่�งรวมถึึง
การดำเนิิ น การขอความเห็็ น ชอบจากทรัั ส ตีีว่่ า การลงทุุ น
และ/หรืือ ได้้มาในทรััพย์์สินิ ดัังกล่่าวเป็็นไปตามข้้อกำหนดของ
	สััญญาก่่อตั้้ง� ทรััสต์์ สััญญาที่่เ� กี่่ยว
� ข้้อง และกฎหมายที่่เ� กี่่ยว
� ข้้อง

และการดำเนิินการขออนุุมััติิตามเกณฑ์์ที่่�กำหนดตามสััญญา
	ก่่อตั้้�งทรััสต์์และกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
4) ในกรณีีที่่� เ ป็็ น การพิิ จ ารณาจำหน่่ า ยไปซึ่่� ง ทรัั พ ย์์ สิิ น หลัั ก
ผู้้�จััดการกองทรััสต์์จะประเมิินทรััพย์์สิินหลัักที่่�จะจำหน่่ายไป
โดยพิิ จ ารณาถึึ ง ข้้ อ ดีี ข้้ อ เสีียและโอกาสในการสร้้ า งกำไร
	รวมถึึงความเสี่่�ยงในการจำหน่่ายไปซึ่่�งทรััพย์์สิินหลัักนั้้�น โดย
ผู้้�จััดการกองทรััสต์์จะดำเนิินการตามกระบวนการจำหน่่ายไป
	ซึ่่�งทรััพย์์สินิ หลัักตามข้้อ 3.4 ซึ่่ง� รวมถึึงการดำเนิินการขอความ
เห็็นชอบจากทรััสตีีว่่าการจำหน่่ายไปซึ่่�งทรััพย์์สินิ หลัักดัังกล่่าว
เป็็นไปตามข้้อกำหนดของสััญญาก่่อตั้้ง� ทรััสต์์ สััญญาที่่เ� กี่่ยว
� ข้้อง
และกฎหมายที่่� เ กี่่� ยว ข้้ อ ง และการดำเนิิ น การขออนุุ มัั ติิ
	ตามเกณฑ์์ ที่่� ก ำหนดตามสัั ญ ญาก่่ อ ตั้้� ง ทรัั ส ต์์ แ ละกฎหมาย
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
3.2 การตรวจสอบและสอบทาน (Due Diligence) อสัังหาริิมทรััพย์์
	ที่่ก� องทรััสต์์ CPNREIT จะลงทุุน
เมื่่�อผู้้�จััดการกองทรััสต์์พิิจารณาคััดเลืือกทรััพย์์สิินหลัักที่่�จะลงทุุน
ตามขั้้� น ตอนที่่� ก ำหนดแล้้ ว ก่่ อ นการได้้ ม าซึ่่� ง ทรัั พ ย์์ สิิ น หลัั ก และ
อุุปกรณ์์ (ถ้้ามีี) ในแต่่ละครั้้�ง ผู้้�จััดการกองทรััสต์์จะดำเนิินการ
ตรวจสอบหรืือสอบทาน (Due Diligence) ข้้อมููลและสััญญาต่่าง ๆ
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับทรััพย์์สิินหลัักและอุุปกรณ์์ (ถ้้ามีี) เช่่น ข้้อมููลด้้าน
การเงิินและกฎหมาย เป็็นต้้น เพื่่�อประกอบการตััดสิินใจลงทุุนและ
การเปิิดเผยข้้อมููลที่่�ถููกต้้อง ทั้้�งนี้้� ในการดำเนิินการตรวจสอบและ
สอบทาน (Due Diligence) ดัังกล่่าว ผู้้�จััดการกองทรััสต์์จะจััดให้้มีี
การตรวจสอบและสอบทานในเรื่่�องต่่าง ๆ ดัังต่่อไปนี้้�
1) การตรวจสอบเกี่่�ยวกัับอสัังหาริิมทรััพย์์และคู่่�สััญญา
1.1)	ศึึ ก ษาความสามารถของคู่่�สัั ญ ญาในการเข้้ า ทำนิิ 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� เ ชี่่� ยวช าญในกฎหมายของประเทศนั้้� น ๆ ประกอบการ
	ตรวจสอบและสอบทานด้้ วย ทั้้� ง นี้้� เพื่่� อ ให้้ มั่่� น ใจได้้ ว่่ า
การจำหน่่าย จ่่าย โอนอสัังหาริิมทรััพย์์ หรืือการเข้้าทำสััญญา
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)	ศึึ ก ษาสภาพของอสัั ง หาริิ มท รัั พ ย์์ ที่่� ก องทรัั ส ต์์ CPNREIT
	จะลงทุุน โดยอย่่างน้้อยต้้องมีีการศึึกษารายละเอีียดในประเด็็น
	ดัังนี้้�

1.	พิิ จ ารณาทำเลที่่� ตั้้� ง สภาพเศรษฐกิิ จ และสภาวะการ
		 แข่่งขัันของตลาดอสัังหาริิมทรััพย์์ประเภทนั้้�นในช่่วงที่่�
		ผ่่านมา รวมทั้้�งแนวโน้้ม ความต่่อเนื่่อ� งและความสม่่ำเสมอ
		ของรายได้้จากอสัังหาริิมทรััพย์์ประเภทนั้้�นในอนาคต เช่่น
		 ก)	พิิจารณาอััตราพื้้�นที่่�ที่่�ปล่่อยเช่่าได้้ย้้อนหลัังอย่่างน้้อย
			 3 ปีี (กรณีีเป็็นอสัังหาริิมทรััพย์์ที่่�เริ่่�มเปิิดดำเนิินการ
			มาแล้้ วน้้ อ ยกว่่ า 3 ปีี ให้้ ใ ช้้ ข้้ อ มูู ล ตั้้� ง แต่่ เ ริ่่� ม เปิิ ด
			 ดำเนิินการ) เพื่่�อประเมิินความสามารถในการแข่่งขััน
			 เปรีียบเทีียบกัับคู่่�แข่่ง
		ข)	พิิจารณาอััตราหรืือราคาเช่่าของอสัังหาริิมทรััพย์์นั้้�น
			 ในช่่วงที่่�ผ่่านมาเปรีียบเทีียบกัับคู่่�แข่่ง เพื่่�อประเมิิน
			 โอกาสในการสร้้ า งรายได้้ แ ละเพิ่่� มผ ลตอบแทน
			 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 ะทำให้้ เ กิิ ด การประหยัั ด ขนาดการลงทุุ น
		 (Economy of Scale) ในการบริิหารจััดการกองทรััสต์์
		 CPNREIT
3.	วิิ เ คราะห์์ ฐ านะการเงิิ น ผลการดำเนิิ น งาน และ
		 ความสามารถในการก่่ อ ให้้ เ กิิ ด ประโยชน์์ สุุ ทธิิ ข อง
		 อสัังหาริิมทรััพย์์นั้้�น ๆ ในอดีีต (Track Record) อย่่างน้้อย
		 ในช่่วง 3 ปีีที่่�ผ่่านมา และในช่่วง 2 ปีีล่่าสุุด ต้้องพิิจารณา
		ผลการดำเนิินงานในแต่่ละเดืือน เพื่่อ� ประเมิินความผัันผวน
		ของรายได้้ตามฤดููกาล (Seasonal Effect) (กรณีีเป็็น
		 อสัังหาริิมทรััพย์์ที่่�เริ่่�มเปิิดดำเนิินการมาแล้้วน้้อยกว่่า 3 ปีี
		 ให้้ใช้้ข้้อมููลตั้้�งแต่่เริ่่�มเปิิดดำเนิินการ) เช่่น
		 ก)	วิิเคราะห์์ค่า่ ใช้้จ่า่ ยและกำไรจากการปล่่อยเช่่าในอดีีต
			ว่่าอยู่่�ในระดัับสููงกว่่าหรืือต่่ำกว่่าหรืือใกล้้เ คีียงกัับ
			 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
			ผลการดำเนิินงานในอดีีต (Track Record) หรืือเป็็น
			 อสัังหาริิมทรััพย์์ที่่�เริ่่�มเปิิดดำเนิินการมาแล้้วน้้อยกว่่า
			 3 ปีี การศึึ ก ษาจะพิิ จ ารณาผลประกอบการของ
			 อสัังหาริิมทรััพย์์ประเภทใกล้้เคีียงที่่�อยู่่�ในทำเลที่่�ตั้้�ง
			 ใกล้้เคีียงกััน รวมถึึงวิิเคราะห์์อุุปสงค์์ (Demand)
			 และอุุปทาน (Supply) ของอสัังหาริิมทรััพย์์ประเภทนั้้�น
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			 เพื่่�อประเมิินความเสี่่�ยงและความผัันผวนของรายได้้
			 และความเหมาะสมในการลงทุุนระยะยาว
		 ค) กรณีีอสัังหาริิมทรััพย์์อยู่่�ในทำเลที่่�ตั้้�งซึ่่�งมีีศัักยภาพ
			 ที่่จ� ะเพิ่่�มรายได้้ค่า่ เช่่าให้้มากขึ้้น� กว่่าผลการดำเนิินงาน
			 ในอดีีต (Track Record) ที่่ผ่� า่ นมา ประกอบกัับอาคาร
			ยัังอยู่่�ในสภาพดีีและสามารถใช้้จััดหาประโยชน์์ได้้
			 โดยไม่่ จ ำเป็็ น ต้้ อ งลงทุุ น เพิ่่� ม เติิ ม เป็็ น จำนวนมาก
			 หากกองทรััสต์์ CPNREIT จะลงทุุนในอสัังหาริิมทรััพย์์
			นั้้� น ผู้้�จัั ด การกองทรัั ส ต์์ จ ะมีีการกำหนดแผนงาน
			 ที่่�ชััดเจนเกี่่�ยวกัับการปรัับปรุุงการบริิหารจััดการหรืือ
			 แผนการตลาดที่่�จะทำให้้อสัังหาริิมทรััพย์์นั้้�นจััดหา
			ผลประโยชน์์ได้้มากขึ้้�นในอนาคต
4.	วิิเคราะห์์และประเมิินผู้้�เช่่าในช่่วงที่่�ผ่่านมา เช่่น ประวััติิ
		 การจ่่ายชำระค่่าเช่่า 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
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รายงานประจำ�ปี 2564

			อััคคีีภััย ทางหนีีไฟ ลิิฟท์์ บัันไดเลื่่อ� น ระบบปรัับอากาศ
			ภายในอาคาร เป็็นต้้น) ว่่าได้้รัับการตรวจเช็็คและ
			ซ่่อมบํํารุุงตามรอบระยะเวลาที่่�เหมาะสมหรืือไม่่
ทั้้�งนี้้� ภายหลัังการซื้้�ออสัังหาริิมทรััพย์์ ผู้้�จััดการกองทรััสต์์
จะจััดให้้มีีการตรวจสอบเป็็นประจํําทุุกปีี เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่า
อสัังหาริิมทรััพย์์ที่�่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�งปลููกสร้้างประเภทที่่จ� ะไปลงทุุนนั้้�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�จำหน่่ 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�อทำหมุุดแบ่่งเขตที่่�ดิินโดยชััดเจน เพื่่�อป้้องกััน
		ปัั ญ หาการรุุ ก ล้้ำพื้้� 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
		 ข้้อจำกััดในการจััดหาผลประโยชน์์ในระยะต่่อไป เช่่น
		 ก) หากหน่่วยงานรััฐไม่่ต่่อสััญญาเช่่าที่่�ดิินให้้แก่่เจ้้าของ
			สิิ ทธิิ ก ารเช่่ า อสัั ง หาริิ มท รัั พ ย์์ ที่่� จ ะจำหน่่ า ยให้้ แ ก่่
			 กองทรััสต์์ CPNREIT จะทํําให้้การจััดหาผลประโยชน์์
			 บนสิิทธิิการเช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์นั้้�นต้้องสิ้้�นสุุด หรืือ
			ต้้องเปลี่่ย� นแปลงรููปแบบการจััดหาผลประโยชน์์ใหม่่
			 เป็็นแบบอื่่�น
		ข)	มีีข้้อร้้องเรีียนจากผู้้�เช่่าหรืือผู้้�พัักอาศััยในบริิเวณ
			 ใกล้้ เ คีียง อัั น จะมีีผลต่่ อ การปล่่ อ ยเช่่ า พื้้� น ที่่� ข อง
			 กองทรััสต์์ CPNREIT ในระยะต่่อไป เป็็นต้้น

11.	ตรวจสอบว่่าอสัังหาริิมทรััพย์์ที่่�จะซื้้�อนั้้�นมีีทางเข้้าออก
		 หรืือไม่่ หากไม่่ มีี และต้้ อ งใช้้ ท างเข้้ า ออกซึ่่� ง เป็็ น ของ
		บุุคคลอื่่น� ผู้้�จัดั การกองทรััสต์์ต้อ้ งจััดให้้มีีการจดทะเบีียน
		ภาระจำยอม ภาระติิ ด พัั น หรืือสิิ ทธิิ อื่่� น ใดที่่� ท ำให้้
		 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
		 ความเสี่่�ยงของความผัันผวนของรายได้้ค่่าเช่่าในอนาคต
13.	ตรวจสอบข้้อมููลการชำระภาษีีหรืือค่่าใช้้จ่่ายต่่าง ๆ บน
		 อสัังหาริิมทรััพย์์ว่า่ ได้้มีีการชำระต่่อหน่่วยงานที่่เ� กี่่ยว
� ข้้อง
		 อย่่างถููกต้้องครบถ้้วน
1.3) ในกรณีีกองทรััสต์์ CPNREIT ให้้เช่่าทรััพย์์สิินแก่่ผู้้�เช่่าช่่วง
	ทรัั พ ย์์ สิิ น หลัั ก ต้้ อ งมีีการวิิ เ คราะห์์ ส ถานะของผู้้� เ ช่่ 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 ทำนิิ ติิ ก รรม ความพร้้ อ มในด้้ า น
	ระบบงาน ความพร้้อมในด้้านบุุคลากรและประสบการณ์์
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง เป็็นต้้น
2) การตรวจสอบเกี่่�ยวกัับข้้อพิิจารณาในการทำสััญญา
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
		มีีหน้้าที่่�มากกว่่าหน้้าที่่�อัันเป็็นปกติิที่่�ผู้้�เช่่าต้้องกระทํํา
2. ไม่่มีีการกำหนดเงื่อ่� นไขที่่ผู้� ใ้� ห้้เช่่าสามารถยกเลิิกสััญญาเช่่า
		 แก่่กองทรััสต์์ CPNREIT ได้้โดยทัันทีี แม้้ว่่ากองทรััสต์์
		 CPNREIT จะมิิได้้กระทำผิิดเงื่่�อนไขใด ๆ ในสััญญา

3.	มีีเงื่อ่� นไขที่่ใ� ห้้สิทธิ
ิ แิ ก่่กองทรััสต์์ CPNREIT ในการบอกเลิิก
		สััญญาเช่่ากัับผู้้�ให้้เช่่าได้้ทัันทีี ในกรณีีที่่�ผู้้�ให้้เช่่ากระทํําผิิด
		 เงื่่�อนไขของสััญญาเช่่า
4.	มีีการกํําหนดรายละเอีียด เงื่อ่� นไข และสิิทธิขิ องกองทรััสต์์
		 CPNREIT ในการต่่ออายุุสััญญาเช่่า
5.	มีีการกำหนดเงื่่�อนไขและสิิทธิิของกองทรััสต์์ CPNREIT
		 ที่่จ� ะซื้้อ� อสัังหาริิมทรััพย์์ที่เ่� ช่่านั้้�นได้้ก่อ่ นบุุคคลอื่่น� ในราคา
		 ไม่่ สูู ง ไปกว่่ า ราคาที่่� มีีบุุ ค คลอื่่� น เสนอซื้้� อ หากผู้้� ใ ห้้ เ ช่่ า
		ประสงค์์จะจำหน่่ายอสัังหาริิมทรััพย์์นั้้�น
6.	มีีการกํําหนดเงื่่�อนไขและสิิทธิิของกองทรััสต์์ CPNREIT
ในการจำหน่่ายสิิทธิิการเช่่า (เช่่น หากในระยะต่่อมา
		 อสัั ง หาริิ มท รัั พ ย์์ นั้้� น มีีราคาเพิ่่� มขึ้้� น และกองทรัั ส ต์์
		 CPNREIT จะได้้กํําไรจากการจำหน่่ายทรััพย์์สิินสููงกว่่า
		กํําไรจากการปล่่อยเช่่า กองทรััสต์์ CPNREIT ก็็มีีทางเลืือก
		 ในการจำหน่่ายทรััพย์์สิินได้้ เป็็นต้้น)
2.2)	ตรวจสอบภาระภาษีีหรืือค่่าใช้้จ่่ายต่่าง ๆ บนอสัังหาริิมทรััพย์์
	นั้้� น โดยจะกำหนดให้้ ชัั ด เจนว่่ า เป็็ น ความรัั บ ผิิ ด ชอบของ
กองทรััสต์์ CPNREIT หรืือผู้้�สนัับสนุุน (Sponsor)
2.3)	พิิ จ ารณากำหนดมาตรการป้้ อ งกัั น ความขัั ด แย้้ ง ทาง
	ผลประโยชน์์ที่อ่� าจเกิิดขึ้้น� เช่่น ผู้ส้� นัับสนุุน (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
	ค้้ำประกัั น และ/หรืือสัั ญ ญาค้้ำประกัั น ตลอดจนการ
	จดทะเบีียนภาระจำยอมต่่าง ๆ บนอสัังหาริิมทรััพย์์ เพื่่�อ
	ประโยชน์์ในการจััดหาผลประโยชน์์ของกองทรััสต์์ CPNREIT
โดยครบถ้้วนถููกต้้องตามกฎหมาย และตรงตามข้้อมููลที่่เ� ปิิดเผย
	ต่่อผู้้�ลงทุุนแล้้ว และในกรณีีที่่�อสัังหาริิมทรััพย์์ที่่�กองทรััสต์์
CPNREIT ได้้รัับมอบนั้้�น มีีส่่วนที่่�เป็็นอาคารสิ่่�งปลููกสร้้าง

113

เฟอร์์นิิเจอร์์ และ/หรืืออุุปกรณ์์เครื่่�องใช้้ต่่าง ๆ ผู้้�จััดการ
กองทรััสต์์ต้อ้ งจััดให้้มีีการจััดทำทะเบีียนทรััพย์์สินิ 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�จัดั การ
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
เมื่่�อผู้้�จััดการกองทรััสต์์พิิจารณาคััดเลืือกทรััพย์์สิินหลัักที่่�จะลงทุุน
รวมถึึงการตรวจสอบทรััพย์์สินิ เสร็็จสิ้้น� แล้้ว และเห็็นสมควรให้้ดำเนิิน
การลงทุุนในอสัังหาริิมทรััพย์์นั้้�น ในการดำเนิินการเพื่่�อให้้ได้้มาซึ่่�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
	จะมีีการดำเนิินการดัังต่่อไปนี้้�
1.1)	จััดให้้มีีการประเมิินมููลค่่าทรััพย์์สินิ โดยผู้้�ประเมิินมููลค่่า
ทรััพย์์สิิน รวมทั้้�งดำเนิินการให้้เป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์
การลงทุุนในทรััพย์์สิินตามประกาศสำนัักงาน ก.ล.ต.
โดยผู้้�จััดการกองทรััสต์์จะส่่งรายการอสัังหาริิมทรััพย์์ที่่�
ได้้ รัั บ การคัั ด เลืือกในเบื้้� อ งต้้ น ให้้ ผู้้�ประเมิิ 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
ความเห็็นชอบจากสำนัักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศ
สำนัักงาน ก.ล.ต. เกี่่�ยวกัับการให้้ความเห็็นชอบ
บริิษััทประเมิินมููลค่่าทรััพย์์สิินและผู้้�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
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1.3)	พิิจารณาในด้้านสาระสำคััญของรายการดัังต่่อไปนี้้�
			 1. เป็็ น ไปตามสัั ญ ญาก่่ อ ตั้้� ง ทรัั ส ต์์ แ ละกฎหมาย
				 ที่่�เกี่่ยว
� ข้้อง
			 2. เป็็ น ไปเพื่่� อ ประโยชน์์ ที่่� ดีี ที่่� สุุ ด ของกองทรัั ส ต์์
				 CPNREIT
			 3.	มีีความสมเหตุุสมผลและใช้้ราคาที่่�เป็็นธรรม
			 4. ผู้้�ที่่�มีีส่่วนได้้เสีียเป็็นพิิเศษในการเข้้าทำธุุรกรรม
				จะไม่่มีีส่่วนร่่วมในการตััดสิินใจเข้้าทำธุุรกรรมนั้้�น
			 5.	ค่่ า ใช้้ จ่่ า ยในการเข้้ า ทำธุุ ร กรรมที่่� เ รีียกเก็็ บ จาก
				 กองทรััสต์์ CPNREIT (ถ้้ามีี) อยู่่�ในอััตราที่่�เป็็นธรรม
				 และมีีความเหมาะสม
1.4) ดำเนิิ น การอื่่� น ใดให้้ เ ป็็ น ไปตามที่่� มีี การประกาศไว้้
			ตามหลัั ก เกณฑ์์ ก ารลงทุุ น ในทรัั พ ย์์ สิิ น ตามประกาศ
			 สำนัักงาน ก.ล.ต. และที่่�จะได้้แก้้ไขเพิ่่�มเติิม
2) ในการลงทุุนหรืือได้้มาซึ่่�งอสัังหาริิมทรััพย์์หรืือสิิทธิิการเช่่า
อสัังหาริิมทรััพย์์เพิ่่�มเติิม (Ongoing) ผู้้�จััดการกองทรััสต์์จะมีี
การดำเนิินการดัังต่่อไปนี้้�
2.1) ในด้้านสาระของรายการ พิิจารณาว่่าเป็็นธุุรกรรมที่่�
			 เข้้าลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
			 1. เป็็ น ไปตามสัั ญ ญาก่่ อ ตั้้� ง ทรัั ส ต์์ แ ละกฎหมาย
				 ที่่�เกี่่ยว
� ข้้อง
			 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 ทำธุุ ร กรรมที่่� เ รีียกเก็็ บ จาก
				 กองทรััสต์์ CPNREIT (ถ้้ามีี) อยู่่�ในอััตราที่่�เป็็นธรรม
				 และเหมาะสม
			 5. ผู้้�ที่่�มีีส่่วนได้้เสีียเป็็นพิิเศษในการเข้้าทำธุุรกรรม
				จะไม่่มีีส่่วนร่่วมในการตััดสิินใจเข้้าทำธุุรกรรมนั้้�น
2.2)		 ในด้้านระบบในการอนุุมัติั กิ ารทำรายการ ต้้องดำเนิินการ
			ดัังต่่อไปนี้้�
			 1. กรณีีเจ้้าของ ผู้้�ให้้เช่่า หรืือผู้้�โอนสิิทธิิการเช่่ามิิได้้
				 เป็็นผู้้�จัดั การกองทรััสต์์ หรืือบุุคคลที่่เ� กี่่ยว
� โยงกัันกัับ
				 ผู้้�จััดการกองทรััสต์์
				 ก) ได้้รัับความเห็็นชอบจากทรััสตีีว่่าเป็็นธุุรกรรม
					 ที่่�เป็็นไปตามสััญญาก่่อตั้้�งทรััสต์์และกฎหมาย
					 ที่่�เกี่่�ยวข้้องแล้้ว

				ข) ในกรณีีที่่�เป็็นการได้้มาซึ่่�งทรััพย์์สิินหลัักที่่�เป็็น
					รายการที่่�มีีนััยสำคััญ จะต้้องปฏิิบััติิให้้เป็็นไป
					ตามหลัั ก เกณฑ์์ เ กี่่� ยวกัั บ การทำรายการที่่� มีี
					นััยสำคััญด้้วย
			 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
				 ดำเนิินการให้้การเข้้าทำธุุรกรรมได้้รับั ความเห็็นชอบ
				จากทรััสตีีว่่าเป็็นธุุรกรรมที่่เ� ป็็นไปตามสััญญาก่่อตั้้ง�
				ทรััสต์์และกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง โดยกระบวนการ
				 และขั้้น� ตอนการพิิจารณาและอนุุมัติั กิ ารทำรายการ
				 ให้้มีีการดำเนิินการให้้เป็็นตามหลัักเกณฑ์์ที่เ่� 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
					 กองทรััสต์์ขึ้้น� ไป แล้้วแต่่มูลู ค่่าใดจะสููงกว่่า หรืือ
					ตามเกณฑ์์ของประกาศที่่�จะแก้้ไขในอนาคต
					ต้้องได้้รัับอนุุมััติิจากคณะกรรมการบริิษััทฯ
					 หรืือให้้ เ ป็็ น ไปตามอำนาจอนุุ มัั ติิ ที่่� ปร ะกาศ
					 ที่่�เกี่่�ยวข้้องกำหนดด้้วย
				 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�) ของจำนวนเสีียงทั้้�งหมด
					ของผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ที่่�มาประชุุมและมีีสิิทธิิ
					 ออกเสีียง หรืือให้้ เ ป็็ น ไปตามอำนาจอนุุ มัั ติิ
					 ที่่� ปร ะกาศที่่� เ กี่่� ยว ข้้ อ งกำหนด นอกจากนี้้�
					 ผู้้�จัั ด การกองทรัั ส ต์์ จ ะต้้ อ งจัั ด ให้้ มีี ที่่� ปรึึ ก ษา
					ทางการเงิินให้้ความเห็็นเกี่่�ยวกัับการวิิเคราะห์์
					 ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับทรััพย์์สิินดัังกล่่าวข้้างต้้น เพื่่�อ
					ประกอบการตััดสิินใจลงทุุนและการเปิิดเผย
					 ข้้อมููลที่่�ถููกต้้อง
3) ในกรณีีที่่�ต้้องขอมติิที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ หนัังสืือเชิิญ
	ประชุุมผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ต้้องมีีความเห็็นของที่่�ปรึึกษาทาง
การเงิินเพื่่�อประกอบการขอมติิที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ด้้วย
โดยจะนำส่่งหนัังสืือเชิิญประชุุมล่่วงหน้้าตามส่่วนที่่�ว่่าด้้วย
การเปิิดเผยข้้อมููลตามประกาศ บจ/ร 29-00 เรื่่�องการรัับ
การเปิิดเผยสารสนเทศ และการเพิิกถอนหน่่วยทรััสต์์ของทรััสต์์

เพื่่�อการลงทุุน พ.ศ. 2558 และประกาศสำนัักงาน ก.ล.ต.
ที่่� สร. 26/2555 เรื่่อ� งข้้อกำหนดเกี่่ยวกั
� บั รายการและข้้อความ
ในสััญญาก่่อตั้้ง� ทรััสต์์ของทรััสต์์เพื่่อ� การลงทุุนในอสัังหาริิมทรััพย์์
และที่่�จะมีีการแก้้ไขเพิ่่�มเติิม
3.4 การจำหน่่ายไปซึ่่�งทรััพย์์สิินหลััก
เมื่่อ� ผู้้�จัดั การกองทรััสต์์พิจิ ารณาคััดเลืือกทรััพย์์สินิ หลัักที่่จ� ะจำหน่่าย
ไปเสร็็จสิ้้น� แล้้ว และเห็็นสมควรให้้ดำเนิินการจำหน่่ายไปซึ่่�งทรััพย์์สินิ
หลัักนั้้�น ในการดำเนิินการเพื่่�อจำหน่่ายไปซึ่่�งทรััพย์์สิินหลััก จะต้้อง
เป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์ดัังต่่อไปนี้้�
1) ผู้้�จััดการกองทรััสต์์จะจััดให้้มีีการประเมิินมููลค่่าทรััพย์์สิินหลััก
	ตามหลัักเกณฑ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
2) ผู้้�จััดการกองทรััสต์์จะมีีการดำเนิินการจำหน่่ายไปโดยเปิิดเผย
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) การจำหน่่ายทรััพย์์สิินหลัักที่่�เข้้าลัักษณะดัังต่่อไปนี้้� นอกจาก
	จะต้้องเป็็นไปตามข้้อกำหนดในข้้อ 2) แล้้ว จะต้้องเป็็นกรณีี
ที่่� เ ป็็ น เหตุุ จ ำเป็็ น และสมควร โดยได้้ รัั บ อนุุ มัั ติิ จ าก
คณะกรรมการของผู้้�จััดการกองทรััสต์์ด้้วย
3.1) การจำหน่่ายทรััพย์์สิินหลัักก่่อนครบ 1 ปีีนัับแต่่วัันที่่�
			 กองทรััสต์์ CPNREIT ได้้มาซึ่่�งทรััพย์์สิินหลัักนั้้�น
3.2) การจำหน่่ายทรััพย์์สินิ หลัักที่่ก� องทรััสต์์ CPNREIT ได้้มา
			ซึ่่�งกรรมสิิทธิ์์�ให้้แก่่เจ้้าของเดิิม

4. การคััดเลืือกผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ และ/
หรืือผู้้�เช่่าช่่วงทรััพย์์สิินหลััก
ผู้้�จััดการกองทรััสต์์จะดำเนิินการพิิจารณาและคััดเลืือกผู้้�บริิหาร
อสัังหาริิมท รััพย์์ และ/หรืือผู้้�เช่่าช่่วงทรััพย์์สิิน หลััก โดยในการ
พิิจารณาทำสััญญากัับผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ และ/หรืือผู้้�เช่่าช่่วง
ทรััพย์์สิินหลัักนั้้�น บริิษััทฯ มีีขั้้�นตอนในการดำเนิินงานดัังนี้้�
1)	ประเมิินและวิิเคราะห์์คุุณสมบััติิของผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์
และ/หรืือผู้้�เช่่าช่่วงทรััพย์์สิินหลััก แต่่ละราย ซึ่่�งมีีหลัักเกณฑ์์
การพิิจารณาเป็็นไปตามระบบงานของผู้้�จััดการกองทรััสต์์
กำหนด
2) ผู้้�จัดั การกองทรััสต์์จะพิิจารณาคััดเลืือกผู้บ้� ริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์
และ/หรืือผู้้�เช่่าช่่วงทรััพย์์สินิ หลััก ที่่ไ� ด้้คะแนนรวมถ่่วงน้้ำหนััก
สููงสุุด และสรุุปผลการคััดเลืือกพร้้อมทั้้�งเหตุุผลในการเลืือก
ผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ และ/หรืือผู้้�เช่่าช่่วงทรััพย์์สิินหลััก
เสนอต่่ อ คณะกรรมการบริิ ษัั ท เพื่่� อ อนุุ มัั ติิ หากผู้้� บ ริิ ห าร
อสัังหาริิมทรััพย์์ที่่�ได้้คะแนนรวมถ่่วงน้้ำหนัักสููงสุุดมีีคะแนน
ไม่่ถึึงเกณฑ์์ หรืือได้้คะแนนในด้้านความรู้้� ความสามารถ และ
ประสบการณ์์ในอดีีต และด้้านระบบการควบคุุมภายในที่่�มีี
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	ประสิิ ทธิิ ภ าพ/การรัั ก ษาทรัั พ ย์์ สิิ น น้้ อ ยกว่่ า ครึ่่� ง หนึ่่� ง จะ
ถืือว่่ า ไม่่ ผ่่ า น และจะต้้องจััด กระบวนการสรรหาผู้้�บริิหาร
อสัังหา-ริิมทรััพย์์ใหม่่ สำหรัับผู้้�เช่่าช่่วงทรััพย์์สิินหลััก ถ้้ามีี
คะแนนรวมน้้อยกว่่าครึ่่�งหนึ่่�งถืือว่่าไม่่ผ่่าน
อย่่างไรก็็ดีี กระบวนการคััดเลืือกผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ตามที่่�
กล่่าวมาด้้านบนนั้้�น ไม่่ใช้้สำหรัับการลงทุุนในทรััพย์์สิินหลัักครั้้�งแรก
3) ในการเข้้าทำสััญญากัับผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ และ/หรืือ
ผู้้�เช่่าช่่วงทรััพย์์สิินหลััก ผู้้�จััดการกองทรััสต์์จะจััดให้้มีีเงื่่�อนไข
ในสััญญาแต่่งตั้้�งผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ และ/หรืือผู้้�เช่่าช่่วง
	ทรััพย์์สิินหลััก อย่่างน้้อยดัังต่่อไปนี้้�
3.1		 กำหนดให้้กองทรััสต์์สามารถเลิิกสััญญาและปรัับเปลี่่ย� น
			 ผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ และ/หรืือผู้้�เช่่าช่่วงทรััพย์์สิิน
			 หลััก ในกรณีีที่่�ผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ และ/หรืือ
			 ผู้้�เช่่าช่่วงทรััพย์์สิินหลััก ไม่่ปฏิิบััติิตามเงื่่�อนไข หรืือ
			มีีการกระทำการหรืือละเว้้นกระทำการอัันเป็็นเหตุุให้้
			ขาดความน่่าเชื่่อ� ถืือในการปฏิิบัติั หิ น้้าที่่ต� ามสััญญา หรืือ
			 ไม่่ บ ำรุุ ง รัั ก ษาทรัั พ ย์์ สิิ น ให้้ อ ยู่่�ในสภาพดีี หรืือผู้้� เ ช่่ า
			ทรััพย์์สิินหลัักทำทรััพย์์สิินของกองทรััสต์์เสีียหาย หรืือ
			 ไม่่บำรุุงรัักษาให้้อยู่่�ในสภาพที่่�ดีีและเหมาะสมแก่่การ
			 ใช้้งานตามวััตถุุประสงค์์ดัังที่่�ระบุุไว้้ในสััญญา
3.2		 กำหนดให้้ผู้บ้� ริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ และ/หรืือผู้เ้� ช่่าช่่วง
			ทรััพย์์สิินหลัักมีีหน้้าที่่�ในการดููแลและซ่่อมบำรุุงรัักษา
			ทรัั พ ย์์ สิิ น ของกองทรัั ส ต์์ เ พื่่� อ ให้้ ส ามารถใช้้ จัั ด หา
			ประโยชน์์ได้้อย่่างต่่อเนื่่�องในระยะยาว
3.3		 กำหนดว่่าหากบริิษััทฯ พบว่่าผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์
			 และ/หรืือผู้้�เช่่าช่่วงทรััพย์์สิินหลััก มีีการกระทำหรืือ
			 การละเว้้นการกระทำการอัันเป็็นเหตุุให้้ไม่่สามารถ
			ปฏิิบัติั หิ น้้าที่่ต� ามสััญญาแต่่งตั้้ง� ผู้บ้� ริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์
			 และ/หรืือสััญญาเช่่าช่่วงทรััพย์์สิินหลััก หรืือผู้้�เช่่าช่่วง
			ทรััพย์์สิินหลัักไม่่ดููแลรัักษาทรััพย์์สิินที่่�เช่่าช่่วงให้้อยู่่�ใน
			 สภาพที่่�ดีีและเหมาะสมแก่่การใช้้งานตามวััตถุุประสงค์์
			ดัั ง ที่่� ร ะบุุ ไ ว้้ ใ นสัั ญ ญา บริิ ษัั ท ฯ ต้้ อ งดำเนิิ น การให้้ มีี
			 การบอกเลิิกสััญญาแต่่งตั้้�งผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์
			 และ/หรืือสััญญาเช่่าช่่วงทรััพย์์สิินหลััก (แล้้วแต่่กรณีี)
			 เพื่่�อที่่�บริิษััทฯ จะสามารถเข้้าไปดำเนิินงานแทน หรืือ
			คััดเลืือกผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ และ/หรืือผู้้�เช่่าช่่วง
			ทรััพย์์สิินหลััก รายใหม่่เพื่่�อทดแทนรายเดิิม
3.4		 กำหนดให้้ผู้บ้� ริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ และ/หรืือผู้เ้� ช่่าช่่วง
			ทรััพย์์สิินหลัักต้้องแสดงให้้บริิษััทฯ มั่่�นใจว่่าได้้ผู้้�บริิหาร
			 อสัั ง หาริิ มท รัั พ ย์์ และ/หรืือผู้้�เ ช่่ า ช่่ ว งทรัั พ ย์์ สิิน หลัั ก
			มีีระบบควบคุุมภายในอย่่างน้้อย ดัังต่่อไปนี้้�
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รายงานประจำ�ปี 2564

			 1)	มีีการจััดทํําคู่่�มืือและขั้้น� ตอนการปฏิิบัติั งิ าน รวมทั้้�ง
				จััดฝึึกอบรมพนัักงานให้้เข้้าใจและปฏิิบััติิหน้้าที่่�
				 ได้้อย่่างเหมาะสม
			 2)	มีีการแบ่่งแยกหน่่วยงานและบุุคลากรที่่�มีีหน้้าที่่�
				 ในการบริิหารจััดการทรััพย์์สิินที่่�กองทรััสต์์ลงทุุน
				 เช่่น ฝ่่ายขาย เป็็นต้้น แยกต่่างหากจากหน่่วยงาน
				 และบุุ ค ลากรอื่่� น ของผู้้� บ ริิ ห ารอสัั ง หาริิ มท รัั พ ย์์
				 และ/หรืือผู้้� เ ช่่ า ช่่ ว งทรัั พ ย์์ สิิ น หลัั ก และ/หรืือ
				 ผู้บ้� ริิหารโรงแรม (ถ้้ามีี) ที่่ดู� แู ลทรััพย์์สินิ ที่่มีีปร
� ะเภท
				ธุุรกิิจเดีียวกัันกัับกองทรััสต์์อย่่างชััดเจน หรืือมีี
				มาตรการและระบบการทำงานอื่่�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
				ทำงานสำคััญตั้้�งแต่่ต้้นจนจบ โดยงานสำคััญที่่�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�จััดทำและ
					อีีกบุุ ค คลเป็็ น ผู้้� ส อบทาน นอกจากนี้้� ต้้ อ งมีี
				บุุคคลอื่่น� เป็็นผู้้�สุ่่�มตรวจสอบการทำงานของผู้้�จัดั ทำ
				 และผู้้� ส อบทานด้้ 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�อป้้องกัันการเบิิกค่่าใช้้จ่่ายซ้้ำซ้้อน
				 และการเบิิกจ่่ายในลัักษณะทุุจริิต รวมทั้้�งพิิจารณา
				 เอกสารหลัักฐานและความสมเหตุุสมผลในการ
				 เบิิกจ่่ายค่่าใช้้จ่า่ ยให้้เป็็นไปตามที่่สั� ญ
ั ญาก่่อตั้้ง� ทรััสต์์
				 แบบแสดงรายการข้้อมููล หนัังสืือชี้้ชว
� น และสััญญา
				ต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกำหนด

			 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
					รายจ่่ายของกองทรััสต์์ โดยสามารถตรวจสอบ
					ย้้อนหลัังได้้ว่่ามีีบุุคคลใดเข้้าถึึงข้้อมููลดัังกล่่าว
			 10)	ทรััพย์์สิินที่่�มีีมููลค่่าสููง ต้้องจััดเก็็บในพื้้�นที่่�ปลอดภััย
				 และจํํากัั ด ผู้้� เ ข้้ 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 ทำ
				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 งสม่่ำเสมอ รวมถึึ ง จัั ด ทำบัั น ทึึ ก
				 การตรวจนัับ โดยผู้้�จััดการกองทรััสต์์จะเก็็บรัักษา
				ทะเบีียนทรััพย์์สิินไว้้อีีกหนึ่่�งชุุด
	ทั้้�งนี้้� ผู้้�จััดการกองทรััสต์์ อาจพิิจารณากำหนดให้้ผู้้�บริิหาร
อสัังหาริิมทรััพย์์ และ/หรืือผู้้�เช่่าช่่วงทรััพย์์สิินหลัักต้้องรัับผิิด
ชอบในความเสีียหายที่่�เกิิดขึ้้�นกัับผลประโยชน์์ของกองทรััสต์์
อัันเนื่่อ� งจากความประมาทเลิินเล่่อของผู้บ้� ริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์
และ/หรืือผู้้�เช่่าช่่วงทรััพย์์สิินหลัักในระบบการควบคุุมที่่�ทำให้้
เกิิดการทุุจริิตได้้ง่่าย

3.6.		 กำหนดให้้บริิษััทฯ มีีสิิทธิิในการตรวจสอบการทำงาน
			ของผู้้� บ ริิ ห ารอสัั ง หาริิ มท รัั พ ย์์ และ/หรืือผู้้� เ ช่่ า ช่่ ว ง
			ทรััพย์์สิินหลัักว่่าเป็็นไปตามคู่่�มืือฉบัับนี้้� สััญญาแต่่งตั้้�ง
			 ผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ สััญญาเช่่าช่่วงทรััพย์์สิินหลััก
			สััญญาตกลงกระทำการ และสััญญาอื่่�นใดที่่�เกี่่�ยวข้้อง
3.7.		 กำหนดให้้ผู้บ้� ริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ และ/หรืือผู้เ้� ช่่าช่่วง
			ทรััพย์์สิินหลััก มีีระบบในการติิดตามควบคุุม รวมทั้้�ง
			มีีการสุ่่�มตรวจสอบเพื่่� อ ให้้ มั่่� น ใจได้้ ว่่ า ผู้้� บ ริิ ห าร
			 อสัั ง หาริิ มท รัั พ ย์์ และ/หรืือผู้้� เ ช่่ า ช่่ ว งทรัั พ ย์์ สิิน หลัั ก
			มีีการจััดเก็็บรายได้้และนำส่่งกองทรััสต์์โดยครบถ้้วน
			 และไม่่ มีี การเรีียกเก็็ บ ค่่ า ใช้้ จ่่ า ยจากกองทรัั ส ต์์ ม าก
			 เกิิ น ความจำเป็็ น และต้้ อ งอยู่่�ภายใต้้ ก รอบที่่� เ ป็็ น ไป
			ตามที่่� สัั ญ ญาก่่ อตั้้� งทรัั ส ต์์ แบบแสดงรายการข้้ อ มูู ล
			 หนัังสืือชี้้�ชวน และสััญญาต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกำหนดให้้
			 เรีียกเก็็บได้้

3.5		
			
			
			

5.1 การติิดตามดููแลการปฏิิบัติั งิ านของผู้้บ� ริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์

ในการเข้้าทำสััญญากัับผู้เ้� ช่่าช่่วงทรััพย์์สินิ หลััก ผู้้�จัดั การ
กองทรััสต์์ และทรััสตีีอาจพิิจารณากำหนดให้้มีีเงื่่�อนไข
เพิ่่�มเติิมเบื้้�องต้้น (แล้้วแต่่กรณีี) เพื่่อ� บรรเทาหรืือป้้องกััน
ความเสี่่�ยงแก่่กองทรััสต์์ ดัังต่่อไปนี้้�

			 1) กำหนดให้้กองทรััสต์์สามารถบอกเลิิกสััญญาเช่่ากัับ
				 ผู้้� เ ช่่ า ช่่ ว งทรัั พ ย์์ สิิ น หลัั ก ได้้ ในกรณีีที่่� ผู้้� เ ช่่ า ช่่ ว ง
				ทรัั พ ย์์ สิิ น หลัั ก ไม่่ ป ฏิิ บัั ติิ ต ามเงื่่� อ นไขของสัั ญ ญา
				 เช่่าทรััพย์์สินิ หลัักโดยเคร่่งครััด โดยเฉพาะการชำระ
				ค่่าเช่่าให้้เป็็นไปตามสััญญาเช่่าทรััพย์์สิินหลััก
			 2) กำหนดหน้้าที่่�ที่่�ผู้้�เช่่าช่่วงต้้องปฏิิบััติิ อาทิิ เรื่่�องการ
				ก่่อภาระผููกพััน การเปลี่่�ยนวััตถุุประสงค์์บริิษััท
				 เป็็นต้้น

4) ในการแต่่งตั้้�งผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ และ/หรืือผู้้�เช่่าช่่วง
	ทรััพย์์สิินหลััก ผู้้�จััดการกองทรััสต์์ จะจััดให้้มีีระบบในการ
ควบคุุม กำกัับ ตรวจสอบ และประเมิินผลการดำเนิินงานของ
	บุุ ค คลดัั ง กล่่ า วตามที่่� ก ำหนดในระบบงานของผู้้�จัั ด การ
กองทรััสต์์ เพื่่�อให้้มั่่�นใจได้้ว่่าผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ และ/
หรืือ ผู้้�เช่่าช่่วงทรััพย์์สิินหลััก มีีการจััดเก็็บรายได้้และนำส่่ง
	ค่่าเช่่าให้้แก่่กองทรััสต์์โดยครบถ้้วนและถููกต้้องตามข้้อตกลง
ในสัั ญ ญาแต่่ ง ตั้้� ง ผู้้� บ ริิ ห ารอสัั ง หาริิ มท รัั พ ย์์ สัั ญ ญาเช่่ า ช่่ ว ง
	ทรััพย์์สินิ หลััก และเพื่่อ� ให้้มั่่น� ใจว่่าระบบควบคุุมภายในยัังคงมีี
	ประสิิทธิภิ าพและสามารถป้้องกัันการทุุจริติ หรืือทำให้้ตรวจพบ
การทุุจริิตหรืือการปฏิิบััติิที่่�ไม่่เป็็นไปตามระบบได้้โดยง่่าย

5. การติิดตามดููแลและประเมิินผลการปฏิิบัติั งิ าน
ของผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์
บริิษััทฯ ในฐานะผู้้�จััดการกองทรััสต์์ มีีวััตถุุประสงค์์หลัักที่่�จะให้้ผู้้�ถืือ
หน่่วยของกองทรััสต์์ ได้้รับั ผลประโยชน์์จากการลงทุุนอย่่างสม่่ำเสมอ
โดยจะคำนึึงถึึงผลประโยชน์์ที่่�ได้้รัับของอสัังหาริิมทรััพย์์ที่่�กองทรััสต์์
เข้้าไปลงทุุน ซึ่่�งบริิษััทฯ มีีระบบการควบคุุม กำกัับ และประเมิินผล
การปฏิิบััติิงานของผู้้�บริิหารอสัังหาริิมท รััพย์์ โดยบริิษััทฯ และ
ผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์จะทำงานร่่วมกัันอย่่างใกล้้ชิิดเพื่่�อเพิ่่�ม
ศัักยภาพให้้กับั อสัังหาริิมทรััพย์์ที่ก่� องทรััสต์์เข้้าลงทุุน โดยฝ่่ายพััฒนา
ธุุรกิิจ จะเป็็นผู้้�ควบคุุม กำกัับและประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของ
ผู้บ้� ริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ ว่่าได้้ดำเนิินงานตามสััญญาแต่่งตั้้ง� ผู้บ้� ริิหาร
อสัังหาริิมทรััพย์์ โดยดำเนิินการดัังนี้้�
1)	ฝ่่ายพััฒนาธุุรกิิจร่่วมกัับผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ จััดทำแผน
งบประมาณประจำปีีของกองทรััสต์์ฯ ที่่�แสดงรายละเอีียดของ
	รายรัับและรายจ่่าย โดยทำการกำหนดเป้้าหมายในการจััดหา
	รายได้้ และติิดตามควบคุุมดููแลให้้รายรัับและรายจ่่ายของ
กองทรััสต์์ฯ เป็็นไปตามเป้้าหมายหรืือที่่�คาดการณ์์ไว้้

117

2)	ฝ่่ายพััฒนาธุุรกิิจร่่วมกัับผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ จะทำการ
พิิ จ ารณาหรืือทบทวนการวางแผนกลยุุ ทธ์์ ข องผู้้� บ ริิ ห าร
อสัังหาริิมทรััพย์์ เพื่่�อให้้สามารถเพิ่่�มรายได้้และลดความเสี่่�ยง
จากความผัันผวนของรายได้้ค่่าเช่่าให้้แก่่กองทรััสต์์ CPNREIT
รวมทั้้�งทำการติิดตามผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ดำเนิินการให้้
เป็็นไปตามแผนและกลยุุทธ์์ที่่�วางไว้้
3) บริิ ษัั ท ฯ ดำเนิิ น การตรวจสอบทรัั พ ย์์ สิิ น ร่่ วมกัั บ ผู้้� บ ริิ 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 ดำเนิินการ
	ติิ ด ตามให้้ มีี การดููแลและรัักษาสภาพอสัังหาริิมทรััพย์์ของ
กองทรััสต์์ฯ ระบบงานและอุุปกรณ์์ที่ส่� ำคััญในทรััพย์์สินิ ดัังกล่่าว
ให้้อยู่่�ในสภาพดีีและใช้้จัดั หาประโยชน์์ได้้อย่่างต่่อเนื่่อ� ง รวมถึึง
ให้้มีีลักั ษณะหรืือคุุณสมบััติเิ ป็็นไปตามที่่ก� ฏหมายกำหนด อาทิิ
เช่่ น ระบบการรัั ก ษาความปลอดภัั ย การรัั ก ษาคุุ ณ ภาพ
	สิ่่�งแวดล้้อม การอนุุรัักษ์์พลัังงาน ตลอดจนสััญญาที่่�เกี่่�ยวข้้อง
โดยครบถ้้ ว น ภายในงบประมาณที่่� ก ำหนดและพิิ จ ารณา
	ร่่วมกัันระหว่่างผู้้�จััดการกองทรััสต์์ ผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์
และได้้รัับความเห็็นชอบจากทรััสตีี
5)	ทุุกฝ่่ายงานของผู้้�จััดการกองทรััสต์์ จััดให้้มีีการประชุุมร่่วมกััน
	กัั บ ผู้้� บ ริิ ห ารอสัั ง หาริิ มท รัั พ ย์์ อ ย่่ า งสม่่ำเสมอ เพื่่� อ ร่่ วมกัั น
	ประเมิินผลการดำเนิินงานของกองทรััสต์์ฯ และร่่วมกัันหา
แนวทางที่่�เหมาะสมในการป้้องกัันการเกิิดปััญหาจากการ
ดำเนิินงานของกองทรััสต์์ CPNREIT
6)	ฝ่่ า ยพัั ฒ นาธุุ รกิิ จ ดำเนิิ น การจัั ด ทำแบบประเมิิ น ผลการ
	ปฏิิบััติิงานของผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ โดยมีีการกำหนด
เกณฑ์์การประเมิินผล แบ่่งเป็็นสองส่่วน คืือ
1.	ส่่วนที่่�เป็็นหน้้าที่่�ของผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ตามสััญญา
		 แต่่งตั้้�งผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์
2.	ส่่วนที่่เ� ป็็นผลการดำเนิินงานด้้านการบริิหาอสัังหาริิมทรััพย์์
		ของผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์
7)	ฝ่่ายพััฒนาธุุรกิิจ จะดำเนิินการควบคุุมและกำกัับการทำงาน
	ดัังนี้้�
1. สอบทานความสััมพัันธ์์รายได้้และค่่าใช้้จ่่ายในแต่่ละเดืือน
		ว่่าผิิดปกติิไปจากเดิิมหรืือไม่่
2. ดำเนิินการสุ่่�มตััวอย่่างเพื่่�อตรวจสอบหลัักฐานประกอบ
		รายการ เพื่่�อยืืนยัันความมีีอยู่่�จริิง ความถููกต้้องครบถ้้วน
		ของรายการ ในการบัันทึึกข้้อมููลการรัับชำระเข้้าบััญชีี
		ของกองทรััสต์์ กัับรายงานค่่าเช่่าที่่�ลููกค้้าต้้องชำระใน
		 แต่่ละเดืือน
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3. สอบทานอายุุ ลูู ก หนี้้� ที่่� ค้้ า งชำระว่่ า อยู่่�ในเกณฑ์์ ป กติิ
		 ไม่่เพิ่่�มขึ้้�นอย่่างเป็็นสาระสำคััญ
4.	สุ่่�มตรวจสอบว่่าผู้้�บริิหารอสัังหาริิมท รััพย์์มีีการปฏิิบััติิ
		 หน้้าที่่�อย่่างเป็็นกลางและโปร่่งใส ไม่่มีีการเอื้้�อประโยชน์์
		ต่่อผู้้�เช่่ารายใดรายหนึ่่�งเป็็นกรณีีพิิเศษ
5. สอบทานการเพิ่่�มขึ้้น� หรืือลดลงของทรััพย์์สินิ ถาวร ว่่ามีีการ
		ขออนุุมััติิตามขั้้�นตอนที่่�ถููกต้้อง
6. สอบทานธุุรกรรมที่่�เป็็นรายการพิิเศษ เกิิดไม่่บ่่อย หรืือ
		รายการที่่มู� ลู ค่่าสููงอื่่น� ๆ เพื่่อ� ให้้มั่่น� ใจว่่าการทำธุุรกรรมนั้้�น
		 เป็็นไปเพื่่�อประโยชน์์ที่่�ดีีที่่�สุุดของผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์
7. สอบทานรายการค่่าใช้้จ่่ายที่่�ผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์
		 เรีียกเก็็บจากกองทรััส ต์์ว่่าไม่่มีีการเรีียกเก็็บค่่าใช้้จ่่า ย
		จากกองทรััสต์์มากเกิินความจำเป็็นหรืือมีีความซ้้ำซ้้อนและ
		 อยู่่�ในขอบเขตที่่�ตกลงร่่วมกััน
8.	จััดให้้มีีระบบการประเมิินระบบการควบคุุมภายในของ
		 ผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์อย่่างสม่่ำเสมอ โดยบริิษััทฯ
		 อาจกำหนดให้้ผู้้�สอบบััญชีีของผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์
		 หรืือบริิษััทที่่�ปรึึกษาจากภายนอกรายงานจุุดอ่่อนหรืือ
		 ข้้อบกพร่่องในระบบการควบคุุมภายในให้้บริิษััทฯ ทราบ
		 อย่่างสม่่ำเสมอ พร้้อมแนวทางในการแก้้ไขและปรัับปรุุง
5.2 การประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์
บริิษัทั ฯ ได้้มีีการประเมิินผลการปฏิิบัติั งิ านของผู้บ้� ริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์
ในรอบระยะเวลาบััญชีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 โดยผู้้�บริิหาร
อสัังหาริิมทรััพย์์ได้้ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ถููกต้้องและครบถ้้วนตามสััญญา
แต่่ ง ตั้้� ง ผู้้� บ ริิ ห ารสัั ง หาริิ มท รัั พ ย์์ ที่่� ไ ด้้ รัั บ มอบหมาย และไม่่ พ บ
ข้้อผิิดพลาดที่่�กระทบต่่อผลการดำเนิินการของกองทรััสต์์อย่่างมีี
นััยสำคััญ

6. 	ระบบในการติิ ด ตามดูู แ ลผลประโยชน์์ ข อง
กองทรััสต์์ CPNREIT
ผู้้�จััดการกองทรััสต์์มีีวััตถุุประสงค์์หลัักที่่�จะทำให้้ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์
ได้้ รัั บ ผลประโยชน์์ จ ากการลงทุุ น ในกองทรัั ส ต์์ CPNREIT
อย่่างสม่่ำเสมอและต่่อเนื่่�องในระยะยาว โดยคำนึึงถึึงประโยชน์์ที่่�
ได้้รับั จากการพััฒนาและเพิ่่�มคุณ
ุ ภาพของทรััพย์์สินิ หลัักอย่่างต่่อเนื่่อ� ง
โดยผู้้�จััดการกองทรััสต์์มีีแนวทางและระบบในการติิดตามและดููแล
ผลประโยชน์์จากทรััพย์์สิินหลัักของกองทรััสต์์ CPNREIT ดัังต่่อไปนี้้�
1) สำหรัั บ ทรัั พ ย์์ สิิ น หลัั ก ส่่ ว นที่่� เ ป็็ น ศูู น ย์์ ก ารค้้ า และอาคาร
สำนัักงาน กองทรััสต์์ CPNREIT มีีนโยบายจััดหาประโยชน์์จาก

	ทรัั พ ย์์ สิิ น หลัั ก ประเภทนี้้� โดยการนำพื้้� น ที่่� ข องทรัั พ ย์์ สิิ น
ออกให้้เช่่า รวมถึึงการให้้บริิการที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับการเช่่าพื้้�นที่่�
แก่่ผู้้�เช่่าซึ่่�งเป็็นผู้้�ประกอบการในธุุรกิิจประเภทต่่าง ๆ และ
สำหรัับทรััพย์์สิินหลัักส่่วนที่่�เป็็นโรงแรม กองทรััสต์์ CPNREIT
	จะมีีการจััดหาประโยชน์์โดยการนำอสัังหาริิมทรััพย์์ดัังกล่่าว
ออกให้้เช่่าช่่วงและนำสัังหาริิมทรััพย์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องออกให้้เช่่า
แก่่ผู้้�เช่่าช่่วงทรััพย์์สิิน
2) ผู้้�จััดการกองทรััสต์์และทรััสตีีจะติิดตามผลการดำเนิินงาน
	ของกองทรััสต์์ CPNREIT ในแต่่ละปีี โดยการเปรีียบเทีียบกัับ
งบประมาณประจำปีีของกองทรััสต์์ CPNREIT รวมถึึงพิิจารณา
	ผลประกอบการของกองทรััสต์์ CPNREIT ในปีีปัจจุ
ั บัุ นั เมื่่อ� เทีียบ
	กัับปีีที่ผ่่� า่ นมา และในกรณีีที่่ผ� ลประกอบการของอสัังหาริิมทรััพย์์
ที่่�กองทรััสต์์ CPNREIT เข้้าลงทุุนไม่่เป็็นไปตามเป้้าหมาย
ผู้้�จัั ด การกองทรัั ส ต์์ ทรัั ส ตีี และผู้้� บ ริิ ห ารอสัั ง หาริิ มท รัั พ ย์์
(สำหรัับทรััพย์์สิินส่่วนที่่�เป็็นศููนย์์การค้้าและอาคารสำนัักงาน)
หรืือผู้้�เช่่าช่่วงทรััพย์์สิิน (สำหรัับทรััพย์์สิินส่่วนที่่�เป็็นโรงแรม
	ฮิิลตััน พััทยา) จะดำเนิินการวิิเคราะห์์เพื่่�อหาสาเหตุุ โดย
ผู้้�จัดั การกองทรััสต์์ จะดำเนิินการร่่วมกับั ผู้บ้� ริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์
หรืือผู้้�เช่่าช่่วงทรััพย์์สิิน (แล้้วแต่่กรณีี) อย่่างใกล้้ชิิด ในการ
	พััฒนาแผนการดำเนิินงานเพื่่�อปรัับปรุุงผลการดำเนิินงานของ
อสัังหาริิมทรััพย์์ที่่�กองทรััสต์์ CPNREIT เข้้าลงทุุน ให้้เป็็นไป
	ตามเป้้าหมายที่่�กำหนด
3) ผู้้�จัดั การกองทรััสต์์และผู้บ้� ริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์จะร่่วมกันั สร้้าง
ความเจริิ ญ เติิ บ โตทางธุุ รกิิ จ และพัั ฒ นาความสัั มพัั น ธ์์ ที่�่ ดีี
	กัั บ ลูู ก ค้้ า ผู้้� เ ช่่ 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
ควบคุุมและบริิหารต้้นทุุนการดำเนิินงาน รวมถึึงความเสี่่ย� งและ
	ปััจจััยลบที่่�อาจมีีผลต่่อการดำเนิินการศููนย์์การค้้าและอาคาร
สำนัักงานของกองทรััสต์์ 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 และอาคารสำนัั ก งาน
โดยการกำหนดกลุ่่�มลูู ก ค้้ า เป้้ า หมายของอสัั ง หาริิ มท รัั พ ย์์
การให้้เช่่าพื้้�นที่่�และให้้บริิการที่่�เหมาะสม การกำหนดราคา
	ค่่าเช่่าพื้้�นที่่แ� ละค่่าบริิการให้้มีีความเหมาะสมกัับความต้้องการ
	ของลููกค้้ากลุ่่�มเป้้าหมาย พร้้อมทั้้�งมีีการควบคุุมและบริิหาร
	ค่่าใช้้จ่่ายในการดำเนิินงาน โดยจะไม่่ก่่อให้้เกิิดผลกระทบต่่อ
	คุุณภาพของการให้้เช่่าพื้้�นที่่�และการให้้บริิการ นอกจากนี้้�
	จะมีีการดููแลและบำรุุงรัักษาพื้้�นที่่�ของทรััพย์์สิินที่่�กองทรััสต์์
CPNREIT เข้้าลงทุุน เช่่น การปรัับปรุุงพื้้�นที่่ส่� ว่ นกลางและพื้้�นที่่�

เฉพาะส่่วนให้้มีีความเหมาะสมกัับการใช้้งาน รวมถึึงจะมีีการ
	ปรัับปรุุงภาพลัักษณ์์ของทรััพย์์สินิ และการบำรุุงรัักษาทรััพย์์สินิ
	ดัังกล่่าวให้้ได้้มาตรฐานและมีีความเหมาะสมกัับการใช้้งาน
เพื่่�อสร้้างความพึึงพอใจให้้แก่่ลููกค้้า
5) ผู้้�จััดการกองทรััสต์์และผู้้�เช่่าช่่วงทรััพย์์สิินจะร่่วมกัันสร้้าง
ความเจริิ ญ เติิ บ โตทางธุุ รกิิ จ และพัั ฒ นาความสัั มพัั น ธ์์ ที่�่ ดีี
	กัับลููกค้้าที่่�มาใช้้บริิการของโรงแรม รวมถึึงบริิหารจััดการให้้
	อััตราการเข้้าพัักและอััตราค่่าห้้องพัักของทรััพย์์สิินหลัักส่่วนที่่�
เป็็นโรงแรมฮิิลตััน พััทยา ให้้อยู่่�ในระดัับที่่�ก่่อให้้เกิิดประโยชน์์
	สููงสุุดแก่่กองทรััสต์์ CPNREIT
6) ผู้้�จััดการกองทรััสต์์และผู้้�เช่่าช่่วงทรััพย์์สิินจะทำงานร่่วมกััน
อย่่างใกล้้ชิิด เพื่่�อเพิ่่�มศัักยภาพทรััพย์์สิินหลัักในส่่วนที่่�เป็็น
โรงแรมฮิิลตััน พััทยา โดยการดำเนิินการดัังกล่่าวจะรวมถึึง
การดููแลและบำรุุงรัักษาทรััพย์์สิินหลัักให้้ได้้มาตรฐานและ
	มีีความเหมาะสมกัับการใช้้งาน รวมถึึงการปรัับปรุุงภาพลัักษณ์์
	ของทรััพย์์สิินหลัักเพื่่�อสร้้างความพึึงพอใจให้้แก่่ลููกค้้า
7) ผู้้�จััดการกองทรััสต์์จะจััดให้้มีีการประกัันภััยสำหรัับทรััพย์์สิิน
	ของกองทรััสต์์ CPNREIT ให้้เป็็นไปตามแนวปฏิิบััติิทางธุุรกิิจ
และข้้อกำหนดของกฎหมายที่่เ� กี่่ยว
� ข้้อง ตามหลัักการดัังต่่อไปนี้้�
7.1)		 การจััดให้้มีีประกัันภััยอย่่างเพีียงพอและเหมาะสมกัับ
			ส่่วนได้้เสีียของกองทรััสต์์ CPNREIT ที่่มีีต่
� อ่ ทรััพย์์สินิ ที่่�
			 เข้้าลงทุุน เพื่่�อคุ้้�มครองความเสีียหายที่่�จะเกิิดขึ้้�นกัับ
			 กองทรััสต์์ CPNREIT โดยกำหนดให้้กองทรััสต์์ CPNREIT
			 เป็็นผู้้�รัับผลประโยชน์์หรืือผู้้�รัับผลประโยชน์์ร่่วม ทั้้�งนี้้�
			 โดยได้้รับั ความเห็็นชอบจากทรััสตีี
7.2)		
			
			
			
			
			
			

การประกัันภััยความรัับผิิดต่่อบุุคคลภายนอกที่่อ� าจได้้รับั
ความเสีียหายจากความชำรุุ ด บกพร่่ อ งของอาคาร
โรงเรืือน หรืือสิ่่ง� ปลููกสร้้าง ทั้้�งนี้้� ในกรณีีที่่ผู้� ใ้� ห้้เช่่าหรืือ
ผู้ใ้� ห้้สิทธิ
ิ ใิ นอสัังหาริิมทรััพย์์แก่่กองทรััสต์์ CPNREIT หรืือ
ผู้เ้� ช่่าช่่วงทรััพย์์สินิ ได้้ทำประกัันภััยนั้้น� ไว้้แล้้ว ให้้กองทรััสต์์
CPNREIT ทำประกัั น ภัั ย ความรัั บ ผิิ ด เฉพาะกรณีีที่่�
กองทรััสต์์ CPNREIT อาจถููกไล่่เบี้้�ยให้้ต้อ้ งรัับผิิด

7.3)		 การทำประกัันภััยประเภทต่่าง ๆ ของกองทรััสต์์ CPNREIT
			 ให้้มีีการเอาประกัันภััยตลอดระยะเวลาที่่�กองทรััสต์์
			 CPNREIT มีีการลงทุุนในอสัังหาริิมทรััพย์์นั้้น� ๆ
8) การทำธุุรกรรมกัับบุุคคลที่่�เกี่่�ยวโยงกััน จะมีีการดำเนิินการ
ให้้เป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์ดังั ต่่อไปนี้้�
8.1 )
			
			
			

ในการทำธุุรกรรมกัับผู้้�จัดั การกองทรััสต์์ และ/หรืือ บุุคคล
ที่่เ� กี่่ยว
� โยงกัันกัับผู้้�จัดั การกองทรััสต์์ จะดำเนิินการให้้เป็็น
ไปตามสััญญาก่่อตั้้ง� ทรััสต์์และกฎหมายที่่เ� กี่่ยว
� ข้้อง และ
เป็็นไปเพื่่อ� ประโยชน์์ที่ดีี่� ที่่สุ� ดุ ของกองทรััสต์์ CPNREIT
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8.2)		ธุุรกรรมกัับบุุคคลที่่�เกี่่�ยวโยงกัันจะต้้องเป็็นธุุรกรรมที่่�มีี
			 ความสมเหตุุสมผลและเป็็นธรรม
8.3)		บุุคคลที่่มีีส่
� ว่ นได้้เสีียในการทำธุุรกรรมไม่่ว่า่ ทางตรงหรืือ
			ทางอ้้อม จะต้้องไม่่เข้้ามามีีส่่วนร่่วมในการตััดสิินใจเข้้าทำ
			ธุุรกรรม
8.4)		 การคิิดค่่าใช้้จ่่ายที่่�เกิิดจากการเข้้าทำธุุรกรรมกัับบุุคคล
			 ที่่�เกี่่�ยวโยงกััน ต้้องใช้้ราคาและอััตราที่่�เป็็นธรรมและ
			มีีความสมเหตุุสมผล

7. 	ค่่าตอบแทนผู้้�จััดการกองทรััสต์์
กองทรััสต์์ตกลงชำระค่่าธรรมเนีียมและค่่าใช้้จ่่ายให้้แก่่ผู้้�จััดการ
กองทรััสต์์ในการทำหน้้าที่่�ผู้้�จััดการกองทรััสต์์ตามข้้อกำหนดและ
เงื่อ่� นไขแห่่งสััญญาฉบัับนี้้�โดยคำนวณเป็็นรายเดืือน ทั้้�งนี้้� ค่่าตอบแทน
ดัังกล่่าวยัังไม่่รวมถึึงค่่าภาษีีมููลค่่าเพิ่่�ม ภาษีีธุุรกิิจเฉพาะ หรืือภาษีี
อื่่�นใดในทำนองเดีียวกััน ซึ่่�งมีีรายละเอีียดดัังต่่อไปนี้้�
1)	ค่่าธรรมเนีียมสำหรัับการทำหน้้าที่่�ของผู้้�จััดการกองทรััสต์์
	ตามข้้อกำหนดและเงื่่�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�จัดั การกองทรััสต์์ที่ค่� ำนวณได้้ในข้้อนี้้�ในแต่่ละปีี (ทั้้�งนี้้� ไม่่รวม
	ค่่ า ธรรมเนีียมเนื่่� อ งจากการได้้ ม าหรืือจำหน่่ 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�) หากคำนวณได้้ต่่ำกว่่า 15 ล้้านบาท
(สิิบห้้าล้้านบาท) ณ เดืือนสุุดท้้ายของปีีบััญชีีใดๆ ทรััสตีีจะคิิด
	ค่่าธรรมเนีียมผู้้�จััดการกองทรััสต์์ในอััตราขั้้�นต่่ำ 15 ล้้านบาท
(สิิบห้้าล้้านบาท) ต่่อปีี โดยผู้้�จััดการกองทรััสต์์จะดำเนิินการ
	ปรัับปรุุงยอดการคำนวณค่่าธรรมเนีียมผู้้�จััดการกองทรััสต์์
	ดัั ง กล่่ า วในเดืือนสุุ ด ท้้ า ยของรอบปีี บัั ญ ชีีนั้้� น เพื่่� อ ให้้ อัั ตร า
	ค่่าธรรมเนีียมผู้้�จัดั การกองทรััสต์์ที่ค่� ำนวณได้้ในแต่่ละปีีเท่่ากัับ
15 ล้้ า นบาท (สิิ บ ห้้ า ล้้ า นบาท) ต่่ อ ปีี ในกรณีีที่่� ผู้้�จัั ด การ
กองทรััสต์์ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ในรอบปีีบััญชีีใดไม่่ครบระยะเวลา
	ของปีี บัั ญ ชีีของกองทรัั ส ต์์ ซึ่่� ง ทำให้้ ไ ม่่ ส ามารถคำนวณ
	ค่่าธรรมเนีียมผู้้�จััดการกองทรััสต์์เป็็นรายปีีของปีีบััญชีีนั้้�นได้้
ผู้้�จัดั การกองทรััสต์์จะดำเนิินการคำนวณค่่าธรรมเนีียมผู้้�จัดั การ
กองทรััสต์์ในรอบปีีบััญชีีดัังกล่่าวตามสััดส่่วนระยะเวลาที่่�ได้้
	ปฏิิบัติั หิ น้้าที่่จริ
� งิ ในปีีบัญ
ั ชีีนั้้�น (Pro Rata Basis) โดยจะกำหนด
ให้้อััตราค่่าธรรมเนีียมผู้้�จััดการกองทรััสต์์ขั้้�นต่่ำเท่่ากัับ 15
	ล้้านบาท (สิิบห้้าล้้านบาท) ต่่อปีี และกำหนดให้้ระยะเวลา
1 (หนึ่่�ง) ปีี เท่่ากัับ 365 (สามร้้อยหกสิิบห้้า) วััน
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2)	ค่่ า ธรรมเนีียมเนื่่� อ งจากการได้้ ม าหรืือจำหน่่ า ยไปซึ่่� ง
อสัังหาริิมทรััพย์์ของกองทรััสต์์ โดยจะได้้รัับค่่าธรรมเนีียม
เนื่่�องจากการได้้มาซึ่่�งอสัังหาริิมทรััพย์์ของกองทรััสต์์ในอััตรา
	ร้้อยละ 1.50 ของมููลค่่าอสัังหาริิมทรััพย์์ที่่�กองทรััสต์์ได้้มา
และจะได้้ รัั บ ค่่ า ธรรมเนีียมเนื่่� อ งจากการจำหน่่ า ยไปซึ่่� ง
อสัังหาริิมทรััพย์์ของกองทรััสต์์ในอััตราร้้อยละ 0.75 ของมููลค่่า
อสัังหาริิมทรััพย์์ที่่�กองทรััสต์์จำหน่่ายไป ทั้้�งนี้้� ค่่าธรรมเนีียม
ในส่่วนนี้้�จะจ่่ายให้้แก่่ผู้้�จััดการกองทรััสต์์เฉพาะในกรณีีที่่�การ
ได้้มาหรืือจำหน่่ายไปซึ่่�งอสัังหาริิมทรััพย์์ของกองทรััสต์์ดังั กล่่าว
เกิิดขึ้้�นเนื่่�องจากการที่่�ผู้้�จััดการกองทรััสต์์เป็็นผู้้�ดำเนิินการ
เพื่่�อให้้ได้้มาหรืือจำหน่่ายไป หรืือเป็็นผู้้�เสนอการได้้มาหรืือ
	จำหน่่ายไปดัังกล่่าวให้้แก่่กองทรััสต์์พิิจารณา โดยกองทรััสต์์
	จะจ่่ายค่่าตอบแทนดัังกล่่าวนี้้�เมื่่�อการได้้มาหรืือจำหน่่ายไป
	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 ไ ว้้ คู่่�สัั ญ ญาจะมีีการตกลงร่่ วมกัั น
เป็็นกรณีีไป
ในรอบระยะเวลาบััญชีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 กองทรััสต์์
ตกลงชำระค่่าธรรมเนีียมและค่่าใช้้จ่่ายให้้แก่่ผู้้�จััดการกองทรััสต์์
ในการทำหน้้ า ที่่� ผู้้�จัั ด การกองทรัั ส ต์์ ต ามข้้ อ กำหนดและเงื่่� อ นไข
แห่่งสััญญาฉบัับนี้้� จำนวน 162.47 ล้้านบาท

8. การเปิิดเผยข้้อมููลสารสนเทศต่่อผู้้�ถืือหน่่วย
ทรััสต์์
ผู้้�จััดการกองทรััสต์์ได้้ตระหนัักถึึงความสำคััญของการเปิิดเผยข้้อมููล
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 กำหนด
เกี่่ยวกั
� บั การเปิิดเผยข้้อมููลของสำนัักคณะกรรมการกำกัับหลัักทรััพย์์
และตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย

เปิิดเผยทัันทีี		
				
				
				

- ข้้อมููลที่่�กระทบต่่อราคา การตััดสิินใจลงทุุน สิิทธิิประโยชน์์ของผู้้�ถืือหน่่วย
- ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับการดำเนิินงาน เช่่น การจ่่ายเงิินประโยชน์์ตอบแทน
-	รายงานเมื่่�อเกิิดเหตุุการณ์์ที่่�อาจส่่งผลกระทบให้้ต้้องเลิิกกองทรััสต์์
-	รายงานเมื่่�อเกิิดเหตุุการณ์์ที่่�สััญญาก่่อตั้้�งกองทรััสต์์กำหนดให้้เป็็นเหตุุแห่่งการเลิิกกองทรััสต์์หรืือเหตุุการณ์์
อื่่�นที่่�ทำให้้ทราบกำหนดการเลิิกกองทรััสต์์ล่่วงหน้้า
				
-	รายงานเมื่่�อเกิิดเหตุุการณ์์การได้้มาหรืือจำหน่่ายไปซึ่่�งอสัังหาริิมทรััพย์์หรืือผู้้�ถืือหน่่วยลงทุุนเกิินสััดส่่วนที่่�
กำหนด
ภายใน 3 วัันทำการ	
- ข้้อมููลที่่�ไม่่ส่่งผลกระทบโดยตรงแต่่ควรเผยแพร่่ให้้ผู้้�ลงทุุนรัับทราบ เช่่น การแจ้้งการเปลี่่�ยนแปลงกรรมการ
การเปลี่่�ยนแปลงผู้้�สอบบััญชีี
ภายใน 14 วััน
- ข้้อมููลที่่�ตลาดหลัักทรััพย์์ต้้องรวบรวมเป็็นหลัักฐานอ้้างอิิง เช่่น สำเนารายงานการประชุุมผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์
รายงานการจััดสรรหน่่วยทรััสต์์เพิ่่�มทุุน
ภายใน 15 วััน
-	รายงานการลดทุุนชำระแล้้วของทรััสต์์
				
-	รายงานการได้้มาหรืือจำหน่่ายไปซึ่่�งอสัังหาริิมทรััพย์์
ภายใน 30 วััน
-	รายงานความคืืบหน้้าการลงทุุนในอสัังหาริิมทรััพย์์ที่่�ก่่อสร้้างไม่่เสร็็จ
เปิิดเผยตามรอบระยะเวลา - งบการเงิินรายไตรมาส 45 วัันหลัังสิ้้�นรอบบััญชีี
				
- งบการเงิินประจำปีี 2 เดืือนหลัังวัันสิ้้�นรอบบััญชีี (ในกรณีีไม่่ทำงบไตรมาส 4)
				
- การวิิเคราะห์์และคำอธิิบายของฝ่่ายจััดการ
				
- แบบสำเนารายงานข้้อมููลประจำปีี ภายใน 3 เดืือนหลัังสิ้้�นรอบบััญชีี
				
-	รายงานประจำปีี พร้้อมหนัังสืือเชิิญประชุุมสามััญประจำปีี ภายใน 4 เดืือน นัับแต่่วัันสิ้้�นสุุดรอบระยะเวลา
บััญชีี
				
-	ตััวเลขมููลค่่าสิินทรััพย์์สุุทธิิต่่อหน่่วย (“NAV”) ภายใน 45 วัันหลัังสิ้้�นรอบบััญชีี

9. การขอมติิและการประชุุมผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์
ผู้้�จััดการกองทรััสต์์ต้้องจััดให้้มีีการประชุุมผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ตามที่่�
กำหนดในสััญญาก่่อตั้้�งทรััสต์์ ดัังนี้้�
1.

ผู้้�จัดั การกองทรััสต์์สามารถขอมติิจากผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ด้วย
้ การ
จััดประชุุมผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์เท่่านั้้�น

2.

เหตุุในการขอมติิและการประชุุมผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ ต้้องเป็็นไป
ตามที่่�กำหนดไว้้ดัังต่่อไปนี้้� และผู้้�จััดการกองทรััสต์์ต้้องจััดให้้มีี
การประชุุมผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ในกรณีีดัังต่่อไปนี้้�

1. การประชุุมสามััญประจำปีี 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) ของจำนวนหน่่วยทรััสต์์
ที่่�จำหน่่ายได้้แล้้วทั้้�งหมด เข้้าชื่่�อกัันทำหนัังสืือขอให้้
ผู้้�จัั ด การกองทรัั ส ต์์ เ รีียกประชุุ ม ผู้้�ถืือหน่่ วยท รัั ส ต์์
โดยระบุุเหตุุผลในการขอเรีียกประชุุมไว้้อย่่างชััดเจน
ในหนัังสืือนั้้�น ทั้้�งนี้้� ผู้้�จััดการกองทรััสต์์จะต้้องดำเนิิน
การจัั ด ให้้ มีี การประชุุ ม ผู้้�ถืือหน่่ วยท รัั ส ต์์ ภ ายใน
1 (หนึ่่� ง ) เดืือนนัั บ แต่่ ไ ด้้ รัั บ หนัั ง สืือจากผู้้�ถืือ
หน่่วยทรััสต์์

				
				
				
				

อนึ่่�ง หากผู้้�จััดการกองทรััสต์์ไม่่ได้้ดำเนิินการจััดให้้มีี
การประชุุมผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ภายในระยะเวลาดัังกล่่าว
ในวรรคหนึ่่�ง ทรััสตีีจะดำเนิินการจััดให้้มีีการประชุุม
ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์เองก็็ได้้

3. การเรีียกประชุุมผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์
		 ให้้ ผู้้�จัั ด การกองทรัั ส ต์์ จัั ด ทำหนัั ง สืือนัั ด ประชุุ ม ผู้้�ถืือ
		 หน่่วยทรััสต์์ โดยระบุุสถานที่่� วััน เวลา ระเบีียบวาระ
		 การประชุุม และเรื่่�องที่่�จะเสนอต่่อที่่�ประชุุมพร้้อมด้้วย
		รายละเอีียดตามสมควร และระบุุให้้ชััดเจนว่่าเป็็นเรื่่�อง
		 ที่่จ� ะเสนอเพื่่อ� ทราบ เพื่่อ� อนุุมัติั ิ หรืือเพื่่อ� พิิจารณา แล้้วแต่่
		 กรณีี รวมทั้้�งความเห็็นของผู้้�จััดการกองทรััสต์์ในเรื่่�อง
		ดัังกล่่าว ซึ่่�งรวมถึึงผลกระทบที่่�ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์อาจได้้รัับ
		จากการลงมติิในเรื่่�องนั้้�น โดยการจััดส่่งหนัังสืือนััดประชุุม
		 ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ จะดำเนิินการดัังต่่อไปนี้้�
		 3.1 กรณีีทั่่�วไป ให้้จัดั ส่่งให้้ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ทราบล่่วงหน้้า
				 ไม่่น้้อยกว่่า 7 (เจ็็ด) วัันก่่อนวัันประชุุม
		 3.2
				
				
				

กรณีีที่่�มีีประกาศกำหนดหลัักเกณฑ์์เกี่่�ยวกัับระยะ
เวลาการจััดส่่งหนัังสืือนััดประชุุมผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์
ไว้้เป็็นการเฉพาะ ให้้จััดส่่งให้้เป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์
ในเรื่่�องนั้้�น ๆ

		ทั้้�งนี้้� ให้้ประกาศการนััดประชุุมในหนัังสืือพิิมพ์์รายวััน
		 แห่่งท้้องถิ่่�นอย่่างน้้อย 1 (หนึ่่�ง) ฉบัับไม่่น้้อยกว่่า 3 (สาม)
		 วัันก่่อนวัันประชุุมด้้วย
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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�จััดการกองทรััสต์์กำหนด 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	
				 กว่่ากึ่่ง� หนึ่่�งของจำนวนผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ทั้้ง� หมด และ
				ต้้ อ งมีีหน่่ วยท รัั ส ต์์ นัั บ รวมกัั น ไม่่ น้้ อ ยกว่่ า 1/3
				 (หนึ่่�งในสาม) ของจำนวนหน่่วยทรััสต์์ที่่�จำหน่่าย
				 ได้้แล้้วทั้้�งหมด จึึงจะเป็็นองค์์ประชุุม
		 5.2 ในกรณีีที่่� ปร ากฏว่่ า การประชุุ ม ผู้้�ถืือหน่่ วยท รัั ส ต์์
				 ครั้้ง� ใด เมื่่อ� ล่่วงเวลานััดไปแล้้วถึงึ 1 (หนึ่่�ง) ชั่่ว� โมงและ
				จำนวนผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ซึ่่�งมาเข้้าร่่วมการประชุุม
				 ไม่่ครบเป็็นองค์์ประชุุมตามที่่�กำหนดไว้้ในข้้อ 5.1
				 หากว่่าการประชุุมผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์นั้้�นได้้เรีียกนััด
				 เพราะผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ร้อ้ งขอตามข้้อ 2) 2. (2) ให้้การ
				ประชุุ ม เป็็ น อัั น ระงัั บ ไป หากการประชุุ ม ผู้้�ถืือ
				 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 เ รีียกนัั 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.	ประธานที่่�ประชุุม
ให้้ผู้้�จััดการกองทรััสต์์แต่่งตั้้�งกรรมการรายใดรายหนึ่่�งซึ่่�งเป็็น
	ตัั ว แทนของผู้้�จัั ด การกองทรัั ส ต์์ ท ำหน้้ า ที่่� เ ป็็ น ประธาน
ในที่่�ประชุุม ประธานในที่่�ประชุุมมีีอำนาจและหน้้าที่่�ในการ
ดำเนิินการประชุุมให้้เป็็นไปโดยเรีียบร้้อย และถููกต้้องตามที่่�
กำหนดไว้้ในข้้อ 5 นี้้� อย่่างไรก็็ดีี ในกรณีีที่่�ผู้้�จััดการกองทรััสต์์
	มีีส่่ ว นได้้ เ สีียในเรื่่�องที่่�พิิจารณา ให้้ทรััสตีีหรืือตััวแทนของ
	ทรัั ส ตีีแต่่ ง ตั้้� ง บุุ ค คลหนึ่่� ง เพื่่� อ ให้้ ท ำหน้้ า ที่่� เ ป็็ น ประธานในที่่�
	ประชุุมสำหรัับวาระนั้้�น ๆ แทน

8. 	มติิของผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์

		 8.2
				
				
				
				
				

ในกรณีีดัังต่่อไปนี้้� ให้้ถืือคะแนนเสีียงไม่่น้อ้ ยกว่่า 3/4
(สามในสี่่� ) ของจำนวนเสีียงทั้้� 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) การได้้มาหรืือจำหน่่ายไปซึ่่�งทรััพย์์สิินหลัักที่่�มีี
					 มููลค่่าตั้้�งแต่่ร้้อยละ 30 (สามสิิบ) ของมููลค่่า
					ทรััพย์์สิินรวมของกองทรััสต์์
				 (2) การเพิ่่� มทุุ น หรืือการลดทุุ น ชำระแล้้ วข อง
					 กองทรััสต์์ที่มิ่� ไิ ด้้ระบุุไว้้เป็็นการล่่วงหน้้าในสััญญา
					ก่่อตั้้�งทรััสต์์ฉบัับนี้้�
				 (3) การเพิ่่�มทุนุ แบบมอบอำนาจทั่่�วไปของกองทรััสต์์
				 (4) การทำธุุรกรรมกัับผู้้�จัดั การกองทรััสต์์หรืือบุุคคล
					 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� ทรััสตีีตามข้้อกำหนด
					 ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการเปลี่่�ยนแปลงทรััสตีี ตามที่่�ได้้
					 กำหนดไว้้ในสััญญาก่่อตั้้�งทรััสต์์ฉบัับนี้้�
				 (7) การถอดถอนหรืือการแต่่งตั้้�งผู้้�จััดการกองทรััสต์์
					ตามข้้อกำหนดที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการเปลี่่�ยนแปลง
					 ผู้้�จััดการกองทรััสต์์ ตามที่่�ได้้กำหนดไว้้ในสััญญา
					ก่่อตั้้�งทรััสต์์ฉบัับนี้้� และสััญญาแต่่งตั้้�งผู้้�จััดการ
					 กองทรััสต์์
				 (8) การแก้้ ไ ขเพิ่่� ม เติิ มสัั ญ ญาก่่ อ ตั้้� ง ทรัั ส ต์์ ฉ บัั บ นี้้�
					 ในเรื่่�องที่่�กระทบสิิทธิิของผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์อย่่าง
					มีีนััยสำคััญ
				 (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�มีีประกาศกำหนดหลัักเกณฑ์์เกี่่�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� มีีผ ลกระทบต่่ อ สิิ ทธิิ ข องผู้้�ถืือ
				 หน่่วยทรััสต์์ทุุกชนิิด เช่่น การเลิิกกองทรััสต์์ เป็็นต้้น
				ต้้องได้้รับั คะแนนเสีียงของผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์แต่่ละชนิิด
				 เกิิ น กึ่่� ง หนึ่่� ง ของจำนวนเสีียงทั้้� 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� มีีผ ลกระทบต่่ อ สิิ ทธิิ ข องผู้้�ถืือ
				 หน่่วยทรััสต์์ชนิดิ หนึ่่�งชนิิดใด เช่่น การคิิดค่่าธรรมเนีียม
				 และค่่าใช้้จ่่ายของหน่่วยทรััสต์์แต่่ละชนิิดเพิ่่�มเติิม
				 เป็็นต้้น ให้้ผู้้�จััดการกองทรััสต์์ขอมติิเฉพาะจากผู้้�ถืือ
				 หน่่วยทรััสต์์ชนิิดนั้้�น
ทั้้�งนี้้� ในปีี 2564 สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััส
COVID-19 ยัังไม่่คลี่่ค� ลายและส่่งผลต่่อการดำเนิินงานของกองทรััสต์์
ผู้้�จัดั การกองทรััสต์์ได้้ทำการจััดส่่งหนัังสืือขอมติิและเอกสารแทนการ
จััดประชุุมสามััญผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ประจำปีี 2564 แทนการจััดประชุุม
ซึ่่ง� เป็็นไปตามประกาศของสำนัักงานคณะกรรมการกำกัับหลัักทรััพย์์
และตลาดหลัักทรััพย์์ที่่� สร.7/2564 ฉบัับลงวัันที่่� 21 มกราคม 2564
เรื่่�องการดำเนิินการจััดประชุุมสามััญประจำปีี และการผ่่อนผััน
ข้้ อ กำหนดในสัั ญ ญาก่่ อ ตั้้� ง ทรัั ส ต์์ ของทรัั ส ต์์ เ พื่่� อ การลงทุุ น ใน
อสัังหาริิมทรััพย์์ในปีี พ.ศ. 2564 เนื่่�องจากสถานการณ์์การระบาด
ของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (โควิิด 19)

10. การสรรหาและแต่่งตั้้�งกรรมการและผู้้�บริิหาร
ระดัับสููงสุุด
บริิษััทฯ มีีคณะกรรมการจำนวน 1 (หนึ่่�ง) ชุุด ซึ่่�งประกอบด้้วยผู้้�ทรง
คุุณวุุฒิิ จำนวนไม่่น้้อยกว่่า 3 (สาม) ท่่าน โดยมีีกรรมการ อย่่างน้้อย
1 ใน 3 (หนึ่่�งในสาม) ของจำนวนกรรมการทั้้�งหมดของบริิษัทั ฯ ดำรง
ตำแหน่่งกรรมการอิิสระ โดยกรรมการอิิสระดัังกล่่าวมีีคุุณสมบััติิ
เป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์ในประกาศคณะกรรมการกำกัับตลาดทุุน
ว่่าด้้วยการขออนุุญาตและการอนุุญาตให้้เสนอขายหุ้้�นที่่�ออกใหม่่
นอกจากนี้้� กรรมการ และบุุคคลผู้้�มีีอำนาจในการจััดการต้้องไม่่มีี
ลัักษณะต้้องห้้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกัับตลาดทุุนว่่าด้้วย
ลัักษณะต้้องห้้ามของบุุคลากรในธุุรกิิจตลาดทุุนโดยอนุุโลม ตามข้้อ
12(4) ของประกาศสำนัักงาน ก.ล.ต. ที่่� สช. 29/2555 เรื่่�อง
หลัักเกณฑ์์ เงื่่�อนไข และวิิธีีการในการให้้ความเห็็นชอบผู้้�จััดการ
กองทรััสต์์ และมาตรฐานการปฏิิบัติั งิ าน และที่่จ� ะมีีการแก้้ไขเพิ่่�มเติิม

หรืือตามกฎเกณฑ์์อื่่�น ๆ ที่่�สำนัักงาน ก.ล.ต. อาจเปลี่่�ยนแปลง
ในอนาคต
กรรมการผู้้�มีีอำนาจลงลายมืือชื่่�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�
การมอบอำนาจดัั ง กล่่ า วจะไม่่ รวมถึึ ง การมอบอำนาจ หรืือการ
มอบอำนาจช่่วงที่่ท� ำให้้กรรมการหรืือผู้้�รับั มอบอำนาจจากกรรมการ
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 ได้้กำหนดให้้กรรมการอิิสระเป็็นประธานกรรมการ เพื่่อ� ดููแล
ให้้มั่่น� ใจว่่า องค์์ประกอบและการดำเนิินงานของคณะกรรมการบริิษัทั
เอื้้อ� ต่่อการใช้้ดุลุ ยพิินิจิ ในการในการตััดสิินใจ โดยประธานกรรมการ
มีีหน้้าที่่�
1) กำกัับ ติิดตาม และดููแลให้้มั่่�นใจได้้ว่่า การปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของ
คณะกรรมการบริิษััทเป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ และบรรลุุ
	ตามวััตถุุประสงค์์และเป้้าหมาย
2)	ร่่วมกำหนดวาระการประชุุมคณะกรรมการบริิษััทโดยหารืือ
	ร่่วมกัับประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร และมีีมาตรการที่่�ดููแลให้้
เรื่่�องสำคััญได้้ถููกบรรจุุเป็็นวาระการประชุุม
3)	ดููแลการจััดสรรเวลาไว้้อย่่างเพีียงพอที่่�ฝ่่ายจััดการจะเสนอเรื่่�อง
และเพีียงพอที่่� ก รรมการจะอภิิ ปร ายประเด็็ น สำคัั ญ กัั น
อย่่างรอบคอบ ส่่งเสริิมให้้กรรมการมีีการใช้้ดุลุ ยพิินิจิ ที่่ร� อบคอบ
ให้้ความเห็็นได้้อย่่างอิิสระ
คณะกรรมการบริิษััทอาจแต่่งตั้้�งบุุคคลที่่�มีีความรู้้�ความสามารถ
เข้้าเป็็นที่่ปรึ
� กึ ษาของคณะกรรมการบริิษัทั ได้้ โดยให้้กรรมการบริิษัทั
สองในสามคนอนุุมัติั แิ ต่่งตั้้ง� และมีีค่่าตอบแทนของที่่ปรึ
� กึ ษากรรมการ
เป็็นไปตามที่่�ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทฯ อนุุมััติิ ที่่�ปรึึกษาของ
คณะกรรมการบริิษัทมีี
ั หน้้าที่่เ� ข้้าประชุุมคณะกรรมการ ให้้คำปรึึกษา
คำแนะนำ 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 ก ษาของ
คณะกรรมการบริิษัทจ
ั ะต้้องไม่่มีีส่ว่ นร่่วมในการตััดสิินใจ และในกรณีี
ที่่มีี� การพิิจารณาวาระที่่อ� าจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ ที่่ปรึ
� กึ ษา
จะต้้องไม่่เข้้าร่่วมการประชุุมในวาระนั้้�น ๆ โดยฝ่่ายบริิหารความเสี่่ย� ง
และกำกัับควบคุุมและกรรมการอิิสระ จะร่่วมกัันพิิจารณาประเด็็น
ที่่� อ าจมีีความขัั ด แย้้ ง ทางผลประโยชน์์ แ ละแจ้้ ง ต่่ อ ที่่� ปรึึก ษาของ
คณะกรรมการบริิษััท

11. 	ค่่าตอบแทนของผู้้�สอบบััญชีี
ในรอบระยะเวลาบััญชีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 กองทรััสต์์ตกลง
ชำระค่่าตอบแทนของผู้้�สอบบััญชีีโดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
1.	ค่่าตอบแทนของผู้้�สอบบััญชีีจำนวน 1.23 ล้้านบาท
2.	ค่่าบริิการอื่่�น 0.05 ล้้านบาท
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เซ็็นทรััล พระราม 2

รายงานประจำ�ปี 2564

ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม

บริิษััทฯ ในฐานะผู้้�จััดการกองทรััสต์์ ได้้คำนึึงถึึงแนวทางความ
รัับผิิดชอบต่่อสัังคมทั้้�งที่่เ� กี่่ยว
� ข้้องโดยตรงและโดยอ้้อมกัับกองทรััสต์์
CPNREIT และได้้พิิจารณาถึึงความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมในภาพกว้้าง
โดยมุ่่�งเน้้นการประกอบกิิจการด้้วยความเป็็นธรรม การต่่อต้้านการ
ทุุจริติ คอร์์รัปชั่่
ั น� การเคารพสิิทธิมนุ
ิ ษยช
ุ น การปฏิิบัติั ต่ิ อ่ ผู้้�ใช้้แรงงาน
อย่่างเป็็นธรรม การรัักษาไว้้ซึ่่�งมาตรฐานคุุณภาพชีีวิิตให้้กัับบุุคคล
พนัักงาน หน่่วยงานทุุกภาคส่่วนหรืือสัังคมโดยรวม ความรัับผิิดชอบ
ต่่อผู้้�บริิโภค การดููแลรัักษาสิ่่�งแวดล้้อม การร่่วมพััฒนาชุุมชนหรืือ
สัังคม การเผยแพร่่นวััตกรรมซึ่่�งได้้จากการดำเนิินงานที่่�มีีความ
รัับผิิดชอบต่่อสัังคม สิ่่�งแวดล้้อม และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

1. การประกอบกิิจการด้้วยความเป็็นธรรม
การประกอบกิิจการด้้วยความเป็็นธรรม เป็็นจรรยาบรรณในการ
ประกอบธุุรกิิจที่่�ผู้้�จััดการกองทรััสต์์ให้้ความสำคััญเป็็นอย่่างยิ่่�งและ
พึึงปฏิิบััติิในการบริิหารจััดการกองทรััสต์์ โดยผู้้�จััดการกองทรััสต์์
ได้้ ด ำเนิิ น การบริิ ห ารกองทรัั ส ต์์ ภ ายใต้้ ก ฎหมายที่่� เ กี่่� ยว ข้้ อ ง
อย่่างเคร่่งครััด ได้้แก่่ พระราชบััญญััติิ CPNREIT หลัักทรััพย์์และ
ตลาดหลัั ก ทรัั พ ย์์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้้� ง ที่่� มีี การแก้้ ไ ขเพิ่่� ม เติิ ม )
พระราชบััญญััติิทรััสต์์เพื่่�อธุุรกรรมในตลาดทุุน พ.ศ.2550 (รวมทั้้�งที่่�
มีีการแก้้ไขเพิ่่�มเติิม) กฎเกณฑ์์ของหน่่วยงานกำกัับดููแล และสััญญา
ก่่อตั้้�งทรััสต์์ ตลอดจนการยึึดหลัักธรรมาภิิบาล หลีีกเลี่่�ยงการดำเนิิน
การที่่อ� าจก่่อให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ ส่่งเสริิมการแข่่งขััน
ทางการค้้าอย่่างเสรีีและเป็็นธรรม ปฏิิบััติิต่่อผู้้�เช่่าทุุกรายอย่่าง
เป็็นธรรม ไม่่โฆษณาชวนเชื่่�อหรืือข้้อความอัันเป็็นเท็็จ อัันอาจก่่อให้้
เกิิดความเข้้าใจผิิดและเสีียหายต่่อผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ และนัักลงทุุน
ทั่่�วไป
ทั้้�งนี้้� เพื่่�อให้้เกิิดความเป็็นธรรมต่่อผู้้�ประกอบธุุรกิิจรายอื่่�น ผู้้�บริิหาร
อสัังหาริิมทรััพย์์ต้้องเคารพและปฏิิบััติิตามเงื่่�อนไขและสััญญาทาง
การค้้าที่่�เกิิดขึ้้�นอย่่างเคร่่งครััดเพื่่�อให้้เกิิดการแข่่งขัันอย่่างเป็็นธรรม
และเท่่าเทีียม

2. การเคารพสิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชนและการปฏิิ บัั ติิ
ต่่อแรงงานอย่่างเป็็นธรรม
ผู้้�จััดการกองทรััสต์์ได้้ให้้ความสำคััญต่่อสิิทธิิขั้้�นพื้้�นฐานของบุุคคล
และตระหนัั ก ดีีว่่ า การเคารพสิิ ทธิิ มนุุ ษยช นเป็็ น รากฐานของ
การพััฒนาบุุคคล โดยผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์มีีการสนัับสนุุนและ
เคารพในเรื่่�องที่่�จะไม่่ให้้พนัักงานและองค์์กรเข้้าไปมีีส่่วนร่่วมหรืือ
เกี่่�ยวข้้องกัับการล่่วงละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชน โดยมีีการกำหนดสิิทธิิ
ในชีีวิิ ต เสรีีภาพในการแสดงออก ความเสมอภาคในกฎหมาย
ตลอดจนสิิ ทธิิ ใ นการทำงานตามข้้ อ กฎหมาย สิิ ทธิิ ใ นสุุ ขภ าพ
ตามมาตรฐาน สิิทธิิด้้านสวััสดิิการสัังคม และการคััดเลืือกพนัักงาน
เข้้าปฏิิบััติิงานไม่่มีีการจำกััดเชื้้�อชาติิ ศาสนา และเพศ โดยให้้
ความเท่่าเทีียมกััน

3.	ความรัับผิิดชอบต่่อผู้้�บริิโภค
ด้้วยกองทรััสต์์ CPNREIT ได้้ลงทุุนในทรััพย์์สิิน ซึ่่�งได้้แก่่ โครงการ
เซ็็นทรััล พระราม 2 โครงการเซ็็นทรััล พระราม 3 โครงการเซ็็นทรััล
ปิ่่�นเกล้้าและอาคารสำนัักงานปิ่่�นเกล้้า โครงการเซ็็นทรััล เชีียงใหม่่
แอร์์ พ อร์์ ต โครงการเซ็็ น ทรัั ล พัั ทย า โรงแรมฮิิ ล ตัั น พัั ทย า
โครงการเซ็็นทรััล มารีีนา และโครงการเซ็็นทรััล ลำปาง โดยผู้้�จัดั การ
กองทรััสต์์ได้้ดำเนิินการแต่่งตั้้ง� บริิษัทั เซ็็นทรััลพััฒนา จำกััด (มหาชน)
เป็็นผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ ซึ่่�งในการบริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์นั้้�น
ผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ได้้ให้้ความสำคััญกัับการปฏิิบััติิที่่�เป็็นธรรม
และมีีความรัับผิิดชอบต่่อผู้้�เช่่า โดยคำนึึงถึึงความปลอดภััยและ
สุุขอนามััยของผู้้�เช่่า มีีการมุ่่�งเน้้นการดำเนิินการด้้านบริิหารอาคาร
รัักษามาตรฐานในการบริิการ และส่่งมอบงานบริิการที่่�มีีคุุณภาพ
ปลอดภััย ไม่่เป็็นอัันตรายต่่อผู้้�เช่่าและผู้้�ใช้้บริิการ

4. การดููแลรัักษาสิ่่�งแวดล้้อม
กองทรัั ส ต์์ CPNREIT มุ่่�งให้้ ค วามสำคัั ญ ในการดำเนิิ น งานด้้ า น
สิ่่ง� แวดล้้อม การอนุุรักั ษ์์ทรััพยากรธรรมชาติิ และลดผลกระทบต่่อสิ่่ง�
แวดล้้อมทั้้�งภายในพื้้�นที่่�ศููนย์์ฯ และพื้้�นที่่�นอกรอบ โดยการเลืือกใช้้
อุุปกรณ์์ที่่�คำนึึงถึึงการประหยััดพลัังงาน และง่่ายต่่อการบำรุุงรัักษา
ในระยะยาว เช่่น เพิ่่�มการใช้้พลัังงานทางเลืือก โดยเฉพาะพลัังงาน
แสงอาทิิตย์์ เป็็นต้้น การรณรงค์์กระบวนการรีีไซเคิิลและรณรงค์์
การใช้้พลัังงานอย่่างประหยััด เช่่นการนำน้้ำกลัับมาใช้้ซ้้ำ เป็็นต้้น
และมุ่่�งเน้้นให้้ปฏิิบััติิตามกฎหมายด้้านสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างเคร่่งครััด
ผู้้�ลงทุุนสามารถศึึกษาข้้อมููลเพื่่�อเติิมได้้ที่่� www.cpnreit.com
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การควบคุุมภายในและการบริิหารจััดการความเสี่่�ยง

1. การควบคุุมภายใน
เพื่่� อ ให้้ ก ารปฏิิ บัั ติิ ง านของบริิ ษัั ท ฯ ในฐานะผู้้�จัั ด การกองทรัั ส ต์์
เป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพและบรรลุุวััตถุุประสงค์์บริิษััทฯ จััดให้้มีี
ระบบการตรวจสอบและควบคุุมภายในที่่�สำคััญ เพื่่�อตรวจสอบและ
ควบคุุมให้้การดำเนิินงานของฝ่่ายงานต่่างๆ เป็็นไปตามนโยบาย
ของบริิษััทฯ สััญญาก่่อตั้้�งทรััสต์์ สััญญาแต่่งตั้้�งผู้้�จััดการกองทรััสต์์
มติิของผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ แบบแสดงรายการข้้อมููลหนัังสืือชี้้�ชวน
กฏ ระเบีียบ กฏหมายต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง และยัังจััดให้้มีีระบบในการ
ติิดตาม ตรวจสอบและประเมิินระบบการควบคุุมภายในของผู้บ้� ริิหาร
อสัังหาริิมทรััพย์์ และ/หรืือผู้้�เช่่าช่่วงทรััพย์์สิินหลััก อย่่างสม่่ำเสมอ
เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าระบบควบคุุมภายในยัังคงมีีประสิิทธิิผลและสามารถ
ป้้ อ งกัั น การทุุ จริิ ต หรืือทำให้้ ตรวจพ บการทุุ จริิ ต หรืือการปฏิิ บัั ติิ
ที่่�ไม่่เป็็นไปตามระบบได้้โดยง่่าย เช่่น กำหนดให้้ผู้้�ตรวจสอบภายใน
ต้้องประเมิินระบบการควบคุุมภายในของทางผู้บ้� ริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์
และ/หรืือผู้เ้� ช่่าช่่วงทรััพย์์สินิ หลััก อย่่างน้้อยปีีละครั้้ง� และให้้รายงาน
จุุดอ่่อนหรืือข้้อบกพร่่องของระบบควบคุุมภายในให้้บริิษััทฯ ทราบ
เป็็นต้้น โดยบริิษััทฯ จะพิิจารณาระบบที่่�สำคััญดัังต่่อไปนี้้�
1)	ระบบการจััดทำงบประมาณประจำปีีของกองทรััสต์์
กองทรััสต์์ CPNREIT ดำเนิินงานโดยอาศััยการวางแผนการ
ดำเนิินงานประจำปีี เพื่่�อให้้บรรลุุเป้้าหมายที่่�ตั้้�งไว้้ โดยแผนการ
ดำเนิิ น งานจะต้้ อ งสอดคล้้ อ งกัั บ การวางแผนกลยุุ ทธ์์ ใ นการ
บริิหารจััดการกองทรััสต์์ CPNREIT ที่่�วางไว้้
2)	ระบบการพิิ จ ารณาและอนุุ มัั ติิ ร ายจ่่ า ยพิิ เ ศษ และ/หรืือ
งบประมาณการลงทุุนที่่�อยู่่�นอกงบประมาณประจำปีี
หากบริิษััทฯ เห็็นว่่ากองทรััสต์์ CPNREIT มีีความจำเป็็นต้้องมีี
รายจ่่ายพิิเศษ และ/หรืือรายการที่่�เกิินงบประมาณ และ/หรืือ
งบประมาณการลงทุุนใด ๆ ที่่�จำเป็็นเพิ่่�มเติิม นอกเหนืือจาก
งบประมาณประจำปีี ที่่� ไ ด้้ รัั บ การพิิ จ ารณาและอนุุ มัั ติิ โ ดย
ทรััสตีีแล้้ว บริิษััทฯ มีีระบบงานในการพิิจารณาและอนุุมััติิ
รายจ่่ายพิิเศษที่่�สามารถตรวจสอบได้้
3)	ระบบการติิดตามการจััดเก็็บค่่าเช่่า
บริิ ษัั ท ฯ จะจัั ด ให้้ มีีร ะบบการติิ ด ตามการจัั ด เก็็ บ ค่่ า เช่่ า เพื่่� อ
ให้้มั่่น� ใจว่่ารายได้้ค่า่ เช่่าที่่จั� ดั เก็็บโดยผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ได้้
ถููกนำส่่งให้้แก่่กองทรััสต์์ CPNREIT อย่่างครบถ้้วน ลููกหนี้้�ที่่�ค้้าง
ชำระมีีการติิดตามทวงถามอย่่างสม่่ำเสมอ และการตััดหนี้้�สููญ
ออกจากบััญชีีเป็็นไปตามขั้้�นตอนของผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์
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ในกรณีีที่่บ� ริิษัทั ฯ ให้้เช่่าทรััพย์์สินิ หลัักของกองทรััสต์์แก่่ผู้เ้� ช่่าช่่วง
	ทรััพย์์สินิ หลััก บริิษัทั ฯ จะควบคุุมดูแู ลให้้ผู้เ้� ช่่าช่่วงทรััพย์์สินิ หลััก
ดำเนิินการชำระค่่าเช่่าตามระยะเวลาที่่�กำหนดในสััญญาเช่่า
โดยจะมีีการสอบถามและติิ ด ตามการชำระค่่ า เช่่ า ล่่ ว งหน้้ า
	ก่่อนครบกำหนดชำระค่่าเช่่าตามสััญญาเช่่าเพื่่�อป้้องกัันมิิให้้
เกิิดการชำระค่่าเช่่าล่่าช้้า หรืือผิิดสััญญาเช่่า
4)	ระบบการจััดซื้้�อจััดจ้้างของกองทรััสต์์
บริิษััทฯ กำหนดให้้มีีกระบวนการและการดำเนิินการในการ
	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�อประโยชน์์ของกองทรััสต์์ CPNREIT จริิง
บริิ ษัั ท ฯ จะประเมิิ น ความเหมาะสมของระบบการควบคุุ ม
เกี่่ยวกั
� บั การจััดซื้้อ� จััดจ้้างของผู้บ้� ริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ โดยการ
ตรวจสอบความมีีอยู่่�จริิง (Validity) ของทรััพย์์สินิ หรืือการบริิการ
แบบวิิธีีการสอบยัันกลัับไปยัังกระบวนการได้้มาของ เครื่่�องมืือ
เครื่่�องใช้้ และอุุปกรณ์์รวมถึึงการจััดจ้้างงานบริิการ รวมทั้้�ง
ตรวจสอบกัับงบประมาณประจำปีีที่ไ่� ด้้รับั การอนุุมัติั ิ เพื่่อ� ให้้มั่่น� ใจ
ว่่าสิินค้้าและบริิการที่่�ผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ จััดซื้้�อ จััดจ้้าง
สอดคล้้องตรงตามนโยบาย มีีการลงนามอนุุมัติั ิ (Authorization)
ตามกฎระเบีียบข้้อบัังคัับ การปฏิิบัติั ติ ามสััญญา การประเมิินและ
คััดเลืือกผู้้�ขาย/ผู้้�รัับจ้้างที่่�เหมาะสม เพื่่�อให้้กองทรััสต์์ CPNREIT
ได้้รัับสิินค้้าหรืือบริิการที่่�คุ้้�มค่่ากัับเงิินที่่�จ่่ายไป โดยบริิษััทฯ
จะกำหนดการสุ่่�มตรวจสอบระบบการจััดซื้้�อจััดจ้้างของกอง
ทรััสต์์ พร้้อมกัับการตรวจสอบค่่าใช้้จ่า่ ยของกองทรััสต์์ CPNREIT
5)	ระบบการควบคุุมการชำระค่่าใช้้จ่่าย
บริิษััทฯ กำหนดให้้มีีการจััดทำระบบควบคุุมการชำระค่่าใช้้จ่่าย
เพื่่�อให้้ผู้้�ปฏิิบััติิได้้ทราบถึึงขั้้�นตอนการทำจ่่ายที่่�เป็็นมาตรฐาน
เดีียวกััน และเป็็นไปอย่่างถููกต้้องตามระเบีียบ ข้้อบัังคัับ โปร่่งใส
และเป็็นธรรม โดยแบ่่งระบบงานออกเป็็น
1. การชำระค่่าใช้้จ่่ายของกองทรััสต์์ CPNREIT
2. การตรวจสอบการชำระค่่าใช้้จ่า่ ยของผู้บ้� ริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์
นอกจากนี้้� บริิษััทฯ จะตรวจสอบการปัันส่่วนค่่าใช้้จ่่ายระหว่่าง
เจ้้าของทรััพย์์สิินและกองทรััสต์์ให้้เป็็นไปตามสััญญาแต่่งตั้้�ง
ผู้้� บ ริิ ห ารอสัั ง หาริิ มท รัั พ ย์์ และไม่่ มีีค่่ า ใช้้ จ่่ า ยเกิิ น กว่่ า ส่่ ว นที่่�
กองทรััสต์์ CPNREIT ได้้รัับประโยชน์์

6)	ระบบการติิดตามและประเมิินค่่าใช้้จ่า่ ยที่่เ� รีียกเก็็บจากกองทรััสต์์
CPNREIT โดยผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์
ค่่ า ใช้้ จ่่ า ยที่่� ผู้้� บ ริิ ห ารอสัั ง หาริิ มท รัั พ ย์์ ส ามารถเรีียกเก็็ บ จาก
กองทรััสต์์ CPNREIT ประกอบด้้วย ค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหารและ
ประกอบกิิ จ การของอสัั ง หาริิ มท รัั พ ย์์ หรืือบัั ญ ชีีดำเนิิ น งาน
ค่่าธรรมเนีียมการบริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ และความรัับผิิดชดใช้้
ในกรณีีมีีข้้อพิิพาท ซึ่่ง� แต่่ละประเภทของค่่าใช้้จ่า่ ยที่่เ� รีียกเก็็บจาก
กองทรััสต์์ บริิษัทั ฯ มีีระบบการติิดตามและประเมิินเพื่่อ� ให้้มั่่น� ใจ
ว่่าค่่าใช้้จ่่ายนั้้�นเป็็นค่่าใช้้จ่่ายของกองทรััสต์์จริิงและมีีจำนวน
สมเหตุุสมผล แบ่่งออกเป็็น
1.	ค่่าใช้้จ่า่ ยในการบริิหารและประกอบกิิจการอสัังหาริิมทรััพย์์
		 หรืือบััญชีีดำเนิินงาน
2.	ค่่าธรรมเนีียมการบริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์
3. ความรัับผิิดชดใช้้ในกรณีีมีีข้้อพิิพาท
7)	ระบบการจััดเก็็บข้้อมููลเอกสารและหลัักฐานเกี่่�ยวกัับกองทรััสต์์
CPNREIT
บริิษััทฯ กำหนดให้้มีีระบบการจััดเก็็บข้้อมููลเอกสารอย่่างมีี
	ประสิิทธิิภาพ สะดวก รวดเร็็ว และถููกต้้อง โดยจะต้้องสามารถ
	จำแนก จััดเก็็บ ค้้นหาง่่าย และใช้้เวลาน้้อยที่่�สุุด
8)	ระบบการตรวจสอบภายใน
ในกรณีีที่่�กรรมการอิิสระเห็็นสมควร กรรมการอิิสระจะดำเนิิน
การพิิจารณาและคััดเลืือกบุุคคลภายนอกเป็็นผู้้�ตรวจสอบภายใน
โดยมีีหลัักเกณฑ์์การพิิจารณาคััดเลืือกตามที่่�กำหนด ระบบการ
คัั ด เลืือกบุุ ค ลากรของบริิ ษัั ท ฯ และผู้้� รัั บ มอบหมายในงาน
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการดำเนิินการของกองทรััสต์์ CPNREIT และขั้้�น
ตอนการพิิจารณาและคััดเลืือกที่่�ปรึึกษาด้้านต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับการบริิหารจััดการกองทรััสต์์ CPNREIT โดยในการตรวจสอบ
ภายในของผู้้�ตรวจสอบภายในนั้้�นจะต้้องมีีการตรวจสอบ และ
สอบทานระบบการควบคุุมภายในของบริิษััทฯ รวมทั้้�งประเมิิน
ความเสี่่�ยงที่่�อาจส่่งผลกระทบต่่อกองทรััสต์์ CPNREIT

2. การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง
บริิษััทฯ ให้้ความสำคััญกัับการบริิหารและจััดการความเสี่่�ยงเพื่่�อ
รัักษาผลประโยชน์์ของผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์และทรััพย์์สินิ ของกองทรััสต์์
คณะกรรมการบริิษััทมีีหน้้าที่่�กำหนดนโยบายการบริิหารความเสี่่�ยง
ให้้ครอบคลุุมการดำเนิินงานของกองทรััสต์์ CPNREIT ในทุุกด้้าน
รวมทั้้�งกำกัับดููแลให้้มีีกระบวนการบริิหารความเสี่่�ยงที่่�สามารถ
ป้้ อ งกัั น และจัั ด การความเสี่่� ย งได้้ อ ย่่ า งมีีประสิิ ทธิิ ภ าพ บริิ ษัั ท ฯ
โดยฝ่่ายบริิหารความเสี่่�ยงและกำกัับควบคุุม ได้้นำระบบการบริิหาร
จััดการความเสี่่�ยงระดัับองค์์กร (Enterprise Risk Management
Framework) มาใช้้ในคาดการณ์์ถึึงเหตุุการณ์์ หรืือความเสี่่�ยงที่่�อาจ
จะเกิิดขึ้้�น รวมทั้้�งระบุุแนวทางในการจััดการกัับความเสี่่�ยงดัังกล่่าว
ให้้อยู่่�ในระดัับที่่�ยอมรัับได้้ เพื่่�อช่่วยให้้บริิษััทฯ บรรลุุวััตถุุประสงค์์ที่่�
ต้้องการในการบริิหารจััดการกองทรััสต์์
การบริิหารจััดการความเสี่่�ยงของบริิษััทฯ ประกอบด้้วยขั้้�นตอน
ดัังต่่อไปนี้้�
1. กำหนดวััตถุุประสงค์์ในการบริิหารความเสี่่�ยง
2. การระบุุเหตุุการณ์์
3. การประเมิินความเสี่่�ยงและการตอบสนองต่่อความเสี่่�ยง
4. กำหนดกิิจกรรมการควบคุุม (Control Activities)
5. การติิดตามผล (Monitoring)
6. การรายงาน (Reporting)
บริิษััทฯ มีีเกณฑ์์ในการพิิจารณาระดัับความสำคััญของความเสี่่�ยง
และผลกระทบดัังต่่อไปนี้้�
1)	ระดัับโอกาสที่่�จะเกิิดขึ้้�น (Likelihood)
2)	ระดัับผลกระทบ (Impact)

	ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯ จะเป็็นผู้้�จััดเก็็บรายงานผลการตรวจสอบภายใน
และรายงานการติิ ด ตามแก้้ ไ ข เพื่่� อ ประโยชน์์ ใ นการเรีียก
	ตรวจสอบของหน่่วยงานกำกัับดููแล
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การป้้องกัันความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์

รายการระหว่่างกัันในรอบระยะเวลาบััญชีีที่่�ผ่่านมา

ผู้้�จััดการกองทรััสต์์มีีหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบหลัักในการดููแลและจััดการ CPNREIT ซึ่่�งรวมถึึงการลงทุุนในทรััพย์์สิินของ CPNREIT และดููแล
ผลประโยชน์์ของ CPNREIT แม้้ว่่า CPNREIT จะมีีนโยบายหลีีกเลี่่�ยงการทำรายการเกี่่�ยวโยงกัันซึ่่�งอาจก่่อให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
แต่่ CPNREIT จะยัังมีีการทำรายการกัับบุุคคลที่่�เกี่่�ยวโยงกััน ทั้้�งนี้้� ในกรณีีที่่� CPNREIT มีีการทำธุุรกรรมกัับบุุคคลที่่�เกี่่�ยวโยงกััน ผู้้�จััดการ
กองทรััสต์์จะพิิจารณาเหตุุผลและความจำเป็็นในการที่่� CPNREIT จะเข้้าทำธุุรกรรมดัังกล่่าว รวมทั้้�งปฏิิบััติิให้้เป็็นไปตามนโยบายของผู้้�จััดการ
กองทรััสต์์ สััญญาก่่อตั้้�งทรััสต์์ สััญญาแต่่งตั้้�งผู้้�จััดการกองทรััสต์์ แบบแสดงรายการข้้อมููล หนัังสืือชี้้�ชวน ระเบีียบ และกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
การดููแลจััดการ CPNREIT ทั้้�งนี้้� รายการระหว่่าง CPNREIT และเซ็็นทรััลพััฒนา รวมทั้้�งบริิษััทย่่อยของเซ็็นทรััลพััฒนา ซึ่่�งเป็็นบุุคคลที่่�
เกี่่�ยวโยงกัันกัับผู้้�จััดการกองทรััสต์์ จากการที่่�เซ็็นทรััลพััฒนาเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่และผู้้�มีีอำนาจควบคุุมของผู้้�จััดการกองทรััสต์์และบริิษััทย่่อย
ดัังกล่่าว รายการระหว่่าง CPNREIT และผู้้�จัดั การกองทรััสต์์ รวมถึึงบุุคคลที่่เ� กี่่ยว
� โยงกัันกัับผู้้�จัดั การกองทรััสต์์ รวมทั้้�งรายการระหว่่าง CPNREIT
และทรััสตีี รวมถึึงบุุคคลที่่�เกี่่�ยวโยงกัันกัับทรััสตีี มีีรายละเอีียดของการทำธุุรกรรมดัังกล่่าวดัังต่่อไปนี้้�

1.	นิิติิบุุคคลที่่�เกี่่�ยวโยงกัันกัับ CPNREIT
นิติบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับ CPNREIT

ความสัมพันธ์กับ CPNREIT

เซ็็นทรััลพััฒนา

• เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ของผู้้�จััดการกองทรััสต์์ โดยเซ็็นทรััลพััฒนาถืือหุ้้�นคิิดเป็็นร้้อยละ 100.0
ของจำนวนหุ้้�นที่่�ออกและเรีียกชำระแล้้วทั้้�งหมดของผู้้�จััดการกองทรััสต์์
• เป็็นผู้้�มีีอำนาจควบคุุมของผู้้�จััดการกองทรััสต์์
• เป็็นผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์รายใหญ่่ของ CPNREIT โดยเซ็็นทรััลพััฒนาถืือหน่่วยทรััสต์์คิิดเป็็น
ร้้อยละ 25.81/ ของจำนวนหน่่วยทรััสต์์ทั้้�งหมดของ CPNREIT
• เป็็นเจ้้าของกรรมสิิทธิ์์แ� ละมีีสิิทธิกิ ารเช่่าในพื้้�นที่่อ� าคารบางส่่วนในโครงการเซ็็นทรััล มารีีนา และ
จะเป็็นผู้้�ให้้เช่่าและเช่่าช่่วงอสัังหาริิมทรััพย์์และงานระบบ และผู้้�ขายสัังหาริิมทรััพย์์ให้้แก่่
CPNREIT
• เซ็็นทรััลพััฒนา ได้้รับั การแต่่งตั้้ง� ให้้เป็็นผู้บ้� ริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ของทรััพย์์สินิ ที่่ก� องทรััสต์์ลลงทุุน

ซีีพีีเอ็็น รีีท แมเนจเมนท์์

• เป็็นผู้้�จััดการกองทรััสต์์ของ CPNREIT
• เป็็นบริิษัทย่
ั อ่ ยของเซ็็นทรััลพััฒนา โดยเซ็็นทรััลพััฒนาถืือหุ้้�นคิิดเป็็นร้้อยละ 100.0 ของจำนวน
หุ้้�นที่่�ออกและเรีียกชำระแล้้วทั้้�งหมดของซีีพีีเอ็็น รีีท แมเนจเมนท์์

เซ็็นทรััลพััฒนา พระราม 2

• เป็็นบริิษัทย่
ั อ่ ยของเซ็็นทรััลพััฒนา โดยเซ็็นทรััลพััฒนาถืือหุ้้�นคิิดเป็็นร้้อยละ 100.0 ของจำนวน
หุ้้�นที่่�ออกและเรีียกชำระแล้้วทั้้�งหมดของเซ็็นทรััลพััฒนา พระราม 2
• เป็็นเจ้้าของกรรมสิิทธิ์์�ในโครงการเซ็็นทรััล พระราม 2 (ช่่วงต่่ออายุุ) และจะเป็็นผู้้�ให้้เช่่า
อสัังหาริิมทรััพย์์และงานระบบแก่่ CPNREIT

เซ็็นทรััลพััฒนา พระราม 3

• เป็็นบริิษััทย่่อยของเซ็็นทรััลพััฒนา โดยเซ็็นทรััลพััฒนาถืือหุ้้�นคิิดเป็็นร้้อยละ 100.0 ของจำนวน
หุ้้�นที่่�ออกและเรีียกชำระแล้้วทั้้�งหมดของเซ็็นทรััลพััฒนา พระราม 3
• เป็็นเจ้้าของกรรมสิิทธิ์์ใ� นโครงการเซ็็นทรััล พระราม 3 และเป็็นผู้้�ให้้เช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์และงาน
ระบบแก่่ CPNREIT

เซ็็นทรััลพััฒนา เชีียงใหม่่

• - เป็็นบริิษัทย่
ั อ่ ยของเซ็็นทรััลพััฒนา โดยเซ็็นทรััลพััฒนาถืือหุ้้�นคิิดเป็็นร้้อยละ 100.0 ของจำนวน
หุ้้�นที่่�ออกและเรีียกชำระแล้้วทั้้�งหมดของเซ็็นทรััลพััฒนา เชีียงใหม่่
• - เป็็นเจ้้าของกรรมสิิทธิ์์ใ� นโครงการเซ็็นทรััล เชีียงใหม่่ แอร์์พอร์์ต และเป็็นผู้้�ให้้เช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์
และงานระบบแก่่ CPNREIT ชำระแล้้วทั้้�งหมดของเซ็็นทรััลพััฒนา เชีียงใหม่่
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รายงานประจำ�ปี 2564

นิติบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับ CPNREIT

ความสัมพันธ์กับ CPNREIT

ซีีพีีเอ็็น พััทยา

• เป็็นบริิษัทย่
ั อ่ ยของเซ็็นทรััลพััฒนา โดยเซ็็นทรััลพััฒนาถืือหุ้้�นคิิดเป็็นร้้อยละ 100.0 ของจำนวน
หุ้้�นที่่�ออกและเรีียกชำระแล้้วทั้้�งหมดของซีีพีีเอ็็นพััทยา
• เป็็นเจ้้าของกรรมสิิทธิ์์�ในโครงการเซ็็นทรััล พััทยาและโรงแรมฮิิลตััน พััทยา เป็็นผู้้�ให้้เช่่า
อสัังหาริิมทรััพย์์และงานระบบ และผู้้�ขายสัังหาริิมทรััพย์์แก่่ CPNREIT

ซีีพีีเอ็็น พััทยา โฮเทล

• เป็็นบริิษััทย่่อยของเซ็็นทรััลพััฒนา โดยเซ็็นทรััลพััฒนาถืือหุ้้�นร้้อยละ 100.0 ของจำนวนหุ้้�น
ที่่�ออกและเรีียกชำระแล้้วทั้้�งหมดของซีีพีีเอ็็น พััทยา โฮเทล

เซ็็นทรััลพััฒนา ดีีเวลลอปเม้้นท์์

• เป็็นบริิษััทย่่อยของเซ็็นทรััลพััฒนา โดยเซ็็นทรััลพััฒนาถืือหุ้้�นร้้อยละ 100.0 ของจำนวนหุ้้�นที่่�
ออกและเรีียกชำระแล้้วทั้้�งหมดของเซ็็นทรััลพััฒนาดีีเวลลอปเม้้นท์์
• เป็็นผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์รายใหญ่่ของ CPNREIT โดยเซ็็นทรััลพััฒนาถืือหน่่วยทรััสต์์คิิดเป็็นร้้อยละ
4.5/1 ของจำนวนหน่่วยทรััสต์์ทั้้�งหมดของ CPNREIT
• เป็็นเจ้้าของกรรมสิิทธิ์์�ในโครงการเซ็็นทรััล ลำปาง เป็็นผู้้�ให้้เช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์และงานระบบ
และผู้้�ขายสัังหาริิมทรััพย์์ให้้แก่่ CPNREIT

กลุ่่�มบริิษััทเซ็็นทรััล

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

GLAND

• เป็็นบริิษััทย่่อยของกลุ่่�มเซ็็นทรััลพััฒนา โดยกลุ่่�มเซ็็นทรััลพััฒนา ถืือหุ้้�นคิิดเป็็นร้้อยละ 67.5/2
ของจำนวนหุ้้�นที่่�ออกและเรีียกชำระแล้้วทั้้�งหมดของ GLAND
• เป็็นเจ้้าของกรรมสิิทธิ์์�ในโครงการอาคารสำนัักงานเดอะไนน์์ ทาวเวอร์์ส และเป็็นผู้้�ให้้เช่่า
อสัังหาริิมทรััพย์์และงานระบบ ให้้แก่่ CPNREIT
• เป็็นผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ สำหรัับโครงการอาคารสำนัักงานเดอะไนน์์ ทาวเวอร์์ส

สเตอร์์ลิิง

• เป็็นบริิษััทย่่อยของกลุ่่�มเซ็็นทรััลพััฒนา โดยกลุ่่�มเซ็็นทรััลพััฒนา (โดย GLAND) ถืือหุ้้�นคิิดเป็็น
ร้้อยละ 100.0 ของจำนวนหุ้้�นที่่�ออกและเรีียกชำระแล้้วทั้้�งหมดของสเตอร์์ลิิง
• เป็็ น เจ้้ า ของกรรมสิิ ทธิ์์� ใ นโครงการอาคารสำนัั ก งานยูู นิิ ลีี เวอร์์ เฮ้้ า ส์์ และเป็็ น ผู้้� ใ ห้้ เ ช่่ า
อสัังหาริิมทรััพย์์และงานระบบ ให้้แก่่ CPNREIT
• เป็็นผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ สำหรัับโครงการอาคารสำนัักงานยููนิิลีีเวอร์์ เฮ้้าส์์

ธนาคารไทยพาณิิชย์์ จำกััด (มหาชน)
(“SCB”)

• เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ของทรััสตีี โดย SCB ถืือหุ้้�นคิิดเป็็นร้้อยละ 100.0 ของจำนวนหุ้้�นที่่อ� อกและ
เรีียกชำระแล้้วทั้้�งหมดของทรััสตีี

บริิษััทหลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน
ไทยพาณิิชย์์ จำกััด (“SCBAM”)

• เป็็นทรััสตีีของ CPNREIT
• เป็็นบริิษััทย่่อยของ SCB โดย SCB ถืือหุ้้�นคิิดเป็็นร้้อยละ 100.0 ของจำนวนหุ้้�นที่่�ออกและเรีียก
ชำระแล้้วทั้้�งหมดของ SCBAM
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ข้้อมููลจากตลาดหลัักทรััพย์์ฯ ณ วัันที่่� 3 มีีนาคม 2565
/2
ข้้อมููลจากตลาดหลัักทรััพย์์ฯ ณ วัันที่่� 23 กุุมภาพัันธ์์ 2565

129

2.	รายการระหว่่าง CPNREIT กัับผู้้�จััดการกองทรััสต์์และบุุคคลที่่�เกี่่�ยวโยงกัันกัับผู้้�จััดการกองทรััสต์์
นิติบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับ CPNREIT

ลักษณะของรายการระหว่างกัน

ความจำ�เป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

เซ็็นทรััลพััฒนา และบริิษัทย่
ั อ่ ย 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
ทำเล จำนวนพื้้�นที่่� รููปแบบของการเช่่า ระยะ
เวลาที่่�เช่่า และประเภทของการเช่่า

เป็็นการดำเนิินการเพื่่อ� จััดหาประโยชน์์จากทรััพย์์สินิ
ของ CPNREIT โดยมีีการกำหนดอััตราค่่าเช่่าและ
ค่่าบริิการเป็็นไปตามราคาตลาดซึ่่�งขึ้้�นอยู่่�กัับทำเล
จำนวนพื้้�นที่่� รููปแบบของการเช่่า ระยะเวลาที่่�เช่่า
และประเภทของการเช่่า

ซีีพีีเอ็็น พััทยา โฮเทล

CPNREIT จััดหาประโยชน์์จากโรงแรมฮิิลตััน
พัั ทย า โดยการให้้ เ ช่่ 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 ไม่่สามารถดำเนิินการบริิหาร
ทรัั พ ย์์ สิิ น ประเภทโรงแรมได้้ ต ามประกาศที่่�
ทจ. 49/2555 CPNREIT จึึงจำเป็็นต้้องให้้เช่่าช่่วง
โรงแรมฮิิลตััน พััทยา แก่่ซีีพีีเอ็็น พััทยา โฮเทล
อัันก่่อให้้เกิิดประโยชน์์แก่่ CPNREIT จากการที่่�
CPNREIT มีีแหล่่งรายได้้เพิ่่�มเติิม (นอกเหนืือไปจาก
รายได้้ค่่าเช่่า / ค่่าบริิการจากการให้้เช่่าพื้้�นที่่�ของ
ทรััพย์์สินิ ประเภทศููนย์์การค้้าและอาคารสำนัักงาน)
ในรููปของค่่าเช่่าคงที่่แ� ละค่่าเช่่าแปรผัันจากทรััพย์์สินิ
ประเภทโรงแรมที่่�มีีทำเลที่่�ตั้้�งในเขตเมืืองพััทยาซึ่่�ง
เป็็นเมืืองท่่องเที่่�ยวที่่�สำคััญของประเทศไทย

กลุ่่�มบริิษััทเซ็็นทรััล

กลุ่่�มบริิษััทเซ็็นทรััล ได้้เช่่าพื้้�นที่่�และบริิการจาก
CPNREIT โดยค่่าเช่่าพื้้�นที่่�และบริิการเป็็นไป
ตามราคาตลาดซึ่่�งขึ้้�นอยู่่�กัับทำเล จำนวนพื้้�นที่่�
รูู ป แบบของการเช่่ า ระยะเวลาที่่� เ ช่่ า และ
ประเภทของการเช่่า

เป็็ น การดำเนิิ น การเพื่่� อ จัั ด หาประโยชน์์ จ าก
ทรััพย์์สิินของ CPNREIT โดยมีีการกำหนดอััตรา
ค่่ า เช่่ า และค่่ า บริิ ก ารเป็็ น ไปตามราคาตลาดซึ่่� ง
ขึ้้�นอยู่่�กัับทำเล จำนวนพื้้�นที่่� รููปแบบของการเช่่า
ระยะเวลาที่่�เช่่า และประเภทของการเช่่า
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เซ็็นทรััลพััฒนา พระราม 2

ลักษณะของรายการระหว่างกัน

ความจำ�เป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

เซ็็นทรััลพััฒนา พระราม 2 ให้้เช่่าระบบบำบััด เป็็ น การดำเนิิ น การเพื่่� อ สนัั บ สนุุ น การใช้้ แ ละ
น้้ำเสีียแก่่ 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 การดำเนิิ 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)	ทำให้้ 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�มีีทำเลที่่�ตั้้�งที่่�ดีีและ
มีีศัักยภาพในเชิิงพาณิิชย์์ อัันจะช่่วยสร้้างมููลค่่า
เพิ่่�มให้้แก่่ CPNREIT และผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์
2) ช่่วยกระจายความเสี่่�ยงในการดำเนิินงานของ
CPNREIT โดยทำให้้รายได้้ของ CPNREIT ใน
ระยะยาว มีีความมั่่�นคงเพิ่่�มขึ้้น� 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
ทำเลที่่�ตั้้�งที่่�แตกต่่างกััน
3) การลงทุุนในโครงการเซ็็นทรััล พระราม 2 (ช่่วง
ต่่ออายุุ) จะช่่วยลดผลกระทบจากความผัันผวน
ของกระแสรายได้้ของ CPNREIT ในกรณีีที่่สิ� ทธิ
ิ ิ
การเช่่า / เช่่าช่่วงของทรััพย์์สินิ บางแห่่งสิ้้น� สุุดลง

ซีีพีีเอ็็น รีีท แมเนจเมนท์์

ซีีพีีเอ็็น รีีท แมเนจเมนท์์ เป็็นผู้้�จัดั การกองทรััสต์์ 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�จะทำหน้้าที่่�ผู้้�จััดการกองทรััสต์์
ของ CPNREIT
ซีีพีีเอ็็น รีีท แมเนจเมนท์์ เป็็นบริิษััทย่่อยร้้อยละ
100.0 ของเซ็็นทรััลพััฒนา โดยเซ็็นทรััลพััฒนา
มีีประสบการณ์์และความเชี่่�ยวชาญในการพััฒนา
และบริิหารโครงการศููนย์์การค้้าและอาคารสำนัักงาน
มานานกว่่า 40 ปีี ซึ่่ง� จะช่่วยสนัับสนุุนการทำหน้้าที่่�
ของซีีพีีเอ็็น รีีท แมเนจเมนท์์ ในฐานะผู้้�จััดการ
กองทรััสต์์ของ CPNREIT ได้้เป็็นอย่่างดีี
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ลักษณะของรายการระหว่างกัน

ความจำ�เป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

เซ็็นทรััลพััฒนา

เซ็็นทรััลพััฒนาเป็็นผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ของ
CPNREIT สำหรัั 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 ไ ว้้ ใ นสัั ญ ญาแต่่ ง ตั้้� ง
ผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์

เซ็็นทรััลพััฒนา มีีประสบการณ์์และความเชี่่ยวช
� าญ
ในการพััฒนาและบริิหารโครงการศููนย์์การค้้าและ
อาคารสำนัักงานในประเทศไทย มานานกว่่า 40 ปีี
รวมถึึ ง เซ็็ น ทรัั ล พัั ฒ นาทำหน้้ า ที่่� เ ป็็ น ผู้้� บ ริิ 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 มีีบทบาทสำคัั ญ ในการพัั ฒ นาและบริิ ห าร
ทรััพย์์สิินที่่�จะลงทุุนเพิ่่�มเติิม ในส่่วนของโครงการ
ศููนย์์การค้้ามาตั้้�งแต่่เริ่่�มการพััฒนาแต่่ละโครงการ
ทำให้้เซ็็นทรััลพััฒนา มีีความรู้้�ความเข้้าใจ รวมถึึง
ประสบการณ์์ในการบริิหารแต่่ละทรััพย์์สินิ ดัังกล่่าว
เป็็นอย่่างดีี

GLAND

GLAND เป็็นผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์สำหรัับ
โครงการอาคารสำนัักงานเดอะไนน์์ ทาวเวอร์์ส
โดย GLAND เรีียกเก็็บค่่าธรรมเนีียมการบริิหาร
อสัังหาริิมทรััพย์์จาก CPNREIT ตามอััตราและ
เงื่่� อ นไขที่่� ร ะบุุ ใ นสัั ญ ญาแต่่ ง ตั้้� ง ผู้้� บ ริิ ห าร
อสัังหาริิมทรััพย์์

GLAND เป็็นผู้้�พััฒนาและบริิหารโครงการอาคาร
สำนัั ก งานเดอะไนน์์ ทาวเวอร์์ ส มาก่่ อ น และ
GLAND มีีความรู้้�ความเข้้าใจและประสบการณ์์
ในการบริิหารโครงการอาคารสำนัักงานเดอะไนน์์
ทาวเวอร์์ส เป็็นอย่่างดีี

GLAND ได้้เช่่าพื้้�นที่่�และบริิการจาก CPNREIT
โดยค่่ า เช่่ า พื้้� น ที่่� แ ละบริิ ก ารเป็็ น ไปตามราคา
ตลาดซึ่่ง� ขึ้้น� อยู่่�กัับทำเล จำนวนพื้้�นที่่� รููปแบบของ
การเช่่า ระยะเวลาที่่�เช่่า และประเภทของการ
เช่่า ทั้้�งนี้้� การเช่่าพื้้�นที่่�และบริิการดัังกล่่าวของ
GLAND ได้้สิ้้น� สุุดลงเมื่่อ� วัันที่่� 18 เมษายน 2563

เป็็ น การดำเนิิ น การเพื่่� อ จัั ด หาประโยชน์์ จ าก
ทรััพย์์สิินของ CPNREIT โดยมีีการกำหนดอััตรา
ค่่ า เช่่ า และค่่ า บริิ ก ารเป็็ น ไปตามราคาตลาดซึ่่� ง
ขึ้้�นอยู่่�กัับทำเล จำนวนพื้้�นที่่� รููปแบบของการเช่่า
ระยะเวลาที่่�เช่่า และประเภทของการเช่่า

สเตอร์์ลิิงเป็็นผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์สำหรัับ
โครงการอาคารสำนัักงานยููนิิลีีเวอร์์ 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� บ ริิ ห าร
อสัังหาริิมทรััพย์์

สเตอร์์ลิิงทำหน้้าที่่�เป็็นผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์
สำหรัับโครงการอาคารสำนัักงานยููนิิลีีเวอร์์ เฮ้้าส์์
มาก่่อน และสเตอร์์ลิิงมีีความรู้้�ความเข้้าใจและ
ประสบการณ์์ ใ นการบริิ ห ารโครงการอาคาร
สำนัักงานยููนิิลีีเวอร์์ เฮ้้าส์์ เป็็นอย่่างดีี

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

รายได้้
รายได้้ค่่าเช่่าและค่่าบริิการ
เซ็็นทรััลพััฒนาและบริิษััทย่่อย
GLAND
กลุ่่�มบริิษััทเซ็็นทรััล
รายได้้อื่่�น
เซ็็นทรััลพััฒนาและบริิษััทย่่อย
GLAND
กลุ่่�มบริิษััทเซ็็นทรััล
ค่่าใช้้จ่่าย
ต้้นทุุนเช่่าและบริิการ
เซ็็นทรััลพััฒนาและบริิษััทย่่อย
GLAND
สเตอร์์ลิิง
กลุ่่�มบริิษััทเซ็็นทรััล
ค่่าธรรมเนีียมการจััดการ
ซีีพีีเอ็็น รีีท แมเนจเมนท์์
ค่่าธรรมเนีียมบริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์
เซ็็นทรััลพััฒนาและบริิษััทย่่อย
GLAND
สเตอร์์ลิิง
ค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหาร
เซ็็นทรััลพััฒนาและบริิษััทย่่อย
กลุ่่�มบริิษััทเซ็็นทรััล

สำ�หรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2562

สำ�หรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2563

สำ�หรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2564

456,431
615,155

309,871
3,326
387,356

142,632
1,618
220,045

253

735
117

1,258
5
134

12,441
3,589

17,149
46,321
8,503
3,046

75,199
41,940
8,671
288

134,656

150,348

162,465

471,722
-

376,822
18,733
9,225

378,326
22,006
12,463

14,502
1,937

11,257
420

7,897
338
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ยอดคงค้้างระหว่่าง CPNREIT และผู้้�จััดการกองทรััสต์์หรืือบุุคคลที่่�เกี่่�ยวโยงกัันกัับผู้้�จััดการกองทรััสต์์
รายการ (หน่วย: พันบาท)

ลููกหนี้้�ค่่าเช่่าและบริิการ
เซ็็นทรััลพััฒนาและบริิษััทย่่อย
GLAND
สเตอร์์ลิิง
กลุ่่�มบริิษััทเซ็็นทรััล
เจ้้าหนี้้�การค้้า
เซ็็นทรััลพััฒนาและบริิษััทย่่อย
ซีีพีีเอ็็น รีีท แมเนจเมนท์์
GLAND
สเตอร์์ลิิง
กลุ่่�มบริิษััทเซ็็นทรััล
เจ้้าหนี้้�อื่่�น
เซ็็นทรััลพััฒนาและบริิษััทย่่อย
กลุ่่�มบริิษััทเซ็็นทรััล
เงิินมััดจำรัับล่่วงหน้้า
เซ็็นทรััลพััฒนาและบริิษััทย่่อย
GLAND
กลุ่่�มบริิษััทเซ็็นทรััล
หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า
เซ็็นทรััลพััฒนา พระราม 2
หนี้้�สิินอื่่�น
เซ็็นทรััลพััฒนาและบริิษััทย่่อย
GLAND
สเตอร์์ลิิง
กลุ่่�มบริิษััทเซ็็นทรััล
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

87,547
37,936

222,287
443
336
73,124

190,751
472
181
94,228

107,331
23,159
563

108,715
26,116
10,455
3,899
110

95,615
27,940
9,975
3,019
56

11
5,716

274
7,334

11
57

18,263
151,280

18,456
3,049
138,517

21,568
78,030

-

17,727,116

19,314,708

1,261
14,137

6,262
77
29
17,656

7,789
28
11
12,068

รายการระหว่่าง CPNREIT กัับทรััสตีีและบุุคคลที่่�เกี่่�ยวโยงกัันกัับทรััสตีี
นิติบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับ CPNREIT

ลักษณะของรายการระหว่างกัน

ความจำ�เป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

SCB และบริิษััทย่่อย

SCB และบริิษัทย่
ั อ่ ยได้้เช่่าพื้้�นที่่แ� ละบริิการจาก
CPNREIT โดยค่่าเช่่าพื้้�นที่่�และบริิการเป็็นไป
ตามราคาตลาดซึ่่�งขึ้้�นอยู่่�กัับทำเล จำนวนพื้้�นที่่�
รูู ป แบบของการเช่่ า ระยะเวลาที่่� เ ช่่ า และ
ประเภทของการเช่่า

เป็็นการดำเนิินการเพื่่อ� จััดหาประโยชน์์จากทรััพย์์สินิ
ของ CPNREIT โดยมีีการกำหนดอััตราค่่าเช่่าและ
ค่่าบริิการเป็็นไปตามราคาตลาดซึ่่�งขึ้้�นอยู่่�กัับทำเล
จำนวนพื้้�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 มีีบััญชีีเงิินฝากกัับ SCB

เป็็นการดำเนิินการตามธุุรกิิจปกติิของกองทรััสต์์

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

รายได้้
รายได้้ค่่าเช่่าและค่่าบริิการ
SCB และบริิษััทย่่อย
รายได้้ดอกเบี้้�ย
SCB
ค่่าใช้้จ่่าย
ค่่าธรรมเนีียมทรััสตีี
SCBAM
ต้้นทุุนทางการเงิิน
SCB

สำ�หรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2562

สำ�หรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2563

สำ�หรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2564

55,017

51,025

46,625

1,318

565

918

36,725

40,930

43,940

2,368

503

258
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ยอดคงค้้างระหว่่าง CPNREIT และทรััสตีีและบุุคคลที่่�เกี่่�ยวโยงกัันกัับทรััสตีี
รายการ (หน่วย: พันบาท)

รายการเทีียบเท่่าเงิินสด
SCB
ลููกหนี้้�รายได้้ค่่าเช่่าและบริิการค้้างรัับ
SCB
เจ้้าหนี้้�อื่่�น
SCBAM
SCB
เงิินมััดจำรัับจากผู้้�เช่่า
SCB
หนี้้�สิินอื่่�น
SCB และบริิษััทย่่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

88,466

580,840

682,950

74

5,917

121

6,316
62

7,091
130

7,559
5,501

26,866

26,866

31,493

1,924

1,910

1,500

นโยบายการทำำ�ธุุรกรรมระหว่่าง CPNREIT กัับผู้้�จััดการกองทรััสต์์หรืือบุุคคลที่่�เกี่่�ยวโยงกัันกัับผู้้�จััดการ
กองทรััสต์์
ในกรณีีที่่�จะมีีการทำธุุรกรรมระหว่่าง CPNREIT กัับผู้้�จััดการกองทรััสต์์หรืือบุุคคลที่่�เกี่่�ยวโยงกัันกัับผู้้�จััดการกองทรััสต์์ (นอกเหนืือจากที่่�ได้้เปิิด
เผยข้้างต้้น) ผู้้�จััดการกองทรััสต์์จะมีีการดำเนิินการตามกฎหมายหลัักทรััพย์์ดัังนี้้�
1.	บุุคคลที่่�เกี่่�ยวโยงกัันกัับผู้้�จััดการกองทรััสต์์
บุุคคลที่่�เกี่่�ยวโยงกัันกัับผู้้�จััดการกองทรััสต์์ ให้้หมายความตามที่่�กำหนดในประกาศที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับหลัักเกณฑ์์การทำรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน
2. เงื่่�อนไขและข้้อกำหนดทั่่�วไปของ CPNREIT ในการเข้้าทำธุุรกรรมกัับผู้้�จััดการกองทรััสต์์หรืือบุุคคลที่่�เกี่่�ยวโยงกัันกัับผู้้�จััดการกองทรััสต์์ มีี
ดัังต่่อไปนี้้�
- ในการทำธุุรกรรมของ CPNREIT กัับผู้้�จััดการกองทรััสต์์หรืือบุุคคลที่่�เกี่่�ยวโยงกัันกัับผู้้�จััดการกองทรััสต์์ จะดำเนิินการให้้เป็็นไปตาม
สััญญาก่่อตั้้�งทรััสต์์และกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง และเป็็นไปเพื่่�อประโยชน์์ที่่�ดีีที่่�สุุดของ CPNREIT
-	ธุุรกรรมที่่� CPNREIT ทำกัับผู้้�จัดั การกองทรััสต์์หรืือบุุคคลที่่เ� กี่่ยว
� โยงกัันกัับผู้้�จัดั การกองทรััสต์์ จะต้้องเป็็นธุุรกรรมที่่มีี� ความสมเหตุุสมผล
และใช้้ราคาที่่�เป็็นธรรม รวมทั้้�งค่่าใช้้จ่่ายในการเข้้าทำธุุรกรรมที่่�เรีียกเก็็บจาก CPNREIT (ถ้้ามีี) อยู่่�ในอััตราที่่�เป็็นธรรมและเหมาะสม
-	บุุคคลที่่�มีีส่่วนได้้เสีียกัับการทำธุุรกรรมไม่่ว่่าทางตรงหรืือทางอ้้อม จะต้้องไม่่เข้้าไปมีีส่่วนร่่วมในการตััดสิินใจ
- ในกรณีีที่่�กฎหมายกำหนดให้้การเข้้าทำรายการโดย CPNREIT ไม่่ว่่ารายการใด ต้้องได้้รัับอนุุมััติิจากที่่�ประชุุมคณะกรรมการของ
ผู้้�จััดการกองทรััสต์์ และ/หรืือ ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ก่่อนการเข้้าทำรายการ ผู้้�จััดการกองทรััสต์์จะดำเนิินการให้้กรรมการอิิสระ
ให้้ความเห็็นเกี่่�ยวกัับรายการดัังกล่่าว และความเห็็นของกรรมการอิิสระจะถููกนำเสนอต่่อที่่�ประชุุมคณะกรรมการของผู้้�จััดการ
กองทรััสต์์ และ/หรืือผู้้�หน่่วยทรััสต์์ เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าการเข้้าทำรายการตามที่่�เสนอนั้้�นเป็็นไปเพื่่�อประโยชน์์สููงสุุดของ CPNREIT และ
ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ หากกรรมการอิิสระไม่่มีีความชำนาญในการพิิจารณารายการระหว่่างกัันที่่�เกิิดขึ้้�น ผู้้�จััดการกองทรััสต์์จะจััดให้้มีี
ผู้้�เชี่่�ยวชาญอิิสระ เช่่น ที่่�ปรึึกษาทางการเงิินอิิสระ ผู้้�ประเมิินราคาทรััพย์์สิิน ผู้้�สอบบััญชีี เป็็นผู้้�ให้้ความเห็็นเกี่่�ยวกัับรายการระหว่่าง
กัันดัังกล่่าว เพื่่�อนำไปใช้้ประกอบการพิิจารณาและตััดสิินใจของคณะกรรมการของผู้้�จััดการกองทรััสต์์ หรืือผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ ตามแต่่
กรณีี โดยผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียเป็็นพิิเศษจะไม่่มีีสิิทธิิออกเสีียงในรายการที่่�ตนมีีส่่วนได้้เสีีย โดยการพิิจารณาและอนุุมััติิการทำรายการของ
CPNREIT ไม่่ว่่าจะโดยที่่�ประชุุมคณะกรรมการของผู้้�จััดการกองทรััสต์์ และ/หรืือ ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ จะมีีการดำเนิินการให้้
เป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์ที่เ่� กี่่ยว
� ข้้อง อีีกทั้้�งจะมีีการเปิิดเผยรายการระหว่่างกัันในหมายเหตุุประกอบงบการเงิินที่่ตรวจ
� สอบหรืือสอบทาน
โดยผู้้�สอบบััญชีีของ CPNREIT ให้้เป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
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3.

การอนุุมััติิการทำธุุรกรรมระหว่่าง CPNREIT กัับผู้้�จััดการ
กองทรัั ส ต์์ ห รืือบุุ ค คลที่่� เ กี่่� ยว โยงกัั น กัั บ ผู้้�จัั ด การกองทรัั ส ต์์
ต้้องผ่่านการดำเนิินการตามขั้้�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
กองทรััสต์์ขึ้้น� ไป แล้้วแต่่มูลู ค่่าใดจะสููงกว่่า ต้้องได้้รับั อนุุมัติั ิ
จากคณะกรรมการ (Board of Directors) ของผู้้�จััดการ
กองทรััสต์์ด้้วย
- ในกรณีีที่่เ� ป็็นธุุรกรรมที่่มีี� มููลค่่าตั้้ง� แต่่ 20,000,000 บาทขึ้้�น
ไป หรืือเกิินร้้อยละ 3 ของมููลค่่าทรััพย์์สิินสุุทธิิของกอง
ทรััสต์์ แล้้วแต่่มูลู ค่่าใดจะสููงกว่่า ต้้องได้้รับั มติิของที่่ปร
� ะชุุม
ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ด้้วยคะแนนเสีียงไม่่น้้อยกว่่าสามในสี่่�ของ
จำนวนเสีียงทั้้�งหมดของผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ที่่�มาประชุุมและ
มีีสิิทธิิออกเสีียง

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�ถืือหน่่วยทรััสต์์สามารถเข้้าถึึงข้้อมููลการจะเข้้าทำธุุรกรรมได้้
อย่่างทั่่�วถึึง

2.

มีีระยะเวลาในการเปิิดเผยข้้อมููลที่่�สมเหตุุสมผล ซึ่่�งต้้องไม่่น้้อย
กว่่า 14 วััน

3.

มีีการเปิิดเผยช่่องทาง วิิธีีการ และระยะเวลาในการแสดงการ
คััดค้้านที่่�ชััดเจน โดยระยะเวลาดัังกล่่าวต้้องไม่่น้้อยกว่่า 14 วััน
เว้้นแต่่ในกรณีีที่่มีี� การขอมติิผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์เพื่่อ� เข้้าทำธุุรกรรม
ดัังกล่่าว ให้้การคััดค้้านกระทำในการขอมติิผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์นั้้น�

การพิิจารณาและอนุุมััติิการทำรายการ จะมีีการดำเนิินการให้้เป็็นไป
ตามหลัักเกณฑ์์ที่เ่� กี่่ยว
� ข้้อง โดยผู้ที่้� มีีส่
่� ว่ นได้้เสีียเป็็นพิิเศษในเรื่่อ� งใดจะ
ไม่่สามารถออกเสีียงเพื่่�ออนุุมััติิการทำรายการที่่�ตนมีีส่่วนได้้เสีีย โดย
ในกรณีีที่่�ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์แสดงการคััดค้้านอย่่างชััดเจนตามวิิธีีการที่่�
มีีการเปิิดเผยตามข้้อ 3) ในจำนวนเกิินกว่่าหนึ่่�งในสี่่�ของจำนวนหน่่วย
ทรััสต์์ที่่�จำหน่่ายได้้แล้้วทั้้�งหมด ทรััสตีีจะกระทำหรืือยิินยอมให้้มีีการ
ทำธุุรกรรมที่่�เป็็นการขััดแย้้งกัับประโยชน์์ของกองทรััสต์์ไม่่ได้้

นโยบายการทำำ�ธุรุ กรรมระหว่่าง CPNREIT กัับทรััสตีี ทั้้�งนี้้� ในกรณีีการทำธุุรกรรมที่่เ� ป็็นการขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ระหว่่าง
หรืือบุุคคลที่่�เกี่่�ยวโยงกัันกัับทรััสตีี
กองทรััสต์์กัับทรััสตีี หากคณะกรรมการ ก.ล.ต. สำนัักงาน ก.ล.ต.
ในกรณีีที่่� CPNREIT มีีความจำเป็็นต้้องทำรายการกัับทรััสตีีหรืือบุุคคล
ที่่เ� กี่่ยว
� โยงกัันกัับทรััสตีี ผู้้�จัดั การกองทรััสต์์จะพิิจารณาถึึงความจำเป็็น
และความสมเหตุุสมผลในการเข้้าทำรายการ โดยกรรมการอิิสระ
จะเป็็นผู้้�ให้้ความเห็็นเกี่่�ยวกัับความจำเป็็นและประโยชน์์ที่่� CPNREIT
จะได้้จากการเข้้าทำรายการ โดยขั้้�นตอนการเปิิดเผยข้้อมููลในลัักษณะ
ดัั ง ต่่ อ ไปนี้้� ให้้ ถืื อเป็็ น การเปิิ ด เผยข้้ อ มูู ล อย่่ า งเพีียงพอต่่ อ ผู้้�ถืือ
หน่่วยทรััสต์์หรืือผู้ล้� งทุุน ก่่อนการเข้้าทำธุุรกรรมที่่เ� ป็็นการขััดแย้้งกัับ
ประโยชน์์ของกองทรััสต์์

และ/หรืือหน่่ วย งานอื่่� น ใดที่่� มีี อำนาจตามกฎหมาย ได้้ แ ก้้ ไ ข
เปลี่่�ยนแปลง เพิ่่�มเติิม ประกาศ กำหนด สั่่�งการ เห็็นชอบ และ/หรืือ
ผ่่อนผัันเป็็นอย่่างอื่่�น กองทรััสต์์จะดำเนิินการให้้เป็็นไปตามนั้้�น
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รายได้้
สำหรัับปีี 2564 CPNREIT มีีรายได้้รวม 3,527.2 ล้้านบาท ลดลง
542.4 ล้้านบาท หรืือร้้อยละ 13.3 จากปีี 2563 ประกอบด้้วย
รายได้้ค่่าเช่่าและค่่าบริิการจำนวน 3,501.6 ล้้านบาท ลดลงร้้อยละ
13.4 โดยCPNREIT รัับรู้้�รายได้้ค่่าเช่่าและส่่วนลดค่่าเช่่าตามวิิธีีเส้้น
ตรงตลอดอายุุสััญญาเช่่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิินฉบัับ
ที่่� 16 (TFRS 16) เรื่่�อง สััญญาเช่่า โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
• รายได้้ค่่าเช่่าและบริิการจากศููนย์์การค้้าทั้้�งหมดและอาคาร
สำนัักงานปิ่่�นเกล้้า ทาวเวอร์์เอ และทาวเวอร์์บีี มีีจำนวน
2,691.0 ล้้านบาท ลดลงร้้อยละ 11.9 จากปีี 2563 โดยสาเหตุุ
หลัักมาจากผลกระทบจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของ
COVID-19 ที่่ยั� งั ไม่่สิ้้น� สุุด กองทรััสต์์ยังั คงให้้การช่่วยเหลืือผู้้�เช่่า
ด้้วยการให้้ส่่วนลดค่่าเช่่ารวมทั้้�งหมด 1,539.0 ล้้านบาท (ราย
ได้้ค่่าเช่่าและบริิการจากศููนย์์การค้้าเดิิม และอาคารสำนัักงาน
ปิ่่�นเกล้้า ทาวเวอร์์เอ และทาวเวอร์์บีี ไม่่รวมเซ็็นทรััล มารีีนา
และเซ็็นทรััล ลำปาง (same store) จำนวน 2,462.8 ล้้านบาท
ลดลงร้้อยละ 19.3)
• รายได้้ค่่าเช่่าและบริิการจากอาคารสำนัักงานเดอะไนน์์ ทาว
เวอร์์ส และยููนิิลีีเวอร์์ เฮ้้าส์์ จำนวน 634.9 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น
ร้้อยละ 19.9 เนื่่�องจากการรัับรู้้�รายได้้ค่่าเช่่าเต็็มปีี 2564 ขณะ
ที่่ปี� ี 2563 รัับรู้้�รายได้้ตั้้ง� แต่่เข้้าลงทุุนช่่วงต้้นเดืือนมีีนาคม 2563
• รายได้้ค่่าเช่่าจากโรงแรมฮิิลตััน พััทยา จำนวน 58.7 ล้้านบาท
โดยกองทรััสต์์ได้้ยกเว้้นค่่าเช่่าคงที่่�ในไตรมาส 1 ถึึงไตรมาส 3
ปีี 2564 และยิินยอมให้้ผู้้�เช่่าช่่วงเลื่่�อนชำระค่่าเช่่าคงที่่�สำหรัับ
ไตรมาส 4 ปีี 2564 ออกไป เนื่่�องจากการแพร่่ระบาดของ
COVID-19 ซึ่่�งถืือเป็็นเหตุุสุุดวิิสััยตามสััญญาเช่่าช่่วงโรงแรม
• รายการปรัับปรุุงทางบััญชีีตาม TFRS 16 ประกอบด้้วย การ
บัันทึึกรายได้้ค่่าเช่่าและส่่วนลดตามวิิธีีเส้้นตรงของศููนย์์การค้้า
อาคารสำนัักงาน และโรงแรมจำนวนรวม 117.0 ล้้านบาท รวม
ในรายได้้ค่่าเช่่าและค่่าบริิการ
รายได้้ดอกเบี้้�ยจำนวน 3.0 ล้้านบาท ลดลงร้้อยละ 58.7 ตามสััดส่่วน
เงิินฝากที่่ล� ดลงและอััตราดอกเบี้้�ยเงิินฝากลดลง และรายได้้อื่น่� จำนวน
22.6 ล้้านบาท ใกล้้เคีียงกัับปีีก่่อนหน้้า ประกอบด้้วยค่่าปรัับกรณีี
ยกเลิิกสััญญาก่่อนกำหนด รายได้้จากสปอนเซอร์์ และเงิินชดเชยความ
เสีียหายจากบริิษัทปร
ั ะกัันภััยรายได้้ดอกเบี้้�ยจำนวน 7.2 ล้้านบาท ลด
ลงร้้อยละ 32.4 ตามสััดส่่วนเงิินฝากที่่ล� ดลงและอััตราดอกเบี้้�ยเงิินฝาก
ลดลง และรายได้้อื่่�นจำนวน 21.3 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 8.0 จาก
รายได้้ค่่ารื้้�อถอนเพื่่�อคืืนพื้้�นที่่�
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ค่่าใช้้จ่่าย
ปีี 2564 CPNREIT มีีค่่าใช้้จ่่ายรวมจำนวน 3,150.3 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น
618.2 ล้้านบาท หรืือร้้อยละ 24.4 จากปีี 2563 เป็็นผลจากการบัันทึึก
ดอกเบี้้�ยจ่่ายจากหนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า ซึ่่�งเป็็นรายการที่่�มิิใช่่เงิินสด
จำนวน 1,593.8 ล้้านบาท ที่่เ� กิิดขึ้้น� จากการบัันทึึกบััญชีีตาม TFRS 16
สำหรัับสััญญาเช่่าโครงการเซ็็นทรััล พระราม 2 (ช่่วงต่่ออายุุ)
หากไม่่รวมดอกเบี้้�ยจ่่ายจากหนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า ค่่าใช้้จ่่ายรวม
เท่่ากัับ 1,556.5 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น 145.8 ล้้านบาท หรืือร้้อยละ 10.3
เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2563 เนื่่�องจากต้้นทุุนเช่่าและบริิการจำนวน 249.2
ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 100.3 ส่่วนใหญ่่เพิ่่�มขึ้้�นจากค่่าไฟฟ้้าและค่่า
ใช้้จ่า่ ยพนัักงานจากการลงทุุนในเซ็็นทรััล มารีีนาและเซ็็นทรััล ลำปาง
ที่่�กองทรััสต์์ลงทุุนตั้้�งแต่่เดืือนกุุมภาพัันธ์์ 2564
ค่่าใช้้จ่า่ ยของทรััพย์์สินิ เดิิมไม่่รวมอาคารสำนัักงานเดอะไนน์์ ทาวเวอร์์ส
และยููนิิลีีเวอร์์ เฮ้้าส์์ เซ็็นทรััล มารีีนา และเซ็็นทรััล ลำปาง (Same
store) มีีจำนวน 130.7 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น 32.1 ล้้านบาท หรืือ
ร้้อยละ 32.5 จากปีี 2563 เป็็นผลจากต้้นทุุนค่่าเช่่าและบริิการจำนวน
124.4 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้น� ร้้อยละ 2.2 ส่่วนใหญ่่มาจากค่่าไฟของอาคาร
สำนัักงานเดอะไนน์์ ทาวเวอร์์ส และยููนิิลีีเวอร์์ เฮ้้าส์์ ที่่�กองทรััสต์์เข้้า
ลงทุุนตั้้�งแต่่เดืือนมีีนาคม 2563
• ต้้นทุุนค่่าเช่่าและบริิการของสิินทรััพย์์เดิิมจำนวน 73.0 ล้้าน
บาท เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 129.9 เนื่่�องจากในปีี 2563 มีีการปรัับลด
ประมาณการภาษีีที่่ดิ� นิ และสิ่่ง� ปลููกสร้้างให้้เป็็นไปตามที่่จ่� า่ ยจริิง
• ค่่าใช้้จ่่ายอื่่�นของสิินทรััพย์์เดิิมจำนวน 57.7 ล้้านบาท ลดลง
ร้้ อ ยละ 13.7 จากค่่ า โฆษณาประชาสัั มพัั น ธ์์ ส ำหรัั บ การ
จัั ด กิิ จ กรรมการตลาดลดลงตามจำนวนการจัั ด กิิ จ กรรมใน
ศููนย์์การค้้า
ค่่าธรรมเนีียมบริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์จำนวน 412.8 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้น�
ร้้อยละ 2.0 เนื่่�องจาก CPNREIT ได้้รัับส่่วนลดค่่าตอบแทนผู้้�บริิหาร
อสัังหาริิมทรััพย์์จำนวน 34.0 ล้้านบาท ตามที่่เ� ซ็็นทรััลพััฒนาได้้ให้้การ
สนัับสนุุนการลงทุุนในเซ็็นทรััล มารีีนา และเซ็็นทรััล ลำปาง
ค่่าธรรมเนีียมการจััดการจำนวน 162.5 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 8.1
และค่่าธรรมเนีียมทรััสตีีจำนวน 43.9 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 7.4
จากสิินทรััพย์์รวมเพิ่่�มขึ้้น� จากการลงทุุนในทรััพย์์สินิ เพิ่่�มเติิม ดอกเบี้้�ย
จ่่ายจำนวน 599.4 เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 1.2 จากการกู้้�ยืืมเงิินเพื่่�อลงทุุนใน
อาคารสำนัักงานอาคารสำนัักงานเดอะไนน์์ ทาวเวอร์์ส และยููนิลีีิ เวอร์์
เฮ้้าส์์ ในเดืือนมีีนาคม 2563

รายได้้จากการลงทุุนสุุทธิิ

การเปลี่่�ยนแปลงในงบดุุล

ปีี 2564 กองทรััสต์์มีีรายได้้จากการลงทุุนสุุทธิิทั้้�งสิ้้�น 376.8 ล้้านบาท
ลดลง 1,160.7 ล้้านบาท หรืือร้้อยละ 75.5 จากปีีก่่อน เป็็นผลจาก
การลดลงของรายได้้ค่่าเช่่าและบริิการ ขณะที่่�ค่่าใช้้จ่่ายเพิ่่�มขึ้้�นจาก
การบัั น ทึึ ก ดอกเบี้้� ยจ่่ า ยจากหนี้้� สิิ น ตามสัั ญ ญาเช่่ า ของเซ็็ น ทรัั ล
พระราม 2 (ช่่วงต่่ออายุุ) ตาม TFRS 16 ซึ่่�งเป็็นรายการที่่�ไม่่ใช่่เงิินสด
และจากการลงทุุนในทรััพย์์สิินเพิ่่�มเติิม
ทั้้�งนี้้� หากไม่่รวมผลกระทบจากการบัันทึึกบััญชีีตาม TFRS 16 เรื่่�อง
การบัันทึึกดอกเบี้้�ยจ่า่ ยจากหนี้้�สินิ ตามสััญญาเช่่าจำนวน 1,593.8 ล้้าน
บาท และการบัันทึึกรายได้้ค่่าเช่่าและส่่วนลดค่่าเช่่าตามวิิธีีเส้้นตรง
จำนวน 117.0 ล้้านบาท ซึ่่�งเป็็นรายการที่่�ไม่่ใช่่เงิินสด กองทรััสต์์จะมีี
รายได้้จากการลงทุุนสุุทธิิ 1,853.6 ล้้านบาท ลดลงจากปีี 2563
จำนวน 565.3 ล้้านบาท หรืือร้้อยละ 23.4 โดยรายได้้จากการลงทุุน
สุุทธิิของทรััพย์์สิินเดิิม ไม่่รวมอาคารสำนัักงานเดอะไนน์์ ทาวเวอร์์ส
และยููนิิลีีเวอร์์ เฮ้้าส์์ เซ็็นทรััล มารีีนา และเซ็็นทรััล ลำปาง (same
store) จำนวน 1,169.5 ล้้านบาท ลดลง 806.8 ล้้านบาท หรืือ
ร้้อยละ 40.8 เป็็นผลจากการลดลงของรายได้้ค่่าเช่่าและบริิการ

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 CPNREIT มีีสิินทรััพย์์รวม 78,971.5 ล้้าน
บาท ลดลง 7,394.3 ล้้านบาท หรืือร้้อยละ 10.3 จากสิินทรััพย์์รวม
ณ สิ้้�นปีี 2563 ประกอบด้้วย
1) เงิินลงทุุนในสิิทธิิการเช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์ตามมููลค่่ายุุติิธรรม
จำนวน 75,370.6 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น 7,100.9 ล้้านบาท หรืือ
ร้้อยละ 10.4 จากสิ้้น� ปีี 2563 จากจากการเข้้าลงทุุนในเซ็็นทรััล
มารีีนา และเซ็็นทรััล ลำปาง ในเดืือนกุุมภาพัันธ์์ และเซ็็นทรััล
พระราม 2 ที่่�ทำการปรัับปรุุงครั้้�งใหญ่่
2) เงิินลงทุุนในหลัักทรััพย์์จำนวน 1,073.1 ล้้านบาท ส่่วนใหญ่่
เป็็นการลงทุุนในกองทุุนรวมตลาดเงิิน เงิินฝากประจำ และ
พัันธบััตรรััฐบาล
3) เงิินสดและเงิินฝากธนาคารจำนวน 1,159.2 ล้้านบาท ใกล้้เคีียง
กัับสิ้้�นปีี 2563
4)	ลููกหนี้้�รายได้้ค่่าเช่่าและบริิการค้้างรัับ 893.1 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น
ร้้อยละ 38.6 จากสิ้้น� ปีี 2563 ประกอบด้้วย ลููกหนี้้�จากการชำระ
ค่่าเช่่าล่่าช้้าจำนวน 479.6 ล้้านบาท และลููกหนี้้�ที่่�เกิิดจากการ
บัันทึึกบััญชีีแบบเส้้นตรงจำนวน 413.5 ล้้านบาท
หนี้้�สิินรวมจำนวน 45,152.7 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น 1,619.5 ล้้านบาท
หรืือร้้อยละ 3.7 จากสิ้้�นปีี 2563 ส่่วนใหญ่่มาจาก
1) หนี้้�สินิ ตามสััญญาเช่่าของเซ็็นทรััล พระราม 2 จำนวน 19,314.7
ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นตามการบัันทึึกดอกเบี้้�ยจ่่ายจากหนี้้�สิินตาม
สััญญาเช่่าตาม TFRS 16 ซึ่่�งเป็็นรายการที่่�มิิใช่่เงิินสด
2) หนี้้�สิินอื่่�นจำนวน 1,455.8 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น 348.5 ล้้านบาท
จากค่่าใช้้จ่่ายค้้างจ่่ายงานปรัับปรุุงโรงแรมฮิิลตััน พััทยา และ
เซ็็นทรััล พระราม 2
สิินทรััพย์์สุทธิ
ุ ิ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 เท่่ากัับ 33,818.8 ล้้านบาท
คิิดเป็็นสิินทรััพย์์สุุทธิิ 13.1691 บาทต่่อหน่่วย เพิ่่�มขึ้้�นจาก 12.6753
บาทต่่อหน่่วย ณ สิ้้�นปีี 2563 และอััตราหนี้้�สิินที่่�มีีภาระดอกเบี้้�ย
(ไม่่รวมหนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า) ต่่อสิินทรััพย์์รวมเท่่ากัับร้้อยละ 28.6

ความสามารถในการทำำ�กำำ�ไร
อััตราส่่วนรายได้้จากอสัังหาริิมทรััพย์์สุทธิ
ุ ใิ นปีี 2564 อยู่่�ที่ร้่� อ้ ยละ 78.8
ลดลงร้้อยละ 5.9 จากปีี 2563 เป็็นผลมาจากการลดลงของรายได้้จาก
อสัังหาริิมทรััพย์์ร้้อยละ 13.2 จากการให้้ส่่วนลดค่่าเช่่าเพิ่่�มขึ้้�นและ
การยกเว้้นค่่าเช่่าโรงแรมในไตรมาส 1 ถึึงไตรมาส 3 ปีี 2564 สำหรัับ
อััตราส่่วนรายได้้จากการลงทุุนสุุทธิิอยู่่�ที่่�ร้้อยละ 10.7 ลดลงร้้อยละ
27.1 จากการลดลงของรายได้้จากอสัังหาริิมทรััพย์์ และการเพิ่่�มขึ้้�น
ของดอกเบี้้�ยจ่่ายจากหนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า (หากไม่่รวมดอกเบี้้�ยจ่่าย
จากหนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า อััตราส่่วนรายได้้จากการลงทุุนสุุทธิิอยู่่�ที่่�
ร้้อยละ 55.9 ลดลงร้้อยละ 9.5 จากค่่าใช้้จ่า่ ยเพิ่่�มขึ้้น� จากการเข้้าลงทุุน
ในเซ็็นทรััล มารีีนา และเซ็็นทรััล ลำปาง)
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การจ่่ายประโยชน์์ตอบแทนให้้ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์
การพิิจารณาจ่่ายประโยชน์์ตอบแทนจากผลการดำเนิินงาน ผู้้�จััดการกองทรััสต์์ยัังคงให้้ความสำคััญกัับสภาพคล่่อง โดยพิิจารณากระแสเงิินสด
จากการดำเนิินงานของกองทรััสต์์ที่่�ได้้รัับผลกระทบจากการยกเว้้นค่่าเช่่าของโรงแรม อีีกทั้้�งนโยบายการให้้ส่่วนลดค่่าเช่่าแก่่ร้้านค้้าที่่�ยัังคงมีีต่่อ
เนื่่อ� งเพื่่อ� ช่่วยเหลืือผู้เ้� ช่่าที่่ไ� ด้้รับั ผลกระทบจาก COVID-19 และการชำระหนี้้เ� งิินกู้้�ยืืมในอนาคต โดยกองทรััสต์์ได้้ประกาศจ่่ายประโยชน์์ตอบแทน
และ/หรืือเงิินลดทุุน จากผลประกอบการในปีี 2564 ดัังนี้้�
รูปแบบ

รอบผลประกอบการ

บาทต่อหน่วย

กำ�หนดจ่าย

ลดทุุน

1 ม.ค. – 31 มีี.ค. 2564

0.2006

10 มิิ.ย. 2564

ลดทุุน

1 เม.ย. – 30 มิิ.ย. 2564

0.1025

10 ก.ย. 2564

ลดทุุน

1 ก.ค. – 30 ก.ย. 2564

0.0840

2 ธ.ค. 2564

ประโยชน์์ตอบแทน

1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2564

0.0552

17 มีี.ค. 2565

ลดทุุน

0.1609

ในไตรมาส 1 ถึึงไตรมาส 3 ปีี 2564 งบการเงิินของ CPNREIT อยู่่�ในสถานะขาดทุุนสะสม ดัังนั้้�น ผู้้�จััดการกองทรััสต์์จึึงพิิจารณาจ่่ายเงิินให้้
ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ในรููปของเงิินลดทุุนจำนวน 0.3871 บาทต่่อหน่่วย เป็็นไปตามเหตุุแห่่งการลดทุุนชำระแล้้วตามสััญญาก่่อตั้้�งทรััสต์์ดัังนี้้�
1) กรณีีที่่�มููลค่่าอสัังหาริิมทรััพย์์หรืือสิิทธิิการเช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์ลดลงจากการประเมิินมููลค่่าหรืือสอบทานการประเมิินมููลค่่าทรััพย์์สิิน
เนื่่�องจาก CPNREIT ลงทุุนเพิ่่�มเติิมในเซ็็นทรััล มารีีนา และเซ็็นทรััล ลำปาง ซึ่่�งเป็็นไปตามมติิที่่�ประชุุมวิิสามััญผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ ครั้้�งที่่�
1/2562 ในมููลค่่าลงทุุน 5,672.0 ล้้านบาท (ไม่่รวมค่่าธรรมเนีียมการจดทะเบีียน ภาษีีมููลค่่าเพิ่่�ม และอากรแสตมป์์ รวมตลอดจนค่่า
ธรรมเนีียม และค่่าใช้้จ่า่ ยอื่่น� ๆ ที่่เ� กี่่ยว
� ข้้อง) ซึ่่ง� สููงกว่่าราคาประเมิินโดยบริิษัทปร
ั ะเมิินมููลค่่าทรััพย์์สินิ ทำให้้เมื่่อ� ถึึงรอบการประเมิินมููลค่่า
ทรััพย์์สิินดัังกล่่าวโดยบริิษััทประเมิินมููลค่่าทรััพย์์สิิน จึึงเกิิดรายการขาดทุุนที่่�ยัังไม่่เกิิดขึ้้�นจากการประเมิินมููลค่่าทรััพย์์สิิน
2) กรณีีกองทรััสต์์มีีสภาพคล่่องส่่วนเกิินจากรายการรายได้้ และ/หรืือค่่าใช้้จ่่ายที่่�ไม่่ใช่่เงิินสดซึ่่�งเป็็นการบัันทึึกบััญชีีตามมาตรฐานทางการ
เงิิน ที่่ท� ำให้้เกิิดส่่วนต่่างระหว่่างเกณฑ์์การรัับรู้้�ทางบััญชีีและสถานะเงิินสดที่่เ� กิิดขึ้้น� จริิง ทั้้�งนี้้�ต้อ้ งปรากฏข้้อเท็็จจริงิ ด้้วยว่า่ กองทรััสต์์ไม่่มีี
กำไรสะสมเหลืืออยู่่�แล้้ว เนื่่�องจาก CPNREIT ได้้บัันทึึกบััญชีีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 16 (TFRS 16) สำหรัับการ
ลงทุุนในเซ็็นทรััล พระราม 2 (ช่่วงต่่ออายุุ) ที่่�กองทรััสต์์จะชำระค่่าเช่่าในปีี 2568 ทำให้้เกิิดรายการดอกเบี้้�ยจ่่ายจากหนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า
ซึ่่�งเป็็นรายการที่่�มิิใช่่เงิินสดในงบกำไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จ
ในไตรมาส 4 ปีี 2564 ผู้้�จััดการกองทรััสต์์พิิจารณาจ่่ายเงิินให้้ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์จากผลการดำเนิินงานไตรมาส 4 ปีี 2564 จำนวน 0.2161 บาท
ต่่อหน่่วย โดยแบ่่งเป็็นการจ่่ายประโยชน์์ตอบแทน 0.0552 บาทต่่อหน่่วย และจ่่ายในรููปแบบการลดทุุนชำระแล้้วจำนวน 0.1609 บาทต่่อหน่่วย
เนื่่�องจาก CPNREIT มีีสภาพคล่่องส่่วนเกิินจากการบัันทึึกดอกเบี้้�ยจ่่ายจากหนี้้�สิินตามสััญญาเช่่าซึ่่�งเป็็นรายการที่่�ไม่่ใช่่เงิินสด ซึ่่�งเป็็นการบัันทึึก
บััญชีีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน กำหนดขึ้้�นเครื่่�องหมาย XD และ XN ในวัันที่่� 1 มีีนาคม 2565 กำหนดวัันปิิดสมุุดทะเบีียนผู้้�ถืือ
หน่่วยทรััสต์์ในวัันที่่� 3 มีีนาคม 2565 และจ่่ายเงิินให้้ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์ในวัันที่่� 17 มีีนาคม 2565
ดัังนั้้�น หากพิิจารณาเฉพาะการจ่่ายประโยชน์์ตอบแทนของ CPNREIT ในปีี 2564 จะต่่ำกว่่าเกณฑ์์ที่่�กำหนดไว้้ที่่�ร้้อยละ 90 ของกำไรสุุทธิิที่่�
ปรัับปรุุงแล้้วของกองทรััสต์์ ซึ่่�งผู้้�จััดการกองทรััสต์์และทรััสตีีได้้ชี้้�แจงเหตุุผลและความจำเป็็นต่่อสำนัักงาน ก.ล.ต. แล้้ว
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การเปลี่่�ยนแปลงในงบแสดงฐานะการเงิิน
งบแสดงฐานะการเงิน
(หน่วย: ล้านบาท)

เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)

31 ธ.ค. 2563

31 ธ.ค. 2564

เซ็็นทรััล พระราม 2

24,220.7

25,693.6

6.1

เซ็็นทรััล พระราม 3

11,888.0

12,753.0

7.3

4,226.0

3,204.0

(24.2)

10,287.0

10,435.0

1.4

เซ็็นทรััล พััทยา

7,145.0

7,279.0

1.9

โรงแรมฮิิลตััน พััทยา

3,452.0

3,668.0

6.3

อาคารสำนัักงานเดอะไนน์์ ทาวเวอร์์ส

5,704.0

5,860.0

2.7

อาคารสำนัักงานยููนิิลีีเวอร์์ เฮ้้าส์์

1,347.0

1,356.0

0.7

เซ็็นทรััล มารีีนา

-

2,188.0

n/a

เซ็็นทรััล ลำปาง

-

2,934.0

n/a

68,269.7

75,370.6

10.4

เงิินลงทุุนในหลัักทรััพย์์

1,072.8

1,073.1

0.0

เงิินสดและเงิินฝากธนาคาร

1,162.1

1,159.2

(0.3)

ลููกหนี้้�ค่่าเช่่าและค่่าบริิการ

644.4

893.1

38.6

ลููกหนี้้�กรมสรรพารกร

319.0

367.5

15.2

สิินทรััพย์์อื่่�น

109.5

107.9

(1.1)

71,577.2

78,971.5

10.3

เงิินมััดจำรัับล่่วงหน้้า

1,664.0

1,730.2

4.0

หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า

17,727.1

19,314.7

9.0

8,524.0

7,237.2

(15.1)

14,510.7

15,324.3

5.6

-

90.5

n/a

หนี้้�สิินอื่่�น

1,107.3

1,455.8

31.5

รวมหนี้้�สิิน

43,533.2

45,152.7

3.7

สิินทรััพย์์สุุทธิิ

28,044.0

33,818.8

20.6

ทุุนที่่�ได้้รัับจากผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์

28,551.8

31,475.4

10.2

216.1

2,201.4

918.7

(723.9)

142.0

119.6

12.6753

13.1691

3.9

เงิินลงทุุนตามราคายุุติิธรรม

เซ็็นทรััล ปิ่่�นเกล้้าและปิ่่�นเกล้้าทาวเวอร์์ เอ และบีี
เซ็็นทรััล เชีียงใหม่่ แอร์์พอร์์ต

รวมเงิินลงทุุนในอสัังหาริิมทรััพย์์

รวมสิินทรััพย์์

เงิินกู้้�ยืืม
หุ้้�นกู้้�
ประมาณการหนี้้�สิินจากการรื้้�อถอนและการบููรณะ

ส่่วนเกิินทุุน
กำไร(ขาดทุุน)สะสม
สิินทรััพย์์สุุทธิิต่่อหน่่วย (บาท)
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งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(หน่วย: ล้านบาท)

ปี 2563

ปี 2564

เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)

รายได้้จากอสัังหาริิมทรััพย์์

4,062.5

3,524.2

(13.2)

รายได้้ค่่าเช่่าและค่่าบริิการ

4,041.1

3,501.6

(13.4)

รายได้้อื่่�น

21.3

22.6

6.1

ดอกเบี้้�ยรัับ

7,.2

3.0

(58.7)

รวมรายได้้

4,069.6

3,527.2

(13.3)

ค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์

621.9

745.6

19.9

ต้้นทุุนเช่่าและบริิการ

124.4

249.2

100.3

92.7

83.6

(9.9)

ค่่าธรรมเนีียมบริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์

404.8

412.8

2.0

ดอกเบี้้�ยจ่่าย

592.2

599.4

1.2

1,121.3

1,593.8

42.1

150.3

162.5

8.1

40.9

43.9

7.4

ค่่าธรรมเนีียมนายทะเบีียน

4.2

4.0

(5.1)

ค่่าธรรมเนีียมวิิชาชีีพ

1.3

1.3

0.4

รวมค่่าใช้้จ่่าย

2,532.1

3,150.3

24.4

กำไรจากการลงทุุนสุุทธิิ

1,537.5

376.8

(75.5)

(9.7)

(4.4)

54.3

(1,223.2)

493.5

140.3

การเพิ่่�มขึ้้�น (ลดลง) ในสิินทรััพย์์สุุทธิิจากการดำเนิินงาน

304.6

865.9

184.3

เงิินปัันส่่วนแบ่่งกำไร

598.9

141.8

(76.3)

เงิินปัันส่่วนแบ่่งกำไรต่่อหน่่วย (บาท)

0.2707

0.0552

(79.6)

เงิินลดทุุน

1,042.5

1,407.3

35.0

เงิินลดทุุนต่่อหน่่วย (บาท)

0.4712

0.5480

16.3

อััตราส่่วนรายได้้จากอสัังหาริิมทรััพย์์สุุทธิิ

84.7

78.8

(5.9)

อััตราส่่วนรายได้้จากการลงทุุนสุุทธิิ

37.8

10.7

(27.1)

อััตราส่่วนรายได้้จากอสัังหาริิมทรััพย์์สุทธิ
ุ ิ (ไม่่รวมดอกเบี้้�ยจ่า่ ยจากหนี้้�สินิ ตาม
สััญญาเช่่า)

65.4

55.9

(9.5)

ค่่าใช้้จ่่ายอื่่�น

ดอกเบี้้�ยจ่่ายจากหนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า
ค่่าธรรมเนีียมการจััดการ
ค่่าธรรมเนีียมทรััสตีี

รายการกำไร (ขาดทุุน) สุุทธิิที่่�จากเงิินลงทุุน
รายการกำไร (ขาดทุุน) จากการเปลี่่�ยนแปลงในมููลค่่าของเงิินลงทุุน
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ตารางสรุุปงบการเงิิน
ตารางที่่� 1: งบแสดงฐานะการเงิิน
งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย: ล้านบาท)

31 ธ.ค. 2562

31 ธ.ค. 2563

31 ธ.ค. 2564

901.64

1,072.80

1,073.10

44,472.00

68,269.71

75,370.65

รายการเทีียบเท่่าเงิินสด

509.94

1,162.10

1,159.17

ลููกหนี้้�รายได้้ค่่าเช่่าและบริิการค้้างรัับ

204.02

644.43

893.11

ภาษีีมููลค่่าเพิ่่�มขอคืืน

392.81

-

-

ลููกหนี้้�กรมสรรพากร

-

319.03

367.50

25.65

27.77

9.84

180.98

81.33

98.09

46,687.03

71,577.17

78,971.45

150.75

166.89

157.90

เจ้้าหนี้้�อื่่�น

34.25

25.88

29.97

เจ้้าหนี้้�ภาษีีหััก ณ ที่่�จ่่าย

69.62

1.56

0.62

ค่่าใช้้จ่่ายค้้างจ่่าย

333.39

631.53

971.52

ค่่าเช่่ารัับล่่วงหน้้า

51.77

34.35

22.64

1,583.60

1,664.03

1,730.22

-

8,524.03

7,237.20

14,524.07

14,510.68

15,324.26

-

17,727.12

19,314.71

238.40

247.13

273.19

-

-

90.46

16,986

43,533

45,152.67

29,701.19

28,043.98

33,818.78

29,016.41

28,551.79

31,475.37

ส่่วนเกิินทุุน

216.09

216.09

2,201.43

กำไร (ขาดทุุน) สะสม

468.68

(723.90)

141.99

29,701.19

28,043.98

33,818.78

สิินทรััพย์์
เงิินลงทุุนที่่�แสดงด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำไรหรืือขาดทุุน
เงิินลงทุุนในสิิทธิิการเช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์ตามมููลค่่ายุุติิธรรม

ค่่าใช้้จ่่ายจ่่ายล่่วงหน้้า
สิินทรััพย์์อื่่�น
รวมสิินทรััพย์์
หนี้้�สิิน
เจ้้าหนี้้�การค้้า

เงิินมััดจำรัับจากผู้้�เช่่า
เงิินกู้้�ยืืม
หุ้้�นกู้้�
หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า
หนี้้�สิินอื่่�น
ประมาณการหนี้้�สิินจากการรื้้�อถอนและการบููรณะ
รวมหนี้้�สิิน
สิินทรััพย์์สุุทธิิ
สิินทรััพย์์สุุทธิิ
ทุุนที่่�ได้้รัับจากผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์

สิินทรััพย์์สุุทธิิ
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ตารางสรุุปงบการเงิิน
ตารางที่่� 2: งบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จ
งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (หน่วย: ล้านบาท)

สำ�หรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธ.ค. 2562

สำ�หรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธ.ค. 2563

สำ�หรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธ.ค. 2564

รายได้้
รายได้้ค่่าเช่่าและบริิการ

5,111.25

4,041.14

3,501.59

รายได้้ดอกเบี้้�ย

10.61

7.17

2.96

รายได้้อื่่�น

19.74

21.31

22.61

5,141.59

4,069.62

3,527.16

134.66

150.35

162.46

36.72

40.93

43.94

ค่่าธรรมเนีียมนายทะเบีียน

5.17

4.16

3.95

ค่่าธรรมเนีียมวิิชาชีีพ

0.81

1.28

1.28

ค่่าธรรมเนีียมบริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์

471.72

404.78

412.80

ต้้นทุุนเช่่าและบริิการ

121.75

124.43

249.20

ค่่าใช้้จ่่ายอื่่�น

112.24

92.72

83.56

ต้้นทุุนทางการเงิิน

502.41

1,713.43

2,193.14

รวมค่่าใช้้จ่่าย

1,385.48

2,532.08

3,150.34

กำไรจากการลงทุุนสุุทธิิ

3,756.11

1,537.54

376.82

(0.81)

(9.72)

(4.44)

รายการกำไร (ขาดทุุน) จากการเปลี่่�ยนแปลงในมููลค่่า
ยุุติิธรรมของเงิินลงทุุน

(435.69)

(1,223.22)

493.51

รวมรายการกำไร (ขาดทุุน) สุุทธิิจากเงิินลงทุุน

(436.50)

(1,232.94)

489.07

การเพิ่่�มขึ้้น� (ลดลง) ในสิินทรััพย์์สุทุ ธิิจากการดำเนิินงาน

3,319.62

304.60

865.89

รวมรายได้้
ค่่าใช้้จ่่าย
ค่่าธรรมเนีียมการจััดการ
ค่่าธรรมเนีียมผู้้�ดููแลผลประโยชน์์

รายการ กำไร (ขาดทุุน) สุุทธิิจากเงิินลงทุุน
รายการกำไร (ขาดทุุน) สุุทธิิจากเงิินลงทุุน

ที่่�มา: งบการเงิินสำหรัับปีี
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ข้้อมููลการดำำ�เนิินงานของกองทรััสต์์
พื้้�นที่่�ให้้เช่่าและอััตราการเช่่า
พื้นที่ (ตารางเมตร)

อัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ยรายไตรมาส
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ปี 2564
ปี 2564
ปี 2564

พื้นที่ใช้สอย

พื้นที่ให้เช่า/1

ไตรมาส 4
ปี 2563

เซ็็นทรััล พระราม 2

251,182

85,156

94.1%

95.1%

93.5%

93.5%

93.8%

เซ็็นทรััล พระราม 3

169,740

36,028

95.8%

93.6%

90.3%

90.6%

91.6%

เซ็็นทรััล ปิ่่�นเกล้้า

137,692

27,689

99.3%

99.8%

99.0%

97.2%

96.5%

50,653

34,096

85.4%

84.3%

81.3%

80.7%

80.9%

122,991

37,073

96.8%

97.2%

95.6%

93.8%

95.5%

เซ็็นทรััล พััทยา

70,095

29,169

93.6%

92.3%

92.0%

91.4%

91.2%

เดอะไนน์์ ทาวเวอร์์ส

95,997

59,150/2

81.8%

81.7%

82.3%

81.2%

81.1%

ยููนิิลีีเวอร์์ เฮ้้าส์์

30,176

18,527

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

เซ็็นทรััล มารีีนา

45,149

15,453

93.7%

91.5%

87.4%

90.7%

เซ็็นทรััล ลำปาง

45,716

16,080

94.3%

95.9%

95.1%

93.7%

1,019,391

358,421

92.2%

92.2%

91.0%

90.2%

90.6%

49,686

304 ห้้อง/4

57.2%/3

19.7%

25.0%

20.4%

60.2%

ปิ่่�นเกล้้า ทาวเวอร์์ A & B
เซ็็นทรััล เชีียงใหม่่ แอร์์พอร์์ต

รวม/เฉลี่่�ย
โรงแรมฮิิลตััน พััทยา
หมายเหตุุ:

ไตรมาส 4
ปี 2564

เฉพาะผู้้�เช่่าหลัักและผู้้�เช่่าประเภทร้้านค้้า
ไม่่รวมพื้้�นที่่�ห้้องประชุุมจำนวน 3,068 ตารางเมตร
/3
ร้้อยละของจำนวนห้้องพัักที่่�เปิิดให้้บริิการในไตรมาส 4 ปีี 2563
/4
อยู่่�ระหว่่างขอใบอนุุญาตสำหรัับ 304 ห้้อง
/1

/2

		

สััญญาที่่�ต่่ออายุุและสััญญาที่่�เกิิดขึ้้�นใหม่่
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2564
สัญญาต่ออายุและสัญญาใหม่/1

โครงการ
จำ�นวนสัญญา

พื้นที่ (ตารางเมตร)

ร้อยละของพื้นที่เช่า/2

เซ็็นทรััล พระราม 2

148

17,947

เซ็็นทรััล พระราม 3

65

10,265

เซ็็นทรััล ปิ่่�นเกล้้า

64

11,032

ปิ่่�นเกล้้า ทาวเวอร์์ A & B

58

18,642

เซ็็นทรััล เชีียงใหม่่ แอร์์พอร์์ต

86

11,576

เซ็็นทรััล พััทยา

62

8,974

เดอะไนน์์ ทาวเวอร์์ส

17

14,007

เซ็็นทรััล มารีีนา

9

1,409

เซ็็นทรััล ลำปาง

49

7,652

558

101,502

49.6%
50.9%
59.4%
67.7%
47.4%
55.6%
29.1%
18.4%
67.2%
48.3%

รวมทั้้�งหมด
หมายเหตุุ: :
		

/1
/2

ไม่่รวมสััญญาเช่่าที่่�มีีอายุุต่่ำกว่่า 1 ปีีและสััญญาผู้้�เช่่าหลััก
สััดส่่วนของพื้้�นที่่�ให้้เช่่าของผู้้�เช่่าประเภทร้้านค้้า ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

145

37%

ยูนิลีเวอร์
เฮ้าส์

CPNREIT

56%

59%

63%

100%

99% 1%

41%

100%

เซ็นทรัล
ปิ่นเกล้า

เซ็นทรัล
เชียงใหม่
แอร์พอร์ต

39%

เซ็นทรัล
พระราม 3

41%

เซ็นทรัล
พระราม 2

61%

59%

44%

37%
63%

41%

38%

59%

66%

โครงสร้้างค่่าเช่่า
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 (ร้้อยละ)

เซ็นทรัล
พัทยา

เซ็นทรัล
มารีนา

ค่าเช่าแบบคงที่

เซ็นทรัล
ลำ�ปาง

ปิ่นเกล้า
ทาวเวอร์
เอ และบี

เดอะไนน์
ทาวเวอร์ส

ค่าเช่าแบบส่วนแบ่งยอดขาย

หมายเหตุุ: 1. สััดส่่วนของพื้้�นที่่�ที่่�มีีผู้้�เช่่า ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
		
2. ไม่่รวมสััญญาเช่่าที่่�มีีอายุุต่่ำกว่่า 1 ปีี

ปี 2566
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RM2, 37%

PTC, 22%
LPG, 39%
CPNREIT, 30%

PKO, 27%
PKO-TA&TB, 32%
CMA, 18%
PTB, 60%
NTG, 35%

RM3, 55%
RM2, 19%

ปี 2567

CDS ปีี 2568

หลังจากปี 2567

LPG, 18%
CPNREIT, 16%

ยููนิิลีีเวอร์์
ปีี 2577

CPNREIT

UHG, 100%

ปี 2565

PTC, 8%
LPG, 6%
CPNREIT, 24%

LPG, 37%
CPNREIT, 30%

PTC, 70%

RM2, 20%
RM3, 21%
PKO, 24%
PKO-TA&TB, 19%
CMA, 33%
PTB, 4%
NTG, 53%

เซ็นทรัล พระราม 2
เซ็นทรัล พระราม 3
เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า
ปิ่นเกล้าทาวเวอร์เอ และบี
เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
เซ็นทรัล พัทยา
เดอะไนน์ ทาวเวอร์ส
ยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์
เซ็นทรัล มารีนา
เซ็นทรัล ลำ�ปาง

NTG, 12%

RM2, 23%
RM3, 23%

PKO, 48%
PKO-TA&TB, 49%
CMA, 49%
PTB, 26%

ข้้อมููลการหมดอายุุของสััญญาเช่่า
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 (ร้้อยละ)

รายงานความเห็็นของทรััสตีี
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งบการเงิิน
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รายงานของผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต
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ทรัสต์เพือการลงทุนในสิ ทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
หมายเหตุ
ทรััสต์์ปเระกอบงบการเงิ
พื่่�อการลงทุุนในสิิทนธิิการเช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์ CPN รีีเทล โกรท
ทีี ธั31นวาคม
ธัันวาคม2564
2564
สําหรับสำำ�ปีหรััสินบปีีสุสิ้้ด�นวัสุุนดทีวััน 31

หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน

หมายเหตุ

สารบัญ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ข้อมูลทัว ไป
เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน
นโยบายการบัญชีทีสาํ คัญ
ผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
ความเสี ยงทางการเงิน
เงินลงทุนทีแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน
เงินลงทุนในสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม
รายการเทียบเท่าเงินสด
เงินกูย้ มื
หุน้ กู้
ค่าใช้จ่าย
บุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน
ทุนทีได้รับจากผูถ้ ือหน่วยทรัสต์และกําไร (ขาดทุน) สะสม
การแบ่งปันส่ วนทุนให้ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์
ข้อมูลเกียวกับการซือขายเงินลงทุน
ข้อมูลส่ วนงานดําเนินงาน
ข้อมูลเกียวกับระดับและวิธีวดั มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

17
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ทรัสต์เพือการลงทุนในสิ ทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี
งบการเงินนีได้รับอนุมตั ิให้ออกงบการเงินจากผูบ้ ริ หารของกองทรัสต์เมือวันที 16 กุมภาพันธ์ 2565
1

ข้ อมูลทัวไป
ทรัสต์เพือการลงทุนในสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท (“กองทรัสต์”) เป็ นกองทรัสต์ทีเกิดจากการ
แปลงสภาพจากกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท (“กองทุนรวม”) และรับโอนสิ นทรัพย์ หนี สิน และ
ภาระผูกพันจากกองทุนรวมเมือวันที 1 ธันวาคม 2560 กองทรัสต์เป็ นประเภทไม่รับซื อคืนหน่วยทรัสต์ ซึ งไม่มีการ
กําหนดอายุโครงการ จดทะเบี ยนเป็ นกองทรัส ต์เมื อวันที 29 พฤศจิ กายน 2560 โดยมี จาํ นวนเงิน ทุนจดทะเบี ยน
29,653.38 ล้านบาท (แบ่งเป็ น 2,212,476,700 หน่วยทรัสต์ มูลค่าหน่วยละ 13.4028 บาท)
ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์รายใหญ่ในระหว่างปี คือ บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) ซึ งถือหน่วยทรัสต์ท งั สิ นร้อยละ
25.77 ของหน่วยทรัสต์ทีออกและชําระแล้ว ซึงเป็ นนิติบุคคลทีจดั ตังขึนในประเทศไทย
บริ ษทั ซี พีเอ็น รี ท แมเนจเมนท์ จํากัด (“ผูจ้ ดั การกองทรัสต์”) ทําหน้าทีดูแลจัดการทรัพย์สินของกองทรัสต์ โดยมี
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิ ชย์ จํากัด ทําหน้าทีเป็ นทรัสตีของกองทรัสต์ บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด
(มหาชน) ทําหน้าที เป็ นผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพ ย์โครงการศูนย์การค้าเซ็ นทรั ล พระราม 2 โครงการศูนย์การค้า
เซ็ นทรั ล พระราม 3 โครงการศูนย์การค้าเซ็ นทรั ล ปิ นเกล้า โครงการศูนย์การค้าเซ็ นทรั ล เชี ยงใหม่ แอร์ พ อร์ ต
โครงการศูนย์การค้าเซ็ นทรัล พัทยา โครงการโรงแรมฮิ ลตัน พัทยา โครงการศูนย์การค้าเซ็ นทรั ล มารี นา และ
โครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัล ลําปาง ส่ วนบริ ษทั แกรนด์ คาแนล แลนด์ จํากัด (มหาชน) ทําหน้าทีเป็ นผูบ้ ริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์โครงการอาคารสํานักงานเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ส และบริ ษทั สเตอร์ ลิง อีควิต ี จํากัด ทําหน้าทีเป็ น
ผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์โครงการอาคารสํานักงานยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์
กองทรัสต์มีวตั ถุประสงค์เพือระดมเงินทุนและนําเงินลงทุนส่ วนใหญ่ไปลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิ ทธิ การเช่า
อสังหาริ มทรัพย์ และจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว
กองทรัสต์มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีกาํ หนดในหนังสื อชีชวน
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ทรัสต์เพือการลงทุนในสิ ทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564
2

เกณฑ์ การจัดทํางบการเงิน
งบการเงิ น นี จัด ทํา ขึ น ตามแนวปฏิ บัติ ท างบัญ ชี สํ า หรั บ กองทุ น รวมอสั งหาริ ม ทรั พ ย์ ทรั ส ต์ เ พื อ การลงทุ น ใน
อสังหาริ มทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพืนฐานและทรัสต์เพือการลงทุนในโครงสร้างพืนฐานทีสมาคมบริ ษทั จัดการ
ลงทุ น (“สมาคม”) กําหนด โดยได้รั บ ความเห็ น ชอบจากสํ านั กงานคณะกรรมการกํา กับ หลักทรั พ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ ในกรณี เรื องทีแนวปฏิบตั ิทางบัญชี ฉบับนี ไม่ได้กาํ หนดไว้ กองทรัสต์ตอ้ งถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินทีออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“แนวปฏิบตั ิทางบั ญชี”) งบการเงินนี นาํ เสนอเป็ นเงินบาทซึ งเป็ น
สกุลเงินทีใช้ในการดําเนินงานของกองทรัสต์
ในการจัดทํางบการเงินให้เป็ นไปตามแนวปฏิบตั ิทางบัญชี ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ใช้วิจารณญาณ การประมาณการและ
ข้อสมมติหลายประการ ซึงมีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิตามนโยบายการบัญชีของกองทรัสต์ ทังนี ผลทีเกิดขึนจริ งอาจ
แตกต่างจากทีประมาณการไว้ ประมาณการและข้อสมมติทีใช้ในการจัดทํางบการเงินซึงเปิ ดเผยในหมายเหตุแต่ละข้อ
จะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนือง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลียนทันทีเป็ นต้นไป

3

นโยบายการบัญชีทีสําคัญ
นโยบายการบัญชีทีนาํ เสนอดังต่อไปนีได้ถือปฏิบตั ิโดยสมําเสมอสําหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาทีรายงาน

(ก) เงินลงทุนทีแสดงด้ วยมูลค่ ายุติธรรมผ่ านกําไรหรือขาดทุน
เงินลงทุนรับรู ้รายการเมือเริ มแรกเมือกองทรัสต์เป็ นคู่สัญญาตามข้อกําหนดของตราสารนันด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
กําไรหรื อขาดทุน ต้นทุนการทํารายการซึงเกียวข้องโดยตรงกับการได้มาของเงินลงทุนบันทึกในกําไรหรื อขาดทุน
กําไรและขาดทุนจากการวัดมูลค่ารวมถึงรายได้ดอกเบียและเงินปั นผลรับบันทึกในกําไรหรื อขาดทุน
กองทรัสต์ตดั รายการสิ นทรัพย์ทางการเงินออกจากบัญชีเมือสิ ทธิ ตามสัญญาทีจะได้รับกระแสเงินสดจากสิ นทรัพย์
ทางการเงิ น หมดอายุ ห รื อ มี ก ารโอนสิ ท ธิ ในการรั บ กระแสเงิ น สดตามสั ญ ญาในธุ ร กรรมซึ งความเสี ย งและ
ผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของเกือบทังหมดของสิ นทรัพย์ทางการเงินได้ถูกโอนหรื อในกรณี ทีกองทรัสต์ไม่ได้
ทังโอนหรื อคงไว้ซ ึงความเสี ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของเกือบทังหมดและไม่ได้คงไว้ซ ึงการควบคุมใน
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
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สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี สินทางการเงินจะหักกลบกันเพือรายงานในงบแสดงฐานะการเงินด้วยจํานวนสุ ทธิ ก็
ต่อเมือกองทรัสต์มีสิทธิ บงั คับใช้ตามกฎหมายในการหักกลบจํานวนเงินทีรับรู ้และตังใจทีจะชําระด้วยจํานวนเงิน
สุ ทธิ หรื อตังใจทีจะรับสิ นทรัพย์และชําระหนีสินพร้อมกัน
(ข) เงินลงทุนในสิทธิการเช่ าอสั งหาริมทรัพย์ ตามมูลค่ ายุติธรรม
เงินลงทุนในสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์วดั มูลค่าเมือเริ มแรกด้วยราคาทุนรวมต้นทุนการทํารายการและวัดมูลค่าใน
ภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม การเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนและแสดงเป็ น “รายการ
กําไร (ขาดทุน) จากการเปลียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน”
ต้นทุนรวมค่าใช้จ่ายทางตรงเพือให้ได้มาซึ งเงินลงทุนในสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ ราคายุติธรรมกําหนดจากราคา
ประเมิ นโดยผูป้ ระเมิ นราคาอิสระที อยู่ในบัญชี รายชื อทีได้รับความเห็ นชอบตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พ ย์ กองทรั สต์จัดให้มี การประเมิ นราคาอสั งหาริ มทรั พ ย์อย่างน้อยทุ กๆ 2 ปี
นับตังแต่วนั ทีประเมินราคาทรัพย์สินทีได้มา หรื อวันทีประเมินราคาทรัพย์สินครังล่าสุ ดหรื อวันทีจาํ หน่ ายทรัพย์สิน
หรื อเมือมีขอ้ บ่งชีการด้อยค่า และจัดให้มีการสอบทานการประเมินค่าทุกปี นับแต่วนั ทีมีการประเมินมูลค่าเต็มรู ปแบบ
ครังล่าสุ ด กองทรัสต์จะไม่แต่งตังผูป้ ระเมินราคารายเดียวกันให้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินติดต่อกันเกินสองครัง
ผลต่ า งระหว่ า งสิ งตอบแทนสุ ท ธิ ที ไ ด้รั บ จากการจํา หน่ า ยกับ มู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ข องเงิ น ลงทุ น ในสิ ท ธิ ก ารเช่ า
อสังหาริ มทรัพย์รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนและแสดงเป็ น “กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิจากเงินลงทุน”
(ค) รายการเทียบเท่ าเงินสด
รายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผือเรี ยก
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(ง)

ลูกหนีรายได้ ค่าเช่ าและบริการค้ างรับ
ลูกหนีรายได้ค่าเช่าและบริ การค้างรับวัดมูลค่าด้วยราคาของรายการหักค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน
กองทรัสต์ประมาณผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนตลอดอายุสัญญา ซึ งประมาณการโดยใช้ตารางการตัง
สํารองเพือหาอัตราผลขาดทุนด้านเครดิตที คาดว่าจะเกิดขึน ซึ งวิธีดงั กล่าวมีการจัดกลุ่มลูกหนี สัญญาเช่าตามความ
เสี ยงด้านเครดิตทีมีลกั ษณะร่ วมกันและตามระยะเวลาทีเกินกําหนดชําระ โดยนําข้อมูลผลขาดทุนทีเกิดขึนในอดีต
การปรับปรุ งปั จจัยทีมีความเฉพาะเจาะจงกับลูกหนี น นั ๆ ตลอดจนการประเมิ นทังข้อมูลสภาวการณ์ เศรษฐกิจใน
ปัจจุบนั และข้อมูลคาดการณ์สภาวการณ์เศรษฐกิจทัว ไปในอนาคต ณ วันทีรายงาน
รายได้ค่าเช่าค้างรับแสดงไว้เป็ นส่ วนหนึงของลูกหนีรายได้ค่าเช่าและบริ การค้างรับ

(จ) สัญญาเช่ า
ณ วันเริ มต้นของสัญญา กองทรัสต์จะประเมินว่าสัญญาเป็ นสัญญาเช่าหรื อประกอบด้วยสัญญาเช่าเมือสัญญานันให้
สิ ทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ทีระบุสาํ หรับช่วงเวลาหนึงเพือแลกเปลียนกับสิ งตอบแทน
ในฐานะผู้เช่ า
ณ วันที สัญญาเช่ าเริ มมีผล กองทรัสต์จะปั นส่ วนสิ งตอบแทนทีตอ้ งจ่ายตามสัญญาให้กบั แต่ละส่ วนประกอบของ
สัญญาเช่าตามราคาเอกเทศของแต่ละส่ วนประกอบ สําหรับสัญญาเช่าอสังหาริ มทรัพย์ กองทรัสต์เลือกทีจะไม่แยก
ส่ วนประกอบทีไม่เป็ นการเช่าและรับรู ้สัญญาเช่าและส่ วนประกอบทีไม่เป็ นการเช่าเป็ นสัญญาเช่าทังหมด
กองทรั ส ต์รับรู ้ สิ น ทรั พ ย์สิ ท ธิ การใช้และหนี สิ นตามสั ญญาเช่ า ณ วันที สั ญญาเช่ าเริ มมี ผล ยกเว้นสั ญญาเช่ าซึ ง
สิ นทรัพย์มีมูลค่าตําหรื อสัญญาเช่าระยะสันจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้วดั มูลค่าเริ มแรกด้วยด้วยราคาทุนและจัดประเภทเป็ นเงินลงทุนในสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์
ตามทีกล่าวในหมายเหตุขอ้ 3 (ข) ต้นทุนของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ประกอบด้วยจํานวนเงินทีรับรู ้เมือเริ มแรกของ
หนี สินตามสัญญาเช่าปรับปรุ งด้วยเงินจ่ายล่วงหน้ารวมกับต้นทุนทางตรงเริ มแรก ประมาณการต้นทุนในการบูรณะ
และสุ ทธิจากสิ งจูงใจในสัญญาเช่าทีได้รับ
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หนี สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าเมือเริ มแรกด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของค่าเช่าทีตอ้ งจ่ายทังหมดตามสัญญา ทังนี กองทรัสต์
ใช้อตั ราดอกเบียตามนัยของสัญญาเช่าในการคิดลดเป็ นมูลค่าปัจจุบนั
หนี สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจําหน่ ายตามวิธีดอกเบียทีแท้จริ ง และหนี สินตามสัญญาเช่าจะถูก
วัดมูลค่าใหม่เมือมีการเปลียนแปลงสัญญาเช่า หรื อการเปลียนแปลงการประเมินการเลือกใช้สิทธิ ทีระบุในสัญญา
เช่า เมือมีการวัดมูลค่าหนี สินตามสัญญาเช่าใหม่ จะปรับปรุ งกับมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ หรื อรับรู ้
ในกําไรหรื อขาดทุน หากมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้ได้ถูกลดมูลค่าลงจนเป็ นศูนย์แล้ว
ในฐานะผู้ให้ เช่ า
นโยบายการบัญชีสาํ หรับผูใ้ ห้เช่ากล่าวไว้ในหมายเหตุขอ้ 3 (ฌ)
(ฉ) หนีสินทีมีภาระดอกเบีย
หนีสินทีมีภาระดอกเบียวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย
(ช) การวัดมูลค่ ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมคือราคาทีจะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์หรื อจ่ายชําระเพือโอนหนี สินในรายการทีเกิดขึนในสภาพ
ปกติ ระหว่างผูร้ ่ วมตลาด ณ วันที วดั มูลค่าในตลาดหลัก หรื อตลาดที ให้ประโยชน์สูงสุ ด (หากไม่มีตลาดหลัก) ที
กองทรัสต์ สามารถเข้าถึงได้ในวันดังกล่าว มูลค่ายุติธรรมของหนี สินสะท้อนผลกระทบของความเสี ยงทีไม่สามารถ
ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดของภาระผูกพัน
การวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี สิน กองทรัสต์ใช้ขอ้ มูลทีสามารถสังเกตได้ให้มากที สุดเท่าทีจะทําได้
มูลค่ายุติธรรมเหล่านีถูกจัดประเภทในแต่ละลําดับชันของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลทีใช้ในการประเมินมูลค่า ดังนี
-

ข้อมูลระดับ 1 เป็ นราคาเสนอซือขายในตลาดทีมีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนีสินอย่างเดียวกัน
ข้อมูลระดับ 2 เป็ นข้อมูลอืนทีสังเกตได้โดยตรงหรื อโดยอ้อมสําหรับสิ นทรัพย์น ันหรื อหนี สินนันนอกเหนื อ
จากราคาเสนอซือขายซึงรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ 1
ข้อมูลระดับ 3 ข้อมูลทีใช้เป็ นข้อมูลทีไม่สามารถสังเกตได้สาํ หรับสิ นทรัพย์หรื อหนีสินนัน
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กองทรัสต์รับรู ้การโอนระหว่างลําดับชันของมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ นรอบระยะเวลารายงานทีเกิดการโอนขึน
หากสิ นทรั พ ย์หรื อหนี สิ นที วดั มู ลค่าด้วยมูลค่ ายุติธรรมมี ราคาเสนอซื อและราคาเสนอขาย กองทรัส ต์วดั มูลค่ า
สิ นทรัพย์และสถานการณ์เป็ นสิ นทรัพย์ดว้ ยราคาเสนอซือ และวัดมูลค่าหนีสินและสถานะการเป็ นหนีสินด้วยราคา
เสนอขาย
หลักฐานทีดีทีสุดสําหรับมูลค่ายุติธรรมของเครื องมือทางการเงิน ณ วันทีรับรู ้รายการเมือเริ มแรกคือราคาของการทํา
รายการ เช่น มูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนที ให้หรื อได้รับ หากกองทรัสต์พิจารณาว่ามูลค่ายุติธรรมของเครื องมือ
ทางการเงิน ณ วันทีรับรู ้รายการเมือเริ มแรกแตกต่างจากราคาของการทํารายการ ทําให้เครื องมือทางการเงินวัดมูลค่า
เมือเริ มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมปรับด้วยผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรม ณ วันทีรับรู ้รายการเมือเริ มแรกและราคาของ
การทํารายการและรับรู ้ในกําไรขาดทุนทันที เว้นแต่มูลค่ายุติธรรมทีได้มาถูกจัดลําดับชันการวัดมูลค่ายุติธรรมอยูใ่ น
ระดับที 3 ผลต่างดังกล่าวจะรับรู ้เป็ นรายการรอตัดบัญชีซ ึ งจะรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนด้วยเกณฑ์ทีเหมาะสมตลอด
อายุของเครื องมือทางการเงินหรื อจนกว่ามูลค่ายุติธรรมมีการโอนเปลียนลําดับชันหรื อเมือรายการดังกล่าวสิ นสุ ดลง
(ซ) เจ้ าหนีการค้ าและเจ้ าหนีอืน
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนี อืนแสดงในราคาทุนตัดจําหน่าย
(ฌ) รายได้ ค่าเช่ า
ณ วันเริ มต้นของสัญญาเช่าหรื อวันทีมีการเปลียนแปลงสัญญาเช่า กองทรัสต์จะปั นส่ วนสิ งตอบแทนทีจะได้รับตาม
สัญญาให้กบั แต่ละส่ วนประกอบของสัญญาตามเกณฑ์ราคาขายทีเป็ นเอกเทศ
ณ วันเริ มต้นของสัญญาให้เช่า กองทรัสต์พิจารณาจัดประเภทสัญญาเช่าทีได้โอนความเสี ยงและผลตอบแทนทังหมด
หรื อเกือบทังหมดที ผูเ้ ป็ นเจ้าของพึ งได้รับจากสิ นทรัพย์อา้ งอิ งไปให้แก่ ผูเ้ ช่าเป็ นสัญญาเช่ าเงินทุน สัญญาไม่เข้า
เงือนไขดังกล่าวจะจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าดําเนินงาน
เมื อ กองทรั ส ต์ เป็ นผู ้ให้ เช่ าช่ ว ง กองทรั ส ต์ จะจัด ประเภทสั ญ ญาเช่ า ช่ วงเป็ นสั ญ ญาเช่ าเงิ น ทุ น หรื อ สั ญ ญาเช่ า
ดําเนิ นงานโดยอ้างอิงจากสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ทีเกิดจากสัญญาเช่าหลัก เว้นแต่สัญญาเช่าหลักเป็ นสัญญาเช่าระยะ
สั น สั ญ ญาให้ เช่ า ช่ วงจะถู ก จัด ประเภทเป็ นสั ญ ญาเช่ า ดําเนิ น งาน สิ น ทรั พ ย์สิ ท ธิ ก ารใช้ดังกล่ าวจะแสดงเป็ น
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
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กองทรัสต์รับรู ้ค่าเช่ารับจากสัญญาเช่าดําเนินงานในกําไรหรื อขาดทุนด้วยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า และแสดง
เป็ นส่ วนหนึ งของ “รายได้ค่าเช่า” ต้นทุนทางตรงเริ มแรกทีเกิดขึนเพือการได้มาซึ งสัญญาเช่าดําเนิ นงานจะรวมเป็ น
มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ทีให้เช่าและรับรู ้ตน้ ทุนดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายตลอดอายุสัญญาเช่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกัน
กับรายได้ค่าเช่า ค่าเช่าทีอาจเกิดขึนรับรู ้เป็ นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชี ทีได้รับ รายได้ค่าเช่าค้างรับแสดงไว้เป็ น
ส่ วนหนึงของลูกหนีรายได้ค่าเช่าและบริ การค้างรับ
(ญ) รายได้ ค่าบริการ
รายได้ค่าบริ การรับรู ้เมือลูกค้ามีอาํ นาจควบคุมในบริ การด้วยจํานวนเงินทีสะท้อนถึงสิ งตอบแทนทีกองทรัสต์คาดว่า
จะมีสิทธิ ได้รับซึ งไม่รวมจํานวนเงินทีเก็บแทนบุคคลทีสาม ภาษีมูลค่าเพิม และแสดงสุ ทธิ จากส่ วนลดการค้าและ
ส่ วนลดตามปริ มาณ
รายได้ค่าบริ การรับรู ้ตลอดช่วงเวลาหนึงเมือได้ให้บริ การ ต้นทุนทีเกียวข้องรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนเมือเกิดขึน
(ฎ) ดอกเบีย
ดอกเบี ยรั บและดอกเบี ยจ่ายรั บรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนด้วยอัตราดอกเบี ยที แท้จริ ง ในการคํานวณดอกเบี ยรับและ
ดอกเบียจ่าย อัตราดอกเบียทีแท้จริ งจะนํามาใช้กบั มูลค่าตามบัญชีขนั ต้นของสิ นทรัพย์ (เมือสิ นทรัพย์ไม่มีการด้อยค่า
ด้านเครดิ ต) หรื อราคาทุนตัดจํา หน่ ายของหนี สิ น อย่างไรก็ตามสําหรับสิ นทรัพย์ทางการเงินที มีการด้อยค่าด้าน
เครดิ ตภายหลังการรั บรู ้ เมื อเริ มแรก รายได้ด อกเบี ยจะคํานวณโดยการใช้อตั ราดอกเบี ยที แท้จริ งกับ ราคาทุ นตัด
จําหน่ายของสิ นทรัพย์ทางการเงิน หากสิ นทรัพย์ไม่มีการด้อยค่าด้านเครดิตอีกต่อไป การคํานวณรายได้ดอกเบียจะ
เปลียนกลับไปคํานวณจากมูลค่าตามบัญชีขนั ต้นของสิ นทรัพย์
(ฏ) ค่ าใช้ จ่าย
ค่าใช้จ่ายรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง
(ฐ) ภาษีเงินได้
กองทรัสต์น ี เป็ นกองทรัสต์ทีได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติ บุคคลในประเทศไทย จึ งไม่มีภาระภาษีเงินได้นิติบุคคล
บันทึกไว้ในงบการเงิน
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(ฑ) การแบ่ งปันส่ วนทุน
กองทรัสต์บนั ทึกลดกําไรสะสม ณ วันทีประกาศจ่ายประโยชน์ตอบแทน
(ฒ) ส่ วนเกินทุน
ราคาเสนอขายหน่วยทรัสต์ซ ึ งเกินกว่ามูลค่าทีตราไว้ของหน่วยทรัสต์ ณ วันทีเกิดรายการของจํานวนหน่วยทรัสต์ที
ขายจะถูกบันทึกใน “ส่ วนเกินทุน”
4

ผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
ในปี 2564 สถานการณ์การแพร่ ระบาดของ COVID-19 ยังคงเกิดขึนอย่างต่อเนื อง แม้ว่าจะเริ มมีการแจกจ่ายวัคซี น
ในระหว่างปี 2564 แต่สถานการณ์ของการแพร่ ระบาดดังกล่าวยังไม่สิ นสุ ด โดยในเดือนเมษายน 2564 ได้เกิดการ
แพร่ ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ในประเทศไทย ทําให้ส่วนงานราชการได้
กําหนดให้มีการจํากัดเวลาการเปิ ดให้บริ การศูนย์การค้าของกองทรั สต์และปิ ดร้านค้าบางประเภทชัว คราวในแต่ละ
สถานทีและในระยะเวลาทีขอ้ กําหนดของแต่ละจังหวัดได้ระบุไว้ เช่ น ธุ รกิจโรงภาพยนตร์ สถานทีออกกําลังกาย
ฟิ ตเนส เป็ นต้น
ต่อมาในเดือนกรกฏาคม 2564 ส่ วนงานราชการได้กาํ หนดให้มีการปิ ดให้บริ การศูนย์การค้าของกองทรัสต์เป็ นการ
ชัว คราวในแต่ละสถานที และในระยะเวลาที ขอ้ กําหนดของแต่ละจังหวัดได้ระบุไว้ รวมถึ งปิ ดธุ รกิจบางประเภท
เพิ มเติ ม เช่ น ธุ รกิ จธนาคาร ร้ านอาหาร เป็ นต้น ทังนี ศูนย์การค้ายังเปิ ดให้ บ ริ การซู เปอร์ มาร์ เก็ต และธุ รกิ จบาง
ประเภทตามที ส่วนงานราชการกําหนด และในเดือนกันยายน 2564 ศูนย์การค้าของกองทรัสต์ได้เริ มกลับมาเปิ ด
ดําเนินธุรกิจตามทีส่วนราชการกําหนด
กองทรัสต์ได้มีการพิจารณาให้ส่วนลดค่าเช่าแก่ผูเ้ ช่าในศูนย์การค้าทีได้รับผลกระทบ รายการดังกล่าวถือเป็ นการ
เปลียนแปลงสัญญาเช่ าตาม TFRS 16 และต้องทยอยรับรู ้ส่วนลดค่าเช่าตลอดอายุทีเหลือ อยู่ของสัญญาเช่าโดยวิธี
เส้นตรง ทังนี กองทรัสต์ได้รับรู ้รายได้ค่าเช่าจากการเปลียนแปลงสัญญาเช่าสําหรั บปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564
ดังนี
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สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564
(ล้ านบาท)

5

รับรู้ในกําไรหรือขาดทุน
รายได้ค่าเช่าและบริ การหลังค่าเช่าทีเกิดขึนจริ ง
ผลกระทบจากการเปลียนแปลงสัญญาเช่าตาม TFRS 16
รายได้ค่าเช่าและบริ การภายหลังปรับปรุ งตาม TFRS 16

3,421
81
3,502

กําไรจากการลงทุนสุ ทธิก่อนปรับปรุ งตาม TFRS 16
กําไรจากการลงทุนสุ ทธิภายหลังปรับปรุ งตาม TFRS 16

296
377

ความเสี ยงทางการเงิน
ความเสียงด้ านเครดิต
กองทรั ส ต์มีค วามเสี ยงที อาจเกิ ด จากการที คู่สั ญญาไม่ส ามารถปฏิ บัติตามภาระผูกพันที ระบุไว้ในเครื องมื อทาง
การเงินและความเสี ยงจากสถานการณ์ COVID-19 เนืองจากกองทรัสต์มีลูกหนี อย่างไรก็ตาม สิ นทรัพย์ทางการเงิน
ดังกล่าวมี การเรี ยกเก็ บเงิน มัดจําล่ วงหน้าจากลู กค้าของกองทรั ส ต์เพื อเป็ นหลักประกัน ในกรณี ทีกองทรั ส ต์ไ ม่
สามารถเก็ บ ค่ าเช่ าได้ กองทรั ส ต์จึงไม่ ค าดว่า จะได้รั บความเสี ยหายจากการเก็บ หนี รวมถึ งกองทรั ส ต์ไ ด้มีการ
พิจารณาให้ส่วนลดค่าเช่าแก่ผเู ้ ช่าในศูนย์การค้าทีได้รับผลกระทบในระหว่างทีศูนย์การค้าปิ ดชัว คราวและภายหลัง
กลับมาเปิ ดดําเนินธุรกิจ
ความเสี ยงด้านเครดิตเป็ นความเสี ยงจากการสู ญเสี ยทางการเงินของกองทรัสต์ หากลูกค้าหรื อคู่สัญญาตามเครื องมือ
ทางการเงินไม่สามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพันตามสัญญา ซึ งโดยส่ วนใหญ่เกิดจากลูกหนีทีเป็ นลูกค้าและเงินลงทุนใน
ตราสารหนี ของกองทรั ส ต์ อย่ า งไรก็ ต าม สิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ น ดังกล่ า วจะครบกํา หนดในระยะเวลาอัน สั น
กองทรัสต์จึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสี ยหายจากการเก็บหนี
ผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรั พย์ ได้กาํ หนดนโยบายทางด้านสิ นเชื อเพื อควบคุมความเสี ยงทางด้านสิ นเชื อดังกล่าวอย่าง
สมําเสมอ ณ วันทีรายงานไม่พบว่ามีความเสี ยงจากสิ นเชือทีเป็ นสาระสําคัญ ความเสี ยงสู งสุ ดทางด้านสิ นเชือแสดงไว้
ในราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์ทางการเงินแต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564
ลูกหนีร ายได้ ค่าเช่ าและบริ การค้ างรั บ
ความเสี ยงด้านเครดิตของกองทรัสต์ได้รับอิทธิพลมาจากลักษณะเฉพาะตัวของลูกค้าแต่ละราย อย่างไรก็ตาม ผูบ้ ริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์ตอ้ งพิจารณาถึงปั จจัยอืนๆ ซึ งอาจส่ งผลต่อความเสี ยงด้านเครดิตของลูกค้า ซึ งรวมถึงความเสี ยงของ
การผิดนัดชําระซึงเกียวข้องกับอุตสาหกรรมและประเทศทีลูกค้าดําเนินธุรกิจอยู่
ผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์กาํ หนดนโยบายด้านเครดิตเพือวิเคราะห์ความน่ าเชื อถือของลูกค้ารายใหม่แต่ละรายก่อนที
กองทรัสต์จะเสนอระยะเวลาและเงือนไขทางการค้า
กองทรัสต์จาํ กัดความเสี ยงด้านเครดิตของลูกหนีดว้ ยการกําหนดระยะเวลาการจ่ายชําระ และมีการติดตามยอดคงค้าง
ของลูกหนี การค้าอย่างสมําเสมอ กองทรัสต์พิจารณาการด้อยค่าทุกวันสิ นรอบระยะเวลารายงาน อัตราการตังสํารอง
ของผลขาดทุนด้านเครดิตที คาดว่าจะเกิดขึนคํานวณโดยพิจารณาจากอายุหนี คงค้างนับจากวันที ถึงกําหนดชําระ
สําหรับลูกหนี แต่ละราย / กลุ่มลูกค้าทีมีรูปแบบของความเสี ยงด้านเครดิ ตทีคล้ายคลึงกัน และสะท้อนผลแตกต่าง
ระหว่างสภาวะเศรษฐกิ จในอดี ต ที ผ่านมา สภาวะเศรษฐกิ จในปั จจุ บนั และมุมมองของกองทรั ส ต์ทีมีต่ อสภาวะ
เศรษฐกิจตลอดอายุทีคาดการณ์ไว้ของลูกหนี
ตารางทีแสดงไว้ดา้ นล่างให้ขอ้ มูลเกียวกับความเสี ยงด้านเครดิตและผลขาดทุนทีคาดว่าจะเกิดขึนสําหรับลูกหนี รายได้
ค่าเช่าและบริ การค้างรับ
ลูกหนีรายได้ ค่าเช่ าและบริการค้ างรับ ณ วันที 31 ธันวาคม
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ
1 - 90 วัน
91 - 180 วัน
181 - 360 วัน
มากกว่า 360 วัน
รวม
รายได้คา้ งรับภายใต้สัญญาเช่าดําเนินงาน
รายได้ดอกเบียค้างรับ
รวม
หั ก ค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน
สุ ทธิ

2564

(พันบาท)

2563

29,579

31,688

175,101
25,616
125,879
122,831
479,006
413,537
1,548
894,091
(978)
893,113

206,135
57,643
27,211
25,375
348,052
296,484
355
644,891
(459)
644,432
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ทรัสต์เพือการลงทุนในสิ ทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564
ค่ าเผือผลขาดทุนด้ านเครดิตทีคาดว่ าจะเกิดขึน

2564

ณ วันที 1 มกราคม
เพิมขึน
กลับรายการ
ณ วันที 31 ธันวาคม

(พันบาท)

459
937
(418)
978

2563
322
429
(292)
459

ความเสียงด้ านอัตราแลกเปลียน
กองทรัสต์ไม่มีสินทรัพย์หรื อหนีสินทางการเงินทีเป็ นเงินตราต่างประเทศ ดังนันจึงไม่มีความเสี ยงจากอัตราแลกเปลียน
ความเสียงด้ านตลาด
กองทรัสต์มีความเสี ยงด้านตลาดเนื องจากมีเงินลงทุนในตราสารหนี ซึ งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึนอยู่กบั
ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ งสภาวการณ์ดงั กล่าวอาจมีผลกระทบ
ทางด้านบวกหรื อด้านลบต่ อผลการดําเนิ นงานของบริ ษัทที ออกตราสาร ทังนี ข ึ นอยู่กับประเภทธุ รกิ จของผูอ้ อก
ตราสารว่ามีความสัมพันธ์กบั ความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทําให้ราคาของตราสารเพิม ขึนหรื อลดลง
ได้
ความเสียงด้ านอัตราดอกเบีย
ความเสี ยงด้านอัตราดอกเบียเป็ นความเสี ยงที เกิดจากการเปลียนแปลงในอนาคตของอัตราดอกเบี ยตลาดซึ งส่ งผล
กระทบต่อผลการดําเนิ นงานและกระแสเงินสดของกองทรัสต์ เนื องจากตราสารหนี และเงินกูย้ ืม (ดูหมายเหตุขอ้ 9
และ 10) ส่ วนใหญ่มีอตั ราดอกเบียคงทีทาํ ให้กองทรัสต์มีความเสี ยงตําจากการเปลียนแปลงของอัตราดอกเบีย ความ
อ่อนไหวต่อการเพิมขึนหรื อลดลงในค่าใช้จ่ายดอกเบียจากเงินกูย้ ืมซึ งเป็ นผลจากการเปลียนแปลงในอัตราดอกเบีย
จึงไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของกองทรัสต์
นโยบายการจัดการความเสียงทางด้ านการเงิน
กองทรัสต์บริ หารความเสี ยงทีอาจเกิดขึนจากการลงทุนโดยกําหนดนโยบายการบริ หารความเสี ยง เช่น การกระจาย
ประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการทีจะลงทุน
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ทรัสต์เพือการลงทุนในสิ ทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564
6

เงินลงทุนทีแสดงด้ วยมูลค่ ายุติธรรมผ่ านกําไรหรื อขาดทุน
รายการเคลือนไหวของเงินลงทุนทีแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุนสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม
มีดงั ต่อไปนี
2564
(ล้ านบาท)
1,073
1,498
(1,500)
2
1,073

ณ วันที 1 มกราคม
ซือ
จําหน่าย
กําไรสุ ทธิจากเงินลงทุน
ณ วันที 31 ธันวาคม
7

2563
902
2,334
(2,165)
2
1,073

เงินลงทุนในสิ ทธิการเช่ าอสั งหาริมทรัพย์ ตามมูลค่ ายุติธรรม
การลงทุนเพิมเติมในเงินลงทุนในสิ ทธิ การเช่ าอสังหาริ มทรั พย์ ในปี 2563
เมือวันที 1 และ 2 มีนาคม 2563 กองทรัสต์ได้ลงทุนเพิมเติมในทรัพย์สินโครงการอาคารสํานักงานเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ส
และโครงการอาคารสํ านั กงานยู นิ ลี เวอร์ เฮ้าส์ ตามลําดั บ โดยกองทรั ส ต์ ได้ด ําเนิ น การจดทะเบี ยนเพื อรั บ โอน
สิ ทธิการเช่าในอสังหาริ มทรัพย์ท งั สองโครงการจาก GLANDRT แล้วเมือวันที 2 มีนาคม 2563 ซึงมีรายละเอียดดังนี
โครงการอาคารสํ านักงานเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ส
-

เช่าพืนทีสาํ นักงานและพืนทีจอดรถ เฉพาะพืนทีส่วนสํานักงาน

-

เช่างานระบบสาธารณูปโภค เฉพาะพืนทีส่วนทีเกียวข้องกับพืนทีส่วนสํานักงาน

-

ซือเครื องตกแต่ง เครื องมือ เครื องใช้ และอุปกรณ์

-

สัญญาเช่าระยะเวลาคงเหลือ 27 ปี สิ นสุ ดวันที 18 เมษายน 2590
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564
โครงการอาคารสํ านักงานยูนิลีเวอร์ เฮ้ าส์
-

เช่าพืนทีสาํ นักงาน และพืนทีจอดรถ เฉพาะพืนทีส่วนสํานักงาน

-

เช่างานระบบสาธารณูปโภค เฉพาะพืนทีส่วนทีเกียวข้องกับพืนทีส่วนสํานักงาน

-

สัญญาเช่าระยะเวลาคงเหลือ 14 ปี สิ นสุ ดวันที 14 พฤศจิกายน 2577

ทังนี กองทรัสต์ได้จ่ายชําระเงินทีลงทุนในทรัพย์สินเพิมเติมเป็ นจํานวนรวมทังสิ น 7,780 ล้านบาท โดยแบ่งเป็ นของ
โครงการอาคารสํานักงานเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ส จํานวนเงิน 5,847 ล้านบาท และโครงการอาคารสํานักงานยูนิลีเวอร์
เฮ้าส์ จํานวนเงิ น 1,583 ล้านบาท และจ่ ายชําระค่ าธรรมเนี ยมการจดทะเบี ยน ภาษี มู ลค่ าเพิ ม อากรแสตมป์ และ
ค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องอีกเป็ นจํานวนเงิน 350 ล้านบาท ซึ งรายการดังกล่าวได้บนั ทึกรวมเป็ นเงินลงทุนในสิ ทธิ การเช่ า
อสังหาริ มทรัพย์
โครงการศูนย์ การค้ าเซ็นทรัล พระราม 2 (ช่ วงต่ ออายุ)
เมื อวันที 31 มีนาคม 2563 กองทรัสต์ได้ดาํ เนิ นการจดทะเบียนสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ใ นโครงการศูนย์การค้า
เซ็นทรัล พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) ซึ งเป็ นไปตามเงือนไขทีระบุในสัญญาเช่าช่วงทรัพย์สินกับบริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา
พระราม 2 จํากัด โดยมีระยะเวลาการเช่า 30 ปี เริ มตังแต่วนั ที 16 สิ งหาคม 2568 ถึงวันที 15 สิ งหาคม 2598 กองทรัสต์
จะจ่ายชําระค่าเช่าตลอดอายุสัญญาเช่าเป็ นจํานวนเงินรวมทังสิ น 25,394 ล้านบาทในปี 2568 และได้วางหลักประกัน
การชําระค่าเช่าแก่บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จํากัด แล้ว ในจํานวนเงิน 1,800 ล้านบาทภายในระยะเวลาทีระบุ
ไว้ในสั ญญา สั ญญาเช่ าสามารถต่ ออายุต่ อไปได้อีกตามเงื อนไขที ได้ตกลงร่ ว มกัน โดยแจ้งเป็ นลายลักษณ์ อักษร
ล่วงหน้าอย่างน้อย 12 เดือน ก่อนวันครบกําหนดระยะเวลาการเช่า ทรัพย์สินตามสัญญาเช่ามีดงั นี
-

เช่าอาคารและสิ งปลูกสร้างในศูนย์การค้าเซ็นทรัล พระราม 2 ประกอบด้วยอาคารศูนย์การค้าและพืนทีจอด
รถยนต์ภายในอาคาร

-

เช่างานระบบทีเกียวข้องกับอาคารและสิ งปลูกสร้างในศูนย์การค้าเซ็นทรัล พระราม 2
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564
การลงทุนเพิมเติมในเงินลงทุนในสิ ทธิ การเช่ าอสั งหาริ มทรั พย์ ในปี 2564
เมื อวันที 25 กุ มภาพันธ์ 2564 กองทรั สต์ได้ลงทุ นเพิ มเติ มในทรั พย์สิ นโครงการศู น ย์การค้าเซ็ นทรั ล มารี นา และ
โครงการศู น ย์ก ารค้ าเซ็ น ทรั ล ลําปาง โดยกองทรั ส ต์ ไ ด้ ด ํ า เนิ น การจดทะเบี ย นเพื อ รั บ โอนสิ ท ธิ ก ารเช่ า ใน
อสั งหาริ มทรั พ ย์จากบริ ษัท เซ็ น ทรั ลพัฒ นา จํา กัด (มหาชน) และบริ ษัท เซ็ นทรั ลพัฒ นา ดี เวลลอปเม้นท์ จํากัด
ตามลําดับแล้ว ซึงมีรายละเอียดดังนี
โครงการศูนย์ การค้ าเซ็นทรัล มารีนา
-

เช่าพืนทีอาคารศูนย์การค้าบางส่ วน พืนทีส่วนกลาง และพืนทีจอดรถ

-

เช่างานระบบสาธารณูปโภค

-

ซือเครื องตกแต่ง เครื องมือ เครื องใช้ และอุปกรณ์

-

สัญญาเช่าระยะเวลา 14 ปี สิ นสุ ดวันที 30 เมษายน 2578

โครงการศูนย์ การค้ าเซ็นทรัล ลําปาง
-

เช่าพืนทีอาคารศูนย์การค้าบางส่ วน พืนทีส่วนกลาง และพืนทีจอดรถ

-

เช่างานระบบสาธารณูปโภค

-

ซือเครื องตกแต่ง เครื องมือ เครื องใช้ และอุปกรณ์

-

สัญญาเช่าระยะเวลา 20 ปี สิ นสุ ดวันที 16 ธันวาคม 2584

ทังนี กองทรัสต์ได้จ่ายชําระเงินทีลงทุนในทรัพย์สินเพิมเติมเป็ นจํานวนรวมทังสิ น 5,808 ล้านบาท โดยแบ่งเป็ นของ
โครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัล มารี นา จํานวนเงิน 2,574 ล้านบาท และโครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัล ลําปาง จํานวนเงิน
3,098 ล้านบาท และจ่ายชําระค่าธรรมเนี ยมการจดทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิม อากรแสตมป์ และค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องอีก
เป็ นจํานวนเงิน 136 ล้านบาท ทังนี กองทรัสต์ได้บนั ทึ กประมาณการหนี สินจากการรื อถอนและการบูรณะสําหรั บ
โครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัล ลําปาง เป็ นจํานวนเงิน 88 ล้านบาท ซึ งรายการดังกล่าวได้บนั ทึกรวมเป็ นเงิ นลงทุนใน
สิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
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ุ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564
2564
ณ วันที 1 มกราคม
ซือ
เพิมขึนจากการปรับปรุ งอสังหาริ มทรัพย์
เพิมขึนจากการเปลียนแปลงนโยบายบัญชี
การลงทุนเพิมเติมในเงินลงทุนในสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
จําหน่าย
ขาดทุนสุ ทธิจากเงินลงทุน
กําไร (ขาดทุน) จากการเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
ณ วันที 31 ธันวาคม
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม

2563

(ล้ านบาท)
68,270
2
718
5,896
(2)
(6)
493
75,371
2564

44,472
2
431
34
7,780
16,787
(1)
(12)
(1,223)
68,270
2563

(ล้ านบาท)

จํานวนทีรับรู้ในกําไรหรือขาดทุน
รายได้ค่าเช่า
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานทางตรง
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนทีมีรายได้ค่าเช่า

3,419

3,756

249

124

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ประเมินราคาโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระโดยวิธีคิดลดกระแสเงินสดโดย
ใช้อตั ราคิดลดทีปรับค่าความเสี ยงตามรายงานของผูป้ ระเมินราคาอิสระทีประเมินมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์
เพือการลงทุน และถูกจัดลําดับชันการวัดมูลค่ายุติธรรมเป็ นระดับที 3
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ุ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564
กําไร (ขาดทุน) จากการประเมินราคา
เงินลงทุนในสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที
31 ธันวาคม
2564
2563
(ล้ านบาท)
970
802
860
417
(1,025)
(999)
137
(386)
132
(149)
59
(173)
131
(409)
7
(326)
(451)
(327)
493
(1,223)

โครงการ
เซ็นทรัล พระราม 2
เซ็นทรัล พระราม 3
เซ็นทรัล ปิ นเกล้า
เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
เซ็นทรัล พัทยา
โรงแรมฮิลตัน พัทยา
อาคารสํานักงานเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส
อาคารสํานักงานยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์
เซ็นทรัล มารี นา
เซ็นทรัล ลําปาง
รวม

ตารางต่ อ ไปนี แสดงเทคนิ ค การประเมิ น มู ล ค่ า ที ใ ช้ ใ นการวัด มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของเงิ น ลงทุ น ในสิ ท ธิ ก ารเช่ า
อสังหาริ มทรัพย์ตลอดจนปัจจัยนําเข้าทีไม่สามารถสังเกตได้ซ ึงมีนยั สําคัญ

ปัจจัยทีไม่ สามารถสั งเกตได้ ซึงมีนัยสํ าคัญ
อัตราการเช่าเฉลีย
- อาคารศูนย์การค้า : 88% - 96% (2563: 88% - 99%)
- อาคารสํานักงาน : 80% - 100% (2563: 85% - 100% )
- โรงแรม : 70% (2563: 50%)
อัตราค่าเช่า
- อาคารศูนย์การค้า : 610 - 2,020 บาทต่อตารางเมตร (2563:
1,000 - 2,000 บาทต่ อตารางเมตร)

ความสั มพันธ์ ระหว่ างปัจจัยนําเข้ าที
ไม่ สามารถสั งเกตได้ ซึงมีนัยสํ าคัญและ
การวัดมูลค่ ายุติธรรม
มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมที ป ระมาณการไว้จ ะเพิ ม ขึ น
(ลดลง) หาก
- อัตราการเช่าเพิมขึน (ลดลง)
- อัตราค่าเช่าเฉลียเพิม ขึน (ลดลง)
- อัตราดอกเบียคิดลดลดลง (เพิม ขึน)
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ทรัสต์เพือการลงทุนในสิ ทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564

ปัจจัยทีไม่ สามารถสั งเกตได้ ซึงมีนัยสํ าคัญ
- อาคารสํานักงาน : 610 - 810 บาทต่อตารางเมตร (2563: 500 800 บาทต่ อตารางเมตร)
อัตราค่าห้องเฉลีย
- โรงแรม: 6,160 บาทต่อห้อง (2563: 6,700 บาทต่ อห้ อง)
อัตราดอกเบียคิดลด
- อาคารศูนย์การค้า : 9% - 10.5% (2563: 9% - 11%)
- อาคารสํานักงาน : 9% - 10.5% (2563: 9% - 11%)
- โรงแรม : 9% (2563: 9.5%)

ความสั มพันธ์ ระหว่ างปัจจัยนําเข้ าที
ไม่ สามารถสั งเกตได้ ซึงมีนัยสํ าคัญและ
การวัดมูลค่ ายุติธรรม

สัญญาเช่ า
ในฐานะผู้เช่ า
กองทรัสต์เช่าระบบบําบัดนําเสี ยกับบริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จํากัด ซึ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั เซ็นทรัล
พัฒนา จํากัด (มหาชน) โดยสัญญาเช่านี ถือเป็ นส่ วนหนึ งของสัญญาเช่าอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัล พระราม 2 และจะ
สิ นสุ ดวันที 15 สิ งหาคม 2568
เมื อวันที 31 มีนาคม 2563 กองทรัสต์ได้ดาํ เนิ นการจดทะเบียนสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ในโครงการศูนย์การค้า
เซ็นทรัล พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) ซึ งเป็ นไปตามเงือนไขทีระบุในสัญญาเช่าช่วงทรัพย์สินกับบริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา
พระราม 2 จํากัด โดยมีระยะเวลาการเช่า 30 ปี เริ มตังแต่วนั ที 16 สิ งหาคม 2568 ถึงวันที 15 สิ งหาคม 2598 กองทรัสต์
จะจ่ายชําระค่าเช่าตลอดอายุสัญญาเช่ าเป็ นจํานวนเงินรวมทังสิ น 25,394 ล้านบาทในปี 2568 และได้วางหลักประกัน
การชําระค่าเช่าแก่บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จํากัด แล้ว ในจํานวนเงิน 1,800 ล้านบาทภายในระยะเวลาทีระบุ
ไว้ในสั ญญา สั ญญาเช่ าสามารถต่ ออายุต่ อไปได้อี กตามเงื อนไขที ได้ตกลงร่ วมกัน โดยแจ้งเป็ นลายลักษณ์ อักษร
ล่วงหน้าอย่างน้อย 12 เดือน ก่อนวันครบกําหนดระยะเวลาการเช่า ทรัพย์สินตามสัญญาเช่ามีดงั นี
-

เช่าอาคารและสิ งปลูกสร้างในศูนย์การค้าเซ็นทรัล พระราม 2 ประกอบด้วยอาคารศูนย์การค้าและพืนทีจอด
รถยนต์ภายในอาคาร

-

เช่างานระบบทีเกียวข้องกับอาคารและสิ งปลูกสร้างในศูนย์การค้าเซ็นทรัล พระราม 2
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ทรัสต์เพือการลงทุนในสิ ทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564
สิ ทธิ เลือกในการขยายอายุสัญญาเช่ า
กองทรัสต์มีสิทธิ เลือกขยายอายุสัญญาเช่าอสังหาริ มทรัพย์ภายในหนึ งปี ก่อนสิ นสุ ดระยะเวลาเช่า ซึ งกองทรัสต์จะ
ประเมินตังแต่วนั ทีสัญญาเช่าเริ มมีผลว่ามีความแน่ นอนอย่างสมเหตุสมผลทีจะใช้สิทธิ ในการขยายอายุสัญญาเช่า
หรื อไม่ และจะทบทวนการประเมินดังกล่าวอย่างสมําเสมอ
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม

2564

2563
(ล้ านบาท)

จํานวนทีรับรู้ในกําไรหรือขาดทุน
ดอกเบียจ่ายของหนีสินตามสัญญาเช่า

1,594

1,121

ในปี 2564 กระแสเงินสดจ่ายทังหมดของสัญญาเช่าของกองทรัสต์มีจาํ นวน 6 ล้านบาท (2563: 6 ล้ านบาท)
ในฐานะผู้ให้ เช่ า
สัญญาเช่าอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนประกอบด้วยอาคารศูนย์การค้าและอาคารสํานักงานหลายแห่ งที ให้เช่าแก่
บุคคลทีสามซึ งจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าดําเนิ นงาน สัญญาเช่าแต่ละฉบับกําหนดระยะเวลาเช่า เป็ นเวลา 3 ปี โดย
การต่ออายุสัญญาเช่าในภายหลังจะมีการตกลงกับผูเ้ ช่า สัญญาเช่าอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุ นทังหมดกําหนด
รายได้ค่าเช่าเป็ นจํานวนคงทีและค่าเช่าผันแปร
เมือวันที 29 พฤศจิกายน 2560 กองทรัสต์ (“ผูใ้ ห้เช่าช่วง”) ได้ลงนามในสัญญาเช่าช่วงอาคารโรงแรมฮิลตัน พัทยา
สัญญาเช่าช่วงงานระบบ และสัญ ญาเช่าสังหาริ มทรัพย์กบั บริ ษทั ซี พีเอ็น พัทยา โฮเทล จํากัด (“ผูเ้ ช่าช่วง”) ซึ งเป็ น
บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั เซ็ นทรัล พัฒนา จํากัด (มหาชน) เพือใช้ในการดําเนิ นธุ รกิ จโรงแรม เป็ นระยะเวลา 1 เดือน
สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2560 ทังนี คู่สัญญาสามารถต่ออายุสัญญาไปได้อีก 3 คราว คราวละ 3 ปี สิ นสุ ดในเดือน
ธันวาคม 2569 ตามเงือนไขของสัญญา ผูเ้ ช่าช่วงต้องจ่ายค่าเช่ารายปี ให้แก่ผูใ้ ห้เช่าช่วงตลอดอายุสัญญา และต่อมา
เมือวันที 23 ธันวาคม 2563 คู่สัญญาได้พิจารณาปรับค่าเช่าคงทีสําหรับปี 2564 - 2569 ทําให้ผูเ้ ช่าช่วงต้องจ่ายค่าเช่า
คงทีรวมทังสิ น 2,233 ล้านบาท และค่าเช่าแปรผันซึ งคํานวณมาจากกําไรก่อนภาษีหักด้วยเงินสํารองสําหรับการ
ซ่อมแซม หรื อจัดหาเพือทดแทนอุปกรณ์ของโรงแรม
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564
ค่ าเช่ าทีจะได้ รับจากสัญญาให้ เช่ าดําเนินงาน
ณ วันที 31 ธันวาคม

2564
(ล้ านบาท)

ปี ที 1
ปี ที 2
ปี ที 3
ปี ที 4
ปี ที 5
หลังจากปี ที 5
รวม
8

2563

3,440
2,068
1,195
310
188
2,089
9,290

3,277
1,883
1,116
256
206
2,238
8,976

รายการเทียบเท่ าเงินสด
กองทรัสต์มีรายละเอียดรายการเทียบเท่าเงินสดดังต่อไปนี

เงินฝากกระแสรายวัน
ธนาคารซิต ีแบงก์ เอ็น.เอ
เงินฝากออมทรัพย์
ธนาคาร ไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน)
ธนาคาร กสิ กรไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคาร กรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)
รวม

2564
อัตราดอกเบีย
(ล้ านบาท)
(ร้ อยละ)
393

-

500

-

683
17
66
1,159

0.100
0.050
0.100

581
12
69
1,162

0.125
0.050
0.100
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2563
อัตราดอกเบีย
(ล้ านบาท)
(ร้ อยละ)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564
9

เงินกู้ยืม
2564

2563
(ล้ านบาท)

เงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงินกลุ่มที 1
- ส่ วนทีไม่มีหลักประกัน
เงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงินกลุ่มที 2
- ส่ วนทีไม่มีหลักประกัน
รวม
2564

5,695

6,985

1,542
7,237

1,539
8,524

2563

สัญญาเงินกูย้ มื

จํานวนเงิน
(ล้ านบาท)
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินกลุ่มที 1
วงเงินที ก
2,595
6,985

อัตราดอกเบีย
(ร้ อยละต่ อปี )

กําหนดการจ่ายชําระคืน

อัตราทีตกลงในสัญญา

วงเงินที ข

-

อัตราทีตกลงในสัญญา

- ชําระเงินต้นงวดแรกภายในเดือน
มีนาคม 2564 และงวดถัดไป
ทุก 6 เดือน
- ชําระดอกเบียทุกสิ นไตรมาสเริ ม
เดือนมิถุนายน 2563
- ชําระเงินต้นทังหมดเมือครบ
กําหนดภายในเดือนกุมภาพันธ์
2565
- ชําระดอกเบียทุกสิ นไตรมาสเริ ม
เดือนมีนาคม 2564

1,000

อัตราทีตกลงในสัญญา

3,100

เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินกลุ่มที 2
วงเงิน ก1
-

- ชําระเงินต้นทังหมดเมือครบ
กําหนดภายในเดือนมีนาคม
2564
- ชําระดอกเบียทุกสิ นไตรมาสเริ ม
เดือนมิถุนายน 2563
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564
2564
สัญญาเงินกูย้ มื

2563
จํานวนเงิน
(ล้ านบาท)

อัตราดอกเบีย
(ร้ อยละต่ อปี )
อัตราทีตกลงในสัญญา

วงเงิน ก2

940

-

วงเงิน ก3

289

389

BIBORบวกอัตราที
ตกลงในสัญญา

วงเงิน ข

313

150

BIBORบวกอัตราที
ตกลงในสัญญา

7,237

8,524

รวม

กําหนดการจ่ายชําระคืน
- ชําระเงินต้นทังหมดเมือครบ
กําหนดภายในเดือนมีนาคม
2565
- ชําระดอกเบียทุกสิ นไตรมาสเริ ม
เดือนมีนาคม 2564
- ชําระเงินต้นงวดแรกภายในเดือน
มีนาคม 2564 และงวดถัดไป
ทุก 6 เดือน
- ชําระดอกเบียทุกสิ นไตรมาสเริ ม
เดือนมิถุนายน 2563
- ชําระเงินต้นทังหมดเมือครบ
กําหนดภายในเดือนธันวาคม
2566
- ชําระดอกเบียทุกสิ นไตรมาสเริ ม
เดือนมีนาคม 2564

ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินมีอตั ราดอกเบียทีแท้จริ งร้อยละ 1.35 - 1.79 ต่อปี
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564
รายการเคลือนไหวของเงินกูย้ มื สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม มีดงั นี
2564

2563

(ล้ านบาท)
8,524
7,653
(8,941)
7,236
1
7,237

ณ วันที 1 มกราคม
บวก กูย้ ืมเพิมขึน
หั ก จ่ายชําระคืนเงินกูย้ มื
หั ก ค่าธรรมเนียมการให้สินเชือ
บวก ค่าธรรมเนียมการให้สินเชือตัดจําหน่าย
ณ วันที 31 ธันวาคม

8,531
(9)
8,522
2
8,524

ในระหว่างปี 2564 กองทรัสต์ได้เบิกถอนเงินกูย้ ืมตามสัญญาเงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงินกลุ่มที 1 และกลุ่มที 2 เป็ น
จํานวนเงิน 3,850 ล้านบาท และ 1,103 ล้านบาท ตามลําดับ
นอกจากนี กองทรัสต์ได้ทาํ สัญญากูย้ ืมเงินจากสถาบันการเงินแห่ งหนึ ง ในวงเงินกูร้ ะยะสันเป็ นจํานวน 2,700 ล้าน
บาท เพือจ่ายคืนหุ ้นกู้ทีครบกําหนดในเดือนกุมภาพันธ์และกองทรัสต์ได้ชาํ ระคืนเงินกูย้ ืมดังกล่าวแล้วในวันที 31
มีนาคม 2564
ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 กองทรัสต์มีวงเงินยังไม่ได้เบิกใช้รวมเป็ นจํานวนเงิน 1,287 ล้านบาท ทังนี ในสัญญาเงิน
กูย้ ืมวงเงินที ยงั ไม่ได้เบิ กใช้ดงั กล่าวจะใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนสําหรับการประกอบธุ รกิจ และใช้ในการปรับปรุ ง
ซ่อมแซมทรัพย์สิน
เงินกูย้ มื แสดงตามระยะเวลาครบกําหนดการจ่ายชําระ ณ วันที 31 ธันวาคม ดังนี
2564
ครบกําหนดภายในหนึงปี
ครบกําหนดหลังจาก 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
ครบกําหนดหลังจาก 5 ปี
รวม

(ล้ านบาท)
4,179
3,058
7,237

2563
5,490
1,078
1,956
8,524
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ทรัสต์เพือการลงทุนในสิ ทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564
10

หุ้นกู้

หุน้ กูค้ รังที 1/2561 ไม่มีหลักประกัน (ชุดที 1)
หุน้ กูค้ รังที 1/2561 ไม่มีหลักประกัน (ชุดที 2)
หุน้ กูค้ รังที 1/2562 ไม่มีหลักประกัน (ชุดที 1)
หุน้ กูค้ รังที 1/2562 ไม่มีหลักประกัน (ชุดที 2)
หุน้ กูค้ รังที 1/2564 ไม่มีหลักประกัน (ชุดที 1)
หุน้ กูค้ รังที 1/2564 ไม่มีหลักประกัน (ชุดที 2)
หุน้ กูค้ รังที 2/2564 ไม่มีหลักประกัน (ชุดที 1)
หุน้ กูค้ รังที 2/2564 ไม่มีหลักประกัน (ชุดที 2)
รวม

วันทีครบ
อัตราดอกเบีย กําหนดไถ่ถอน
(ร้ อยละต่ อปี )
2.70
17 ส.ค. 2564
3.80
17 ส.ค. 2571
2.54
8 ก.พ. 2564
3.30
8 ก.พ. 2566
1.50
31 มี.ค. 2567
2.13
31 มี.ค. 2569
1.65
13 ส.ค. 2569
2.96
13 ส.ค. 2574

2564

2563
(ล้ านบาท)

7,385
1,794
1,999
1,499
1,648
999
15,324

2,645
7,379
2,695
1,792
14,511

ทังนี หุ้นกูด้ งั กล่าวได้รับการจัดอันดับเครดิตระดับ “AA” โดยบริ ษทั ทริ สเรทติง จํากัด และกองทรัสต์ได้นาํ หุ ้นกู้
ดังกล่าวไปขึนทะเบียนกับสมาคมตราสารหนีไทยแล้ว
รายการเคลือนไหวของหุน้ กูส้ าํ หรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม มีดงั นี
2564
(ล้ านบาท)
14,511
6,150
(5,350)
(6)
15,305
19
15,324

ณ วันที 1 มกราคม
บวก ออกหุน้ กู้
หั ก ชําระคืนหุน้ กู้
หั ก ค่าใช้จ่ายในการออกหุน้ กูร้ อตัดบัญชี
บวก ค่าใช้จ่ายในการออกหุน้ กูต้ ดั จําหน่าย
ณ วันที 31 ธันวาคม
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2563
14,524
(17)
14,507
4
14,511

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิ ทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564
หุน้ กู้ แสดงตามระยะเวลาครบกําหนดการไถ่ถอน ณ วันที 31 ธันวาคม ดังนี
2564
ครบกําหนดภายในหนึงปี
ครบกําหนดหลังจาก 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
ครบกําหนดหลังจาก 5 ปี
รวม
11

(ล้ านบาท)

6,940
8,384
15,324

2563
5,340
1,792
7,379
14,511

ค่ าใช้ จ่าย

(ก) ค่ าธรรมเนียมการจัดการ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะได้รับค่าธรรมเนี ยมการจัดการจากกองทรัสต์เป็ นรายเดือนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1 ต่อปี ของ
มูลค่ าทรั พ ย์สิ นรวม (ไม่ รวมภาษี มูลค่ าเพิ ม ภาษี ธุ รกิ จเฉพาะหรื อภาษี อื นใดในทํานองเดี ยวกัน) แต่ ท งั นี จะไม่
น้อยกว่า 15 ล้านบาทต่อปี โดยทังนีค่าธรรมเนียมดังกล่าวมีอตั ราการเพิมขึนร้อยละ 3 ต่อปี
(ข) ค่ าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทรัสต์จะได้รับค่าธรรมเนี ยมผูด้ ูแลผลประโยชน์จากกองทรัสต์เป็ นรายเดือนในอัตราไม่
เกิ น ร้ อยละ 1 ต่ อ ปี ของมู ลค่ าทรั พ ย์สิ น รวม (ไม่ ร วมภาษี มู ล ค่ าเพิ ม ภาษี ธุรกิ จเฉพาะหรื อภาษี อืน ใดในทํานอง
เดียวกัน) แต่ไม่นอ้ ยกว่า 20 ล้านบาทต่อปี
(ค) ค่ าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนี ยมนายทะเบียนคํานวณเป็ นรายเดือนในอัตราร้อยละ 0.023 ต่อปี ของเงินทุนจดทะเบี ยนของกองทรัสต์
แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อปี
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564
(ง)

ค่ าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์
ผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์จะได้รับค่าตอบแทนในการทําหน้าทีเป็ นผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์จากกองทรัสต์ โดยเรี ยก
เก็บจากกองทรัสต์เป็ นรายเดือนตามสัญญาแต่งตังผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ทีทาํ ขึนระหว่างกองทรัสต์กบั ผูบ้ ริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์ซ ึงสรุ ปได้ดงั นี
1.

ค่าธรรมเนี ยมการเก็บค่าเช่าและค่าบริ การในนามของกองทรัสต์ได้รับในอัตราไม่เกินร้อยละ 4 ของรายได้ค่า
เช่าและค่าบริ การสุ ทธิของกองทรัสต์

2.

ค่านายหน้าจากการจัดหาผูเ้ ช่าและการบริ หารจัดการผูเ้ ช่าทุกประเภทของกองทรัสต์ เมือมีการทําสัญญาเช่ากับ
ผูเ้ ช่ารายใหม่หรื อมีการต่อสัญญาเช่า โดยคํานวณจากอัตราค่าเช่ารายเดือนของผูเ้ ช่ารายนัน ๆ ในอัตราไม่เกิน
0.5 - 1.5 เดื อน และไม่เกิน ร้อยละ 3 ของค่าสิ ทธิ การเช่ าล่วงหน้าได้รับจากผูเ้ ช่ า ซึ งอัตราดังกล่าวขึนอยู่กับ
ประเภทและอายุของสัญญาเช่า

3.

ค่าธรรมเนียมการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.28 ต่อปี ของมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์เพือการ
ลงทุนจากรายงานมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ของกองทรั สต์ทีรับรองโดยทรัสตีของกองทรัสต์ในแต่ละเดือน ซึ ง
คํานวณ ณ วันทําการสุ ดท้ายของเดือน ทังนี ไม่รวมมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนประเภทโรงแรม และ
ไม่รวมมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์โครงการเซ็นทรัล พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ)

4.

ค่ า ธรรมเนี ย มพิ เศษเพื อ สร้ า งแรงจู ง ใจในการบริ ห าร ในอัต ราไม่ เกิ น ร้ อ ยละ 3 ของรายได้ สุ ท ธิ จ าก
อสังหาริ มทรัพย์ ซึ งหมายถึงรายได้ท งั หมดทีกองทรัสต์ได้รับจากอสังหาริ มทรัพย์หักด้วยต้นทุนและค่าใช้จ่าย
ทังหมดทีเกิดขึนจากการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์

5.

ค่ าธรรมเนี ยมการซื อและขายอสั งหาริ มทรั พ ย์ของกองทรั ส ต์ ได้รั บในอัตราไม่ เกิ นร้ อยละ 1.5 ของมู ลค่ า
อสั งหาริ มทรั พ ย์ที ก องทรั ส ต์ มี การลงทุ น เพิ ม และได้รั บ ในอัต ราไม่ เกิ น ร้ อยละ 0.75 ของมู ลค่ าการขาย
อสังหาริ มทรัพย์ออกจากกองทรัสต์

6.

ค่าธรรมเนี ยมในการควบคุมงานด้านการปรับปรุ ง และ/หรื อพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์ ในอัตรา
ไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าต้นทุนในการปรับปรุ งและ/หรื อพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์ ทังนี ตน้ ทุน
การปรับปรุ งและ/หรื อพัฒนาดังกล่าวรวมถึงต้นทุนในการซื อพืนทีซ ึ งจะได้ทาํ การปรับปรุ งและ/หรื อพัฒนา
คืนจากผูเ้ ช่ารายเดิมด้วย แต่ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการออกแบบ ค่าทีปรึ กษาหรื อค่าธรรมเนียมวิชาชีพอืน ๆ
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564
12

บุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน หมายถึง บุคคลหรื อกิจการทีมีอาํ นาจควบคุมหรื อควบคุมร่ วมกันทังทางตรงและ
ทางอ้อมหรื อมีอิทธิพลอย่างมีสาระสําคัญในการตัดสิ นใจทางการเงินและการบริ หารของกองทรัสต์ หรื อบุคคลหรื อ
กิ จการที อ ยู่ภ ายใต้ก ารควบคุ ม เดี ย วกัน หรื ออยู่ภ ายใต้อิ ท ธิ พ ลอย่างมี ส าระสํ า คัญ เดี ย วกัน กับ กองทรั ส ต์ หรื อ
กองทรัสต์มีอาํ นาจควบคุมหรื อควบคุมร่ วมกัน ทังทางตรงและทางอ้อม หรื อมีอิทธิ พลอย่างมีสาระสําคัญในการ
ตัดสิ นใจทางการเงินและการบริ หารต่อบุคคลหรื อกิจการนัน
ความสัมพันธ์ทีมีกบั กิจการทีเกียวข้องกันทีมีรายการระหว่างกันทีมีนยั สําคัญกับกองทรัสต์ในระหว่างปี มีดงั ต่อไปนี
ชื อกิจการ
บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา
จํากัด (มหาชน)

ประเทศทีจัดตัง/
ลักษณะความสั มพันธ์
ลักษณะธุรกรรม
สั ญชาติ
ประเทศไทย - เป็ นผูถ้ ือหน่วยทรัสต์รายใหญ่ ซึงถือ - ทําสัญญาเช่าพืนทีและบริ การ
หน่วยทรัสต์ร้อยละ 25.77 ของ
- รับค่าธรรมเนียมบริ หาร
หน่วยทรัสต์ทีออกและชําระแล้ว
อสังหาริ มทรัพย์จาก
(2563: ร้ อยละ 26.69)
กองทรัสต์
- เป็ นผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์
- เป็ นผูใ้ ห้เช่าทรัพย์สินที
กองทรัสต์ลงทุนเพิมเติม

บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา
ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด

ประเทศไทย

- เป็ นผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ ร้อยละ 4.51
ของหน่วยทรัสต์ทีออกและชําระ
แล้ว
- เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั
เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
- มีกรรมการร่ วมกัน

- ทําสัญญาเช่าพืนทีและบริ การ
- เป็ นผูใ้ ห้เช่าทรัพย์สินที
กองทรัสต์ลงทุนเพิมเติม

บริ ษทั ซีพีเอ็น รี ท
แมเนจเมนท์ จํากัด

ประเทศไทย

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

- ทําสัญญาเช่าพืนทีและบริ การ
- รับค่าธรรมเนียมการจัดการ
จากกองทรัสต์

บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การ
กองทุน ไทยพาณิ ชย์
จํากัด

ประเทศไทย

- เป็ นผูด้ ูแลผลประโยชน์ของ
กองทรัสต์

- รับค่าธรรมเนียมผูด้ ูแล
ผลประโยชน์จากกองทรัสต์
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ทรัสต์เพือการลงทุนในสิ ทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564
ชื อกิจการ
ธนาคาร ไทยพาณิ ชย์
จํากัด (มหาชน)

ประเทศทีจัดตัง/
ลักษณะความสั มพันธ์
สั ญชาติ
ประเทศไทย - เป็ นบริ ษทั ใหญ่ของบริ ษทั
หลักทรัพย์จดั การกองทุน
ไทยพาณิ ชย์ จํากัด

ลักษณะธุรกรรม
- ทําสัญญาเช่าพืนทีและบริ การ
- ให้บริ การเงินฝากธนาคาร
- รับค่าธรรมเนียมการออกหุ ้นกู้

บริ ษทั หลักทรัพย์
ไทยพาณิ ชย์ จํากัด

ประเทศไทย

- เป็ นบริ ษทั ย่อยของธนาคาร
ไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน)

- ทําสัญญาเช่าพืนทีและบริ การ

บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา
พระราม 2 จํากัด

ประเทศไทย

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

- ทําสัญญาให้เช่าระบบบําบัด
นําเสี ยแก่กองทรัสต์
- ทําสัญญาเช่าพืนทีและบริ การ

บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา
พระราม 3 จํากัด

ประเทศไทย

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

- ทําสัญญาเช่าพืนทีและบริ การ

บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา
เชียงใหม่ จํากัด

ประเทศไทย

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

- ทําสัญญาเช่าพืนทีและบริ การ

บริ ษทั ซีพีเอ็น พัทยา
จํากัด

ประเทศไทย

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

- ทําสัญญาเช่าพืนทีและบริ การ
- เป็ นผูใ้ ห้เช่าทรัพย์สินที
กองทรัสต์ลงทุนเพิมเติม

บริ ษทั ซีพีเอ็น พัทยา
โฮเทล จํากัด

ประเทศไทย

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

- ทําสัญญาเช่าช่วงอาคารและ
งานระบบ และสัญญาเช่า
สังหาริ มทรัพย์กบั กองทรัสต์
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ทรัสต์เพือการลงทุนในสิ ทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564
ชื อกิจการ

ประเทศทีจัดตัง/
ลักษณะความสั มพันธ์
สั ญชาติ
บริ ษทั แกรนด์ คาแนล
ประเทศไทย - เป็ นผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์
แลนด์ จํากัด (มหาชน)
- เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั
เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
- มีกรรมการร่ วมกัน

ลักษณะธุรกรรม
- รับค่าธรรมเนียมบริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์จาก
กองทรัสต์
- ทําสัญญาเช่าพืนทีและบริ การ

บริ ษทั สเตอร์ลิง อีควิต ี
จํากัด

ประเทศไทย

- เป็ นผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์
- เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั
เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
- มีกรรมการร่ วมกัน

- รับค่าธรรมเนียมบริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์จาก
กองทรัสต์

ทรัสต์เพือการลงทุนใน
สิ ทธิการเช่า
อสังหาริ มทรัพย์
อาคารสํานักงาน
จีแลนด์
(อยู่ระหว่ างชําระ
บัญชี)

ประเทศไทย

- เป็ นบริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั
เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)

- เป็ นผูโ้ อนสิ ทธิ การเช่า
อสังหาริ มทรัพย์

กลุ่มบริ ษทั เซ็นทรัล

ประเทศไทย

- มีกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ีอาํ นาจ - ทําสัญญาเช่าพืนทีและบริ การ
ควบคุมร่ วมกันกับบริ ษทั เซ็นทรัล
พัฒนา จํากัด (มหาชน)

ในระหว่างปี กองทรัสต์มีรายการธุ รกิจระหว่างกันที สําคัญกับบริ ษทั จัดการและกิจการอืนซึ งมีผูถ้ ือหุ ้นและ/หรื อ
กรรมการเดียวกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์และกองทรัสต์ รายการทีสําคัญดังกล่าวสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม
มีดงั ต่อไปนี
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564
รายการทีสําคัญกับกิจการทีเกียวข้ องกัน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม

2564

2563
(พันบาท)

รายได้
รายได้ค่าเช่าและบริ การ
บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด
(มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
ธนาคาร ไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน)
และบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั แกรนด์ คาแนล แลนด์ จํากัด
(มหาชน)
กลุ่มบริ ษทั เซ็นทรัล
รวม

1,618
220,045
410,920

3,326
387,356
751,578

รายได้ดอกเบีย
ธนาคาร ไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน)

918

565

1,258

735

5
134
1,397

117
852

162,465

150,348

รายได้อืน
บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด
(มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั แกรนด์ คาแนล แลนด์ จํากัด
(มหาชน)
กลุ่มบริ ษทั เซ็นทรัล
รวม
ค่ าใช้ จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
บริ ษทั ซีพีเอ็น รี ท แมเนจเมนท์
จํากัด

142,632

309,871

46,625

51,025
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นโยบายการกําหนดราคา

ราคาตลาดโดยขึนอยูก่ บั ทําเล
จํานวนพืนที รู ปแบบของ
การเช่า ระยะเวลาทีเช่า และ
ประเภทของการเช่า

ตามอัตราทีตกลงร่ วมกัน

อัตราเดียวกับอัตราทีกิจการอืน
ในธุรกิจเดียวกันเรี ยกเก็บ

ตามสัญญาทีตกลงร่ วมกัน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564
รายการทีสําคัญกับกิจการทีเกียวข้ องกัน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม

2564

ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน
ไทยพาณิ ชย์ จํากัด

43,940

40,930

378,326

376,822

22,006
12,463
412,795

18,733
9,225
404,780

75,199

17,149

41,940
8,671
288
126,098

46,321
8,503
3,046
75,019

ราคาตลาด

7,897
338
8,235

11,257
420
11,677

ตามสัญญาทีตกลงร่ วมกัน

258

503

ตามสัญญาทีตกลงร่ วมกัน

ค่าธรรมเนียมบริ หารอสังหาริ มทรัพย์
บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด
(มหาชน)
บริ ษทั แกรนด์ คาแนล แลนด์ จํากัด
(มหาชน)
บริ ษทั สเตอร์ลิง อีควิต ี จํากัด
รวม
ต้นทุนเช่าและบริ การ
บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด
(มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั แกรนด์ คาแนล แลนด์ จํากัด
(มหาชน)
บริ ษทั สเตอร์ลิง อีควิต ี จํากัด
กลุ่มบริ ษทั เซ็นทรัล
รวม
ค่าใช้จ่ายอืน
บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด
(มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
กลุ่มบริ ษทั เซ็นทรัล
รวม
ต้นทุนทางการเงิน
ธนาคาร ไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน)

2563

นโยบายการกําหนดราคา

(พันบาท)

ตามสัญญาทีตกลงร่ วมกัน

ตามสัญญาทีตกลงร่ วมกัน
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564
ยอดคงเหลือกับกิจการทีเกียวข้ องกัน ณ วันที 31 ธันวาคม

2564

เงินลงทุนในสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์ ตามมูลค่ ายุติธรรม
ทรัสต์เพือการลงทุนในสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
อาคารสํานักงาน จีแลนด์ (อยู่ระหว่ างชําระบัญชี)
บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด
รวม

7,216,000
2,188,000
2,934,000
12,338,000

7,051,000
7,051,000

รายการเทียบเท่ าเงินสด
ธนาคาร ไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน)

682,950

580,840

ลูกหนีรายได้ ค่าเช่ าและบริการค้ างรับ
บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
ธนาคาร ไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั แกรนด์ คาแนล แลนด์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั สเตอร์ลิง อีควิต ี จํากัด
กลุ่มบริ ษทั เซ็นทรัล
รวม

190,751
121
472
181
94,228
285,753

222,286
5,917
443
336
73,124
302,106

เจ้ าหนีการค้ า
บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ซีพีเอ็น รี ท แมเนจเมนท์ จํากัด
บริ ษทั แกรนด์ คาแนล แลนด์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั สเตอร์ลิง อีควิต ี จํากัด
กลุ่มบริ ษทั เซ็นทรัล
รวม

95,615
27,940
9,975
3,019
56
136,605

108,715
26,116
10,455
3,899
110
149,295
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2563
(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564
ยอดคงเหลือกับกิจการทีเกียวข้ องกัน ณ วันที 31 ธันวาคม

2564

2563
(พันบาท)

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

7,559
11
5,501
57
13,128

7,091
274
130
7,334
14,829

เงินมัดจํารับจากผู้เช่ า
ธนาคาร ไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั แกรนด์ คาแนล แลนด์ จํากัด (มหาชน)
กลุ่มบริ ษทั เซ็นทรัล
รวม

31,493
21,568
78,030
131,091

26,866
18,456
3,049
138,517
186,888

19,314,708

17,727,116

7,789
1,500
28
11
12,068
21,396

6,262
1,910
77
29
17,656
25,934

หนีสินตามสัญญาเช่ า
บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จํากัด
หนีสินอืน
บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
ธนาคาร ไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั แกรนด์ คาแนล แลนด์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั สเตอร์ลิง อีควิต ี จํากัด
กลุ่มบริ ษทั เซ็นทรัล
รวม
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ทรัสต์เพือการลงทุนในสิ ทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564
13

ทุนทีได้ รับจากผู้ถือหน่ วยทรัสต์ และกําไร (ขาดทุน) สะสม
เมือวันที 29 พฤศจิกายน 2560 บริ ษทั ซี พีเอ็น รี ท แมเนจเมนท์ จํากัด ในฐานะผูก้ ่อตังทรัสต์และผูจ้ ดั การกองทรัสต์
ได้จดั ตังทรัสต์เพือการลงทุนในสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท ซึงเป็ นกองทรัสต์ทีเกิดจากการแปลง
สภาพจากกองทุนรวมสิ ทธิ การเช่ าอสั งหาริ มทรั พ ย์ CPN รี เทล โกรท (“กองทุนรวม”) โดยกองทรั ส ต์มีทุนจด
ทะเบี ยนเป็ นจํานวนเงิน 28,653.38 ล้านบาท ประกอบด้วย 2,212,476,700 หน่ วยทรั ส ต์ มูลค่า ที ตราไว้หน่ วยละ
13.4028 บาท ทังนี ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้ดาํ เนิ นการนําหน่ วยทรัสต์ดงั กล่าวไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทยแล้วในวันที 14 ธันวาคม 2560
เมื อวันที 1 ธันวาคม 2560 กองทรั สต์ได้รับโอนสิ นทรัพย์ หนี สินและภาระผูกพันของกองทุนรวมซึ งเป็ นไปตาม
สั ญ ญาโอนสิ ทธิ และหน้ าที ระหว่างกองทุ น รวมกับ กองทรั ส ต์ลงวันที 29 พฤศจิ กายน 2560 และกองทรั ส ต์ให้
ค่าตอบแทนเป็ นหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ให้กองทุนรวมจํานวนรวมทังสิ น 2,212,476,700 หน่วย ในราคาหน่วย
ละ 13.5004 บาท รวมเป็ นจํานวนเงิ น 29,869.47 ล้านบาท ต่ อมาเมื อวัน ที 4 ธันวาคม 2560 กองทุ นรวมได้โ อน
หน่วยทรัสต์ดงั กล่าวให้แก่ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์ของกองทุนรวมในอัตรา 1:1 ส่ งผลให้ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์ของกองทุนรวม
เป็ นผูถ้ ื อหน่ วยของทรัสต์ และกองทรัสต์ได้รับรู ้ ส่วนเกินมูลค่าหน่ วยทรัสต์จาํ นวนเงิน 216.09 ล้านบาทในบัญชี
ส่ วนเกินทุน
ทังนี ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ผูจ้ ัดการกองทรั สต์ได้ออกและเสนอขายหน่ วยทรั สต์เพิ มเติ มจํานวน 355,557,300
หน่ วยทรัสต์ ในราคาเสนอขายหน่ วยละ 18.50 บาท เป็ นจํานวนเงินรวม 6,577.81 ล้านบาท ตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทยได้รับหน่ วยลงทุนเพิมทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพิมเติม และเริ มทําการซื อขายในตลาดหลักทรัพย์
ได้ต งั แต่วนั ที 2 มีนาคม 2564 เป็ นต้นไป ทังนี กองทรัสต์มีค่าใช้จ่ายในการออกส่ วนได้เสี ยจํานวน 96.91 ล้านบาท
ซึ งได้นํามาหักออกจากบัญชี ส่วนเกิ นทุ น ทําให้ในระหว่างปี 2564 กองทรัสต์ได้รับรู ้ ส่วนเกิ นมูลค่าหน่ วยลงทุน
เพิมขึนจํานวนเงิน 1,985.34 ล้านบาท
ในระหว่างปี 2564 คณะกรรมการบริ ษทั ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้มีมติอนุมตั ิการลดทุนของกองทรัสต์ ดังนี
วันประกาศลดทุน
5 กุมภาพันธ์ 2564
12 พฤษภาคม 2564
11 สิ งหาคม 2564
4 พฤศจิกายน 2564
รวม

สําหรับรอบระยะเวลา
1 ตุลาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563
1 มกราคม 2564 - 31 มีนาคม 2564
1 เมษายน 2564 - 30 มิถุนายน 2564
1 กรกฎาคม 2564 - 30 กันยายน 2564
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อัตราต่อหน่วย
(บาท/หน่ วย)
0.2612
0.2006
0.1025
0.0840

จํานวนเงิน
(ล้ านบาท)
577.90
515.15
263.22
215.71
1,571.98

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิ ทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564

ทุนจดทะเบียนและ
ทุนทีได้ รับจาก
ผู้ถือหน่ วยทรัสต์
หน่วยทรัสต์ตน้ ปี
หั ก การลดทุนหน่วยทรัสต์
บวก การเพิมทุนหน่วยทรัสต์
หน่ วยทรัสต์ ปลายปี

2564
มูลค่า
จํานวน
หน่วยทรัสต์ หน่วย
จํานวนเงิน
(บาท) (ล้ านหน่ วย / ล้ านบาท)

12.9049
(0.6483)

2,212
356
2,568

28,552
(1,572)
4,495
31,475

2563
มูลค่า
จํานวน
หน่วยทรัสต์ หน่วย
จํานวนเงิน
(บาท)
(ล้ านหน่ วย / ล้ านบาท)

13.1149
(0.2100)

2,212
2,212

29,016
(464)
28,552

รายการเคลือนไหวของกําไร (ขาดทุน) สะสม สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม มีดงั ต่อไปนี
2564
ณ วันที 1 มกราคม
กําไรจากการลงทุนสุ ทธิ
ขาดทุนสุ ทธิจากเงินลงทุน
กําไร (ขาดทุน) จากการเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
การแบ่งปันส่ วนทุนให้ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์
ณ วันที 31 ธันวาคม
14

2563
(ล้ านบาท)
(724)
377
(4)
493
142

469
1,537
(10)
(1,223)
(1,497)
(724)

การแบ่ งปันส่ วนทุนให้ ผ้ ถู ือหน่ วยทรัสต์
ในระหว่างปี 2563 กองทรัสต์ได้มีมติอนุมตั ิให้จ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์ ดังนี
วันประกาศจ่ายประโยชน์ตอบแทน
21 กุมภาพันธ์ 2563
13 พฤษภาคม 2563
รวม

สําหรับรอบระยะเวลา
1 ตุลาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562
1 มกราคม 2563 - 31 มีนาคม 2563

อัตราต่อหน่วย
(บาท/หน่วย)
0.4060
0.2707

จํานวนเงิน
(ล้านบาท)
898.27
598.91
1,497.18
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ทรัสต์เพือการลงทุนในสิ ทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564
15

ข้ อมูลเกียวกับการซือขายเงินลงทุน
กองทรัสต์ได้ซื อขายเงินลงทุนสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564 โดยไม่รวมเงินลงทุนในเงินฝากธนาคาร เป็ น
จํานวน 8,933 ล้านบาท โดยคิดเป็ นร้อยละ 26.91 ต่อมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ถวั เฉลียระหว่างปี (2563: จํานวน 11,722
ล้ านบาท โดยคิดเป็ นร้ อยละ 40.39 ต่ อมูลค่ าสิ นทรั พย์ สุทธิ ถวั เฉลียระหว่ างปี )

16

ข้ อมูลส่ วนงานดําเนินงาน
กองทรัสต์ดาํ เนิ นธุ รกิจในส่ วนงานดําเนิ นงานทางธุ รกิ จเดี ยว คือ การลงทุนในสิ ทธิ การเช่ าอสังหาริ มทรัพย์และ
หลักทรั พย์ในส่ วนงานดําเนิ น งานหลักทางภูมิศาสตร์ เดี ยวคือในประเทศไทยโดยมี จงั หวะการรับรู ้ รายได้ตลอด
ช่วงเวลาหนึง

17

ข้ อมูลเกียวกับระดับและวิธีวัดมูลค่ ายุติธรรมของเงินลงทุน
ตารางต่อไปนีแสดงมูลค่ายุติธรรมจําแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า
มูลค่ ายุติธรรมจําแนกตามวิธี
การประมาณมูลค่ า

หมายเหตุ

ระดับที 1

ณ วันที 31 ธันวาคม 2564
เงินลงทุนในสิ ทธิการเช่า
อสังหาริ มทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนทีแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกําไรหรื อขาดทุน

7

-

-

75,371

75,371

6

-

1,073

-

1,073

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563
เงินลงทุนในสิ ทธิการเช่า
อสังหาริ มทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนทีแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกําไรหรื อขาดทุน

7

-

-

68,270

68,270

6

-

1,073

-

1,073
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ระดับที 2
ระดับที 3
(ล้ านบาท)

รวม

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิ ทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564
เครื องมือทางการเงินซึ งซื อขายในตลาดทีไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดทีมีการ
อ้างอิงไว้อย่างชัดเจน การเสนอราคาซื อขายโดยผูค้ า้ หรื อแหล่งกําหนดราคาทีเป็ นทางเลือกซึ งได้รับการสนับสนุ น
จากข้อมูลทีสังเกตได้จะถูกจัดอยูใ่ นระดับที 2 เครื องมือการเงินเหล่านีประกอบด้วยตราสารหนีทีอยูใ่ นกลุ่มน่าลงทุน
เงินลงทุนในสิ ทธิ การเช่ าอสังหาริ มทรั พ ย์ตามมู ลค่ายุติธรรมที ถูกจัด ประเภทในระดับที 3 มี ขอ้ มูลที สําคัญที ไม่
สามารถสังเกตได้
18

เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์เมื อวันที 16 กุมภาพันธ์ 2565 คณะกรรมการได้มีมติ
อนุ มตั ิให้จ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ จากงวดผลการดําเนิ นงานตังแต่วนั ที 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที 31
ธั น วาคม 2564 ในอัต ราหน่ ว ยละ 0.0552 บาท เป็ นจํา นวนเงิ น 141.76 ล้ า นบาท และอนุ มัติ ก ารลดทุ น ของ
กองทรัสต์ โดยลดมูลค่าของหน่วยทรัสต์หน่ วยละ 0.1609 บาท เป็ นจํานวนเงิน 413.20 ล้านบาท โดยมีกาํ หนดการ
จ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงินคืนจากการลดทุนให้แก่ ผูถ้ ือหน่ วยทรัส ต์ในเดื อนมี นาคม 2565 ทังนี การลดทุน
ดังกล่าวเป็ นไปตามสัญญาก่อตังทรัสต์
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GHG quantification is subject to inherent uncertainty.
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