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ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
ส่ วนที 1 การดําเนินกิจการของกองทรัสต์
1. ข้ อมูลกองทรัสต์
ชือกองทรัสต์ (ไทย)

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN
รี เทล โกรท (“กองทรัสต์ CPNREIT”)

ชือกองทรัสต์ (อังกฤษ)

CPN Retail Growth Leasehold REIT

ชือย่อ

CPNREIT

ผู้จดั การกองทรัสต์

บริ ษัท ซีพีเอ็น รี ท แมเนจเมนท์ จํากัด

ทรัสตี

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด

อายุกองทรัสต์

ไม่กําหนดอายุกองทรัสต์
(สิทธิการเช่าทีมีอายุคงเหลือสูงสุด จะครบกําหนดในวันที
15 สิงหาคม 2638)

ลักษณะกองทรัสต์

ระบุเฉพาะเจาะจง ประเภทไม่รับซื Oอคืนหน่วยทรัสต์

ทุนทีชําระแล้ ว

29,653,382,715 บาท

2. นโยบาย ภาพรวมการประกอบธุรกิจ และการจัดหาผลประโยชน์ ของกองทรัสต์
2.1 วัตถุประสงค์ ของกองทรัสต์
กองทรัสต์ CPNREIT มีวตั ถุประสงค์ทีจะลงทุนในทรัพย์สินหลัก โดยการซื Oอ และ/หรื อ เช่า และ/หรื อ เช่าช่วง
และ/หรื อ รับโอนสิทธิการเช่า และ/หรื อ สิทธิการเช่าช่วงทรัพย์สนิ หลัก โดยจะนําทรัพย์สนิ ดังกล่าวไปจัดหาประโยชน์ในรู ป
ของรายได้ คา่ เช่าและค่าบริ การ หรื อรายได้ อืนใดในทํานองเดียวกัน ตลอดจนทําการปรับปรุง เปลียนแปลงพัฒนาศักยภาพ
พัฒนา และ/หรื อ จําหน่ายทรัพย์สนิ ต่าง ๆ เพือมุ่งก่อให้ เกิดรายได้ และผลตอบแทนแก่กองทรัสต์ CPNREIT เพือประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยทรัสต์อย่างต่อเนืองในระยะยาว อีกทังกองทรั
O
สต์ CPNREIT มีจุดมุ่งหมายทีจะลงทุนในทรัพย์สินเพิมเติม
เพือการเติบโตอย่างต่อเนืองของฐานรายได้ ของกองทรัสต์ CPNREIT รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สนิ อืน และ/หรื อ หลักทรัพย์
อืน และ/หรื อ การหาดอกผลอืนโดยวิธีอืนใด ตามทีกฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรื อ กฎหมายอืนใดทีเกียวข้ องกําหนด
นอกจากนี O กองทรัสต์ CPNREIT ยังได้ กําหนดวัตถุประสงค์ทีสําคัญดังต่อไปนี O
ส่วนที 1 หน้ า 1

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
1) เพือรองรับการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เป็ นทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
2) เพือลงทุนในทรัพย์สนิ ทีลงทุนเพิมเติมครังO ที 1
3) เพือลงทุนในทรัพย์สนิ หลักในอนาคต ภายหลังการลงทุนในทรัพย์สนิ ทีลงทุนเพิมเติมครังO ที 1
2.2 นโยบายการลงทุน
กองทรัสต์ CPNREIT จะลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ทีมีคณ
ุ ภาพสูง โดยมุง่ เน้ นการลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์ประเภทศูนย์การค้ า และ/หรื อ อสังหาริ มทรัพย์ประเภทค้ าปลีกซึงอาจมีการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
ประเภทอืน ๆ ทีมีความเกียวข้ องหรื อส่งเสริ มประโยชน์กบั อสังหาริ มทรัพย์ประเภทศูนย์การค้ า อาทิ ทรัพย์สนิ เพือการ
พาณิชย์ อาคารสํานักงาน โรงแรมและเซอร์ วิสอะพาร์ ตเมนต์ เป็ นต้ น เพือเป็ นทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์ CPNREIT โดย
การซื Oอ และ/หรื อ เช่า และ/หรื อ เช่าช่วง และ/หรื อ รับโอนสิทธิการเช่า และ/หรื อ สิทธิการเช่าช่วงทรัพย์สนิ หลัก และโดย
มุง่ เน้ นการจัดหาผลประโยชน์ในรูปของรายได้ คา่ เช่าและค่าบริการ หรื อรายได้ อืนใดในทํานองเดียวกัน ตลอดจนทําการ
ปรับปรุง เปลียนแปลง พัฒนา พัฒนาศักยภาพ และ/หรื อ จําหน่ายทรัพย์สนิ ต่าง ๆ เพือมุง่ ก่อให้ เกิดรายได้ และ
ผลตอบแทนแก่กองทรัสต์ CPNREIT เพือประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์อย่างต่อเนืองในระยะยาว อีกทังกองทรั
O
สต์
CPNREIT มีจดุ มุง่ หมายทีจะลงทุนในทรัพย์สนิ เพิมเติมเพือการเติบโตอย่างต่อเนืองของฐานรายได้ ของกองทรัสต์
CPNREIT และเป็ นการกระจายความเสียงผ่านการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์หลายแห่งในทําเลทีตังที
O แตกต่างกัน รวมถึง
การลงทุนในทรัพย์สนิ อืน และ/หรื อ หลักทรัพย์อืน และ/หรื อ การหาดอกผลโดยวิธีอืนใดตามทีกฎหมายหลักทรัพย์ และ/
หรื อ กฎหมายอืนใดทีเกียวข้ องกําหนด
2.3 โครงสร้ างของกองทรัสต์

ส่วนที 1 หน้ า 2

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
2.4 รายละเอียดทรัพย์ สินทีกองทรัสต์ ลงทุน
โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2
ข้ อมูลทัวไปของศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2
ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ตังอยู
O บ่ นถนนเศรษฐกิจ คือ ถนนพระรามที 2 ถนนหลักทีมุง่ สูภ่ าคใต้ และ
เป็ นแหล่ง ชุม ชนขนาดใหญ่ ท างทิ ศ ตะวัน ตกและทิ ศ ใต้ ข องกรุ ง เทพมหานคร ซึงเพี ย บพร้ อมด้ ว ยการคมนาคมและ
สาธารณูปโภค โดยศูนย์การค้ าตังอยู
O ท่ ีเลขที 160 ถนนพระรามที ^ แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ
แผนภาพแสดงทีตัง1 ของศูนย์ การค้ าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2

ภาพอาคารศูนย์ การค้ าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2

ส่วนที 1 หน้ า 3

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
รายละเอียดของโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 (ข้ อมูล ณ วันที 31 ธันวาคม 2560)
ตารางดังต่อไปนีจO ะสรุ ปรายละเอียดเกียวกับทรั พย์สินของโครงการเซ็นทรั ลพลาซา พระราม 2 ทีกองทรัสต์
CPNREIT ลงทุนจากการรับโอนทรัพย์สนิ จากกองทุนรวม CPNRF
ลักษณะการลงทุน

สิทธิการเช่าช่วงทีดินซึงเป็ นทีตังของอาคารศู
O
นย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซาพระราม 2 เนื Oอที
รวม 53-2-38.4 ไร่ และสิ ท ธิ ก ารเช่ า อาคารศูน ย์ ก ารค้ า เซ็ น ทรั ล พลาซาพระราม 2
(บางส่วน) พร้ อมอาคารจอดรถ (บางส่วน) รวมทังงานระบบสาธารณู
O
ปโภค ระบบบําบัด
นําO เสียและสิงอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ทีเกี ยวเนืองกับศูนย์ การค้ าเซ็นทรั ลพลาซา
พระราม 2 เป็ นระยะเวลา 20 ปี คงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ 7 ปี (สัญญาสิ Oนสุด
วันที 15 สิงหาคม 2568) และกรรมสิทธิdในสังหาริ มทรัพย์ทีเกียวเนือง

พื Oนทีอาคาร

มีรายละเอียดพื Oนทีดังนี O
พื Oนทีใช้ สอย (Gross Area) รวมพื Oนทีจอดรถ ประมาณ 251,182 ตารางเมตร
พื Oนทีให้ เช่า (Leasable Area) ประมาณ 82,746 ตารางเมตร

โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3
ข้ อมูลทัวไปของศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3
ศูน ย์ ก ารค้ าเซ็ น ทรั ล พลาซา พระราม 3 ตังO อยู่บ นทํ า เลที ดีที สุด แห่ง หนึงของถนนสาธุป ระดิษฐ์ ซึงเป็ นพืนO ที
ต่อเนืองกันในเขตใจกลางกรุ งเทพมหานคร (สาทรและสีลม) และเป็ นทีตังของเขตชุ
O
มชนทีพักอาศัยและย่านธุรกิจทีสําคัญ
แห่งหนึงของกรุ งเทพฯ โดยศูนย์การค้ าตังอยู
O ่ทีเลขที 79, 79/1-79/2, 79/4-79/33 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขต
ยานนาวา กรุงเทพมหานคร ซึงอยูใ่ กล้ ยา่ นธุรกิจใจกลางเมืองของกรุงเทพมหานคร และมีการคมนาคมทีสะดวก

ส่วนที 1 หน้ า 4

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
แผนภาพแสดงทีตัง1 ของศูนย์ การค้ าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3

ภาพอาคารศูนย์ การค้ าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3

รายละเอียดของโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 (ข้ อมูล ณ วันที 31 ธันวาคม 2560)
ตารางดังต่อไปนีจO ะสรุ ปรายละเอียดเกียวกับทรั พย์สินของโครงการเซ็นทรั ลพลาซา พระราม 3 ทีกองทรัสต์
CPNREIT ลงทุนจากการรับโอนทรัพย์สนิ จากกองทุนรวม CPNRF
ลักษณะการลงทุน

สิทธิ การเช่าทีดินเนื Oอทีรวม 12-2-44.6 ไร่ และสิทธิ การเช่าอาคารศูนย์การค้ าเซ็นทรัล
พลาซาพระราม 3 (บางส่วน) และพื Oนทีจอดรถภายในอาคาร (ทังหมด)
O
เป็ นระยะเวลา
30 ปี คงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ 17 ปี (สัญญาสิ Oนสุดวันที 15 สิงหาคม 2578)
โดยกองทรั ส ต์ CPNREIT มี สิ ท ธิ ที จะต่ อ อายุส ัญ ญาเช่ า ได้ อี ก 2 คราว ๆ ละ 30 ปี
เนืองจากกองทุนรวม CPNRF ได้ ชําระค่าเช่าและเงินมัดจําตามเงือนไขแห่งสัญญาเช่า
ครังO เดียวเต็มจํานวน รวมทังกรรมสิ
O
ทธิdในงานระบบสาธารณูปโภคและสิงอํานวยความ

ส่วนที 1 หน้ า 5

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
สะดวกต่าง ๆ ทีเกียวเนืองกับศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซาพระราม 3 และกรรมสิทธิd ใน
สังหาริ มทรัพย์ทีเกียวเนือง
พื Oนทีอาคาร

มีรายละเอียดพื Oนทีดังนี O
พื Oนทีใช้ สอย (Gross Area) รวมพื Oนทีจอดรถ ประมาณ 169,740 ตารางเมตร
พื Oนทีให้ เช่า (Leasable Area) ประมาณ 36,285 ตารางเมตร

โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ นเกล้ า
ข้ อมูลทัวไปของศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ปิ นเกล้ า และอาคารสํานักงานปิ นเกล้ า
ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ปิ นเกล้ า เป็ นโครงการอสังหาริ มทรัพย์เพือการพาณิชย์ขนาดใหญ่ ตังอยู
O บ่ นถนนบรม
ราชชนนีซึงเป็ นถนนสายหลักด้ านตะวันตกของกรุ งเทพมหานคร โดยโครงการประกอบด้ วยอาคารศูนย์การค้ าเซ็นทรัล
พลาซา ปิ นเกล้ า อาคารสํานักงานปิ นเกล้ า ทาวเวอร์ A อาคารสํานักงานปิ นเกล้ า ทาวเวอร์ B และอาคารห้ างสรรพสินค้ า
เซ็นทรัล โดยศูนย์การค้ าและอาคารสํานักงานตังอยู
O ่ทีเลขที 7/3 ถึง 7/128, 7/129 ถึง 7/221, 7/222 ถึง 7/552 และ 7/553
ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอัมริ นทร์ เขตบางกอกน้ อย กรุงเทพฯ
แผนภาพแสดงทีตัง1 ของศูนย์ การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ปิ นเกล้ า อาคารสํานักงานปิ นเกล้ า ทาวเวอร์ A
และอาคารสํานักงานปิ นเกล้ า ทาวเวอร์ B

ส่วนที 1 หน้ า 6

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
ภาพอาคารศูนย์ การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ปิ นเกล้ า

อาคารสํานักงานปิ นเกล้ า ทาวเวอร์ A และอาคารสํานักงานปิ นเกล้ า ทาวเวอร์ B

รายละเอียดของโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ นเกล้ า (ข้ อมูล ณ วันที 31 ธันวาคม 2560)
ตารางดังต่อ ไปนีจO ะสรุ ป รายละเอี ยดเกี ยวกับ ทรั พ ย์ สิน ของโครงการเซ็น ทรั ล พลาซา ปิ นเกล้ า ที กองทรั สต์
CPNREIT ลงทุนจากการรับโอนทรัพย์สนิ จากกองทุนรวม CPNRF
ลักษณะการลงทุน

สิทธิการเช่าช่วงทีดินทีเป็ นทีตังของอาคารศู
O
นย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ปิ นเกล้ า เนื Oอทีรวม
24-2-84 ไร่ และสิท ธิ ก ารเช่าอาคารศูน ย์ ก ารค้ าเซ็น ทรั ลพลาซา ปิ นเกล้ า (บางส่วน)
จํานวน 1 อาคาร และอาคารสํานักงานจํานวน 2 อาคาร (ทังอาคาร)
O
รวมทังที
O จอดรถยนต์
ส่วนที 1 หน้ า 7

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท

พื Oนทีอาคาร

ภายในอาคาร (บางส่วน) นอกจากนี O กองทรัสต์ CPNREIT ได้ เช่างานระบบและทรัพย์สิน
อื นที เกี ยวข้ อ งกับ โครงการเซ็ น ทรั ล พลาซา ปิ นเกล้ า เป็ นระยะเวลาประมาณ 15 ปี
คงเหลือระยะเวลาการเช่า ประมาณ 7 ปี (สัญญาสิ Oนสุดวันที 31 ธันวาคม 2567) และ
กรรมสิทธิdในสังหาริ มทรัพย์ทีเกียวเนือง
มีรายละเอียดพื Oนทีดังนี O
พื Oนทีใช้ สอย (Gross Area) รวมพื Oนทีจอดรถ ประมาณ 188,345 ตารางเมตร
พื Oนทีให้ เช่า (Leasable Area) ประมาณ 61,642 ตารางเมตร

โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต
ข้ อมูลทัวไปของศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต
ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต เป็ นศูนย์การค้ าขนาดใหญ่ทีมีความทันสมัยแห่งหนึงของจังหวัด
เชียงใหม่และภาคเหนือตอนบน โดยศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต ได้ เริ มเปิ ดดําเนินการมาตังแต่
O ปี
2536 โดยศูนย์การค้ าตังอยู
O เ่ ลขที 2 ถนนมหิดล 252-252/1 ถนนวัวลาย ตําบลหายยา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
ซึงถนนมหิดลเป็ นถนนสายหลักแห่งหนึงของจังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี O ศูนย์การค้ าดังกล่าวยังตังอยู
O ใ่ กล้ ท่าอากาศยาน
นานาชาติเชียงใหม่
แผนภาพแสดงทีตัง1 ของศูนย์ การค้ าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต

ส่วนที 1 หน้ า 8

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
ภาพอาคารศูนย์ การค้ าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต

รายละเอียดของโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต (ข้ อมูล ณ วันที 31 ธันวาคม 2560)
ตารางดังต่อไปนี Oจะสรุปรายละเอียดเกียวกับทรัพย์สนิ ของโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต ที
กองทรัสต์ CPNREIT ลงทุนจากการรับโอนทรัพย์สนิ จากกองทุนรวม CPNRF
ลักษณะการลงทุน

สิทธิการเช่าทีดินทีเป็ นทีตังของอาคารศู
O
นย์การค้ า อาคารอเนกประสงค์ ทีจอดรถยนต์ภายใน
อาคารรวมถึงถนนรอบโครงการและทางเข้ าออก (บางส่วน) ของโครงการเซ็นทรัลพลาซา
เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต เนื Oอทีรวม 32-3-56.85 ไร่ และสิทธิการเช่าอาคารศูนย์การค้ า (บางส่วน)
จํานวน 1 อาคาร อาคารอเนกประสงค์ (Multipurpose Hall) จํานวน 1 อาคาร รวมทังที
O จอด
รถยนต์ ภายใน 1 อาคาร (ตามสัดส่วนการใช้ งานของพืนO ทีอาคารศูนย์การค้ าและอาคาร
อเนกประสงค์ ทีกองทรั สต์ CPNREIT ลงทุน) นอกจากนี O กองทรั สต์ CPNREIT ได้ เช่างาน
ระบบและทรั พย์สินอืนทีเกียวข้ องกับโครงการกับโครงการเซ็นทรั ลพลาซา เชี ยงใหม่ แอร์
พอร์ ต เป็ นระยะเวลา 30 ปี คงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ 26 ปี (สัญญาสิ Oนสุดวันที 22
เมษายน 2587) และกรรมสิทธิdในสังหาริ มทรัพย์ทีเกียวเนือง

ส่วนที 1 หน้ า 9

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
อาคาร

มีรายละเอียดพื Oนทีดังนี O
พื Oนทีใช้ สอย (Gross Area) รวมพื Oนทีจอดรถ ประมาณ 122,991 ตารางเมตร
พื Oนทีให้ เช่า (Leasable Area) ประมาณ 37,490 ตารางเมตร

โครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีชและโรงแรมฮิลตัน พัทยา
ข้ อมูลทัวไปของศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช และโรงแรมฮิลตัน พัทยา
ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช ได้ รับการพัฒนาจนแล้ วเสร็ จและเริ มเปิ ดดําเนินงานในเดือนมกราคม
2552 เป็ นศูนย์การค้ าทีตังอยู
O ่ใกล้ ชายฝั งทะเลทีมีขนาดใหญ่ทีสุดในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีโรงแรมฮิ ลตัน
พัทยา ซึงเป็ นโรงแรมชันนํ
O าระดับ 5 ดาว ตังอยู
O ่ภายในโครงการบริ เวณเดียวกับศูนย์การค้ าและเริ มเปิ ดดําเนินงานในเดือน
พฤศจิกายน 2553 โดยศูนย์การค้ าและโรงแรมตังอยู
O ่เลขที 333/99 และเลขที 333/101 หมู่ 9 ถนนพัทยาสาย 1 ตําบล
หนองปรื อ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
แผนภาพแสดงทีตัง1 ของศูนย์ การค้ าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช และโรงแรมฮิลตัน พัทยา

ส่วนที 1 หน้ า 10

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
ภาพอาคารศูนย์ การค้ าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช

ภาพอาคารโรงแรมฮิลตัน พัทยา

รายละเอียดของโครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีชและโรงแรมฮิลตัน พัทยา
ตารางดังต่อไปนี Oจะสรุปรายละเอียดเกียวกับทรัพย์สนิ ของโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีชและโรงแรมฮิลตัน
พัทยา ทีกองทรัสต์ CPNREIT ลงทุน

ส่วนที 1 หน้ า 11

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
ลักษณะการลงทุน

โครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช
สิทธิการเช่า/เช่าช่วงอสังหาริ มทรัพย์ ซึงได้ แก่ อาคารและสิงปลูกสร้ างบางส่วนใน
ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช ประกอบด้ วยอาคารศูนย์การค้ า (บางส่วน)
และพืนO ทีจอดรถยนต์ภายในอาคาร (บางส่วน) โดยทรั พย์ สินทีเช่านีไO ม่รวม (1)
พื Oนทีในส่วนทีซีพีเอ็นพัทยาได้ ให้ เช่าแก่ผ้ เู ช่าพื Oนทีทีได้ มีการชําระค่าตอบแทนสิทธิ
การเช่าในลักษณะของสัญญาเช่าระยะยาว (ค่าเซ้ ง) และพื Oนทีทีอยูใ่ นระหว่างการ
ปรับปรุ ง หรื อมีแผนทีจะปรับปรุ งในศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช และ
(2) พื Oนทีจอดรถยนต์ในส่วนทีเป็ นไปตามสิทธิของซีพีเอ็นพัทยา และสิทธิการเช่า
ในงานระบบ ซึงได้ แก่ ระบบไฟฟ้ า ระบบสาธารณูปโภค ระบบโทรศัพท์ ลิฟ ท์
บัน ไดเลือน ระบบปรั บ ากาศ ระบบงานวิศวกรรม ระบบบํ า บัด นําO เสีย และสิง
อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ซึงติดตังและใช้
O
งานอยู่ในอาคารและสิงปลูกสร้ างใน
ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช รวมทังสิ
O ทธิใด ๆ ทีเกียวกับหรื อเกียวเนือง
กับ งานระบบดัง กล่า วกรรมสิ ท ธิd ใ นสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ซึ งได้ แ ก่ อุป กรณ์ ตกแต่ง
เครื องมือ เครื องใช้ ทังที
O ติดตรึงตราและไม่ติดตรึงตราถาวร รวมทังอุ
O ปกรณ์อืนใด ที
ใช้ เพื อวัต ถุ ป ระสงค์ ใ นการประดับ ตกแต่ ง หรื อ อํ า นวยความสะดวกให้ กั บ
ผู้ใช้ บริ การอาคารและสิงปลูกสร้ างในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช ซึงตังO
และ/หรื อติดตรึ งตราอยู่บริ เวณภายนอกหรื อภายในพื Oนทีของอาคารและสิงปลูก
สร้ างในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช หรื อบนพื Oนผิวของตัวอาคารและสิง
ปลูกสร้ างในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช และ/หรื อบริ เวณภายในพื Oนทีเช่า
ของผู้เช่าพื Oนทีในอาคารและสิงปลูกสร้ างในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช
ซึงซีพีเอ็นพัทยาเป็ นผู้มีกรรมสิทธิd รวมทังสิ
O ทธิ ใด ๆ ทีเกียวกับหรื อเกียวเนืองกับ
ทรัพย์สินดังกล่าว แต่ทงนี
ั O Oไม่ใช่ทรัพย์สินทีมีลกั ษณะเป็ นส่วนควบของอาคารและ
สิงปลูกสร้ างในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช
โรงแรมฮิลตัน พัทยา
สิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรั พย์ ซึงได้ แก่ อาคารและสิงปลูกสร้ างในโรงแรมฮิ ลตัน
พัทยา ประกอบด้ วย อาคารโรงแรม (ทังหมด)
O
และพื Oนทีจอดรถยนต์ภายในอาคาร
(ทังหมด)
O
และสิทธิการเช่าในงานระบบ ซึงได้ แก่ ระบบไฟฟ้ า ระบบสาธารณูปโภค
ระบบโทรศัพท์ ลิฟท์ บันไดเลือน ระบบปรั บอากาศ ระบบงานวิศวกรรม ระบบ
บําบัดนํ Oาเสีย และสิงอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ซึงติดตังและใช้
O
งานอยู่ในอาคาร
และสิงปลูกสร้ างโรงแรมฮิลตัน พัทยา รวมทังสิ
O ทธิใด ๆ ทีเกียวกับหรื อเกียวเนือง
กับงานระบบดังกล่าว และกรรมสิทธิd ในสังหาริ มทรัพย์ ซึงได้ แก่ อุปกรณ์ ตกแต่ง
เครื องมือ เครื องใช้ ทังที
O ติดตรึงตราและไม่ติดตรึงตราถาวร รวมทังอุ
O ปกรณ์อืนใดที
ใช้ เพือวัตถุประสงค์ในการประดับตกแต่งหรื ออํานวยความสะดวกให้ กบั ผู้พกั อาศัย
ส่วนที 1 หน้ า 12
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อาคาร

และผู้ใช้ บริ การอาคารและสิงปลูกสร้ างในโรงแรมฮิลตัน พัทยา ซึงตังO และ/หรื อติด
ตรึงตราอยูบ่ ริ เวณภายนอกหรื อภายในพื Oนทีของอาคารและสิงปลูกสร้ างในโรงแรม
ฮิลตัน พัทยา หรื อบนพื Oนผิวของตัวอาคารและสิงปลูกสร้ างในโรงแรมฮิลตัน พัทยา
ซึงซีพีเอ็นพัทยาเป็ นผู้มีกรรมสิทธิd รวมทังสิ
O ทธิ ใด ๆ ทีเกียวกับหรื อเกียวเนืองกับ
ทรัพย์สินดังกล่าว แต่ทงนี
ั O Oไม่ใช่ทรัพย์สินทีมีลกั ษณะเป็ นส่วนควบของอาคารและ
สิงปลูกสร้ างในโรงแรมฮิลตัน พัทยา
ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช
มีรายละเอียดพื Oนทีดังนี O
พื Oนทีใช้ สอย (Gross Area) รวมพื Oนทีจอดรถ ประมาณ 70,095 ตารางเมตร
พื Oนทีให้ เช่า (Leasable Area) ประมาณ 29,404 ตารางเมตร
โรงแรมฮิลตัน พัทยา
มีรายละเอียดพื Oนทีดังนี O
พื Oนทีใช้ สอย* (Gross Area) รวมพื Oนทีจอดรถ ประมาณ 49,686ตารางเมตร
จํานวนห้ องพัก 302 ห้ อง
หมายเหตุ: *พื Oนทีใช้ สอย (Gross Area) หมายถึง พื Oนทีห้ องพักและพื Oนทีอืน ๆ

หมายเหตุ: การลงทุนในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช และโรงแรมฮิลตัน พัทยา กองทรัสต์ CPNREIT
ไม่ได้ ลงทุนในทีดินอันเป็ นทีตังของทรั
O
พย์สินทังสองส่
O
วน แต่ซีพีเอ็นพัทยา ภายใต้ ร่างสัญญาเช่าพื Oนทีอาคาร (บางส่วน)
และสัญญาเช่าช่วงพื Oนทีอาคาร ยินยอมให้ กองทรัสต์ CPNREIT ลูกค้ าและคูส่ ญ
ั ญาของกองทรัสต์ CPNREIT ผู้เช่าพื Oนที
ในทรัพย์สนิ ทีเช่าตามสัญญาซึงเป็ นส่วนทีกองทรัสต์ CPNREIT จะเข้ าลงทุน ผู้เช่าช่วงทรัพย์สนิ จากกองทรัสต์ CPNREIT
รวมถึงผู้มาใช้ บริ การของโรงแรมฮิลตัน พัทยา สามารถใช้ ประโยชน์ในพื Oนทีทีกองทรัสต์ CPNREIT ไม่ได้ เข้ าลงทุนแต่
เกียวข้ องกับทรัพย์สินทีเช่าได้ อาทิเช่น พื Oนทีส่วนกลาง ทีจอดรถ และถนนรอบอสังหาริ มทรัพย์และทางเข้ าออกของ
ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช และโรงแรมฮิลตัน พัทยา โดยให้ ถือเป็ นพื Oนทีเพือใช้ ประโยชน์ร่วมกัน โดยไม่มี
ค่าตอบแทน โดยถือประโยชน์ของการดําเนินกิจการของศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช และโรงแรมฮิลตัน พัทยา
เป็ นสําคัญ
นอกจากนี O ภายใต้ สญ
ั ญาก่อตังสิ
O ทธิและการกระทําการ CPN ในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของซีพีเอ็นพัทยาและ
เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 ตกลงทีจะควบคุม ดูแล และดําเนินการ ใด ๆ ทีจําเป็ นในการป้องกันและเยียวยา เพือให้ ซีพี
เอ็นพัทยาซึงเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิd ในทรัพย์สินทีเช่าตามสัญญาเช่าอาคารโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช และ
ส่วนที 1 หน้ า 13
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โรงแรมฮิลตัน พัทยา และ/หรื อเซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 ซึงเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิdในทีดินและมีสิทธิครอบครองในทีดิน
อันเป็ นทีตังของโครงการเซ็
O
นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช และโรงแรมฮิลตัน พัทยา ตามสัญญาเช่าหลัก โดยเซ็นทรัลพัฒนา
พระราม 2 เป็ นผู้ให้ เช่าและเช่าช่วงทีดินดังกล่าวแก่ซีพีเอ็นพัทยา ปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดและเงือนไขในสัญญาทีนิติบคุ คล
ทังสองเป็
O
นคูส่ ญ
ั ญา อย่างเคร่งครัด ซึงรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงสัญญาเช่างานระบบ สัญญาซื Oอขายทรัพย์สนิ สัญญาเช่า
ช่วงอาคารและงานระบบ รวมทังเอกสารและสั
O
ญญาอืนใดทีเกียวเนืองและเกียวกับการลงทุนของกองทรัสต์ CPNREIT
ในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช และโรงแรมฮิลตัน พัทยา และ/หรื อการจัดหาประโยชน์ของกองทรัสต์ CPNREIT
ซึงมีบริ ษัทที CPN มีอํานาจควบคุม มีความเกียวข้ องหรื อเข้ าเป็ นคู่สญ
ั ญาในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช และ
โรงแรมฮิลตัน พัทยา โดยเฉพาะอย่างยิง CPN จะใช้ ความพยายามอย่างสุดความสามารถในการป้องกันและเยียวยา
(รวมถึงการให้ ความช่วยเหลือทางการเงินใด ๆ) เพือมิให้ ซีพีเอ็นพัทยา และ/หรื อเซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 ผิดนัด กระทํา
การฝ่ าฝื นเงือนไข หรื อก่อให้ เกิดเหตุแห่งการเลิกสัญญา หรื อกระทําผิดข้ อสัญญาใด ๆ ตามทีกําหนดไว้ ในสัญญาที
เกียวข้ อง
ผลการดําเนินงานของทรัพย์ สนิ แต่ ละโครงการสามารถสรุ ปรวมได้ ดังต่ อไปนี 1
พืน1 ที (ตร.ม.)

อัตราการเช่ า
(%)

รายได้ ค่าเช่ าและ
ค่ าบริการสําหรับงวด
(ล้ านบาท)

เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2

82,746

93.6%

114.0

เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3

36,285

77.7%

27.6

เซ็นทรัลพลาซา ปิ นเกล้ า

27,611

99.2%

84.3

โครงการ

อาคารสํานักงานปิ นเกล้ า ทาวเวอร์ A
และทาวเวอร์ B
เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต
เซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช
โรงแรมฮิลตัน พัทยา

34,031

84.6%

14.5

37,490
29,404
-

92.9%
97.6%
-

53.1
50.5
25.4

รวม/เฉลีย

247,567

91.0%

369.5
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2.5 ลักษณะการจัดหาประโยชน์
กองทรัสต์ CPNREIT มีวตั ถุประสงค์ทีจะสร้ างผลตอบแทนจากการลงทุนในระดับทีดีและต่อเนืองในระยะยาว
ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ โดยบริ ษัท ซีพีเอ็น รี ท แมเนจเมนท์ จํากัด (“บริ ษัทฯ”) ในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์ (REIT Manager)
มีหน้ าทีดําเนินการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ CPNREIT โดยการกําหนดนโยบายและกลยุทธ์ทีเหมาะสม
ในการบริ หารจัดการทรัพย์สินของกองทรัสต์ CPNREIT เพือสร้ างรายได้ ในเชิงพาณิชย์ให้ แก่กองทรัสต์ CPNREIT และ
ก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม โดยผู้จดั การกองทรัสต์จะทําสัญญาแต่งตังและว่
O
าจ้ างบริ ษัท เซ็นทรัล
พัฒนา จํากัด (มหาชน) (“CPN”) ซึงเป็ นบุคคลทีมีความเกียวโยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์ (จากการที CPN เป็ นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ร้อยละ 99.99 และผู้มีอํานาจควบคุมของผู้จดั การกองทรัสต์) โดย CPN มีประสบการณ์และความเชียวชาญใน
การพัฒ นาและบริ ห ารจัด การโครงการศูน ย์ ก ารค้ า และอาคารสํ า นัก งานมานานกว่ า 30 ปี ให้ ทํ า หน้ า ที ผู้บ ริ ห าร
อสังหาริ มทรัพย์ (Property Manager) ของทรัพย์สนิ ทีกองทรัสต์ CPNREIT เข้ าลงทุน ในส่วนทีเป็ นศูนย์การค้ าและอาคาร
สํานักงาน สําหรับทรัพย์สนิ ในส่วนทีเป็ นโรงแรมนันO กองทรัสต์ CPNREIT ให้ บริ ษัท ซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล จํากัด(“ผู้เช่าช่วง
ทรัพย์สิน” หรื อ “ซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล”) เช่าช่วงทรัพย์สินดังกล่าว (โดยมีลกั ษณะเป็ นการให้ เช่าเหมา) (โดย CPN ถือหุ้น
ในบริ ษัทย่อยผู้เช่าช่วงทรั พยสินดังกล่าวร้ อยละ 99.99) โดยผู้เช่าช่วงทรั พย์ สินได้ แต่งตังบริ
O ษัทในกลุ่ม Hilton ซึงเป็ น
เครื อข่ายการบริ หารจัดการโรงแรมในระดับนานาชาติ ให้ ทําหน้ าทีเป็ นผู้บริ หารโรงแรมฮิลตัน พัทยา ต่อไปตามเดิม โดย
กองทรัสต์ CPNREIT จะได้ รับประโยชน์ในรู ปของค่าเช่าคงทีและค่าเช่าผันแปรจากผู้เช่าช่วงทรัพย์ สินตามทีระบุไว้ ใน
สัญญา
และเพือให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ทีจะบริ หารทรัพย์สินทีกองทรัสต์ CPNREIT เข้ าลงทุนให้ ประสบความสําเร็ จใน
ระยะยาวและสามารถสร้ างผลตอบแทนในระดับทีดีให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ บริ ษัทฯ ในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์ มีกลยุทธ์
ในการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สนิ ทีกองทรัสต์ CPNREIT เข้ าลงทุนดังนี O:
• การติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งานของกองทรั ส ต์ CPNREIT ในแต่ล ะปี โดยเปรี ย บเที ย บกับ งบประมาณ
ประจําปี รวมถึงผลประกอบการของกองทรัสต์ CPNREIT ในอดีต และหากผลประกอบการของกองทรัสต์
CPNREIT ไม่เ ป็ นไปตามเป้ าหมายที กํ าหนดไว้ ผู้จัด การกองทรั ส ต์ จ ะวิเคราะห์ เพื อหาสาเหตุ รวมถึง
ปรับปรุ งและพัฒนาแผนการดําเนินงานร่ วมกับผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อ ผู้เช่าช่วงทรัพย์สินและ
ผู้บริ หารโรงแรม เพือให้ สามารถบรรลุเป้าหมายทีกําหนดไว้
• การวิเคราะห์ ข้อมูลตลาดและข้ อมูลลูกค้ าอย่างสมําเสมอ เพือปรั บเปลียนสัดส่วนประเภทของร้ านค้ า
ภายในศูนย์การค้ าอย่างเหมาะสมต่อความต้ องการของลูกค้ า ควบคูไ่ ปกับการสรรหาร้ านค้ าใหม่ ๆ จากทังO
ในประเทศและต่างประเทศ เพือยกระดับให้ ศนู ย์การค้ ามีความทันสมัยและสร้ างประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้ กบั
ลูกค้ า
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• การพัฒนาบุคลากรและยกระดับคุณภาพการให้ บริ การสูม่ าตรฐานสากล ตลอดจนการนําเทคโนโลยีใหม่ ๆ
มาใช้ เพือเพิมความพึงพอใจของลูกค้ า และลดต้ นทุนในการดําเนินธุรกิจ อาทิ การพัฒนาระบบจอดรถ จุด
ประชาสัมพันธ์ และห้ องนํ Oา เป็ นต้ น
• การสร้ างผลตอบแทนเพิมเติมจากอสังหาริ มทรัพย์ทีกองทรัสต์ CPNREIT เข้ าลงทุน โดยการพัฒนาและ
ปรับปรุ งอสังหาริ มทรัพย์ ได้ แก่ การปรับผังพื Oนทีและร้ านค้ า เพือเพิมประสิทธิภาพในการใช้ ประโยชน์พื Oนที
และการเพิมค่าเช่า รวมถึงการพัฒนาและปรับปรุ งศูนย์การค้ าและอาคารสํานักงาน เพือรักษาภาพลักษณ์
ทีดีและความทันสมัยต่อผู้เช่าและลูกค้ า
• การกําหนดอัตราค่าเช่าและค่าบริ การให้ มีความเหมาะสม
ลักษณะของการจัดหาประโยชน์โดยกองทรัสต์ CPNREIT ขึ Oนอยู่กับประเภทของทรัพย์สินว่าเป็ นศูนย์การค้ า/
อาคารสํานักงาน หรื อโรงแรม โดยมีลกั ษณะของการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สนิ แต่ละประเภทดังต่อไปนี O

การจัดหาประโยชน์ จากทรัพย์ สินประเภทศูนย์ การค้ าและอาคารสํานักงาน
สํ า หรั บ ทรั พ ย์ สิ น ประเภทศูน ย์ ก ารค้ า และอาคารสํ า นัก งาน กองทรั ส ต์ CPNREIT มี น โยบายในการจัด หา
ประโยชน์จากทรัพย์สินประเภทนี O โดยการนําพื Oนทีของทรัพย์สินออกให้ เช่าแก่ผ้ ูเช่า โดยบริ ษัทฯ ได้ แต่งตังO CPN ให้ ทํา
หน้ าทีผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ (Property Manager) โดย CPN จะจัดการและบริ หารงานทีเกียวข้ องกับอสังหาริ มทรัพย์
ได้ แก่ การนําทรัพย์สนิ ไปจัดหาประโยชน์ในรูปของการให้ เช่าพื Oนที รวมถึงการให้ บริ การทีเกียวข้ องกับการให้ เช่าพื Oนที ตาม
นโยบายและแผนธุรกิจของผู้จดั การกองทรัสต์ การจัดหาผู้เช่าพื Oนทีภายในโครงการ การติดต่อ ประสานงานและอํานวย
ความสะดวกให้ แก่ผ้ เู ช่าพื Oนที การจัดเก็บค่าเช่าและค่าบริ การเพือนําส่งกองทรัสต์ CPNREIT ตลอดจนการบํารุงรักษาและ
ซ่อมแซมอสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์ CPNREIT ให้ อยูใ่ นสภาพทีดีและพร้ อมจัดหาประโยชน์ ทังนี
O O กองทรัสต์ CPNREIT
จะเข้ าทําสัญญาเช่ากับผู้เช่าพื Oนทีหรื อผู้รับบริ การโดยตรง โดยสัญญาทีกองทรัสต์ CPNREIT เข้ าทําโดยส่วนใหญ่ จะมี
ความเป็ นมาตรฐาน โดยมีหลักเกณฑ์และเงือนไขหลักของสัญญาทีคล้ ายคลึงกันสําหรับผู้เช่าพื Oนทีหรื อผู้รับบริ การทุกราย

รายละเอียดของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ แสดงตามตารางด้ านล่ างดังนี 1
ชือผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
วันทีจดทะเบียนจัดตังเป็
O นบริ ษัทมหาชน
จํากัด
ทุนจดทะเบียน
ลักษณะการดําเนินธุรกิจ
ผู้ถือหุ้นใหญ่

บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
19 กรกฎาคม 2537
2,244 ล้ านบาท
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
บริ ษัท เซ็นทรัลโฮลดิ Oง จํากัด
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ความเกียวข้ องทางธุรกิจกับผู้จดั การ
กองทรัสต์
คณะกรรมการบริ ษัท

คณะกรรมการลงชือผูกพัน

ค่าตอบแทนทีได้ รับจากการบริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์

ผู้ถือหุ้นใหญ่
นายสุทธิชยั จิราธิวฒ
ั น์
นายสุทธิธรรม จิราธิวฒ
ั น์
นายสุทธิเกียรติ จิราธิวฒ
ั น์
นายสุทธิชาติ จิราธิวฒ
ั น์
นายปริ ญญ์ จิราธิวฒ
ั น์
นายกอบชัย จิราธิวฒ
ั น์
นายสุทธิศกั ดิd จิราธิวฒ
ั น์
นายไพฑูรย์ ทวีผล
นายการุณ กิตติสถาพร
นายปรี ชา เอกคุณากูล
นางโชติกา สวนานนท์
นายวีรวัฒน์ ชุติเชษฐ์ พงศ์
นายสุทธิธรรม จิราธิวฒ
ั น์
นายปริ ญญ์ จิราธิวฒ
ั น์
นายกอบชัย จิราธิวฒ
ั น์
นายปรี ชา เอกคุณากูล
กรรมการสองในสีคนนี O ลงลายมือชือร่วมกันและประทับตรา
สําคัญของบริ ษัท
ค่ า ธรรมเนี ย มการเก็ บ ค่า เช่ า และค่า บริ ก ารในนามของ
กองทุนรวมได้ รับในอัตราไม่เกินร้ อยละ 3 ของรายได้ คา่ เช่า
และค่าบริ การสุทธิของกองทุนรวม
ค่านายหน้ าจากการจัดหาผู้เช่าและการบริ หารจัดการผู้เช่า
ทุกประเภทของกองทุนรวม เมือมีการทําสัญญาเช่ากับผู้
เช่ารายใหม่หรื อมีการต่อสัญญาโดยคํานวณจากอัตราค่า
เช่ารายเดือนของผู้เช่ารายนันๆ
O ในอัตรา 0.5 – 1.5 เดือน
และร้ อยละ 3 ของค่าสิทธิการเช่าล่วงหน้ าได้ รับจากผู้เช่าซึง
อัตรานี Oขึ Oนอยูก่ บั ประเภทและอายุของสัญญาเช่า
ค่าธรรมเนียมการบริ หารอสังหาริ มทรั พย์ ในอัตราไม่เกิน
ร้ อยละ 0.28 ของมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนจาก
รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ทีรับรองโดยทรัส
ตี ข องกองทรั ส ต์ ใ นแต่ล ะเดื อ น ซึงคํ า นวณ ณ วัน ทํ า การ
สุดท้ ายของเดือน ทังนี
O Oไม่รวมมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์เพือการ
ลงทุนประเภทโรงแรม
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ค่ า ธรรมเนี ย มพิ เ ศษเพื อสร้ างแรงจู ง ใจในการบริ ห าร
(Incentive Fee) ในอัต ราไม่เ กิ น ร้ อยละ 2.35 ของรายได้
สุท ธิ จ ากอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ซึ งหมายถึ ง รายได้ ทังO หมดที
กองทุนรวมได้ รับจากอสังหาริ มทรั พย์ หักด้ วยต้ นทุนและ
ค่าใช้ จ่ายทังหมดที
O
เกิดขึ Oนจากการจัดหาผลประโยชน์จาก
อสังหาริ มทรัพย์
ค่าธรรมเนียมการซื Oอและขายอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุน
รวม ได้ รับในอัตราร้ อยละ 1.5 ของมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ที
กองทุนรวมมีการลงทุนเพิม และได้ รับในอัตราร้ อยละ 0.75
ของมูลค่าการขายอสังหาริ มทรัพย์ออกจากกองทุนรวม
ค่าธรรมเนียมในการควบคุมงานด้ านการปรับปรุ งและ/หรื อ
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวม ในอัตรา ร้ อยละ 2
ของมู ล ค่ า ต้ นทุ น ในการปรั บปรุ งและ/หรื อพั ฒ นา
อสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวม ทังO นี O ต้ นทุนการปรั บปรุ ง
และ/หรื อพัฒนาดังกล่าวรวมถึงต้ นทุนในการซื Oอพื Oนทีซึงจะ
ได้ ทําการปรับปรุงและ/หรื อพัฒนาคืนจากผู้เช่ารายเดิมด้ วย
แต่ ไ ม่ ร วมค่ า ใช้ จ่ า ยในการออกแบบ ค่ า ที ปรึ ก ษาหรื อ
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพอืนๆ

บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) มีประสบการณ์ในการบริ หารศูนย์การค้ ามากกว่า 30 ปี โดย ณ วันที 31
ธันวาคม 2560 มีศนู ย์การค้ าภายใต้ การบริ หาร 32 ศูนย์ ทังในเขตกรุ
O
งเทพมหานครและปริ มณฑล และในจังหวัดทีเป็ น
ศูนย์กลางการค้ าและการท่องเทียวทีสําคัญของแต่ละภูมิภาค และอาคารสํานักงาน 7 แห่ง โดยมีอสังหาริ มทรัพย์ทีอาจ
แข่งขันกับอสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์คือ ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเฟสติวลั เชียงใหม่ ซึงตังอยู
O ่ใกล้ กบั ศูนย์การค้ าเซ็นทรัล
พลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต รวมถึงศูนย์การค้ าเซ็นทรัลมารี น่าและศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี ซึงตังอยู
O ่ใกล้ กบั
ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช
อย่างไรก็ตาม ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลมารี น่า (ซึงตังอยู
O ่ในเมืองพัทยาและอยู่ห่างจากศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเฟสติวลั
พัทยา บีช ประมาณ 2 กิโลเมตร) ไม่ได้ แข่งขันกับศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช เนืองจากทังสองโครงการมี
O
กลุม่
ลูกค้ าเป้าหมายคนละระดับกัน โดยศูนย์การค้ าเซ็นทรัลมารี น่าซึงมีขนาดเล็กกว่า จะมุ่งเน้ นกลุม่ ลูกค้ าในระดับทีตํากว่า
ของศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช ในส่วนของศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี (ซึงตังอยู
O ่ห่างจากศูนย์การค้ า
เซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช ประมาณ 60 กิโลเมตร) ศูนย์การค้ าดังกล่าวไม่ได้ แข่งขันกับศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเฟสติวัล
พัทยา บีช โดยตรง เนืองจากทังสองโครงการตั
O
งอยู
O ่คนละพื Oนทีกัน ทําให้ ทงสองโครงการดั
ัO
งกล่าวมีกลุม่ ลูกค้ า (Shopper)
ต่างกัน โดยศูนย์การค้ าทังสามศู
O
นย์ดงั กล่าวมีแนวคิดของศูนย์ ตําแหน่งทางการตลาด จุดเด่น รวมถึงผู้เช่าหลัก (Anchor
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Tenant) ทีแตกต่างกัน ในส่วนของศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา เชี ยงใหม่ แอร์ พอร์ ต และศูนย์ การค้ าเซ็นทรั ลเฟสติวลั
เชียงใหม่ (ซึงตังอยู
O ห่ ่างกันประมาณ 8-11 กิโลเมตร) ทังสองศู
O
นย์การค้ ามีแนวคิดของศูนย์ ตําแหน่งทางการตลาด จุดเด่น
รวมถึงผู้เช่าหลักทีแตกต่างกัน ทําให้ ทงสองศู
ัO
นย์การค้ าไม่ได้ แข่งขันกัน
ทังนี
O O การที CPN มีการพัฒนาโครงการศูนย์การค้ าในพื Oนทีใกล้ เคียงกันในบางพื Oนที เนืองจาก CPN เห็นว่าพื Oนที
ดังกล่าวมีพัฒนาการทางเศรษฐกิจและศักยภาพทางธุรกิจในระยะยาวทีดี อันเป็ นผลจากพืนO ทีมีการพัฒนาการทาง
เศรษฐกิจและสังคม และมีความเจริ ญมากขึ Oนอย่างต่อเนือง ทําให้ จํานวนประชากรและกําลังซื Oอของประชากรในพื Oนที
ดังกล่าวและพื Oนทีใกล้ เคียงกัน เพิมมากขึ Oนอย่างต่อเนือง เช่นกัน โดยฝ่ ายบริ หารของ CPN และทีมงานได้ มีการศึกษาและ
ประเมินปั จจัยทีเกี ยวข้ อง และเห็นว่าการพัฒนาและก่อสร้ างโครงการศูนย์ การค้ าใหม่ในพืนO ทีใกล้ เคียงกับโครงการ
ศูนย์การค้ าทีมีอยู่เดิม จะไม่กระทบต่อความต้ องการเช่าพื Oนที (Cannibalization) ในโครงการทีมีอยู่เดิม เนืองจากมีความ
ต้ องการเช่าพื Oนที (Space Demand) ในระยะยาวทีเพียงพอสําหรับทังโครงการที
O
มีอยู่เดิมและโครงการทีจะพัฒนาและ
ก่อสร้ างเพิมเติม
อนึง โอกาสทีจะเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจระหว่างกองทรัสต์ CPNREIT และ CPN มี
ไม่มากนัก เนืองจากการตัดสินใจเลือกเช่าพื Oนทีจะขึ Oนอยู่กบั ความต้ องการของผู้เช่าแต่ละรายในการเลือกพื Oนทีซึงจะขึ Oนอยู่
กับทําเลทีตังของอาคารสํ
O
านักงานหรื อศูนย์การค้ า และขนาดของพื Oนที รวมทังโครงการต่
O
าง ๆ ของ CPN ก็มีความแตกต่าง
กัน ทังในแง่
O
ของกลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย การให้ บริ การ สถาปั ตยกรรมและการตกแต่ง และทําเลทีตังO ซึงล้ วนแต่เป็ นปั จจัย
สําคัญในการตัดสินใจเข้ าใช้ บริ การของลูกค้ าผู้เช่าพื Oนที ดังนันO ลูกค้ าผู้เช่าพื Oนทีจึงเป็ นผู้กําหนดและตัดสินใจว่าจะเลือกเช่า
พื Oนทีในโครงการศูนย์การค้ าหรื ออาคารสํานักงานโครงการใด ให้ ตรงตามความต้ องการของตนเองเป็ นหลัก
นอกจากนี O กองทรัสต์ CPNREIT ได้ ว่าจ้ าง CPN ให้ บริ หารทรัพย์สินของกองทรัสต์ ในส่วนทีเป็ นศูนย์การค้ าและ
อาคารสํานักงาน ผ่านโครงสร้ างสัญญาทีจะสร้ างแรงจูงใจให้ แก่ CPN ในการสร้ างผลกําไรในระดับทีดีให้ แก่กองทรัสต์
CPNREIT อย่างต่อเนือง โดยมีวตั ถุประสงค์เพือให้ CPN มีการบริ หารจัดการทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ CPNREIT ทังในส่
O วน
ทีเป็ นศูนย์ การค้ าและอาคารสํานักงาน เพือเพิมรายได้ ค่าเช่าและค่าบริ การ โดยมีการควบคุมต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายที
เกียวข้ องให้ อยูใ่ นระดับทีเหมาะสม อันจะช่วยลดความเสียงจากการเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ได้ อีกทางหนึง
อนึง ในการทีกองทรัสต์ CPNREIT ได้ เข้ าลงทุนในพื Oนทีของศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช ในครังO นี O เป็ น
การลงทุนในพื Oนทีบางส่วน โดยพื Oนทีของศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช ทีกองทรัสต์ CPNREIT ยังไม่ได้ เข้ าลงทุน
เป็ นพืนO ทีทีอยู่ระหว่างการปรั บปรุ งหรื อมีแผนทีจะปรั บปรุ งโดย CPN เพือเพิมศักยภาพในเชิ งพาณิ ชย์ (Commercial
Enhancement) ให้ แก่พื Oนทีดังกล่าว รวมถึงศักยภาพในการแข่งขันของศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช ในภาพรวม
ซึงจะส่งผลดีตอ่ พื Oนทีในส่วนทีกองทรัสต์ CPNREIT ได้ เข้ าลงทุนด้ วย โดยทาง CPN จะให้ สทิ ธิในการปฏิเสธก่อน (Right of
First Refusal) ในการลงทุนในพื Oนทีดังกล่าวแก่กองทรัสต์ CPNREIT
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จากรู ปแบบการจัดหาประโยชน์ดงั ทีกล่าวข้ างต้ น รายได้ หลักทีกองทรัสต์ CPNREIT จะได้ รับจากการลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์ประเภทศูนย์การค้ าและอาคารสํานักงานจะเป็ นรายได้ ค่าเช่าและค่าบริ การซึงเกิดจากการนําพื Oนทีของ
ทรัพย์สินประเภทศูนย์การค้ าและอาคารสํานักงานทีกองทรัสต์ CPNREIT ลงทุน ออกให้ เช่าและให้ บริ การทีเกียวเนืองกับ
การให้ เช่าพื Oนที แก่ลกู ค้ าทีเป็ นผู้ประกอบการธุรกิจค้ าปลีกและบริ การประเภทต่างๆ (สําหรับศูนย์การค้ า) และลูกค้ าทีเป็ น
องค์กรธุรกิจ หน่วยงานราชการ สถาบันการเงิน (สาขาของธนาคารพาณิชย์และห้ องค้ าหลักทรัพย์) สถาบันการศึกษา (เช่น
โรงเรี ยนกวดวิชา สถาบันภาษา ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ) ฯลฯ (สําหรับอาคารสํานักงาน) โดยกองทรัสต์ CPNREIT จะ
คิดค่าเช่าและค่าบริ การทีเกียวเนืองกับการให้ เช่าพื Oนที ตามขนาด ทีตังของพื
O
Oนทีเช่า รู ปแบบการเช่า ระยะเวลาทีเช่าและ
ประเภทของการเช่า นอกจากนี O กองทรัสต์ CPNREIT จะยังมีรายได้ อืนๆ ในรูปของรายได้ สว่ นทีเกียวเนืองกับรายได้ คา่ เช่า
และค่าบริ การ เช่น ค่าบริ การทีจอดรถ ค่าป้ายโฆษณา เป็ นต้ น
ผู้เช่ารายใหญ่ สิบอันดับตามสัดส่วนค่าเช่าและค่าบริ การของกองทรั สต์ CPNREIT ณ เดือน ธันวาคม 2560
สามารถแสดงได้ ตามตารางด้ านล่าง
ผู้เช่ า
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

บริ ษัท สรรพสินค้ าเซ็นทรัล จํากัด
บริ ษัท ยัสปาล จํากัด
บริ ษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์กรุ๊ป
จํากัด
บริ ษัท ยูนิโคล่ (ประเทศไทย) จํากัด
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รี เทล จํากัด
บริ ษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป
จํากัด
บริ ษัท เซ็นทรัล วัตสัน จํากัด
บริ ษัท คอมเซเว่น จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท รี โน (ประเทศไทย) จํากัด

ประมาณการสัดส่ วนค่ าเช่ า ณ
เดือนธันวาคม 2560
2.34%
2.32%
2.29%
1.61%
1.52%
1.36%
1.30%
1.19%
1.07%
1.06%

ผู้เช่ารายใหญ่ของกองทรัสต์ทีเป็ นกลุม่ บุคคลทีเกียวข้ องกับผู้จดั การกองทรัสต์จากการเป็ นกิจการทีเกียวข้ องกับ
CPN ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้จดั การกองทรัสต์ ได้ แก่ บริ ษัท สรรพสินค้ าเซ็นทรัล จํากัด บริ ษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รี เทล จํากัด
บริ ษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ ป จํากัด และบริ ษัท เซ็นทรัล วัตสัน จํากัด ซึงคิดเป็ นสัดส่วนประมาณ 16.07% ของรายได้
ค่าเช่าและค่าบริ การ ซึงผู้จดั การกองทรัสต์ได้ สอบทานวิเคราะห์อตั ราค่าเช่าของกลุม่ บริ ษัททีเกียวข้ องกันแล้ วพบว่า อัตรา
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ค่าเช่าอยู่ในอัตราทีใกล้ เคียงกับอัตราค่าเช่าของผู้เช่ารายใหญ่อืนๆ ทีประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันและเช่าพื Oนทีอยู่ใน
หลายศูนย์การค้ าของกองทรัสต์ โดยอัตราค่าเช่าอาจแตกต่างกันตามชันO ทีตังO และลักษณะทางกายภาพของพื Oนทีเช่า

การจัดหาประโยชน์ จากประเภทโรงแรม
ภายหลังจากทีกองทรัสต์ CPNREIT ได้ เข้ าลงทุนในทรัพย์สินหลักในส่วนทีเป็ นโรงแรมฮิลตัน พัทยา กองทรัสต์
CPNREIT ได้ ให้ เช่าช่วงทรัพย์สินดังกล่ว (โดยมีลกั ษณะเป็ นการให้ เช่าเหมา) แก่ซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล ซึงเป็ นบริ ษัทย่อย
ร้ อยละ 99.99 ของ CPN เพือนําไปจัดหาประโยชน์ตอ่ ไป โดยซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล ยังคงแต่งตังกลุ
O ม่ ฮิลตันซึงเป็ นเครื อข่าย
การบริ หารโรงแรมในระดับนานาชาติ ตามเงือนไขสัญญาบริ หารโรงแรมทีมีอยูใ่ นปั จจุบนั ให้ ทําหน้ าทีเป็ นผู้บริ หารโรงแรม
ฮิลตัน พัทยา ต่อไปตามเดิม ในการนําทรัพย์สนิ หลักในส่วนทีเป็ นโรงแรมฮิลตัน พัทยา ออกให้ เช่าช่วงแก่ซีพีเอ็น พัทยา โฮ
เทล กองทรัสต์ CPNREIT ได้ เข้ าทําสัญญาเช่าช่วงฉบับแรกหลังจากทีกองทรัสต์ CPNREIT เข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ ดังกล่าว
ซึงมีอายุสญ
ั ญาตังแต่
O 1 ธันวาคม ถึง 30 ธันวาคม 2560 และเมือสิ Oนสุดสัญญาเช่าช่วงดังกล่าว ทังกองทรั
O
สต์ CPNREIT
และซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล สามารถใช้ สิทธิในการต่ออายุสญ
ั ญาได้ อีก 3 คราว ๆ ละ 3 ปี โดยมีการคิดค่าเช่าทังในรู
O ปแบบ
ค่าเช่าคงที (Fixed Rent) และค่าเช่าแปรผัน (Variable Rent)
ทังนี
O O ค่าเช่าทีกองทรัสต์ CPNREIT จะได้ รับจากการให้ เช่าช่วงทรัพย์สินในส่วนทีเป็ นโรงแรมฮิลตัน พัทยา ซึงอยู่
ในรูปแบบค่าเช่าคงทีและค่าเช่าแปรผัน โดยค่าเช่าจะประกอบไปด้ วยค่าเช่าคงทีไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของค่าเช่าทังหมด
O
อัน
เป็ นการลดความเสียงบางส่วนของความผันผวนของรายได้ ค่าเช่าอันเนืองจากผลการดําเนินงานของโรงแรมและเป็ นไป
ตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) โดยประมาณการ
กําไรก่อนค่าเสือมราคาและค่าตัดจําหน่าย ดอกเบี Oยและภาษี เงินได้ หักเงินสํารองสําหรับการซ่อมแซม ปรับปรุ ง (FF&E
Reserve Deduction) สําหรับปี 2561 มีจํานวนประมาณ 296 ล้ านบาท (อ้ างอิงจากประมาณการงบกําไรขาดทุนและงบ
ประกอบรายละเอียดรายได้ จากการลงทุนสุทธิตามสมมติฐานสําหรับช่วงเวลาประมาณการตังแต่
O วนั ที 1 มกราคม ถึงวันที
31 ธันวาคม 2561) ซึงอยู่ในระดับทีสามารถสร้ างความมันใจได้ ว่าทรัพย์สินหลักทีกองทรัสต์ CPNREIT จะเข้ าลงทุน ใน
ส่วนทีเป็ นโรงแรมฮิลตัน พัทยา จะมีผลการดําเนินงานและกําไรทีเพียงพอในการจ่ายชําระค่าเช่าคงทีในปี 2561 จํานวน
210 ล้ านบาท ให้ แก่กองทรัสต์ CPNREIT ประกอบกับทําเลทีตังและศั
O
กยภาพในเชิงพาณิชย์ของทรัพย์สินอันจะส่งผลถึง
ความสามารถในการเติบโตของผลการดําเนินงานของทรัพย์สินในอนาคต โดยรายละเอียดการจัดหาผลประโยชน์สําหรับ
ทรัพย์สนิ หลักส่วนทีเป็ นโรงแรมฮิลตัน พัทยา เป็ นดังนี O
เว้ นแต่กรณีทีมีการเลือนการชําระค่าเช่าและการยกเว้ นค่าเช่าอันเนืองมาจากเหตุสดุ วิสยั หรื อการเลือนชําระค่า
เช่ากรณีปรับปรุงหรื อซ่อมแซมใหญ่ (Renovation) ตามทีกําหนดไว้ ในสัญญาเช่าช่วง ซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล ตกลงชําระค่า
เช่ า ให้ แ ก่ ก องทรั ส ต์ CPNREIT ตามข้ อ กํ า หนดและเงื อนไขของสัญ ญาเช่ า ช่ ว ง โดยค่ า เช่ า ภายใต้ ส ัญ ญาเช่ า ช่ ว ง

ส่วนที 1 หน้ า 21

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
ประกอบด้ วยค่าเช่า 2 ส่วน ได้ แก่ ค่าเช่าคงทีและค่าเช่าแปรผัน โดยใช้ หลักเกณฑ์คํานวณตามระยะเวลาการเช่าช่วงจริ ง
โดยใช้ วิธีการคํานวณ ซึงมีรายละเอียดดังต่อไปนี O
การคํานวณค่ าเช่ าตัง1 แต่ วันทีสัญญาเช่ าช่ วงมีผลใช้ บังคับจนถึงสิน1 ปี 2560
• ค่ าเช่ าคงที (Fixed Rent)
ซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล ตกลงจะชําระค่าเช่าคงทีสําหรับทรัพย์สินประเภทอาคาร สิงปลูกสร้ าง งานระบบ และ
สังหาริ มทรั พย์ ภายใน 45 วันนับจากวันสิ Oนไตรมาส โดยใช้ หลักเกณฑ์คํานวณตามระยะเวลาการเช่าช่วงจริ งสําหรับ
ช่วงเวลาตังแต่
O 1 ธันวาคม ถึง 31 ธันวาคม 2560 โดยค่าเช่าคงทีต่อปี ของปี 2560 คํานวณจากค่าเช่าคงทีต่อปี ของปี 2561
ปรั บลดด้ วยอัตราร้ อยละ 3.5 ต่อปี โดยแบ่งชํ าระจํ านวนเท่า ๆ กันในแต่ละไตรมาส ยกเว้ นไตรมาสแรกของการเริ ม
ระยะเวลาการเช่าช่วงตามสัญญาเช่าช่วง ให้ ใช้ หลักเกณฑ์คํานวณตามระยะเวลาการเช่าจริ ง โดยไตรมาสแรกของการเริ ม
ระยะเวลาการเช่าช่วงจะคิดตามอัตราส่วนของจํานวนวัน จากค่าเช่าคงทีรายไตรมาส หารด้ วยจํานวนวันในไตรมาสนันO ๆ
คูณด้ วยจํานวนวันนับจากวันทีสัญญาเช่าช่วงมีผลใช้ บงั คับจนถึงวันทีสิ Oนไตรมาส
• ค่ าเช่ าแปรผัน (Variable Rent)
ซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล ตกลงทีจะชําระค่าเช่าแปรผันสําหรับทรัพย์สินประเภทอาคาร สิงปลูกสร้ าง และงานระบบ
ภายใน 45 วันนับจากวันสิ Oนไตรมาส โดยใช้ หลักเกณฑ์คํานวณตามระยะเวลาการเช่าช่วงจริ งสําหรับช่วงเวลาตังแต่
O 1
ธันวาคม ถึง 31 ธันวาคม 2560 โดยใช้ วิธีการคํานวณทีกําหนดในข้ อค่าเช่าแปรผัน (Variable Rent) ด้ านล่างนี O
การคํานวณค่ าเช่ าตัง1 แต่ วันที 1 มกราคม 2561 จนถึงวันที 31 ธันวาคม 2563
• ค่ าเช่ าคงที (Fixed Rent)
ซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล ตกลงจะชําระค่าเช่าคงทีสําหรับทรัพย์สินประเภทอาคาร สิงปลูกสร้ าง งานระบบ และ
สังหาริ มทรั พย์ ภายใน 45 วันนับจากวันสิ Oนไตรมาส โดยใช้ หลักเกณฑ์คํานวณตามระยะเวลาการเช่าช่วงจริ งสําหรับ
ช่วงเวลาตังแต่
O วนั ที 1 มกราคม 2561 จนถึงวันที 31 ธันวาคม 2563 ในอัตราต่อปี ตามทีระบุในตารางด้ านล่าง โดยแบ่ง
ชําระเป็ นจํานวนเท่า ๆ กันในแต่ละไตรมาส
ปี

ค่ าเช่ าคงทีรายปี (บาท)

2561

210,000,000

2562

217,350,000

2563

224,957,250
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• ค่ าเช่ าแปรผัน (Variable Rent)
ซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล ตกลงจะชําระค่าเช่าแปรผันสําหรับทรัพย์สินประเภทอาคาร สิงปลูกสร้ าง และงานระบบ
ภายใน 45 วันนับจากวันสิ Oนไตรมาส โดยใช้ หลักเกณฑ์คํานวณตามระยะเวลาการเช่าช่วงจริ งสําหรับช่วงเวลาตังแต่
O วนั ที 1
มกราคม 2561 จนถึงวันที 31 ธันวาคม 2563 โดยจะคํานวณโดยใช้ เกณฑ์ยอดสะสม กล่าวคือ ในรอบปี บัญชีใด ๆ ค่าเช่า
แปรผันของไตรมาสปั จจุบนั คํานวณจากค่าเช่าแปรผันสะสม ณ วันทีสิ Oนสุดไตรมาสปั จจุบนั หักด้ วย ค่าเช่าแปรผันสะสม
ณ วันทีสิ Oนสุดไตรมาสทีแล้ วของปี เดียวกัน โดยค่าเช่าแปรผันดังกล่าวคํานวณได้ ดงั นี O
ค่าเช่าแปรผัน = ร้ อยละ 90 x ( ก – ข – ค – ง )
โดยที
ก

=

รายได้ รวมจากการประกอบธุรกิจโรงแรมฮิลตัน พัทยา ทังทางตรงและทางอ้
O
อมในรอบไตร

มาสสะสมนันO ทังO นี O ไม่รวมถึงภาษี มูลค่าเพิม ภาษี ธุรกิจเฉพาะ หรื อภาษี อืนใดในทํานองเดียวกัน ค่าบริ การ (Service
Charge) ทีเรี ยกเก็บจากผู้รับบริ การ รายได้ หรื อเงินทีได้ รับจากการจําหน่ายทรัพย์สิน ค่าสินไหมทดแทนทีได้ รับจากการ
ประกันภัย (ยกเว้ นค่าสินไหมทดแทนซึงได้ รับจากการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) เงิน
ค่าทดแทนการเวนคืนอสังหาริ มทรัพย์ และดอกเบี Oยรับ
ข

=

ต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายรวมจากการประกอบธุรกิจโรงแรมฮิลตัน พัทยา ในรอบไตรมาสสะสมนันO

ได้ แก่ ต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายอาหาร และเครื องดืม ต้ นทุนวัตถุดิบและของใช้ ในการดําเนินงาน (Operating Supplies) ต้ นทุน
และค่าใช้ จ่ายในการจัดหาอุปกรณ์ ทีใช้ ในการดําเนินงานทดแทนของเดิมหรื อเพิมเติม ต้ นทุนเงิ นเดือน ค่าแรง และ
ผลประโยชน์อืนทีจ่ายให้ แก่ลกู จ้ างและพนักงาน ต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายฝึ กอบรมลูกจ้ างและพนักงาน ต้ นทุนและค่าใช้ จ่าย
ด้ านการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายในการบํารุงรักษา ซ่อมแซม และตกแต่งโรงแรมฮิลตัน พัทยา ให้
อยู่ในสภาพดี ค่าเบียO ประกันภัย ค่าภาษี และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ (ยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบุคคล) ค่าธรรมเนียมในการ
บริ หารงานและค่าใช้ จ่ายทีผู้บริ หารโรงแรมฮิลตัน พัทยา เรี ยกเก็บ และต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายอืน ๆ ในการดําเนินงานและ
ประกอบธุรกิจโรงแรมฮิลตัน พัทยา ทังนี
O O ไม่รวมถึงภาษี มลู ค่าเพิม ภาษี ธุรกิจเฉพาะ หรื อภาษี อืนใดในทํานองเดียวกัน และ
ค่าใช้ จ่ายทีเกิดจากการซ่อมแซมโดยใช้ เงินทุนทีกันไว้ ในอดีตของซีพีเอ็นพัทยาในฐานะเจ้ าของทรัพย์สินเดิม และดอกเบี Oย
จ่าย ค่าธรรมเนียมทีเกียวกับการกู้ยืมเงินหรื อการจัดหาเงินทีไม่ใช่ค่าธรรมเนียมการทําธุรกรรมทางการเงินทีเกียวข้ องกับ
การประกอบธุรกิจของโรงแรมฮิลตัน พัทยา
ค

=

เงินสํารองสําหรับการซ่อมแซม ปรับปรุ ง จัดหาเพือทดแทนหรื อจัดหาเพิมเติมเฟอร์ นิเจอร์

อุปกรณ์ และพาหนะต่าง ๆ ของโรงแรมฮิลตัน พัทยา (FF&E Reserve Deduction) ตามทีระบุในสัญญาจ้ างบริ หารโรงแรม
ฮิลตัน พัทยา ซึงทําระหว่างซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล กับผู้บริ หารโรงแรมฮิลตัน พัทยา
ส่วนที 1 หน้ า 23

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
ง

=

ค่าเช่าคงทีในรอบไตรมาสสะสมนันO ตามทีกําหนดไว้ ในข้ อค่าเช่าคงที (Fixed Rent) ของการ

คํานวณค่าเช่าตังแต่
O วนั ทีสัญญาเช่าช่วงมีผลใช้ บงั คับจนถึงสิ Oนปี ^†‡ˆ และข้ อค่าเช่าคงที (Fixed Rent) ของการคํานวณ
ค่าเช่าตังแต่
O วนั ที ‰ มกราคม ^†‡‰ จนถึงวันที Š‰ ธันวาคม ^†‡Š (แล้ วแต่กรณี)
ถ้ าค่าเช่าแปรผันสะสม ณ วันทีสิ Oนสุดไตรมาสปั จจุบนั ทีคํานวณตามสูตรดังกล่าวมีจํานวนน้ อยกว่าศูนย์ ให้ ถือว่า
ค่าเช่าแปรผันดังกล่าวเท่ากับศูนย์ และหากค่าเช่าแปรผันสะสม ณ วันทีสิ Oนสุดไตรมาสปั จจุบนั ทีคํานวณตามสูตรดังกล่าว
มีจํานวนเกินกว่าร้ อยละ 50 ของค่าเช่าคงทีสะสม ณ วันทีสิ Oนสุดไตรมาสปั จจุบนั ค่าเช่าแปรผันดังกล่าวจะถูกปรับลดให้ มี
จํานวนร้ อยละ 50 ของค่าเช่าคงทีสะสม ณ วันทีสิ OนสุดไตรมาสนันO ๆ
ทังO นี O หากค่า เช่ า แปรผัน สะสม ณ วัน ที สินO สุด ไตรมาสที แล้ ว ที ซี พี เ อ็ น พัท ยา โฮเทล ได้ ชํ า ระแก่ ก องทรั ส ต์
CPNREIT มีจํานวนมากกว่าค่าเช่าแปรผันสะสม ณ วันทีสิ Oนสุดไตรมาสปั จจุบนั ทีซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล ควรจะชําระตาม
ผลลัพธ์ทีได้ จากการคํานวณตามสูตรการคํานวณค่าเช่าแปรผัน (Variable Rent) ตามข้ อมูลทางการเงินของซีพีเอ็น พัทยา
โฮเทล ทีปรากฏในรายงานทางการเงินทีจัดทําโดยซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล สําหรับการคํานวณค่าเช่าแปรผันรายไตรมาส
กองทรัสต์ CPNREIT ตกลงจะนําค่าเช่าแปรผันในส่วนทีได้ รับชําระเงินไว้ เกินดังกล่าวไปหักกลบกับค่าเช่าแปรผันของไตร
มาสถัดไปทีกองทรัสต์ CPNREIT มีสิทธิได้ รับจากซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล จนกระทังยอดค่าเช่าแปรผันดังกล่าวทีกองทรัสต์
CPNREIT รับชําระเกินจะคงเหลือเป็ นศูนย์ อย่างไรก็ดี ในไตรมาสสุดท้ ายของรอบปี บัญชี กองทรัสต์ CPNREIT ตกลงจะ
นํายอดคงเหลือของค่าเช่าแปรผันทีกองทรัสต์ CPNREIT ได้ รับชําระเกินทังหมดที
O
เหลืออยู่ดงั กล่าวไปหักกลบกับค่าเช่า
คงทีของไตรมาสสุดท้ ายทีกองทรัสต์ CPNREIT มีสิทธิ ได้ รับจากซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล อย่างไรก็ดี หากค่าเช่าคงทีในไตร
มาสสุด ท้ ายมีจํานวนเงิ น น้ อ ยกว่าค่าเช่าแปรผัน ที กองทรั ส ต์ CPNREIT ได้ รั บ ชํ า ระเกิ น ทังO หมดทีเหลืออยู่ กองทรั สต์
CPNREIT ตกลงจะนําเงินค่าเช่าแปรผันทีได้ รับไว้ เกินทังหมดคื
O
นให้ แก่ซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล ภายใน 15 วัน นับจากวันที
ผู้สอบบัญชีรับรองรายงานทางการเงินสําหรับรอบปี บัญชีของซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล
นอกจากนี O หากค่าเช่าแปรผันทีกองทรัสต์ CPNREIT ได้ รับสําหรับรอบปี บัญชีใด ๆ มีจํานวนมากกว่าหรื อน้ อย
กว่าค่าเช่าแปรผันสําหรับรอบปี บัญชีเดียวกันทีกองทรัสต์ CPNREIT ควรจะได้ รับตามผลลัพธ์ ทีได้ จากการคํานวณตาม
สูตรในการคํานวณค่าเช่าแปรผัน (Variable Rent) ตามข้ อมูลทางการเงินของซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล ทีปรากฏในรายงาน
ทางการเงินทีรับรองโดยผู้สอบบัญชีของซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล สําหรับปรับปรุ งค่าเช่าแปรผันประจํารอบปี บัญชี กองทรัสต์
CPNREIT จะชํ าระคืนค่าเช่าทีได้ รับไว้ เกิน หรื อซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล จะจ่ายชําระค่าเช่าทีชําระไว้ ขาด (แล้ วแต่กรณี)
ภายใน 15 วัน หลังวันทีผู้สอบบัญชีรับรองรายงานทางการเงินสําหรับรอบปี บัญชีของซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล
อย่างไรก็ดี ในกรณีทีข้ อกําหนดของกฎเกณฑ์ทางกฎหมายหลักทรัพย์ทีเกียวข้ องกับการชําระค่าเช่าคงที และ/
หรื อ ค่าเช่าแปรผันมีการแก้ ไขหรื อเปลียนแปลงไป กองทรัสต์ CPNREIT และซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล ตกลงจะพิจารณาและ
หารื อข้ อกําหนดและเงือนไขเกียวกับการชําระค่าเช่าคงที และ/หรื อ ค่าเช่าแปรผัน ต่อไป
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ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
ในกรณีทีซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล ไม่มีความสามารถในการชําระค่าเช่าดังกล่าวได้ เต็มจํานวนเมือถึงกําหนดชําระ
แล้ ว ให้ ถือว่าค่าเช่าในจํานวนทีกองทรัสต์ CPNREIT ไม่ได้ รับชําระ เป็ นค่าเช่าค้ างชําระ (Accrued Rental Revenue) และ
ให้ ซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล ชําระค่าเช่าค้ างชําระให้ แก่กองทรัสต์ CPNREIT ภายใน 30 วันนับจากวันทีถึงกําหนดชําระ ทังนี
O O
เว้ นแต่เป็ นกรณีการเลือนการชําระค่าเช่าหรื อการยกเว้ นค่าเช่าบางส่วนหรื อทังหมดอั
O
นเนืองมาจากเหตุสดุ วิสยั หรื อการ
เลือนการชําระค่าเช่าในเดือนทีมีปรับปรุงหรื อซ่อมแซมใหญ่ (Renovation)
อนึง การค้ างชําระค่าเช่าดังกล่าว ซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล จะต้ องชําระดอกเบี Oยจากการผิดนัดในอัตราร้ อยละ 15
ต่อปี โดยคํานวณตามจํานวนเงินทีค้ างชําระและจํานวนวันนับตังแต่
O วนั ทีถึงกําหนดชําระจนถึงวันทีชําระเสร็ จสิ Oน เว้ นแต่
การค้ างชําระค่าเช่าครังO แรกต่อปี และซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล ได้ ชําระค่าเช่าค้ างชําระดังกล่าวแล้ วภายใน 30 วันนับจากวันที
ถึงกําหนดชําระ ทังนี
O O หากซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล ชําระค่าเช่าค้ างชําระครังO แรกต่อปี เกินกําหนดระยะเวลา 30 วันดังกล่าว ซี
พีเอ็น พัทยา โฮเทล จะต้ องชําระดอกเบี Oยจากการผิดนัดในอัตราร้ อยละ 15 ต่อปี โดยคํานวณตามจํานวนเงินทีค้ างชําระ
และจํานวนวันนับตังแต่
O วนั ทีถึงกําหนดชําระจนถึงวันทีชําระเสร็ จสิ Oน
ในปี 2560 ทีผ่านมา บริ ษัท ซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล จํากัด ในฐานะผู้เช่าช่วง ได้ จ่ายค่าเช่าให้ กองทรัสต์ทงหมดเป็
ัO
น
จํานวน 25.4 ล้ านบาท ซึงเป็ นไปตามสัญญาเช่าช่วงอสังหาริ มทรัพย์ และสัญญาเช่าช่วงงานระบบและสัญญาเช่าอุปกรณ์
โดยค่าเช่ารับแบ่งเป็ น
ค่าเช่าคงที

16.9

ล้ านบาท

8.5

ล้ านบาท

ค่าเช่าแปรผัน

ผู้จัดการกองทรัสต์มีความเห็นว่ามีความเป็ นไปได้ สงู ทีผู้เช่าช่วงทรัพย์สินหลักจะสามารถปฏิบตั ิตาม
สัญ ญาได้ ต ลอดช่ ว งอายุส ัญ ญา เนื องจากค่ า เช่ า รายปี ที กํ า หนดชํ า ระมี ค วามสมเหตุส มผลและสอดคล้ อ งกับ ผล
ประกอบการทีผ่านมาในอดีตของโรงแรมฮิลตัน พัทยา และผู้บริ หารโรงแรมยังคงเป็ นกลุม่ ผู้บริ หารเดิม

2.6 เหตุการณ์ ทีสําคัญในปี
สําหรับงวดตังแต่
O วนั ที 29 พฤศจิกายน 2560 – 31 ธันวาคม 2560 มีเหตุการณ์สาํ คัญเกียวกับการดําเนินงานของ
กองทรัสต์ดงั ต่อไปนี O
1) ดําเนินการแปลงสภาพจากกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท เป็ น ทรัสต์เพือการลงทุนใน
สิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
2) ออกหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ CPNREIT เพือแลกกับการทรัพย์สนิ และภาระของกองทุนรวม CPNRF
3) ลงทุนเพิมเติมในทรัพย์สินทีกองทรัสต์ CPNREIT ลงทุนเพิมเติมครังO ที 1 ได้ แก่ โครงการศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเฟส
ติวลั พัทยา บีช และโรงแรมฮิลตัน พัทยา
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ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
4) เบิกใช้ เงินกู้ยืมจํานวนรวม 14,250 ล้ านบาท จากกลุม่ ผู้ให้ สินเชือทีเป็ นสภาบันการเงินภายในประเทศเพือนํามา
ลงทุนในทรัพย์สนิ ใหม่และจ่ายชําระเงินกู้เดิม
5) นําหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ CPNREIT เข้ าซื Oอขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมือวันที 14 ธันวาคม
2560

2.7 ความสัมพันธ์ กับกลุ่มธุรกิจของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ หรือผู้ถอื หน่ วยรายใหญ่
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) เป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่ของกองทรัสต์
โดยถือหน่วยทังสิ
O Oนร้ อยละ 26.69
แม้ วา่ บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) จะมีความสัมพันธ์กบั กองทรัสต์ทงในฐานะผู
ัO
้ ถือหน่วยรายใหญ่ และ
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์ กองทรัสต์มีกลไกและมาตรการในการคัดเลือกผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ตามทีระบุ
ไว้ ในหัวข้ อ 9.4 โดยคํานึงถึงการรักษาประโยชน์สงู สุดให้ กบั ผู้ถือหน่วยเป็ นสําคัญ

2.8 การกู้ยมื เงิน
กองทรัสต์ CPNREIT ได้ เข้ าทําสัญญากู้ยืมเงินกับสถาบันการเงินจํานวน 2 สัญญา ประกอบด้ วยวงเงินกู้ยืมเพือ
นํามาลงทุนในทรัพย์สนิ ทีจะลงทุนเพิมเติมครังO ที 1 และการปรับปรุงทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ CPNREIT กับกลุม่ ผู้ให้ สนิ เชือ
และวงเงินกู้ยืมเพือนําไปชําระหนี Oสินเชือเดิมกับธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) โดยมีรายละเอียดและเงือนไขสําคัญ
ของแต่ละสัญญาดังต่อไปนี O
สัญญาให้ ก้ ยู ืมกับกลุม่ ผู้ให้ สนิ เชือ
ผู้ให้ ก้ ู

ผู้ก้ ู
วงเงินกู้ (ล้ านบาท)

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคาออมสิน
ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)
ทรัสตี กระทําในนามของทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
CPN รี เทล โกรท
- วงเงินสินเชือ ก1 : 12,700 ล้ านบาท
เพือนําไปชําระราคาลงทุนในทรัพย์สินทีกองทรัสต์ CPNREIT ลงทุนเพิมเติม
ครังO ที 1 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายทีเกียวข้ องต่างๆ
- วงเงินสินเชือ ก2: 1,550 ล้ านบาท
เพือนําไปชําระค่าใช้ จ่ายสําหรับการปรับรุ งซ่อมแซมทรัพย์สิน หรื อชําระเงิน
คืนให้ แก่ผ้ กู ้ ูสําหรับค่าใช้ จ่ายทีผู้ก้ ูได้ ทดรองจ่ายไปแล้ วเกียวกับการปรับปรุ ง
ซ่อมแซมทรัพย์สนิ
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ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
- วงเงินสินเชือ ข: 7,125 ล้ านบาท
เพือนําไปชําระเงินกู้และหนี Oทีถึงกําหนดชําระภายใต้ วงเงินสินเชือ ก
อัตราดอกเบี Oย
อัตราดอกเบี Oยอ้ างอิงระยะสันตลาดกรุ
O
งเทพ (BIBOR) บวกด้ วยอัตราคงทีต่อปี
ระยะเวลาการชํ าระคืน - วงเงินสินเชือ ก: วันทีครบกําหนดระยะเวลา 2 ปี นับจากวันทีในสัญญา
เงินกู้
- วงเงินสินเชือ ข: ชําระทุกๆ ครึงปี รวมทังหมด
O
28 งวด โดยงวดแรกเกิดขึ Oนใน
วันครึงปี แรกนับจากวันเบิกใช้ สนิ เชือ
การชําระดอกเบี Oย
งวดดอกเบี Oยมีกําหนดระยะเวลา 6 เดือน และกําหนดชําระเป็ นประจําทุกวัน
ครึงปี ยกเว้ นงวดดอกเบี Oยงวดแรกเกิดในวันสุดท้ ายของเดือนมกราคม 2561
หลักประกันการกู้ยืม
ไม่มี
ข้ อปฏิ บั ติ ท างการเงิ น อัตราส่วนหนี Oสินเงินกู้ยืมรวมต่อมูลค่าทรัพย์สนิ รวม
หลัก
- อัตราส่วนหนี Oเงินกู้ยืมรวมต่อมูลค่าทรัพย์สนิ รวมไม่เกินกว่าร้ อยละ 35 ตลอด
ระยะเวลาของสัญญา โดยคํานวณจากงบการเงินประจําปี งวดสิ Oนสุดวันที 31
ธันวาคมของทุกปี
- ในกรณี ที กองทรั ส ต์ CPNREIT มี อัน ดับ ความน่ า เชื อถื อ อยู่ใ นอัน ดับ ที
สามารถลงทุน ได้ (Investment Grade) ซึงเป็ นอัน ดับ ความน่า เชื อถื อ ครั งO
ล่าสุดทีได้ รับการจัดอันดับโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชือถือทีได้ รับความ
เห็ น ชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. เกิ น 1 ปี ภายหลัง วันที ของสัญ ญาฉบับนี O
กองทรัสต์ CPNREIT ต้ องดํารงสัดส่วนหนี Oสินต่อมูลค่าทรัพย์ สินรวมไม่เกิ น
กว่ า ร้ อยละ 60 โดยคํ า นวณจากงบการเงิ น ประจํ า ปี งวดสิ นO สุด วัน ที 31
ธันวาคมของทุกปี
อัตราส่วนความสามารถในการชําระหนี O (Debt Service Coverage Ratio)
- ผู้ก้ ูจะต้ องแจ้ งให้ ตวั แทนสินเชือทราบโดยทันที เมือผู้ก้ ูได้ ก่อหนี Oทางการเงิน
นอกเหนือจากหนี Oตามสัญญาฉบับนี O
- ผู้ก้ ูตกลงจะดําเนินการให้ อตั ราส่วนความสามารถในการชําระหนี Oของผู้ก้ ู ไม่
เกินอัตรา 1.2 เท่า ณ ทุกๆ สิ Oนปี บัญชีตามทีปรากฎในงบแสดงฐานะการเงิน

สัญญากู้ยืมกับธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
ผู้ให้ ก้ ู
ผู้ก้ ู
วงเงินกู้ (ล้ านบาท)

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
ทรัสตี กระทําในนามของทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
CPN รี เทล โกรท
- วงเงินที 1 : 1,918 ล้ านบาท
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วงเงินกู้เพือนําไปชําระหนี Oสินเชือตามสัญญาสินเชือของกองทุนรวม CPNRF
ทีโอนมายัง CPNREIT
- วงเงินที 2 : 1,918 ล้ านบาท
วงเงินกู้ยืมระยะยาวเพือนําไปชําระหนี Oเงินกู้ภายใต้ วงเงินที 1
อัตราดอกเบี Oย
- วงเงินที 1 : อัตราดอกเบี Oยคงที
- วงเงินที 2 : อัตราดอกเบี Oยคงทีและอัตราดอกเบี Oยเงินกู้ลกู ค้ ารายใหญ่ชนดี
ัO
(MLR) ลบด้ วยอัตราคงทีต่อปี
ระยะเวลาการชํ าระคืน - วงเงินที 1 : ชําระครังO เดียวทังจํ
O านวนภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันทีลง
เงินกู้
นามในสัญญานี O
- วงเงินที 2 : ชําระเป็ นรายงวด 6 เดือน รวมทังสิ
O Oน 18 งวด โดยชําระภายใน
วันทําการสุดท้ ายของเดือนมิถนุ ายน และเดือนธันวาคมของทุกปี
การชําระดอกเบี Oย
ชําระเป็ นรายงวด 6 เดือน ภายในวันทําการวันสุดท้ ายของเดือนมิถนุ ายน และ
เดือนธันวาคม ของทุกปี โดยเริ มชํ าระครั งO แรกตังO แต่วันทําการสุดท้ ายของ
เดือนมิถนุ ายน 2561 เป็ นต้ นไป
หลักประกันการกู้ยืม
ไม่มี
ข้ อกําหนดทางการเงิน - กรณีทีกองทรัสต์ CPNREIT ไม่ได้ มีการจัดอันดับความน่าเชือถือ กองทรัสต์
CPNREIT จะต้ องดํารงอัตราส่วนหนี Oสินให้ ไม่เกินกว่าร้ อยละ 35 ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์
- กรณีทีกองทรัสต์ CPNREIT ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชือถือในระดับที
ยอมรับว่าเหมาะสมแก่การลงทุน (Investment Grade) ซึงเป็ นการจัดอันดับ
ความน่าเชือถือครังO ล่าสุดทีได้ รับการจัดอันดับโดยสถาบันการจัดอันดับความ
น่าเชือถือทีได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. กองทรัสต์ CPNREIT
จะต้ องดํารงอัตราส่วนหนี Oสินให้ ไม่เกินกว่าร้ อยละ 60 ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวม
ของกองทรัสต์

สถานะของการกู้ยืมเงิน ณ วันสิ Oนรอบปี บัญชี 2560 สามารถแสดงได้ ตามตารางด้ านล่างนี O
จํานวนเงินต้ นคงค้ าง
มูลค่าทรัพย์สนิ รวม
อัตราส่วนหนี Oสินเงินกู้ยืมต่อมูลค่าทรัพย์สนิ รวม

14,453 ล้ านบาท
47,055 ล้ านบาท
30.7%
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3. ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี 2560 เติบโตในอัตราทีสูงกว่าปี ก่อนหน้ า โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
(GDP) ขยายตัวร้ อยละ 3.9 เทียบกับร้ อยละ 3.2 ในปี ก่อนหน้ า เนืองจากการฟื นO ตัวของการส่งออกสินค้ าและบริ การเป็ นตัว
ขับเคลือนหลัก โดยมูลค่าการส่งออกขยายตัวร้ อยละ 9.9 เป็ นอัตราการขยายตัวสูงสุดในรอบ 6 ปี ตามการฟื นO ตัวของ
การค้ าโลก และภาคการท่องเทียวทีเติบโตต่อเนืองจากภาพรวมนักท่องเทียวต่างชาติเดินทางมายังประเทศไทยจํานวน
35.4 ล้ านคน เพิมขึ Oนร้ อยละ 8.8 จากปี ก่อนหน้ า ขณะทีการบริ โภคภาคเอกชนปรับตัวขึ Oนเพียงเล็กน้ อย โดยขยายตัวร้ อย
ละ 3.2 เทียบกับร้ อยละ 3.1 การลงทุนโดยรวมขยายตัวในอัตราทีชะลอลงจากร้ อยละ 2.8 เป็ นร้ อยละ 2.0 จากความล่าช้ า
ของการลงทุนภาครัฐ ในขณะทีอัตราเงินเฟ้ อทัวไปอยูท่ ีร้ อยละ 0.7 เร่งขึ Oนจากปี ก่อนหน้ า เนืองจากปั จจัยด้ านต้ นทุนเพิมขึ Oน
จากราคานํ Oามันดิบและราคาสินค้ าโภคภัณฑ์ในตลาดโลกทีปรับเพิมขึ Oน และอัตราดอกเบี Oยนโยบายคงทีทีร้ อยละ 1.5
การส่งออกสินค้ าปรับตัวดีขึ Oนและเป็ นแรงขับเคลือนหลักของเศรษฐกิจไทย ตามการฟื นO ตัวเศรษฐกิจและการค้ า
โลกทีเป็ นไปอย่างต่อเนือง ตลาดส่งออกสําคัญทังในเอเชี
O
ย ยุโรป และสหรัฐอเมริ กา ปรับตัวดีขึ Oน โดยเฉพาะประเทศจีนที
กลับมาขยายตัวสูง ส่งผลให้ ความต้ องการในสินค้ าหลายอย่างปรับตัวดีขึ Oน เช่น สินค้ าอิเล็กทรอนิกส์ ยานพาหนะ และ
เครื องใช้ ไฟฟ้ า รวมถึงปั จจัยบวกด้ านราคาส่งออกสินค้ าเกษตรและสินค้ าทีเกียวเนืองกับนํ Oามันทีปรับตัวสูงขึ Oนตามแนวโน้ ม
ราคานํ Oามัน ส่งผลให้ การส่งออกสินค้ าของไทยปี นี Oปรับตัวดีขึ Oนมาก
การท่องเทียวมีบทบาทสําคัญในการขับเคลือนเศรษฐกิจไทย เนืองจากหน่วยงานภาครัฐได้ ผลักดันให้ ประเทศ
ไทยเป็ นศูนย์กลางการท่องเทียวอาเซียน พร้ อมกับทําตลาดผลิตภัณฑ์การท่องเทียวใหม่ทีช่วยกระจายเม็ดเงินลงสูภ่ าค
ธุรกิจอืนนอกเหนือจากธุรกิจทีเกียวเนืองกับการท่องเทียวโดยตรง โดยนักท่องเทียวชาวจีนเทียวไทยยังคงเป็ นตลาดทีมี
ขนาดใหญ่ และมีความสําคัญ ซึงผู้ประกอบการธุรกิจไทยได้ ให้ ความสําคัญในการทําตลาดเจาะกลุ่มนักท่องเทียวจีน
ต่อเนือง อีกทังO ธุรกิ จสถาบันการเงิ นและธุรกิ จค้ าปลีกยังได้ นําเสนอเครื องมือทางการเงิ นอย่าง Alipay และ WeChat
Pay เพืออํานวยความสะดวกสําหรับการใช้ จ่ายของนักท่องเทียวจีน โดยนักท่องเทียวจีนมีจํานวนเพิมขึ Oนร้ อยละ 12.0 จาก
ปี ก่อนหน้ า เช่นเดียวกับนักท่องเทียวชาวรัสเซียทีฟื นO ตัวต่อเนืองและขยายตัวถึงร้ อยละ 23.5 จากปี ก่อนหน้ า ส่งผลให้
รายได้ จากนักท่องเทียวต่างชาติอยูท่ ี 1.8 ล้ านล้ านบาท เพิมขึ Oนร้ อยละ 12.0
การบริ โภคภาคเอกชนในประเทศปรับตัวดีขึ Oน แต่ยงั กระจุกตัวอยู่ในกลุม่ ผู้มีรายได้ ระดับกลางและบน สะท้ อน
จากยอดขายสินค้ าคงทน โดยเฉพาะรถยนต์นงที
ั มีอตั ราการเติบโตสูง และยอดใช้ จ่ายด้ านการบริ การ ขณะทีการบริ โภค
สินค้ าอุปโภคบริ โภคและสินค้ ากึงคงทนโดยรวมขยายตัวช้ า ตามกําลังซื Oอโดยรวมทียังไม่เข้ มแข็งและกระจายตัวไม่ทวถึ
ั ง
เนืองจากรายได้ ครั วเรื อนภาคเกษตรกรรมทียังไม่ฟืนO ตัวชัดเจนและหนีภO าคครัวเรื อนทียังอยู่ในระดับสูง ขณะทีรายได้
ครัวเรื อนนอกภาคเกษตรกรรมค่อนข้ างทรงตัว
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การลงทุนโดยรวมในประเทศขยายตัวในอัตราทีลดลงจากปี ก่อนหน้ า เป็ นผลจากการลงทุนภาครัฐทีขยายตัว
เพียงร้ อยละ 1.8 จากทีเคยเติบโตร้ อยละ 9.9 ในปี ก่อนหน้ า ขณะทีการลงทุนภาคเอกชนปรับตัวดีขึ Oนเล็กน้ อยทีร้ อยละ 2.2
จากร้ อยละ 0.4 โดยเป็ นการปรับเพิมขึ Oนจากกลุม่ ผู้ผลิตเพือส่งออกเป็ นสําคัญ เช่น ธุรกิจเกษตรแปรรู ป และธุรกิจชิ Oนส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนของการลงทุนของธุรกิจค้ าปลีก เช่น การค้ าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ยังมีการขยายการ
ลงทุนและขยายสาขาอย่างต่อเนืองในปี นี O
แนวโน้ มเศรษฐกิจไทยในปี 2561
เศรษฐกิจไทยในปี 2561 มีแนวโน้ มเติบโตต่อเนืองในอัตราทีใกล้ เคียงกับปี ก่อนหน้ า โดยมีแรงขับเคลือนทีสําคัญ
จากการลงทุนภาครัฐในโครงสร้ างพื Oนฐานขนาดใหญ่ รวมถึงการลงทุนในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
(Eastern Economic Corridor: EEC) การส่งออกของไทยยังได้ รับผลดีจากเศรษฐกิจโลกทีฟื นO ตัวอย่างต่อเนือง ส่งผลดีตอ่
ภาคอุตสาหกรรมส่งออกทีมีอตั ราการใช้ กําลังการผลิตเพิมขึ Oนต่อเนือง ประกอบกับการใช้ จ่ายภาคครัวเรื อนมีแนวโน้ ม
ปรับตัวดีขึ Oนและกระจายตัวมากขึ Oนจากมาตรการของรัฐทีให้ ความสําคัญกับเกษตรกรและผู้มีรายได้ น้อย และการพัฒนา
SMEs ให้ มีความเข้ มแข็ง และการจ้ างงานและฐานรายได้ ของประชาชนในระบบเศรษฐกิจปรับตัวในทิศทางทีดีขึ Oนเช่นกัน
นอกจากนี O ภาคการท่องเทียวทีมีแนวโน้ มสดใสต่อเนือง จากการทีภาครัฐและหน่วยงานทีเกียวข้ อง รวมถึงภาคเอกชนมี
แผนจัดกิจกรรมการท่องเทียวเพือดึงดูดนักท่องเทียวต่างชาติอย่างเข้ มข้ น โดยเฉพาะการหันมาทําตลาดท่องเทียวใหม่ที
เน้ นกิจกรรมอืนๆ เพิมขึ Oนเพือกระตุ้นการท่องเทียวและช่วยหนุนรายได้ การท่องเทียวกระจายลงสูช่ มุ ชน อาทิ การท่องเทียว
เชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) การขยายตลาดนักท่องเทียวต่างชาติกลุม่ ไมซ์ (Mice) อย่างกลุม่ การเดินทางท่องเทียว
เพือเป็ นรางวัล การตลาดท่องเทียวเพือสุขภาพ (Health and Wellness) อีกตลาดการท่องเทียวทีน่าจะโดดเด่น คือ การ
ท่องเทียวเชิงกีฬา (Sport Tourism) ซึงจะมีการจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติหลายรายการโดยมีรายการทีเกิดขึ Oนใหม่
ด้ วยเช่นกัน
ภาพรวมอุตสาหกรรมค้ าปลีกปี 2560
อุตสาหกรรมค้ าปลีกในไทยคิดเป็ นร้ อยละ 15 ของ GDP รวมทังประเทศ
O
และในปี 2560 มีการเติบโตในอัตราร้ อย
ละ 4.2 โดยมีกําลังซื Oอส่วนใหญ่จากกลุม่ ลูกค้ าทีมีรายได้ ระดับกลางและระดับบน และผู้มีรายได้ ประจํา ขณะทีผู้บริ โภคที
มีรายได้ ระดับปานกลางและระดับล่าง และกลุม่ เกษตรกรในต่างจังหวัดยังมีภาระหนี Oครัวเรื อนยังอยู่ในระดับสูงและราคา
สินค้ าเกษตรอยู่ในระดับตํา รวมทังมาตรการจั
O
ดระเบียบของทางการ เช่น การห้ ามขายของบนทางเท้ า การปราบปราม
ทุจริ ตและการตรวจสอบทีเข้ มข้ น ส่งผลให้ ครัวเรื อนกลุม่ ฐานรากมีรายได้ น้อยลงจึงระมัดระวังการใช้ จ่าย
รายงานวิจัยของบริ ษัท คอลลิเออร์ ส อินเตอร์ เนชันแนล ประเทศไทย จํ ากัด เปิ ดเผยว่า ตลาดค้ าปลีกมีการ
ขยายตัวต่อเนือง แต่ในอัตราทีช้ าลง โดยในปี 2560 มีพื Oนทีค้ าปลีกประมาณ 334,845 ตารางเมตร ส่งผลให้ พื Oนทีค้ าปลีก
รวมทังหมดในกรุ
O
งเทพมหานครและพื Oนทีโดยรอบอยู่ทีประมาณ 7,878,669 ตารางเมตร โดยพื Oนทีค้ าปลีกประมาณร้ อยละ
78 ของพืนO ทีค้ าปลีกทีเปิ ดในปี 2560 คือ ศูนย์ การค้ า ตามด้ วยคอมมูนิตี Oมอลล์ร้อยละ 14 และพืนO ทีค้ าปลีกสนับสนุน
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ประมาณร้ อยละ 6 และไฮเปอร์ มาร์ เก็ตร้ อยละ 2ตามลําดับ และภาพรวมอัตราการเช่าพื Oนทีค้ าปลีก (Occupancy Rate)
สูงกว่าร้ อยละ 90 (ทีมา: รายงานวิจยั พื Oนทีค้ าปลีก ไตรมาส 4 ปี 2560 ของบริ ษัท คอลลิเออร์ ส อินเตอร์ เนชันแนล ประเทศ
ไทย จํากัด)
กลุม่ ศูนย์การค้ าและห้ างสรรพสินค้ า
สมาคมศูนย์ การค้ าไทย (Thai Shopping Center Association: TSCA) เปิ ดเผยข้ อมูลพืนO ทีโครงการ (Retail
Gross Floor Area) ของศูนย์การค้ าทังหมดในประเทศไทยปี
O
2560 อยู่ที 19.0 ล้ านตารางเมตร และคาดการณ์ภายในปี
2562 จะอยู่ที 20.9 ล้ า นตารางเมตร โดยพื นO ที โครงการ (Retail GFA) ของสมาชิ ก สมาคม TSCA ที ประกอบด้ วย 13
ผู้ประกอบการธุรกิจศูนย์การค้ า (บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) บริ ษัท ซีคอน ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท สยามพิวรรธน์ จํากัด บริ ษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) บริ ษัท รังสิตพลาซ่า จํากัด บริ ษัท สยามฟิ วเจอร์ ดีเวลอป
เมนท์ จํากัด (มหาชน) บริ ษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จํากัด บริ ษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) บริ ษัท
เค.อี.แลนด์ จํากัด บริ ษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จํากัด บริ ษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิงมอลล์ จํากัด บริ ษัท แปซิฟิค พาร์ ค ศรี ราชา จํากัด
และบริ ษัท บุญถาวรเซรามิค จํากัด) ปี 2560 อยู่ที 8.0 ล้ านตารางเมตร โดยจํานวนศูนย์การค้ าของสมาชิก TSCA ภายใน
สิ Oนปี 2560 มี 97 ศูนย์การค้ า และภายในปี 2562 จะเพิมขึ Oนเป็ น 9.1 ล้ านตารางเมตร และคาดการณ์ว่าจะเพิมเป็ น 107
ศูนย์การค้ า และงบลงทุนรวมของสมาชิก TSCA (รวมโครงการใหม่ และโครงการปรับปรุงและขยายพื Oนที) คาดว่าปี 2560–
2562 ใช้ งบลงทุนไม่ตํากว่า 57,000 ล้ านบาท
โครงการใหม่ทีเกิดขึ Oน ในปี 2560 ได้ แก่ เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา เซ็นทรัลพลาซา มหาชัย โชว์ดีซี เซ็นจูรี
เดอะมูฟวี พลาซ่า อ่อนนุช และเมกาบางนา เฟส 2 และการปรับปรุ งศูนย์การค้ าเดิม อาทิ เซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัลพลาซา
พระราม 3 คิง เพาเวอร์ รางนํ Oา MBK เซ็นเตอร์ ซีคอนศรี นคริ นทร์ และมาร์ เก็ตเพลส นางลิ Oนจี และภายในปี 2562 จะมี
โครงการศูนย์การค้ าเปิ ดใหม่ ได้ แก่ เซ็นทรัล ภูเก็ต ไอคอนสยาม เดอะมาร์ เก็ต แบงคอก และเทอร์ มินอล 21 พัทยา
ในสภาวะตลาดปั จจุบนั ผู้ประกอบการศูนย์การค้ าและห้ างสรรพสินค้ าได้ เผชิญกับความท้ าทายจากพฤติกรรม
การจับจ่ายใช้ สอยของผู้บริ โภคทีเปลียนไป โดยเน้ นความสะดวกรวดเร็ วและประสบการณ์ใหม่ ๆ รวมทังความท้
O
าทายจาก
การเติบโตของตลาดสินค้ าออนไลน์ (Online Shopping) การเกิ ดขึนO ของ Lifestyle Retail ซึงออกแบบการใช้ พืนO ทีให้
สอดคล้ องกับวิถีชีวิตของผู้บริ โภคและนักท่องเทียว รวมทังการเติ
O
บโตอย่างรวดเร็ วของบริ การส่งอาหาร (Food Delivery
Services) ส่งผลให้ ความถีในการใช้ บริ การห้ างสรรพสินค้ าและศูนย์การค้ ามีแนวโน้ มน้ อยลง ปั จจัยเหล่านี Oเพิมความท้ า
ทายให้ กับผู้ประกอบการศูนย์การค้ าและห้ างสรรพสินค้ า ในการดึงดูดลูกค้ าให้ เข้ ามาใช้ บริ การ ผู้ประกอบการจึงต้ อง
ปรับเปลียนแผนกลยุทธ์ในรูปแบบใหม่ๆ และพัฒนาการบริ การอย่างต่อเนือง เพือตอบสนองความต้ องการทีเปลียนไปของ
ลูกค้ าและส่งมอบประสบการณ์ใหม่ๆ อยูเ่ สมอ
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กลุม่ ศูนย์การค้ าขนาดย่อม (Community Mall) และศูนย์การค้ าไลฟ์ สไตล์ (Lifestyle Retail)
ในปี 2560 ธุรกิจค้ าปลีกในกลุม่ ศูนย์การค้ าขนาดย่อมมีจํานวนเพิมขึ Oนต่อเนือง แม้ จะขยายตัวช้ าลงจากหลายปี
ก่อน โดยในปี นี Oมีการขยายตัวขึ Oน 27,700 ตารางเมตร โดยมีโครงการทีเปิ ดตัวในปี 2560 อาทิ ช่างชุ่ย ซัมเมอร์ ฮิลล์ สเต
เดียมวัน แลนด์มาร์ ค มหาชัย และ ล้ ง 1919 เป็ นต้ น
ภาพรวมตลาดอุตสาหกรรมค้ าปลีกค้ าส่งในรู ปแบบโครงการศูนย์ การค้ าขนาดย่อมนีมO ีการแข่งขันสูง ทําให้
ผู้ประกอบการในกลุม่ นี Oต้ องปรับตัวเพือสร้ างความแตกต่าง สามารถตอบสนองต่อการเปลียนแปลงของวิถีชีวิต และตรงกับ
ความต้ องการของกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายและนักท่องเทียว ไม่ว่าจะเป็ นการปรับปรุ งและขยายโครงการ การหาผู้เช่าใหม่ๆ ที
มีความหลากหลายและแปลกใหม่ การใช้ กิจกรรมทางการตลาดเพือรักษาฐานลูกค้ าเดิมทีมีอยูแ่ ละขยายฐานลูกค้ าในกลุม่
ใหม่ๆ ต่อเนืองไปจนถึงการจัดให้ โครงการมีสงอํ
ิ านวยความสะดวกต่างๆ ทีครบครัน โดยทังหมดนี
O
Oต้ องอาศัยความชํานาญ
ในการบริ หารภายใต้ ต้นทุนทีเพิมสูงขึ Oน ซึงถือเป็ นความท้ าทายของผู้ประกอบการกลุม่ นี O
กลุม่ ห้ างค้ าปลีกขนาดใหญ่ (Hypermarket) และร้ านสะดวกซื Oอ (Convenience Store)
โครงการในกลุ่มห้ างค้ าปลีกขนาดใหญ่ทีเปิ ดให้ บริ การใหม่มีไม่มากนัก โดยปั จจุบนั ผู้ประกอบการมุ่งพัฒนา
โครงการในรู ปแบบร้ านค้ าขนาดเล็ก ในลักษณะใกล้ เคียงกับร้ านสะดวกซื Oอกึงซูเปอร์ มาร์ เก็ตหรื อทีเรี ยกว่า ‘ซูเปอร์ คอนวี
เนียนสโตร์ ’ และร้ านสะดวกซื Oอ (Convenience Store) เช่น มินิบิ‘กซี เทสโก้ โลตัสเอ็กซ์เพรส ท็อปส์ เดลี และ แม็กซ์แวลู
ทัน ใจ รวมไปถึ ง การพัฒ นาโครงการในรู ป แบบตลาด เพื อให้ ก ารขยายสาขาเป็ นไปได้ ง่ า ย ครอบคลุม กลุ่ม ลูก ค้ า ที
หลากหลายและเข้ าถึงพืนO ทีห่างไกลมากขึนO อีกทังO ยังมีการใช้ ช่องทางออนไลน์ เข้ ามาเพืออํานวยความสะดวกในการ
จับจ่ายสินค้ าของกลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย ซึงในอนาคตอันใกล้ ช่องทางนี Oน่าจะช่วยเพิมรายได้ อย่างมีนยั สําคัญ เนืองจาก
พฤติกรรมของผู้บริ โภคทีเปลียนมาให้ ความสําคัญกับความสะดวกรวดเร็ ว
สําหรับภาพรวมกลุม่ ร้ านค้ าสะดวกซื Oอเน้ นการขยายสาขาเพิมขึ Oนอย่างต่อเนืองเพือให้ ครอบคลุมพื Oนทีต่างๆ ให้
มากทีสุด และเริ มมุง่ เน้ นการขยายสาขาผ่านการขายแฟรนไชส์ นอกจากนี O ยังมีการปรับตัวเพือให้ เข้ ากับวิถีการดําเนินชีวติ
ของคนในปั จจุบนั โดยเน้ นการเป็ นร้ านอิมสะดวกทีมีเครื องดืมและอาหารถูกสุขลักษณะทีหลากหลายในราคาเหมาะ
สําหรับทุกเพศทุกวัย มีสินค้ าทีตอบสนองความต้ องการของผู้บริ โภคในแต่ละพื Oนที เน้ นการให้ บริ การทีรวดเร็ ว รู ปแบบ
ทันสมัย และนําเทคโนโลยีมาใช้ มากขึ Oน โดยรุ กธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) จํ าหน่ายสินค้ าออนไลน์
(Online Shopping) เพืออํานวยความสะดวกให้ ลกู ค้ าสามารถเข้ ามาเลือกซื Oอสินค้ าทีต้ องการได้ อย่างรวดเร็ ว และยังมีการ
ใช้ สือสังคมออนไลน์ (Social Media) ทีสามารถสือสารกับลูกค้ าได้ อย่างมีประสิทธิผล นอกจากนี O การลงทุนจากกลุม่ ทุน
ต่างประเทศทีมีมากขึ Oน ส่งผลให้ ผ้ ปู ระกอบการรายใหญ่ต้องมุง่ เน้ นการขยายสาขาและจัดกิจกรรมส่งเสริ มการตลาด เพือ
สร้ างและรักษาความสัมพันธ์กบั ลูกค้ าให้ มากขึ Oน
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แนวโน้ มภาวะอุตสาหกรรมค้ าปลีก ปี 2561
สมาคมศูนย์การค้ าไทยคาดว่า ในปี 2561 ธุรกิจค้ าปลีกจะเติบโตประมาณร้ อยละ 4.0 - 5.0 ท่ามกลางภาวะการ
จับจ่ายใช้ สอยอย่างระมัดระวัง โดยจะเห็นการเปิ ดตัวโครงการค้ าปลีกรู ปแบบใหม่มากขึ Oน ซึงสอดคล้ องกับรายงานวิจัย
ของบริ ษัท คอลลิเออร์ ส อินเตอร์ เนชันแนล ประเทศไทย จํากัด คาดว่า ปี 2561 ธุรกิจค้ าปลีกจะเติบโตเนืองจากจะมีการ
เปิ ดตัวโครงการค้ าปลีกรูปแบบใหม่มากขึ Oน ซึงเริ มมีสญ
ั ญาณตังแต่
O เดือนพฤศจิกายน 2560 คือ การเปิ ดตัวเซ็นทรัลพลาซา
มหาชัย ตามด้ ว ยโครงการเมกาบางนา เฟส 2 ของสยามฟิ วเจอร์ ดี เวลอปเมนท์ โครงการไอคอนสยาม ของกลุ่ม
สยามพิวรรธน์ และโครงการมาร์ เก็ต แบงคอก ของกลุม่ แพลทินมั ส่งผลให้ พื Oนทีค้ าปลีกเพิมขึ Oนเป็ น 9.0 ล้ านตารางเมตรใน
ปี 2562 โดยการเพิมขึ Oนของอุปทานเป็ นไปตามอุปสงค์ในตลาดทียังเพิมขึ Oนต่อเนืองจากการขยายตัวของการใช้ จ่ายของ
ผู้บริ โภคในเมือง โดยเฉพาะกลุม่ นักท่องเทียวต่างชาติ ส่งผลให้ ผ้ เู ช่าส่วนใหญ่ยงั มีความต้ องการเช่าพื Oนทีและขยายธุรกิจ
อย่างต่อเนือง ทําให้ อตั ราค่าเช่าและอัตราการเช่าในปี 2561 ยังมีแนวโน้ มทีจะเพิมขึ Oน
ศูนย์การค้ าขนาดใหญ่ทีคาดว่าจะเปิ ดบริ การในปี 2561 ในกรุ งเทพมหานคร ได้ แก่ โครงการไอคอนสยาม ย่าน
ริ มแม่นํ Oาเจ้ าพระยา ซึงจะเป็ นโครงการในรู ปแบบพื Oนทีแบบผสม (Mixed-use) ประกอบด้ วยศูนย์การค้ า ทีพักอาศัย และ
ศูนย์รวมความบันเทิง และแหล่งช้ อปปิ งO ขนาดกลาง อาทิ ศูนย์การค้ าเกตเวย์ ย่านบางซือ ศูนย์การค้ าเดอะมาร์ เก็ต แบ
งคอก ย่านราชประสงค์ โครงการวิสซ์ดอม 101 ย่านพระโขนง และห้ างอิเกียทีตังอยู
O ่ในโครงการศูนย์การค้ าเซ็นทรั ล
พลาซา เวสต์ เ กต ย่า นบางใหญ่ โดยคาดว่าพื นO ทีค้ าปลีกในกรุ งเทพฯ และปริ ม ณฑล (Net Retail Area) จะเพิ มขึนO
ประมาณ 489,000 ตารางเมตร สําหรับโครงการทีจะเปิ ดในต่างจังหวัด ได้ แก่ เทอร์ มินอล ^‰ พัทยา ของกลุม่ สยามรี เทล
และเซ็นทรัล ภูเก็ต
ส่วนในปี 2562-2564 คาดว่าจะมีแหล่งช้ อปปิ Oงขนาดใหญ่เกิดขึ Oน 4 แห่งในกรุ งเทพมหานคร ได้ แก่ 1) วัน แบ
งค็อก (One Bangkok) เป็ นโครงการทีพัฒนาโดยกิจการร่ วมทุนระหว่างบริ ษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จํากัด กับ
บริ ษัท เฟรเซอร์ ส พร็ อพเพอร์ ตี O โฮลดิ Oงส์ (ประเทศไทย) จํากัด บนทีดินบริ เวณหัวมุมถนนวิทยุตดั กับถนนพระราม 4 ติดกับ
สวนลุมพินี 2) โครงการสามย่านมิตรทาวน์ เป็ นโครงการ Mixed-use ของบริ ษัท แผ่นดินทอง พร็ อพเพอร์ ตี O ดีเวลลอปเม้ นท์
จํากัด (มหาชน) คาดว่าจะเปิ ดในช่วงปลายปี ^†‡^ 3) ศูนย์การค้ าบางกอก มิดทาวน์ บนถนนรัชดาภิเษก ของกลุม่ พร็ อพ
เพอร์ ตี O เพอร์ เฟค และ 4) ศูนย์การค้ าเอ็มสเฟี ยร์ เป็ นห้ างแห่งที 3 ในกลุ่ม ดิ เอ็มดิสทริ ค ย่านพร้ อมพงษ์ ของกลุ่มเดอะ
มอลล์
นอกจากนี O การเร่ งพัฒนาโครงสร้ างพื Oนฐานด้ านคมนาคมขนส่งของรัฐบาล การจัดตังเขตเศรษฐกิ
O
จพิเศษใน
ภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ และโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) จะส่งผลให้ มีการเชือมโยง
ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจทังในประเทศและต่
O
างประเทศมากขึ Oนในระยะยาว รวมทังเม็
O ดเงินลงทุนทังจากภาครั
O
ฐและ
ภาคเอกชน โดยเฉพาะนักลงทุนต่างชาติทีได้ เริ มลงทุนตังแต่
O ช่วงปลายปี 2560 และต่อเนืองในอีกหลายปี ซึงจะส่งผลให้
เกิ ดการจ้ างงานในหลายพืนO ทีของประเทศและเพิมกําลังซื Oอในวงกว้ าง ทําให้ กลุ่มค้ าปลีกมีความสนใจในการพัฒนา
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โครงการในจังหวัดอืนๆ เพิมมากขึ Oน โดยเฉพาะกลุม่ แนวชายแดนและหัวเมืองหลักในทุกภาคของประเทศไทย และด้ วย
ปั จ จัย เหล่า นี ทO ํ า ให้ ซูเ ปอร์ ส โตร์ ม อลล์ (Super Store Mall) และร้ านขายสิน ค้ า เฉพาะอย่าง (Specialty Store) หลาย
โครงการได้ ทยอยเปิ ดให้ บริ การในจังหวัดชายแดน ในขณะเดียวกันผู้ประกอบการศูนย์ การค้ าและห้ างสรรพสินค้ าได้
ประกาศแผนพัฒนาโครงการศูนย์การค้ าในกลุม่ จังหวัดดังกล่าว
การแข่งขันของธุรกิจค้ าปลีกในระยะข้ างหน้ าจะไม่ได้ ถกู จํากัดเพียงแค่กลุม่ ผู้ประกอบการค้ าปลีกอีกต่อไป แต่จะ
มีผ้ เู ล่นหน้ าใหม่ทีเป็ นผู้ประกอบการ E-Commerce และผู้ประกอบการนอกกลุม่ ธุรกิจค้ าปลีกเข้ ามามีสว่ นร่ วม ส่งผลให้
ผู้ค้าปลีกโดยเฉพาะกลุม่ ผู้ประกอบการทีมีหน้ าร้ าน (Offline) เผชิญกับความท้ าทายในการแข่งขันทีรุนแรงขึ Oนและแตกต่าง
กันไป ยิงมีการรุ กเข้ ามาของกลุม่ ตลาดกลางออนไลน์ (E-Market Place) ต่างชาติรายใหญ่ เช่น จีน เกาหลีใต้ ทีมีแผนบุก
ตลาดออนไลน์ของไทยรวมถึงอาเซียนอย่างเต็มรู ปแบบ อีกทังสั
O ญญาณการเติบโตของธุรกิจ E-Commerce ทีคาดว่าในปี
2561 น่าจะขยายตัวร้ อยละ 20-25 ต่อเนืองจากปี 2560 หรือคิดเป็ นมูลค่าตลาดราว 256,000 ล้ านบาท
การเปลียนแปลงของโลกดิจิทัลจะส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริ โภคทีนิยมซือO สินค้ าและบริ การ ดังนันO การเข้ าใจ
พฤติ ก รรมหรื อ ไลฟ์ สไตล์ ข องลูก ค้ า เป้ าหมายให้ ไ ด้ ม ากที สุด คื อ กุญ แจสํา คัญ ในการทํ า ธุ ร กิ จ ซึงในปี 2561 คาดว่า
ผู้ประกอบการค้ าปลีกทุกรายจะนําเทคโนโลยีเข้ ามาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลทีเกียวข้ องกับผู้บริ โภค (Big Data) กันมาก
ขึ Oน ทังเทคโนโลยี
O
Data Analytics หรื อเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ และนําข้ อมูลทีได้ จากการวิเคราะห์มาบริ หารจัดการ
และเชือมโยงธุรกิจค้ าปลีก Online to Offline (O2O) ให้ เหมาะสมมากทีสุด
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4. ปั จจัยความเสียง
4.1 ความเสียงเกียวกับกองทรัสต์ CPNREIT หรือการดําเนินงานของกองทรัสต์ CPNREIT
4.1.1 ความเสียงจากความผันผวนทางเศรษฐกิจอันอาจมีผลกระทบต่ ออสังหาริมทรัพย์
อสังหาริ มทรัพย์ทีกองทรัสต์ CPNREIT เข้ าลงทุน อันได้ แก่ ศูนย์การค้ า อาคารสํานักงาน และโรงแรม มีความ
เสียงจากความผันผวนและการชะลอตัวของเศรษฐกิจ ทังในระดั
O
บประเทศและระดับโลก นอกจากนี O อสังหาริ มทรั พย์
ดังกล่าวอาจได้ รับผลกระทบจากการเปลียนแปลงจากปั จจัยมหภาคอืน ๆ เช่น ปั จจัยทางการเมือง การวางผังเมือง การ
เปลียนแปลงโครงสร้ างและพฤติกรรมของประชากร การได้ รับผลกระทบจากภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ โรคระบาด ตลอดจน
กรณีเกิดความไม่สงบภายในประเทศ และ/หรื อในต่างประเทศ เป็ นต้ น ซึงอาจส่งผลกระทบต่อกําลังซื Oอ และ/หรื อปริ มาณผู้
มาจับจ่ายใช้ สอยภายในศูนย์การค้ า และ/หรื อปริ มาณความต้ องการใช้ พื Oนทีภายในอาคารสํานักงาน และ/หรื อจํานวน
นักท่องเทียวและผู้มาใช้ บริ การภายในโรงแรม
เพือเป็ นการลดความเสียงอันเนืองมาจากความผันผวนทางเศรษฐกิจรวมถึงการเปลียนแปลงของปั จจัยใน
ระดับมหภาค ผู้จัดการกองทรัสต์จะวางแผนการจัดหาประโยชน์และการบริ หารทรัพย์สินในส่วนทีเป็ นศูนย์การค้ าและ
อาคารสํานักงาน โดยกําหนดแผนการจัดหาลูกค้ าผู้เช่าพื Oนทีให้ มีฐานลูกค้ าทีประกอบไปด้ วยลูกค้ าหลากหลายกลุม่ โดยใน
การจัดหาลูกค้ าผู้เช่าพื Oนที ผู้จดั การกองทรัสต์และผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์จะเน้ นการเข้ าถึงลูกค้ าในหลากหลายธุรกิจ และ
มีการนําเสนอรายละเอียดเกียวกับการให้ เช่าพื Oนทีทีมีความเหมาะสมและสามารถตอบโจทย์ของลูกค้ าได้ เป็ นอย่างดี โดยมี
ต้ นทุนการเช่าและการให้ บริ การในระดับทีเหมาะสม เพือสร้ างความพึงพอใจให้ แก่ลกู ค้ า อันจะทําให้ ลกู ค้ าผู้เช่าพื Oนทีมีการ
ต่อสัญญาเช่าอย่างต่อเนือง นอกจากนี O ผู้จดั การกองทรัสต์จะติดตามผลการดําเนินงานของร้ านค้ า และมีมาตรการดูแล
ช่วยเหลือผู้เช่าร้ านค้ าทีได้ รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ เช่น การวางแผนร่ วมกันกับผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์และผู้เช่า
เพือพัฒนาแผนการตลาดและการจัดกิจกรรมส่งเสริ มการขาย เพือดึงดูดลูกค้ าให้ เข้ ามาจับจ่ายใช้ สอยและใช้ บริ การใน
ศูนย์การค้ า รวมทังให้
O นโยบายแก่ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ในการดูแลและสร้ างความสัมพันธ์ ทีดีกบั ร้ านค้ าอย่างสมําเสมอ
เพือรับฟั งปั ญหา ข้ อเสนอแนะ ให้ คําปรึ กษาและหาแนวทางร่ วมกันในการพัฒนาศักยภาพการดําเนินงานและการแข่งขัน
ของร้ านค้ าให้ เติบโตไปพร้ อมกับศูนย์การค้ าในระยะยาว
สําหรับทรัพย์สินในส่วนทีเป็ นโรงแรม ผู้จดั การกองทรัสต์จะประเมินและติดตามผลการดําเนินงานของทรัพย์สนิ
ในส่วนนี Oอย่างต่อเนือง และจะดําเนินการทีจําเป็ นร่ วมกับผู้เช่าช่วงทรัพย์สิน เพือปรับปรุ งผลการดําเนินงานของทรัพย์สนิ
ในส่วนทีเป็ นโรงแรม ในกรณีทีผลการดําเนินงานของทรัพย์สินในส่วนนี Oทีเกิดขึ Oนจริ งไม่เป็ นไปตามแผนงานและเป้าหมายที
กําหนด
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4.1.2 ความเสียงจากภาวะการแข่ งขันทีสูงขึน1 และการเปลียนแปลงรูปแบบการดําเนินชีวิต
ผลประกอบการของกองทรัสต์ CPNREIT อาจได้ รับผลกระทบจากสภาวะตลาดของอสังหาริ มทรัพย์และการ
แข่งขันทีสูงขึ Oน ทังจากผู
O
้ ประกอบการรายเดิมและรายใหม่ทีเปิ ดและปรับปรุ งศูนย์การค้ า อาคารสํานักงาน และโรงแรม
อย่างต่อเนือง นอกจากนี O การปรับเปลียนวิถีการดําเนินชีวิตของผู้บริ โภคในยุคปั จจุบนั และความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยี
ทําให้ มีความท้ าทายจากการเติบโตของตลาดสินค้ าออนไลน์ (Online Shopping) ทีตอบสนองวิถีการดําเนินชีวิตของกลุม่
ลูกค้ ารุ่นใหม่ด้วยจุดเด่นเรื องกลยุทธ์ด้านราคา ความหลากหลายของสินค้ าและความสะดวก ทําให้ ผ้ ปู ระกอบการธุรกิจค้ า
ปลีก รวมถึงผู้ประกอบการศูนย์การค้ าต้ องปรับตัวและปรับเปลียนแผนกลยุทธ์ให้ ทนั ต่อสภาวะแวดล้ อมทีเปลียนแปลงไป
ดังนันO ผู้จัดการกองทรัสต์จะร่ วมกับผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ (สําหรับทรัพย์สินในส่วนทีเป็ นศูนย์การค้ าและ
อาคารสํานักงาน) และผู้เช่าช่วงทรั พย์สิน (สําหรั บทรั พย์สินในส่วนทีเป็ นโรงแรม) ในการดําเนินการทีจํ าเป็ น ภายใต้
ขอบเขตอํานาจและความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทรัสต์ตามทีระบุไว้ ในสัญญาก่อตังทรั
O สต์ สัญญาแต่งตังผู
O ้ จัดการ
กองทรัสต์ สัญญาอืน ๆ ทีเกียวข้ อง รวมถึงกฏระเบียบทีเกียวข้ อง ภายใต้ การกํากับดูแลของทรัสตี อันมีวตั ถุประสงค์เพือ
เพิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้ แก่อสังหาริ มทรัพย์ทีกองทรั สต์ CPNREIT เข้ าลงทุน โดยมุ่งเน้ นการพัฒนาและ
ปรับปรุงอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว เพือเพิมประสิทธิภาพในการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สิน การใช้ ประโยชน์พื Oนทีและการ
รักษาภาพลักษณ์ทีดีและความทันสมัยต่อผู้เช่าพื Oนทีและผู้มาใช้ บริ การภายในทรัพย์สิน โดยเฉพาะอย่างยิงในส่วนของ
ศูนย์การค้ า ผู้จัดการกองทรัสต์จะร่ วมกับผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ในการวางแผนกลยุทธ์ และมาตรการเพือพัฒนาและ
ปรับปรุ งศูนย์การค้ าให้ มีความแตกต่างและความแปลกใหม่ทีโดดเด่นเป็ นทียอมรับ รวมถึงการนําแนวคิดใหม่ ๆ ตามวิถี
การดําเนินชีวิตของผู้บริ โภคมาใช้ ในการสร้ างประสบการณ์ทีแปลกใหม่และน่าประทับใจกว่าการซื Oอสินค้ าออนไลน์ให้ แก่
ลูกค้ า นอกจากนี O จะพัฒนาบริ การต่าง ๆ ภายในศูนย์การค้ า เพืออํานวยความสะดวกสบายในการเข้ ามาใช้ บริ การอีกด้ วย
4.1.3 ความเสียงจากการทีผลประกอบการของกองทรั สต์ CPNREIT ส่ วนหนึงขึน1 อยู่กับความสามารถของ
ผู้จัดการกองทรัสต์ ในการจัดการและจัดหาประโยชน์ จากทรัพย์ สินทีกองทรัสต์ CPNREIT เข้ าลงทุน
ผู้จดั การกองทรัสต์จะเป็ นผู้กําหนดนโยบายการดําเนินงาน การตลาด การจัดหาประโยชน์และกลยุทธ์การบริ หาร
จัดการกองทรัสต์ CPNREIT ให้ เป็ นไปตามทีระบุไว้ ในสัญญาก่อตังทรั
O สต์ รวมถึงสัญญาอืน ๆ ทีเกียวข้ อง ซึงการปฏิบตั ิ
หน้ าทีของผู้จดั การกองทรัสต์จะอยู่ภายใต้ การควบคุมดูแลของทรัสตีและเป็ นไปตามสัญญาก่อตังทรั
O สต์และกฎหมายที
เกียวข้ อง
ความสามารถของผู้จัดการกองทรั สต์ ใ นการดําเนินการตามกลยุทธ์ การลงทุน ของกองทรั สต์ CPNREIT ให้
ประสบความสําเร็ จขึ Oนอยูก่ บั ปั จจัยทีไม่แน่นอนหลายประการ ซึงรวมถึงความสามารถในการจัดการและจัดหาผลประโยชน์
จากทรัพย์สนิ ทีลงทุนทีเหมาะสมและสอดคล้ องกับหลักเกณฑ์การลงทุนของกองทรัสต์ CPNREIT รวมทังการได้
O
รับเงือนไข
ทางการเงินทีดี ดังนันO ผู้จัดการกองทรั สต์จึงไม่สามารถรั บรองได้ ว่าการดําเนินการตามกลยุทธ์ การจัดการและจัดหา
ประโยชน์ จากทรั พย์สินทีลงทุนของผู้จัดการกองทรั สต์ในความเป็ นจริ งจะเป็ นไปตามแผนทีวางไว้ หรื อสามารถทําได้
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ภายในระยะเวลาและค่าใช้ จ่ายทีเหมาะสม ทังนี
O O หากผู้จัดการกองทรัสต์ไม่สามารถดําเนินการตามกลยุทธ์ ให้ ประสบ
ผลสํ า เร็ จ อาจส่ง ผลกระทบในทางลบต่ อ มูล ค่ า ของทรั พ ย์ สิ น หลัก ซึ งจะส่ง ผลกระทบต่ อ ผลการดํ า เนิ น งานและ
ความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ กบั ผู้ถือหน่วยทรัสต์
อย่างไรก็ดี ทรัสตีจะควบคุมและติดตามการดําเนินการของผู้จดั การกองทรัสต์ ให้ เป็ นไปตามสัญญาก่อตังทรั
O สต์
สัญญาแต่งตังผู
O ้ จัดการกองทรัสต์ และสัญญาอืน ๆ ทีเกียวข้ อง โดยผู้จัดการกองทรัสต์จะดูแลและติดตามให้ ผ้ ูบ ริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์ และผู้เช่าช่วงทรัพย์สินในส่วนทีเป็ นโรงแรมฮิลตัน พัทยา มีการดําเนินการให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดของ
สัญญาต่าง ๆ ทีเกียวข้ อง ทังนี
O O เพือให้ มนใจได้
ั
ว่าการบริ หารจัดการกองทรัสต์ CPNREIT และการจัดหาประโยชน์จาก
ทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์ CPNREIT มีการดําเนินการอย่างเหมาะสมและก่อให้ เกิดประโยชน์แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์
4.1.4 กองทรัสต์ CPNREIT ต้ องพึงพาบุคลากรทีมีความชํานาญและประสบการณ์ ในการดําเนินการจัดหา
ประโยชน์ และบริหารจัดการการใช้ ประโยชน์ อสังหาริมทรัพย์
กรรมการและผู้บริ หารระดับสูงของ CPN ในฐานะผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของทรัพย์สนิ ในส่วนทีเป็ นศูนย์การค้ า
และอาคารสํานักงาน และทีมบริ หารโรงแรมจากกลุม่ ฮิลตัน ซึงจะทําหน้ าทีในการบริ หารจัดการโรงแรมฮิลตัน พัทยา เป็ น
ส่วนสําคัญในการดําเนินการจัดหาประโยชน์และบริ หารจัดการการใช้ ประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ทีกองทรัสต์ CPNREIT
เข้ าลงทุน การสูญเสียบุคลากรดังกล่าวไปจะเป็ นการสูญเสียผู้มีประสบการณ์ ความรู้ สายสัมพันธ์ ทางธุรกิจและความ
ชํานาญในการบริ หารจัดการอสังหาริ มทรัพย์ ในกรณีที CPN และ/หรื อกลุ่มฮิลตันสูญเสียบุคลากรดังกล่าวไป และไม่
สามารถชักจูง จ้ าง และพัฒนาบุคลากรใหม่ทีมีความรู้ ความเชียวชาญ ความสามารถ ตลอดจนคุณสมบัติทีเกียวกับการ
จัด หาประโยชน์ แ ละบริ ห ารจัด การการใช้ ประโยชน์ อ สัง หาริ ม ทรั พ ย์ ม าทดแทน อาจทํ า ให้ ก องทรั ส ต์ CPNREIT มี
ความสามารถในการทํากําไรลดลง ซึงจะมีผลกระทบต่อความสามารถของกองทรัสต์ CPNREIT ในการจ่ายประโยชน์ตอบ
แทนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์
อย่างไรก็ตาม ความเสียงในประเด็นนี Oสามารถบริ หารจัดการได้ เนืองจาก CPN มีนโยบายและมาตรการในการ
บริ หารทรัพยากรมนุษย์ เพือให้ มีบคุ ลากรจํานวนเพียงพอ มีขีดความสามารถเหมาะสมกับงานทีรับผิดชอบและมีความสุข
ในการทํางานพร้ อมทีจะทุ่มเทและสร้ างสรรค์ผลงานทีดีอย่างสมําเสมอ ในส่วนของความเสียงจากการเปลียนแปลงทีม
บริ หารโรงแรมฮิลตัน พัทยานันO กลุ่มฮิ ลตัน ซึงเป็ นเครื อข่ายการบริ หารโรงแรมในระดับนานาชาติ มีระบบการทํางาน
ภายในทีดี และคาดว่าสามารถส่งทีมบริ หารโรงแรมชุดใหม่มาแทนทีมบริ หารโรงแรมชุดเดิมได้ ในกรณีทีมีการเปลียนแปลง
ทีมบริ หารโรงแรม ซึงจะทําให้ การดําเนินงานและบริ หารโรงแรมฮิลตัน พัทยา สามารถดําเนินการได้ อย่างต่อเนือง
4.1.5 ความเสียงจากการทีสัญญาจ้ างบริ หารโรงแรมอาจจะไม่ ได้ รับการต่ อออกไป เมือครบกําหนดอายุ
หรือแม้ จะมีการต่ อสัญญาออกไป ข้ อกําหนดและเงือนไขภายใต้ สัญญาฉบับทีจะต่ อออกไป อาจไม่ ดี
และเป็ นประโยชน์ ต่อการดําเนินธุรกิจเหมือนเดิม
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ผลการดําเนินงานของโรงแรมอาจได้ รับผลกระทบหากสัญญาจ้ างบริ หารโรงแรมทีจะจัดทําระหว่างผู้เช่าช่วง
ทรัพย์สินซึงจะเป็ นบริ ษัทย่อยของ CPN และผู้บริ หารโรงแรมปั จจุบนั ไม่ได้ รับการต่ออายุสญ
ั ญาออกไป เมือครบกําหนด
หรื อมีการยกเลิกสัญญาก่อนครบกําหนด ทําให้ ผ้ เู ช่าช่วงทรัพย์สินต้ องสรรหาและแต่งตังผู
O ้ บริ หารโรงแรมรายใหม่มาแทน
ผู้บริ หารโรงแรมรายเดิม ซึงอาจทําให้ ขาดความต่อเนืองในการบริ หารจัดการโรงแรม และถึงแม้ สญ
ั ญาจ้ างบริ หารโรงแรม
ระหว่างผู้เช่าช่วงทรัพย์สินและผู้บริ หารโรงแรมปั จจุบันจะมีการต่อออกไป ก็ ยังมีความเสียงว่าข้ อกําหนดและเงือนไข
ภายใต้ สญ
ั ญาฉบับทีจะต่อออกไปจะเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของทรัพย์สินเทียบเท่ากับข้ อกําหนดและเงือนไข
ภายใต้ สญ
ั ญาฉบับเดิมหรื อไม่ ซึงปั จจัยเหล่านี Oจะเป็ นปั จจัยส่วนหนึงทีมีผลกระทบต่อผลการดําเนินงานและความสามารถ
ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ CPNREIT
อย่างไรก็ดี เนืองจากระยะเวลาตามสัญญาจ้ างบริ หารโรงแรมปั จจุบนั ยังคงเหลืออีกอยูป่ ระมาณ 8 ปี และหากผู้
เช่าช่วงสามารถปฏิบตั ิตามเงือนไขในการจ่ายค่าเช่าแก่กองทรัสต์ CPNREIT ทีระบุในสัญญาเช่าช่วงรวมถึงสัญญาจ้ าง
บริ หารโรงแรมได้ อย่างต่อเนืองจนครบอายุสญ
ั ญาจ้ างบริ หารโรงแรม ผู้จดั การกองทรัสต์คาดว่ามีความเป็ นไปได้ วา่ การต่อ
สัญญาจ้ างบริ หารโรงแรมเมือครบกําหนดอายุสญ
ั ญาจะสามารถดําเนินการได้ อย่างราบรื น ภายใต้ เงือนไขและข้ อกําหนด
ทีเป็ นประโยชน์ตอ่ คูส่ ญ
ั ญาทุกฝ่ าย ทังนี
O O ในกรณีทีสัญญาจ้ างบริ หารโรงแรมไม่ได้ รับการต่อออกไป หรื อถูกยกเลิกก่อนครบ
กําหนด ผู้เช่าช่วงทรัพย์สินมีหน้ าทีสรรหาและคัดเลือกผู้บริ หารโรงแรมรายใหม่ทีมีความเหมาะสม มาทดแทนผู้บริ หาร
โรงแรมรายเดิมเพือให้ สามารถปฏิบตั ิตามสัญญาเช่าช่วงได้ อย่างต่อเนือง
4.1.6 ความเสียงจากการลดลงของนักท่ องเทียวซึงจะมีผลกระทบต่ อการดําเนินธุรกิจโรงแรม
การดําเนินธุรกิจของโรงแรมฮิลตัน พัทยา ซึงเป็ นส่วนหนึงของทรัพย์สินทีจะลงทุนเพิมเติมครังO ที 1 อาจได้ รับ
ผลกระทบทางลบจากเหตุการณ์ใด ๆ ทีจะลดความน่าสนใจของประเทศไทยทีเป็ นจุดหมายปลายทางการท่องเทียวทีได้ รับ
ความนิยมอย่างมากแห่งหนึงในเขตภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมถึงจังหวัดชลบุรีซงเป็
ึ นจังหวัดท่องเทียวทีสําคัญแห่งหนึงใน
ภาคตะวันออกของประเทศไทย ซึงเหตุการณ์ทีมีผลกระทบในทางลบดังกล่าว จะรวมถึงการเปลียนแปลงในทางลบของ
สภาวะเศรษฐกิจระหว่างประเทศ การแข็งค่าของเงินบาทไทย มุมมองทีเป็ นลบของชาวต่างประเทศเกียวกับประเทศไทย
ผลกระทบจากการก่อวินาศกรรม สงคราม การจลาจล การประท้ วง การปิ ดล้ อมสนามบิน การแพร่ ระบาดของโรคระบาด
ในภูมิภาค รวมถึงผลกระทบจากความเสียงเกียวกับอธิปไตยและสถานการณ์ทางการเมืองของประเทศไทย ดังนันO หาก
เกิดเหตุการณ์ดงั กล่าว สภาวะเศรษฐกิจในระดับมหภาคและอุตสาหกรรมการท่องเทียวของประเทศไทยจะได้ รับผลกระทบ
ในทางลบ อย่างมีนยั สําคัญ อันจะก่อให้ เกิดผลกระทบต่อผลการดําเนินงานและความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบ
แทนของกองทรัสต์ CPNREIT ด้ วย
อย่างไรก็ตาม ความเสียงดังกล่าวอาจลดลงไปได้ ระดับหนึง โดยการกระจายกลุ่มลูกค้ าผู้มาใช้ บริ การภายใน
โรงแรม โดยไม่จํากัดลูกค้ าเพียงภูมิภาคใดภูมิภาคหนึง หรื อสัญชาติใดสัญชาติหนึง จึงสามารถนํามาทดแทนซึงกันและกัน
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ในแต่ละฤดูกาลท่องเทียวได้ ทําให้ ในกรณีทีเกิดปั ญหากับลูกค้ าจากภูมิภาคหรื อกลุม่ ลูกค้ ากลุม่ ใดกลุม่ หนึง ก็ยงั มีลกู ค้ า
จากกลุม่ อืนมาทดแทนได้
4.1.7 ความเสียงเกียวกับใบอนุ ญาตประกอบธุ รกิจโรงแรมและใบอนุ ญาตในการดําเนิ นธุ รกิจอืน ๆ ที
เกียวข้ อง
ผู้เช่าช่วงทรัพย์สินในส่วนทีเป็ นโรงแรมจะรับโอนหรื อดําเนินการเพือให้ ได้ มาซึงใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม
จากกระทรวงมหาดไทย รวมถึงใบอนุญาตในการดําเนินธุรกิจอืน ๆ ทีเกียวข้ อง เพือวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการ
โรงแรม ทังนี
O O ในกรณีทีผู้เช่าช่วงทรัพย์สินไม่สามารถดําเนินการเพือให้ ได้ มาซึงใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม รวมถึง
ใบอนุญาตในการดําเนินธุรกิจอืน ๆ ทีเกียวข้ อง หรื อในกรณีทีใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม และ/หรื อ ใบอนุญาตใน
การดําเนินธุรกิ จอืนๆ ทีเกี ยวข้ อง ของผู้เช่าช่วงทรั พย์ สินถูกยกเลิก หรื อไม่ได้ รับการต่ออายุ ผู้เช่าช่วงทรั พย์ สินจะไม่
สามารถดําเนินกิจการโรงแรมต่อไปได้ ซึงอาจถือเป็ นเหตุทําให้ ผ้ ูเช่าช่วงทรัพย์สินไม่สามารถปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดและ
หน้ าทีภายใต้ สญ
ั ญาเช่าช่วง
อนึง เนืองจากเหตุดงั กล่าวเป็ นเหตุทีทําให้ ผ้ เู ช่าช่วงทรัพย์สินไม่สามารถปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดและหน้ าทีภายใต้
สัญญาเช่าช่วงทีมีนยั สําคัญ อันถือเป็ นเหตุแห่งการเลิกสัญญาประการหนึงภายใต้ สญ
ั ญาเช่าช่วง กองทรัสต์ CPNREIT มี
สิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าช่วง และเรี ยกร้ องค่าเสียหายจากการผิดสัญญาของผู้เช่าช่วง ทังนี
O O ในกรณีทีกองทรัสต์ CPNREIT
ไม่สามารถหาผู้เช่าช่วงทรัพย์สินรายใหม่เพือมาเช่าช่วงและบริ หารทรัพย์สินหลักทีกองทรัสต์ CPNREIT เข้ าลงทุน ภายใน
ระยะเวลาอันสมควร หรื อไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกับผู้เช่าช่วงทรัพย์สินรายใหม่เกียวกับข้ อกําหนดและเงือนไขภายใต้
สัญญาเช่าช่วงฉบับใหม่ทีเป็ นประโยชน์ต่อกองทรัสต์ CPNREIT ได้ กระแสรายได้ ของกองทรัสต์ CPNREIT อาจชะลอ
หยุดชะงักหรื อลดลง อย่างมีนยั สําคัญ อันจะมีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อผลประกอบการและความสามารถในการ
จ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ CPNREIT
เพือลดความเสียงในประเด็นนี O ผู้เช่าช่วงทรัพย์สินมีหน้ าทีในการดําเนินการตามข้ อกําหนดและขันO ตอนทาง
กฎหมายทีเกียวข้ อง เพือให้ ได้ มาซึงใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจโรงแรม รวมถึงใบอนุญาตในการดําเนินธุรกิจอืน ๆ ที
เกียวข้ อง เพือให้ การดําเนินกิจการโรงแรมฮิลตัน พัทยา ถูกต้ องตามข้ อกําหนดทางกฎหมายทีเกียวข้ อง
4.1.8 รายได้ ของกองทรัสต์ CPNREIT จากทรัพย์ สินในส่ วนทีเป็ นโรงแรม ขึน1 อยู่กับฐานะการเงินของผู้เช่ า
ช่ วงทรัพย์ สินและการตัดสินใจต่ ออายุสัญญาเช่ าช่ วงเมือสัญญาสิน1 สุดลง
ผลประกอบการและความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ CPNREIT ส่วนหนึงขึ Oนอยู่กบั
รายได้ ค่าเช่าทรัพย์สินในส่วนทีเป็ นโรงแรม ซึงกองทรัสต์ CPNREIT ได้ ให้ เช่าช่วงแก่ผ้ ูเช่าช่วงทรัพย์สินรายเดียวซึงเป็ น
บริ ษัทย่อยร้ อยละ 99.99 ของ CPN ทีมีการจัดตังขึ
O Oนในเดือนกันยายน 2560 โดยรายได้ ของกองทรัสต์ CPNREIT ในส่วนนี O
จะประกอบด้ วยรายได้ ค่าเช่าคงที (Fixed Rent) และรายได้ ค่าเช่าแปรผัน (Variable Rent) (ซึงคํานวณตามวิธีการที
กําหนดไว้ ในสัญญาเช่าช่วง) ทีกองทรัสต์ CPNREIT จะได้ รับจากผู้เช่าช่วงทรัพย์สินรายเดียวดังกล่าว ทําให้ กองทรัสต์
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CPNREIT มีความเสียงจากการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ประเภทโรงแรม จากการให้ เช่าช่วงทรัพย์สินแก่ผ้ เู ช่า
ช่วงทรัพย์สินเพียงรายเดียว ดังนันO ในขณะใดขณะหนึง ถ้ าผู้เช่าช่วงทรัพย์สินมีฐานะการเงินทีด้ อยลงจากผลประกอบการ
ของโรงแรมทีไม่เป็ นไปตามทีคาดไว้ อาจทําให้ ผ้ เู ช่าช่วงทรัพย์สินชําระเงินล่าช้ า หรื อเกิดการผิดนัดชําระเงินค่าเช่าของผู้
เช่าช่วงทรัพย์สนิ อันอาจเป็ นผลให้ สญ
ั ญาเช่าช่วงถูกยกเลิกหรื อไม่ได้ รับการต่ออายุสญ
ั ญาโดยกองทรัสต์ CPNREIT หรื อผู้
เช่าช่วงทรัพย์สนิ อาจขอต่ออายุสญ
ั ญาเช่าช่วง ด้ วยเงือนไขทีทําให้ ประโยชน์ตอ่ กองทรัสต์ด้อยลงอันอาจส่งผลกระทบอย่าง
มีนยั สําคัญต่อฐานะการเงิน ผลประกอบการ และความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ CPNREIT
อย่างไรก็ดี ตามเงือนไขในสัญญาเช่าช่วง ผู้เช่าช่วงทรัพย์สินไม่สามารถดําเนินการใด ๆ ทีอาจก่อให้ เกิดความ
เสียงต่อสถานะทางการเงินของผู้เช่าช่วงทรัพย์สิน นอกจากนี O เพือลดความเสียงในประเด็นนี O ผู้จดั การกองทรัสต์และผู้เช่า
ช่วงทรั พย์สิน จะร่ วมกันติดตามและประเมินผลประกอบการของทรั พย์สินในส่วนทีเป็ นโรงแรมอย่างต่อเนือง และจะ
ร่ วมกันดําเนินการทีจํ าเป็ นเพือแก้ ไข ปรั บปรุ งและเพิมขีดความสามารถในการประกอบธุรกิ จของโรงแรม โดยมีการ
พิ จ ารณาถึ งกลยุท ธ์ ในการดํ าเนิ น ธุ ร กิ จ และการจัดหาประโยชน์ จากทรั พย์ สิน ของกองทรั ส ต์ CPNREIT ในภาพรวม
นอกจากนี O ภายใต้ สญ
ั ญาก่อตังสิ
O ทธิและการกระทําการ CPN ตกลงจะควบคุม ดูแล และดําเนินการใด ๆ ทีจําเป็ นในการ
ป้องกันและเยียวยาเพือให้ ผ้ เู ช่าช่วงทรัพย์สินซึงเป็ นบริ ษัทย่อยของ CPN ปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดและเงือนไขในสัญญาทีผู้
เช่าช่วงทรัพย์สินเป็ นคู่สญ
ั ญาอย่างเคร่ งครัด ซึงรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงสัญญาจัดหาประโยชน์ในโรงแรมฮิลตัน พัทยา
รวมทังเอกสารและสั
O
ญญาอืนใดทีเกียวเนืองและเกียวกับการจัดหาประโยชน์ของกองทรัสต์ CPNREIT ซึงมีบริ ษัทย่อย
ดังกล่าว (ซีพีเอ็นพัทยา โฮเทล) มีความเกียวข้ องหรื อเข้ าเป็ นคูส่ ญ
ั ญา โดยเฉพาะอย่างยิง CPN จะใช้ ความพยายามอย่าง
สุดความสามารถในการป้องกันและเยียวยา (รวมถึงการให้ ความช่วยเหลือทางการเงินใด ๆ ได้ แก่ การให้ ก้ ูยืมเงินแก่ซีพี
เอ็นพัทยา โฮเทล การลงทุนเพิมเติมในหุ้นของซีพีเอ็นพัทยา โฮเทล กรณีทีมีการเพิมทุน เป็ นต้ น โดยการให้ ความช่วยเหลือ
ทางการเงินดังกล่าวไม่ได้ มีวตั ถุประสงค์เพือเป็ นการรับประกันรายได้ ให้ แก่กองทรัสต์ CPNREIT แต่จะใช้ เงินดังกล่าวเพือ
สนับสนุนและเป็ นเงินทุนหมุนเวียนสําหรับการดําเนินกิจการของซีพีเอ็นพัทยา โฮเทล) เพือมิให้ ซีพีเอ็นพัทยา โฮเทล ผิดนัด
กระทําการฝ่ าฝื นเงือนไข หรื อก่อให้ เกิดเหตุแห่งการเลิกสัญญา หรื อกระทําผิดข้ อสัญญาใด ๆ ตามทีกําหนดไว้ ในสัญญา
โดยอนึงการวางแผนและการเบิกใช้ เงินสําหรับการดําเนินกิจการโรงแรมฮิลตัน พัทยา จะดําเนินการโดยกลุม่ ฮิลตันซึงทํา
หน้ าทีเป็ นผู้บริ หารโรงแรม
4.1.9 ความเสียงจากการเลือนชําระค่ าเช่ าหรือการยกเว้ นค่ าเช่ าอันเนืองมาจากเหตุสุดวิสัยอันมีผลกระทบ
ต่ อการดําเนินธุรกิจของโรงแรมฮิลตัน พัทยา
ในกรณีทีเกิดเหตุสดุ วิสยั อันมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของโรงแรมฮิลตัน พัทยา และเข้ าเงือนไขการเลือน
ชําระค่าเช่าหรื อการยกเว้ นค่าเช่าอันเนืองมาจากเหตุสดุ วิสยั ตามทีระบุในร่างสัญญาเช่าช่วงอาคารและสัญญาเช่าช่วงงาน
ระบบของทรัพย์สนิ หลักในส่วนทีเป็ นโรงแรมฮิลตัน พัทยา และร่างสัญญาเช่าสังหาริ มทรัพย์ทีเกียวข้ อง ผู้เช่าช่วงทรัพย์สิน
มีสทิ ธิขอเลือนชําระค่าเช่าบางส่วนหรื อทังหมดในไตรมาสใดไตรมาสหนึ
O
ง รวมถึงผู้เช่าช่วงทรัพย์สนิ มีสทิ ธิขอยกเว้ นไม่ต้อง
ชําระค่าเช่าบางส่วนหรื อทังหมดในไตรมาสใดไตรมาสหนึ
O
ง ให้ แก่กองทรัสต์ CPNREIT โดยในกรณีทีมีการขอเลือนชําระค่า
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เช่าหรื อการยกเว้ นค่าเช่าโดยผู้เช่าช่วงทรัพย์สิน รายได้ และกระแสเงินสดของกองทรัสต์ CPNREIT อาจได้ รับผลกระทบ
อย่างมีนยั สําคัญ ซึงจะมีผลกระทบต่อการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์
อย่างไรก็ดี เพือลดความเสียงทีอาจเกิดขึ Oน คู่สญ
ั ญาทังสองฝ่
O
ายได้ ตกลงให้ มีการคํานวณค่าเช่าในกรณีทีเกิด
เหตุการณ์ดงั กล่าว ซึงอาจทําให้ ผ้ เู ช่าช่วงทรัพย์สนิ ยังคงมีหน้ าทีในการชําระค่าเช่าบางส่วน โดยการชําระค่าเช่าดังกล่าวจะ
คํานึงถึงความสามารถในการชําระค่าเช่าของผู้เช่าช่วงทรัพย์สิน รวมถึงผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของโรงแรมฮิลตัน
พัทยา ของผู้เช่าช่วงทรัพย์สิน และในกรณีทีพ้ นเหตุการณ์ดงั กล่าวแล้ ว ผู้เช่าช่วงทรัพย์สินยังคงต้ องชําระค่าเช่าของไตร
มาสปกติต่อไป ตามหลักเกณฑ์การคํานวณค่าเช่าปกติ และต้ องชําระค่าเช่าในส่วนทีได้ รับการเลือนในส่วนทียังชําระไม่
ครบถ้ วนด้ วย โดยค่าเช่าในส่วนทีได้ รับการเลือนซึงยังชําระไม่ครบถ้ วนนี Oจะถูกคํานวณทุก ๆ ไตรมาสตามหลักเกณฑ์ที
กําหนดในร่างสัญญาเช่าช่วงอาคารและสัญญาเช่าช่วงงานระบบของทรัพย์สนิ หลักในส่วนทีเป็ นโรงแรมฮิลตัน พัทยา และ
ร่างสัญญาเช่าสังหาริ มทรัพย์ทีเกียวข้ อง ทังนี
O O ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้ อมูลเพิมเติมในส่วนนี Oได้ จากสรุปสาระสําคัญของร่าง
สัญญาเช่าช่วงอาคารและสัญญาเช่าช่วงงานระบบและสรุ ปสาระสําคัญของร่ างสัญญาเช่าสังหาริ มทรั พย์ทีเกียวกับ
ทรัพย์สนิ ทีจะลงทุนเพิมเติมครังO ที 1 ส่วนทีเป็ นโรงแรม
4.1.10 ความเสียงจากการไม่ สามารถหาผู้เช่ าช่ วงทรัพย์ สินในส่ วนทีเป็ นโรงแรมได้ ในอนาคต
กรณีทีสัญญาเช่าช่วงทรัพย์สินในส่วนทีเป็ นโรงแรมสิ Oนสุดลง และผู้เช่าช่วงทรัพย์สนิ ไม่ต่ออายุสญ
ั ญา หรื อมีการ
บอกเลิกสัญญาเช่าช่วงดังกล่าวก่อนครบกําหนดระยะเวลาการเช่าช่วงตามสัญญา กองทรัสต์ CPNREIT อาจต้ องใช้ เวลา
ในการหาบุคคลอืน เพือเข้ ามาเป็ นผู้เช่าช่วงทรัพย์สินส่วนทีเป็ นโรงแรมฮิลตัน พัทยา แทนผู้เช่าช่วงทรัพย์สินเดิม ซึงบุคคล
ดังกล่าวอาจไม่มีคุณสมบัติหรื อความสามารถเหมือนกับผู้เช่าช่วงทรั พย์ สินเดิม รวมทังO กองทรั สต์ CPNREIT อาจไม่
สามารถหาผู้เช่าช่วงทรัพย์สินรายใหม่มาทดแทนและจ่ายค่าเช่าได้ เทียบเท่ากับผู้เช่าช่วงทรัพย์สินรายเดิม ซึงจะส่งผล
กระทบโดยตรงต่อรายได้ ของกองทรัสต์ CPNREIT และความสามารถของกองทรัสต์ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ แก่ผ้ ู
ถือหน่วยทรัสต์
อย่างไรก็ดี ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าช่วง กองทรัสต์ CPNREIT จะเข้ าทําสัญญาให้ เช่าช่วงอสังหาริ มทรัพย์และสัญญา
ให้ เช่าสังหาริ มทรัพย์ โดยมีกําหนดระยะเวลาการเช่า 3 ปี (ยกเว้ นในปี แรกทีสัญญาเช่าช่วงจะเริ มต้ น ณ วันทีกองทรัสต์
CPNREIT ลงทุนในทรัพย์สนิ และจะสิ Oนสุดในวันที 31 ธันวาคม 2560) โดยคูส่ ญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายมีสทิ ธิในการต่ออายุสญ
ั ญา
เช่าออกไปได้ อีก 3 คราว ๆ ละ 3 ปี โดยในกรณีทีกองทรัสต์ CPNREIT ไม่ได้ ให้ ผ้ เู ช่าช่วงทรัพย์สนิ รายเดิมเช่าช่วงทรัพย์สิน
ในส่วนทีเป็ นโรงแรมฮิลตัน พัทยา อีกต่อไป ผู้จดั การกองทรัสต์มีกระบวนการในการพิจารณาคัดเลือกผู้เช่าช่วงทรัพย์สนิ
รายใหม่ โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์เป็ นสําคัญ และด้ วยจุดเด่นของโรงแรมซึงมีทําเลทีตังที
O ดีในเมืองพัทยา
อันเป็ นแหล่งท่องเทียวทีสําคัญของประเทศไทย การจัดหาผู้เช่าช่วงทรัพย์สนิ รายใหม่มาทดแทนผู้เช่าช่วงทรัพย์สนิ รายเดิม
น่าจะสามารถดําเนินการได้
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อนึง ก่อนครบกําหนดระยะเวลาการเช่าช่วงทรัพย์สนิ ในส่วนทีเป็ นโรงแรมฮิลตัน พัทยา (วันที 31 ธันวาคม 2569)
ผู้เช่าช่วงทรัพย์สินจะต้ องแจ้ งให้ กองทรัสต์ CPNREIT ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้ าเป็ นเวลาอย่างน้ อย 12 เดือน
ก่อนวันครบกําหนดสัญญาดังกล่าว เกียวกับความประสงค์ทีจะต่ออายุสญ
ั ญาเช่าออกไปอีกหรื อไม่ ทังนี
O O เพือให้ คสู่ ญ
ั ญา
ทังสองฝายสามารถสรุ
O
ปข้ อตกลงในการต่อสัญญาเช่าให้ แล้ วเสร็ จก่อนสิ Oนสุดระยะเวลาการเช่า หรื อเพือให้ กองทรั สต์
CPNREIT ดําเนินการสรรหาและคัดเลือกผู้เช่าช่วงทรัพย์ สินรายใหม่มาแทนผู้เช่าช่วงทรั พย์สินรายเดิมทีจะไม่ต่อ อายุ
สัญญาได้ โดยหากผู้เช่าช่วงทรัพย์สินไม่ประสงค์ทีจะต่ออายุสญ
ั ญาเช่าช่วง หรื อการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าช่วงโดยผู้เช่าช่วง
ทรัพย์สินมีข้อจํากัดทางกฎหมายหรื อพ้ นวิสยั แต่ผ้ ูเช่าช่วงทรัพย์สินยังคงสามารถเช่าช่วงอสังหาริ มทรัพย์ในส่วนทีเป็ น
โรงแรมฮิลตัน พัทยา ได้ ชวคราว
ั
หากกองทรัสต์ CPNREIT ร้ องขอ ผู้เช่าช่วงทรัพย์สนิ ตกลงทีจะเช่าช่วงอสังหาริ มทรัพย์ใน
ส่วนทีเป็ นโรงแรมฮิลตัน พัทยา ต่อไป จนกว่ากองทรัสต์ CPNREIT จะสามารถหาผู้เช่าช่วงทรัพย์สินรายอืนมาเช่าช่วง
ทรัพย์สินทีเช่าช่วงต่อไปได้ โดยทีกองทรัสต์ CPNREIT และผู้เช่าช่วงทรัพย์สินจะร่ วมกันกําหนดเงือนไขของการเช่าช่วงที
ต่อออกไป แต่ทงนี
ั O O ระยะเวลาการเช่าทีต่อออกไปดังกล่าวจะไม่เกิน 180 วันนับจากวันทีครบกําหนดระยะเวลาการเช่า โดย
ให้ ถือว่าผู้เช่าช่วงทรั พย์ สินไม่มีหน้ าทีทีจะเช่าช่วงทรั พย์ สินทีเช่าช่วงต่อไป ภายหลังระยะเวลาดังกล่าว ทังO นี O ผู้ลงทุน
สามารถศึกษาข้ อมูลเพิมเติมในส่วนนี Oได้ จากสรุ ปสาระสําคัญของร่ างสัญญาเช่าช่วงอาคารและสัญญาเช่าช่วงงานระบบ
และสรุปสาระสําคัญของร่างสัญญาเช่าสังหาริ มทรัพย์ทีเกียวกับทรัพย์สนิ ทีจะลงทุนเพิมเติมครังO ที 1
4.1.11 ความเสียงจากความสามารถในการชําระค่ าเช่ าและค่ าบริ การของผู้เช่ าพืน1 ทีในศูนย์ การค้ าและ
อาคารสํานักงาน
ความสามารถในการดําเนินธุรกิจของผู้เช่าพื Oนทีในศูนย์การค้ าและอาคารสํานักงานทีกองทรัสต์ CPNREIT ลงทุน
จะส่งผลกระทบถึงความสามารถในการชําระค่าเช่าและค่าบริ การ การต่อสัญญา หรื อการยกเลิกสัญญาก่อนครบกําหนด
ซึงล้ วนแต่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ และกระแสเงินสดของกองทรัสต์ CPNREIT และความสามารถของกองทรัสต์
CPNREIT ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ อย่างไรก็ตาม สัญญาเช่าพื Oนทีในศูนย์การค้ าและอาคาร
สํานักงานทีกองทรัสต์ CPNREIT ลงทุนส่วนใหญ่ มีอายุ 3 ปี ทําให้ ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์สามารถปรับเปลียนร้ านค้ าใน
ศูนย์การค้ าและผู้เช่าพื Oนทีในอาคารสํานักงานได้ นอกจากนี O การทําสัญญาเช่าโดยทัวไปจะมีการเรี ยกเก็บเงินประกันการ
เช่าเป็ นมูลค่าเท่ากับค่าเช่าประมาณ 3-6 เดือน ซึงสามารถนํามาใช้ ชดเชยเป็ นรายได้ ของกองทรัสต์ CPNREIT ในกรณีไม่
สามารถเรี ยกเก็บค่าเช่าจากผู้เช่ารายนันO ๆ ได้ รวมถึงนํามาชดเชยรายได้ ทีขาดหายไป และ/หรื อ ความเสียหายทีอาจ
เกิดขึ Oนแก่กองทรัสต์ CPNREIT ในกรณีทีผู้เช่าขอยกเลิกสัญญาเช่าก่อนครบกําหนดอายุการเช่าตามสัญญา
4.1.12 ความเสียงจากการสูญเสียผู้เช่ าหลัก (Anchor Tenants)
การมีผ้ ูเช่าหลัก (Anchor Tenants) เป็ นปั จจัยหนึงในการดึงดูดลูกค้ าเพือให้ มาจับจ่ายซื Oอสินค้ าและใช้ บริ การ
ภายในศูนย์การค้ า เช่น การมีห้างสรรพสินค้ าหรื อโรงภาพยนตร์ การสูญเสียผู้เช่าหลักดังกล่าวอาจทําให้ ความน่าสนใจ
ของศูนย์การค้ าลดลง ซึงอาจส่งผลให้ ปริ มาณผู้มาจับจ่ายซื Oอสินค้ าและใช้ บริ การภายในศูนย์การค้ าลดลงตามไปด้ วย และ
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อาจมีผลต่อความสามารถในการรักษาอัตราการเช่าพื Oนทีของผู้เช่าประเภทอืน ๆ รวมถึงรายได้ ค่าเช่าและค่าบริ การของ
ศูนย์การค้ าด้ วย
อย่างไรก็ตาม ความเสียงในประเด็นนี Oจะลดลง เนืองจากหากผู้เช่าหลักจะไม่ต่ออายุสญ
ั ญาเช่ากับกองทรัสต์
CPNREIT ผู้ เช่ า หลัก ดั ง กล่ า วจะต้ องแจ้ งล่ ว งหน้ าอย่ า งน้ อย 6 เดื อ นก่ อ นครบกํ า หนดอายุ ส ัญ ญา ซึ งผู้ บริ ห าร
อสังหาริ มทรัพย์สามารถใช้ ระยะเวลาดังกล่าวในการจัดหาผู้เช่ารายใหม่มาทดแทนผู้เช่ารายเดิมทีจะไม่ต่ออายุสญ
ั ญา
และด้ วยจุดเด่นในด้ านทีตังของศู
O
นย์การค้ าทีกองทรัสต์ CPNREIT เข้ าลงทุน รวมถึงประสบการณ์กว่า 30 ปี ของ CPN ใน
การบริ หารจัดการศูนย์การค้ าในหลาย ๆ พื Oนทีได้ อย่างประสบความสําเร็ จ การจัดหาผู้เช่าพื Oนทีรายใหม่มาทดแทนผู้เช่า
พื Oนทีทีจะไม่ตอ่ อายุสญ
ั ญาคาดว่าน่าจะดําเนินการได้
4.1.13 ความเสียงทีเกิดขึน1 เมือต้ องมีการปรับปรุ งอสังหาริมทรัพย์ ของกองทรัสต์ CPNREIT
ทรัพย์สนิ ประเภทศูนย์การค้ า อาคารสํานักงาน และโรงแรมของกองทรัสต์ CPNREIT แต่ละแห่ง จะต้ องซ่อมแซม
และปรับปรุงให้ ปลอดภัย ดูใหม่ ทันสมัย และสอดคล้ องกับความต้ องการของลูกค้ าผู้เข้ ามาจับจ่ายซื Oอสินค้ าและใช้ บริ การ
ศูนย์การค้ า รวมถึงผู้เช่าพื Oนที (สําหรับทรัพย์สินส่วนทีเป็ นศูนย์การค้ าและอาคารสํานักงาน) และของลูกค้ าทีมาใช้ บริ การ
ภายในโรงแรม โดยปกติการปรับปรุงหรื อการซ่อมแซมบํารุงรักษาประจําปี จะไม่ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อการดําเนินงานของ
อสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์ CPNREIT มากนัก ยกเว้ นในกรณีทีเป็ นการปรับปรุ งซ่อมแซมใหญ่ซึงเป็ นการปรับปรุงเพือ
เปลียนแปลงภาพลักษณ์ภายนอกและภายในของทรัพย์สิน หรื อเป็ นการเปลียนแปลงงานระบบทีสําคัญของทรัพย์สิน ซึง
โดยปกติจะมีการดําเนินการทุก ๆ 10-15 ปี และโดยทัวไปจะไม่มีการหยุดการดําเนินงานของอสังหาริ มทรัพย์นนั O ๆ ใน
ระหว่างช่วงการปรับปรุ ง โดยการปรับปรุงจะดําเนินการเป็ นส่วน ๆ เฉพาะในส่วนพื Oนทีทีต้ องการปรับปรุ งเท่านันO โดยพื Oนที
ส่วนอืนยังคงเปิ ดให้ บริ การตามปกติ เว้ นแต่หากพิจารณาแล้ วว่าการปิ ดอสังหาริ มทรัพย์เพือการปรับปรุ งซ่อมแซมจะเป็ น
ประโยชน์มากกว่าการทยอยดําเนินการเป็ นส่วน ๆ ซึงการดําเนินการดังกล่าวอาจจะมีผลกระทบต่อทังผู
O ้ เช่าพื Oนทีและลูกค้ า
ทีมาจับจ่ายซื Oอสินค้ าและใช้ บริ การ (สําหรับทรัพย์สนิ ส่วนทีเป็ นศูนย์การค้ าและอาคารสํานักงาน) และลูกค้ าทีมาใช้ บริ การ
ภายในโรงแรม ตลอดจนรายได้ ของกองทรัสต์ CPNREIT
ในการปรั บ ปรุ ง ซ่อ มแซมใหญ่ ใ นแต่ล ะครั งO ผู้จัด การกองทรั ส ต์ แ ละผู้บ ริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ใ นส่ว นที เป็ น
ศูนย์การค้ าและอาคารสํานักงาน รวมถึงผู้เช่าช่วงทรัพย์สนิ และผู้บริ หารโรงแรม สําหรับส่วนทีเป็ นโรงแรม จะมีการวางแผน
เพือให้ เกิดผลกระทบต่อผู้เช่าพื Oนทีและลูกค้ าทีมาจับจ่ายซื Oอสินค้ าและใช้ บริ การ (สําหรับทรัพย์สินส่วนทีเป็ นศูนย์การค้ า
และอาคารสํานักงาน) และลูกค้ าทีมาใช้ บริ การภายในโรงแรมให้ น้อยทีสุด โดยจะมีการพิจารณาถึงความเพียงพอของ
แหล่งเงินทุนทีจะนํามาใช้ ดําเนินการและระยะเวลาในการดําเนินการทีเหมาะสม รวมถึงจะมีการศึกษาถึงผลกระทบต่อ
รายได้ และผลตอบแทนทีคาดว่าจะได้ รับทุกครังO ก่อนเริ มดําเนินการ ทังนี
O O การปรับปรุ งซ่อมแซมใหญ่ถือว่าเป็ นสิงทีจําเป็ น
ในการประกอบธุรกิจศูนย์การค้ า อาคารสํานักงาน และโรงแรม เพือรักษาภาพลักษณ์และความทันสมัย และให้ มีความ
สอดคล้ อ งกับ การเปลียนแปลงของภาวะตลาดอยู่ต ลอดเวลา เพื อสร้ างความน่า สนใจให้ แ ก่ ท รั พ ย์ สิน ที กองทรั ส ต์
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ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
CPNREIT เข้ าลงทุน และสามารถตอบสนองความต้ องการทังO ของผู้เช่าพื Oนทีภายในศูนย์การค้ าและอาคารสํานักงาน
รวมถึงลูกค้ าทีมาใช้ บริ การภายในศูนย์การค้ า อาคารสํานักงาน และโรงแรม ซึงก็หมายถึงการรักษาและเพิมโอกาสในการ
สร้ างรายได้ และกระแสเงินสดให้ แก่กองทรัสต์ CPNREIT ได้ ในระยะยาว
อนึง สําหรับการดูแลสภาพของทรัพย์สินหลักในส่วนทีเป็ นโรงแรมฮิลตัน พัทยา ให้ อยู่ในสภาพทีดีและมีความ
พร้ อมและเหมาะสมสําหรับการจัดหาผลประโยชน์ ได้ มีการระบุไว้ ในสรุปร่างสัญญาเช่าช่วงอาคารและสรุปร่างสัญญาเช่า
ช่วงงานระบบ ในส่วนของหน้ าทีของผู้เช่าช่วงว่าผู้เช่าช่วงทรัพย์สนิ จะต้ องใช้ ความพยายามอย่างดีทีสุด (Best Effort) เยียง
ผู้ประกอบกิจการโรงแรมโดยทัวไปใช้ ในการดูแลทรัพย์สินทีเช่าช่วงให้ อยูใ่ นสภาพทีดีตลอดระยะเวลาการเช่า และเพือให้
ทรัพย์สินทีเช่าช่วงอยู่ในสภาพทีดีและเหมาะสมแก่การใช้ งานตามวัตถุประสงค์ดงั ทีระบุไว้ ในสัญญา ผู้เช่าช่วงทรัพย์สิน
จะต้ องรับผิดชอบในการดูแล (Maintenance) ซ่อมแซม (Repairs) หรื อการกระทําใด ๆ ทังปวงบนทรั
O
พย์สินทีเช่าช่วงใน
กรณีทีจําเป็ น เพือให้ ทรัพย์สินทีเช่าช่วงมีลกั ษณะเป็ นโรงแรม โดยให้ ค่าใช้ จ่ายดังกล่าวถือเป็ นส่วนหนึงของค่าใช้ จ่ายจาก
การดําเนินงานตามงบประมาณทีคูส่ ญ
ั ญาทังสองฝ่
O
ายต้ องร่วมกันพิจารณาและอนุมตั ิ
4.1.14 ความเสียงจากการทีกองทรั สต์ CPNREIT ไม่ มีสิทธิบนพืน1 ทีของห้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรั ลภายใน
ศูนย์ การค้ าบางแห่ งทีกองทรัสต์ CPNREIT ลงทุนอยู่
ห้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรัลทีตังอยู
O ่ภายในศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ปิ น
เกล้ า และศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช ไม่ใช่ผ้ เู ช่าพื Oนทีภายในอาคารศูนย์การค้ า และไม่ได้ ให้ สิทธิเช่าช่วงแก่
กองทรัสต์ CPNREIT ทังนี
O O ห้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรัล อาจจะดําเนินการขาย ให้ เช่าช่วงทีดินและพื Oนทีดังกล่าวแก่ผ้ หู นึงผู้ใด
หรื อเปลียนรูปแบบการทําธุรกิจ โดยทีกองทรัสต์ CPNREIT ไม่มีสทิ ธิโต้ แย้ ง ซึงการกระทําดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการ
บริ หารศูนย์การค้ าและผลการดําเนินงานของกองทรัสต์ CPNREIT ได้
อย่างไรก็ตาม ปั จจัยแห่งความสําเร็ จประการหนึงในการดําเนินธุรกิจห้ างสรรพสินค้ าคือการมีทําเลทีตังของ
O
ห้ า งสรรพสิน ค้ าที ดีแ ละมี ความสะดวกสบายในการเดิ นทางเข้ าถึ ง โดยการทีห้ างสรรพสินค้ าเซ็น ทรั ลตังO อยู่ในพืนO ที
ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ปิ นเกล้ า และศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช
โดยทีศูนย์การค้ าทังO 3 แห่ง มีทําเลทีตังที
O ดีและมีความสะดวกสบายในการเดินทางเข้ าถึง ถือเป็ นปั จจัยทีสําคัญประการ
หนึงทีทําให้ การดําเนินธุรกิ จของห้ างสรรพสินค้ าดังกล่าวประสบความสําเร็ จมาอย่างต่อเนือง อันทําให้ ความเสียงที
ห้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรัลจะย้ ายออกจากพื Oนทีศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ปิ นเกล้ า
และศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช ลดลงไปมาก
4.1.15 ความเสียงอันเป็ นผลกระทบจากความเสียหายทีเกิดขึน1 ในพืน1 ทีทีกองทรั สต์ CPNREIT ไม่ ได้ เข้ า
ลงทุน
เนื องจากการลงทุน ของกองทรั ส ต์ CPNREIT เป็ นการลงทุน ในพื นO ที ของอาคารศูนย์ การค้ าบางส่วน ทํ า ให้
กองทรัสต์ CPNREIT อาจไม่ได้ เป็ นผู้ทีสามารถใช้ สิทธิเรี ยกร้ องหรื อผู้รับผลประโยชน์สําหรับการคุ้มครองความเสียหายที
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ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
อาจเกิ ดขึนO ในส่วนของพืนO ทีซึงกองทรั ส ต์ CPNREIT ไม่ไ ด้ ล งทุน ดัง นันO ในกรณี ที เกิ ดความเสีย หายในส่วนของพืนO ที
ใกล้ เคียงกับพื Oนทีทีกองทรัสต์ CPNREIT ได้ เข้ าลงทุน ความเสียหายทีเกิดขึ Oนอาจมีผลกระทบต่อกองทรัสต์ CPNREIT ใน
การจัดหารายได้ รวมถึงการให้ เช่าพืนO ทีและการให้ บริ การของกองทรัสต์ CPNREIT ได้ ซึงในกรณี เช่นนี O แม้ กองทรัสต์
CPNREIT จะจัด ให้ มี ก ารประกัน ภัย ธุ ร กิ จ หยุด ชะงัก (Business Interruption Insurance) แล้ ว ก็ ต าม แต่ ก องทรั ส ต์
CPNREIT อาจจะไม่ได้ รับค่าชดเชยตามกรมธรรม์ประกันภัยเนืองจากการประกันภัยดังกล่าวจะครอบคลุมเฉพาะความ
เสียหายทีกระทบทรัพย์สินทีกองทรัสต์ CPNREIT ได้ เข้ าลงทุนเท่านันO ตามเงือนไขทีระบุไว้ ในกรมธรรม์ ดังนันO ในกรณีที
พื Oนทีซึงกองทรัสต์ CPNREIT ได้ เข้ าลงทุนต้ องหยุดชะงักในการดําเนินธุรกิจเป็ นการชัวคราว (ทังที
O พื Oนทีดังกล่าวไม่ได้ รับ
ความเสียหาย) จากการทีพื Oนทีอืนซึงกองทรัสต์ CPNREIT ไม่ได้ เข้ าลงทุน เกิดความเสียหายและไม่สามารถใช้ ดําเนินธุรกิจ
ได้ จนมีผลกระทบต่อพื Oนทีในส่วนทีกองทรัสต์ CPNREIT ได้ เข้ าลงทุน กองทรัสต์ CPNREIT อาจจะไม่ได้ รับค่าชดเชยตาม
กรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก
4.1.16 ความเสียงจากการทีคู่สัญญาไม่ ปฏิบัติตามสัญญา
ในการลงทุนและบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์ CPNREIT ทางกองทรัสต์ CPNREIT จะเข้ าทําสัญญาเช่า
และ/หรื อเช่าช่วงทีดินและอาคารบางส่วน สัญญาเช่าและ/หรื อซื Oอขายงานระบบ สัญญาซื Oอขายทรัพย์สนิ (เฟอร์ นิเจอร์ และ
เครื องมืออุปกรณ์) และสัญญาตกลงกระทําการเพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ รวมถึงทรัพย์สินต่าง ๆ ทีเกียวข้ อง กับ
เจ้ าของหรื อผู้ทรงสิทธิตามกฎหมายทีเกียวข้ องของทรัพย์สนิ ดังกล่าว และ/หรื อสัญญาต่าง ๆ ทีเกียวเนืองกับการลงทุนและ
การบริ หารจัดการทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ CPNREIT เพือประโยชน์ในการจัดหาประโยชน์ในอสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์
CPNREIT และดําเนินการใด ๆ เพือให้ คสู่ ญ
ั ญาปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดในสัญญา
อย่างไรก็ดี ถึงแม้ จะมีข้อกําหนดในสัญญา คู่สญ
ั ญาอาจปฏิบตั ิผิดสัญญา หรื อเกิดเหตุการณ์ใด ๆ อันเป็ นเหตุ
แห่งการเลิกหรื อผิดสัญญาได้ ในกรณีเช่นนี O แม้ กองทรัสต์ CPNREIT จะมีสิทธิบอกเลิกสัญญา เรี ยกร้ องค่าเสียหาย รวม
ตลอดจนเรี ยกค่าขาดประโยชน์และค่าเช่าทีชําระไปแล้ วตามสัดส่วนระยะเวลาเช่าทีคงเหลือก็ตาม แต่เหตุการณ์ทีคูส่ ญ
ั ญา
ผิดสัญญาดังกล่าว อาจทําให้ กองทรัสต์ CPNREIT ไม่ได้ รับผลประโยชน์อนั พึงได้ จากการกระทําการหรื องดเว้ นกระทํา
การหรื อการบังคับให้ เป็ นไปตามสัญญาตามทีกําหนดไว้ ดงั กล่าวได้ เช่น ไม่สามารถบังคับให้ เป็ นไปตามสิทธิของกองทรัสต์
CPNREIT ตามข้ อกําหนด หรื อในกรณีทีคู่สญ
ั ญาปฏิบตั ิผิดข้ อกําหนดและเงือนไขตามสัญญาทีเกียวข้ องแล้ ว คู่สญ
ั ญา
อาจไม่ชําระค่าเสียหายตามทีกองทรัสต์ CPNREIT เรี ยกร้ อง ดังนันO กองทรัสต์ CPNREIT จึงอาจต้ องนําเรื องดังกล่าวเข้ าสู่
กระบวนการยุติธรรมโดยการฟ้ องร้ องต่อ ศาลที เกี ยวข้ อ ง ซึงการดํา เนิน การดังกล่าว ผู้จัด การกองทรั ส ต์ ไ ม่สามารถ
คาดการณ์ ได้ ถึงระยะเวลาและผลกระทบในการดําเนินการ รวมถึงจํ านวนเงินทีกองทรั สต์ CPNREIT จะได้ รับชดเชย
เยียวยาจากความเสียหายต่าง ๆ ดังกล่าว นอกจากนี O ผลแห่งคดีขึ Oนอยูก่ บั ดุลพินิจของศาลทีเกียวข้ อง และถึงแม้ ศาลจะมี
คําพิพากษาให้ กองทรัสต์ CPNREIT ชนะคดี ทางกองทรัสต์ CPNREIT อาจไม่สามารถบังคับให้ เป็ นไปตามคําพิพากษา
ของศาล ผู้ถือหน่วยทรัสต์จึงมีความเสียงทีจะไม่ได้ รับผลตอบแทนตามจํานวนหรื อภายในระยะเวลาทีคาดการณ์ไว้
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4.1.17 ความเสียงจากการไม่ ปฏิบัติตามสัญญาของผู้ให้ เช่ าช่ วงสิทธิในทีดินและการเช่ าสิงปลูกสร้ างใน
โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 และโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ นเกล้ า
เนืองจากการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์ CPNREIT เป็ นการลงทุนในหรื อมีไว้ ซงสิ
ึ ทธิการเช่าช่วงและ
สิท ธิ ก ารเช่ าในอสัง หาริ มทรั พ ย์ แม้ ว่า การลงทุน ในสิท ธิ ก ารเช่ าช่ วงและสิทธิ ก ารเช่ าอสังหาริ ม ทรั พ ย์ ของกองทรั สต์
CPNREIT จะได้ มีการจดทะเบียนสิทธิ การเช่าระยะยาวไว้ ต่อพนักงานเจ้ าหน้ าทีทีเกี ยวข้ องแล้ วก็ ตาม แต่กองทรั สต์
CPNREIT ก็ยงั คงมีความเสียงทีอาจเกิดขึ Oนเนืองจากการเลิกสัญญาเช่าช่วง และ/หรื อสัญญาเช่าอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว
ซึงจะมีผลทําให้ กองทรัสต์ CPNREIT สูญเสียสิทธิในการได้ รับรายได้ จากอสังหาริ มทรัพย์ อันจะส่งผลกระทบต่อการจ่าย
ประโยชน์ตอบแทนแก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ในทีสุด เพือลดความเสียงดังกล่าวทีอาจเกิดขึ Oน กองทรัสต์ CPNREIT จึงได้ จดั ให้ มี
การดําเนินการเพือเป็ นการประกันความเสียงดังกล่าวดังนี O
• ดําเนินการขอความยินยอมพร้ อมกําหนดเงือนไขในการเช่าช่วงทีดินกับเจ้ าของทีดิน ตามสัญญาเช่าทีดินที
เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 มีอยู่กบั เจ้ าของทีดิน พร้ อมกับกองทรัสต์ CPNREIT ได้ จดั ให้ มีการป้องกันความเสียง
ทีอาจเกิดขึ Oนจากการระงับไปซึงสัญญาเช่าทีดินดังกล่าว โดยได้ รับสิทธิจากเจ้ าของทีดินในการสวมสิทธิสญ
ั ญา
เช่าทีดินแทนเซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2
ณ วันที 31 ตุลาคม 2549 กองทุนรวม CPNRF ยังไม่ได้ รับสิทธิ ดงั กล่าวจากเจ้ าของทีดิน ดังนันO กองทุนรวม
CPNRF จึงได้ ตกลงกับ CPN และเซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 ในการวางมาตรการเพิมเติมจนกว่ากองทุนรวม
CPNRF จะได้ มาซึงสิทธิในการสวมสิทธิตามสัญญาเช่าทีดิน โดยกองทุนรวม CPNRF รวมถึง CPN และเซ็นทรัล
พัฒนา พระราม 2 ได้ ดําเนินการมาตรการดังต่อไปนี Oแล้ วเสร็ จตังแต่
O วนั ที 28 กุมภาพันธ์ 2550
1. เซ็นทรั ลพัฒนา พระราม 2 ได้ ให้ สิทธิ แก่กองทุนรวม CPNRF ในการชํ าระค่าเช่าทีดินแทนเซ็นทรั ลพัฒนา
พระราม 2 ในกรณีทีเซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 ไม่ชําระค่าเช่าทีดินให้ แก่เจ้ าของทีดินตามสัญญาเช่าทีดิน
2. เซ็ น ทรั ล พั ฒ นา พระราม 2 มี ก ารจั ด ส่ ง หลั ก ฐานการชํ า ระค่ า เช่ า มาให้ แก่ ก องทุ น รวม CPNRF
ทุก ๆ เดือน
3. CPN และ/หรื อ เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 ได้ ดําเนินการให้ มีหลักประกันทีกองทุนรวม CPNRF ยอมรับได้ ใน
รู ปของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนี O เพือเป็ นประกันในการชําระค่าเช่าตามข้ อ 1 ข้ างต้ น ในมูลค่า
เท่ากับค่าเช่าทีดินทีเซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จะต้ องชําระแก่เจ้ าของทีดินในระยะเวลา 2 ปี
4. เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 มีนโยบายในการดําเนินกิจการของบริ ษัทเท่าทีจําเป็ น เพือให้ เป็ นบริ ษัททีมีความ
เสียงทางธุรกิจตํา โดยมีการดําเนินการแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิในส่วนทีเกียวกับวัตถุประสงค์ของบริ ษัท เพือให้
สอดคล้ องกับนโยบายการดําเนินกิจการของบริ ษัทเท่าทีจําเป็ น
5. CPN ตกลงให้ มี ก ารรั ก ษาอัต ราส่ว นทางการเงิ น ในระดับ ที กองทุน รวม CPNRF ยอมรั บ ได้ โดยจะเป็ น
อัตราส่วนเดียวกับที CPN มีข้อตกลงกับเจ้ าหนี Oเงินกู้ยืมต่าง ๆ ซึงได้ แก่อตั ราส่วนหนี Oสินต่อทุน (D/E Ratio) และ
อัตราส่วนความสามารถในการชําระหนี Oสิน (DSCR: Debt Service Coverage Ratio) หาก CPN ไม่สามารถ
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รักษาอัตราส่วนดังกล่าว และไม่สามารถแก้ ไขได้ ในระยะเวลา 3 เดือน เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 หรื อ CPN
จะต้ องวางเงินประกันหรื อจํานําตราสารทีกองทุนรวม CPNRF เห็นชอบในมูลค่าเท่ากับค่าเช่าทีดินทีเซ็นทรัล
พัฒนา พระราม 2 มีภาระจะต้ องชําระแก่เจ้ าของทีดินคงเหลือทังหมด
O
ทังนี
O O มาตรการเพิมเติมดังกล่าวข้ างต้ นจะถูกยกเลิกเมือกองทุนรวม CPNRF ได้ รับสิทธิจากเจ้ าของทีดินในการ
สวมสิทธิสญ
ั ญาเช่าทีดินแทนเซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 เรี ยบร้ อยแล้ ว หรื อมีแนวทางอืนทีกองทุนรวม CPNRF
ยอมรับได้ มาทดแทน
• ดําเนินการให้ CPN แก้ ไขสัญญาเช่าทีดินอันเป็ นทีตังของโครงการเซ็
O
นทรัลพลาซา ปิ นเกล้ า ระหว่าง CPN กับ
บริ ษัท ห้ างเซ็นทรั ล ดีพาทเมนท์ สโตร์ จํ ากัด โดยกํ าหนดให้ กองทรั สต์ CPNREIT สามารถเข้ าสวมสิทธิ ตาม
สัญญาเช่าทีดิน ในกรณีที CPN ไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาเช่าทีดินดังกล่าวอันอาจมีผลให้ เลิกสัญญาเช่าทีดิน และ
รวมถึงการแก้ ไขสัญญาเช่าทีดิน โดยกําหนดให้ ในกรณีทีบริ ษัท ห้ างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์ จํากัด มีความ
ประสงค์จะโอนกรรมสิทธิdในทีดินอันเป็ นทีตังของศู
O
นย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ปิ นเกล้ า บริ ษัท ห้ างเซ็นทรัล ดีพาท
เมนท์สโตร์ จํากัด จะต้ องกําหนดให้ ผ้ รู ับโอนกรรมสิทธิdในทีดินจะต้ องรับไปซึงสิทธิและหน้ าทีทังปวงที
O
ผู้ให้ เช่ามี
อยูก่ บั ผู้เช่า ตามทีกําหนดในสัญญาเช่าทีดิน
อย่างไรก็ดี แม้ ว่าสัญญาเช่าช่วงทีดินจะสิ Oนสุดลงไม่ว่าด้ วยเหตุผลใดก็ตาม กองทรัสต์ CPNREIT ยังคงดํารง
สถานะเป็ นผู้มีสิทธิครอบครองอาคารในฐานะผู้เช่าอาคาร และสามารถใช้ ประโยชน์จากทรัพย์สินทีเช่าได้ ต่อไป ทังนี
O O ใน
กรณีทีสัญญาเช่าช่วงทีดินสิ Oนสุดลงอันเนืองมาจากความผิดของผู้ให้ เช่าช่วงสิทธิในทีดิน และกองทรัสต์ CPNREIT ไม่ใช้
สิทธิหรื อไม่สามารถใช้ สทิ ธิในการเข้ าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาเช่าทีดินแทนผู้ให้ เช่าช่วงสิทธิในทีดิน ตามเงือนไขทีกําหนดไว้ ในสัญญา
เช่าช่วงทีดินได้ ทางกองทรัสต์ CPNREIT จะได้ รับค่าเช่าช่วงทีดินทีได้ ชําระล่วงหน้ าคืนจากผู้ให้ เช่าช่วงสิทธิในทีดิน ตาม
สัดส่วนระยะเวลาการเช่าช่วงทีดินทีเหลืออยู่ นอกจากนี O ในกรณีทีสัญญาเช่าทีดินทีจัดทําระหว่างผู้ให้ เช่าช่วงสิทธิในทีดิน
แก่กองทรัสต์ CPNREIT และเจ้ าของทีดินมีอนั ต้ องสิ Oนสุดหรื อระงับลง จนเป็ นเหตุให้ อาคารและสิงปลูกสร้ างทีตังอยู
O ่บน
ทีดินดังกล่าวต้ องตกเป็ นของเจ้ าของทีดิน ทางเจ้ าของทีดินดังกล่าวยังคงมีภาระผูกพันและความรับผิดชอบตามกฎหมาย
ทีจะต้ องให้ เช่าอาคารและสิงปลูกสร้ างแก่กองทรัสต์ CPNREIT เพือนําไปจัดหาประโยชน์ตามวัตถุประสงค์
4.1.18 ความเสียงจากการอาจไม่ ได้ รับการต่ อสัญญาเช่ าโครงการเซ็นทรั ลพลาซา พระราม 3 ในปี ที 30
และปี ที 60
เนืองจากสัญญาเช่าโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 ทีกองทรัสต์ CPNREIT ทํากับเซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3
นันO จะสิ Oนสุดในวันที 15 สิงหาคม 2578 โดยเมือสิ Oนสุดกําหนดเวลาการเช่าดังกล่าว เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 ได้ ตกลงให้
คํามันแก่กองทรัสต์ CPNREIT ว่าจะให้ กองทรัสต์ CPNREIT มีสิทธิ ในการต่อสัญญาเช่าได้ อีก 2 คราว ๆ ละ 30 ปี ทังนี
O O
แม้ ว่ากองทรัสต์ CPNREIT จะมีสิทธิ ในการต่อสัญญาเช่าดังกล่าวตามคํามันทีเซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 ได้ ให้ ไว้ ตาม
สัญญาเช่าก็ตาม แต่กองทรัสต์ CPNREIT อาจไม่สามารถใช้ สิทธิในการต่อสัญญาดังกล่าวได้ ไม่วา่ จากสาเหตุใดก็ดี เช่น
การผิดสัญญาโดยเจตนาของเซ็นทรั ลพัฒนา พระราม 3 หรื อมีการเปลียนแปลงกฎหมายหรื อข้ อปฏิบัติทางกฎหมาย
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เกียวกับสัญญาเช่า หรื อผู้รับโอนกรรมสิทธิd ในทรั พย์สินทีเช่าซึงเป็ นบุคคลภายนอกไม่ปฏิบตั ิตามคํามัน หรื อการเข้ าสู่
กระบวนการล้ มละลายหรื อฟื นO ฟูกิจการของเซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 เป็ นต้ น
เพือเป็ นการลดความเสียงดังกล่าว กองทรั สต์ CPNREIT จึงกํ าหนดเงือนไขในสัญญาเช่าให้ เซ็นทรัลพัฒนา
พระราม 3 ให้ คํารับรองว่าจะไม่ขาย จําหน่ายหรื อโอนกรรมสิทธิdในทรัพย์สินทีเช่า ทังนี
O O เพือดํารงสถานะของผู้ให้ เช่าตาม
สัญญาเช่า และกําหนดให้ กองทรัสต์ CPNREIT มีสิทธิในการซื Oออสังหาริ มทรัพย์ทีเช่าได้ หากเซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3
ไม่สามารถให้ กองทรัสต์ CPNREIT ใช้ สิทธิต่ออายุสญ
ั ญาเช่าตามทีได้ ให้ คํามันไว้ รวมทังO CPN ซึงเป็ นผู้ถือหุ้นทีมีอํานาจ
ควบคุมของเซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 ตกลงทีจะควบคุมดูแลให้ เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 ปฏิบตั ิตามสัญญาเช่าอย่าง
เคร่งครัด นอกจากนี O กองทรัสต์ CPNREIT ได้ จดั ให้ เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 นําทรัพย์สนิ ทีให้ เช่ามาจํานองกับกองทรัสต์
CPNREIT เพือเป็ นประกันการปฏิบตั ิตามสัญญาเช่าและเยียวยาความเสียหายทีอาจเกิดขึ Oนกับกองทรัสต์ CPNREIT จาก
การทีไม่สามารถใช้ ทรัพย์สินทีเช่าได้ ตามสัญญาเช่าอีกด้ วย อย่างไรก็ดี การดําเนินการดังกล่าวอาจไม่สามารถเยียวยา
ความเสียหายทังหมดที
O
เกิดขึ Oนแก่กองทรัสต์ CPNREIT ได้
4.1.19 กองทรั สต์ CPNREIT ไม่ ได้ ลงทุนในทีดินสําหรั บโครงการเซ็นทรั ลเฟสติวัล พัทยา บีช และโรงแรม
ฮิลตัน พัทยา
เนืองจากพื Oนทีบางส่วนของโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช และโรงแรมฮิลตัน พัทยาตังอยู
O ่บนทีดินทีเป็ น
กรรมสิทธิdของบุคคลภายนอก (ซึงเซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 เป็ นผู้ทรงสิทธิการเช่าทีดินจากบุคคลภายนอกดังกล่าว และ
เป็ นผู้ให้ เช่าทีดินดังกล่าวแก่ซีพีเอ็นพัทยา) และพื Oนทีบางส่วนตังอยู
O ่บนทีดินทีเป็ นกรรมสิทธิdของเซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2
(ซึงเซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 เป็ นผู้ให้ เช่าทีดินดังกล่าวแก่ซีพีเอ็นพัทยา) และจากการทีกองทรัสต์ CPNREIT จะลงทุนใน
สิทธิการเช่าอาคารศูนย์การค้ าและโรงแรมฮิลตัน พัทยา โดยไม่ได้ ลงทุนในทีดิน ซึงทําให้ กองทรัสต์ CPNREIT ไม่มีอํานาจ
ควบคุมการปฏิบัติตามสัญญาของคู่สญ
ั ญาทีเกี ยวข้ องกับการเช่าทีดินดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิง เซ็นทรั ลพัฒนา
พระราม 2 และ ซีพีเอ็นพัทยา ดังนันO กองทรัสต์ CPNREIT จึงไม่สามารถรับประกันได้ วา่ จะไม่มีการยกเลิกสัญญาเช่า และ/
หรื อสัญญาเช่าช่วงทีดินเกียวข้ อง อย่างไรก็ดี แม้ ว่าตามกฎหมาย สัญญาเช่าอาคารศูนย์การค้ าและโรงแรมฮิลตัน พัทยา
จะไม่ระงับไปเพราะการยกเลิกสัญญาเช่าทีดิน และ/หรื อสัญญาเช่าช่วงทีดินดังกล่าว แต่เหตุดงั กล่าวอาจส่งผลกระทบต่อ
การจัดหาประโยชน์ จากโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช และโรงแรมฮิลตัน พัทยา ซึงเป็ นทรั พย์สินทีเช่าระหว่าง
กองทรัสต์ CPNREIT ในฐานะผู้เช่า และซีพีเอ็นพัทยาในฐานะผู้ให้ เช่า ดังนันO การยกเลิกสัญญาเช่าทีดิน และ/หรื อสัญญา
เช่าช่วงทีดินดังกล่าวอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สําคัญต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของกองทรัสต์
CPNREIT และความสามารถของกองทรัสต์ CPNREIT ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์
อย่างไรก็ดี CPN ในฐานะบริ ษัทใหญ่ของเซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 และ ซีพีเอ็นพัทยา จะควบคุม ดูแล และ
ดําเนินการใด ๆ ให้ บริ ษัททังสองสามารถปฏิ
O
บตั ิตามข้ อกําหนดและเงือนไขในสัญญาเช่าทีดิน และ/หรื อสัญญาเช่าช่วง
ทีดินทีเกียวข้ องทีบริ ษัทดังกล่าวเป็ นคู่สญ
ั ญาอย่างเคร่ งครัด (รวมถึงการให้ ความช่วยเหลือทางการเงินใด ๆ) แก่ทงสอง
ัO
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บริ ษัท เพือป้องกันและเยียวยาหากมีเหตุทีจะทําให้ บริ ษัททังสองแห่
O
งไม่ปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดและเงือนไขของสัญญา หรื อ
หากจะมีการเลิกสัญญาทีเกียวข้ อง ซึงผู้จดั การกองทรัสต์เห็นว่ามาตรการนี Oจะช่วยป้องกันไม่ให้ เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2
และ ซีพีเอ็นพัทยา กระทําการใด ๆ อันเป็ นเหตุให้ มีการยกเลิกสัญญาเช่าทีดิน และ/หรื อสัญญาเช่าช่วงทีดินทีกองทรัสต์
CPNREIT ไม่ได้ เข้ าเป็ นคู่สญ
ั ญาได้ นอกจากนี O ตามสัญญาเช่าอาคารศูนย์ การค้ าและโรงแรมฮิ ลตัน พัทยา ระหว่าง
กองทรัสต์ CPNREIT ในฐานะผู้เช่าทรัพย์สิน และซีพีเอ็นพัทยาในฐานะผู้ให้ เช่าทรั พย์สิน ได้ กําหนดหน้ าทีของซีพีเอ็น
พัทยา ว่าจะต้ องไม่กระทําการใด ๆ ให้ เกิดการรอนสิทธิของกองทรัสต์ CPNREIT หรื อกระทําการใด ๆ ทีมีผลหรื อจะส่งผล
กระทบทํ า ให้ ก องทรั ส ต์ CPNREIT ไม่ส ามารถใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ จากทรั พย์ สิน ที เช่า ซึงถ้ า หากกองทรั ส ต์ CPNREIT ไม่
สามารถใช้ ประโยชน์ได้ จากทรัพย์สินทีเช่าได้ เนืองจากการผิดสัญญาของซีพีเอ็นพัทยาดังกล่าว ซีพีเอ็นพัทยาจะต้ องชําระ
ค่าเช่าทีกองทรัสต์ CPNREIT ได้ ชําระไปแล้ วล่วงหน้ าคืนให้ แก่กองทรัสต์ CPNREIT โดยคํานวณตามระยะเวลาการเช่าที
คงเหลือ นอกจากนี O กองทรัสต์ CPNREIT ยังสามารถเรี ยกค่าขาดประโยชน์จากการเลิกสัญญาดังกล่าวจากซีพีเอ็นพัทยา
ได้ ด้วย
4.1.20 ความเสียงจากการลงทุนในพืน1 ทีทีเช่ าช่ วงในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช
เนืองจากพื Oนทีอาคารบางส่วนทีกองทรัสต์ CPNREIT เข้ าลงทุนในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช ซึงมีพื Oนที
ประมาณ 4,827 ตารางเมตร หรื อ คิ ด เป็ นพื นO ทีร้ อยละ 4.03 จากพื นO ที ทังO หมดที กองทรั ส ต์ CPNREIT จะเข้ าลงทุนใน
ทรัพย์สนิ ทีจะลงทุนเพิมครังO ที 1 (พื Oนทีประมาณ 119,781 ตารางเมตร) และคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 0.57 จากพื Oนที
ทังหมดที
O
กองทรัสต์ CPNREIT จะลงทุนภายหลังการแปลงสภาพและการลงทุนในทรัพย์สนิ ทีจะลงทุนเพิมเติมครังO ที 1 แล้ ว
เสร็ จ (พื Oนทีรวมประมาณ 852,039 ตารางเมตร) เป็ นกรรมสิทธิdของบริ ษัท สรรพสินค้ าเซ็นทรัล จํากัด (สาขาเซ็นทรัลเฟส
ติวลั พัทยา บีช) (โดยซีพีเอ็นพัทยาเป็ นผู้ทรงสิทธิการเช่าพื Oนทีดังกล่าว และจะเป็ นผู้ให้ เช่าช่วงพื Oนทีดังกล่าวแก่กองทรัสต์
CPNREIT) ซึงทําให้ กองทรัสต์ CPNREIT ไม่มีอํานาจควบคุมการปฏิบตั ิตามสัญญาของคู่สญ
ั ญาทีเกียวข้ องกับการเช่า
พื Oนทีดังกล่าว ดังนันO กองทรัสต์ CPNREIT จึงไม่สามารถรับประกันได้ วา่ จะไม่มีการยกเลิกสัญญาเช่าพื Oนทีทีเกียวข้ อง ซึง
เหตุดงั กล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการจัดหาผลประโยชน์จากโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช ในอนาคต
ทังนี
O O ข้ อมูลเกียวกับพื Oนทีดังกล่าวสามารถสรุปได้ ดงั ต่อไปนี O:
• ระยะเวลาการเช่าช่วงสําหรับพื Oนทีในส่วนนี Oระหว่างกองทรัสต์ CPNREIT กับซีพีเอ็นพัทยา จะมีกําหนด
ประมาณ 20 ปี นับตังแต่
O วนั จดทะเบียนสิทธิ เช่า โดยจะสิ Oนสุดในวันที 31 สิงหาคม 2580 ซึงจะครบ
กําหนดอายุพร้ อมกับพื Oนทีโครงการในส่วนอืน ๆ ทีกองทรัสต์ CPNREIT จะเข้ าลงทุน โดยทีระยะเวลา
การเช่าตามสัญญาเช่าพื Oนทีอาคารระหว่างซีพีเอ็นพัทยาและผู้ให้ เช่าพื Oนทีจะครบกําหนดอายุภายหลัง
โดยจะสิ Oนสุดในวันที 28 กุมภาพันธ์ 2581
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• ซีพีเอ็นพัทยาได้ ชําระค่าเช่าตามสัญญาเช่าพื Oนทีอาคารครบถ้ วนแล้ วทังจํ
O านวน สําหรับระยะเวลาการ
เช่าทังหมดตามสั
O
ญญาเช่าพื Oนทีอาคารซึงจะสิ Oนสุดลงในวันที 28 กุมภาพันธ์ 2581 ดังนันO ความเสียงที
จะเกิดขึ Oนจากการผิดนัดชําระค่าเช่าโดยซีพีเอ็นพัทยาจึงไม่มี
• หน้ าทีของซีพีเอ็นพัทยาทีถูกกําหนดในสัญญาเช่าพื Oนทีอาคารมีเงือนไขทีเป็ นไปตามหน้ าทีของผู้เช่า
ปกติ ซึงเป็ นไปตามกฎหมายและมาตรฐานทัวไป และไม่พบว่ามีเงือนไขใดทีกําหนดภาระหน้ าทีแก่ซีพี
เอ็นพัทยาซึงเกินความสามารถตามทีผู้เช่าปกติทวไปจะปฏิ
ั
บตั ิได้ อีกทังไม่
O พบว่ามีเงือนไขในสัญญาเช่า
พื นO ที อาคารที อาจส่ง ผลกระทบอย่า งมี นัย สํา คัญ ต่อ การเช่ า ช่ ว งพื นO ที อาคาร หรื อ จํ า กัด สิท ธิ ข อง
กองทรัสต์ CPNREIT ในการลงทุนในพื Oนทีดังกล่าว ทังนี
O O ซีพีเอ็นพัทยาได้ รับความยินยอมจากผู้ให้ เช่า
พื Oนทีในการให้ เช่าช่วงพื Oนทีแก่กองทรัสต์ CPNREIT เรี ยบร้ อยแล้ ว
• กองทรั ส ต์ CPNREIT จะเข้ าทํ า สัญ ญากับ CPN โดยจะกํ า หนดมาตรการเพื อควบคุม ดูแ ลและ
ดําเนินการใด ๆ ทีจําเป็ น เพือให้ ซีพีเอ็นพัทยาในฐานะผู้ให้ เช่าช่วงพื Oนทีจํานวนประมาณ 4,827 ตาราง
เมตรดังกล่าว แก่กองทรั สต์ CPNREIT ปฏิบัติตามข้ อกํ าหนดและเงือนไขในสัญญาใด ๆ ทีซีพีเอ็น
พัทยาเข้ าเป็ นคู่สญ
ั ญาอย่างเคร่ งครัด ซึงครอบคลุมถึงสัญญาเช่าพื Oนทีอาคารทีได้ เข้ าทํากับผู้ให้ เช่า
พื Oนที สัญญาเช่าช่วงพื Oนทีอาคารซึงจะเข้ าทํากับกองทรัสต์ CPNREIT รวมทังสั
O ญญาอืน ๆ ทีเกียวข้ องที
ซีพีเอ็นพัทยาเป็ นคูส่ ญ
ั ญา นอกจากนี O CPN จะใช้ ความพยายามอย่างสุดความสามารถในการป้องกัน
และเยียวยา (รวมถึงการให้ ความช่วยเหลือทางการเงินใด ๆ) เพือมิให้ ซีพีเอ็นพัทยาผิดนัด กระทําการ
ฝ่ าฝื นเงือนไข หรื อก่อให้ เกิดเหตุแห่งการเลิกสัญญา หรื อกระทําผิดข้ อสัญญาใด ๆ ตามทีกําหนดไว้ ใน
สัญญาทีซีพีเอ็นพัทยาได้ เข้ าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาด้ วย
• กองทรัสต์ CPNREIT จะจัดให้ มีมาตรการเยียวยาสําหรับกรณีทีซีพีเอ็นพัทยาไม่สามารถปฏิบตั ิตาม
สัญญาเช่าพื Oนทีอาคารได้ โดยซีพีเอ็นพัทยาได้ ดําเนินการให้ ผ้ ใู ห้ เช่าพื Oนทีให้ ความยินยอมแก่กองทรัสต์
CPNREIT โดยทําเป็ นหนังสือเพือให้ กองทรัสต์ CPNREIT สามารถเข้ าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาโดยตรงกับผู้ให้ เช่า
พื Oนทีแทนซีพีเอ็นพัทยาได้ ทังนี
O O หากเกิดกรณีทีซีพีเอ็นพัทยาไม่สามารถปฏิบตั ิตามสัญญาเช่าพืนO ที
อาคารได้ กองทรัสต์ CPNREIT สามารถเข้ าเป็ นคู่สญ
ั ญากับผู้ให้ เช่าพื Oนทีได้ โดยตรง ซึงการเข้ าสวม
สิ ท ธิ ข องกองทรั ส ต์ CPNREIT ในส่ว นนี O จะทํ า ให้ ก ารจัด หาประโยชน์ ใ นทรั พ ย์ สิ น ของกองทรั ส ต์
CPNREIT ไม่ได้ รับผลกระทบเนืองจากการเลิกสัญญาเช่าพื Oนทีอาคารระหว่างซีพีเอ็นพัทยาและผู้ให้ เช่า
พื Oนที
ซึงจากข้ อเท็จจริ งดังกล่าวมาข้ างต้ น พื Oนทีเช่าช่วงบางส่วนดังกล่าวในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช ที
กองทรัสต์ CPNREIT จะเข้ าลงทุนโดยการเช่าช่วงนันเป็
O นพื Oนทีจํานวนไม่มาก และเป็ นสัดส่วนการลงทุนทีตําเมือเทียบกับ
พื Oนทีทังหมดที
O
กองทรัสต์ CPNREIT จะเข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ ทีจะลงทุนครังO ที 1 อีกทังO CPN ในฐานะบริ ษัทแม่ยงั ได้ กําหนด
มาตรการเพือควบคุมดูแลการปฏิบัติตามสัญญาของซีพีเอ็นพัทยาซึงเป็ นบริ ษัทลูก และมาตรการในการป้องกันและ
เยียวยาเพือมิให้ ซีพีเอ็นพัทยากระทําการใด ๆ อันเป็ นการผิดนัดสัญญา นอกจากนี O กองทรัสต์ CPNREIT ยังได้ รับความ
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ยินยอมจากบริ ษัท สรรพสินค้ าเซ็นทรัล จํากัด (สาขาเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช) ซึงเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิdและผู้ให้ เช่าใน
พื Oนทีทีกองทรัสต์ CPNREIT จะเช่าช่วง ในการเข้ าสวมสิทธิแทนซีพีเอ็นพัทยา เพือให้ กองทรัสต์ CPNREIT เข้ าเป็ นคูส่ ญ
ั ญา
โดยตรงตามสัญญาเช่าพื Oนทีอาคารหากซีพีเอ็นพัทยาไม่สามารถปฏิบตั ิตามสัญญาดังกล่าวได้ อีกทังO ในกรณีทีกองทรัสต์
CPNREIT ไม่สามารถนําพื Oนทีทีเช่าช่วงไปจัดหาประโยชน์ได้ เนืองจากเป็ นความผิดของซีพีเอ็นพัทยา กองทรัสต์ CPNREIT
มี สิท ธิ บ อกเลิกสัญญาได้ ทันที โดยที ซี พีเอ็ น พัท ยาจะต้ อ งชํ าระคืน ค่าเช่า ทรั พย์ สินที เช่าช่วงคงเหลือ รวมถึ งเงิ นหรื อ
ผลประโยชน์ อื นใดที ซี พี เ อ็ น พัท ยาได้ รั บ ไว้ ในนามกองทรั ส ต์ CPNREIT ให้ แ ก่ ก องทรั ส ต์ CPNREIT ตามสัด ส่ว นของ
ระยะเวลาการเช่าทีเหลืออยู่ และค่าขาดประโยชน์จากการทีกองทรัสต์ CPNREIT ไม่สามารถใช้ ประโยชน์ซงทรั
ึ พย์สนิ ทีเช่า
ช่วงได้ ดังนันO การเช่าช่วงพืนO ทีอาคารจากซีพีเอ็นพัทยาจึงมีความเสียงต่อกองทรั สต์ CPNREIT ในระดับตํา และไม่มี
ผลกระทบต่อการจัดหาประโยชน์ของกองทรัสต์ CPNREIT จากทรัพย์สินของโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช อย่างมี
นัยสําคัญ
4.1.21 ความเสียงทีเกิดขึน1 จากการกู้ยมื เงิน
ในกรณี ทีกองทรัสต์ CPNREIT ได้ ดําเนินการกู้ยืมเงินตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดไว้ ในหนังสือชีชO วน กองทรัสต์
CPNREIT อาจมีความเสียงจากการกู้ยืมเงินดังกล่าวได้ เนืองจากการเปลียนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ อัตราดอกเบี Oย
ต้ นทุนทางการเงิน และความสามารถในการชําระหนี Oของคู่สญ
ั ญาทีเกียวข้ องทีอาจส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของ
กองทรัสต์ CPNREIT ทําให้ กองทรัสต์ CPNREIT อาจมีสภาพคล่องไม่เพียงพอในการชําระคืนเงินต้ นและ/หรื อดอกเบี Oย
รวมถึ ง กองทรั ส ต์ CPNREIT อาจมี ค วามเสียงจากความสามารถในการชํ า ระคื น เงิ น ต้ น และ/หรื อ ดอกเบี ยO ที ลดลง
นอกจากนี O กองทรัสต์ CPNREIT อาจมีความเสียงทางการเงินหากมีการชําระคืนเงินกู้ยืมโดยการ Refinance โดยเฉพาะ
อย่างยิงเมือกระแสเงินสดของกองทรัสต์ CPNREIT ลดลงเนืองจากการสิ Oนสุดของสิทธิ การเช่าในทรัพย์สินทีลงทุนบาง
โครงการ (ปี 2567 สําหรับโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ นเกล้ า ปี 2568 สําหรับโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ปี 2580
สําหรับโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช และโรงแรมฮิลตัน พัทยา ปี 2587 สําหรับโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่
แอร์ พอร์ ต และปี 2638 สําหรับโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3) รวมทังความเสี
O
ยงทีอาจมีต้นทุนดอกเบี Oยทีเพิมขึ Oน และ
อาจมีผลกระทบต่อการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยทรัสต์ รวมถึงอาจมีความจําเป็ นทีกองทรัสต์ CPNREIT
จะต้ องเพิมทุนโดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิมเติมเพือชําระคืนเงินกู้ยืม
ทังO นี O กองทรั สต์ CPNREIT จะใช้ ความพยายามในการดําเนินการใด ๆ ทีจํ าเป็ นเพือลดความเสียงดังกล่า ว
อย่า งไรก็ ต าม ในการดํ า เนิ น การใด ๆ ดัง กล่า ว กองทรั ส ต์ CPNREIT จะดํ า เนิ น การโดยคํา นึงถึ งประโยชน์ ของผู้ถือ
หน่วยทรัสต์เป็ นสําคัญ
4.1.22 ความเสียงจากการทีผู้เช่ าพืน1 ทีในทรั พย์ สินทีกองทรั สต์ CPNREIT ลงทุนจะไม่ ให้ ความยินยอมใน
การเปลียนตัวคู่สัญญาผู้ให้ เช่ าพืน1 ทีเดิมเป็ นกองทรัสต์ CPNREIT
เมือกองทรัสต์ CPNREIT เข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ ในส่วนทีเป็ นศูนย์การค้ าและอาคารสํานักงานของทรัพย์สนิ ทีโอน
จากกองทุนรวม CPNRF มายังกองทรัสต์ CPNREIT และทรัพย์สินทีจะลงทุนเพิมเติมครังO ที 1 ผู้เช่าพื Oนทีในทรัพย์ สินที
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กองทรัสต์ CPNREIT เข้ าลงทุนต้ องยินยอมให้ มีการเปลียนตัวคู่สญ
ั ญาผู้ให้ เช่าพื Oนทีเป็ นกองทรัสต์ CPNREIT และผู้เช่า
พื Oนทีต้ องชําระค่าเช่าและค่าบริ การให้ แก่กองทรัสต์ CPNREIT ในฐานะผู้ให้ เช่า ทังนี
O O หากผู้เช่าพื Oนทีปฏิเสธทีจะให้ ความ
ยินยอมดังกล่าว และไม่ชําระค่าเช่าพื Oนทีให้ แก่กองทรัสต์ CPNREIT กองทรัสต์ CPNREIT อาจมีความเสียงทีจะไม่ได้ รับค่า
เช่าและค่าบริ การพื Oนทีอันเป็ นรายได้ หลักของกองทรัสต์ CPNREIT ซึงจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ ของกองทรัสต์
CPNREIT และต่อความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์
อย่างไรก็ดี ในการแปลงสภาพกองทุนรวมเป็ นกองทรัสต์ และการทีกองทรัสต์ CPNREIT จะเข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ
ทีจะลงทุนเพิมเติมครั งO ที 1 กองทรั สต์ CPNREIT โดยผู้จัดการกองทรั สต์ และ CPN ในฐานะผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
สําหรับทรัพย์สินส่วนทีเป็ นศูนย์การค้ าและอาคารสํานักงาน จะดําเนินการแจ้ งและอธิบายถึงรายละเอียดทีเกียวข้ องกับ
กองทรัสต์ CPNREIT ให้ ผ้ เู ช่าพื Oนทีได้ รับทราบ เพือประสานงานในการให้ ความยินยอมในการเปลียนคูส่ ญ
ั ญาผู้ให้ เช่าพื Oนที
เป็ นกองทรั สต์ CPNREIT โดยจะดําเนินการโดยเร็ วและใช้ ความพยายามอย่างเต็มความสามารถ เพือให้ ผ้ ูเช่าพืนO ที
รับทราบและยินยอมการเปลียนคู่สญ
ั ญาผู้ให้ เช่าพื Oนทีเป็ นกองทรัสต์ CPNREIT ทังนี
O O เนืองจากข้ อสัญญาอืน ๆ ทีสําคัญใน
สัญญาให้ เช่าพืนO ทีกับลูกค้ าไม่ได้ เปลียนแปลงจากเดิม รวมถึง CPN ยังคงทําหน้ าทีเป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ของ
กองทรัสต์ CPNREIT ในส่วนทีเป็ นศูนย์การค้ าและอาคารสํานักงาน ดังนันO การปฏิเสธทีจะให้ ความยินยอมดังกล่าวจึงมี
โอกาสเกิดขึ Oนได้ น้อย
นอกจากนี O หากผู้เ ช่ า พื นO ที ปฏิ เ สธที จะให้ ค วามยิ น ยอมในการเปลี ยนตัว ผู้ใ ห้ เ ช่ า CPN ในฐานะผู้บ ริ ห าร
อสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์ CPNREIT จะทําหน้ าทีแทนกองทรัสต์ CPNREIT ในการจัดเก็บค่าเช่าหรื อผลประโยชน์อืน
ใดตามสัญญาจากผู้เช่าพื Oนที อันเป็ นผลประโยชน์ทีกองทรัสต์ CPNREIT ควรได้ รับซึงกองทุนรวม CPNRF หรื อซีพีเอ็น
พัทยาได้ รับจากผู้เช่าพื Oนทีดังกล่าว โดยกองทุนรวม CPNRF และซีพีเอ็นพัทยาจะดําเนินการส่งมอบผลประโยชน์ดงั กล่าว
คืนให้ แก่กองทรัสต์ CPNREIT ภายในระยะเวลาตามทีกําหนดในสัญญาทีเกียวข้ อง
4.1.23 ความเสียงจากการที CPN เป็ นผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ และผู้มีอาํ นาจควบคุมของผู้จัดการกองทรัสต์
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เพียงรายเดียวและผู้มีอํานาจควบคุมของผู้จดั การกองทรัสต์ คือ CPN โดย CPN ถือหุ้นคิดเป็ น
สัดส่วนร้ อยละ 99.99 ของจํ านวนหุ้นทีมีสิทธิ อ อกเสียงทังO หมดของผู้จัดการกองทรั สต์ ทําให้ CPN มีอํานาจควบคุม
นโยบายทางธุรกิจ การดําเนินงานและการเงินของผู้จดั การกองทรัสต์ได้ ทงหมด
ัO
นอกจากนี O ภายหลังจากการแปลงสภาพ
กองทุน รวม CPNRF เป็ นกองทรั ส ต์ CPNREIT แล้ ว เสร็ จ CPN จะเป็ นผู้ถื อ หน่ว ยทรั ส ต์ ร ายใหญ่ ที สุด ของกองทรั สต์
CPNREIT ทํ า ให้ CPN มี ส ัด ส่ว นการมี สิท ธิ อ อกเสียงอย่างมีนัย สําคัญ ในการประชุมผู้ถือ หน่วยทรั ส ต์ ข องกองทรั สต์
CPNREIT
อย่างไรก็ตาม การปฏิบตั ิหน้ าทีของผู้จดั การกองทรัสต์จะอยู่ภายใต้ การกํากับดูแลของทรัสตี โดยในการบริ หาร
จัดการกองทรัสต์ CPNREIT ผู้จดั การกองทรัสต์จะต้ องดําเนินการให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดของสัญญาก่อตังทรั
O สต์ สัญญา
แต่งตังO ผู้จัดการกองทรั สต์ และกฎเกณฑ์ ทีเกี ยวข้ อง รวมถึงในการดําเนินการของผู้จัดการกองทรั สต์ ได้ มีการแต่งตังO
กรรมการอิสระในสัดส่วนอย่างน้ อย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทังคณะของผู
O
้ จดั การกองทรัสต์ โดยกรรมการอิสระจะทํา
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ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
หน้ าทีในการพิจารณาให้ ความเห็นหรื อให้ ข้อสังเกตเกียวกับรายการกับบุคคลทีเกียวข้ องของกองทรัสต์ CPNREIT หรื อ
รายการทีอาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ รวมทังการได้
O
มาหรื อจําหน่ายไปซึงทรัพย์สนิ ทีมีนยั สําคัญ เพือประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยทรั สต์ รวมถึงให้ คําแนะนําหรื อให้ ความเห็นในเรื องทีสําคัญ เช่น โครงสร้ างเงิ นทุน นโยบายของผู้จัดการ
กองทรัสต์ นโยบายการควบคุมการปฏิบตั ิงาน ฯลฯ ซึงทําให้ เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุลภายในโครงสร้ างคณะกรรมการ
ของผู้จดั การกองทรัสต์
นอกจากนี O ในการเข้ าทํารายการได้ มา/จําหน่ายไปซึงทรัพย์สินทีสําคัญ รายการทีเกียวโยงกัน รวมถึงรายการอืน
ใดทีมีนยั สําคัญโดยกองทรัสต์ CPNREIT ผู้จดั การกองทรัสต์จะดําเนินการให้ มีการพิจารณาและอนุมตั ิการทํารายการ ให้
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีเกียวข้ อง โดยในกรณีทีการเข้ าทํารายการโดยกองทรัสต์ CPNREIT ต้ องได้ รับการพิจารณาและ
อนุมตั ิโดยทีประชุมผู้ถือหน่วย ทรัสตีและผู้จดั การกองทรัสต์จะดําเนินการจัดประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เพือขออนุมตั ิการเข้ า
ทํารายการ โดยผู้ถือหน่วยทรัสต์ทีมีส่วนได้ เสียเป็ นพิเศษในวาระใดทีมีการพิจารณาในทีประชุมจะไม่มีสิทธิ ออกเสียง
ลงคะแนนในวาระดังกล่าว
4.1.24 ความเสียงจากความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ระหว่ างกองทรัสต์ CPNREIT และกลุ่มบริษัทเซ็นทรั ล
พัฒนา
แม้ ว่ า ผู้จัด การกองทรั ส ต์ จ ะได้ กํ า หนดบทบาทและขอบเขตการปฏิ บัติ ห น้ า ที ของ CPN ในฐานะผู้บ ริ ห าร
อสังหาริ มทรัพย์ ในการบริ หารจัดการทรัพย์สินของกองทรัสต์ CPNREIT ในส่วนทีเป็ นศูนย์การค้ าและอาคารสํานักงาน
อย่างระมัดระวัง ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์ CPNREIT และ CPN ยังอาจเกิดขึ Oนได้ จากการที CPN
และบริ ษัทในเครื อ (“กลุ่มบริ ษัทเซ็นทรัลพัฒนา”) ประกอบธุรกิจให้ เช่าและบริ การพื Oนทีภายในศูนย์การค้ าและอาคาร
สํานักงานในหลาย ๆ พื Oนที เป็ นธุรกิจหลัก รวมถึง CPN ยังมีหน้ าทีในการจัดหาผู้เช่าในอาคารสํานักงานและการหาร้ านค้ า
ผู้เช่าให้ แก่ทรัพย์สินของกองทรัสต์ CPNREIT ด้ วย ซึงอาจทําให้ อาคารสํานักงาน และ/หรื อ ศูนย์การค้ าของกองทรัสต์
CPNREIT มีอตั ราการเช่าลดลง ค่าเช่าทีเรี ยกเก็บจากผู้เช่าพื Oนทีสํานักงานหรื อร้ านค้ าลดลง หรื อไม่สามารถขึ Oนอัตราค่าเช่า
ได้
อย่างไรก็ตาม โอกาสทีจะเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์นนมี
ั O ไม่มากนัก เนืองจากการตัดสินใจเลือกเช่าพื Oนที
จะขึนO อยู่กับ ความต้ อ งการของผู้เช่ า แต่ล ะรายในการเลือ กพื นO ที ซึงจะขึนO อยู่กับ ทํ า เลที ตังO ของอาคารสํา นัก งานหรื อ
ศูนย์การค้ า และขนาดของพื Oนที รวมทังโครงการต่
O
าง ๆ ของกลุม่ บริ ษัทเซ็นทรัลพัฒนามีความแตกต่างกัน ทังในแง่
O
ของกลุม่
ลูกค้ าเป้าหมาย การให้ บริ การ สถาปั ตยกรรมและการตกแต่ง และทําเลทีตังซึ
O งล้ วนแต่เป็ นปั จจัยสําคัญในการตัดสินใจเข้ า
ใช้ บ ริ ก ารของลูก ค้ าผู้เช่ าพืนO ที ดัง นันO ลูก ค้ า ผู้เช่ าพืนO ที จึงเป็ นผู้กําหนดและตัด สินใจว่าจะเลือ กเช่าพื นO ที ในโครงการ
ศูนย์การค้ าหรื ออาคารสํานักงานโครงการใด ให้ ตรงตามความต้ องการของตนเองเป็ นหลัก
นอกจากนี O กองทรัสต์ CPNREIT จะทําการว่าจ้ าง CPN ให้ บริ หารทรัพย์สินของกองทรัสต์ CPNREIT ในส่วนที
เป็ นศูนย์การค้ าและอาคารสํานักงาน ผ่านโครงสร้ างสัญญาทีจะสร้ างแรงจูงใจให้ แก่ CPN ในการสร้ างผลกําไรในระดับทีดี
ให้ แก่กองทรัสต์ CPNREIT อย่างต่อเนือง โดยกําหนดให้ มีโครงสร้ างค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ทีกองทรัสต์ CPNREIT จะจ่าย
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ให้ แก่ CPN อันได้ แก่ ค่านายหน้ าในการหาผู้เช่าพื Oนทีในศูนย์การค้ าและอาคารสํานักงาน (Commission) ค่าธรรมเนียมใน
การเก็ บค่าเช่าในนามของกองทรั สต์ CPNREIT ค่าธรรมเนียมบริ หารอสัง หาริ มทรั พย์ ค่าธรรมเนียมพิเศษเพือสร้ าง
แรงจูงใจในการบริ หาร (Incentive Fee) โดยมีวัตถุประสงค์ เพือให้ CPN มีการบริ หารจัดการทรั พย์ สินของกองทรั สต์
CPNREIT ในส่วนทีเป็ นศูนย์การค้ าและอาคารสํานักงาน เพือเพิมรายได้ คา่ เช่าและค่าบริ การ โดยมีการควบคุมต้ นทุนและ
ค่าใช้ จ่ายทีเกียวข้ องให้ อยูใ่ นระดับทีเหมาะสม อันจะช่วยลดความเสียงจากการเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ดงั กล่าว
ได้
นอกจากนี O ผู้จดั การกองทรัสต์ ได้ กําหนดแนวทางในการพิจารณาผลการปฏิบตั ิงานของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
โดยผู้จดั การกองทรัสต์สามารถเปลียนผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ได้ ในกรณีดงั ต่อไปนี O
กรณีทีอัตราการเช่าพื Oนทีเฉลียในอสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์ CPNREIT ที CPN เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
ลดลงตํ ากว่า ร้ อยละ 50 เป็ นระยะเวลาต่อ เนื องกัน เกิ น กว่า 3 เดื อ น ผู้จัด การกองทรั ส ต์ อ าจเสนอให้ ที ประชุ ม ผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์พิจารณาและลงมติให้ มีการเลิกสัญญาแต่งตังผู
O ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ได้ และหากทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์มี
มติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่ากึงหนึงของจํานวนหน่วยทรัสต์ทงหมดให้
ัO
มีการเลิกสัญญา
ทังนี
O O อัตราการเช่าพื Oนที ให้ คํานวณจากจํานวนพื Oนทีทีปล่อยเช่าจริ งหารด้ วยพื Oนทีทีสามารถให้ เช่าได้ ทงหมด
ัO
โดย
จํ านวนพืนO ทีทีให้ เช่าได้ ทังO หมดไม่รวมพืนO ทีส่วนกลาง พืนO ทีจัดการประชุม และพืนO ทีทีไม่สามารถให้ เช่าได้ ในขณะใด
ขณะหนึง เนืองจากเหตุสดุ วิสยั หรื อเนืองจากการซ่อมแซมและตกแต่งพื Oนทีดังกล่าว โดยใช้ ข้อมูลจากรายงานประจําเดือน
ในการคํานวณอัตราการปล่อยเช่าดังกล่าว
อนึง ในการเข้ าลงทุนในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช ในครังO นี O กองทรัสต์ CPNREIT อาจมีความเสียงจาก
การแข่งขันจากศูนย์การค้ าภายใต้ การบริ หารงานของกลุม่ บริ ษัทเซ็นทรัลพัฒนา อีก 2 แห่ง ซึงกองทรัสต์ CPNREIT ไม่ได้
ลงทุนในครังO นี O (อันได้ แก่ ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี และศูนย์การค้ าเซ็นทรัลมารี น่า) รวมถึงในการเข้ าลงทุนใน
โครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช เป็ นการลงทุนในพื Oนทีบางส่วนเท่านันO อย่างไรก็ตาม ความเสียงจากประเด็นความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ดงั กล่าวลดลงไปได้ เนืองจากในด้ านของทําเลทีตังO ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี มีพื Oนทีทีอยู่
ห่างจากศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช ค่อนข้ างมาก (ประมาณ 60 กิโลเมตร) ทําให้ ศนู ย์การค้ าทังสองแห่
O
งมีกลุม่
ลูก ค้ า (Shoppers) แตกต่า งกัน และไม่ไ ด้ แ ข่ง ขัน กัน โดยตรง ในขณะที ศูน ย์ ก ารค้ า เซ็ น ทรั ล มารี น่า (ซึงอยู่ห่า งจาก
ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช ประมาณ 2 กิโลเมตร) มีขนาดเล็กกว่าศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช โดย
ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลมารี น่าจะมุ่งเน้ นกลุ่มลูกค้ าทีแตกต่างจากของศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช โดยตาราง
ดังต่อไปนี Oแสดงการเปรี ยบเทียบระหว่างโครงการศูนย์การค้ าทังสามศู
O
นย์
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ตารางเปรี ยบเทียบศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช ศูนย์การค้ าเซ็นทรัล มารี นา่ และศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี

ทีตังO

ระยะห่างจาก

ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช

ศูนย์การค้ าเซ็นทรัล มารี นา่

ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี

333/99 หมูท่ ี 9 ตําบลหนองปรื อ อําเภอบางละมุง

78/54 หมู่ 9 ถนนพัทยาสาย 2 ตําบลหนองปรื อ อําเภอ

55/88-89, 55/91 หมูท่ ี 1 ตําบลเสม็ด อําเภอ

จังหวัดชลบุรี 20260

บางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

เมือง จังหวัดชลบุรี 20000

-

ประมาณ 2 กิโลเมตร

ประมาณ 60 กิโลเมตร

ศูนย์การค้ าเซ็นทรัล
เฟสติวลั พัทยา บีช
แนวคิดของศูนย์

-

-

ศูนย์การค้ าทีตอบสนองกลุ่มลูกค้ าหลากหลาย ทังO -

ศูนย์การค้ าไลฟ์ สไตล์ ช้ อปปิ งO คอม

ครบครันอันประกอบด้ วยศูนย์การค้ าและ

นัก ท่ อ งเที ยว ผู้อ ยู่อ าศัย ในท้ อ งถิ น ผู้เ ดิ น ทางไป

เพล็กซ์ทีใหญ่ และทันสมัย สมบูรณ์ใน

โรงแรม

ประชุมสัมมนาและเดินทางไปพักผ่อนในวันหยุด

ตัวเมืองชลบุรี

ลุกค้ าเป้าหมายรวมถึงนักท่องเทียว คนทํางานทีมี -

มีการออกแบบด้ านสถาปั ตยกรรมทีมี

ทันสมัยและความสนุกสนานของเมืองท่องเทียว

กํ า ลัง ซื อO ปานกลาง วัย รุ่ น และครอบครั ว ในเมื อ ง

ความโดดเด่น

ซึงโดดเด่นด้ วยระเบียงชมวิวชายหาดพัทยาได้

พัทยา

ศูนย์การค้ าติดชายหาดธรรมชาติทีใหญ่และ

เป็ นศูนย์รวมไลฟ์ สไตล์ของชีวติ แห่งความ

-

-

360 องศา
-

มีลานกิจกรรมบริ เวณหน้ าศูนย์การค้ าทีสร้ าง
สีสนั และชีวิตชีวาให้ แก่ชาวไทยและชาว
ต่างประเทศ
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กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมาย

จุดเด่น

ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช

ศูนย์การค้ าเซ็นทรัล มารี นา่

นักท่องเทียว คนทํางานทีมีกําลังซื Oอ รวมถึง

นักท่องเทียว คนทํางานทีมีกําลังซื Oอปานกลาง วัยรุ่นและ ครอบครัว คนทํางานและวัยรุ่นในอําเภอ

ครอบครัวในเมืองพัทยา

ครอบครัวในเมืองพัทยา

เมือง จังหวัดชลบุรี

เป็ นแหล่งรวมร้ านค้ าแฟชันแบรนด์ดงั ของ

เป็ นแหล่งรวมร้ านอาหารไว้ หลากหลาย ครบครัน

มีร้านค้ าแฟชันแบรนด์ดงั ทีครบครันมากทีสุด

ต่างประเทศมากทีสุดในภาคตะวันออก

ทันสมัย ตอบโจทย์ลกู ค้ ากลุม่ ครอบครัว และ

ในเมืองชลบุรี

เป็ นศูนย์รวมร้ านอาหารชันนํ
O ามากทีสุดในภาค

นักท่องเทียว

ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี

มีร้านอาหารและร้ านเครื องดืมแบรนด์ดงั ที

ตะวันออก

มีโซน Market Market ทีมีสนิ ค้ าหลากหลายและทันสมัย ครบครันมากทีสุดในเมืองชลบุรี

ศูนย์รวมทางธนาคาร รวมถึงบริ การ Private

มีคา่ ยโทรศัพท์มือถือครบครัน

Banking ในเมืองพัทยา

มี Nike Factory ทีใหญ่ทีสุดในภาคตะวันออก

มีธนาคารและค่ายโทรศัพท์มือถือครบครัน
มากทีสุดในเมืองชลบุรี
มีโรงภาพยนตร์ ทีทันสมัยและใหญ่มากทีสุด
ในเมืองชลบุรี
มีฟิตเนสทีทันสมัยและใหญ่มากทีสุดในเมือง
ชลบุรี

ห้ างสรรพสินค้ า

ห้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรัล

ไม่มี

ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน

ซูเปอร์ มาร์ เก็ต

เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์

ไทย เฟเวอริ ท บาย เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และบิ‘กซี ซูเปอร์

ท็อปส์ มาร์ เก็ต และบิ‘กซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์

เซ็นเตอร์
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ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช

ศูนย์การค้ าเซ็นทรัล มารี นา่

ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี

ผู้เช่าหลัก และพื Oนที

เอสเอฟเอ็กซ์ ซินีมา่ , พาวเวอร์ บาย, บีทเู อส, ซูเปอร์

เอสเอฟ ซินีมา่ , ซูเปอร์ สปอร์ ต และไนกี O แฟคทอรี สโตร์

เอสเอฟ ซินีมา่ , เพาเวอร์ บาย, ออฟฟิ ศเมท

อืน ๆ

สปอร์ ต, ฟู้ดลอฟท์, มาร์ คแอนด์สเปนเซอร์ , H&M,

และฟิ ตเนส เฟิ ร์ส

ZARA, ยูนิโคล่, LazGam และ Hajime Robot
ทีมา: CPN
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ในส่วนของพื Oนทีในศูนย์การค้ าเซ็นทรั ลเฟสติวัล พัทยา บีช ทีกองทรัสต์ CPNREIT ยังไม่ได้ เข้ าลงทุนในพืนO ที
บางส่ว น ซึงเป็ นพื นO ที ที อยู่ร ะหว่า งการปรั บ ปรุ ง หรื อ มี แ ผนที จะปรั บ ปรุ ง โดย CPN เพื อเพิ มศัก ยภาพในเชิ ง พาณิ ชย์
(Commercial Enhancement) ให้ แก่พื Oนทีดังกล่าว รวมถึงศักยภาพในการแข่งขันของศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา
บีช ในภาพรวม ซึงอาจส่งผลดีต่อพื Oนทีในส่วนทีกองทรัสต์ CPNREIT ลงทุนด้ วย นอกจากนี O ทาง CPN จะให้ สิทธิในการ
ปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) ในการลงทุนในพื Oนทีดังกล่าวแก่กองทรัสต์ CPNREIT
ในส่วนของทรั พย์ สินเดิมของกองทุนรวม CPNRF กลุ่มบริ ษัทเซ็นทรั ลพัฒนาได้ พัฒนาและดําเนิ นโครงการ
ศูนย์การค้ าทีมีทีตังอยู
O ่ใกล้ กับทีตังในปั
O จจุบนั ของทรัพย์สินเดิมของกองทุนรวม CPNRF บางส่วน อันได้ แก่ ศูนย์การค้ า
เซ็นทรัลเฟสติวลั เชียงใหม่ ซึงตังอยู
O ่ห่างจากโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต ประมาณ 8-11 กิโลเมตร โดย
ตารางดังต่อไปนี Oแสดงการเปรี ยบเทียบระหว่างโครงการศูนย์การค้ าทังสองศู
O
นย์
ตารางเปรี ยบเทียบศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต และศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเฟสติวลั เชียงใหม่
ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต
ทีตังO

ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเฟสติวลั เชียงใหม่

2 ถนนมหิดล, 252-252/1 ถนนวัวลาย ตําบลหายยา 99, 99/1, 99/2 ถนนซุ ป เปอร์ ไฮเวย์
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

เชียงใหม่-ลําปาง ตําบลฟ้ าฮ่าม อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

ระยะห่างจาก

-

ประมาณ 8-11 กิโลเมตร

ศูนย์การค้ าเซ็นทรัล
พลาซา เชียงใหม่
แอร์ พอร์ ต
แนวคิดของศูนย์

กลุม่ ลูกค้ า
เป้าหมาย

ศู น ย์ ก ารค้ าและศู น ย์ ร วมความบั น เทิ ง สํ า หรั บ ศู น ย์ ก า ร ค้ า ที ดี ที สุ ด สํ า ห รั บ
ครอบครัว

นักท่องเทียวและคนทันสมัย

กลุม่ เป้าหมายหลัก: ครอบครัว

กลุม่ เป้าหมายหลัก: คนทํางาน

กลุม่ เป้าหมายย่อย: คนทํางานและนักท่องเทียว

กลุ่ม เป้ าหมายย่ อ ย: ครอบครั ว และ
นักท่องเทียว

จุดเด่น

-

ทําเลทีตังเดิ
O นทางสะดวก และอยู่ใกล้ ท่าอากาศ -

ศู น ย์ ก ารค้ าที ตังO อยู่ใ กล้ กั บ ถนน

ยานนานาชาติเชียงใหม่

ซุปเปอร์ ไฮเวย์และถนนทีเชือมโยง

เป็ นศูนย์การค้ าทีมีร้านค้ าหลากหลายและครบ

ไปยังจังหวัดใกล้ เคียง

ครันทีสุดแห่งหนึงในเชียงใหม่
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ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต
-

-

ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเฟสติวลั เชียงใหม่

มีผ้ เู ช่าหลักทีแข็งแกร่ ง ได้ แก่ ห้ างสรรพสินค้ าโร -

เป็ นศูนย์ การค้ าทีรวบรวมแบรนด์

บินสัน ท็อปส์ มาร์ เก็ต และโรงภาพยนตร์ เมเจอร์

สินค้ าทังของไทยและต่
O
างประเทศ

ซีนีเพล็กซ์

รวมถึงร้ านอาหารไว้ มากมาย

มีโซนร้ านค้ าสําหรับกลุ่มนักท่องเทียวทีมีสินค้ า -

มี ผ้ ู เช่ า หลั ก ที แข็ ง แกร่ ง ได้ แก่

ให้ เลือกอย่างครบครันและสะดวกสบาย ได้ แก่

ห้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรัล กรุ งศรี ไอ

Northern Village ซึงจําหน่ายสินค้ า ของทีระลึก

แมกซ์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์

และหัต ถกรรมพื นO เมื อ งที มี ชื อเสี ย งของทาง -

มี ล านกิ จ กรรมกลางแจ้ งขนาด

ภาคเหนือ และกาดหลวง แอร์ พอร์ ต ซึงจําหน่าย

ใหญ่กว่า 4,500 ตารางเมตร

อ า ห า ร พื นO เ มื อ ง แ ล ะ ข อ ง ฝ า ก มี อ า ค า ร
อเนกประสงค์ ข นาดใหญ่ ที สามารถใช้ จัดงาน
ประชุมหรื อกิจกรรมต่าง ๆ
-

เป็ นแหล่งรวมธนาคารที มีค วามครบครั นทีสุด
แห่งหนึงในเชียงใหม่

ห้ างสรรพสินค้ า

ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน

ห้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรัล

ซูเปอร์ มาร์ เก็ต

ท็อปส์ มาร์ เก็ต

เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์

ผู้เช่าหลักและพื Oนที

โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนเี พล็กซ์, บ้ านแอนด์บียอนด์, กรุ ง ศรี ไอแมกซ์ เมเจอร์ ซี นี เ พล็ก ซ์ ,

อืน ๆ

กาดหลวง และอาคารอเนกประสงค์

ออฟฟิ ศเมท และ Sub-zero Ice Skate
Club

ทีมา: CPN
ทังนี
O O การที CPN มีการพัฒนาโครงการศูนย์การค้ าในพื Oนทีใกล้ เคียงกันในบางพื Oนที เนืองจาก CPN เห็นว่าพื Oนที
ดังกล่าวมีพฒ
ั นาการทางเศรษฐกิจและศักยภาพทางธุรกิจในระยะยาวทีดี อันเป็ นผลจากเนืองจากพื Oนทีมีการพัฒนาการ
ทางเศรษฐกิจและสังคม และมีความเจริ ญมากขึ Oนอย่างต่อเนือง ทําให้ จํานวนประชากรและกําลังซื Oอของประชากรในพื Oนที
ดังกล่าวและพื Oนทีใกล้ เคียงกัน เพิมมากขึ Oนอย่างต่อเนือง เช่นกัน โดยฝ่ ายบริ หารของ CPN และทีมงานได้ มีการศึกษาและ
ประเมินปั จจัยทีเกี ยวข้ อง และเห็นว่าการพัฒนาและก่อสร้ างโครงการศูนย์ การค้ าใหม่ในพืนO ทีใกล้ เคียงกับโครงการ
ศูนย์การค้ าทีมีอยู่เดิม จะไม่กระทบต่อความต้ องการเช่าพื Oนที (Cannibalization) ในโครงการทีมีอยู่เดิม เนืองจากมีความ
ต้ องการเช่าพื Oนทีในระยะยาวทีเพียงพอสําหรับทังโครงการที
O
มีอยูเ่ ดิมและโครงการทีจะพัฒนาและก่อสร้ างเพิมเติม
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4.1.25 ความเสียงจากการที CENTEL ซึงเป็ นนิติบุคคลทีมีความเกียวข้ องกับ CPN มีการบริหารโรงแรมใน
พืน1 ทีใกล้ เคียงกับโรงแรมฮิลตัน พัทยา
CENTEL ซึงเป็ นนิติบคุ คลทีเกียวข้ องกับ CPN มีการบริ หารโครงการโรงแรมในพื Oนทีใกล้ เคียงกับทีตังของโรงแรม
O
ฮิลตัน พัทยา ซึงอาจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจระหว่างโรงแรมฮิลตัน พัทยา และโรงแรมที
บริ หารงานโดย CENTEL อย่างไรก็ดี เนืองจากหลังจากทีกองทรัสต์ CPNREIT เข้ าลงทุนในทรัพย์สินทีจะลงทุนเพิมเติม
ครังO ที 1 ซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล ซึงเป็ นผู้เช่าช่วงทรัพย์สนิ หลักส่วนทีเป็ นโรงแรม จะแต่งตังกลุ
O ม่ ฮิลตัน (ซึงไม่ได้ เป็ นนิติบคุ คล
ทีมีความเกียวข้ องกับ CPN และ CENTEL) เป็ นผู้บริ หารโรงแรมฮิลตัน พัทยา โดยกลุม่ ฮิลตันจะมีอํานาจและหน้ าทีในการ
ดําเนินกิจการและบริ หารจัดการโรงแรม ตามข้ อกําหนดและเงือนไขของสัญญาจ้ างบริ หารโรงแรม โดยการดําเนินการของ
กลุม่ ฮิลตันจะมีความเป็ นอิสระและแยกจาก CPN และ CENTEL โดยสัญญาว่าจ้ างกลุม่ ฮิลตันเป็ นผู้บริ หารโรงแรมนันมี
O
การกําหนดค่าธรรมเนียมการบริ หารจัดการโรงแรมทีสร้ างแรงจูงใจให้ กลุม่ ฮิลตันบริ หารจัดการโรงแรมฮิลตัน พัทยา เพือให้
ทรัพย์สนิ หลักดังกล่าวมีผลประกอบการและกระแสเงินสดจากการดําเนินงานในระดับทีดีอย่างต่อเนือง
ทังนี
O O ข้ อมูลทีแสดงไว้ ในหน้ าถัดไปแสดงการเปรี ยบเทียบระหว่างโรงแรมฮิลตัน พัทยา และโรงแรมในบริ เวณ
ใกล้ เคียงทีบริ หารงานโดย CENTEL โดยมีข้อสังเกตทีสําคัญดังต่อไปนี O
1) ทุกโรงแรมที CENTEL เป็ นเจ้ าของ และ/หรื อ เป็ นผู้บริ หาร ในพื Oนทีใกล้ เคียงกับโรงแรมฮิลตัน พัทยา (ยกเว้ น
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์มิราจบีชรี สอร์ ท พัทยา) เป็ นโรงแรมทีมีกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายคนละระดับกับโรงแรม ฮิล
ตัน พัทยา โดยลูกค้ าของโรงแรม ฮิลตัน พัทยา จะมีความสามารถในการใช้ จ่ายทีสูงกว่า ซึงสะท้ อนในราคาค่า
ห้ องพักตามเกรดทีต่างกัน
2) โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์มิราจบีชรี สอร์ ท พัทยา มีกลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย ตําแหน่งทางการตลาด และจุดเด่นที
แตกต่างกันกับโรงแรม ฮิลตัน พัทยา โดยโรงแรมดังกล่าวเน้ นแนวคิดความสนุกสนานในธีม Lost World โดยจะ
เน้ นการเป็ นสถานทีสําหรับครอบครัวและมีสวนนํ Oาขนาดใหญ่ภายในโรงแรมเป็ นของตัวเอง ในขณะทีโรงแรม
ฮิ ลตัน พัทยา มีดีไซน์ หรู ทีได้ รับการตกแต่งอย่างสวยงามมีระดับ ตังO อยู่ใจกลางเมืองพัทยาบนศูนย์การค้ า
เซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช ทีสามารถเห็นทัศนียภาพพาโนรามาทีสวยงามของโค้ งอ่าวพัทยาและจะเน้ นลูกค้ า
ธุรกิจและนักท่องเทียวจากประเทศเอเชีย
ดังนันO โรงแรมฮิลตัน พัทยาและโรงแรมในพื Oนทีใกล้ เคียงกับโรงแรมฮิลตัน พัทยา ทีมี CENTEL เป็ นเจ้ าของ และ/
หรื อ เป็ นผู้บริ หาร มีความเป็ นอิสระจากกันในการดําเนินงาน มีกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายคนละกลุม่ และมีการแข่งขันกันทาง
ธุรกิจด้ วยความเป็ นธรรม (Fair Competition) จึงทําให้ ไม่มีความเสียงในเชิงความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ (Conflict of
Interest)
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4.2 ความเสียงเกียวกับความสามารถในการใช้ ประโยชน์ จากทรัพย์ สินทีกองทรัสต์ CPNREIT เข้ าลงทุน
4.2.1 ความเสียงจากกรณีการถูกเวนคืนทีดิน
ทรัพย์สินทีกองทรัสต์ CPNREIT เข้ าลงทุน อาจมีความเสียงทีจะถูกเวนคืนได้ ตามนโยบายของรัฐในช่วงเวลา
ใด ๆ ระหว่างระยะเวลาทีกองทรัสต์ CPNREIT ลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว ซึงค่าชดเชยใด ๆ ทีกองทรัสต์ CPNREIT จะ
ได้ รับเพือชดเชยความเสียหายจากการถูกเวนคืนดังกล่าว อาจเป็ นจํ านวนตํากว่ามูลค่าทรั พย์ สินสุทธิ ตามบัญชี ของ
กองทรั ส ต์ CPNREIT ดัง นันO ผู้ถื อ หน่ว ยทรั ส ต์ จึ ง มี ค วามเสียงที จะไม่ไ ด้ รั บ ผลตอบแทนจากทรั พ ย์ สิน ของกองทรั สต์
CPNREIT ตามทีได้ ประมาณการไว้
4.2.2 อสังหาริ มทรั พย์ ทีกองทรั สต์ CPNREIT ลงทุนอยู่ภายใต้ บังคับของหลักเกณฑ์ ทางกฎหมายเกียวกับ
สิงแวดล้ อม โดยการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ทางกฎหมายดังกล่ าวอาจส่ งผลให้ กองทรัสต์ CPNREIT มี
ค่ าใช้ จ่ายและภาระความรับผิดหลายด้ าน
อสังหาริ มทรัพย์ทีกองทรัสต์ CPNREIT ลงทุน อยู่ภายใต้ บงั คับของหลักเกณฑ์ทางกฎหมายเกียวกับสิงแวดล้ อม
ได้ แก่ กฎหมายด้ านสุขอนามัย กฎหมายเกียวกับการควบคุมมลภาวะทางอากาศ มลภาวะทางนํ Oา การทิ Oงของเสีย และการ
ควบคุมมลภาวะทางเสียง ซึงภายใต้ กฎหมายเหล่านี O เจ้ าของอสังหาริ มทรัพย์หรื อผู้ทีควบคุมการดําเนินการและการใช้
ประโยชน์อสังหาริ มทรัพย์อาจมีความรับผิด ซึงรวมถึงโทษปรับหรื อโทษจําคุกหากฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์
ดังกล่าว นอกจากนี O กองทรัสต์ CPNREIT อาจต้ องมีภาระค่าใช้ จ่ายในการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ทางกฎหมายดังกล่าว
เหล่านี O หากมีการปนเปื Oอนหรื อเกิ ดมลภาวะต่าง ๆ หรื อหากไม่สามารถแก้ ไขมลภาวะต่าง ๆ ทีเกิ ดขึนO อาจส่งผลให้
กองทรัสต์ CPNREIT มีความรับผิด หรื ออาจส่งผลกระทบทางลบอย่างมีนยั สําคัญในการนําอสังหาริ มทรัพย์ทีกองทรัสต์
CPNREIT ลงทุนออกให้ เช่าและให้ ใช้ พื Oนที
นอกจากนี O อสังหาริ มทรัพย์ทีเป็ นไปตามข้ อกําหนดทางกฎหมายหรื อหลักเกณฑ์ทีเกียวข้ องด้ านสิงแวดล้ อมใน
ช่วงเวลาหนึง อาจไม่สอดคล้ องหรื อเป็ นไปตามข้ อกําหนดทางกฎหมายหรื อหลักเกณฑ์ทีเกียวข้ องด้ านสิงแวดล้ อมในอีก
ช่วงเวลาหนึง หากข้ อกําหนดทางกฎหมายหรื อหลักเกณฑ์ทีเกียวข้ องด้ านสิงแวดล้ อมเหล่านันมี
O การแก้ ไขเพิมเติม ดังนันO
จึงมีความเสียงในกรณี ทีมีการแก้ ไขเพิมเติมข้ อกําหนดทางกฎหมายหรื อหลักเกณฑ์ ทีเกี ยวข้ องด้ านสิงแวดล้ อม การ
ดําเนินการเพือให้ อสังหาริ มทรัพย์เป็ นไปตามหรื อสอดคล้ องกับข้ อกําหนดทางกฎหมายหรื อหลักเกณฑ์ทีเกียวข้ องด้ าน
สิงแวดล้ อมตามทีได้ มีการแก้ ไขเพิมเติม อาจเพิมภาระด้ านค่าใช้ จ่ายและส่งผลกระทบต่อฐานะการเงิ นและผลการ
ดําเนินงานของกองทรัสต์ CPNREIT ได้
4.2.3 ความเสียงเกียวกับภัยธรรมชาติ อุบัติภยั และการก่ อวินาศกรรม
การเกิดภัยธรรมชาติ อุบตั ิภยั และการก่อวินาศกรรม แม้ จะมีโอกาสเกิดขึ Oนไม่บ่อยนัก แต่หากเกิดขึ Oนในบริ เวณ
ที ตังO อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ที กองทรั ส ต์ CPNREIT เข้ า ลงทุน นอกจากจะสร้ างความเสีย หายต่อ ทรั พ ย์ สิ น ของกองทรั ส ต์
CPNREIT แล้ ว จะยังก่อให้ เกิดความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สนิ ของผู้เช่าและผู้มาซื Oอสินค้ าหรื อใช้ บริ การในโครงการของ
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กองทรัสต์ CPNREIT อย่างประเมินค่าไม่ได้ แม้ วา่ ฝ่ ายทีเกียวข้ องจะได้ เตรี ยมมาตรการป้องกันภัยธรรมชาติ อุบตั ิภยั และ
การก่อวินาศกรรมไว้ อย่างรัดกุม ตลอดจนมีการฝึ กอบรมพนักงานทีเกียวข้ องให้ มีความรู้ ความเข้ าใจ และทักษะในการ
อพยพผู้คน และกองทรัสต์ CPNREIT ยังได้ ทําประกันภัยทีครอบคลุมความเสียหายทีเกิดจากอุบตั ิภยั และเหตุสดุ วิสยั อืน ๆ
ไว้ สําหรับอสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์ CPNREIT แต่การก่อสร้ างทรัพย์สินทีเช่าขึ Oนใหม่หรื อการซ่อมแซมส่วนทีได้ รับ
ความเสียหายหนัก อาจมีภาระค่าใช้ จ่ายสูงและใช้ ระยะเวลาในการดําเนินการนาน ซึงอาจทําให้ กองทรัสต์ CPNREIT
สูญเสียรายได้ อย่างมีนยั สําคัญตลอดช่วงระยะเวลาดังกล่าว และมีผลกระทบต่อผลการดําเนินงานและสถานะทางการเงิน
ของกองทรัสต์ CPNREIT
อย่างไรก็ดี กองทรัสต์ CPNREIT ได้ จัดให้ มีการประกันความเสียงภัยในทรัพย์สิน (All Risks Insurance) โดย
กําหนดให้ กองทรัสต์ CPNREIT เป็ นผู้รับผลประโยชน์ตามสัดส่วนการครอบครองพื Oนทีทังหมดภายในอสั
O
งหาริ มทรัพย์ที
กองทรัสต์ CPNREIT ลงทุน การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) โดยกําหนดให้ กองทรัสต์
CPNREIT เป็ นผู้รับผลประโยชน์ตามสัดส่วนรายได้ ทงหมดภายในอสั
ัO
งหาริ มทรัพย์ทีกองทรัสต์ CPNREIT ลงทุน และการ
ประกันภัยการก่อการร้ าย (Political Violence Insurance) โดยกําหนดให้ กองทรัสต์ CPNREIT เป็ นผู้รับผลประโยชน์ตาม
สัดส่วนการครอบครองพื Oนที และ/หรื อรายได้ ทงหมดภายในอสั
ัO
งหาริ มทรัพย์ทีกองทรัสต์ CPNREIT ลงทุน เพือคุ้มครอง
ความเสียหายทีอาจเกิ ดขึนO นอกจากนี O กองทรั สต์ CPNREIT ยังได้ จัดให้ มีการประกันความรั บผิดต่อบุคคลภายนอก
(Public Liability Insurance) เพือป้องกันความเสียงทีอาจเกิ ดขึนO จากความรั บผิดต่อบุคคลภายนอกผู้มาใช้ บริ การใน
ทรัพย์สนิ ด้ วย ซึงผู้จดั การกองทรัสต์ เห็นว่าการจัดให้ มีการประกันดังกล่าวข้ างต้ นมีความเพียงพอและเหมาะสม เนืองจาก
การประกัน ความเสียงภัย ในทรั พ ย์ สิน มี ก ารกํ า หนดมูล ค่า ทดแทนให้ เ พี ย งพอสํา หรั บ การก่ อ สร้ างโครงการขึ นO ใหม่
(Replacement Cost) ทีไม่รวมค่าทีดิน รวมทังการประกั
O
นภัยธุรกิจหยุดชะงักมีการคุ้มครองทีครอบคลุมค่าเฉลียของรายได้
ตลอดระยะเวลา 36 เดือน ซึงเป็ นระยะเวลาสูงสุดทีคาดว่าจะต้ องใช้ ในการดําเนินการก่อสร้ างโครงการขึ Oนใหม่ โดยทีมีการ
กําหนดมูลค่าทดแทนดังกล่าวในการต่อกรมธรรม์ประกันภัยทุกปี
ทังนี
O O ในกรณีทีอสังหาริ มทรัพย์ทีกองทรัสต์ CPNREIT ลงทุน ได้ รับความเสียหายทังหมดหรื
O
ออย่างมีนยั สําคัญ จน
ไม่อาจใช้ ทรัพย์สนิ ดังกล่าวเพือประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจต่อไปได้ คูส่ ญ
ั ญาทังสองฝ่
O
ายตกลงทีจะสร้ างทรัพย์สนิ ทีเช่าขึ Oน
ใหม่ด้วยค่าใช้ จ่ายร่ วมกัน ซึงผู้ให้ เช่า ได้ แก่ CPN และ/หรื อนิติบุคคลทีเกี ยวข้ องกับ CPN จะเป็ นผู้รับผิดชอบในการ
ก่อสร้ างให้ แล้ วเสร็ จภายใน 3 ปี นับแต่เกิดความเสียหายดังกล่าว โดยค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ทีใช้ ในการก่อสร้ างดังกล่าวจะแบ่ง
กันตามสัดส่วนพื Oนทีทีครอบครองขณะเกิดความเสียหาย แต่ไม่เกินกว่าจํานวนเงินค่าสินไหมทดแทนพื Oนฐานทีกองทรัสต์
CPNREIT และ/หรื อผู้ให้ เช่าได้ รับมาจากบริ ษัทประกันภัยแล้ วแต่กรณี หากค่าใช้ จ่ายทีเกียวข้ องกับการก่อสร้ าง และ/หรื อ
ซ่อมแซมทรั พย์สินทีเช่าดังกล่าวมีจํานวนเกินกว่าเงินค่าสินไหมทดแทนพื Oนฐานทีคู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายได้ รับ กองทรัสต์
CPNREIT มีทางเลือกทีจะ (1) รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายส่วนเกินดังกล่าวตามสัดส่วนการครอบครองพื Oนที ซึงเมือกองทรัสต์
CPNREIT ได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยทรั สต์ ให้ ดําเนินการดังกล่าวแล้ ว กองทรั สต์ CPNREIT จะชํ าระคืนเงิ น
ค่าใช้ จ่ายทีใช้ ในการก่อสร้ างส่วนเกินดังกล่าวทีผู้ให้ เช่าทดรองจ่ายไป ภายใน 6 เดือนนับจากวันทีเปิ ดให้ บริ การพื Oนทีใน
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ทรัพย์สินทีสร้ างหรื อซ่อมแซมขึ Oนใหม่ หรื อ (2) ยินยอมลดสัดส่วนการครอบครอบพื Oนทีในทรัพย์สินทีเช่า โดยกองทรัสต์
CPNREIT ไม่ต้ อ งชํ า ระค่า ใช้ จ่ า ยในการก่ อ สร้ างเพิ มเติ ม ให้ แ ก่ ผ้ ูใ ห้ เ ช่ า แต่อ ย่า งใด อย่า งไรก็ ดี ในการนี O กองทรั ส ต์
CPNREIT สงวนสิทธิ ทีจะเสนอการดําเนิ นการดังกล่าวเพือให้ ที ประชุมผู้ถื อหน่วยทรั สต์ ของกองทรั สต์ CPNREIT ได้
พิจารณาอนุมตั ิก่อนการใช้ สทิ ธิดงั กล่าวของกองทรัสต์ CPNREIT
อย่างไรก็ดี แม้ ว่ากองทรัสต์ CPNREIT ตกลงทีจะชําระค่าใช้ จ่ายทีใช้ ในการก่อสร้ างเพิมเติมตามวรรคก่อน เพือ
ดํารงสัดส่วนการครอบครองพื Oนทีในทรัพย์สินทีเช่า กองทรัสต์ CPNREIT อาจมีโอกาสทีจะได้ รับค่าเช่าเพิมขึ Oน เนืองจาก
ทรัพย์สินทีเช่าทีสร้ างขึ Oนใหม่นนมี
ั O ความทันสมัย กองทรัสต์ CPNREIT จึงอาจจัดเก็บค่าเช่าได้ ในอัตราทีเพิมขึ Oน และอาจมี
พื Oนทีทีจะนําออกให้ เช่าเพือจัดหาผลประโยชน์เพิมขึ Oน อย่างไรก็ดี หากทางกองทรัสต์ CPNREIT ยินยอมทีจะลดสัดส่วน
การครอบครองพื Oนทีลง โดยไม่ต้องการชําระค่าใช้ จ่ายทีใช้ ในการก่อสร้ างเพิมเติมให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่า หรื อในกรณีทีกองทรัสต์
CPNREIT และผู้ให้ เช่าตกลงทีจะก่อสร้ างทรัพย์สนิ ทีเช่าขึ Oนใหม่ในรูปแบบเดิม และด้ วยงบประมาณเพียงเท่ากับค่าสินไหม
ทดแทนพืนO ฐานทีกองทรั สต์ CPNREIT และผู้ให้ เช่าได้ รับจากบริ ษัทประกันภัย โดยไม่ต้องการชํ าระค่าใช้ จ่ายในการ
ก่อสร้ างเพิมเติม ก็อาจทําให้ ทรัพย์สินทีเช่ามีพื Oนทีลดลงเนืองจากความผันผวนของค่าใช้ จ่ายในการก่อสร้ าง ส่งผลให้
สัดส่วนการครอบครองพื Oนทีของกองทรัสต์ CPNREIT ลดลง ด้ วยเหตุดงั กล่าว กองทรัสต์ CPNREIT จึงอาจได้ รับค่าเช่า
ลดลงเนืองจากสัดส่วนพื Oนทีทีกองทรัสต์ CPNREIT ครอบครองลดลง แต่ในทางกลับกัน แม้ วา่ สัดส่วนการครอบครองพื Oนที
จะลดลง แต่กองทรัสต์ CPNREIT ก็อาจจะได้ รับค่าเช่าในอัตราทีสูงขึ Oน เนืองจากทรัพย์สนิ ทีเช่าเป็ นทรัพย์สนิ ทีสร้ างขึ Oนใหม่
และเป็ นทีน่าสนใจแก่ผ้ เู ช่าพื Oนที ทําให้ กองทรัสต์ CPNREIT สามารถจัดเก็บค่าเช่าได้ ในอัตราทีเพิมสูงขึ Oนได้
4.2.4 ความเสียงจากการประกันภัย
การประกอบธุรกิจของกองทรัสต์ CPNREIT มีความเสียงด้ านการดําเนินการและการใช้ ประโยชน์ในทรัพย์สินที
กองทรัสต์ CPNREIT เข้ าลงทุน แม้ ว่ากองทรัสต์ CPNREIT จะจัดให้ มีการประกันภัยในทรัพย์สินทีกองทรัสต์ CPNREIT
เข้ าลงทุนอย่างเพียงพอและเหมาะสม ตามข้ อกําหนดของกฎหมายทีเกียวข้ อง แต่กองทรัสต์ CPNREIT อาจไม่สามารถ
จัด ทํ า ประกัน ภัย ที คุ้ม ครองความเสียงบางประเภทที อาจเกิ ด ขึนO หรื อ แม้ ว่า กองทรั ส ต์ CPNREIT จะสามารถจัด หา
ประกันภัยได้ แต่อตั ราเบี Oยประกันอาจไม่ค้ มุ กับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจทีกองทรัสต์ CPNREIT จะได้ รับ หรื อกองทรัสต์
CPNREIT อาจไม่สามารถใช้ สทิ ธิเรี ยกร้ องตามทีระบุไว้ ในกรมธรรม์ประกันภัยทีเกียวข้ องได้ ไม่วา่ ทังหมดหรื
O
อบางส่วน หรื อ
อาจเกิ ดความล่าช้ าในการชดเชยความเสียหายตามกรมธรรม์ ประกันภัยดังกล่าว โดยทีไม่ใช่ความผิดของกองทรัสต์
CPNREIT หรื อกองทรัสต์ CPNREIT อาจมีความเสียงจากความสูญเสียทางการเงิน เมือเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงทีกองทรัสต์
CPNREIT อาจไม่ได้ รับการชดเชยความเสียหายอย่างเพียงพอ หรื อไม่สามารถจัดให้ มีการประกันภัยประเภทดังกล่าวได้
อันอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลตอบแทนทีผู้ถือหน่วยทรัสต์คาดว่าจะได้ รับ
อย่า งไรก็ ต าม ผู้จัด การกองทรั ส ต์ จ ะดํ าเนิ นการให้ ก องทรั ส ต์ CPNREIT เป็ นผู้รั บ ผลประโยชน์ ภายใต้ การ
ประกันภัยทีมีอยู่เดิมของทรั พย์ สินทีกองทรั สต์ CPNREIT เข้ าลงทุน เพือให้ กองทรั สต์ CPNREIT ได้ รับการประกันภัย
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ทรั พย์ สินสําหรั บความเสียงทุกประเภท การประกันภัยความรั บผิดชอบต่อบุคคลภายนอก และการประกันภัยธุรกิ จ
หยุดชะงัก โดยในส่วนของการประกันภัยทรัพย์สินสําหรับความเสียงทุกประเภท จะกําหนดวงเงินเอาประกันไม่ตํากว่า
มูลค่าต้ นทุนทดแทนทีไม่รวมค่าทีดิน ซึงผู้จดั การกองทรัสต์มีความเห็นว่าการกําหนดวงเงินประกันไม่ตํากว่ามูลค่าทดแทน
ทีไม่รวมค่าทีดิน ตลอดระยะเวลาการเช่า แม้ ว่าอายุของสัญญาเช่าจะเหลือน้ อยลง มีความสมเหตุสมผล เพราะมูลค่า
ทดแทนดังกล่าวน่าจะเพียงพอสําหรับการก่อสร้ างโครงการขึ Oนใหม่หากเกิดความเสียหายกับโครงการทังหมด
O
สําหรับการประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก บุคคลทีสามทีได้ รับความเสียหายจะเป็ นผู้รับผลประโยชน์
โดยจะกํ า หนดวงเงิ น ประกัน ตามที กองทรั ส ต์ CPNREIT เห็ น ว่า เหมาะสม ในขณะที การประกัน ภัย ธุ ร กิ จ หยุด ชะงัก
กองทรัสต์ CPNREIT จะกําหนดวงเงินเอาประกันทีกองทรัสต์ CPNREIT เห็นว่าเหมาะสมและเพียงพอในการชดเชยการ
สูญเสียรายได้ ของกองทรัสต์ CPNREIT ระหว่างการซ่อมแซมหรื อก่อสร้ างทรัพย์สินขึ Oนใหม่ โดยกองทรัสต์ CPNREIT จะ
เป็ นผู้รับประโยชน์ตามสัดส่วนรายได้ ทงหมดภายในอสั
ัO
งหาริ มทรัพย์ทีกองทรัสต์ CPNREIT เข้ าลงทุน
4.2.5 อสังหาริ มทรั พย์ ทีกองทรั สต์ CPNREIT ถือครองนัน1 อาจมีค่าใช้ จ่ายเกียวกับอสังหาริ มทรั พย์ รวมทัง1
ค่ าใช้ จ่ายในการดําเนินการต่ าง ๆ เพิมมากขึน1
ความสามารถของกองทรัสต์ CPNREIT ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์อาจได้ รับผลกระทบ
ทางลบหากค่าใช้ จ่ายเกียวกับอสังหาริ มทรัพย์และค่าใช้ จ่ายในการดําเนินการต่าง ๆ เพิมขึ Oน โดยรายได้ ไม่เพิมขึ Oนตามหรื อ
เพิมขึ Oนในอัตราทีน้ อยกว่า
ปั จจัยทีอาจส่งผลให้ คา่ ใช้ จ่ายเกียวกับอสังหาริ มทรัพย์และค่าใช้ จ่ายในการดําเนินการเพิมสูงขึ Oนได้ แก่
-

การเพิมขึ Oนของค่าใช้ จ่ายในการบํารุงรักษา

-

การเพิมขึ Oนของภาษี ทีเกียวข้ องกับอสังหาริ มทรัพย์ รวมทังค่
O าธรรมเนียมอืน ๆ ตามกฎหมาย

-

การเปลียนแปลงกฎหมาย กฎระเบียบ ข้ อบังคับ รวมทังนโยบายของรั
O
ฐบาลซึงจะเพิมค่าใช้ จ่ายในการ
ปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้ อบังคับ และนโยบายทีเปลียนแปลงนันO

-

การเพิมขึ Oนของค่าใช้ จ่ายสาธารณูปโภค

-

การเพิมขึ Oนของค่าบริ การสําหรับผู้รับจ้ างช่วง (ถ้ ามี)

-

การเพิมขึ Oนของอัตราเงินเฟ้ อ

-

การเพิมขึ Oนของเบี Oยประกันภัย

-

ความเสียหายหรื อความชํารุดบกพร่องของอสังหาริ มทรัพย์ซงต้
ึ องมีการแก้ ไข โดยต้ องใช้ คา่ ใช้ จ่ายในการ
ดําเนินการ และค่าใช้ จ่ายในการดําเนินการในส่วนนี Oไม่สามารถคาดหมายได้ และการเพิมขึ Oนของค่าใช้ จา่ ย
ในการดําเนินงานอืนทีเกียวข้ องกับอสังหาริ มทรัพย์และการจัดหาประโยชน์ของกองทรัสต์ CPNREIT
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4.3 ความเสียงเกียวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ โดยกองทรัสต์ CPNREIT
4.3.1 การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ มีความเสียง
การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์มีความเสียงหลายประการ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะแต่ (1) การเปลียนแปลงในทาง
ลบของการเมืองหรื อเศรษฐกิจ (2) การเปลียนแปลงในทางลบของสภาวะของตลาดในพื Oนที (3) สถานะทางการเงินของผู้
เช่า ผู้ซือO และผู้ขายอสังหาริ มทรั พย์ (4) แหล่งเงิ นทุนสนับสนุน ทังO ทีเป็ นเงิ นกู้ยืม ตราสารหนี O หรื อตราสารทุนซึงอาจ
เปลียนแปลงไป ทําให้ สง่ ผลกระทบต่อความสามารถของกองทรัสต์ CPNREIT ในการได้ มาเพิมซึงอสังหาริ มทรัพย์ หรื อการ
ปรับปรุงซ่อมแซมอสังหาริ มทรัพย์ (5) การเปลียนแปลงอัตราดอกเบี Oย ต้ นทุนการเงิน และค่าใช้ จ่ายเกียวกับการดําเนินงาน
อืน ๆ (6) การเปลียนแปลงกฎหมายด้ านสิงแวดล้ อม กฎหมายการกําหนดเขตพื Oนทีและหลักเกณฑ์อืน ๆ ของรัฐบาลและ
นโยบายด้ านการเงิน (7) ข้ อเรี ยกร้ องด้ านสิงแวดล้ อมทีเกิดขึ Oนจากอสังหาริ มทรัพย์ (8) การเปลียนแปลงอัตราค่าเช่าใน
ตลาด (9) การเปลียนแปลงของราคาพลังงาน (10) การแข่งขันระหว่างเจ้ าของอสังหาริ มทรัพย์หรื อผู้ให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์
เพือแย่งลูกค้ าทีเป็ นผู้เช่าและผู้ใช้ พื Oนทีซึงอาจส่งผลให้ เกิดพื Oนทีว่างในอสังหาริ มทรัพย์ หรื อไม่สามารถให้ เช่าโดยมีข้อตกลง
ทีเป็ นประโยชน์ได้ (11) การไม่สามารถต่ออายุสญ
ั ญาเช่าเมือสัญญาเช่าฉบับปั จจุบนั หมดอายุ (12) การไม่สามารถจัดเก็บ
ค่าเช่าหรื อค่าตอบแทนการใช้ ประโยชน์จากผู้ใช้ และ/หรื อ ผู้เช่าพื Oนทีได้ ตรงตามเวลาทีกําหนด หรื อการไม่สามารถจัดเก็บ
ได้ เลยเนืองจากผู้ใช้ และ/หรื อ ผู้เช่าพื Oนทีล้ มละลาย (13) การไม่สามารถจัดทําประกันภัยได้ เพียงพอหรื อครอบคลุมความ
เสียหายหรื อการทีเบี Oยประกันภัยเพิมสูงขึ Oน (14) การเพิมขึ Oนของอัตราเงินเฟ้ อ (15) อสังหาริ มทรัพย์ชํารุดบกพร่ องเป็ นเหตุ
ให้ ต้องแก้ ไขซ่อมบํารุ ง ก่อให้ เกิดค่าใช้ จ่ายทีไม่อาจคาดหมายได้ (16) ผู้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงและ
เงือนไขในสัญญาเช่า (17) การต้ องพึงพากระแสเงินสดเพือใช้ ในการซ่อมบํารุ งและการพัฒนาปรับปรุ งอสังหาริ มทรัพย์
(18) การทีค่าใช้ จ่ายในการดําเนินการเพิมสูงขึ Oน รวมถึงค่าภาษี ทีเกียวข้ องกับอสังหาริ มทรัพย์ (19) สิทธิหรื อภาระติดพัน
ใด ๆ ทีตรวจไม่พบขณะทีทําการตรวจสอบหรื อสอบทานอสังหาริ มทรัพย์ทีกรมทีดิน และ (20) เหตุสดุ วิสยั ทีทําให้ เกิดความ
เสียหายทีไม่อาจทําประกันภัยได้
ปั จ จัย ต่าง ๆ เหล่า นี สO ่ง ผลให้ เกิ ด ความผัน ผวนของอัตราการเช่าพื นO ที อัต ราค่า เช่าและค่าตอบแทนการใช้
ประโยชน์ในพื Oนที หรื อค่าใช้ จ่ายในการดําเนินการ ทําให้ เกิดผลกระทบในทางลบต่อมูลค่าของอสังหาริ มทรัพย์และรายได้ ที
ได้ รั บ จากอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ มูล ค่ า อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ข องกองทรั ส ต์ CPNREIT อาจลดลงอย่า งมี นัย สํ า คัญ หากตลาด
อสังหาริ มทรัพย์หรื อเศรษฐกิจของประเทศไทยอยูใ่ นช่วงขาลงอย่างกะทันหัน
4.3.2 ความเสียงจากการตรวจสอบข้ อมูลก่ อนเข้ าลงทุน
ก่อนการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ ผู้ก่อตังทรั
O สต์ได้ ทําการศึกษาข้ อมูลรายละเอียดของอสังหาริ มทรัพย์นนั O ๆ โดย
ทําการตรวจสอบหรื อสอบทานข้ อมูลต่าง ๆ ทีเกียวข้ อง (Due Diligence) ก่อนการตัดสินใจเข้ าลงทุน โดยผู้ก่อตังทรั
O สต์ได้
ศึกษารายงานของบริ ษัทประเมินค่าทรัพย์สิน รายงานทางวิศวกรรมของทรัพย์สิน รายงานตรวจสอบทางกฎหมายของ
ทรั พย์ สิน ตลอดจนข้ อมูลและสัญญาต่าง ๆ อย่างละเอียด อย่างไรก็ ตามการกระทําดังกล่าวมิได้ เป็ นการประกันว่า
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อสังหาริ มทรัพย์ทีกองทรัสต์ CPNREIT เข้ าลงทุน จะปราศจากความเสียหายหรื อความบกพร่ องทีอาจจะต้ องมีค่าใช้ จ่าย
ในการปรับปรุ งหรื อซ่อมแซม รายงานของผู้ประเมินราคา รายงานการตรวจสภาพอสังหาริ มทรัพย์ทีกองทรัสต์ CPNREIT
เข้ าลงทุน และรายงานการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายของทรั พย์สินโดยทีปรึ กษากฎหมายทีผู้ก่อตังทรั
O สต์ใช้ เป็ น
พืนO ฐานในการประเมินและตรวจสอบอสังหาริ ม ทรั พย์ อาจมีข้อ บกพร่ อง มีความไม่ถูกต้ อง เนืองจากความบกพร่ อง
บางอย่างของอสังหาริ มทรัพย์ทีอาจจะตรวจพบได้ ยาก หรื อไม่สามารถตรวจพบได้ เนืองจากข้ อจํากัดในการตรวจสอบ
รวมไปถึงเทคนิคหรื อวิธีการทีใช้ ในการตรวจสอบ หรื อปั จจัยอืน ๆ ทีเป็ นข้ อจํากัดในการตรวจสอบของทังผู
O ้ ประเมินราคา
วิศวกรและทีปรึกษากฎหมาย
นอกจากนันแล้
O ว อสังหาริ มทรัพย์ทีกองทรัสต์ CPNREIT เข้ าลงทุนอาจมีการละเมิดกฎ ระเบียบ ข้ อบังคับต่าง ๆ
ทีเกียวข้ องกับอสังหาริ มทรัพย์ ซึงการศึกษาข้ อมูลรายละเอียดและการตรวจสอบเอกสารทีเกียวข้ อง (Due Diligence) ของ
ผู้ก่อตังทรั
O สต์อาจไม่สามารถครอบคลุมถึงได้ ซึงอาจส่งผลให้ เกิดภาระค่าใช้ จ่ายทีเกินกว่าทีผู้ก่อตังทรั
O สต์ได้ ประมาณการ
ไว้ ก่อนการลงทุน หรื อก่อให้ เกิดหน้ าทีทีต้ องปฏิบตั ิตามข้ อผูกพันทีเกียวกับการละเมิดกฎข้ อบังคับดังกล่าวทีถูกกําหนดโดย
หน่วยงานราชการทีเกียวข้ อง
4.3.3 กําไรขัน1 ต้ นทีได้ จากอสังหาริ มทรั พย์ หรื อมูลค่ าของอสังหาริ มทรั พย์ ของกองทรั สต์ CPNREIT อาจ
ได้ รับผลกระทบทางลบจากหลายปั จจัย
กําไรขันต้
O นทีได้ จากอสังหาริ มทรัพย์หรื อมูลค่าของอสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์ CPNREIT อาจได้ รับผลกระทบ
ทางลบจากหลายปั จจัย ได้ แก่
-

กรณีทีมีพื Oนทีว่างจากการทีสัญญาเช่าหมดอายุหรื อมีการเลิกสัญญาเช่าทีทําให้ อตั ราการเช่าลดน้ อยลง
เป็ นผลให้ กําไรขันต้
O นทีกองทรัสต์ CPNREIT ได้ รับลดลง

-

ความสามารถของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ในการจัดเก็บค่าเช่าจากผู้เช่าพื Oนที

-

จํ านวนเงิ นค่าเช่าทีผู้เช่าต้ องจ่าย ตลอดจนข้ อตกลงและเงื อนไขในการต่อสัญญาเช่าพืนO ทีและการทํา
สัญญาเช่ารายใหม่นนมี
ั O เงือนไขทีด้ อยกว่าสัญญาเดิม

-

สภาวะทางเศรษฐกิจและการเมืองทังภายในประเทศและทั
O
วโลก รวมทังสภาวะตลาดอสั
O
งหาริ มทรัพย์

-

ความสามารถของผู้จดั การกองทรัสต์ในการจัดให้ มีหรื อรักษาไว้ ซงการประกั
ึ
นภัยทีเพียงพอ

-

การเปลียนแปลงด้ านกฎหมายและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ทีควบคุมอสังหาริ มทรัพย์ การใช้ การจัดเขตพื Oนที
ภาษี และค่าธรรมเนียมทีต้ องชําระให้ แก่รัฐบาล การเปลียนแปลงดังกล่าวอาจส่งผลให้ ค่าใช้ จ่ายในการ
บริ หารจัดการอสังหาริ มทรัพย์เพิมสูงขึ Oน หรื อมีค่าใช้ จ่ายในการดําเนินการทีไม่สามารถคาดหมายได้ ทังนี
O O
เพือให้ สามารถปฏิบตั ิตามกฎระเบียบทีเปลียนแปลงไปนันO สิทธิตา่ ง ๆ ทีเกียวข้ องกับอสังหาริ มทรัพย์อาจมี
ข้ อจํากัดอันเป็ นผลมาจากการเปลียนแปลงแก้ ไขกฎหมายทีเกียวข้ องกับมาตรฐานอาคาร หรื อการวางผัง
เมือง หรื อการใช้ บงั คับกฎหมายใหม่ทีเกียวข้ องกับการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

ส่วนที 1 หน้ า 66

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
-

ภัยพิบตั ิธรรมชาติ เหตุสดุ วิสยั การโจมตีของผู้ก่อการร้ าย การจลาจล และเหตุการณ์อืนใดทีอยูน่ อกเหนือ
ความควบคุมของผู้จดั การกองทรัสต์

-

ความสามารถของผู้เช่าช่วงทรัพย์สนิ ในส่วนทีเป็ นโรงแรมในการชําระค่าเช่าให้ แก่กองทรัสต์ CPNREIT

4.3.4 มูลค่ าของอสังหาริ มทรั พย์ ทีกองทรั สต์ CPNREIT ลงทุนตามการประเมินค่ าโดยบริ ษัทประเมินค่ า
ทรั พย์ สินไม่ ได้ เป็ นเครื องแสดงมูลค่ าทีแท้ จริ งของอสังหาริ มทรั พย์ และไม่ สามารถรั บประกันได้ ว่า
ราคาขายของอสังหาริมทรัพย์ นัน1 จะเป็ นไปตามทีประเมิน ไม่ ว่าในปั จจุบันหรือในอนาคต
โดยทัวไป การประเมินมูลค่าอสังหาริ มทรั พย์ จะพิจารณาจากปั จจัยต่าง ๆ รวมถึงปั จจัยบางประการทีเป็ น
นามธรรมทีเกียวกับทรัพย์สินนันO เช่น สถานะทางการตลาด ความแข็งแกร่ งทางการเงิน ความสามารถในการแข่งขันและ
สภาพของทรัพย์สนิ ซึงอาจมีเหตุการณ์ทีทําให้ ปัจจัยดังกล่าวเปลียนแปลงได้ ในอนาคต เนืองจากเหตุการณ์บางเหตุการณ์
หรื อเหตุการณ์ทงหมดที
ัO
เป็ นข้ อสมมติฐานอาจไม่เกิดขึ Oนตามทีคาดการณ์ไว้ หรื ออาจเกิดเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ทีมิได้
คาดการณ์ไว้ ดังนันO ผู้จดั การกองทรัสต์จึงไม่อาจรับประกันได้ ว่าข้ อสมมติฐานทีวางไว้ จะเกิดขึ Oนตามทีคาดการณ์ ดังนันO
ราคาทีกองทรัสต์ CPNREIT จะขายทรัพย์สินหลักทีลงทุนในอนาคต จึงอาจตํากว่ามูลค่าทีกําหนดโดยบริ ษัทประเมินค่า
ทรัพย์สนิ หรื อตํากว่าราคาทีกองทรัสต์ CPNREIT ได้ เข้ าลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวซึงจะทําให้ กองทรัสต์ CPNREIT
มีผลขาดทุนจากการเข้ าลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ อันจะมีผลกระทบต่อความสามารถของกองทรัสต์ CPNREIT ในการจ่าย
ประโยชน์ตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์
4.3.5 สมมติฐานในประมาณการงบกําไรขาดทุนและงบประกอบรายละเอียดรายได้ สุทธิของการลงทุน
ตามสมมติฐานมีความไม่ แน่ นอน และขึน1 อยู่กับความเสียงและความไม่ แน่ นอนทางธุรกิจ เศรษฐกิจ
การเงิน กฎเกณฑ์ ทีเกียวข้ องและการแข่ งขัน ซึงอาจส่ งผลให้ ผลประกอบการทีแท้ จริ งแตกต่ างจากที
ประมาณการไว้ อย่ างมีนัยสําคัญและอาจส่ งผลต่ อมูลค่ าทีได้ ลงทุนในกองทรัสต์ CPNREIT
ประมาณการตามทีระบุใน “ประมาณการงบกําไรขาดทุนและงบประกอบรายละเอียดรายได้ จากการลงทุนสุทธิ
ตามสมมติฐาน สําหรับช่วงระยะเวลาประมาณการตังแต่
O วนั ที 1 มกราคม 2561 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2561 และรายงาน
ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” นันO ได้ รวมเอาข้ อมูลทีเกียวกับการคาดการณ์ผลประกอบการและการปั นส่วนแบ่งผลกําไร
ตามสมมติฐานของกองทรัสต์ CPNREIT สําหรับงวดประมาณการวันที 1 มกราคม 2561 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2561 ซึง
ประมาณการทางการเงินของกองทรัสต์ CPNREIT นันO เป็ นเพียงการคาดการณ์ผลประกอบการในอนาคตทีอาจจะเกิดขึ Oน
แก่กองทรัสต์ CPNREIT เท่านันO และไม่ได้ เป็ นการยืนยันถึงผลประกอบการทีแท้ จริ งของกองทรัสต์ CPNREIT ในอนาคต
นอกจากนี O ประมาณการทางการเงินดังกล่าวขึ Oนอยู่กบั ข้ อสมมติฐานหลายประการตามทีได้ ระบุไว้ ใน “ประมาณการงบ
กําไรขาดทุนและงบประกอบรายละเอียดรายได้ จากการลงทุนสุทธิ ตามสมมติฐาน สําหรับช่วงระยะเวลาประมาณการ
ตังแต่
O วนั ที 1 มกราคม 2561 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2561 และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” อย่างไรก็ดี ถึงแม้ ว่าผู้
ก่อตังทรั
O สต์ได้ จดั ทําประมาณการดังกล่าวด้ วยความตังใจและความระมั
O
ดระวัง แต่ข้อสมมติฐานทีนํามาใช้ ในการประมาณ
การยังมีความไม่แน่นอนและขึนO อยู่กับความเสียงและความไม่แน่นอนทางธุรกิ จ การแข่งขัน เศรษฐกิ จ การเงิ น และ
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กฎเกณฑ์ทีเกียวข้ อง ซึงข้ อสมมติฐานต่าง ๆ ทีเกิดขึ Oนจริ งอาจเปลียนแปลงในสาระสําคัญได้ ความเสียงและความไม่
แน่นอนดังกล่าวต่าง ๆ นันO อยู่นอกเหนือการควบคุมของกองทรั สต์ CPNREIT เช่น ประมาณการดังกล่าวอาจเป็ นการ
คาดการณ์หรื อการตังสมมติ
O
ฐานในเหตุการณ์ทีอาจเกิดขึ Oนในอนาคตอันเกียวกับธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ซงมี
ึ ความไม่แน่นอน
เนืองจากเหตุการณ์ บางเหตุการณ์หรื อเหตุการณ์ทงหมดที
ัO
เป็ นข้ อสมมติฐานอาจไม่เกิดขึ Oนตามทีคาดการณ์ไว้
หรื ออาจเกิดเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ทีมิได้ คาดไว้ ดังนันO ผู้ก่อตังทรั
O สต์จึงไม่อาจรับประกันได้ วา่ ข้ อสมมติฐานทีวางไว้ จะ
เกิดขึ Oนและกองทรัสต์ CPNREIT จะสามารถจ่ายประโยชน์ตอบแทนได้ ตามทีประมาณการไว้ หากผลประกอบการของ
กองทรัสต์ CPNREIT ไม่เป็ นไปตามทีประมาณการไว้ กองทรัสต์ CPNREIT จะไม่สามารถจ่ายประโยชน์ตอบแทนหรื อ
ผลตอบแทนตามทีประมาณการไว้ ได้ ซึงอาจส่งผลให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ไม่ได้ รับผลตอบแทนตามทีได้ ประมาณการไว้ และ
หน่วยทรัสต์อาจมีมลู ค่าทางตลาดลดลงอย่างมีนยั สําคัญ
4.3.6 ความเสียงจากการทีกองทรัสต์ CPNREIT ลงทุนในสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์
กองทรัสต์ CPNREIT ลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ ดังนันO มูลค่าของสิทธิการเช่าอาจลดลงเนืองจากการ
ลดลงของระยะเวลาการเช่าทีเหลืออยู่ หรื อมูลค่าสิทธิการเช่าอาจมีการเปลียนแปลง อันเนืองจากการเปลียนแปลงของการ
ประเมินราคาของมูลค่าสิทธิการเช่า หรื อการเปลียนแปลงของค่าเช่าพื Oนทีและค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน ซึงปั จจัยต่าง ๆ
เหล่านี Oจะส่งผลกระทบต่อมูลค่าหน่วยทรัสต์ ซึงทําให้ มลู ค่าของหน่วยทรัสต์มีการเปลียนแปลงเพิมขึ Oนหรื อลดลงก็ได้

4.4 ความเสียงทีเกียวกับการลงทุนในหน่ วยทรัสต์ ของกองทรัสต์ CPNREIT โดยผู้ลงทุน
4.4.1 ความเสียงจากการทีตลาดด้ านการลงทุนในหน่ วยทรัสต์ ของทรั สต์ เพือการลงทุนในอสังหาริมทรั พย์
ในประเทศไทยเป็ นตลาดค่ อนข้ างใหม่
ก่อนการเสนอขายหน่วยทรัสต์ในครังO นี O ตลาดทีสาธารณชนจะสามารถซื Oอขายหน่วยทรัสต์ในประเทศไทย ยังมี
การพัฒ นาทีไม่น านนัก ผู้ก่ อ ตังO ทรั ส ต์ จะดํ าเนิ นการยืนคําขอต่อตลาดหลักทรั พย์ เพื อนํ า หน่วยทรั ส ต์ ข องกองทรั สต์
CPNREIT เข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม การนําหน่วยทรัสต์เข้ าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ไม่ได้ เป็ นเครื องรับประกันว่าตลาดในการซื Oอขายหน่วยทรัสต์ในประเทศไทยจะมีการพัฒนา หรื อหากมี
การพัฒนาแล้ ว จะมีสภาพคล่องในตลาดสําหรับหน่วยทรัสต์
การประเมินผลการดําเนินงานของทรั สต์ เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์ เปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ มาตรฐาน
(Benchmark) ทังในและต่
O
างประเทศอาจทําได้ ยาก เพราะทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์เป็ นผลิตภัณฑ์การลงทุน
ทีค่อนข้ างใหม่ในประเทศไทย ปั จจุบันจึงยังไม่มีเกณฑ์ มาตรฐานที สามารถนํามาใช้ เปรี ย บเทีย บผลการดําเนิ น งาน
ของทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ได้ นอกจากนี O ยังไม่เป็ นทีแน่ชดั ว่าตลาดการลงทุนในทรัสต์เพือการลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์ของประเทศไทยจะพัฒนาจนกลายเป็ นตลาดทีได้ รับความนิยมในการลงทุนอย่างกว้ างขวาง
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4.4.2 การเปลียนแปลงในมาตรฐานบัญชีหรือกฎหมายทีเกียวข้ อง
ผลการดําเนินงานและการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ CPNREIT อาจได้ รับผลกระทบจากการมีผล
บังคับใช้ ของมาตรฐานบัญชีฉบับใหม่ หรื อการปรับปรุงมาตรฐานทางบัญชี ซึงเป็ นปั จจัยทีผู้ก่อตังทรั
O สต์ไม่สามารถควบคุม
หรื อคาดการณ์ได้ สําหรับการแก้ ไขกฎหมาย ประกาศ ข้ อกําหนด ระเบียบ ข้ อบังคับ บทบัญญัติ แนวนโยบาย และ/หรื อ
คําสังของหน่วยงานราชการ หรื อหน่วยงานทีมีอํานาจตามกฎหมาย ถือเป็ นเหตุการณ์ทีไม่อาจคาดการณ์ได้ เช่นเดียวกัน
ดังนันO ผู้ก่อตังทรั
O สต์จึงไม่สามารถประเมินผลกระทบจากการเปลียนแปลงดังกล่าวได้ และไม่สามารถรับประกันได้ วา่ การ
เปลียนแปลงดังกล่าวจะไม่สง่ ผลกระทบต่อผลการดําเนินงานและการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ CPNREIT
4.4.3 ราคาหน่ วยทรัสต์ อาจมีการเปลียนแปลงได้ ภายหลังการเสนอขาย
ภายหลังจากทีหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ CPNREIT เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ผู้จัดการ
กองทรัสต์ไม่สามารถคาดการณ์ ได้ ว่าสภาวะการซื Oอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ CPNREIT ในตลาดหลักทรัพย์จะมี
เสถียรภาพ ราคาตลาดของหน่วยทรัสต์อาจลดลงภายหลังวันเริ มต้ นของการซื Oอขายหน่วยทรัสต์ในตลาดหลักทรัพย์ ซึง
ราคาซื Oอขายดังกล่าวอาจไม่สอดคล้ องกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ต่อหน่วยของกองทรัสต์ CPNREIT โดยราคาซื Oอขายของ
หน่วยทรัสต์จะขึ Oนอยูก่ บั หลายปั จจัย อาทิเช่น ผลการดําเนินงานของกองทรัสต์ CPNREIT ความผันผวนของหลักทรัพย์ใน
ตลาดหลักทรัพย์ และปริ มาณการซื Oอขายของหน่วยทรัสต์ ฯลฯ ดังนันO ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายหน่วยทรัสต์ได้ ในราคาที
เสนอขายหน่วยทรัสต์ หรื อในราคาตามมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิตอ่ หน่วยของกองทรัสต์ CPNREIT
4.4.4 มูลค่ าทรั พย์ สินสุทธิของกองทรัสต์ CPNREIT อาจมิได้ เป็ นมูลค่ าทีแท้ จริ งทีกองทรั สต์ CPNREIT จะ
ได้ รับหากมีการจําหน่ ายทรัพย์ สินออกไปทัง1 หมดหรือมีการเลิกกองทรัสต์ CPNREIT
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ CPNREIT คํานวณโดยใช้ ข้อมูลจากรายงานการประเมินค่าทรัพย์สินหรื อการ
สอบทานการประเมิน มูล ค่าทรั พ ย์ สิน ทีลงทุน เป็ นข้ อ มูล พืนO ฐาน ดัง นันO ในกรณี ที กองทรั ส ต์ CPNREIT ต้ อ งจํ าหน่าย
ทรัพย์สิน เพือปรับโครงสร้ างการลงทุน หรื อเพือการเลิกกองทรัสต์ มูลค่าดังกล่าวอาจมิได้ เป็ นมูลค่าทีแท้ จริ งซึงกองทรัสต์
CPNREIT จะได้ รับหากมีการจําหน่ายทรัพย์สนิ ออกไปทังหมดหรื
O
อบางส่วน หรื อเมือมีการเลิกกองทรัสต์ CPNREIT
4.4.5 ความเสียงจากการขาดสภาพคล่ องในการซือ1 ขายหน่ วยทรัสต์ ในตลาดรอง
เนืองจากหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ CPNREIT มีสถานะเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ สภาพ
คล่องในการซื Oอขายหน่วยทรัสต์จะประเมินจากความถีและปริ มาณการซื Oอขายหน่วยทรัสต์นนในตลาดหลั
ัO
กทรัพย์ ซึงอยูบ่ น
พื Oนฐานของปริ มาณความต้ องการของผู้ซื Oอ-ผู้ขาย (Bid-Offer) ซึงปริ มาณความต้ องการของผู้ซื Oอ-ผู้ขายนันO ขึ Oนอยูก่ บั ปั จจัย
หลายประการทีผู้จัดการกองทรัสต์ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ปริ มาณความต้ องการลงทุนในหน่วยทรัสต์ของตลาดใน
ช่วงเวลาดังกล่าว ดังนันO จึงมีความเสียงทีหน่วยทรัสต์นี Oจะขาดสภาพคล่องในการซื Oอขายในตลาดรอง
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4.4.6 ความเสียงด้ านภาษีและค่ าธรรมเนียม
ในการซื Oอหรื อขาย โอนหรื อรับโอนอสังหาริ มทรัพย์ หรื อการซื Oอหรื อขาย โอนหรื อรับโอนสิทธิ การเช่า (ในกรณีที
กองทรัสต์ CPNREIT ลงทุนโดยการเช่าอสังหาริ มทรัพย์) และการดําเนินงานเพือจัดหาผลประโยชน์จากทรั พย์สินของ
กองทรัสต์ CPNREIT ในอนาคต อาจมีภาระภาษี และค่าธรรมเนียมทีเกิดจากการซื Oอหรื อขาย หรื อโอนหรื อรับโอนกรรมสิทธิd
หรื อโอนหรื อรับโอนสิทธิการเช่าในอสังหาริ มทรัพย์ และการดําเนินงานเพือจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทรัสต์
CPNREIT ซึงกองทรั สต์ CPNREIT อาจต้ องรั บภาระทังO หมดหรื อบางส่วน โดยทีอัตราภาษี และอัตราค่าธรรมเนี ย มที
กองทรัสต์ CPNREIT จะต้ องชําระดังกล่าว อาจแตกต่างจากอัตราทีเป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั
นอกจากนี O ในอนาคตภาระภาษี ของกองทรัสต์ CPNREIT และ/หรื อ ภาระภาษี ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ทีเกียวข้ องกับ
การลงทุน และ/หรื อการซื Oอขายหน่วยทรัสต์ และ/หรื อการดําเนินงานเพือจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทรั สต์
CPNREIT และการได้ รับประโยชน์ตอบแทนจากกองทรัสต์ CPNREIT อาจเปลียนแปลงไปจากอัตราทีเป็ นอยู่ในปั จจุบนั
หากมีการเปลียนแปลงกฎหมายและระเบียบด้ านภาษี อากรหรื อด้ านอืน ๆ ทีเกียวข้ อง
4.4.7 ความเสียงของกองทรัสต์ CPNREIT จากการกระจุกตัวการลงทุนในสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์
การทีกองทรัสต์ CPNREIT จะต้ องลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรั พย์ซึงต้ องพร้ อมจะ
นําไปจัดหาประโยชน์คิดเป็ นมูลค่ารวมกันไม่ตํากว่าร้ อยละ 75 ของมูลค่าหน่วยทรัสต์ทีขออนุญาตเสนอขายรวมทังจํ
O านวน
เงิ น กู้ยื ม (ถ้ า มี ) ทํ า ให้ เ กิ ด การลงทุนกระจุกตัวอยู่ในธุ ร กิ จอสัง หาริ มทรั พย์ อย่า งไรก็ ต าม ภายหลัง จากที กองทรั สต์
CPNREIT ได้ เข้ าลงทุ น ในทรั พ ย์ สิ น ที จะลงทุ น เพิ มเติ ม ครั งO ที 1 เสร็ จ สิ นO กองทรั ส ต์ CPNREIT จะมี ก ารลงทุ น ใน
อสังหาริ มทรัพย์ประเภทศูนย์การค้ า อาคารสํานักงานและโรงแรม จํานวนทังสิ
O Oน 5 โครงการ ซึงแต่ละโครงการมีทําเลทีตังที
O
แตกต่างกัน ทําให้ เกิดการกระจายความเสียงในเรื องทีตังของทรั
O
พย์สิน (Location Diversification) รวมถึงลดความเสียง
จากการพึงพิงโครงการอสังหาริ มทรัพย์โครงการใดโครงการหนึง ในการสร้ างรายได้ และกระแสเงินสดให้ แก่กองทรัสต์
CPNREIT ในส่วนของการลงทุนในทรัพย์สินอืนทีไม่ใช่ทรัพย์สินหลัก กองทรัสต์ CPNREIT (โดยผู้จดั การกองทรัสต์) จะมี
การดําเนินการให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดทีเกียวข้ อง
4.4.8 ความสามารถในการจ่ ายประโยชน์ ตอบแทนของกองทรัสต์ CPNREIT
การจ่ ายประโยชน์ ตอบแทนของกองทรั ส ต์ CPNREIT จะถูก พิ จารณาจากผลการดําเนิ น งานของกองทรั สต์
CPNREIT ซึงขึ Oนอยูก่ บั ปั จจัยหลายประการ ได้ แก่ สภาวะทางเศรษฐกิจทังในประเทศและต่
O
างประเทศ ความสามารถของผู้
เช่าและผู้เช่าช่วงในการจ่ายชําระค่าเช่า ต้ นทุนในการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงานต่าง ๆ การแข่งขัน
ของผู้ประกอบการ อัตราการเช่าพื Oนทีในโครงการทีกองทรัสต์ CPNREIT ลงทุน การเปลียนแปลงกฎหมายและข้ อบังคับที
เกียวข้ องกับทรัพย์สิน ภัยธรรมชาติ สภาวะทางการเมือง ดังนันO จึงมีความเสียงทีนักลงทุนจะไม่ได้ รับประโยชน์ตอบแทน
ตามทีได้ ประมาณการเอาไว้ หรื อกองทรัสต์ CPNREIT จะไม่สามารถรักษาระดับการจ่ายประโยชน์ตอบแทนหรื อเพิมการ
จ่ายประโยชน์ตอบแทนได้
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4.4.9 ความเสียงจากการใช้ มูลค่ าทรั พย์ สิน สุ ท ธิ ของกองทรั สต์ CPNREIT ในการกําหนดราคาซือ1 ขาย
หน่ วยทรัสต์
การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ CPNREIT ทีผู้จดั การกองทรัสต์ประกาศ เป็ นการคํานวณโดยใช้
รายงานการประเมินค่าหรื อรายงานการสอบทานการประเมินค่าครังO ล่าสุดเป็ นฐานในการกําหนดมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ ซึง
มูลค่าดังกล่าวอาจไม่ใช่ราคาทีจะซื Oอขายได้ จริ งในตลาดหลักทรัพย์ เนืองจากราคาทีซื Oอขายในตลาดหลักทรัพย์จะขึ Oนอยู่
กับปั จจัยอืน ๆ ด้ วย เช่น อุปสงค์และอุปทานของหลักทรัพย์ การไหลเข้ าของเงินลงทุนของนักลงทุนต่างประเทศ เป็ นต้ น
ทังนี
O O ข้ อมูลทีผู้จดั การกองทรัสต์ได้ เปิ ดเผยในหนังสือชี Oชวนของกองทรัสต์ CPNREIT ฉบับนี O ผู้จดั การกองทรัสต์
ได้ ปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต. และดูแลการใช้ ถ้อยคําให้ กระชับรัดกุมและไม่ทําให้ ผ้ ลู งทุนสําคัญผิด รวมถึง
ไม่มีเหตุผลทีทําให้ คิดได้ วา่ มีข้อมูลทีอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนทียังมิได้ เปิ ดเผย
4.4.10 เงินคืนทุนจากการเลิกกองทรัสต์ CPNREIT อาจจะน้ อยกว่ าจํานวนเงินทีผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ ได้ ลงทุน
ในกรณีทีมีการเลิกกองทรัสต์ CPNREIT ผู้ก่อตังทรั
O สต์ไม่สามารถรับประกันได้ ว่าผู้ถือหน่วยทรัสต์จะได้ รับเงิน
ลงทุนของตนคืนไม่วา่ ทังหมดหรื
O
อบางส่วน ทังนี
O Oขึ Oนอยูก่ บั สาเหตุ วิธีการเลิกกองทรัสต์ CPNREIT หลักเกณฑ์การจําหน่าย
ทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ CPNREIT และระยะเวลาคงเหลือของสิทธิการเช่า

5. ข้ อพิพาททางกฎหมาย
-ไม่มี6. ข้ อมูลสําคัญอืน
-ไม่มี-
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ส่ วนที 2 การจัดการและการกํากับดูแล
7. ข้ อมูลหน่ วยทรัสต์
7.1 ข้ อมูลหน่ วยทรัสต์ และข้ อมูลราคาหลักทรัพย์
ข้ อมูลหน่วยทรัสต์ ณ วันที 31 ธันวาคม 2560
ทุนจดทะเบียน
จําหนวนหน่วยทรัสต์
มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิ
มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิตอ่ หน่วย

29,653,382,715 บาท
2,212,476,700 หน่วย
29,462,148,155 บาท
13.3164 บาทต่อหน่วย

ข้ อมูลราคาหลักทรัพย์ ณ วันที 29 ธันวาคม 2560
ราคาปิ ด
ราคาสูงสุด
ราคาตําสุด
มูลค่าตามราคาตลาด
มูลค่าการซื 9อขายต่อปี (AOM Value)

22.20 บาทต่อหน่วย
22.60 บาทต่อหน่วย
22.20 บาทต่อหน่วย
49.12 ล้ านบาท
434.65 ล้ านบาท

7.2 ข้ อมูลผู้ถอื หน่ วยทรัสต์
ข้ อมูลผู้ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่
ณ วันที 29 ธันวาคม 2560 กองทรัสต์มีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์รายใหญ่ 10 ลําดับแรก ดังนี 9
ลําดับ
1
2
3
4
5
6

7
8

ผู้ถอื หน่ วยทรัสต์
บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
ธนาคาร ออมสิน
MRS.ARUNEE CHAN
HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD
บริ ษัท กรุงเทพประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)
HSBC BANK PLC-HSBC INSTITUTIONAL TST
SVS(IRE) LTD FIRST STATE GLOBAL UMBRELLA
FUND PLC - FIRST STATE ASIAN EQU
กองทุนเปิ ด เค พร็ อพเพอร์ ตี 9 เซคเตอร์
กองทุนเปิ ด ทหารไทย พร็ อพเพอร์ ตี 9 อินคัม พลัส
ส่วนที 2 หน้ า 1

จํานวนหน่ วยทรัสต์
590,521,686
68,004,833
55,645,800
55,072,310
37,367,952
33,261,756

ร้ อยละ
26.69
3.07
2.52
2.49
1.69
1.50

31,152,700
30,207,000

1.41
1.37
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ลําดับ
9
10

ผู้ถอื หน่ วยทรัสต์
บริ ษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
GIC PRIVATE LIMITED

จํานวนหน่ วยทรัสต์
29,494,000
28,178,537

ร้ อยละ
1.33
1.27

7.3 การจ่ ายผลตอบแทนของกองทรัสต์
นโยบายการจ่ายผลประโยชน์
• กองทรัสต์ CPNREIT มีนโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่าปี ละ 2 ครัง9
• ในกรณีทีกองทรัสต์ CPNREIT มีกําไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีใด ผู้จดั การกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบ
แทนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 90 (เก้ าสิบ) ของกําไรสุทธิทีปรับปรุงแล้ วของรอบปี บัญชี
อนึง กําไรสุทธิทีปรับปรุงแล้ วตามข้ อนี 9ให้ หมายถึงกําไรทีปรับปรุงด้ วยรายการดังต่อไปนี 9
1) การหัก กํ า ไรที ยัง ไม่เ กิ ด ขึน9 (Unrealized Gain) จากการประเมิ น ค่า หรื อ การสอบทานการประเมินค่า
ทรัพย์สินของกองทรัสต์ CPNREIT รวมทังการปรั
9
บปรุ งด้ วยรายการอืนตามแนวทางของสํานักงาน ก.ล.ต.
เพือให้ สอดคล้ องกับสถานะเงินสดของกองทรัสต์ CPNREIT
2) การหักด้ วยรายการเงินสํารองเพือการชําระหนี 9เงินกู้ยืมหรื อภาระผูกพันจากการกู้ยืมเงินของกองทรั สต์
CPNREIT ตามวงเงินทีได้ ระบุไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลและหนังสือชี 9ชวน หรื อแบบแสดงรายการข้ อมูล
ประจําปี แล้ วแต่กรณี
• ในกรณีทีกองทรัสต์ CPNREIT มีกําไรสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีใด ผู้จัดการกองทรัสต์อาจจ่ายประโยชน์
ตอบแทนให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์จากกําไรสะสมดังกล่าวด้ วยก็ได้
• ในกรณีทีกองทรัสต์ CPNREIT ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ผู้จดั การกองทรัสต์จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผ้ ู
ถือหน่วยทรัสต์
• ผู้จดั การกองทรัสต์จะดําเนินการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ภายใน 90 วัน นับแต่วนั สิ 9นรอบ
ปี บัญ ชี ห รื อ รอบระยะเวลาบัญ ชี ที มี ก ารจ่ า ยประโยชน์ ต อบแทนนัน9 แล้ ว แต่ก รณี โดยในกรณี ที ผู้จัด การ
กองทรั ส ต์ ไ ม่ ส ามารถจ่ า ยประโยชน์ ต อบแทนได้ ใ นระยะเวลาดัง กล่า ว ผู้จัด การกองทรั ส ต์ จ ะแจ้ งผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์ทราบผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์
• ผู้จัด การกองทรั ส ต์ จ ะจ่ า ยประโยชน์ ต อบแทนให้ แ ก่ ผ้ ูถื อ หน่ว ยทรั ส ต์ ต ามสัด ส่ว นการถื อ หน่ว ยของผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์แต่ละราย ทังนี
9 9 ผู้จัดการกองทรัสต์ขอสงวนสิทธิในการทีจะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือ
หน่วยทรัสต์ทีถือหน่วยทรัสต์เกินกว่าอัตราหรื อไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ทีกําหนดในประกาศ ทจ.49/2555
เฉพาะในส่วนทีเกินหรื อไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว และให้ ประโยชน์ตอบแทนในส่วนทีไม่อาจจ่ายให้ แก่
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ดงั กล่าวตกเป็ นของผู้ถือหน่วยทรัสต์รายอืนตามสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์
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• ผู้จัดการกองทรัสต์จะประกาศการจ่ายประโยชน์ตอบแทน วันปิ ดสมุดทะเบียนและอัตราประโยชน์ตอบแทน
โดยการแจ้ งผู้ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ที มี ชื ออยู่ใ นทะเบี ย นผู้ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ณ วัน ปิ ดสมุด ทะเบี ย น ผ่ า นระบบ
สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์และจะแจ้ งให้ ทรัสตีทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
• ในการพิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทน ถ้ าประโยชน์ตอบแทนทีจะประกาศจ่ายต่อหน่วยทรัสต์ระหว่างปี บัญชี
หรื อรอบปี บัญชีใดมีมลู ค่าตํากว่าหรื อเท่ากับ 0.10 บาท ผู้จดั การกองทรัสต์สงวนสิทธิทีจะไม่จ่ายประโยชน์ตอบ
แทนในครัง9 นัน9 และให้ ยกไปจ่ายประโยชน์ตอบแทนพร้ อมกันในงวดถัดไปตามวิธีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนที
กําหนดไว้
• สําหรับหลักเกณฑ์ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทน ผู้จดั การกองทรัสต์จะดําเนินการให้ เป็ นไปตามทีระบุไว้ เว้ น
แต่กรณีทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรื อ หน่วยงานอืนใดทีมีอํานาจตามกฎหมาย ได้ แก้ ไข
เปลียนแปลง เพิมเติม ประกาศ กําหนด สังการ เห็นชอบ และ/หรื อ ผ่อนผันเป็ นอย่างอืน ผู้จดั การกองทรัสต์จะ
ดําเนินการให้ เป็ นไปตามนัน9
ข้ อจํากัดในการจ่ายผลประโยชน์
ผู้จัด การกองทรั ส ต์ จ ะจ่ า ยประโยชน์ ต อบแทนให้ แ ก่ ผ้ ูถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ต ามสัด ส่ว นการถื อ หน่ ว ยของผู้ ถื อ
หน่วยทรั สต์ แต่ละราย ทัง9 นี 9 ผู้จัดการกองทรั สต์ สงวนสิทธิ ทีจะไม่จ่ายประโยชน์ ต อบแทนให้ แก่ผ้ ูถือ หน่วยทรั ส ต์ ที ถื อ
หน่วยทรัสต์เกินกว่าอัตราหรื อไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดไว้ ในประกาศที ทจ. 49/2555 และทีมีการแก้ ไขเพิมเติม
(ถ้ ามี) เฉพาะในส่วนทีเกินหรื อไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว และให้ ประโยชน์ตอบแทนในส่วนทีไม่อาจจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือ
หน่วยทรัสต์ดงั กล่าวตกเป็ นของผู้ถือหน่วยทรัสต์รายอืนตามสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์
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ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
8. โครงสร้ างการจัดการ
8.1 ผู้จัดการกองทรัสต์
8.1.1 ข้ อมูลผู้จัดการกองทรัสต์
บริ ษัท ซีพีเอ็น รี ท แมเนจเมนท์ จํากัด ซึงทําหน้ าทีเป็ นผู้จัดการกองทรัสต์ของกองทรัสต์ CPNREIT เป็ นบริ ษัท
จํากัดซึงจดทะเบียนจัดตังขึ
9 9นในประเทศไทย เมือวันที 27 มิถนุ ายน 2560 โดยมีทนุ จดทะเบียนซึงเรี ยกชําระแล้ ว 10 ล้ าน
บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจํานวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ ุนละ 10 บาท มีวตั ถุประสงค์หลักเพือปฏิบตั ิหน้ าที
บริ หารจัดการทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ โดยเฉพาะ และมีบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) เป็ นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ในผู้จัดการกองทรัสต์ เป็ นจํานวนร้ อยละ 99.9997 ของหุ้นทีจําหน่ายแล้ วทังหมด
9
โดยมีสรุ ปข้ อมูลสําคัญของ
ผู้จดั การกองทรัสต์ ปรากฏตามตารางดังต่อไปนี 9
ชือผู้จดั การกองทรัสต์

บริ ษัท ซีพีเอ็น รี ท แมเนจเมนท์ จํากัด

ทีตังสํ
9 านักงานใหญ่

เลขที 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

เลขทะเบียนบริ ษัท

0105560104638

วันทีจดทะเบียนจัดตัง9
บริ ษัท

27 มิถนุ ายน 2560

โทรศัพท์

02-667-5555 ต่อ 1660

ทุนจดทะเบียน

10 ล้ านบาท

ทุนชําระแล้ ว

10 ล้ านบาท

จํานวนหุ้นทีออกและเรี ยก
ชําระแล้ ว

1,000,000 หุ้น

มูลค่าทีตราไว้

10 บาท

ลักษณะและขอบเขตการ
ดําเนินธุรกิจ

ทําหน้ าทีเป็ นผู้จดั การกองทรัสต์ของทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์

ผู้ถือหุ้นใหญ่
(สัดส่วนการถือหุ้น)

บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
(ร้ อยละ 99.9997)

รายชือกรรมการ

1. นายชาลี มาดาน
2. นางสาววัลยา จิราธิวฒ
ั น์
3. นางสาวนภารัตน์ ศรี วรรณวิทย์

ส่วนที 2 หน้ า 4

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
กรรมการผู้มีอาํ นาจลงนาม

นางสาววัลยา จิราธิ วฒ
ั น์ และนางสาวนภารัตน์ ศรี วรรณวิทย์ สองคนลงลายมือชือ
ร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริ ษัท

รอบระยะเวลาบัญชี

1 มกราคม – 31 ธันวาคม

นิติบคุ คลทีมีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่เป็ นบุคคลดียวกับถือหุ้นรายใหญ่ของผู้จดั การกองทรัสต์ มีดงั นี 9

ส่วนที 2 หน้ า 5

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท

บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา

26.69%
ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิ

25.00%
กองทุนรวมสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์

กองทุนรวม

การเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN

99.99%

บจ. เซ็นทรัลพัฒนา ดีเวลลอปเม ้นท์

99.99%

บจ. เซ็นทรัลพัฒนา เรียลตี5

99.99%

บจ.เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2

99.99%

บจ. ซี.เอส.ซิ ตี

100%1)

100%

ธุรกิจไทย 4

กองทุนรวม
ธุรกิจไทย 5

11)

50.99%
บจ. ฟี โนมินอน ครี เอชัน จํากัด2)

99.99%

บจ. บางนาเซ็นทรัล พร็อพเพอร์ต ี5

12.00%

บจ. สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเม ้นท์

25.00%
99.99%

บจ. เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่

บจ. สแควร์ ริทซ์ พลาซ่า

12.00%
99.99%

บจ. เซ็นทรัลพัฒนา รัตนาธิเบศร์

บจ. อยุธยาเกษตรธานี

11.85%
99.99%

บจ. ซีพเี อ็น พัทยา

99.99%

บจ. เซ็นทรัลฟู้ ดอเวนิว

90.00%

บจ. เซ็นทรัลเวิลด์

99.99%

บจ.ซีพเี อ็นระยอง

93.30%

บจ. เซ็นทรัลพัฒนา ไนน์สแควร์

99.99%

บจ. เซ็นทรัลพัฒนา ชลบุร ี

99.99%

บจ.เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3

99.96%

บจ.ซีพเี อ็น เลิรน
์ นิง เซ็นเตอร์

78.13%

99.99%
99.94%

99.99%

บจ.ซีพเี อ็น คอมเพล็กซ์

100% Global Retail Development &
บจ.ซีพเี อ็น โกบอล

99.99%

บจ.ซีพเี อ็น ซิต ี5

10.00%

99.94%

99.99%

99.99%

Investment Limited

100%

บจ. ซีพเี อ็น เรซซิเด ้นซ์

Global Commercial
Property Limited

CPN Ventures Sdn. Bhd.

100%

CPN Real EstateSdn. Bhd.

100%

CPN Malls Malaysia Sdn. Bhd.

100%

Central Plaza i-City Malls Malaysia
Sdn. Bhd.

100%

100%

Central Plaza i-City

บจ. ซีพเี อ็น โคราช

บจ.เซ็นทรัลพัฒนา ขอนแก่น

บจ. ซีพเี อ็น เรซซิเด ้นซ์ ขอนแก่น

บจ. ซีพเี อ็น เอสเตท

หมายเหตุ :

10.00%

50.00%
Central Plaza i-City Sdn. Bhd.

ส่วนที 2 หน้ า 6

1) สัดส่วนของผู ้ถือหน่วยลงทุนประเภทเจ ้าของ ไม่รวมผู ้ถือหน่วยลงทุนประเภทเจ ้าหนี5

2) บจ. ฟี โนมินอน ครีเอชัน เป็ นบริษัทจัดตัง5 ขึน
5 ใหม่ เมือวันที 24 กรกฎาคม 2560 ซึงเป็ นบริษัทร่วมทุนกับ บจ.ไรท์แมน ซึงถือหุ ้นร ้อยละ 49

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท

บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา

100%

บจ. ซีพเี อ็น รีท แมเนจเมนท์3)

35.00%
บจ. วิมานสุรย
ิ า4)

63.00%
บจ. สวนลุม พร็อพเพอร์ต5)
ี5

75.00%

90.00%

บจ.ศาลาแดง พร็อพเพอร์ต ี5 แมนเนจ
เม ้นท์6)

บจ.พระราม 4 เดเวลอปเม ้นท์ 7)

65.00%
บจ.ดาราฮาร์เบอร์8)

50.00%

100%

หมายเหตุ:

บจ.ซิ นเนอร์จิสติก พร็ อพเพอร์ ตี

ดีเวลอปเมนท์9)

บจ.ซี พีเอ็น พัทยา โฮเทล จํากัด10)

3) บจ. ซีพเี อ็น รีท แมเนจเมนท์ เป็ นบริษัทจัดตัง5 ขึน
5 ใหม่ เมือวันที 27 มิถน
ุ ายน 2560
ิ ธานี (DTC) ซึงถือหุ ้นรอยละ 65
4) บจ. วิมานสุรย
ิ า เป็ นบริษัทร่วมทุนกับ บมจ.ดุสต
ิ ธานี (DTC) ซึงถือหุ ้นร ้อยละ 37 โดย DTC จะทยอยขายหุ ้นให ้ CPN จนกระทัง CPN ถือหุ ้นในสัดส่วนร ้อยละ 85
5) บจ. สวนลุม พร็อพเพอร์ต ี5 เป็ นบริษัทร่วมทุนกับ บมจ.ดุสต
ิ ธานี (DTC) ซึงถือหุ ้นร ้อยละ 25
6) บจ. ศาลาแดง พร็อพเพอร์ตแ
ี5 มนเนจเม ้นท์ เป็ นบริษัทร่วมทุนกับ บมจ.ดุสต
ิ ธานี (DTC) ซึงถือหุ ้นร ้อยละ 10
7) บจ. พระราม 4 เดเวลอปเม ้นท์ เป็ นบริษัทร่วมทุนกับ บมจ.ดุสต
5 หุ ้นจาก บมจ.พร็อพเพอร์ต ี5 เพอร์เฟค (PF) เมือวันที 14 กรกฎาคม2560
8) บจ. ดาราฮาร์เบอร์ เป็ นบริษัททีบมจ.เซ็นทรัลพัฒนา ซือ
9) บจ. ซินเนอร์จส
ิ ติก พร็อพเพอร์ต ี5 ดีเวลอปเมนท์ เป็ นบริษัทจัดตัง5 ขึน
5 ใหม่ เมือวันที 5 กันยายน 2560 ซีงเป็ นบริษัทร่วมทุนกับ บจ.เอก-ชัย ดีสทริบวิ ชัน ซิสเทม จํ ากัด
ซึงถือหุ ้นร ้อยละ 50
10) บจ. ซี พเี อ็น พัทยา โฮเทล เป็ นบริษัทจัดตัง5 ขึน
5 ใหม่ เมือวันที 25 กันยายน 2560
5 สุดอายุโครงการตามสัญญาในวันที 5 มีนาคม 2561 และดําเนินการเลิกกองทุนในวันที 9 มีนาคม 2561
11) สิน

8.1.2 ผู้ถอื หุ้นของผู้จัดการกองทรัสต์
ผู้ถือหุ้นของผู้จดั การกองทรัสต์ ณ วันที 27 มิถนุ ายน 2560 มีดงั นี 9
รายชือ

จํานวนหุ้นทีถือ (หุ้น)

สัดส่ วน (ร้ อยละ)

1. บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)

999,997

99.9997

1

0.0001

2. นายกอบชัย จิราธิวฒ
ั น์

ส่วนที 2 หน้ า 7

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
รายชือ

จํานวนหุ้นทีถือ (หุ้น)

สัดส่ วน (ร้ อยละ)

3. นางสาววัลยา จิราธิวฒ
ั น์

1

0.0001

4. นายชนวัฒน์ เอื 9อวัฒนะสกุล

1

0.0001

1,000,000

100.0000

รวม
8.1.3 โครงสร้ างบริหารจัดการของผู้จัดการกองทรัสต์
1. โครงสร้ างบริหารจัดการของผู้จัดการกองทรัสต์

บริ ษัทฯ มีการจัดโครงสร้ างการจัดการของบริ ษัทฯ ในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์ (REIT Manager) ซึงประกอบด้ วย
คณะกรรมการบริ ษัท และเจ้ าหน้ าทีตามโครงสร้ าง ดังนี 9

2. รายชือคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัท ประกอบด้ วย กรรมการจํานวน 3 ท่าน ดังนี 9
1

นายชาลี มาดาน
กรรมการอิสระ
คุณวุฒทิ างการศึกษา
- ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริ หารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาตรี (บริ หารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประสบการณ์ ทาํ งาน
2558 – 2560
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายงานการเงินและบริ หารความเสียง
บริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตท จํากัด (มหาชน)
2555 – 2557
Chief Executive & Head of International Banking
The Royal Bank of Scotland
ส่วนที 2 หน้ า 8

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
2

3

นางสาววัลยา จิราธิวฒ
ั น์
กรรมการ
คุณวุฒทิ างการศึกษา
- ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ University of Hartford
- ปริ ญญาตรี สาขาบริ หารธุรกิจ University of California, Los Angeles
ประสบการณ์ ทาํ งาน
ปี 2554 – ปั จจุบนั รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจและบริ หารโครงการก่อสร้ าง
บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
ปี 2548 – 2554 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจและบริ หารโครงการก่อสร้ าง
บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์
กรรมการ
คุณวุฒทิ างการศึกษา
- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ ทาํ งาน
ปี 2557 – ปั จจุบนั รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายงานการเงิน บัญชี และบริ หารความเสียง
บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
ปี 2556 – 2557 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายงานการเงิน บัญชี และบริ หารความเสียง
บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)

3. บทบาท หน้ าที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ผู้จดั การกองทรัสต์มีคณะกรรมการจํานวน 1 ชุด ซึงประกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยมี
กรรมการอย่างน้ อย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทังหมดของบริ
9
ษัท ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระ
ดังกล่าวมีคุณสมบัติเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้ วยการขออนุญาตและการ
อนุญาตให้ เสนอขายหุ้นทีออกใหม่
3.1 หน้ าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัทต่อบริ ษัทฯ
• ปฏิบตั ิหน้ าทีให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ตลอดจนมติคณะกรรมการของ
บริ ษัทฯ และมติทีประชุมของผู้ถือหุ้น ด้ วยความซือสัตย์ สุจริ ต ระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์และเป็ นธรรม
ต่อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ และผู้ถือหน่วยทรัสต์ โดยในการปฏิบตั ิหน้ าทีจะไม่ขดั ต่อหน้ าทีของบริ ษัทฯ ในฐานะ
ผู้จดั การกองทรัสต์
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• กําหนดนโยบายการดําเนินงานของบริ ษัทฯ และกํากับควบคุมดูแลให้ ฝ่ายบริ หารดําเนินการให้ เป็ นไปตาม
นโยบายและกฎระเบียบ ภายใต้ การกํากับดูแลกิจการทีดี
• อนุมตั ิงบการเงินของผู้จดั การกองทรัสต์ และรายงานผลประกอบการของบริษัทฯ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบ
• ควบคุม ดูแลให้ ฝ่ายงานต่าง ๆ ของบริ ษัทฯ มีการปฏิบตั ิตอ่ ผู้มีสว่ นได้ เสียอย่างเป็ นธรรม และมีความเท่า
เทียมกัน
• พิจารณาเสนอวาระการประชุม กรณีทีเห็นว่ามีเรื องทีสําคัญทีคณะกรรมการควรพิจารณา และยังมิได้ มกี าร
บรรจุไว้ ในวาระการประชุมคณะกรรมการของบริ ษัทฯ
• พิจารณาคัดเลือกและแต่งตังกรรมการของบริ
9
ษัทฯ แทนกรรมการเดิมทีพ้ นจากตําแหน่ง รวมทังคั
9 ดเลือกและ
เสนอแต่งตังกรรมการเพิ
9
มเติมต่อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ
• พิจารณาและอนุมตั เิ รื องทีเกียวข้ องกับการดําเนินงานทีสําคัญของบริ ษัทฯ เช่น การจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือ
หุ้น การจัดประชุมผู้ถือหุ้น ตามทีกฎหมายกําหนด แผนการตรวจสอบประจําปี การคัดเลือก เสนอแต่งตัง9
และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ เป็ นต้ น
• ให้ ความรู้เกียวกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงกฎหมาย ประกาศ หลักเกณฑ์ และข้ อบังคับที
เกียวข้ อง ให้ กรรมการใหม่ได้ รับทราบ
• กําหนดให้ มีการประชุมคณะกรรมการของบริ ษัทฯ อย่างน้ อยปี ละ 4 ครัง9 ซึงในการประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัทแต่ละครัง9 จะต้ องมีกรรมการเข้ าร่วมประชุมในจํานวนเกินกึงหนึงของจํานวนกรรมการทังหมด
9
จึงจะ
ครบเป็ นองค์ประชุม โดยมติของทีประชุมคณะกรรมการให้ ถือตามเสียงข้ างมากของกรรมการทีมาประชุม
ทังนี
9 9 กรรมการผู้มีสว่ นได้ เสียในเรืองนัน9 ๆ จะไม่มีสทิ ธิออกเสียง
• จัดให้ มีตําแหน่งเลขานุการคณะกรรมการบริษัท เพือนําเสนอวาระในการประชุมตามทีแต่ละฝ่ ายงานนําเสนอ
และจัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการของบริ ษัทฯ และเอกสารทีเกียวข้ องกับการประชุมดังกล่าว
• ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร โดยในกรณีทีประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หารดํารงตําแหน่ง
กรรมการ กรรมการทีดํารงตําแหน่งประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หารท่านนันจะไม่
9
เข้ าร่วมในการพิจารณา และไม่มี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ
3.2 บทบาท หน้ าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัทต่อกองทรัสต์ CPNREIT
• พิจารณาอนุมตั ินโยบายทีสําคัญในการจัดการกองทรัสต์ CPNREIT ได้ แก่ นโยบายในการจัดการกองทรัสต์
นโยบายการจัดโครงสร้ างเงินทุนของกองทรัสต์ นโยบายการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ และนโยบายการจัดหา
ประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ เป็ นต้ น เพือให้ ฝ่ายงานทีเกียวข้ องนําไปปฏิบตั ิ
• พิจารณาอนุมตั ิการลงทุนหรื อได้ มาซึงอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ในครัง9 แรกและการ
ลงทุนเพิมเติม เพือการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว
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รวมทังกํ
9 ากับดูแลเพือให้ เป็ นไปตามนโยบายของผู้จดั การกองทรัสต์ สัญญาก่อตังทรั
9 สต์ สัญญาแต่งตัง9
ผู้จดั การกองทรัสต์ แบบแสดงรายการข้ อมูล หนังสือชี 9ชวน ระเบียบ กฎหมายทีเกียวข้ อง และประกาศทีจะ
แก้ ไขเพิมเติม รวมทังพิ
9 จารณาอนุมตั ิเกียวกับการเพิมทุนของกองทรัสต์ รวมถึงการขออนุญาตต่าง ๆ ที
เกียวข้ อง
• พิจารณาอนุมตั เิ กียวกับการจําหน่ายไปซึงทรัพย์สนิ หลักและอุปกรณ์ของกองทรัสต์เพือให้ เป็ นไปตาม
นโยบายของผู้จดั การกองทรัสต์ สัญญาก่อตังทรั
9 สต์ สัญญาแต่งตังผู
9 ้ จดั การกองทรัสต์ แบบแสดงรายการ
ข้ อมูล หนังสือชี 9ชวน ระเบียบ กฎหมายทีเกียวข้ อง และประกาศทีจะแก้ ไขเพิมเติม
• พิจารณาอนุมตั ินโยบายการบริ หารและจัดการความเสียงทีเกียวข้ องกับการดูแลจัดการกองทรัสต์ CPNREIT
เพือให้ ฝ่ายงานทีเกียวข้ องนําไปปฏิบตั ิ
• พิจารณาอนุมตั ินโยบาย ระเบียบปฏิบตั ิ และกระบวนการต่าง ๆ ในการจัดการความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ทีเกียวข้ อง โดยเฉพาะอย่างยิงระหว่างกองทรัสต์ CPNREIT กับผู้จดั การกองทรัสต์และบุคคลทีเกียวโยงกัน
กับผู้จดั การกองทรัสต์ ซึงรวมถึงมาตรการหรื อแนวทางดําเนินการเพือรักษาประโยชน์ทีดีทีสุดของกองทรัสต์
CPNREIT หรื อผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวมเมือเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ขึ 9น
• พิจารณาอนุมติการเข้ าทํารายการระหว่างกองทรัสต์ CPNREIT กับบุคคลทีเกียวโยงกันให้ เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ทีประกาศทีเกียวข้ องกําหนด รวมถึงประกาศทีจะแก้ ไขเพิมเติม
• พิจารณาคัดเลือกประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร เพือบริ หารจัดการกองทรัสต์ CPNREIT
• พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังผู
9 ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ เพือส่งไปให้ ทรัสตีเห็นชอบ
• พิจารณาอนุมตั ิการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ เพือส่งไปให้ ทรัสตีรับทราบ
• พิจารณาคัดเลือก อนุมตั ิการให้ เช่าทรัพย์สนิ แก่ผ้ เู ช่าช่วงทรัพย์สนิ หลัก และนําส่งให้ ทรัสตีเพือเห็นชอบ
• พิจารณาอนุมตั ิระบบงานทีจะมอบหมายให้ ผ้ ใู ห้ บริ การภายนอกเป็ นผู้รับดําเนินการ ตามกฎเกณฑ์ที
เกียวข้ อง รวมถึงพิจารณาคัดเลือกผู้ให้ บริ การภายนอกดังกล่าวเพือส่งให้ ทรัสตีรับทราบ
• พิจารณาอนุมตั ิการว่าจ้ างทีปรึกษาทีเกียวข้ องกับการบริ หารจัดการกองทรัสต์ CPNREIT และส่งให้ ทรัสตีเพือ
รับทราบ
• ติดตาม ดูแลจัดการให้ มกี ารกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานของผู้จดั การกองทรัสต์ และผู้รับมอบหมาย ให้ เป็ นไป
ตามนโยบายของผู้จดั การกองทรัสต์ สัญญาก่อตังทรั
9 สต์ สัญญาแต่งตังผู
9 ้ จดั การกองทรัสต์ แบบแสดงรายการ
ข้ อมูล หนังสือชี 9ชวน ระเบียบ กฎหมายทีเกียวข้ องและประกาศทีจะแก้ ไขเพิมเติม รวมทังการรายงานเรื
9
องที
สําคัญต่อคณะกรรมการในทุก ๆ ไตรมาส หรื อเมือมีเหตุอนั ควรทีต้ องรายงาน และประเมินผลงานของ
ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร
• พิจารณาอนุมตั งิ บประมาณประจําปี
• พิจารณาอนุมตั ิรายจ่ายพิเศษ และ/หรื อ งบประมาณการลงทุนทีอยูน่ อกงบประมาณประจําปี
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• กํากับดูแลให้ มกี ารรายงานผลการตรวจสอบภายใน (ถ้ ามี) ตามแผนการและหลักเกณฑ์ทีกําหนด
• พิจารณาอนุมตั ิผลการดําเนินงานและการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์
• พิจารณาอนุมตั ิการจัดประชุมสามัญประจําปี ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ หรื อเมือเห็นสมควรให้ มกี ารประชุมเพือ
ประโยชน์ในการจัดการกองทรัสต์ CPNREIT หรื อเมือผู้ถือหน่วยทรัสต์ซงถื
ึ อหน่วยทรัสต์รวมกันไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 10 ของจํานวนหน่วยทรัสต์ทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
9
เข้ าชือกันทําหนังสือขอให้ เรี ยกประชุมผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ โดยระบุเหตุผลในการขอเรี ยกประชุมไว้ อย่างชัดเจนในหนังสือนัน9
• พิจารณาอนุมตั ิแนวทางในการดําเนินการแก้ ไขข้ อพิพาทและข้ อร้ องเรี ยนทีสําคัญอันเกียวกับการดําเนินงาน
ของกองทรัสต์ CPNREIT ตามทีเห็นว่าจําเป็ นและเหมาะสม เพือให้ ดําเนินการแก้ ไขข้ อร้ องเรี ยนและข้ อ
พิพาทเกียวกับการดําเนินงานของกองทรัสต์ CPNREIT จากบุคคลภายนอกหรื อผู้ถือหน่วยทรัสต์ ดําเนินการ
อืนใดเพือให้ เป็ นไปตามข้ อกฎหมาย ข้ อบังคับ มติทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ สัญญาก่อตังทรั
9 สต์ สัญญา
แต่งตังผู
9 ้ จดั การกองทรัสต์ แบบแสดงรายการข้ อมูลและหนังสือชี 9ชวน
• คณะกรรมการของผู้จดั การกองทรัสต์อาจมอบหมายให้ กรรมการคนหนึงหรื อหลายคนหรื อบุคคลอืนใด
ปฏิบตั ิการอย่างหนึงอย่างใดแทนคณะกรรมการก็ได้ ทังนี
9 9 การมอบอํานาจดังกล่าวจะไม่รวมถึงการมอบ
อํานาจหรื อการมอบอํานาจช่วงทีทําให้ กรรมการหรื อผู้รับมอบอํานาจจากกรรมการดังกล่าว สามารถอนุมตั ิ
รายการทีตนเองหรื อบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง มีสว่ นได้ เสียหรื อมีผลประโยชน์ในลักษณะอืนใดขัดแย้ งกับ
ผลประโยชน์ของกองทรัสต์ CPNREIT
• พิจารณาอนุมตั วิ ิธีการดําเนินการทางกฎหมายสําหรับข้ อพิพาททีเกิดขึ 9น
3.3 หน้ าทีและความรับผิดชอบของกรรมการอิสระ
• ผู้จดั การกองทรัสต์กําหนดให้ มีกรรมการอิสระเป็ นส่วนหนึงของคณะกรรมการบริ ษัท ซึงกรรมการอิสระ
จะต้ องเป็ นผู้ทีมีความรู้ความเชียวชาญอันเป็ นประโยชน์ตอ่ ธุรกิจ ในการทําหน้ าทีติดตามดูแลตรวจสอบการ
ทํางานของผู้บริ หารและฝ่ ายงานของผู้จดั การกองทรัสต์ เพือให้ เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี
พิจารณาให้ ความเห็นสนับสนุนต่อนโยบายทีเป็ นประโยชน์ตอ่ กองทรัสต์ CPNREIT และ/หรื อผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ หรื อคัดค้ านเมือเห็นว่าผู้จดั การกองทรัสต์อาจตัดสินใจทีส่งผลกระทบกับกองทรัสต์ CPNREIT
และ/หรื อผู้ถือหน่วยทรัสต์ ในทางลบ โดยกรรมการอิสระต้ องมีความเป็ นอิสระจากการควบคุมของผู้บริ หาร ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ และไม่มีสว่ นเกียวข้ องหรื อมีสว่ นได้ เสียกับการตัดสินใจในการดําเนินงานของผู้จดั การ
กองทรัสต์ และกองทรัสต์ CPNREIT โดยมีบทบาท หน้ าที และความรับผิดชอบของกรรมการอิสระดังนี 9
• พิจารณาให้ ความเห็นหรื อให้ ข้อสังเกตเกียวกับรายการกับบุคคลทีเกียวโยงของกองทรัสต์ CPNREIT หรื อ
รายการทีอาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ รวมทังการได้
9
มาหรือจําหน่ายไปซึงทรัพย์สนิ ทีมีนยั สําคัญ เพือ
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์
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• ให้ คําแนะนําหรื อให้ ความเห็นในเรื องทีสําคัญ เช่น โครงสร้ างเงินทุน นโยบายของผู้จดั การกองทรัสต์ นโยบาย
การควบคุมการปฏิบตั ิงาน เป็ นต้ น
• ให้ ความเห็นเกียวกับนโยบายในการบริ หารและจัดการความเสียงทีเกิดขึ 9นและหลักเกณฑ์วิธีการควบคุมหรื อ
ลดความเสียง
• เสนอแนะหรื อแนะนําในทีประชุมคณะกรรมการของผู้จดั การกองทรัสต์ ในเรื องทีสําคัญทีควรพิจารณา เช่น
การลงทุนในทรัพย์สนิ หลัก การพิจารณาข้ อร้ องเรียน การพิจารณาข้ อพิพาททางกฎหมาย การเปลียนตัวผู้เช่า
ทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์ CPNREIT หรื อผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ (ถ้ ามี) รวมทังให้
9 คาํ แนะนําหรื อให้
ความเห็นในเรื องทีกรรมการอิสระมีความชํานาญหรื อมีประสบการณ์เป็ นพิเศษทีเกียวข้ องกับการบริ หาร
จัดการกองทรัสต์ CPNREIT
• พิจารณา กํากับดูแล และให้ คาํ แนะนําแก่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ ในการจัดทํางบการเงินของผู้จดั การกองทรัสต์
และกองทรัสต์ CPNREIT ให้ มีความถูกต้ องครบถ้ วน
• เสนอแนะเรื องทีสําคัญทีควรพิจารณาในทีประชุมคณะกรรมการของผู้จดั การกองทรัสต์
• แต่งตัง9 ดูแลติดตามการดําเนินงาน ตรวจสอบ ให้ คําแนะนําหรื อให้ ความเห็นเกียวกับแผนการดําเนินงาน
ประเมินผลงาน และให้ คําแนะนําหรื อให้ ความเห็นเกียวกับผลการประเมินผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน (ถ้ า
มี) รวมถึงการนําเสนอและให้ ความเห็นเกียวกับรายงานการตรวจสอบภายในต่อทีประชุมคณะกรรมการของ
ผู้จดั การกองทรัสต์
• พิจารณาให้ มกี ารตรวจสอบภายในเมือเห็นสมควร
• ดูแลให้ ทีปรึกษาของคณะกรรมการของผู้จดั การกองทรัสต์ไม่เข้ าร่วมประชุม ในกรณีทีมีการพิจารณาประเด็น
ซึงทีปรึกษาอาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
• ปฏิบตั ิการอืนใดตามทีคณะกรรมการของผู้จดั การกองทรัสต์มอบหมายและเป็ นประโยชน์ตอ่ กองทรัสต์
CPNREIT
จากบทบาท หน้ าที และความรับผิดชอบของกรรมการอิสระทีได้ กําหนดไว้ ข้างต้ น ฝ่ ายงานทีเกียวข้ องจะต้ องมีการ
รายงานให้ กรรมการอิสระพิจารณาและรับทราบอย่างสมําเสมอ รวมถึงการให้ คําแนะนําทีจําเป็ นเกียวกับรายการเกียวโยง
กันหรื อรายการทีอาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั กองทรัสต์ CPNREIT และจุดอ่อนด้ านการควบคุมภายในและจุดที
ต้ องมีการปรับปรุงแก้ ไขเกียวกับระบบการควบคุมภายใน ในการทําหน้ าทีในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์และความคืบหน้ าใน
การแก้ ไข
ทังนี
9 9 ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ ผู้จัดการกองทรัสต์ได้ กําหนดให้ กรรมการอิสระต้ องมีคุณสมบัติอย่างน้ อย
ดังต่อไปนี 9
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(1) ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 1 ของจํานวนหุ้นทีมีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของผู
9
้ จดั การกองทรัสต์ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย
บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของผู้จดั การกองทรัสต์ หรื อบุคคลทีเกียวโยงกัน ทังนี
9 9 ให้ นบั
รวมการถือหุ้นของผู้ทเกี
ี ยวข้ องตามมาตรา 258 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ ของกรรมการอิสระรายนัน9 ๆ ด้ วย
(2) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการทีมีสว่ นร่วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ทีปรึกษาทีได้ เงินเดือนประจํา หรื อผู้มี
อํานาจควบคุมของผู้จดั การกองทรัสต์ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริษัทร่วม บริ ษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุมของผู้จดั การกองทรัสต์ หรื อเป็ นบุคคลทีเกียวโยงกัน เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้ าดํารงตําแหน่ง
(3) ไม่เป็ นบุคคลทีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะทีเป็ นบิดา
มารดา คูส่ มรส พีน้ อง และบุตร รวมทังคู
9 ส่ มรสของบุตร ของกรรมการรายอืน ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มี
อํานาจควบคุม หรื อบุคคลทีจะได้ รับการเสนอให้ เป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของผู้จดั การ
กองทรัสต์หรื อบริ ษัทย่อย
(4) ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้จดั การกองทรัสต์ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้มีอํานาจควบคุมของผู้จดั การกองทรัสต์ หรื อนิติบคุ คลทีอาจเป็ นบุคคลทีมีความเกียวโยง ในลักษณะทีอาจเป็ น
การขัดขวางการใช้ วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่
9 เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นทีมีนยั กรรมการทีไม่ใช่
กรรมการอิสระ หรื อผู้บริ หารของผู้ทีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้จดั การกองทรัสต์ บริ ษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อนิติบคุ คลทีอาจเป็ นบุคคลทีมีความเกียวโยง เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้ าดํารงตําแหน่ง
(5) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของผู้จดั การกองทรัสต์ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้
มีอํานาจควบคุมของผู้จดั การกองทรัสต์ หรื อนิติบคุ คลทีอาจมีความเกียวโยง และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นทีมีนยั ผู้มี
อํานาจควบคุม กรรมการทีไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริ หาร หรื อหุ้นส่วนผู้จดั การของสํานักงานสอบบัญชี ซึงมี
ผู้สอบบัญชีของผู้จดั การกองทรัสต์ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุม
ของผู้จดั การกองทรัสต์ หรื อนิติบคุ คลทีอาจมีความเกียวโยง สังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้ าดํารงตําแหน่ง
(6) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใด ๆ ซึงรวมถึงการให้ บริ การเป็ นทีปรึกษากฎหมายหรื อทีปรึกษา
ทางการเงินซึงได้ รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี จากผู้จดั การกองทรัสต์ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอาํ นาจควบคุมของผู้จดั การกองทรัสต์ หรื อนิติบคุ คลทีอาจมีความเกียวโยง และไม่เป็ น
ผู้ถือหุ้นทีมีนยั ผู้มีอํานาจควบคุม กรรมการทีไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริ หาร หรื อหุ้นส่วนผู้จดั การของผู้ให้ บริ การ
ทางวิชาชีพนันด้
9 วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้ าดํารงตําแหน่ง
(7) ไม่เป็ นกรรมการทีได้ รับการแต่งตังขึ
9 9นเพือเป็ นตัวแทนของกรรมการของผู้จดั การกองทรัสต์ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ
ผู้ถือหุ้นซึงเป็ นผู้ทีเกียวโยงกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
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(8) ไม่ประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีมีนยั กับกิจการของผู้จดั การกองทรัสต์ หรื อบริ ษัท
ย่อย หรื อไม่เป็ นหุ้นส่วนทีมีนยั ในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการทีมีสว่ นร่วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที
ปรึกษาทีรับเงินเดือนประจํา หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละ 1 ของจํานวนหุ้นทีมีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
9
ษัทอืน ซึง
ประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีมีนยั กับกิจการของผู้จดั การกองทรัสต์หรื อบริ ษัท
ย่อย
(9) ไม่เป็ นบุคคลทีตลาดหลักทรัพย์เห็นว่าไม่สมควรเป็ นผู้บริ หารตามข้ อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื อ บุคคล
ทีมีลกั ษณะต้ องห้ ามตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้ วยลักษณะต้ องห้ ามของบุคลากรในธุรกิจ
ตลาดทุนโดยอนุโลม ตามข้ อ 12(4) ของประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. ที สช. 29/2555 เรื อง หลักเกณฑ์ เงือนไข
และวิธีการในการให้ ความเห็นชอบผู้จดั การกองทรัสต์และมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน และทีจะมีแก้ ไขเพิมเติมหรื อ
ตามกฎเกณฑ์อืน ๆ ทีสํานักงาน ก.ล.ต. อาจเปลียนแปลงในอนาคต
(10) ไม่เคยต้ องคําพิพากษาว่าด้ วยกระทําความผิดตามกฎหมายหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้ วยการประกอบธุรกิจ
เงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ กฎหมายว่าด้ วยการธนาคารพาณิชย์ กฎหมายว่าด้ วยการ
ประกันวินาศภัย กฎหมายว่าด้ วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรื อกฎหมายทีเกียวกับธุรกิจการเงิน
ในทํานองเดียวกัน ไม่วา่ จะเป็ นกฎหมายไทยหรื อกฎหมายต่างประเทศ โดยหน่วยงานทีมีอาํ นาจตามกฎหมาย
นัน9 ทังนี
9 9 ในความผิดเกียวกับการกระทําอันไม่เป็ นธรรมทีเกียวกับการซื 9อขายหลักทรัพย์ หรื อการบริ หารงานทีมี
ลักษณะเป็ นการหลอกลวงฉ้ อฉลหรื อทุจริ ต
(11) ไม่มีลกั ษณะอืนใดทีทําให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกียวกับการดําเนินงานของผู้จดั การกองทรัสต์
ทังนี
9 9 ในส่วนนี 9 คําว่า “บริ ษัทใหญ่” “บริ ษัทย่อย” “บริ ษัทย่อยลําดับเดียวกัน” “บริ ษัทร่วม” “ผู้ทีเกียวโยง” “ผู้บริ หาร”
“ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ” “ผู้มีอํานาจควบคุม” “บุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง” ให้ มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของคํา
ดังกล่าวทีกําหนดไว้ ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้ วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายหุ้นทีออก
ใหม่
คณะกรรมการของผู้จดั การกองทรัสต์และกรรมการอิสระมีหน้ าทีในการกํากับดูแลและให้ คําแนะนําทีจําเป็ นแก่
ผู้จดั การกองทรัสต์ ในขณะทีประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หารมีอํานาจ หน้ าทีและความรับผิดชอบในการควบคุม ติดตามและดูแล
การดําเนินงานของผู้จดั การกองทรัสต์ เพือให้ การปฏิบตั ิหน้ าทีในการเป็ นผู้จดั การกองทรัสต์เป็ นไปตามนโยบายทีกําหนด
สัญญาก่อตังทรั
9 สต์ สัญญาแต่งตังผู
9 ้ จัดการกองทรัสต์ แบบแสดงรายการข้ อมูล หนังสือชีช9 วน ระเบียบ และกฎหมายที
เกียวข้ องกับการดูแลจัดการกองทรัสต์ โดยผู้จดั การกองทรัสต์ได้ กําหนดหน้ าทีและความรับผิดชอบของประธานเจ้ าหน้ าที
บริ หาร ดังนี 9
3.4 หน้ าทีและความรับผิดชอบของประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร
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ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หารมีอํานาจ หน้ าที และความรับผิดชอบในการควบคุม ติดตามและดูแลการดําเนินงาน
ของผู้จดั การกองทรัสต์ โดยกําหนดหน้ าทีและความรับผิดชอบของประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หารดังนี 9
(1) กําหนดแผนการดําเนินงานในการจัดการกองทรัสต์ CPNREIT การจัดโครงสร้ างเงินทุน การตัดสินใจลงทุน การ
วางกลยุทธ์และนโยบายในการคัดเลือกและจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ ภายใต้ นโยบายของผู้จดั การ
กองทรัสต์
(2) พิจารณาอนุมตั ิแผนการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบตั ิงานประจําปี
(3) พิจารณาคัดเลือก อนุมตั ิการว่าจ้ าง และอนุมตั ิการเลิกจ้ าง รวมถึงเรื องอืน ๆ ทีเกียวข้ องกับการว่าจ้ างบุคลากร
ของผู้จดั การกองทรัสต์
(4) ดูแลบริ หารการดําเนินงาน และ/หรื อ การบริ หารงานประจําวันในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์ รวมถึงการกํากับดูแล
การปฏิบตั ิงานโดยรวมของผู้จดั การกองทรัสต์ และประเมินผลงานบุคลากรของผู้จดั การกองทรัสต์ ให้ เป็ นไปตาม
นโยบายการกํากับดูแลกิจการของผู้จดั การกองทรัสต์ มติคณะกรรมการของผู้จดั การกองทรัสต์ สัญญาก่อตังท
9
รั ส ต์ สัญ ญาแต่ง ตัง9 ผู้จัด การกองทรั ส ต์ แบบแสดงรายการข้ อ มูล หนัง สือ ชี ช9 วน ระเบี ย บ มติ ที ประชุม ผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ และกฎหมายทีเกียวข้ องกับการปฏิบตั ิงานของผู้จดั การกองทรัสต์
(5) พิจารณาอนุมตั ิการเปิ ดเผยข้ อมูลทีเกียวข้ องกับผู้จดั การกองทรัสต์และการดําเนินงานของกองทรัสต์ CPNREIT
(6) พิจารณาอนุมตั ิวิธีการดําเนินการทางกฎหมายสําหรับข้ อพิพาททีเกิดขึ 9นทีมีระดับความมีนยั สําคัญอยู่ภายใน
ขอบเขตอํานาจการอนุมตั ิของประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร
(7) เป็ นตัวแทนผู้จัดการกองทรั สต์ ตลอดจนมีอํานาจมอบหมายให้ บุคคลดําเนินการในการติดต่อกับหน่วยงาน
ราชการและหน่วยงานกํากับดูแลทีเกียวข้ อง
(8) มีอํานาจในการออก แก้ ไข เพิมเติม หรื อปรับปรุ งระเบียบ คําสัง และข้ อบังคับทีเกียวกับการทํางานของผู้จดั การ
กองทรัสต์ ภายในกรอบนโยบายทีได้ รับจากคณะกรรมการ
(9) มี อํ า นาจ หน้ า ที และความรั บผิ ดชอบใด ๆ ตามที ได้ รั บ มอบหมายหรื อ ตามนโยบายที ได้ รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการของผู้จดั การกองทรัสต์
(10) มีอํานาจในการมอบอํานาจช่วง และ/หรื อ มอบหมายให้ บคุ คลอืนปฏิบตั ิงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบ
อํานาจช่วง และ/หรื อ การมอบหมายดังกล่าวให้ อยูภ่ ายในขอบเขตแห่งการมอบอํานาจตามหนังสือมอบอํานาจที
ให้ ไว้ และ/หรื อ ให้ เป็ นไปตามระเบียบ ข้ อกําหนด หรื อคําสังทีคณะกรรมการของผู้จดั การกองทรัสต์ได้ กําหนดไว้
ทังนี
9 9 การมอบหมายอํานาจหน้ าทีและความรับผิดชอบของประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หารนันจะต้
9 องไม่มีลกั ษณะเป็ น
การมอบอํ า นาจ หรื อ มอบอํ า นาจช่วงที ทํ าให้ ป ระธานเจ้ าหน้ าที บริ ห าร หรื อ ผู้รั บ มอบอํ า นาจจากประธาน
เจ้ าหน้ าทีบริ หารสามารถอนุมตั ิรายการทีตนหรื อบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง อาจมีส่วนได้ เสียหรื ออาจได้ รับ
ประโยชน์ในลักษณะใด ๆ หรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อืนใดกับกองทรัสต์ CPNREIT
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รายชือและประวัติผ้ บู ริ หาร
1

นางสาวพิรินี พริง7 ศุลกะ
ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร และผู้อํานวยการฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ
คุณวุฒทิ างการศึกษา
- Master of Science in Finance, University of Illinois at Urbana - Champaign
- ปริ ญญาโท ศิลปศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ และการเงินระหว่างประเทศ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ ทาํ งาน
- 2549 – 2560
ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ ายบริ หารการเงิน
บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
- 2548 – 2549
ผู้จดั การ ฝ่ ายตราสารทุน
บริ ษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ ส (ประเทศไทย) จํากัด

2

นางประไพรัตน์ ทีฆพุฒิ
ผู้อํานวยการฝ่ ายบริ หารความเสียงและกํากับควบคุม
คุณวุฒทิ างการศึกษา
- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ประสบการณ์ ทาํ งาน
- ปี 2551 – 2560 ผู้จดั การอาวุโส ฝ่ ายบริ หารความเสียง
บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
- ปี 2539 – 2550 ผู้จดั การ ฝ่ ายบัญชี
บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
นางสาวเข็มพลอย ต้ นสกุลรุ่ งเรือง
ผู้อํานวยการฝ่ ายสนับสนุนการปฏิบตั ิการ
คุณวุฒทิ างการศึกษา
- Master of Business Administration, London Business School
- ปริ ญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ ทาํ งาน
- ปี 2559 – 2560 ผู้จดั การ ฝ่ ายบริ หารการเงิน
บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
- ปี 2552 – 2557 ผู้ช่วยผู้จดั การ สายงานสอบบัญชี
บริ ษัท ไพรซ์วอเตอร์ เฮ้ าส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด

3
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ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
บุคคลากรของผู้จดั การกองทรัสต์
ผู้จดั การกองทรัสต์มีบคุ คลากรทังหมด
9
5 คน โดยแบ่งเป็ นบุคคลากรในแต่ละฝ่ ายดังนี 9
หน่ วยงาน
ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ

ฝ่ ายสนับสนุนการ

จํานวน
บุคลากร
2

2

ปฏิบตั ิการ

ฝ่ ายบริ หารความ

1

ผู้รับผิดชอบหลัก

ประสบการณ์ ทาํ งาน

น.ส. พิรินี พริ ง9 ศุลกะ

ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ ายบริ หารการเงิน บริ ษัท
เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) (ปี 2549 – 2560)
ผู้จดั การ ฝ่ ายตราสารทุน บริ ษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส
วิคเคอร์ ส (ประเทศไทย) จํากัด (ปี 2548 – 2549)

น.ส. ณัฐิญา พลวาริ นทร์

ผู้ช่วยผู้จดั การ ฝ่ ายบริ หารการเงิน บริ ษัท เซ็นทรัล
พัฒนา จํากัด (มหาชน) (ปี 2554 – 2560)

น.ส. เข็มพลอย ต้ นสกุลรุ่งเรื อง ผู้จดั การฝ่ ายบริ หารการเงิน บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา
จํากัด (มหาชน) (ปี 2559 – 2560)
ผู้ช่วยผู้จดั การ PricewaterhouseCoopers ABAS
Ltd. (ปี 2552 – 2557)
น.ส. อันธิกา โกดาร์ ต

ผู้ช่วยผู้จดั การฝ่ ายบัญชีกองทุน บริ ษัท ไทคอน
อินดัสเทรี ยล คอนเน็คชัน จํากัด (มหาชน) (ปี 2556
– 2560)
เจ้ าหน้ าทีบัญชีอาวุโส บริ ษัท แผ่นดินทอง พร็ อพ
เพอร์ ตี 9 ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน) (ปี 2549 –
2556)

น.ส. ประไพรัตน์ ทีฆพุฒิ

ผู้จดั การอาวุโสฝ่ ายบริ หารความเสียง บริ ษัท
เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
ผู้จดั การ ฝ่ ายบัญชี บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด
(มหาชน)

เสียงและกํากับ
ควบคุม

8.1.4 หน้ าทีของผู้จัดการกองทรัสต์
ผู้จดั การกองทรัสต์มีหน้ าทีและความรับผิดชอบหลักในการดูแลจัดการกองทรัสต์ CPNREIT ซึงรวมถึงการลงทุน
ในทรัพย์สินของกองทรัสต์ CPNREIT โดยผู้จดั การกองทรัสต์จะปฏิบตั ิหน้ าทีภายใต้ การกํากับดูแลของทรัสตี โดยมีหน้ าที
และความรับผิดชอบของผู้จดั การกองทรัสต์ ดังนี 9
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1. หน้ าทีต่อกองทรัสต์ CPNREIT
1.1. ผู้จดั การกองทรัสต์ต้องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามหลักการดําเนินธุรกิจดังต่อไปนี 9
1) ปฏิบตั ิหน้ าทีโดยใช้ ความรู้ ความสามารถเยียงผู้ประกอบวิชาชีพ ด้ วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง
และความซือสัตย์สจุ ริ ต โดยต้ องปฏิบตั ิต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์อย่างเป็ นธรรม เพือประโยชน์ทีดีทีสุดของผู้ถือ
หน่วยทรัสต์โดยรวม รวมทังต้
9 องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามสัญญาก่อตังทรั
9 สต์ สัญญาแต่งตังผู
9 ้ จดั การกองทรัสต์
วัตถุประสงค์ในการก่อตังกองทรั
9
สต์ CPNREIT มติของผู้ถือหน่วยทรัสต์ และกฎหมายทีเกียวข้ อง
2) ดํารงเงินทุนให้ เพียงพอต่อการดําเนินธุรกิจและความรั บผิดชอบอันอาจเกิดขึน9 จากการปฏิบตั ิหน้ าทีใน
ฐานะผู้จดั การกองทรัสต์ได้ อย่างต่อเนือง
3) เปิ ดเผย ให้ ความเห็น หรื อให้ ข้อมูลทีมีความสําคัญและเกียวข้ องอย่างเพียงพอในการตัดสินใจลงทุนของผู้
ลงทุน โดยข้ อมูลดังกล่าวต้ องสือสารได้ อย่างชัดเจน ไม่บิดเบือน และไม่ทําให้ สาํ คัญผิด
4) ไม่นําข้ อมูลจากการปฏิบตั ิหน้ าทีผู้จดั การกองทรัสต์ไปใช้ ประโยชน์อย่างไม่เหมาะสมเพือตนเอง หรื อทําให้
เกิดความเสียหาย หรื อกระทบต่อผลประโยชน์โดยรวมของกองทรัสต์ CPNREIT
5) ปฏิบตั ิงานด้ วยความระมัดระวังไม่ให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และในกรณีทีมีความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์เกิดขึ 9น ต้ องดําเนินการให้ มนใจได้
ั
วา่ ผู้ลงทุนได้ รับการปฏิบตั ิทีเป็ นธรรมและเหมาะสม
6) ปฏิบตั ิตามกฎหมายหลักทรัพย์และกฎหมายอืนทีเกียวข้ องกับการดําเนินการของกองทรัสต์ CPNREIT
ตลอดจนจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพทีกํ าหนดโดยสมาคมทีเกี ยวเนืองกับธุรกิจ
หลักทรั พย์ หรื อองค์ กรทีเกี ยวข้ องกับธุรกิ จหลักทรั พย์ ทีสํานักงาน ก.ล.ต. ยอมรั บโดยอนุโลม และไม่
สนับสนุน สังการ หรื อให้ ความร่วมมือแก่บคุ คลใดในการปฏิบตั ิฝ่าฝื นกฎหมายหรื อข้ อกําหนดดังกล่าว
7) ให้ ความร่ วมมือในการปฏิบตั ิหน้ าทีของทรัสตี หรื อสํานักงาน ก.ล.ต. ซึงรวมถึงการเปิ ดเผยข้ อมูลทีอาจ
ส่งผลกระทบต่อการบริ หารจัดการกองทรัสต์ CPNREIT อย่างมีนยั สําคัญ หรื อข้ อมูลอืนทีควรแจ้ งให้ ทราบ
1.2. ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องจัดให้ มีระบบงานทีมีคุณภาพ มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการปฏิบตั ิงานทีมีประสิทธิภาพ
และสามารถรองรับงานในความรับผิดชอบได้ อย่างครบถ้ วน โดยอย่างน้ อยต้ องครอบคลุมเรื องดังต่อไปนี 9 เพือให้ การ
ดูแลจัดการกองทรัสต์ CPNREIT ตามทีได้ รับมอบหมายจากทรัสตีให้ เป็ นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
1)

การกําหนดนโยบายในการจัดการกองทรัสต์ CPNREIT การจัดโครงสร้ างเงินทุนของกองทรัสต์ CPNREIT
การตัดสินใจลงทุนในทรั พย์ สินหลัก และการกํ าหนดนโยบายและกลยุทธ์ ในการจัดหาประโยชน์จาก
ทรั พย์ สินหลัก เพือให้ การจัดการลงทุนตามทีได้ รับมอบหมายเป็ นไปด้ วยความรอบคอบ ระมัดระวัง
สอดคล้ อ งกับนโยบายการลงทุน ตามสัญ ญาก่ อตัง9 ทรั ส ต์ และเป็ นไปตามที กฎหมายหลัก ทรั พย์ และ
กฎหมายอืนทีเกียวข้ องกับการดําเนินการของกองทรัสต์ CPNREIT กําหนด ตลอดจนเพือรักษาประโยชน์
ของกองทรัสต์ CPNREIT และผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม
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2)

การบริ ห ารและจัด การความเสี ยงที เกี ยวข้ อ งกับ การดูแ ลจัด การกองทรั ส ต์ CPNREIT ตามที ได้ รั บ
มอบหมาย เพือให้ สามารถป้องกันและจัดการความเสียงได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

3)

การจัดการความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ทีเกียวข้ อง โดยเฉพาะอย่างยิงระหว่างกองทรัสต์ CPNREIT กับ
ผู้จัด การกองทรั ส ต์ และบุคคลที เกี ยวโยงกัน กับ ผู้จัด การกองทรั ส ต์ ซึงรวมถึ งมาตรการหรื อแนวทาง
ดําเนินการเพือรักษาประโยชน์ทีดีทีสุดของกองทรัสต์ CPNREIT หรื อผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม เมือเกิด
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ขึ 9น

4)

การคัดเลือกบุคลากรของผู้จดั การกองทรัสต์และผู้รับมอบหมายในงานทีเกียวข้ องกับการดําเนินการของ
กองทรัสต์ CPNREIT (ถ้ ามี) เพือให้ มีผ้ ทู ีมีความรู้ ความสามารถและมีคณ
ุ สมบัติทีเหมาะสมกับงานทีจะ
ปฏิบตั ิ

5)

การกํ ากับดูแลการปฏิบัติงานของผู้จัดการกองทรั สต์และบุคลากรของผู้จัดการกองทรั สต์ รวมทัง9 การ
ตรวจสอบดูแลผู้รับมอบหมายในงานทีเกี ยวกับการจัดการกองทรั สต์ CPNREIT เพือให้ เป็ นไปตามที
กฎหมายหลักทรัพย์ กฎหมายอืนทีเกียวข้ อง และสัญญาก่อตังทรั
9 สต์กําหนด

6)

การเปิ ดเผยข้ อมูลของกองทรัสต์ CPNREIT ทีครบถ้ วนถูกต้ องและเพียงพอเพือให้ เป็ นไปตามทีกําหนดใน
สัญญาก่อตังทรั
9 สต์และกฎหมายหลักทรัพย์

7)

การปฏิบตั ิการด้ านงานสนับสนุน (Back Office)

8)

การตรวจสอบและควบคุมภายใน

9)

การติดต่อสือสารกับผู้ลงทุนและการจัดการกับข้ อร้ องเรี ยนของผู้ลงทุน

10) การจัดการกับข้ อพิพาททางกฎหมาย
ทังนี
9 9 ผู้จดั การกองทรัสต์อาจมอบหมายให้ บคุ คลอืนเป็ นผู้รับดําเนินการในเรื องทีเกียวข้ องกับการประกอบ
ธุรกิจเป็ นผู้จดั การกองทรัสต์ได้ โดยต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีกําหนด
1.3. ผู้จัดการกองทรั สต์ อาจมอบหมายให้ บุคคลอืนเป็ นผู้รับดําเนินการในเรื องทีเกี ยวข้ องกับการประกอบธุรกิ จเป็ น
ผู้จัดการกองทรัสต์ได้ เท่าทีจําเป็ น เพือส่งเสริ มให้ การประกอบธุรกิจเป็ นไปอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมาก
ยิงขึ 9น ภายใต้ หลักเกณฑ์ทีได้ กําหนดไว้
1.4. ให้ ผ้ ูจัดการกองทรัสต์จัดทํางบการเงินของตนให้ เป็ นไปตามมาตรฐานบัญชีทีกําหนดตามกฎหมายว่าด้ วยวิชาชีพ
บัญชี และส่งงบการเงินดังกล่าวต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ภายในสามเดือนนับแต่วนั สิ 9นรอบระยะเวลาบัญชี
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1.5. ไม่ดําเนินการใด ๆ ทีจะส่งผลให้ ทรัสตีไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าทีได้ อย่างเป็ นอิสระ เช่น การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ที
มีบคุ คลทีเกียวโยงกันกับทรัสตีเป็ นผู้ทรงกรรมสิทธิ„หรื อสิทธิครอบครอง
1.6. ผู้จดั การกองทรัสต์ต้องจัดให้ มีการประกันภัยความรับผิดทีอาจเกิดขึ 9นจากการดําเนินธุรกิจหรื อการปฏิบตั ิงานของตน
ในฐานะเป็ นผู้จัด การกองทรั ส ต์ ตลอดจนการปฏิ บัติ ง านของกรรมการ ผู้บ ริ ห าร และพนัก งานของตน ตลอด
ระยะเวลาแห่งสัญญาแต่งตังผู
9 ้ จดั การกองทรัสต์ ซึงเป็ นไปตามระบบงานของผู้จดั การกองทรัสต์
1.7. ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เพือพิจารณาลงมติในกรณีต่าง ๆ ตามทีกําหนดไว้ ใน
สัญญาก่อตังทรั
9 สต์ เช่น การแก้ ไขเพิมเติมสัญญาก่อตังทรั
9 สต์ การเพิมทุนของกองทรัสต์ การเปลียนแปลงทรัสตี เป็ น
ต้ น
1.8. ในกรณีทีมีการแต่งตังที
9 ปรึ กษาเพือให้ คําปรึกษาหรื อคําแนะนําเกียวกับการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และการจัดการ
อสังหาริ มทรัพย์ ผู้จดั การกองทรัสต์ต้องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี 9
1) ดําเนินการให้ ทีปรึกษาแจ้ งการมีสว่ นได้ เสียในเรื องทีพิจารณา
2) มิให้ ทีปรึกษาผู้ทีมีสว่ นได้ เสียในเรื องทีพิจารณาไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้ อม เข้ าร่วมพิจารณาในเรื องนัน9
1.9. ในการทําธุรกรรมเกียวกับอสังหาริ มทรัพย์เพือกองทรัสต์ CPNREIT ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี 9ด้ วย
1) ดําเนินการเพือให้ มนใจได้
ั
วา่ การจําหน่าย จ่าย โอนอสังหาริ มทรัพย์ หรื อการเข้ าทําสัญญาทีเกียวเนืองกับ
อสังหาริ มทรัพย์เพือกองทรัสต์ CPNREIT เป็ นไปอย่างถูกต้ องและมีผลใช้ บงั คับได้ ตามกฎหมาย
2) ดําเนินการเพือให้ มนใจได้
ั
วา่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์ CPNREIT เป็ นไปอย่างเหมาะสม
โดยอย่างน้ อยต้ องมีการดําเนินการดังต่อไปนี 9
ก)

การประเมินความพร้ อมของตนเองในการบริ หารการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์นนั 9 ๆ ก่อนรับเป็ น
ผู้จัดการกองทรัสต์ หรื อก่อนลงทุนเพิมเติมในอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวเพือกองทรั สต์ CPNREIT
แล้ วแต่กรณี

ข)

การวิ เ คราะห์ แ ละศึ ก ษาความเป็ นไปได้ และการตรวจสอบและสอบทาน (Due Diligence)
อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ตลอดจนการประเมิ น ความเสี ยงด้ านต่ า ง ๆ ที อาจเกิ ด จากการลงทุ น ใน
อสังหาริ มทรัพย์นนั 9 ๆ พร้ อมทังจั
9 ดให้ มีแนวทางการบริ หารความเสียงด้ วย ทังนี
9 9 ความเสียงดังกล่าว
ให้ หมายความรวมถึงความเสียงทีเกียวข้ องกับการพัฒนาหรื อก่อสร้ างอสังหาริ มทรัพย์ (ถ้ ามี) เช่น
ความเสียงทีอาจเกิดจากการก่อสร้ างล่าช้ า และการไม่สามารถจัดหาประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์
ได้ เป็ นต้ น

1.10. จัดให้ มีการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ หลักทีกองทรัสต์ CPNREIT ลงทุน โดยบริ ษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ทีได้ รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ตามกฎหมายทีเกียวข้ อง ภายใต้ หลักเกณฑ์ทีกําหนดไว้ ในสัญญาก่อตังทรั
9 สต์และ
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กฎหมายทีเกียวข้ อง เช่น ก่อนการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึงทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ CPNREIT การสอบทานการ
ประเมินมูลค่าทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ CPNREIT การประเมินมูลค่าทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ CPNREIT
ตามระยะเวลาทีกฎหมายกําหนด เป็ นต้ น
1.11. อสังหาริ มทรัพย์ทีกองทรัสต์ CPNREIT จะลงทุน นอกจากต้ องจัดให้ มีการประเมินมูลค่าตามหลักเกณฑ์ทีกฎหมายที
เกียวข้ องกําหนด และจัดให้ มีการตรวจสอบและสอบทานแล้ ว ผู้จัดการกองทรัสต์ยงั ต้ องดําเนินการต่าง ๆ ในการ
ตรวจสอบอสังหาริ มทรั พย์ทีจะลงทุนเยียงผู้ประกอบวิชาชีพ เช่น สภาพของอสังหาริ มทรั พย์ ความสามารถของ
คูส่ ญ
ั ญา ข้ อมูลด้ านการเงินและกฎหมาย ความเหมาะสมด้ านอืน ๆ เป็ นต้ น เพือประกอบการตัดสินใจลงทุนและการ
เปิ ดเผยข้ อ มูล ไม่ว่า กรณี ใ ด ๆ หากผู้จัด การกองทรั ส ต์ ไ ม่ส ามารถปฏิ บัติ ห น้ า ที ได้ ให้ ท รั ส ตี จัด การกองทรั สต์
CPNREIT ตามความจําเป็ นเพือป้องกัน ยับยัง9 หรื อจํ ากัดมิให้ เกิดความเสียหายอย่างร้ ายแรงต่อประโยชน์ของ
กองทรัสต์ CPNREIT หรื อผู้ถือหน่วยทรัสต์ทงปวง
ั9
โดยทรัสตีอาจมอบหมายให้ บคุ คลอืนจัดการกองทรัสต์ CPNREIT
แทนในระหว่างนี 9ได้
1.12. ดําเนินการใด ๆ เพือให้ ได้ มาซึงทรัพย์สินหลักหรื ออสังหาริ มทรัพย์ทีกองทรัสต์ CPNREIT จะลงทุนเพิมเติม ในกรณี
การเพิมทุนของกองทรัสต์ CPNREIT เพือลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์เพิมเติม ภายใน 60 (หกสิบ) วันนับแต่วนั ทีก่อตัง9
กองทรั ส ต์ CPNREIT แล้ ว เสร็ จ สํ า หรั บ การเสนอขายหน่ ว ยทรั ส ต์ ค รั ง9 แรก หรื อ นับ แต่ วัน ที ปิ ดการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ในกรณีการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพือการเพิมทุนของกองทรัสต์ CPNREIT
1.13. ในการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ต้องเป็ นการได้ มาซึงกรรมสิทธิ„หรื อสิทธิครอบครองในอสังหาริ มทรัพย์เท่านัน9 เฉพาะ
กรณี ก ารได้ มาซึ งสิ ท ธิ ค รอบครองต้ องเป็ นกรณี ก ารได้ มาซึ งเอกสารสิ ท ธิ เ ป็ น น.ส.3 ก. หรื อ สิ ท ธิ ก ารเช่ า
อสังหาริ มทรัพย์ทีมีเอกสารแสดงกรรมสิทธิ„หรื อสิทธิครอบครองประเภท น.ส.3 ก. เท่านัน9
1.14. อสังหาริ มทรัพย์ทีได้ มาต้ องไม่อยูใ่ นบังคับแห่งทรัพยสิทธิหรื อมีข้อพิพาทใด ๆ เว้ นแต่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์และทรัสตีได้
พิจารณาโดยมีความเห็นเป็ นลายลักษณ์ อักษรว่าการอยู่ภายใต้ บังคับแห่งทรั พยสิทธิ หรื อการมีข้อพิพาทนัน9 ไม่
กระทบต่อการหาประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวอย่างมีนยั สําคัญ และเงือนไขการได้ มาซึงอสังหาริ มทรัพย์
นันยั
9 งเป็ นประโยชน์แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์โดยรวม
1.15. การทําสัญญาเพือให้ ได้ มาซึงอสังหาริ มทรัพย์ต้องไม่มีข้อตกลงหรื อข้ อผูกพันใด ๆ ทีอาจมีผลให้ กองทรัสต์ CPNREIT
ไม่สามารถจําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์ในราคายุติธรรม (ในขณะทีมีการจําหน่าย) เช่น ข้ อตกลงทีให้ สทิ ธิแก่คสู่ ญ
ั ญาใน
การซื 9ออสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์ CPNREIT ได้ ก่อนบุคคลอืน โดยมีการกําหนดราคาไว้ แน่นอนล่วงหน้ า เป็ นต้ น
หรื ออาจมีผลให้ กองทรัสต์ CPNREIT มีหน้ าทีมากกว่าหน้ าทีปกติทีผู้เช่าพึงมีเมือสัญญาเช่าสิ 9นสุดลง
1.16. จัดให้ มีการประกันวินาศภัยหรื อการประกันภัยทีมีลกั ษณะความคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์เสมือนหรื อ
ทดแทนการประกันวินาศภัยทีอาจเกิดขึ 9นกับทรั พย์ สินหลักตามทีคู่สญ
ั ญาตกลงร่ วมกันและไม่ขดั กับกฎหมายที
เกียวข้ อง การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกทีอาจได้ รับความเสียหายจากทรัพย์สินหลักหรื อจากการ
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ดํ า เนิ น การในทรั พ ย์ สิน หลัก กับ ผู้รั บ ประกัน ภัย ที เป็ นที ยอมรั บ ในวงเงิ น คุ้มครองความเสีย หายที เพี ย งพอและ
เหมาะสมกับการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สนิ หลักเป็ นอย่างน้ อย
1.17. ดําเนินการให้ ความเห็นเกียวกับลักษณะธุรกรรม พร้ อมทังเหตุ
9 ผลและข้ อมูลประกอบทีชัดเจนทีเกียวข้ องกับการได้ มา
ซึ งทรั พ ย์ สิ น หลัก เพิ มเติ ม ของกองทรั ส ต์ CPNREIT ในเอกสารขอความเห็ น ชอบหรื อ หนัง สือ เชิ ญ ประชุม ผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์ เพือพิจารณาการเพิมทุนเพือลงทุนในทรัพย์สนิ หลักเพิมเติมของกองทรัสต์ CPNREIT
1.18. การจําหน่ายไปซึงทรัพย์สินหลัก ต้ องจัดให้ มีการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน การขออนุมตั ิจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ การขอ
ความเห็นชอบจากทรัสตี และมีการเปิ ดเผยข้ อมูลตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดไว้ ในสัญญาก่อตังทรั
9 สต์และกฎหมายที
เกียวข้ อง
1.19. ในกรณีทีมีการเปลียนแปลงผู้จดั การกองทรัสต์ ต้ องดําเนินการให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์รายใหม่ตกลงทีจะปฏิบตั ิหน้ าที
ให้ เป็ นไปตามสัญญาก่อตังทรั
9 สต์และกฎหมายทีเกียวข้ อง เว้ นแต่เป็ นกรณีทีทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์มีมติอนุมตั กิ าร
แต่งตังผู
9 ้ จดั การกองทรัสต์รายใหม่ตามการเสนอชือของทรัสตีเนืองจากผู้จดั การกองทรัสต์ไม่สามารถสรรหาบุคคลใด
ๆ มาทําหน้ าทีแทนตนได้ ภายในระยะเวลาทีกําหนด ทังนี
9 9 ผู้จัดการกองทรัสต์รายเดิมต้ องดําเนินการและให้ ความ
ร่วมมือตามทีจําเป็ น เพือให้ การส่งมอบงานแก่บคุ คลทีจะเข้ ามาปฏิบตั ิหน้ าทีแทนตนเองสําเร็ จลุลว่ งไป
1.20. ในกรณีทีมีการแก้ ไขเพิมเติมสัญญาก่อตังทรั
9 สต์ ต้ องดูแลให้ การแก้ ไขเพิมเติมดังกล่าวเป็ นไปตามเงือนไขและวิธีการ
ตามทีกําหนดในสัญญาก่อตังทรั
9 สต์และกฎหมายทีเกียวข้ อง เมือดําเนินการแก้ ไขแล้ วเสร็ จ ให้ ดําเนินการจัดส่ง
สําเนาสัญญาก่อตังทรั
9 สต์ฉบับทีได้ แก้ ไขเพิมเติมแล้ วให้ สาํ นักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่วนั ทีลงนามหรื อวันทีมี
การแก้ ไขเพิมเติม (แล้ วแต่กรณี)
1.21. ในกรณีทีมีการเปลียนแปลงทรัสตี ให้ ดําเนินการแจ้ งการเปลียนแปลงดังกล่าวให้ ผ้ ูถือหน่วยทรัสต์และสํานักงาน
ก.ล.ต. ทราบ ภายในระยะเวลาตามทีกําหนดในสัญญาก่อตังทรั
9 สต์
1.22. ยืนคําขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรั สต์ พร้ อมทัง9 เอกสารหลักฐานใด ๆ ทีเกี ยวข้ อง ในกรณี ทีมีการเพิมทุน ของ
กองทรัสต์ CPNREIT พร้ อมทังลงนามรั
9
บรองความถูกต้ องครบถ้ วนของข้ อมูลในส่วนทีเกียวข้ องกับการปฏิบตั ิหน้ าที
ของตน
1.23. ให้ ความเห็นเกียวกับความสามารถของผู้รับประกันรายได้ ในการปฏิบตั ิตามสัญญารับประกันรายได้ (ถ้ ามี)
1.24. ดําเนินการให้ หน่วยทรัสต์ทีเสนอขายแล้ วหรื อทีออกใหม่ (กรณีเพิมทุนกองทรัสต์) สามารถเข้ าเป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ ภายใน 45 วันนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่วยทรัสต์
1.25. ดําเนินการใด ๆ เพือให้ การจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้ แก่บุคคลใด ๆ หรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันให้ เป็ นไปตามอัตราและ
หลักเกณฑ์ทีกําหนดโดยกฎหมายทีเกียวข้ อง
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2. หน้ าทีในการบริ หารจัดการกองทรัสต์และทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์
2.1

ให้ ค วามเห็ น ต่ อ เจ้ า พนัก งานที เกี ยวข้ อ งเกี ยวกับ คุณ สมบัติ ห รื อ ลัก ษณะของอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ที กองทรั ส ต์
CPNREIT ลงทุนตามทีได้ รับการร้ องขอจากหน่วยงานทีเกียวข้ อง

2.2

ควบคุมและดูแลการบริ หารจัดการทรัพย์สนิ หลัก และการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ หลัก รวมตลอดถึงการ
บริ หารจัดการในกรณีเกิดเหตุฉกุ เฉิน การซ่อมแซมอสังหาริ มทรัพย์ตามทีจําเป็ น กรณีการซ่อมแซมใหญ่จะต้ อง
แจ้ งให้ ทรัสตีทราบก่อน

2.3

จัดให้ มีการเปลียนแปลง ฟื น9 ฟู และดัดแปลงทรัพย์สินหลัก ตามความจําเป็ นและสมควรเท่าทีไม่ขดั หรื อแย้ งกับ
สัญญาก่อตังทรั
9 สต์และกฎหมายทีเกียวข้ อง รวมทังสั
9 ญญาเช่าทีดินกับเจ้ าของทีดินอันเป็ นทีตังของทรั
9
พย์สนิ หลัก
และทีได้ มีการแก้ ไขเพิมเติม และสัญญาเช่าช่วงอสังหาริ มทรัพย์และสัญญาเช่าสังหาริ มทรัพย์ทีเกียวข้ องกับผู้เช่า
ช่วงทรัพย์สนิ หลัก โดยจะต้ องแจ้ งให้ ทรัสตีทราบก่อน

2.4

ควบคุม ดูแ ล และติ ด ตามให้ ผ้ ูเ ช่ า ช่ วงทรั พ ย์ สิน หลัก บริ ห ารจัดการทรั พ ย์ สิน หลัก ซ่อ มแซม ปรั บ ปรุ ง และ
บํารุ งรักษาให้ ทรัพย์สินหลัก อยู่ในสภาพทีดีและพร้ อมทีจะใช้ หาผลประโยชน์ได้ ตลอดเวลาตามทีกํา หนดใน
แผนการดําเนินงานประจําปี สัญญาก่อตังทรั
9 สต์ และกฎหมายทีเกียวข้ อง

2.5

บริ หารและจัดหาผลประโยชน์ จากทรั พย์ สินอืน ๆ ของกองทรั สต์ CPNREIT นอกจากทรั พย์ สินหลัก รวมทัง9
ดําเนินการอืนใดทีจํ าเป็ นเพือให้ การบริ หารทรั พย์สินอืน ๆ ของกองทรั สต์ CPNREIT นอกจากทรั พย์สินหลัก
เป็ นไปตามแผนการดําเนินงานประจําปี สัญญาก่อตังทรั
9 สต์และกฎหมายทีเกียวข้ อง

2.6

อํานวยความสะดวกให้ กบั กองทรัสต์ CPNREIT หรื อบุคคลทีได้ รับมอบหมายจากทรัสตีในการตรวจตราทรัพย์สนิ
หลัก ภายในวันและเวลาทําการของผู้จดั การกองทรัสต์ รวมทังให้
9 ข้อมูล ถ้ อยคํา และ/หรื อ ส่งมอบเอกสารใด ๆ
(ยกเว้ นข้ อมูล ถ้ อยคํา และ/หรื อ เอกสารอืนใดอันเกียวกับทรัพย์สินทางปั ญญาของผู้จดั การกองทรัสต์ หรื อของ
บริ ษัทในเครื อของผู้จดั การกองทรัสต์) ตามทีทรัสตีร้องขอในกรณีทีมีความจําเป็ นและเหมาะสม

2.7

อํานวยความสะดวกให้ กบั บริ ษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ CPNREIT หรื อบุคคลทีได้ รับมอบหมาย
จากบริ ษัทประเมินมูลค่าทรั พย์ สินดังกล่าวในการสํารวจทรั พย์ สินหลักเพือการประเมินค่า รวมทัง9 ให้ ข้อมูล
ถ้ อยคํา และ/หรื อ ส่งมอบเอกสารใด ๆ (ยกเว้ นข้ อมูล ถ้ อยคํา และ/หรื อ เอกสารอืนใดอันเกียวกับทรัพย์สินทาง
ปั ญ ญาของผู้จัดการกองทรั ส ต์ หรื อ ของบริ ษัทในเครื อของผู้จัดการกองทรั ส ต์ ) ตามที บริ ษัทประเมินมูลค่า
ทรัพย์สนิ ร้ องขอในกรณีทีมีความจําเป็ นและเหมาะสม

2.8

จัดเตรี ยมเอกสารหลักฐานใด ๆ ทีอยู่ในความครอบครองของผู้จดั การกองทรัสต์อนั เกียวกับหรื อเกียวเนืองกับ
ทรัพย์สินหลัก และ/หรื อ ได้ ครอบครองไว้ ในนามของกองทรัสต์ CPNREIT รวมทังเอกสารหลั
9
กฐานทางการบัญชี
ทีเกียวกับหรื อเกียวเนืองกับกองทรัสต์ CPNREIT เพือให้ ทรัสตีหรื อบุคคลทีได้ รับมอบหมายจากทรัสตี และ/หรื อ
ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบได้ ภายในวันและเวลาทําการของผู้จัดการกองทรัสต์ และหากได้ รับการร้ องขอ
จากทรัสตี หรื อบุคคลทีได้ รับมอบหมายจากทรัสตี และ/หรื อ ผู้สอบบัญชี ผู้จดั การกองทรัสต์ต้องดําเนินการส่ง
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ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
มอบบรรดาเอกสารใด ๆ ทีเกียวกับหรื อเกียวเนืองกับกองทรัสต์ CPNREIT ตามทีได้ รับการร้ องขอให้ แก่ทรัสตี
และ/หรื อ ผู้สอบบัญชี (แล้ วแต่กรณี) ภายใน 15 วันทําการนับแต่วนั ทีได้ ทราบถึงหรื อควรทราบถึงการร้ องขอ
ดังกล่าว เว้ นแต่จะมีเหตุอนั สมควรหรื อคูส่ ญ
ั ญาตกลงเป็ นอย่างอืน
2.9

ควบคุม ดูแล และติดตามผู้เช่าช่วงทรั พย์ สินหลัก รวมทัง9 ดําเนินการใด ๆ ร่ วมกับทรั สตี และ/หรื อ ผู้เช่าช่วง
ทรัพย์สนิ หลัก เพือให้ ทรัสตี และ/หรื อ ผู้เช่าช่วงทรัพย์สนิ หลักนําส่งค่าธรรมเนียมและภาษี โรงเรื อนและทีดิน (หรื อ
ภาษี อืนใดในทํานองเดียวกัน) อันเกิดจากทรัพย์สนิ หลัก รวมถึงการติดต่อ ประสานงาน ให้ ข้อมูล ยืนเอกสาร และ
นําส่งภาษี หกั ณ ทีจ่ายทีทรัสตีมีหน้ าทีหัก ณ ทีจ่าย และ/หรื อ ภาษี อืนใดอันเนืองจากการบริ หารจัดการทรัพย์สิน
ของผู้จดั การกองทรัสต์ ต่อพนักงานเจ้ าหน้ าทีของหน่วยงานราชการทีเกียวข้ อง

2.10

ควบคุ ม ดู แ ล และติ ด ตามผู้ เช่ า ช่ ว งทรั พ ย์ สิ น หลัก ให้ ปฏิ บัติ ห น้ าที ตามที กํ า หนดไว้ ในสัญ ญาเช่ า ช่ ว ง
อสังหาริ มทรัพย์ สัญญาเช่าสังหาริ มทรัพย์ทีเกียวข้ อง สัญญาก่อตังทรั
9 สต์และกฎหมายทีเกียวข้ อง

2.11

แจ้ งให้ ทรัสตีทราบภายในระยะเวลาอันสมควรถึง (ก) ความชํารุดบกพร่องของทรัพย์สินหลัก รวมถึงอุปกรณ์และ
สิงอํานวยความสะดวกต่าง ๆ หรื อเมือเกิ ดเหตุการณ์ ใด ๆ ทีจะทําให้ มูลค่าของทรั พย์ สินหลักลดลงอย่างมี
นัยสําคัญ และ (ข) กรณีทีมีการผิดสัญญาใด ๆ ในสาระสําคัญ โดยผู้เช่าช่วงทรัพย์สนิ หลัก

2.12

ดําเนินการอืนใดตามทีกองทรัสต์ CPNREIT จะพิจารณาเห็นว่าจําเป็ นและสมควร เพือให้ ทรัพย์สินหลักอยู่ใน
สภาพทีดีและพร้ อมในการใช้ เพือการจัดหาผลประโยชน์ หรื อเป็ นไปตามเจตนารมณ์ของสัญญาแต่งตังผู
9 ้ จดั การ
กองทรัสต์ทกุ ประการ รวมทังให้
9 คําแนะนําเกียวกับสภาวะตลาดในกรณีทีกองทรัสต์ CPNREIT ประสงค์จะขาย
หรื อโอนสิทธิการเช่าหรื อเช่าช่วงทรัพย์สนิ หลัก

3. การจัดทําบัญชีและรายงาน เอกสารการจัดการและการตรวจสอบภายใน
3.1

จัดทําและเปิ ดเผยข้ อมูลของกองทรัสต์ CPNREIT ตามทีสัญญาก่อตังทรั
9 สต์และกฎหมายหลักทรัพย์กําหนดต่อ
สํา นัก งาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรั พย์ ทรั ส ตี และผู้ถื อ หน่วยทรั ส ต์ ซึงรวมถึงการจัด ส่งรายงานประจํ าปี ของ
กองทรัสต์ CPNREIT ให้ แก่ทรัสตีและผู้ถือหน่วยทรัสต์ พร้ อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจําปี

3.2

จัดให้ มีบญ
ั ชีและรายงานต่าง ๆ ตามทีได้ รับมอบหมายจากทรัสตีหรื อตามทีเห็นว่าจําเป็ นและสมควรในการ
บริ ห ารจัด การกองทรั ส ต์ CPNREIT และทรั พ ย์ สิน หลัก เพื อจัด ส่งบัญชี รายงาน และเอกสารดังกล่าวให้ แก่
สํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ ทรัสตี และผู้ถือหน่วยทรัสต์ ภายในระยะเวลาตามทีทรัสตีกําหนด เพือให้
สอดคล้ องกับกฎหมายหลักทรัพย์และกฎหมายอืนทีเกียวข้ อง รวมถึงคําสังของเจ้ าหน้ าทีของทางราชการ ใด ๆ
ทีเกียวข้ อง

3.3

ทัง9 นี 9 ผู้จัดการกองทรั สต์ จะจัดทําบัญชี ดังกล่าวตามหลักการบัญชี ทีเป็ นทีรั บรองโดยทัวไป โดยจะแบ่งแยก
ทรัพย์สิน และ/หรื อ ดอกผลใด ๆ ทีเกิดจากทรัพย์สินทีกองทรัสต์ CPNREIT ลงทุน และ/หรื อ ทรัพย์สินใด ๆ ที
ผู้จัด การกองทรั ส ต์ ไ ด้ รั บ ไว้ และ/หรื อ พึง รั บ ไว้ ใ นนามกองทรั ส ต์ CPNREIT ออกจากทรั พ ย์ สิน ของตน และ
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ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
ผู้จดั การกองทรัสต์จะดําเนินการจัดเก็บเอกสารหลักฐานประกอบการบัญชีและการบันทึกบัญชีเป็ นระยะเวลา
อย่างน้ อย 1 ปี ให้ อยูใ่ นสภาพสมบูรณ์ ครบถ้ วน และพร้ อมให้ ทรัสตีเข้ าตรวจสอบ
3.4

ส่ง มอบเอกสารดัง ต่อ ไปนี ใ9 ห้ แ ก่ ทรั ส ตี ภายในระยะเวลาทีได้ รั บ มอบหมายจากทรั ส ตีเ พื อให้ ส อดคล้ องกับ
กฎหมายหลักทรัพย์และกฎหมายอืนทีเกียวข้ อง รวมถึงคําสังของเจ้ าหน้ าทีของทางราชการใด ๆ ทีเกียวข้ อง
1) รายงานประเมินมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ฉบับเต็ม โดยจัดส่งให้ แก่ทรัสตีไม่น้อยกว่า 7 วัน ล่วงหน้ าก่อนวัน
ครบกําหนดวันประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทรัสต์ CPNREIT ต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์
2) รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ CPNREIT และมูลค่าหน่วยทรัสต์ ณ วันทําการสุดท้ ายของแต่
ละไตรมาสโดยจัดส่งให้ แก่ทรัสตีเพือพิจารณารับรอง แล้ วนําส่งสํานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 45 วันนับแต่วนั
สุดท้ ายของแต่ละไตรมาสนัน9 ซึงรวมถึงทําการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของทรัพย์สนิ หลัก ณ วันทําการ
สุด ท้ า ยของแต่ ล ะไตรมาสให้ แ ก่ ท รั ส ตี เ พื อประกอบการคํ า นวณมูล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น สุท ธิ ข องกองทรั ส ต์
CPNREIT และมูลค่าหน่วยทรัสต์ดงั กล่าว
3) ข้ อมูลปั จจุบันเกี ยวกับรายชื อบุคคลทีเกี ยวโยงกันกับผู้จัด การกองทรั ส ต์ และสาระของรายการที เป็ น
ธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์ CPNREIT กับผู้จดั การกองทรัสต์หรื อบุคคลทีเกียวโยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์
โดยจัดส่งให้ แก่ทรัสตีภายใน 30 วันนับจากวันที 30 มิถนุ ายน และวันที 31 ธันวาคม และจัดส่งให้ ทรัสตีเพือ
พิจารณาก่อนวันเข้ าทําธุรกรรม
4) ข้ อมูลเกี ยวกับธุรกรรมระหว่างกองทรั สต์ CPNREIT กับผู้จัดการกองทรั สต์ หรื อบุคคลทีเกี ยวโยงกันกับ
ผู้จัดการกองทรั สต์ ในรอบระยะเวลาบัญชี บัญชี ก่ อนและรอบระยะเวลาบัญชี ปัจจุบัน โดยดําเนินการ
เปิ ดเผยในรายงานประจําปี และงบการเงินของกองทรัสต์ CPNREIT
5) ข้ อมูลเกียวกับความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ระหว่างเจ้ าของทรัพย์สินทีกองทรัสต์ CPNREIT ลงทุนและ
กองทรัสต์ CPNREIT ตลอดจนมาตรการทีใช้ ในการป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ดงั กล่าว โดย
ดําเนินการเปิ ดเผยข้ อมูลให้ ผ้ ูลงทุนทราบโดยชัดแจ้ งตังแต่
9 วนั เริ มการเสนอขายหน่วยทรัสต์ต่อประชาชน
เป็ นครัง9 แรกและทุกครัง9 เมือเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
6) ข้ อ มูล เกี ยวกับ ส่วนได้ เสียหรื อ การได้ รั บประโยชน์ ข องผู้จัดการกองทรั ส ต์ ห รื อ บุคคลที เกี ยวโยงกันกับ
ผู้จดั การกองทรัสต์ จากบริ ษัทหรื อบุคคลทีเป็ นคู่ค้ากับกองทรัสต์ CPNREIT โดยดําเนินการเปิ ดเผยข้ อมูล
ในแบบแสดงรายการข้ อมูล สัญญาก่อตังทรั
9 สต์ หรื อในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เพือขออนุมตั ิทาํ
รายการต่าง ๆ และรายงานประจําปี ของกองทรัสต์ CPNREIT เพือผู้ถือหน่วยทรัสต์และทรัสตีจะใช้ เป็ น
ข้ อ มูล ประกอบการพิ จารณาความเป็ นอิ ส ระของผู้จัดการกองทรั ส ต์ ในการเข้ าทํ าธุ ร กรรมต่า ง ๆ เพื อ
กองทรั สต์ CPNREIT และความสมเหตุสมผลของธุรกรรมนัน9 ส่วนได้ เสียหรื อการได้ รับประโยชน์ทีต้ อง
พิจารณาเปิ ดเผย เช่น เจ้ าหนี 9 ลูกหนี 9 ผู้คํ 9าประกันหรื อได้ รับการคํ 9าประกัน การถือหุ้นระหว่างกัน หรื อมีผ้ ถู ือ
หุ้นรายใหญ่ หรื อผู้บริ หารเป็ นกลุ่มเดียวกัน การให้ หรื อรั บบริ การ การซือ9 ขายระหว่างกัน และการออก
ค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ให้ แก่กนั เป็ นต้ น
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7) ข้ อมูลปั จจุบันเกี ยวกับรายการทีเป็ นธุรกรรมการได้ มาหรื อจํ าหน่ายไปซึงทรั พย์ สินหลักของกองทรัสต์
CPNREIT โดยดําเนินการจัดส่งให้ แก่ทรัสตีและผู้ถือหน่วยทรัสต์ลว่ งหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันเข้ าทํา
ธุรกรรม และดําเนินการเปิ ดเผยต่อประชาชนและสํานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่วนั ทีได้ มาหรื อ
จําหน่ายไปของทรัพย์สนิ หลัก
8) ข้ อมูลเกียวกับธุรกรรมการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึงทรัพย์สินหลักและอุปกรณ์ของกองทรัสต์ CPNREIT ใน
รอบระยะเวลาบัญชีก่อนและรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบนั โดยดําเนินการเปิ ดเผยในรายงานประจําปี และ
งบการเงินของกองทรัสต์ CPNREIT
9) ข้ อ มูล ปั จ จุ บัน เกี ยวกับ รายการที เป็ นการกู้ ยื ม เงิ น และก่ อ ภาระผูก พัน ของกองทรั ส ต์ CPNREIT โดย
ดําเนินการจัดส่งให้ แก่ทรัสตีเพือรับทราบ ก่อนวันเข้ าทําธุรกรรมพร้ อมกับสัญญากู้ยืม
10) ข้ อมูลเกียวกับธุรกรรมการกู้ยืมเงินและก่อภาระผูกพันของกองทรัสต์ CPNREIT ในรอบระยะเวลาบัญชี
ก่ อ นและรอบระยะเวลาบัญชี ปัจจุบัน โดยดํ าเนิน การเปิ ดเผยในรายงานประจํ าปี และงบการเงิ นของ
กองทรัสต์ CPNREIT
11) ข้ อมูลเกียวกับธุรกรรมทีทรัสตีเห็นว่ามีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อทรัพย์สินของกองทรัสต์ CPNREIT
โดยได้ รับการร้ องขอจากทรัสตี โดยดําเนินการจัดส่งให้ แก่ทรัสตีเพือพิจารณาล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 14 วัน
ก่อนวันเข้ าทําธุรกรรม
12) งบการเงิ นของผู้จัดการกองทรั สต์ และข้ อมูลทีเกี ยวข้ องกับการจัดทํางบการเงิ น โดยดําเนินการจัดส่ง
ให้ แก่ทรัสตีลว่ งหน้ าไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันครบกําหนดการส่งงบการเงินต่อสํานักงาน ก.ล.ต.
อนึง รายงานดังกล่าวข้ างต้ นเป็ นเพียงรูปแบบและตัวอย่างของรายงานทีต้ องใช้ ในเบื 9องต้ น คูส่ ญ
ั ญาอาจจะ
ปรับปรุ ง เพิมหรื อลด จํานวนและชนิดของรายงาน หรื อเปลียนแปลงรู ปแบบของรายงานได้ ตามทีคู่สญ
ั ญาร่วมกัน
กําหนด เพือให้ สอดคล้ องกับกฎหมายหลักทรัพย์และกฎหมายอืนทีเกียวข้ อง รวมถึงคําสังของเจ้ าหน้ าทีของทาง
ราชการใด ๆ ทีเกียวข้ อง

4. หน้ าทีในการทําสัญญาในการจัดหาผลประโยชน์ในอสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์ CPNREIT
4.1

ควบคุม ดูแล รวมทัง9 สร้ างมาตรการในการควบคุมดูแล และดําเนินการใด ๆ ทีจํ าเป็ นและเหมาะสมในฐานะ
ผู้จดั การกองทรัสต์ เพือให้ ผ้ เู ช่าช่วง และ/หรื อ บุคคลภายนอกทีเกียวข้ องกับการบริ หารจัดการทรัพย์สนิ หลัก ปฏิบตั ิ
ตามหน้ าที เงือนไข และ/หรื อ ข้ อตกลงทีกําหนดไว้ ในสัญญาเช่าช่วง และ/หรื อ สัญญาอืนใดทีเกียวข้ องกับทรัพย์สนิ
หลัก รวมถึงระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้ อบังคับหรื อข้ อกําหนดอืนใดของทรัพย์สินหลัก หรื อนโยบายทีเกียวกับทรัพย์สิน
หลัก
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4.2

จัดทําสัญญาเช่าพื 9นที สัญญาบริ การ สัญญาให้ บริ การสาธารณูปโภค สัญญาว่าจ้ างกับผู้ให้ บริ การภายนอก และ
สัญญาอืนใดทีเกียวข้ องกับทรัพย์สนิ หลัก (ถ้ ามี)

4.3

ดําเนินการ และ/หรื อ จัดให้ มีการสํารองเงินสดจากเงินประกันการเช่าทีเรี ยกเก็บจากผู้เช่าพื 9นทีภายในศูนย์การค้ า
ซึงเป็ นทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ CPNREIT โดยจะต้ องคงระดับเงินสํารองดังกล่าวให้ เพียงพอต่อประมาณการ
สัญญาทีหมดอายุและเงินมัดจําทีต้ องจ่ายคืนในแต่ละงวด

5. การบริ หารจัดการ
ผู้จัดการกองทรัสต์ได้ แบ่งฝ่ ายงานภายในบริ ษัทออกเป็ น 3 ฝ่ าย เพือให้ การปฏิบตั ิหน้ าทีเป็ นไปตามนโยบายของ
บริ ษัทฯ สัญญาก่อตัง9 ทรั สต์ สัญญาแต่งตัง9 ผู้จัดการกองทรั สต์ แบบแสดงรายการข้ อมูล หนังสือชี ช9 วน ระเบียบ และ
กฎหมายทีเกียวข้ องกับการดูแลจัดการกองทรัสต์ โดยหน้ าทีความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ ายงานสามารถสรุปได้ ดงั นี 9
5.1 ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ
ฝ่ ายพัฒนาธุรกิ จมีหน้ าทีหลักในการจัดทําแผนงานและกลยุทธ์ ในการจัดหาผลประโยชน์ จากทรั พย์ สินหลักของ
กองทรัสต์ CPNREIT วางแผนการตลาด การส่งเสริ มการขาย การประชาสัมพันธ์ และกลยุทธ์ การแข่งขัน เพือให้ ทรัพย์สนิ
หลักของกองทรั สต์ CPNREIT สามารถสร้ างผลตอบแทนได้ ตามเป้าหมาย ตรวจสอบและสอบทานอสังหาริ มทรัพย์ที
กองทรั สต์ CPNREIT จะเข้ าลงทุน จัดทําแผนและนําเสนอโครงสร้ างและแหล่งเงินทุนทีเหมาะสมในการเข้ าลงทุนใน
ทรัพย์สินหลักโดยกองทรัสต์ CPNREIT จัดให้ มีการสรรหาและคัดเลือกเมือมีการเปลียนแปลงผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
และ/หรื อ ผู้เช่าช่วงทรัพย์สินหลัก รวมถึงติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์และผู้เช่าช่วง
ทรัพย์สินหลัก รวมทังการบริ
9
หารจัดการและดูแลทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ CPNREIT ให้ อยู่ในสภาพทีเหมาะสมและ
พร้ อมสําหรับการจัดหาผลประโยชน์
5.2 ฝ่ ายสนับสนุนการปฏิบตั ิงาน
ฝ่ ายสนับสนุนการปฏิบตั ิงานมีหน้ าทีหลักในการจัดทํางบประมาณของกองทรัสต์ CPNREIT จัดทําและเปิ ดเผยข้ อมูล
ทีสําคัญของกองทรัสต์ CPNREIT ซึงรวมถึงแต่ไม่จํากัดแค่เพียงงบการเงินรายไตรมาสและรายปี มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ และ
ข้ อมูลเกียวกับทรัพย์สินหลัก ให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดทีเกียวข้ อง ติดตามและดูแลการจัดทําประกันภัยทีเกียวกับการ
ดําเนินงานของทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ CPNREIT ให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดทีเกียวข้ อง เสนอพิจารณาเพืออนุมตั ิการ
ว่าจ้ างให้ ผ้ ใู ห้ บริ การภายนอกให้ เป็ นผู้รับดําเนินการ (Outsource) ทังของกองทรั
9
สต์ CPNREIT และของผู้จดั การกองทรัสต์
เพือเสนอไปยังประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร
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5.3 ฝ่ ายบริ หารความเสียงและการกํากับควบคุม
ฝ่ ายบริ ห ารความเสี ยงและกํ า กับ ควบคุม มี ห น้ า ที หลัก ในการตรวจสอบและติ ด ตามความเสี ยงที เกี ยวกับ การ
ดําเนินงานและการลงทุนของกองทรั สต์ CPNREIT รวมถึงการกําหนดมาตรการทีเหมาะสมในการจัดการความเสียง
ดังกล่าว ดูแลและติดตามการดําเนินงานของกองทรั สต์ CPNREIT ให้ เป็ นไปตามกฏเกณฑ์ ทีเกี ยวข้ องและคู่มื อ การ
ปฏิบัติงาน ดูแลและติดตามให้ บุคลากรทีเกียวข้ องกับการดําเนินการของกองทรั สต์ CPNREIT ให้ เป็ นผู้ทีมีคุณสมบัติ
เหมาะสมตามลักษณะงานทีปฏิบตั ิและข้ อกําหนดทีเกียวข้ อง ดูแลและป้องกันมิให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ระหว่างกองทรั สต์ CPNREIT กับบุคคลทีเกียวโยงกัน รวมถึงกําหนดมาตรการทีเหมาะสมในการบริ หารจัดการความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และตรวจสอบการจัดทํารายงานและการเปิ ดเผยข้ อมูลของกองทรัสต์ CPNREIT ให้ เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ทีเกียวข้ อง

6. กระบวนการและปั จจัยทีใช้ พิจารณาตัดสินใจลงทุนรวมทังการบริ
9
หารจัดการกองทรัสต์
ในการตัดสินใจลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ใด ๆ ผู้จัดการกองทรัสต์จะมีการคัดเลือกและตรวจสอบ (Due Diligence)
อสังหาริ มทรัพย์ทีกองทรัสต์ CPNREIT จะเข้ าลงทุน ด้ วยความรอบคอบและระมัดระวัง สอดคล้ องกับนโยบายการลงทุน
ตามสัญญาก่อตังทรั
9 สต์ แบบแสดงรายการข้ อมูล หนังสือชีช9 วน วัตถุประสงค์ในการจัดตังกองทรั
9
สต์ CPNREIT รวมถึง
ระเบียบและกฎหมายทีเกียวข้ อง โดยจะมีการบันทึกและจัดเก็บข้ อมูลรวมทังเอกสารหลั
9
กฐานเกียวกับการคัดเลือก การ
ตรวจสอบและการตัดสินใจทีจะลงทุนหรื อไม่ลงทุนในทรัพย์สนิ ใดทรัพย์สินหนึงไว้ เป็ นหลักฐานอ้ างอิง โดยมีขนตอนในการ
ั9
ดําเนินงานดังนี 9
6.1 ขันตอนการดํ
9
าเนินงาน
6.1.1 ผู้จัดการกองทรัสต์จะทําการคัดเลือกทรัพย์สินหลักทีจะลงทุน โดยพิจารณาถึงโอกาสและความเป็ นไปได้ ในการ
ลงทุนและการดําเนินธุรกิจ ความเสียงในการลงทุนหรื อได้ มาซึงทรัพย์สินหลักนัน9 รวมทังรายละเอี
9
ยดในเบื 9องต้ น
เกี ยวกับทีตังและประเภทของทรั
9
พย์สิน และการจัดโครงสร้ างเงินทุนของกองทรั สต์ CPNREIT ในการลงทุนใน
ทรัพย์สนิ นัน9 โดยให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และขันตอนดั
9
งต่อไปนี 9
1) เป็ นการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์เพือให้ ได้ มาซึงกรรมสิทธิ„หรื อสิทธิครอบครอง ทังนี
9 9 ในกรณีทีเป็ นการได้ มา
ซึงสิทธิครอบครอง ต้ องเป็ นกรณีใดกรณีหนึงดังต่อไปนี 9
ก) เป็ นการได้ มาซึงอสังหาริ มทรัพย์ทีมีการออก น.ส. 3ก.
ข) เป็ นการได้ ม าซึงสิ ท ธิ ก ารเช่ า ในอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ที มี ก ารออกตราสารแสดงกรรมสิ ท ธิ„ ห รื อ สิท ธิ
ครอบครองประเภท น.ส. 3 ก. อนึ ง ในกรณี ที กองทรั ส ต์ CPNREIT จะลงทุ น ในสิ ท ธิ ก ารเช่ า
อสังหาริ มทรัพย์ทีมีลกั ษณะเป็ นการเช่าช่วง ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องจัดให้ มีมาตรการป้องกันความ
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เสียงหรื อการเยียวยาความเสียหายทีอาจเกิดขึ 9นจากการผิดสัญญาเช่าหรื อการไม่สามารถบังคับตาม
สิทธิในสัญญาเช่า
2) อสังหาริ มทรัพย์ทีได้ มาต้ องไม่อยู่ในบังคับแห่งทรัพยสิทธิ หรื อมีข้อพิพาทใด ๆ เว้ นแต่ผ้ ูจัดการกองทรัสต์
และทรัสตีได้ พิจารณาโดยมีความเห็นเป็ นลายลักษณ์อกั ษรว่าการอยูภ่ ายใต้ บงั คับแห่งทรัพยสิทธิหรื อการมี
ข้ อพิพาทนันไม่
9 กระทบต่อการหาประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวอย่างมีนยั สําคัญ และเงือนไขการ
ได้ มาซึงอสังหาริ มทรัพย์นนยั
ั 9 งเป็ นประโยชน์แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์โดยรวม
3) การทําสัญญาเพือให้ ได้ มาซึงอสังหาริ มทรัพย์ต้องไม่มีข้อตกลงหรื อข้ อผูกพันใด ๆ ทีอาจส่งผลให้ กองทรัสต์
CPNREIT ไม่สามารถจําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์ในราคายุติธรรม (ในขณะทีมีการจําหน่าย) เช่น ข้ อตกลงที
ให้ สิทธิแก่ค่สู ญ
ั ญาในการซื 9ออสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์ CPNREIT ได้ ก่อนบุคคลอืน โดยมีการกําหนด
ราคาไว้ แน่นอนล่วงหน้ าแล้ ว เป็ นต้ น หรื ออาจมีผลให้ กองทรัสต์ CPNREIT มีหน้ าทีมากกว่าปกติทีผู้เช่าพึง
มีเมือสัญญาเช่าสิ 9นสุดลง
4) อสังหาริ มทรัพย์ทีได้ มา เมือรวมกับอสังหาริ มทรัพย์ทีกองทรัสต์ CPNREIT เป็ นเจ้ าของอยู่แล้ ว ต้ องพร้ อม
จะนําไปจัดหาประโยชน์ โดยคิดเป็ นมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75 ของมูลค่าหน่วยทรัสต์ทีขออนุญาต
เสนอขายรวมทังจํ
9 านวนเงินกู้ยืม (ถ้ ามี) ทังนี
9 9 กองทรัสต์ CPNREIT อาจลงทุนในโครงการทียังก่อสร้ างไม่
แล้ วเสร็ จได้ โดยมูลค่าของเงินลงทุนทีจะทําให้ ได้ มาและใช้ พฒ
ั นาอสังหาริ มทรัพย์ให้ แล้ วเสร็ จเพือนําไป
จัดหาประโยชน์ต้องไม่เกินร้ อยละ10 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ CPNREIT (ภายหลังการเสนอ
ขายหน่วยทรัสต์) และต้ องแสดงได้ ว่าจะมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอเพือการพัฒนาดังกล่าว โดยไม่สง่ ผล
กระทบกับความอยูร่ อดของกองทรัสต์ CPNREIT
6.1.2 ผู้จดั การกองทรัสต์อาจมีการว่าจ้ างทีปรึ กษาทีมีความเชียวชาญเฉพาะทาง เช่น ทีปรึ กษาทางการเงิน ผู้สอบบัญชี
ที ปรึ ก ษากฎหมาย หรื อ ที ปรึ ก ษาทางวิศวกรรม เป็ นต้ น เพื อมาดําเนิ นการศึกษาในประเด็ นต่าง ๆ ที มี ความ
เกี ยวข้ อ งกับ การพิ จ ารณาตัด สิน ใจลงทุน ในอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ และตรวจสอบหรื อ สอบทาน (Due Diligence)
อสังหาริ มทรัพย์ทีกองทรัสต์ CPNREIT จะลงทุน ตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดในข้ อ 6.2 และผู้จัดการกองทรัสต์จะ
ประเมินความเสียงด้ านต่าง ๆ ทีอาจเกิดจากการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ นัน9 ๆ พร้ อมทังจั
9 ดให้ มีแนวทางการ
บริ หารความเสียงด้ วย ทังนี
9 9 ความเสียงดังกล่าวให้ หมายความรวมถึงความเสียงทีเกียวข้ องกับการพัฒนาหรื อ
ก่อสร้ างอสังหาริ มทรัพย์ (ถ้ ามี) เพือให้ มนใจได้
ั
วา่ ผู้จดั การกองทรัสต์ได้ มีการศึกษาและพิจารณาข้ อมูลและปั จจัย
ต่าง ๆ ทีสําคัญเกียวกับการตัดสินใจลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์อย่างครบถ้ วน ถูกต้ องและเพียงพอ
6.1.3 เมือพิจารณาได้ ข้อมูลผลการศึกษาตามข้ อ 6.1.2 แล้ ว และผู้จดั การกองทรัสต์พิจารณาว่าอสังหาริ มทรัพย์นนผ่
ั 9 าน
เกณฑ์ทีกําหนด ผู้จดั การกองทรัสต์ดําเนินการตามกระบวนการการได้ มาซึงทรัพย์สินหลักเพิมเติมตามข้ อ 6.3 ซึง
รวมถึงการดําเนินการขอความเห็นชอบจากทรัสตีว่าการลงทุน และ/หรื อ ได้ มาในทรัพย์สินดังกล่าวเป็ นไปตาม
ข้ อกําหนดของสัญญาก่อตังทรั
9 สต์ สัญญาทีเกียวข้ อง และกฎหมายทีเกียวข้ อง และการดําเนินการขออนุมตั ิตาม
เกณฑ์ทีกําหนดตามสัญญาก่อตังทรั
9 สต์และกฎหมายทีเกียวข้ อง
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6.1.4 ในกรณีทีเป็ นการพิจารณาจําหน่ายไปซึงทรัพย์สินหลัก ผู้จดั การกองทรัสต์จะประเมินทรัพย์สินหลักทีจะจําหน่าย
ไป โดยพิจารณาถึงข้ อดี ข้ อเสียและโอกาสในการสร้ างกําไร รวมถึงความเสียงในการจําหน่ายไปซึงทรัพย์สินหลัก
นัน9 โดยผู้จดั การกองทรัสต์จะดําเนินการตามกระบวนการจําหน่ายไปซึงทรัพย์สินหลักตามข้ อ 6.4 ซึงรวมถึงการ
ดําเนินการขอความเห็นชอบจากทรั สตีว่าการจํ าหน่ายไปซึงทรั พย์สินหลักดังกล่าวเป็ นไปตามข้ อกํ าหนดของ
สัญญาก่อตังทรั
9 สต์ สัญญาทีเกียวข้ อง และกฎหมายทีเกียวข้ อง และการดําเนินการขออนุมตั ิตามเกณฑ์ทีกําหนด
ตามสัญญาก่อตังทรั
9 สต์และกฎหมายทีเกียวข้ อง
6.2 การตรวจสอบและสอบทาน (Due Diligence) อสังหาริ มทรัพย์ทีกองทรัสต์ CPNREIT จะลงทุน
เมือผู้จดั การกองทรัสต์พิจารณาคัดเลือกทรัพย์สนิ หลักทีจะลงทุนตามขันตอนที
9
กําหนดแล้ ว ก่อนการได้ มาซึงทรัพย์สนิ
หลักและอุปกรณ์ (ถ้ ามี) ในแต่ละครัง9 ผู้จดั การกองทรัสต์จะดําเนินการตรวจสอบหรื อสอบทาน (Due Diligence) ข้ อมูล
และสัญญาต่าง ๆ ทีเกียวข้ องกับทรัพย์สินหลักและอุปกรณ์ (ถ้ ามี) เช่น ข้ อมูลด้ านการเงินและกฎหมาย เป็ นต้ น เพือ
ประกอบการตัด สิน ใจลงทุน และการเปิ ดเผยข้ อ มูล ที ถูก ต้ อ ง ทัง9 นี 9 ในการดํ า เนิ น การตรวจสอบและสอบทาน (Due
Diligence) ดังกล่าว ผู้จดั การกองทรัสต์จะจัดให้ มีการตรวจสอบและสอบทานในเรื องต่าง ๆ ดังต่อไปนี 9
6.2.1

การตรวจสอบเกียวกับอสังหาริ มทรัพย์และคูส่ ญ
ั ญา
1) ศึกษาความสามารถของคูส่ ญ
ั ญาในการเข้ าทํานิติกรรม ตลอดจนความครบถ้ วน ถูกต้ องและบังคับได้ ตาม
กฎหมายของเอกสารสิท ธิ ห รื อ เอกสารสัญ ญาที เกี ยวข้ อ ง ในกรณี ที อสัง หาริ มทรั พ ย์ ที จะลงทุน อยู่ใน
ต่างประเทศ ต้ องตรวจสอบและสอบทานความสามารถของกองทรัสต์ CPNREIT ในการได้ มาและถือครอง
อสังหาริ มทรัพย์ตามกฎหมายของประเทศดังกล่าว โดยต้ องจัดให้ มีความเห็นของทีปรึ กษาทางกฎหมายที
เชียวชาญในกฎหมายของประเทศนัน9 ๆ ประกอบการตรวจสอบและสอบทานด้ วย ทังนี
9 9 เพือให้ มนใจได้
ั
วา่
การจําหน่าย จ่าย โอนอสังหาริ มทรัพย์ หรื อการเข้ าทําสัญญาทีเกียวเนืองกับอสังหาริ มทรัพย์เพือกองทรัสต์
CPNREIT เป็ นไปอย่างถูกต้ องและมีผลใช้ บงั คับได้ ตามกฎหมาย
2) ศึ ก ษาสภาพของอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ที กองทรั ส ต์ CPNREIT จะลงทุ น โดยอย่ า งน้ อยต้ องมี ก ารศึ ก ษา
รายละเอียดในประเด็นดังนี 9
2.1) พิจารณาทําเลทีตัง9 สภาพเศรษฐกิจ และสภาวการณ์แข่งขันของตลาดอสังหาริ มทรัพย์ประเภทนัน9
ในช่วงทีผ่านมา รวมทังแนวโน้
9
ม ความต่อเนืองและความสมําเสมอของรายได้ จากอสังหาริ มทรัพย์
ประเภทนันในอนาคต
9
เช่น
ก) พิจารณาอัตราพื 9นทีทีปล่อยเช่าได้ ย้อนหลังอย่างน้ อย 3 ปี (กรณีเป็ นอสังหาริ มทรัพย์ทีเริ มเปิ ด
ดําเนินการมาแล้ วน้ อยกว่า 3 ปี ให้ ใช้ ข้อมูลตังแต่
9 เริ มเปิ ดดําเนินการ) เพือประเมินความสามารถ
ในการแข่งขันเปรี ยบเทียบกับคูแ่ ข่ง
ข) จารณาอัตราหรื อราคาเช่าของอสังหาริ มทรัพย์นนในช่
ั 9 วงทีผ่านมาเปรี ยบเทียบกับคู่แข่ง เพือ
ประเมินโอกาสในการสร้ างรายได้ และเพิมผลตอบแทนในอนาคต
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ค) วิเคราะห์ข้อมูลอืน ๆ ทีมีความเกียวข้ องกับสภาพตลาดอสังหาริ มทรัพย์นนั 9 เช่น การขยายตัว
ทางเศรษฐกิจซึงจะมีผลต่ออุปสงค์ (Demand) และอุปทาน (Supply) ในตลาด
2.2) พิจารณามูลค่าของอสังหาริ มทรัพย์ ซึงต้ องมีขนาดใหญ่เพียงพอทีจะทําให้ เกิดการประหยัดขนาด
การลงทุน (Economy of Scale) ในการบริ หารจัดการกองทรัสต์ CPNREIT
2.3) วิเคราะห์ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และความสามารถในการก่อให้ เกิดประโยชน์สทุ ธิของ
อสังหาริ มทรั พย์ นัน9 ๆ ในอดีต (Track Record) อย่างน้ อยในช่วง 3 ปี ทีผ่านมา และในช่วง 2 ปี
ล่าสุด ต้ องพิจารณาผลการดําเนินงานในแต่ละเดือน เพือประเมินความผันผวนของรายได้ ตาม
ฤดูกาล (Seasonal Effect) (กรณีเป็ นอสังหาริ มทรัพย์ทีเริ มเปิ ดดําเนินการมาแล้ วน้ อยกว่า 3 ปี ให้
ใช้ ข้อมูลตังแต่
9 เริ มเปิ ดดําเนินการ) เช่น
ก) วิเคราะห์ค่าใช้ จ่ายและกําไรจากการปล่อยเช่าในอดีตว่าอยู่ในระดับสูงกว่าหรื อตํากว่าหรื อ
ใกล้ เคียงกับอสังหาริ มทรัพย์ประเภทเดียวกันหรื อใกล้ เคียงกัน เพือพิจารณาแนวทางในการ
ควบคุมและปรับปรุงค่าใช้ จ่ายเพือสร้ างผลตอบแทนทีดีให้ แก่กองทรัสต์ CPNREIT
ข) กรณี เป็ นอสังหาริ มทรั พย์ ทีสร้ างขึ 9นใหม่และไม่มีผลการดําเนินงานในอดีต (Track Record)
หรื อเป็ นอสังหาริ มทรัพย์ทีเริ มเปิ ดดําเนินการมาแล้ วน้ อยกว่า 3 ปี การศึกษาจะพิจารณาผล
ประกอบการของอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ป ระเภทใกล้ เ คี ย งที อยู่ใ นทํ า เลที ตัง9 ใกล้ เ คีย งกัน รวมถึ ง
วิ เ คราะห์ อุป สงค์ (Demand) และอุป ทาน (Supply) ของอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ป ระเภทนัน9 เพื อ
ประเมินความเสียงและความผันผวนของรายได้ และความเหมาะสมในการลงทุนระยะยาว
ค) กรณีอสังหาริ มทรัพย์อยู่ในทําเลทีตังซึ
9 งมีศกั ยภาพทีจะเพิมรายได้ ค่าเช่าให้ มากขึ 9นกว่าผลการ
ดําเนินงานในอดีต (Track Record) ทีผ่านมา ประกอบกับอาคารยังอยู่ในสภาพดีและสามารถ
ใช้ จดั หาประโยชน์ได้ โดยไม่จําเป็ นต้ องลงทุนเพิมเติมเป็ นจํานวนมาก หากกองทรัสต์ CPNREIT
จะลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์นนั 9 ผู้จัดการกองทรัสต์จะมีการกําหนดแผนงานทีชัดเจนเกียวกับ
การปรั บ ปรุ ง การบริ ห ารจัด การหรื อ แผนการตลาดที จะทํ า ให้ อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ นัน9 จัด หา
ผลประโยชน์ได้ มากขึ 9นในอนาคต
2.4) วิเคราะห์และประเมินผู้เช่าในช่วงทีผ่านมา เช่น ประวัติการจ่ายชําระค่าเช่า ข้ อมูลการต่อสัญญา
เช่าของผู้เช่ารายเดิม การปรับเพิมค่าเช่า ประเภทธุรกิจและสัญชาติของผู้เช่า สัดส่วนผู้เช่ารายใหญ่
เป็ นต้ น เพือระบุความเสียงทีอาจเกิดขึ 9นจากการปล่อยเช่า และวางแผนป้องกันความเสียง รวมทัง9
เปิ ดเผยเป็ นปั จ จัย ความเสียงไว้ ใ นแบบแสดงรายการข้ อ มูล และหนัง สือ ชี ช9 วนของกองทรั ส ต์
CPNREIT ให้ ผ้ ลู งทุนได้ ทราบโดยชัดเจน
2.5) จัดให้ มีการตรวจสอบความแข็งแรงของอาคารสิงปลูกสร้ างและสภาพของทรัพย์สินภายในอาคาร
สิงปลูกสร้ าง เพือให้ มนใจได้
ั
วา่ อยูใ่ นสภาพดีพร้ อมจัดหาผลประโยชน์ได้ ทนั ที ตรวจสอบประวัติการ
ซ่อมแซมหรื อต่อเติมอาคารสิงปลูกสร้ างว่ากระทําได้ โดยถูกต้ องตามหลักวิศวกรรม ตรวจสอบ
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ประวัติการตรวจเช็คและซ่อมบํารุ งของสาธารณูปโภคและอุปกรณ์ ต่าง ๆ ภายในอาคารว่ามีการ
ดําเนินการโดยครบถ้ วนตามรอบระยะเวลาทีเหมาะสม เพือให้ สามารถใช้ ประโยชน์ได้ เป็ นระยะ
เวลานาน
2.6) ตรวจสอบการปฏิบตั ิตามกฎหมายเกียวกับการควบคุมอาคารสิงปลูกสร้ าง ดังนี 9
ก) ตรวจสอบว่ามีเอกสารหลักฐานซึงบ่งชี 9ว่ามีการก่อสร้ างถูกต้ องตามมาตรฐานความปลอดภัยที
ยอมรับกันทัวไป
ข) ตรวจสอบการซ่อมแซมหรื อต่อเติมดัดแปลงสิงปลูกสร้ างทีผ่านมาว่ามีการปฏิบตั ิเป็ นไปตาม
มาตรฐานความปลอดภัยทีหน่วยงานทางการกําหนดหรื อไม่
ค) กรณี มีเหตุแผ่นดินไหวในพืน9 ทีบริ เวณนัน9 หรื ออาคารสิงปลูกสร้ างเคยมีเหตุเพลิงไหม้ ต้ อง
ตรวจสอบเป็ นพิเศษในเรื องความแข็งแรงของโครงสร้ างอาคาร ระบบสาธารณูปโภคภายใน
อาคาร (เช่น ระบบป้องกันอัคคีภยั ทางหนีไฟ ลิฟท์ บันไดเลือน ระบบปรับอากาศภายในอาคาร
เป็ นต้ น) ว่าได้ รับการตรวจเช็คและซ่อมบํารุงตามรอบระยะเวลาทีเหมาะสมหรื อไม่
ทังนี
9 9 ภายหลังการซื 9ออสังหาริ มทรัพย์ ผู้จดั การกองทรัสต์จะจัดให้ มีการตรวจสอบเป็ นประจําทุกปี
เพือให้ มนใจว่
ั าอสังหาริ มทรัพย์ทีกองทรัสต์ CPNREIT ได้ ลงทุน มีการปฏิบตั ิโดยถูกต้ องครบถ้ วน
ตามข้ อกําหนดต่าง ๆ ในกฎหมายควบคุมอาคารสิงปลูกสร้ างด้ วย
2.7) ตรวจสอบการปฏิบตั ิตามกฎหมายสิงแวดล้ อม เช่น ตรวจสอบว่าอาคารสิงปลูกสร้ างประเภททีจะ
ไปลงทุนนัน9 กฎหมายกําหนดให้ ต้องมีการจัดทํารายงานวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิงแวดล้ อมเสนอต่อ
หน่วยงานทางการก่อนทีจะก่อสร้ างหรื อไม่ และปั จจุบนั ได้ มีการปฏิบตั ิแล้ วหรื อไม่
2.8) ตรวจสอบกรรมสิทธิ„ และ/หรื อ สิทธิครอบครองในอสังหาริ มทรัพย์ สิงปลูกสร้ าง หรื อทรัพย์สินใด ๆ
บนอสังหาริ มทรัพย์นนว่
ั 9 าผู้จําหน่ายอสังหาริ มทรั พย์ให้ กองทรั สต์ CPNREIT เป็ นผู้ถือกรรมสิทธิ„
โดยถูกต้ องตามกฎหมาย และเอกสารต่าง ๆ ทีใช้ ในการจดทะเบียนการโอนและรับโอน หรื อเอกสาร
ให้ ความยินยอมในการซื 9อขายอสังหาริ มทรัพย์นนมี
ั 9 การจัดทําโดยถูกต้ องตามกฎหมายทีเกียวข้ อง
2.9) ตรวจสอบขอบเขตของทีดินทีจะซื 9อหรื อเช่าว่ามีการรังวัดทีดินเพือทําหมุดแบ่งเขตทีดินโดยชัดเจน
เพือป้องกันปั ญหาการรุ กลํ 9าพื 9นที หรื อปั ญหาได้ รับมอบทีดินไม่ครบถ้ วนตามโฉนดทีดิน กรณีการ
ลงทุนในกรรมสิทธิ„ และ/หรื อสิทธิครอบครองในอสังหาริ มทรัพย์
2.10) ตรวจสอบว่าอสังหาริ มทรัพย์ไม่ได้ ติดภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อสัญญา หรื อมีข้อพิพาทใด ๆ ทีจะ
เป็ นข้ อจํากัดในการจัดหาผลประโยชน์ในระยะต่อไป เช่น
ก) หากหน่วยงานรัฐไม่ตอ่ สัญญาเช่าทีดินให้ แก่เจ้ าของสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ทีจะจําหน่าย
ให้ แก่กองทรัสต์ CPNREIT จะทําให้ การจัดหาผลประโยชน์บนสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์นนั 9
ต้ องสิ 9นสุด หรื อต้ องเปลียนแปลงรูปแบบการจัดหาผลประโยชน์ใหม่เป็ นแบบอืน
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ข) มีข้อร้ องเรี ยนจากผู้เช่าหรื อผู้พกั อาศัยในบริ เวณใกล้ เคียง อันจะมีผลต่อการปล่อยเช่าพื 9นทีของ
กองทรัสต์ CPNREIT ในระยะต่อไป เป็ นต้ น
2.11) ตรวจสอบว่าอสังหาริ มทรัพย์ทีจะซื 9อนันมี
9 ทางเข้ าออกหรื อไม่ หากไม่มีและต้ องใช้ ทางเข้ าออกซึง
เป็ นของบุคคลอืน ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องจัดให้ มีการจดทะเบียนภาระจํายอม ภาระติดพัน หรื อ
สิทธิอืนใดทีทําให้ อสังหาริ มทรัพย์นนใช้
ั 9 ทางเข้ าออกของบุคคลอืนได้ ให้ แก่กองทรัสต์ CPNREIT ใน
กรณีทีผู้จดั การกองทรัสต์ได้ รับข้ อมูลว่าทางเข้ าออกเป็ นทีสาธารณะ ต้ องตรวจสอบว่าทางเข้ าออก
นันเป็
9 นทีสาธารณะจริ งตามทีได้ รับแจ้ งด้ วย
2.12) พิจารณาความเหมาะสมของราคาซื 9ออสังหาริ มทรัพย์ หรื อราคาสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ โดย
ต้ องเป็ นราคาทีให้ ผลตอบแทนคุ้มค่ากับการลงทุนในระยะยาว และสอดคล้ องกับเงือนไขการจัดหา
ผลประโยชน์ทีตกลงกันไว้ กบั ผู้สนับสนุน (Sponsor) รวมทังต้
9 องคํานึงถึงภาระค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ที
กองทรัสต์ CPNREIT จะต้ องรับผิดชอบภายหลังการซื 9อ (เช่น ค่าใช้ จ่ายในการซ่อมแซมปรับปรุ ง
อาคารเนืองจากทรุดโทรมมากจนกระทบต่อการจัดหาประโยชน์ภายหลังจากทีซื 9อมา หรื อค่าใช้ จ่าย
ในการรื อ9 ถอนสิงปลูกสร้ างเมือครบอายุสญ
ั ญาเช่า) และกําหนดอัตราคิดลด (Discount Rate) ใน
การคิดลดมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสรายได้ สทุ ธิในอนาคต ให้ เหมาะสมกับความเสียงของความผัน
ผวนของรายได้ คา่ เช่าในอนาคต
2.13) ตรวจสอบข้ อ มูล การชํ า ระภาษี ห รื อ ค่า ใช้ จ่ า ยต่า ง ๆ บนอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ว่า ได้ มี ก ารชํ า ระต่อ
หน่วยงานทีเกียวข้ องอย่างถูกต้ องครบถ้ วน
3) ในกรณีกองทรัสต์ CPNREIT ให้ เช่าทรัพย์สนิ แก่ผ้ เู ช่าช่วงทรัพย์สนิ หลัก ต้ องมีการวิเคราะห์สถานะของผู้เช่า
ช่วงทรัพย์สินหลัก และความพร้ อมในการบริ หารจัดการอสังหาริ มทรัพย์ของกองทรั สต์ CPNREIT อาทิ
ความสามารถของคู่ส ัญญาในการเข้ าทํา นิติ กรรม ความพร้ อมในด้ านระบบงาน ความพร้ อมในด้ าน
บุคลากรและประสบการณ์ทีเกียวข้ อง เป็ นต้ น
6.2.2

การตรวจสอบเกียวกับข้ อพิจารณาในการทําสัญญา
1) กรณี ที กองทรั ส ต์ CPNREIT มี ก ารลงทุน ในสิ ท ธิ ก ารเช่ า อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ (Leasehold) ต้ อ งพิ จ ารณา
เกียวกับการกําหนดเงือนไขต่าง ๆ เพือรักษาประโยชน์ของกองทรัสต์ CPNREIT เช่น
1.1) สัญญาเช่าไม่มีเงือนไขทีทําให้ กองทรัสต์ CPNREIT มีหน้ าทีมากกว่าหน้ าทีอันเป็ นปกติทีผู้เช่าต้ อง
กระทํา
1.2) ไม่มีการกําหนดเงือนไขทีผู้ให้ เช่าสามารถยกเลิกสัญญาเช่าแก่กองทรัสต์ CPNREIT ได้ โดยทันที
แม้ วา่ กองทรัสต์ CPNREIT จะมิได้ กระทําผิดเงือนไขใด ๆ ในสัญญา
1.3) มีเงือนไขทีให้ สิทธิแก่กองทรัสต์ CPNREIT ในการบอกเลิกสัญญาเช่ากับผู้ให้ เช่าได้ ทนั ที ในกรณีที
ผู้ให้ เช่ากระทําผิดเงือนไขของสัญญาเช่า
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1.4) มีการกําหนดรายละเอียด เงือนไข และสิทธิของกองทรัสต์ CPNREIT ในการต่ออายุสญ
ั ญาเช่า
1.5) มีการกําหนดเงือนไขและสิทธิ ของกองทรั สต์ CPNREIT ทีจะซื 9ออสังหาริ มทรั พย์ทีเช่านันได้
9 ก่ อ น
บุค คลอื น ในราคาไม่สูง ไปกว่า ราคาที มี บุค คลอื นเสนอซื อ9 หากผู้ใ ห้ เ ช่ า ประสงค์ จ ะจํ า หน่า ย
อสังหาริ มทรัพย์นนั 9
1.6) มีการกําหนดเงือนไขและสิทธิของกองทรัสต์ CPNREIT ในการจําหน่ายสิทธิการเช่า (เช่น หากใน
ระยะต่อ มา อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ นัน9 มี ร าคาเพิ มขึ น9 และกองทรั ส ต์ CPNREIT จะได้ กํ า ไรจากการ
จําหน่ายทรัพย์สนิ สูงกว่ากําไรจากการปล่อยเช่า กองทรัสต์ CPNREIT ก็มีทางเลือกในการจําหน่าย
ทรัพย์สนิ ได้ เป็ นต้ น)
2) ตรวจสอบภาระภาษี หรื อค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ บนอสังหาริ มทรัพย์ นนั 9 โดยจะกําหนดให้ ชัดเจนว่าเป็ นความ
รับผิดชอบของกองทรัสต์ CPNREIT หรื อผู้สนับสนุน (Sponsor)
3) พิจารณากําหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ทีอาจเกิดขึ 9น เช่น ผู้สนับสนุน (Sponsor)
มีธุรกิจทีแข่งขันกับกองทรัสต์ CPNREIT ในบริ เวณพื 9นทีใกล้ เคียงกัน เป็ นต้ น
4) กรณีทีกองทรัสต์ CPNREIT จะลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ในลักษณะทีเป็ นการเช่าช่วง จะจัดให้
มีมาตรการป้องกันความเสียงหรื อการเยียวยาความเสียหายทีอาจเกิดขึ 9นจากการผิดสัญญาเช่าหรื อการไม่
สามารถบังคับตามสิทธิในสัญญาเช่า
5) ก่อนกองทรัสต์ CPNREIT จะจ่ายเงินเพือซื 9อหรื อเช่าอสังหาริ มทรัพย์ ผู้จัดการกองทรัสต์จะตรวจสอบให้
มันใจว่ากองทรั สต์ CPNREIT ได้ รับโอนกรรมสิทธิ„ ในอสัง หาริ มทรั พย์ (กรณี การลงทุนในกรรมสิท ธิ„ ใ น
อสังหาริ มทรัพย์ (Freehold)) หรื อได้ จดทะเบียนสิทธิการเช่า (กรณีการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
(Leasehold)) และ/หรื อ ได้ มาซึงทรัพยสิทธิอืนใดในอสังหาริ มทรัพย์ทีลงทุน รวมทังได้
9 รับมอบทรัพย์สินที
วางเป็ นหลักประกันแก่กองทรัสต์ CPNREIT หนังสือคํ 9าประกัน และ/หรื อ สัญญาคํ 9าประกัน ตลอดจนการ
จดทะเบียนภาระจํายอมต่าง ๆ บนอสังหาริ มทรัพย์ เพือประโยชน์ในการจัดหาผลประโยชน์ของกองทรัสต์
CPNREIT โดยครบถ้ วนถูกต้ องตามกฎหมาย และตรงตามข้ อมูลทีเปิ ดเผยต่อผู้ลงทุนแล้ ว และในกรณีที
อสังหาริ มทรัพย์ทีกองทรัสต์ CPNREIT ได้ รับมอบนัน9 มีส่วนทีเป็ นอาคารสิงปลูกสร้ าง เฟอร์ นิเจอร์ และ/
หรื อ อุปกรณ์เครื องใช้ ต่าง ๆ ผู้จดั การกองทรัสต์ต้องจัดให้ มีการจัดทําทะเบียนทรัพย์สินโดยละเอียด เพือ
ประโยชน์ในการตรวจสอบความถูกต้ องครบถ้ วนและความมีอยูจ่ ริ งของทรัพย์สนิ แต่ละรายการทีกองทรัสต์
CPNREIT จะได้ รับมอบ รวมทังจั
9 ดส่งทะเบียนทรัพย์สินดังกล่าวให้ แก่ทรัสตี เพือใช้ ในการสอบทานการ
ปฏิบตั ิงานของผู้จดั การกองทรัสต์
ทังนี
9 9 ผู้จดั การกองทรัสต์จะบันทึกและจัดเก็บข้ อมูล รวมทังเอกสารหลั
9
กฐานเกียวกับการคัดเลือก การตรวจสอบ
และการตัดสินใจทีจะลงทุนหรื อไม่ลงทุนในทรัพย์สนิ ใดทรัพย์สนิ หนึงของกองทรัสต์ CPNREIT ไว้ ด้วย
6.3 การได้ มาซึงทรัพย์สนิ หลัก
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เมือผู้จัดการกองทรัสต์พิจารณาคัดเลือกทรัพย์สินหลักทีจะลงทุน รวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินเสร็ จสิ 9นแล้ ว และ
เห็นสมควรให้ ดําเนินการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์นนั 9 ในการดําเนินการเพือให้ ได้ มาซึงทรัพย์สินหลักจะต้ องเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี 9
6.3.1 การลงทุ น หรื อ ได้ มาซึ งอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ห รื อ สิ ท ธิ ก ารเช่ า อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ เพื อการจั ด หาประโยชน์ จ าก
อสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว ผู้จดั การกองทรัสต์จะมีการดําเนินการดังต่อไปนี 9
1) จัด ให้ มี ก ารประเมิ น มูล ค่า ทรั พ ย์ สิ น โดยผู้ป ระเมิ น มูล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น รวมทัง9 ดํ า เนิ น การให้ เ ป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ การลงทุนในทรั พย์ สินตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. โดยผู้จัดการกองทรั สต์ จะส่งรายการ
อสังหาริ มทรัพย์ทีได้ รับการคัดเลือกในเบื 9องต้ นให้ ผ้ ปู ระเมินมูลค่าทรัพย์สิน เพือประเมินมูลค่าทรัพย์สินที
กองทรัสต์ CPNREIT จะลงทุน โดยมีหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี 9
1.1) ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินต้ องเป็ นบุคคลทีได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศ
สํานักงาน ก.ล.ต. เกียวกับการให้ ความเห็นชอบบริ ษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ และผู้ประเมินหลัก
1.2) เป็ นการประเมินมูลค่าอย่างเต็มรู ปแบบทีมีการตรวจสอบเอกสารสิทธิและเป็ นไปเพือวัตถุประสงค์
สาธารณะในการเปิ ดเผยข้ อมูลต่อผู้ลงทุน โดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ อย่างน้ อย 2 ราย
2) พิจารณาโครงสร้ างเงินทุน (Capital Structure) ในการลงทุนหรื อได้ มาซึงอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่า
อสังหาริ มทรัพย์
3) พิจารณาในด้ านสาระสําคัญของรายการดังต่อไปนี 9
3.1) เป็ นไปตามสัญญาก่อตังทรั
9 สต์และกฎหมายทีเกียวข้ อง
3.2) เป็ นไปเพือประโยชน์ทีดีทีสุดของกองทรัสต์ CPNREIT
3.3) มีความสมเหตุสมผลและใช้ ราคาทีเป็ นธรรม
3.4) ผู้ทีมีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในการเข้ าทําธุรกรรมจะไม่มีสว่ นร่วมในการตัดสินใจเข้ าทําธุรกรรมนัน9
3.5) ค่าใช้ จ่ายในการเข้ าทําธุรกรรมทีเรี ยกเก็บจากกองทรัสต์ CPNREIT (ถ้ ามี) อยู่ในอัตราทีเป็ นธรรม
และมีความเหมาะสม
4) ดําเนินการอืนใดให้ เป็ นไปตามทีมีการประกาศไว้ ตามหลักเกณฑ์ การลงทุนในทรั พย์ สินตามประกาศ
สํานักงาน ก.ล.ต. และทีจะได้ แก้ ไขเพิมเติม
6.3.2 ในการลงทุนหรื อได้ มาซึงอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์เพิมเติม (Ongoing) ผู้จดั การกองทรัสต์
จะมีการดําเนินการดังต่อไปนี 9
1) ในด้ านสาระของรายการ พิจารณาว่าเป็ นธุรกรรมทีเข้ าลักษณะดังต่อไปนี 9
1.1) เป็ นไปตามสัญญาก่อตังทรั
9 สต์และกฎหมายทีเกียวข้ อง
1.2) เป็ นไปเพือประโยชน์ทีดีทีสุดของกองทรัสต์ CPNREIT
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1.3) มีความสมเหตุสมผลและใช้ ราคาทีเป็ นธรรม
1.4) ค่าใช้ จ่ายในการเข้ าทําธุรกรรมทีเรี ยกเก็บจากกองทรัสต์ CPNREIT (ถ้ ามี) อยู่ในอัตราทีเป็ นธรรม
และเหมาะสม
1.5) ผู้ทีมีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในการเข้ าทําธุรกรรมจะไม่มีสว่ นร่วมในการตัดสินใจเข้ าทําธุรกรรมนัน9
2) ในด้ านระบบในการอนุมตั ิการทํารายการ ต้ องดําเนินการดังต่อไปนี 9
2.1) กรณีเจ้ าของ ผู้ให้ เช่า หรื อผู้โอนสิทธิการเช่ามิได้ เป็ นผู้จดั การกองทรัสต์ หรื อบุคคลทีเกียวโยงกันกับ
ผู้จดั การกองทรัสต์
ก) ได้ รับความเห็นชอบจากทรัสตีว่าเป็ นธุรกรรมทีเป็ นไปตามสัญญาก่อตังทรั
9 สต์และกฎหมายที
เกียวข้ องแล้ ว
ข) ในกรณีทีเป็ นการได้ มาซึงทรัพย์สินหลักทีเป็ นรายการทีมีนยั สําคัญ จะต้ องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์เกียวกับการทํารายการทีมีนยั สําคัญด้ วย
2.2) กรณีเจ้ าของ ผู้ให้ เช่า หรื อผู้โอนสิทธิ การเช่าเป็ นผู้จัดการกองทรัสต์ หรื อบุคคลทีเกียวโยงกันกับ
ผู้จดั การกองทรัสต์ ทางผู้จดั การกองทรัสต์จะดําเนินการให้ การเข้ าทําธุรกรรมได้ รับความเห็นชอบ
จากทรัสตีวา่ เป็ นธุรกรรมทีเป็ นไปตามสัญญาก่อตังทรั
9 สต์และกฎหมายทีเกียวข้ อง โดยกระบวนการ
และขันตอนการพิ
9
จารณาและอนุมตั ิการทํารายการให้ มีการดําเนินการให้ เป็ นตามหลักเกณฑ์ ที
เกียวข้ อง
ก) ได้ รับความเห็นชอบจากทรัสตีว่าเป็ นธุรกรรมทีเป็ นไปตามสัญญาก่อตังทรั
9 สต์และกฎหมายที
เกียวข้ องแล้ ว
ข) ในกรณีทีเป็ นธุรกรรมทีมีมลู ค่าเกินกว่า 1 (หนึง) ล้ านบาท หรื อตังแต่
9 ร้อยละ 0.03 (ศูนย์จดุ ศูนย์
สาม) ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ขึ 9นไป แล้ วแต่มลู ค่าใดจะสูงกว่า หรื อ ตามเกณฑ์
ของประกาศทีจะแก้ ไขในอนาคต ต้ องได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ หรื อให้ เป็ นไป
ตามอํานาจอนุมตั ิทีประกาศทีเกียวข้ องกําหนดด้ วย
ค) ในกรณีทีเป็ นธุรกรรมทีมีมลู ค่าตังแต่
9 20 (ยีสิบ) ล้ านบาทขึ 9นไป หรื อเกินร้ อยละ 3 (สาม) ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ แล้ วแต่มลู ค่าใดจะสูงกว่า หรื อ ตามเกณฑ์ของประกาศทีจะ
แก้ ไขในอนาคต ต้ องได้ รับมติของทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
(สามในสี) ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
9
้ ถือหน่วยทรัสต์ทีมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง หรื อให้
เป็ นไปตามอํานาจอนุมตั ิทีประกาศทีเกียวข้ องกําหนด นอกจากนี 9 ผู้จดั การกองทรัสต์จะต้ องจัด
ให้ มีทีปรึ กษาทางการเงินให้ ความเห็นเกียวกับการวิเคราะห์ข้อมูลเกียวกับทรัพย์สินดังกล่าว
ข้ างต้ น เพือประกอบการตัดสินใจลงทุนและการเปิ ดเผยข้ อมูลทีถูกต้ อง
6.3.3 ในกรณีทีต้ องขอมติทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ต้องมีความเห็นของทีปรึ กษา
ทางการเงินเพือประกอบการขอมติทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ด้วย โดยจะนําส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้ าตาม
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ส่วนทีว่าด้ วยการเปิ ดเผยข้ อมูลตามประกาศ บจ/ร 29-00 เรื องการรับ การเปิ ดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอน
หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพือการลงทุน พ.ศ. 2558 และประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. ที สร. 26/2555 เรื องข้ อกําหนด
เกียวกับรายการและข้ อความในสัญญาก่อตังทรั
9 สต์ของทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ และทีจะมีการแก้ ไข
เพิมเติม
6.4 การจําหน่ายไปซึงทรัพย์สนิ หลัก
เมือผู้จัดการกองทรัสต์พิจารณาคัดเลือกทรัพย์สินหลักทีจะจําหน่ายไปเสร็ จสิ 9นแล้ ว และเห็นสมควรให้ ดําเนินการ
จําหน่ายไปซึงทรัพย์สนิ หลักนัน9 ในการดําเนินการเพือจําหน่ายไปซึงทรัพย์สนิ หลัก จะต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี 9
6.4.1

ผู้จดั การกองทรัสต์จะจัดให้ มีการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ หลักตามหลักเกณฑ์ทีเกียวข้ อง

6.4.2

ผู้จดั การกองทรัสต์จะมีการดําเนินการจําหน่ายไปโดยเปิ ดเผย และมีสาระของรายการตามข้ อ 6.3.2 1) การได้ มา
ซึงทรัพย์สนิ หลักเพิมเติม และมีระบบการอนุมตั ิตามข้ อ 6.3.2 2) การได้ มาซึงทรัพย์สนิ หลักเพิมเติมโดยอนุโลม

6.4.3

การจํ าหน่ายทรั พย์ สินหลักทีเข้ าลักษณะดังต่อไปนี 9 นอกจากจะต้ องเป็ นไปตามข้ อกํ าหนดในข้ อ 6.4.2 แล้ ว
จะต้ องเป็ นกรณีทีเป็ นเหตุจําเป็ นและสมควร โดยได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการของผู้จดั การกองทรัสต์ด้วย
1) การจําหน่ายทรัพย์สนิ หลักก่อนครบ 1 ปี นับแต่วนั ทีกองทรัสต์ CPNREIT ได้ มาซึงทรัพย์สนิ หลักนัน9
2) การจําหน่ายทรัพย์สนิ หลักทีกองทรัสต์ CPNREIT ได้ มาซึงกรรมสิทธิ„ให้ แก่เจ้ าของเดิม

7. ระบบในการติดตามดูแลผลประโยชน์ของกองทรัสต์ CPNREIT
ผู้จัดการกองทรั สต์ มีวัตถุประสงค์ หลักทีจะทําให้ ผ้ ูถือหน่วยทรั สต์ ได้ รับผลประโยชน์ จากการลงทุนในกองทรั สต์
CPNREIT อย่างสมําเสมอและต่อเนืองในระยะยาว โดยคํานึงถึงประโยชน์ทีได้ รับจากการพัฒนาและเพิมคุณภาพของ
ทรัพย์สินหลักอย่างต่อเนือง โดยผู้จดั การกองทรัสต์มีแนวทางและระบบในการติดตามและดูแลผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ
หลักของกองทรัสต์ CPNREIT ดังต่อไปนี 9
7.1 สําหรับทรัพย์สนิ หลักส่วนทีเป็ นศูนย์การค้ าและอาคารสํานักงาน กองทรัสต์ CPNREIT มีนโยบายจัดหาประโยชน์จาก
ทรัพย์สนิ หลักประเภทนี 9 โดยการนําพื 9นทีของทรัพย์สนิ ออกให้ เช่า รวมถึงการให้ บริ การทีเกียวเนืองกับการเช่าพื 9นที แก่
ผู้เช่าซึงเป็ นผู้ประกอบการในธุรกิจประเภทต่าง ๆ และสําหรับทรัพย์สินหลักส่วนทีเป็ นโรงแรม กองทรัสต์ CPNREIT
จะมีการจัดหาประโยชน์โดยการนําอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวออกให้ เช่าช่วงและนําสังหาริ มทรัพย์ทีเกียวข้ องออกให้
เช่าแก่ผ้ เู ช่าช่วงทรัพย์สนิ
7.2 ผู้จดั การกองทรัสต์และทรัสตีจะติดตามผลการดําเนินงานของกองทรัสต์ CPNREIT ในแต่ละปี โดยการเปรี ยบเทียบ
กับงบประมาณประจําปี ของกองทรัสต์ CPNREIT รวมถึงพิจารณาผลประกอบการของกองทรั สต์ CPNREIT ในปี
ปั จจุบนั เมือเทียบกับปี ทีผ่านมา และในกรณีทีผลประกอบการของอสังหาริ มทรัพย์ทีกองทรัสต์ CPNREIT เข้ าลงทุน
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ไม่เ ป็ นไปตามเป้ าหมาย ผู้จัด การกองทรั ส ต์ ทรั ส ตี และผู้บ ริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ (สํา หรั บ ทรั พ ย์ สิน ส่ว นที เป็ น
ศูนย์ การค้ าและอาคารสํานักงาน) หรื อผู้เช่าช่วงทรั พย์ สิน (สําหรั บทรั พย์ สินส่วนทีเป็ นโรงแรมฮิ ลตัน พัทยา) จะ
ดําเนินการวิเคราะห์เพือหาสาเหตุ โดยผู้จดั การกองทรัสต์ จะดําเนินการร่วมกับผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ หรื อผู้เช่าช่วง
ทรั พ ย์ สิ น (แล้ ว แต่ ก รณี ) อย่ า งใกล้ ชิ ด ในการพัฒ นาแผนการดํ า เนิ น งานเพื อปรั บ ปรุ ง ผลการดํ า เนิ น งานของ
อสังหาริ มทรัพย์ทีกองทรัสต์ CPNREIT เข้ าลงทุน ให้ เป็ นไปตามเป้าหมายทีกําหนด
7.3 ผู้จดั การกองทรัสต์และผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์จะร่วมกันสร้ างความเจริ ญเติบโตทางธุรกิจและพัฒนาความสัมพันธ์ที
ดีกับลูกค้ าผู้เช่าพื 9นที พร้ อมทังบริ
9 หารจัดการให้ อตั ราการเช่าพื 9นทีและอัตราค่าเช่าพื 9นทีให้ อยู่ในระดับทีก่อให้ เกิ ด
ประโยชน์สงู สุดแก่กองทรัสต์ CPNREIT ในขณะเดียวกัน ผู้จดั การกองทรัสต์และผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์จะร่ วมกัน
ควบคุมและบริ หารต้ นทุนการดําเนินงาน รวมถึงความเสียงและปั จจัยลบทีอาจมีผลต่อการดําเนินการศูนย์การค้ าและ
อาคารสํานักงานของกองทรัสต์ CPNREIT
7.4 ผู้จัดการกองทรัสต์จะร่ วมมือและประสานงานกับผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ในการเพิมประสิทธิ ภาพในการบริ หาร
จัดการและจัดหาประโยชน์ จากทรั พย์ สินทีกองทรั สต์ CPNREIT เข้ าลงทุน ในส่วนทีเป็ นศูนย์ การค้ าและอาคาร
สํานักงาน โดยการกําหนดกลุ่มลูกค้ าเป้าหมายของอสังหาริ มทรัพย์ การให้ เช่าพื 9นทีและให้ บริ การทีเหมาะสม การ
กําหนดราคาค่าเช่าพื 9นทีและค่าบริ การให้ มีความเหมาะสมกับความต้ องการของลูกค้ ากลุม่ เป้าหมาย พร้ อมทังมี
9 การ
ควบคุมและบริ หารค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน โดยจะไม่ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อคุณภาพของการให้ เช่าพื 9นทีและการ
ให้ บริ การ นอกจากนี 9 จะมีการดูแลและบํารุ งรั กษาพืน9 ทีของทรั พย์ สินทีกองทรั สต์ CPNREIT เข้ าลงทุน เช่น การ
ปรับปรุ งพื 9นทีส่วนกลางและพื 9นทีเฉพาะส่วนให้ มีความเหมาะสมกับการใช้ งาน รวมถึงจะมีการปรับปรุ งภาพลักษณ์
ของทรัพย์สนิ และการบํารุงรักษาทรัพย์สนิ ดังกล่าวให้ ได้ มาตรฐานและมีความเหมาะสมกับการใช้ งาน เพือสร้ างความ
พึงพอใจให้ แก่ลกู ค้ า
7.5 ผู้จดั การกองทรัสต์และผู้เช่าช่วงทรัพย์สินจะร่ วมกันสร้ างความเจริ ญเติบโตทางธุรกิจและพัฒนาความสัมพันธ์ทีดีกบั
ลูกค้ าทีมาใช้ บริ การของโรงแรม รวมถึงบริ หารจัดการให้ อตั ราการเข้ าพักและอัตราค่าห้ องพักของทรัพย์สนิ หลักส่วนที
เป็ นโรงแรมฮิลตัน พัทยา ให้ อยูใ่ นระดับทีก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่กองทรัสต์ CPNREIT
7.6 ผู้จดั การกองทรัสต์และผู้เช่าช่วงทรัพย์สินจะทํางานร่ วมกันอย่างใกล้ ชิด เพือเพิมศักยภาพทรัพย์สินหลักในส่วนทีเป็ น
โรงแรมฮิลตัน พัทยา โดยการดําเนินการดังกล่าวจะรวมถึงการดูแลและบํารุงรักษาทรัพย์สนิ หลักให้ ได้ มาตรฐานและมี
ความเหมาะสมกับการใช้ งาน รวมถึงการปรับปรุงภาพลักษณ์ของทรัพย์สนิ หลักเพือสร้ างความพึงพอใจให้ แก่ลกู ค้ า
7.7 ผู้จดั การกองทรัสต์จะจัดให้ มีการประกันภัยสําหรับทรัพย์สินของกองทรัสต์ CPNREIT ให้ เป็ นไปตามแนวปฏิบตั ิทาง
ธุรกิจและข้ อกําหนดของกฎหมายทีเกียวข้ อง ตามหลักการดังต่อไปนี 9
1) การจัดให้ มีประกันภัยอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับส่วนได้ เสียของกองทรัสต์ CPNREIT ทีมีต่อทรัพย์สนิ
ที เข้ า ลงทุน เพื อคุ้ม ครองความเสียหายที จะเกิ ดขึน9 กับ กองทรั ส ต์ CPNREIT โดยกํ า หนดให้ กองทรั สต์
CPNREIT เป็ นผู้รับผลประโยชน์หรื อผู้รับผลประโยชน์ร่วม ทังนี
9 9 โดยได้ รับความเห็นชอบจากทรัสตี
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2) การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกทีอาจได้ รับความเสียหายจากความชํารุดบกพร่องของอาคาร
โรงเรื อน หรื อสิงปลูกสร้ าง ทังนี
9 9 ในกรณีทีผู้ให้ เช่าหรื อผู้ให้ สิทธิในอสังหาริ มทรัพย์แก่กองทรัสต์ CPNREIT
หรื อผู้เช่าช่วงทรัพย์สินได้ ทําประกันภัยนันไว้
9 แล้ ว ให้ กองทรัสต์ CPNREIT ทําประกันภัยความรับผิดเฉพาะ
กรณีทีกองทรัสต์ CPNREIT อาจถูกไล่เบี 9ยให้ ต้องรับผิด
3) การทํ า ประกัน ภัย ประเภทต่าง ๆ ของกองทรั ส ต์ CPNREIT ให้ มี ก ารเอาประกัน ภัย ตลอดระยะเวลาที
กองทรัสต์ CPNREIT มีการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์นนั 9 ๆ
7.8 การทําธุรกรรมกับบุคคลทีเกียวโยงกัน จะมีการดําเนินการให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี 9
1) ในการทําธุรกรรมกับผู้จดั การกองทรัสต์ และ/หรื อ บุคคลทีเกียวโยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์ จะดําเนินการ
ให้ เป็ นไปตามสัญญาก่อตังทรั
9 สต์และกฎหมายทีเกียวข้ อง และเป็ นไปเพือประโยชน์ทีดีทีสุดของกองทรัสต์
CPNREIT
2) ธุรกรรมกับบุคคลทีเกียวโยงกันจะต้ องเป็ นธุรกรรมทีมีความสมเหตุสมผลและเป็ นธรรม
3) บุค คลที มี ส่วนได้ เสียในการทํ าธุร กรรมไม่ว่าทางตรงหรื อ ทางอ้ อ ม จะต้ อ งไม่เข้ ามามีส่วนร่ วมในการ
ตัดสินใจเข้ าทําธุรกรรม
4) การคิดค่าใช้ จ่ายทีเกิดจากการเข้ าทําธุรกรรมกับบุคคลทีเกียวโยงกัน ต้ องใช้ ราคาและอัตราทีเป็ นธรรมและ
มีความสมเหตุสมผล

8. ค่าตอบแทนผู้จดั การกองทรัสต์
กองทรัสต์ตกลงชําระค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายให้ แก่ผ้ จู ัดการกองทรัสต์ในการทําหน้ าทีผู้จัดการกองทรัสต์ตาม
ข้ อกํ า หนดและเงื อนไขแห่ ง สัญ ญาฉบับ นี โ9 ดยคํ า นวณเป็ นรายเดื อ น ทัง9 นี 9 ค่ า ตอบแทนดัง กล่ า วยัง ไม่ ร วมถึ ง ค่ า
ภาษี มลู ค่าเพิม ภาษี ธุรกิจเฉพาะ หรื อภาษี อืนใดในทํานองเดียวกัน ซึงมีรายละเอียดดังต่อไปนี 9
1) ค่าธรรมเนียมสําหรับการทําหน้ าทีของผู้จดั การกองทรัสต์ตามข้ อกําหนดและเงือนไขแห่งสัญญาฉบับนี 9 จะ
คิดอัตราไม่เกินร้ อยละ 1.00 (หนึงจุดศูนย์ศนู ย์) ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวม (Total Asset Value)
ทัง9 นี 9 อัตราค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรั สต์ ทีคํานวณได้ ในข้ อนีใ9 นแต่ละปี (ทัง9 นี 9 ไม่รวมค่าธรรมเนียม
เนืองจากการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึงอสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์ทีเกิดขึ 9นในปี นันๆ
9 (ถ้ ามี) ในข้ อ (2)
ข้ างล่างนี 9) หากคํานวณได้ ตํากว่า 15 ล้ านบาท (สิบห้ าล้ านบาท) ณ เดือนสุดท้ ายของปี บัญชีใดๆ ทรัสตีจะ
คิดค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรั สต์ ในอัต ราขัน9 ตํา 15 ล้ านบาท (สิบห้ าล้ านบาท) ต่อปี โดยผู้จัดการ
กองทรัสต์จะดําเนินการปรับปรุงยอดการคํานวณค่าธรรมเนียมผู้จดั การกองทรัสต์ดงั กล่าวในเดือนสุดท้ าย
ของรอบปี บัญชีนนเพื
ั 9 อให้ อตั ราค่าธรรมเนียมผู้จดั การกองทรัสต์ทีคํานวณได้ ในแต่ละปี เท่ากับ 15 ล้ านบาท
(สิบห้ าล้ านบาท) ต่อปี
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ในกรณีทีผู้จดั การกองทรัสต์ปฏิบตั ิหน้ าทีในรอบปี บัญชีใดไม่ครบระยะเวลาของปี บัญชีของกองทรัสต์ซึงทํา
ให้ ไม่สามารถคํานวณค่าธรรมเนียมผู้จดั การกองทรัสต์เป็ นรายปี ของปี บัญชีนนได้
ั 9 ผู้จัดการกองทรัสต์จะ
ดําเนินการคํานวณค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรั สต์ ในรอบปี บัญชี ดงั กล่าวตามสัดส่วนระยะเวลาทีได้
ปฏิบตั ิหน้ าทีจริ งในปี บัญชีนนั 9 (Pro Rata Basis) โดยจะกําหนดให้ อตั ราค่าธรรมเนียมผู้จดั การกองทรั สต์
ขันตํ
9 าเท่ากับ 15 ล้ านบาท (สิบห้ าล้ านบาท) ต่อปี และกําหนดให้ ระยะเวลา 1 (หนึง) ปี เท่ากับ 365 (สาม
ร้ อยหกสิบห้ า) วัน
2) ค่ า ธรรมเนี ย มเนื องจากการได้ ม าหรื อ จํ า หน่ า ยไปซึ งอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ข องกองทรั ส ต์ โดยจะได้ รั บ
ค่า ธรรมเนี ย มเนื องจากการได้ ม าซึงอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ข องกองทรั ส ต์ ใ นอัต ราร้ อยละ 1.50 ของมูล ค่า
อสังหาริ มทรัพย์ทีกองทรัสต์ได้ มา และจะได้ รับค่าธรรมเนียมเนืองจากการจําหน่ายไปซึงอสังหาริ มทรัพย์
ของกองทรัสต์ในอัตราร้ อยละ 0.75 ของมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ทีกองทรัสต์จําหน่ายไป ทังนี
9 9 ค่าธรรมเนียม
ในส่วนนี 9จะจ่ายให้ แก่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์เฉพาะในกรณีทีการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึงอสังหาริ มทรัพย์ของ
กองทรัสต์ดงั กล่าวเกิดขึ 9นเนืองจากการทีผู้จดั การกองทรัสต์เป็ นผู้ดําเนินการเพือให้ ได้ มาหรื อจําหน่ายไป
หรื อ เป็ นผู้เ สนอการได้ ม าหรื อ จํ า หน่ า ยไปดัง กล่า วให้ แ ก่ ก องทรั ส ต์ พิ จ ารณา โดยกองทรั ส ต์ จ ะจ่ า ย
ค่าตอบแทนดังกล่าวนี 9เมือการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึงอสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์แล้ วเสร็ จ
3) ผู้จดั การกองทรัสต์สามารถเบิกค่าใช้ จ่ายอืนๆ ในการไปตรวจสอบทรัพย์สนิ จากกองทรัสต์ได้ เช่น ค่าใช้ จา่ ย
ในการเดินทาง ค่าทีพัก และค่าใช้ จ่ายอืนใดทีเกิดขึ 9นระหว่างการตรวจสอบทรัพย์สิน ตามสมควร ตามที
จ่ายจริ ง ในอัตราไม่เกิน 30,000 (สามหมืน) บาทต่อครัง9 ทังนี
9 9 หากค่าใช้ จ่ายดังกล่าวมีอตั รามากกว่าทีระบุ
ไว้ คูส่ ญ
ั ญาจะมีการตกลงร่วมกันเป็ นกรณีไป
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8.2 ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
8.2.1 ภาพรวมการดําเนินธุรกิจ
บริ ษัท เซ็นทรั ลพัฒนา จํ ากัด (มหาชน) (“CPN”) ก่อตัง9 ขึน9 เมือวันที 17 มิถุนายน 2523 ด้ วยทุนจดทะเบียน
เริ มแรก …†† ล้ านบาท ภายใต้ ชือ “บริ ษัท เซ็นทรัล พลาซา จํากัด” มีวตั ถุประสงค์เพือพัฒนาและบริ หารศูนย์การค้ าขนาด
ใหญ่แบบครบวงจร โดยในปี ‡ˆ‡ˆ ได้ เปิ ดโครงการเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้ าว ซึงเป็ นศูนย์การค้ าแบบครบวงจรแห่งแรกใน
ประเทศไทย และได้ เปิ ดศูนย์การค้ าใหม่ เช่น เซ็นทรัลพลาซา รามอินทรา เซ็นทรัลพลาซา ปิ นเกล้ า ซึงเป็ นศูนย์การค้ า
อเนกประสงค์ พร้ อมอาคารสํานักงาน และเซ็นทรัล เซ็นเตอร์ พัทยา (ปั จจุบนั คือ เซ็นทรัลมารี น่า) ก่อนเข้ าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมือวันที 1 มีนาคม 2538 ด้ วยทุนจดทะเบียน ‰,††† ล้ านบาท มูลค่าหุ้นละ ‰† บาท
ปั จจุบนั CPN มีทุนจดทะเบียนชําระแล้ วทังสิ
9 9น 2,244,000,000 บาท มูลค่าหุ้นละ †.ˆ บาท โดยมีบริ ษัท เซ็นทรัลโฮลดิ 9ง
จํากัด และบุคคลในตระกูลจิราธิวฒ
ั น์เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่
8.2.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
CPN ประกอบธุรกิจพัฒนาโครงการศูนย์การค้ าและอสังหาริ มทรัพย์ประเภทอืนทีเกียวเนืองในรู ปแบบโครงการ
อสังหาริ มทรัพย์แบบผสม (Mixed-use Development) ประกอบด้ วย อาคารสํานักงาน โรงแรม และทีพักอาศัย เพือเพิม
มูลค่าให้ กบั โครงการ โดย ณ สิ 9นปี ‡ˆŠ† CPN มีอสังหาริ มทรัพย์ภายใต้ การบริ หาร ประกอบด้ วย ศูนย์การค้ า …‡ แห่ง อยู่
ในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ‰‹ แห่ง และในต่างจังหวัด 18 แห่ง อาคารสํานักงาน Œ แห่ง ในกรุ งเทพฯ โรงแรม ‡
แห่ง คือ โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี และโรงแรมฮิลตัน พัทยา และโครงการทีพักอาศัย ‰ แห่ง ใน
กรุ ง เทพฯ นอกจากนี 9 CPN ยัง มี ก ารลงทุน ในทรั ส ต์ เ พือการลงทุน ในสิท ธิ การเช่ าอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ CPN รี เ ทล โกรท
(CPNREIT) และกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN คอมเมอร์ เชียล โกรท (CPNCG)
การพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์ตา่ งๆ ของ CPN จะเริ มตังแต่
9 การจัดหาทีดินในทําเลและราคาทีเหมาะสมใน
การพัฒนาโครงการ การวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ ของโครงการ การควบคุมการออกแบบและบริ หารงานก่อสร้ าง การ
บริ หารงานขาย ตลอดจนเป็ นผู้บริ หารศูนย์การค้ าและอาคารสํานักงานหลังจากทีเปิ ดให้ บริ การแล้ ว รวมถึงการให้ บริ การ
ระบบสาธารณูปโภค ระบบรักษาความปลอดภัย และการให้ บริ การด้ านการรักษาความสะอาดภายในศูนย์การค้ าและ
อาคารสํานักงาน พร้ อมกันนี 9ยังประกอบธุรกิจทีเกียวเนืองและส่งเสริ มกัน อาทิ ศูนย์อาหาร ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์
สวนนํ 9า และสวนพักผ่อนภายในศูนย์การค้ าในบางโครงการเพืออํานวยความสะดวกแก่ลกู ค้ าทีเข้ ามาใช้ บริ การ โดยการ
เปิ ดให้ บริ การนันจะพิ
9
จารณาจากความเหมาะสมของทําเลทีตังและความต้
9
องการของกลุ่มลูกค้ าเป้าหมายเป็ นสําคัญ
สําหรับการบริ หารธุรกิจโรงแรม CPN ได้ วา่ จ้ างบริ ษัททีมีความชํานาญด้ านการบริ หารโรงแรมเป็ นผู้บริ หารโรงแรม เพือการ
บริ หารจัดการให้ เกิดประโยชน์สงู สุด
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8.2.3 ลักษณะการประกอบธุรกิจของแต่ ละโครงการ
CPN เป็ นเจ้ าของโครงการ

ศูนย์ การค้ า

อาคาร
สํานักงาน

เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้ าว
เซ็นทรัลพลาซา รามอินทรา
เซ็นทรัลมารี นา
(เดิมคือ เซ็นทรัล เซ็นเตอร์ พัทยา)
เซ็นทรัลพลาซา บางนา
เซ็นทรัลเวิลด์
เซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์
เซ็นทรัลพลาซา แจ้ งวัฒนะ
เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี
เซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี
เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น
เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย
เซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก
เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9
เซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ ธานี
เซ็นทรัลพลาซา ลําปาง
เซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี
เซ็นทรัลเฟสติวลั เชียงใหม่
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โรงแรม

อาคาร
ทีพักอาศัย

ศูนย์
อาหาร
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CPN เป็ นเจ้ าของโครงการ

ศูนย์ การค้ า

อาคาร
สํานักงาน

โรงแรม

อาคาร
สํานักงาน

โรงแรม

อาคาร
ทีพักอาศัย

ศูนย์
อาหาร

เซ็นทรัลเฟสติวลั หาดใหญ่
เซ็นทรัลเฟสติวลั สมุย
เซ็นทรัลพลาซา ศาลายา
เซ็นทรัลพลาซา ระยอง
เซ็นทรัลเฟสติวลั ภูเก็ต
เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต
เซ็นทรัลเฟสติวลั อีสต์วิลล์
เซ็นทรัลพลาซา นครศรี ธรรมราช
เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา
เซ็นทรัลพลาซา มหาชัย

CPN เป็ นผู้บริหารโครงการ

ศูนย์ การค้ า

เซ็นทรัลพลาซา ปิ นเกล้ า
เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3
เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2
เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต
เซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช
เซ็นทรัลเวิลด์

ส่วนที 2 หน้ า 44

อาคาร
ทีพักอาศัย

ศูนย์ อาหาร

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
8.3 ทรัสตี
8.3.1 ข้ อมูลทัวไป
ชือทรัสตี

:

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด

ทีตังสํ
9 านักงานใหญ่

:

เลขที 18 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ ค พลาซ่า ชัน9 7-8 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900

เลขทะเบียนบริ ษัท

:

0105535048398

โทรศัพท์

:

02-949-1500

โทรสาร

:

02-949-1501

Website

:

http://www.scbam.com/

ทุนจดทะเบียน

:

200,000,000 บาท

ทุนชําระแล้ ว

:

100,000,000 บาท

8.3.2 ใบอนุญาตทีเกียวข้ อง
ทรัสตีได้ รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจทรัสตีจากสํานักงาน ก.ล.ต. ในวันที 18 กันยายน 2556

8.3.3 หน้ าทีและความรับผิดชอบในการเป็ นทรัสตี
(1) ทรัสตีมีหน้ าทีจัดการกองทรัสต์ด้วยความซือสัตย์สจุ ริ ต และระมัดระวังเยียงผู้มีวิชาชีพ รวมทังด้
9 วยความ
ชํานาญ โดยปฏิบตั ิต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์อย่างเป็ นธรรม เพือประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม
รวมทัง9 ต้ อ งปฏิ บัติ ใ ห้ เ ป็ นไปตามกฎหมายที เกี ยวข้ อ ง สัญ ญาก่ อ ตัง9 ทรั ส ต์ วัต ถุป ระสงค์ ใ นการจัด ตัง9
กองทรัสต์ มติของผู้ถือหน่วยทรัสต์ และข้ อผูกพันทีได้ ให้ ไว้ เพิมเติมแก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ (ถ้ ามี)
(2) ทรัสตีมีหน้ าทีเข้ าร่ วมในการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ทกุ ครัง9 โดยหากมีการขอมติจากผู้ถือหน่วยทรัสต์เพือ
ดําเนินการอย่างใดอย่างหนึง ทรัสตีต้องปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี 9
2.1 ตอบข้ อซักถามและให้ ความเห็นเกี ยวกับการดําเนินการดังกล่าวหรื อเรื องทีขอมติว่าเป็ นไปตาม
สัญญาก่อตังทรั
9 สต์หรื อกฎหมายทีเกียวข้ องหรื อไม่
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2.2 ทักท้ วงและแจ้ งให้ ผ้ ูถือหน่วยทรั สต์ ทราบว่าการดําเนินการดังกล่าวหรื อเรื องทีขอมติไม่สามารถ
กระทําได้ หากไม่เป็ นไปตามสัญญาก่อตังทรั
9 สต์หรื อกฎหมายทีเกียวข้ อง
(3) ทรัสตีมีหน้ าทีบังคับชําระหนี 9หรื อดูแลให้ มีการบังคับชําระหนี 9เพือให้ เป็ นไปตามข้ อสัญญาระหว่างกองทรัสต์
กับบุคคลอืน
(4) ในกรณีทีไม่มีผ้ จู ดั การกองทรัสต์ หรื อมีเหตุทีทําให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าทีได้ ให้ ทรั สตี
เข้ า จัด การกองทรั ส ต์ ไ ปพลางก่ อ นจนกว่า จะมี ก ารแต่ ง ตัง9 ผู้จัด การกองทรั ส ต์ ร ายใหม่ ทัง9 นี 9 ภายใต้
หลักเกณฑ์ตามทีกําหนดไว้ ในประกาศที กร. 14/2555 โดยให้ ทรัสตีมีหน้ าทีจัดการกองทรัสต์ตามความ
จําเป็ นเพือป้องกัน ยับยัง9 หรื อจํากัดมิให้ เกิดความเสียหายร้ ายแรงต่อประโยชน์ของกองทรัสต์หรื อผู้ถือ
หน่วยทรัสต์โดยรวมและดําเนินการตามอํานาจหน้ าทีทีระบุไว้ ในสัญญาก่อตังทรั
9 สต์และ พ.ร.บ. ทรัสต์ฯ ใน
การดําเนินการดังกล่าว ทรัสตีอาจมอบหมายให้ บุคคลอืนจัดการกองทรัสต์แทนในระหว่างนันก็
9 ได้ ทังนี
9 9
ภายในขอบเขต หลักเกณฑ์ และเงื อนไขทีสัญญาก่อตัง9 ทรั สต์ ได้ ระบุไว้ รวมทัง9 มีอํานาจในการจัดให้ มี
ผู้จดั การกองทรัสต์รายใหม่ตามอํานาจหน้ าทีในสัญญาก่อตังทรั
9 สต์และ พ.ร.บ. ทรัสต์ฯ หรื อประกาศหรื อ
ข้ อกําหนดอืนใดทีเกียวข้ อง และทีได้ แก้ ไขเพิมเติม
(5) ทรัสตีมีสิทธิ หน้ าที และความรับผิดชอบในการจัดการกองทรัสต์ตามข้ อกําหนดและเงือนไขของกฎหมาย
หลักทรัพย์และกฎหมายอืนทีเกียวข้ อง
(6) ในกรณีทีกองทรัสต์มีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สนิ อืนทีมิใช่ทรัพย์สนิ หลัก การจัดการลงทุนในทรัพย์สนิ อืน
ดัง กล่า วอาจดํ า เนิ น การโดยทรั ส ตี ผู้จัด การกองทรั ส ต์ หรื อ บุค คลอื นที ทรั ส ตี ห รื อ ผู้จัด การกองทรั ส ต์
มอบหมายโดยจะเป็ นไปตามทีระบุไว้ ในสัญญาก่อตังทรั
9 สต์ โดยในกรณีทีมอบหมายให้ บุคคลอืนทีมิใช่
ผู้จัด การกองทรั ส ต์ เ ป็ นผู้ รั บ ดํ า เนิ น การ ต้ อ งปฏิ บัติ ใ ห้ เ ป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ ที กํ า หนดในประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้ วยการให้ บคุ คลอืนเป็ นผู้รับดําเนินการในงานทีเกียวข้ องกับการประกอบ
ธุรกิ จ ในส่วนทีเกียวกับการให้ บุคคลอืนเป็ นผู้รับดําเนินการในงานทีเกียวกับการลงทุนของกองทุนโดย
อนุโลม
(7) ในกรณี ทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสํานักงาน ก.ล.ต. หรื อหน่วยงานอืนใดทีมีอํานาจตามกฎหมายที
เกี ยวข้ อ ง ออกกฎหมาย ระเบี ย บ ประกาศ ข้ อ บัง คับ คํ า สัง หนัง สื อ เวี ย น คํ า ผ่ อ นผัน ยกเลิ ก หรื อ
เปลียนแปลง แก้ ไข หรื อเพิมเติมกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้ อบังคับ คําสังทีใช้ อยู่ในปั จจุบนั อันทําให้
ต้ องมีการแก้ ไขเปลียนแปลงสัญญาก่อตังทรั
9 สต์ ทรัสตีจะต้ องดําเนินการตามทีสัญญาก่อตังทรั
9 สต์กําหนด
เพือแก้ ไข เปลียนแปลง เพิมเติมสัญญาก่อตัง9 ทรั สต์ ได้ เพื อให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ
ข้ อบังคับ คําสังทีเปลียนแปลงหรื อแก้ ไขเพิมเติมดังกล่าวโดยไม่ต้องขอมติจากผู้ถือหน่วยทรัสต์
(8) ห้ ามมิให้ ทรัสตีนําหนี 9ทีตนเป็ นลูกหนี 9บุคคลภายนอกอันมิได้ เกิดจากการปฏิบตั ิหน้ าทีเป็ นทรัสตีไปหักกลบ
ลบหนี 9กับหนี 9ทีบุคคลภายนอกเป็ นลูกหนี 9ทรัสตีอนั สืบเนืองมาจากการจัดการกองทรัสต์ ทังนี
9 9 การกระทําที
ฝ่ าฝื นข้ อห้ ามนี 9 ให้ การกระทําเช่นนันตกเป็
9
นโมฆะ
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(9) ในกรณีทีทรัสตีเข้ าทํานิติกรรมหรื อทําธุรกรรมต่าง ๆ กับบุคคลภายนอกเพือประโยชน์ของกองทรัสต์ ให้ ทรัส
ตีแจ้ งต่อบุคคลภายนอกทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเมือเข้ าทํานิติกรรมหรื อธุรกรรมกับบุคคลภายนอกว่า
เป็ นการกระทําในฐานะทรัสตี
(10) ให้ ท รั ส ตี จัดทํ าบัญชี ท รั พ ย์ สินของกองทรั ส ต์ แยกต่างหากจากทรั พย์ สิน และบัญชี อืน ๆ ของทรั ส ตี ใน
กรณีทรัสตีจดั การกองทรัสต์หลายกอง ต้ องจัดทําบัญชีทรัพย์สินของกองทรัสต์แต่ละกองแยกต่างหากออก
จากกัน และบันทึกบัญชีให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนและเป็ นปั จจุบนั รวมทังแยกกองทรั
9
สต์ไว้ ตา่ งหากจากทรัพย์สิน
ส่วนตัวของทรัสตีและทรัพย์สนิ อืนทีทรัสตีครอบครองอยู่
(11) ในกรณีทีทรัสตีมิได้ ดําเนินการให้ เป็ นไปตามข้ อ (10) จนเป็ นเหตุให้ กองทรัสต์ปะปนอยู่กบั ทรัพย์สินทีเป็ น
ส่วนตัวของทรัสตีจนมิอาจแยกได้ ว่าทรัพย์สินใดเป็ นของกองทรัสต์และทรั พย์สินใดเป็ นทรัพย์สินทีเป็ น
ส่วนตัวของทรัสตีเอง ให้ สนั นิษฐานว่า
2.1 ทรัพย์สนิ ทีปะปนกันอยูน่ นเป็
ั 9 นของกองทรัสต์
2.2 ความเสียหายและหนี 9ทีเกิดจากการจัดการทรัพย์สนิ ทีปะปนกันอยูน่ นเป็
ั 9 นความเสียหายและหนี 9ทีเป็ น
ส่วนตัวของทรัสตี
2.3 ผลประโยชน์ทีเกิดจากการจัดการทรัพย์สนิ ทีปะปนกันอยูน่ นเป็
ั 9 นของกองทรัสต์
ทรัพย์สินทีปะปนกันอยูต่ ามวรรคหนึง ให้ หมายความรวมถึงทรัพย์สินทีถูกเปลียนรู ปหรื อถูกเปลียนสภาพ
ไปจากทรัพย์สนิ ทีปะปนกันอยูน่ นด้
ั 9 วย
(12) ในกรณีทีทรัสตีมิได้ ดําเนินการให้ เป็ นไปตามข้ อ (10) จนเป็ นเหตุให้ กองทรัสต์แต่ละกองปะปนกันจนมิอาจ
แยกได้ ว่าทรัพย์สินใดเป็ นของกองทรัสต์ใด ให้ สนั นิษฐานว่าทรัพย์สินนัน9 รวมทังทรั
9 พย์สินทีถูกเปลียนรู ป
หรื อถูกเปลียนสภาพไปจากทรัพย์สินนันและประโยชน์
9
ใด ๆ หรื อหนี 9สินทีเกิดขึ 9นจากการจัดการทรัพย์สิน
ดังกล่าว เป็ นของกองทรัสต์แต่ละกองตามสัดส่วนของทรัพย์สนิ ทีนํามาเป็ นต้ นทุนทีปะปนกัน
(13) การใช้ อํานาจและการปฏิบตั ิหน้ าทีของทรัสตีในการจัดการกองทรัสต์เป็ นเรื องเฉพาะตัวของทรัสตี ทรัสตีจะ
มอบหมายให้ ผ้ อู ืนจัดการกองทรัสต์มิได้ เว้ นแต่
2.1 สัญญาก่อตังทรั
9 สต์กําหนดไว้ เป็ นอย่างอืน
2.2 การทําธุรกรรมทีมิใช่เรื องทีต้ องทําเฉพาะตัวและไม่จําเป็ นต้ องใช้ วิชาชีพเยียงทรัสตี
2.3 การทําธุรกรรมทีโดยทัวไปผู้เป็ นเจ้ าของทรัพย์สินซึงมีทรัพย์สินและวัตถุประสงค์ของการจัดการใน
ลักษณะทํานองเดียวกันกับกองทรัสต์จะพึงกระทําในการมอบหมายให้ บคุ คลอืนจัดการแทน
2.4 การเก็บรักษาทรัพย์สนิ การจัดทําสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ รวมถึงการติดตามการจ่ายเงินปั นผล
หรื อการปฏิบตั ิงานด้ านการสนับสนุนให้ บริ ษัทในเครื อของทรัสตี หรื อผู้จัดการกองทรัสต์ หรื อนาย
ทะเบียนรายอืนทีได้ รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ดําเนินการได้
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2.5 เรื องอืนใดทีผู้จดั การกองทรัสต์เป็ นผู้รับผิดชอบและดําเนินการตามทีกําหนดไว้ ในสัญญาก่อตัง9 ทรัสต์
หรื อหลักเกณฑ์ในประกาศที ทจ. 49/2555 ประกาศที กร. 14/2555 และประกาศที สช. 29/2555 หรื อ
ประกาศหรื อข้ อกําหนดอืนใดทีเกียวข้ อง และทีได้ แก้ ไขเพิมเติม
ในกรณีทีทรัสตีฝ่าฝื นบทบัญญัติตามวรรคหนึง ให้ การทีทําไปนันผู
9 กพันทรัสตีเป็ นการส่วนตัวไม่ผูกพัน
กองทรัสต์
(14) ในกรณีทีทรัสตีมอบหมายให้ ผ้ อู ืนจัดการกองทรัสต์โดยชอบตามข้ อ (13) ทรัสตีต้องเลือกผู้รับมอบหมาย
ด้ วยความรอบคอบและระมัดระวัง รวมทังต้
9 องกํากับและตรวจสอบการจัดการแทนอย่างเพียงพอ และต้ อง
กํากับดูแล โดยจะกําหนดมาตรการในการดําเนินงานเกียวกับการมอบหมายงานตามหลักเกณฑ์ทีกําหนด
ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที กข. 1/2553 เรื อง ระบบงาน การติดต่อผู้ลงทุน และการประกอบธุรกิจ
โดยทัวไปของทรัสตี หรื อประกาศหรื อข้ อกําหนดอืนใดทีเกียวข้ อง และทีได้ แก้ ไขเพิมเติม ดังนี 9
2.1 การคัดเลือกผู้ทีสมควรได้ รับมอบหมายโดยพิจารณาถึงความพร้ อมด้ านระบบงานและบุคลากรของผู้
ทีได้ รับมอบหมายตลอดจนการขัดกันทางผลประโยชน์ของผู้รับมอบหมายงานและกองทรัสต์
2.2 การควบคุมและประเมินผลการปฏิบตั ิของผู้ได้ รับมอบหมายงาน
2.3 การดําเนินการของทรัสตีเมือปรากฏว่าผู้ทีได้ รับมอบหมายไม่เหมาะสมทีจะได้ รับมอบหมายงานอีก
ต่อไป
ทังนี
9 9 คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศกําหนดรายละเอียดในการปฏิบตั ิของทรัสตีในกรณีดงั กล่าวได้
(15) ในกรณีทีมีการเปลียนแปลงทรัสตี หากทรัสตีรายใหม่พบว่าก่อนทีทรัสตีรายใหม่เข้ ารับหน้ าที มีการจัดการ
กองทรัสต์ทีไม่เป็ นไปตามทีกําหนดไว้ ในสัญญาก่อตังทรั
9 สต์หรื อ พ.ร.บ. ทรัสต์ฯ จนเป็ นเหตุให้ กองทรัสต์
เสียหาย ให้ ทรัสตีรายใหม่ดําเนินการดังต่อไปนี 9
2.1 เรี ยกร้ องค่าเสียหายจากทรัสตีรายทีต้ องรับผิด
2.2 ติดตามเอาทรัพย์สินคืนจากบุคคลภายนอก ไม่ว่าบุคคลนันจะได้
9
ทรัพย์สินมาโดยตรงจากทรัสตีราย
เดิมหรื อไม่ และไม่วา่ ทรัพย์สนิ ในกองทรัสต์จะถูกเปลียนรูปหรื อถูกเปลียนสภาพไปเป็ นทรัพย์สนิ อย่าง
อืนก็ตาม เว้ นแต่บคุ คลดังกล่าวจะได้ มาโดยสุจริ ต เสียค่าตอบแทนและไม่ร้ ู หรื อไม่มีเหตุอนั ควรรู้ ว่า
ทรัพย์สนิ นันได้
9 มาจากการจัดการกองทรัสต์โดยมิชอบ
(16) ในการจัดการกองทรัสต์และการมอบหมายให้ ผ้ อู ืนจัดการกองทรัสต์โดยชอบตามข้ อ (13) หากมีค่าใช้ จ่าย
หรื อทรัสตีต้องชําระเงินหรื อทรัพย์สินอืนให้ กบั บุคคลภายนอกด้ วยเงินหรื อทรัพย์สนิ ทีเป็ นส่วนตัวของทรัสตี
เองโดยชอบตามความจําเป็ นอันสมควร ให้ ทรัสตีมีสิทธิได้ รับเงินหรื อทรัพย์สินคืนจากกองทรัสต์ได้ เว้ นแต่
สัญญาก่อตังทรั
9 สต์จะกําหนดไว้ เป็ นอย่างอืน
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สิทธิทีจะได้ รับเงินหรื อทรัพย์สินคืนตามวรรคหนึง ย่อมเป็ นบุริมสิทธิทีทรัสตีมีอยูก่ ่อนผู้ถือหน่วยทรัสต์และ
บุคคลภายนอกทีมีทรัพยสิทธิ หรื อสิทธิ ใด ๆ เหนือกองทรัสต์ และเป็ นสิทธิ ทีอาจบังคับได้ ในทันทีโดยไม่
จํ าต้ องรอให้ มีการเลิกทรั สต์ และในกรณีทีมีความจํ าเป็ นต้ องเปลียนรู ป หรื อเปลียนสภาพทรัพย์ สินใน
กองทรัสต์เพือให้ มีเงินหรื อทรัพย์สินคืนแก่ทรัสตี ให้ ทรัสตีมีอํานาจดําเนินการดังกล่าวได้ แต่ต้องกระทําโดย
สุจริ ต และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสํานักงาน ก.ล.ต.
กําหนด
(17) ห้ ามมิให้ ทรัสตีใช้ สิทธิตามข้ อ (16) จนกว่าทรัสตีจะได้ ชําระหนี 9ทีมีอยูต่ ่อกองทรัสต์จนครบถ้ วนแล้ ว เว้ นแต่
เป็ นหนี 9ทีอาจหักกลบลบหนี 9กันได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
(18) ในกรณีทีทรัสตีจดั การกองทรัสต์ไม่เป็ นไปตามทีกําหนดในสัญญาก่อตังทรั
9 สต์หรื อ พ.ร.บ. ทรัสต์ฯ ทรัสตี
ต้ องรับผิดต่อความเสียหายทีเกิดขึ 9นแก่กองทรัสต์
ในกรณีทีมีความจําเป็ นและมีเหตุผลอันสมควรเพือประโยชน์ของกองทรัสต์ ทรัสตีอาจขอความเห็นชอบ
จากสํานักงาน ก.ล.ต. ก่อนทีจะจัดการกองทรัสต์เป็ นอย่างอืนให้ ต่างไปจากทีกําหนดไว้ ในสัญญาก่อตัง9
ทรัสต์ได้ และหากทรัสตีได้ จดั การตามทีได้ รับความเห็นชอบนันด้
9 วยความสุจริ ตและเพือประโยชน์ทีดีทีสุด
ของกองทรัสต์แล้ ว ทรัสตีไม่จําต้ องรับผิดตามวรรคหนึง
(19) ทรัสตีมีหน้ าทีดูแลให้ สญ
ั ญาก่อตังทรั
9 สต์มีสาระสําคัญเป็ นไปตามกฎหมายทีเกียวข้ อง โดยในกรณีทีมีการ
แก้ ไขเปลียนแปลงสัญญาก่อตังทรั
9 สต์ ให้ ทรัสตีดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี 9
(19.1) ดูแลให้ การแก้ ไขเปลียนแปลงสัญญาก่ อตัง9 ทรั สต์ เป็ นไปตามวิธีการและเงื อนไขทีกํ าหนดไว้ ใ น
สัญญาก่อตังทรั
9 สต์ และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดไว้ ในกฎหมายทีเกียวข้ อง
(19.2) ในกรณี ทีการแก้ ไขเปลียนแปลงสัญญาก่อตังทรั
9 สต์ ไม่เป็ นไปตามข้ อ (19) และ (19.1) ให้ ทรั สตี
ดําเนินการให้ เป็ นไปตามอํานาจหน้ าทีทีระบุไว้ ในสัญญาก่อตังทรั
9 สต์ และตาม พ.ร.บ. ทรัสต์เพือ
ดูแลรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม
(19.3) ในกรณีทีหลักเกณฑ์เกียวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์หรื อการจัดการกองทรัสต์ทีออกตาม พ.ร.บ.
หลักทรัพย์ฯ และ พ.ร.บ. ทรัสต์ฯ มีการแก้ ไขเปลียนแปลงในภายหลัง และสัญญาก่อตัง9 ทรัสต์มี
ข้ อกําหนดทีไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว ให้ ทรัสตีดําเนินการเพือแก้ ไขเปลียนแปลงสัญญา
ก่อตังทรั
9 สต์ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ นนั 9 ตามวิธีการทีกําหนดในสัญญาก่อตังทรั
9 สต์ หรื อตามที
สํานักงาน ก.ล.ต. มีคําสังตามมาตรา 21 แห่ง พ.ร.บ. ทรัสต์ฯ
(20) ทรั สตีมีหน้ าทีติดตาม ดูแล และตรวจสอบให้ ผ้ ูจัดการกองทรั สต์ ห รื อ ผู้ได้ รั บมอบหมายรายอืน (ถ้ ามี)
ดําเนินการในงานทีได้ รับมอบหมายให้ เป็ นไปตามสัญญาก่อตังทรั
9 สต์ สัญญาอืนทีเกียวข้ อง และประกาศ
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อืนทีเกียวข้ องตามทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด การติดตาม ดูแล และตรวจสอบ
ข้ างต้ น ให้ หมายความรวมถึงการทําหน้ าทีดังต่อไปนี 9ด้ วย
(20.1) ดูแ ลให้ ก ารบริ ห ารจัด การกองทรั ส ต์ ก ระทํ า โดยผู้จัด การกองทรั ส ต์ ที ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. ตลอดระยะเวลาทีกองทรัสต์ตงอยู
ั9 ่
(20.2) ติดตามดูแลและดําเนินการตามทีจําเป็ นเพือให้ ผ้ รู ับมอบหมายมีลกั ษณะและปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ทีกําหนดในสัญญาก่อตังทรั
9 สต์และกฎหมายทีเกียวข้ อง ซึงรวมถึงการถอดถอนผู้รับ
มอบหมายรายเดิม และการแต่งตังผู
9 ้ รับมอบหมายรายใหม่
(20.3) ควบคุม ดูแ ลให้ การลงทุน ของกองทรั ส ต์ เ ป็ นไปตามทีระบุไ ว้ ใ นสัญ ญาก่ อตัง9 ทรั ส ต์ กฎหมายที
เกียวข้ อง รวมถึงหนังสือชี 9ชวน
(20.4) ควบคุมดูแลให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลของกองทรัสต์อย่างถูกต้ องครบถ้ วนตามทีกําหนดในสัญญา
ก่อตังทรั
9 สต์และกฎหมายทีเกียวข้ อง
(20.5) แสดงความเห็นเกียวกับการดําเนินการหรื อการทําธุรกรรมเพือกองทรัสต์ของผู้จดั การกองทรัสต์ และ
ผู้รับมอบหมายรายอืน (ถ้ ามี) เพือประกอบการขอมติทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ การเปิ ดเผยข้ อมูล
ของกองทรัสต์ตอ่ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ หรื อเมือสํานักงาน ก.ล.ต. ร้ องขอ
(21) ในกรณีทีปรากฏว่าผู้จัดการกองทรัสต์กระทําการ หรื องดเว้ นกระทําการ จนก่อให้ เกิดความเสียหายแก่
กองทรัสต์ หรื อไม่ปฏิบตั ิหน้ าทีตามสัญญาก่อตังทรั
9 สต์หรื อกฎหมายทีเกียวข้ อง ให้ ทรัสตีมีหน้ าที ดังนี 9
(21.1) รายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 5 (ห้ า) วันทําการนับแต่ร้ ูหรื อพึงรู้ถึงเหตุการณ์ดงั กล่าว
(21.2) ดําเนินการแก้ ไข ยับยัง9 หรื อเยียวยาความเสียหายทีเกิดขึ 9นแก่กองทรัสต์ ตามทีเห็นสมควร
(22) ในกรณีทีทรัสตีเป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์ในกองทรัสต์ หากต้ องมีการออกเสียงหรื อดําเนินการใด ๆ ในฐานะผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ ให้ ทรัสตีคํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม และตังอยู
9 บ่ นหลัก
แห่งความซือสัตย์สจุ ริ ต และความรอบคอบระมัดระวัง รวมถึงไม่ก่อให้ เกิดความขัดแย้ งหรื อกระทบต่อการ
ปฏิบตั ิหน้ าทีในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์
(23) ทรัสตีมีหน้ าทีจัดทําสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยทรัสตีอาจมอบหมายให้ ตลาดหลักทรัพย์หรื อผู้ได้ รับ
ใบอนุญาตให้ บริ การเป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์ตามพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ดําเนินการแทนได้ โดยเมือมีการ
มอบหมายผู้อืนเป็ นนายทะเบียนหน่วยทรั สต์ ทรั สตีมีหน้ าทีกํ ากับดูแลให้ ผ้ ูทีได้ รับมอบหมายดังกล่าว
ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ในสัญญาก่อตังทรั
9 สต์ และกฎหมายหลักทรัพย์ เว้ นแต่มีการจัดทําหลักฐานตาม
ระบบและระเบียบข้ อบังคับของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในส่วนทีเกียวข้ องกับนายทะเบียนหลักทรัพย์
(24) ทรั สตีต้องจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิ ในหน่วยทรัสต์ หรื อใบหน่วยทรั สต์มอบให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยทรัสต์ตาม
หลักเกณฑ์ทีกําหนดในสัญญาก่อตังทรั
9 สต์ และกฎหมายหลักทรัพย์
(25) ในกรณีทีผู้ถือหน่วยทรัสต์ขอให้ ทรัสตีหรื อนายทะเบียนหลักทรัพย์ออกหลักฐานสิทธิในหน่วยทรัสต์ใหม่หรื อ
ใบหน่วยทรัสต์ใหม่แทนหลักฐานเก่าทีสูญหายลบเลือน หรื อชํารุดในสาระสําคัญ ให้ ทรัสตีมีหน้ าทีออกหรื อ
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ดําเนินการให้ มีการออกหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยทรัสต์หรื อใบหน่วยทรัสต์ใหม่ให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยทรัสต์
ภายในเวลาอันควร
ทังนี
9 9 ผู้ถือหน่วยทรัสต์สามารถดูรายละเอียดเกียวกับขอบเขตอํานาจหน้ าทีและความรับผิดชอบของทรัสตีใน
สัญญาก่อตังทรั
9 สต์

8.3.4 ค่ าธรรมเนียมทีได้ รับจากการทําหน้ าทีเป็ นทรัสตี
ค่าธรรมเนียมสําหรับการทําหน้ าทีทรัสตี คิดในอัตราไม่เกินร้ อยละ 1 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์รวม ทังนี
9 9 ไม่รวม
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนรวมหรื อค่าธรรมเนียมตราสารอืนใดทีกองทรั สต์ CPNREIT สามารถเข้ าลงทุนและได้
พิจารณาเข้ าลงทุน เนืองจากการรับหน้ าทีเป็ นผู้จดั การกองทุนรวมหรื อผู้ออกตราสารดังกล่าว
ทังนี
9 9 อัตราค่าธรรมเนียมทรัสตีทีคํานวณได้ ในแต่ละปี หากคํานวณได้ ตํากว่า 20,000,000 บาท ณ เดือนสุดท้ าย
ของปี บัญชีใด ๆ ทรัสตีจะคิดค่าธรรมเนียมทรัสตีในอัตราขันตํ
9 า 20,000,000 บาทต่อปี โดยทรัสตีจะดําเนินการปรับปรุ ง
ยอดการคํานวณค่าธรรมเนียมทรัสตีดงั กล่าวในเดือนสุดท้ ายของรอบปี บัญชีนนเพื
ั 9 อให้ อตั ราค่าธรรมเนียมทรัสตีทีคํานวณ
ได้ ในแต่ละปี เท่ากับ 20,000,000 บาทต่อปี
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9. การกํากับดูแลกิจการ
ผู้จดั การกองทรัสต์ตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการ เนืองจากเห็นว่าเป็ นสิงทีมีความจําเป็ นต่อ
การบริ หารกองทรัสต์และเป็ นการสร้ างความเชือมันให้ กบั ผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประกอบกับเป็ นการช่วยให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ นัก
ลงทุน รวมถึงสาธารณชนได้ รับ ทราบและสามารถตรวจสอบการบริ หารงานของผู้จัดการกองทรั สต์ ได้ โดยผู้จัดการ
กองทรัสต์ได้ ดําเนินการบริ หารกองทรัสต์ให้ เป็ นไปตามกฎหมายและสัญญาการก่อตังทรั
9 สต์และหลักเกณฑ์ทีเกียวข้ อง
รวมถึงการปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี เพือเป็ นแนวทางในการนํานโยบายดังกล่าวไปใช้ เพือให้ เกิดผลอย่าง
เป็ นรูปธรรม
9.1 นโยบายกํากับดูแลกิจการ
บริ ษัทฯ มีนโยบายปฏิบตั ิตามกฎหมายของหลักทรัพย์ ประกาศ กฎเกณฑ์ คําสัง หรื อหนังสือเวียนตามทีได้ แก้ ไข
หรื อออกโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย(“ต.ล.ท.”) อย่างเคร่งครัด โดยบริ ษัทกําหนดนโยบายให้ กรรมการและผู้บริ หาร จัดทํารายงานความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ รวมถึงรายงานการซื 9อขายหน่วยทรัสต์มายังฝ่ ายบริ หารความเสียงและกํากับควบคุม เพือนําส่งรายงาน
การถือหลักทรัพย์ให้ กบั สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
9.2 การประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัทฯได้ กําหนดให้ มีการประชุมคณะกรรมการเพือพิจารณากิจการทัวไปของบริ ษัทฯและกองทรัสต์อย่างน้ อย
ไตรมาสละ 1 ครัง9 โดยมีกระบวนการประชุมคณะกรรมการดังต่อไปนี 9
1. บริ ษัทฯจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุมพร้ อมเอกสารประกอบการประชุมทีมีเนื 9อหา
จําเป็ นเพียงพอสําหรับประกอบการพิจารณาให้ กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้ าก่อนการประชุม เพือให้ กรรมการ
มีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้ อมูลก่อนการประชุมทุกรัง9
2. ในการนํ า เสนอเรื องที เป็ นวาระต่อ ที ประชุมคณะกรรมการ เป็ นเรื องเกี ยวกับ ให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ
พิจารณารับทราบหรื ออนุมตั ิการดําเนินการในการดําเนินงานต่างๆ ได้ แก่ ผลประกอบการของบริ ษัทฯ และ
กองทรัสต์ งบประมาณประจําปี ของกองทรัสต์ การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนแก่ผ้ ูถือหน่วยทรัสต์ การจัด
ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ การลงทุนในทรัพย์สินเพิมเติม การเข้ าทํารายการทีเกียวโยงกัน การทําแผนธุรกิจ
และการลงทุน ตลอดจนความคืบหน้ าในการดําเนินการตามแผนธุรกิจ เป็ นต้ น
3. ในการประชุมทุกครัง9 ต้ องมีกรรมการเข้ าร่วมประชุมเกินกว่ากึงหนึงของจํานวนกรรมการทังหมด
9
กรรมการแต่
ละท่านสามารถลงคะแนนเสียงและมติทงปวงของคณะกรรมการจะชี
ั9
9ขาดตามเสียงข้ างมากของกรรมการที
เข้ าร่วมประชุม โดยกรรมการทีมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในเรื องใดจะไม่มีสทิ ธิออกเสียงในเรื องนัน9 ๆ
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4. ในการประชุม ประธานกรรมการจะทําหน้ าทีดูแลจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอทีฝ่ ายบริ หารจะนําเสนอเอกสาร
และข้ อมูลเพืออภิปรายปั ญหาสําคัญ และให้ มีเวลาเพียงพอสําหรั บคณะกรรมการทีจะอภิปรายประเด็น
สําคัญ โดยกรรมการทุกท่านมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและเสนอวาระการประชุม
5. บริ ษัทฯ จัดให้ มีการบันทึกรายงานการประชุม การจัดเก็บเอกสารเกียวกับการประชุมให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนและ
สามารถตรวจสอบได้ และดําเนินการจัดเก็บรายงานการประชุมทีผ่านการรับรองจากทีประชุมคณะกรรมการ
เพือเป็ นหลักฐานต่อไป
9.3 การดูแลเรืองการใช้ ข้อมูลภายใน
ฝ่ ายบริ หารความเสียงและกํากับควบคุม จะดําเนินการจัดให้ มีมาตรการและแนวทางดําเนินการในการป้องกัน
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ระหว่างกองทรั สต์ กับบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง ทัง9 นี 9 เพือรั กษาประโยชน์ ทีดีทีสุดของ
กองทรัสต์ และผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม ซึงจะมีการดําเนินการในด้ านต่าง ๆ ดังนี 9
1) การเปิ ดเผยข้ อมูลการมีส่วนได้ เสียของกรรมการและผู้บริหาร
1. ฝ่ ายบริ หารความเสียงและกํากับควบคุมมีหน้ าทีจัดส่งแบบแสดงข้ อมูลการเปิ ดเผยส่วนได้ เสียให้ กรรมการ
และผู้บริ หารเพือเปิ ดเผยส่วนได้ เสียของตนก่อนเข้ ารับตําแหน่ง และในทุก ๆ ครัง9 ทีมีการเปลียนกรรมการ
หรื อผู้บริ หาร เพือให้ ทราบถึงบุคคลทีอาจเกียวโยงกับกองทรัสต์ทงหมด
ั9
รวมถึงรายงานการถือหลักทรัพย์
ของตนและของคู่ส มรส รวมทัง9 บุต รที ยัง ไม่บ รรลุนิ ติ ภ าวะ ซึงถื อ หน่ว ยทรั ส ต์ ที บริ ษั ท ฯ เป็ นผู้จัด การ
กองทรัสต์อยู่ ตลอดจนรายงานการเปลียนแปลงการถือหลักทรัพย์ดงั กล่าว
2. กรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทมีหน้ าทีรายงานให้ ฝ่ายบริ หารความเสียงและกํากับควบคุมทราบถึงการมี
ส่วนได้ เสียของตนและของผู้ทีเกียวข้ อง อันเนืองมาจากการบริ หารจัดการกองทรัสต์โดยไม่ชกั ช้ า เมือได้ รับ
แบบแสดงรายการหรื อเมือตนเองได้ ทราบถึงการมีส่วนได้ ส่วนเสียนัน9 ฝ่ ายบริ หารความเสียงและกํากับ
ควบคุมกําหนดให้ กรรมการและผู้บริ หารรายงานการซื 9อขายหน่วยทรั สต์ต่อฝ่ ายบริ หารความเสียงและ
กํากับควบคุม ภายใน 3 วันทําการภายหลังการซื 9อ ขาย โอนหน่วยทรัสต์
3. เมือได้ รับข้ อมูล ฝ่ ายบริ หารความเสียงและกํากับควบคุมมีหน้ าทีตรวจสอบข้ อมูลทีกรรมการและผู้บริ หาร
เปิ ดเผย และตรวจสอบการเปลียนแปลงในส่วนได้ เสีย ซึงการตรวจสอบรวมถึงการสอบถามและตรวจสอบ
กับเว็บไซต์ของหน่วยงานทีเกียวข้ องหรื อแหล่งข้ อมูลสาธารณะทีเชือถือได้ เพือยืนยันความครบถ้ วนถูกต้ อง
ของข้ อมูลทีกรรมการและผู้บริ หารเปิ ดเผยในแบบแสดงข้ อมูลการเปิ ดเผยส่วนได้ เสีย
4. เมือตรวจสอบกับแหล่งข้ อมูลสาธารณะทีเชือถือได้ แล้ ว ฝ่ ายบริ หารความเสียงและกํากับควบคุมจะบันทึก
หรื อพิมพ์ผลการตรวจสอบออกมาจัดเก็บไว้ เป็ นหลักฐานคู่กบั แบบแสดงข้ อมูลการเปิ ดเผยส่วนได้ เสียที
กรรมการและผู้บริ หารเปิ ดเผยด้ วยตนเอง เพือประกอบการตรวจสอบ
2) ระบบแนวทางการป้องกันการล่ วงรู้และการใช้ ประโยชน์ จากข้ อมูลภายใน
บริ ษัทฯ กําหนดแนวทางการป้องกันการล่วงรู้และการใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลภายในดังต่อไปนี 9
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1. มีการกําหนดนโยบายจรรยาบรรณ และหลักปฏิบตั ิของพนักงาน โดยเฉพาะในเรื องการใช้ ประโยชน์จาก
ข้ อมูลภายในไว้ เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร มีการสือสารให้ แก่บคุ ลากรทีเข้ าใหม่ของบริ ษัทฯ ได้ อ่าน รับทราบ
และลงนามในวันแรกทีเริ มปฏิบตั ิงาน และลงนามใหม่ทกุ ครัง9 เมือมีการเปลียนแปลง
2. จํากัดการล่วงรู้ และใช้ ข้อมูลภายใน โดยบริ ษัทฯ มีนโยบายให้ บคุ ลากรของบริ ษัทฯ รับทราบข้ อมูลเฉพาะที
จําเป็ นต่อการปฏิบตั ิงาน (Need to Know Basis) โดยกําหนดให้ ข้อมูลทีบุคลากรหรื อหน่วยงานล่วงรู้ มา
เป็ นข้ อมูลทีเป็ นความลับซึงต้ องไม่นําไปเปิ ดเผยต่อบุคคลอืนใดทีไม่มีสว่ นเกียวข้ อง
3. จัดให้ มีระบบการควบคุมทีมีประสิทธิภาพในการในการป้องกันมิให้ บคุ คลทีไม่มีสว่ นเกียวข้ องล่วงรู้ ข้อมูล
ภายในโดย
ก. ข้ อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์ จัดให้ มีการใช้ รหัสผ่านในการเข้ าถึงข้ อมูลในคอมพิวเตอร์ และให้ มี
การเปลียนรหัสผ่านเป็ นประจํา
ข.

กํ า หนดระดับ ขัน9 การเข้ าถึงข้ อมูล อิ เล็กทรอนิกส์ ข องแต่ล ะบุคคล (Access Control Matrix) ว่า
พนักงานคนใดสามารถเข้ าถึงข้ อมูลในแฟ้ มใดได้ บ้าง โดยฝ่ ายบริ หารความเสียงและกํากับควบคุม
จะต้ องทําการสอบทานและปรับปรุงสิทธิการเข้ าให้ เป็ นปั จจุบนั เสมอในกรณีทีพนักงานลาออก หรื อ
เปลียนหน้ าทีความรับผิดชอบ

ค.

ข้ อมูลทีเป็ นเอกสาร ให้ มีการจัดเก็บสถานทีปลอดภัย ในตู้หรื อห้ องทีล็อกกุญแจ และมีการทําลาย
เอกสารทีไม่ใช้ งานแล้ ว

ง.

สถานทีทํางานมีระบบรักษาความปลอดภัยเพือป้องกันมิให้ บคุ คลภายนอกเข้ าได้ เช่น เป็ นห้ องทีล็
อกกุญแจ หรื อต้ องมีบตั รพนักงานหรื อสแกนลายนิ 9วมือ

4. ให้ บุคลากรของบริ ษัทฯ ทีสามารถล่วงรู้ ข้อมูลภายใน รวมถึงกรรมการและผู้บริ หาร รายงานการซื 9อ/ขาย
หน่วยทรัสต์ต่อฝ่ ายบริ หารความเสียงและกํากับควบคุมทุกครัง9 ทีมีการเปลียนแปลงการถือครองภายใน 3
วันทําการ โดยฝ่ ายบริ หารความเสียงและกํากับควบคุม อาจทําการสุม่ ตรวจสอบความถูกต้ องครบถ้ วนของ
การรายงานกับแหล่งข้ อมูลสาธารณะทีเชือถือได้
5. ฝ่ ายบริ หารความเสียงและกํากับควบคุมจะมีการดําเนินการดังต่อไปนี 9เพือให้ แน่ใจว่าผู้บริ หารและบุคลากร
ทีทราบข้ อมูลภายในไม่มีโอกาสใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลภายในในกรณีทีมีการทําธุรกรรมทีอาจส่งผลต่อ
ราคาหน่วยทรัสต์ หรื อราคาหลักทรัพย์อืน เช่น การซื 9อขายทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์
ก. ขึ 9นบัญชีรายชือหลักทรัพย์ทีต้ องติดตามการทําธุรกรรมทีเกียวข้ องกับหลักทรัพย์ในบัญชีดงั กล่าว
(Watch List)
ข.

ส่งอีเมลล์แจ้ งผู้บริ หารและพนักงานทีเกียวข้ องถึงรายชือหลักทรัพย์ดงั กล่าว

ค.

เมือรายการดังกล่าวได้ มีการเปิ ดเผยต่อสาธารณชนแล้ ว ฝ่ ายบริ หารความเสียงและกํากับควบคุม
จะย้ ายรายชือหลักทรัพย์เหล่านันไปอยู
9
ใ่ นบัญชีทีบริ ษัทต้ องจํากัดการทําธุรกรรม (Restricted List)
และส่งอีเมลล์แจ้ งผู้บริ หารและพนักงานทีเกียวข้ องตามข้ อ ข รวมถึงพนักงานรายอืนทีมีโอกาสใช้
ประโยชน์จากข้ อมูลภายใน (ถ้ ามี)
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ง.

เมือบุคลากรทีรับรู้ข้อมูลภายในของบริ ษัทฯ ไม่มีโอกาสใช้ ข้อมูลภายในเพือประโยชน์ในการซื 9อขาย
หลักทรัพย์ ฝ่ ายบริ หารความเสียงและกํากับควบคุมแจ้ งผู้บริ หารและพนักงานตามข้ อ ค ถึงการ
เพิกถอนรายชือหลักทรัพย์ออกจากบัญชี Restricted List

9.4 ระบบการควบคุม กํากับ และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ และ/หรื อ ผู้เช่ า
ช่ วงทรัพย์ สินหลัก
บริ ษัทฯ ในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์ มีวตั ถุประสงค์หลักทีจะให้ ผ้ ถู ือหน่วยของกองทรัสต์ ได้ รับผลประโยชน์จาก
การลงทุนอย่างสมําเสมอ โดยจะคํานึงถึงผลประโยชน์ทีได้ รับของอสังหาริ มทรัพย์ทีกองทรัสต์เข้ าไปลงทุน ซึงบริ ษัทฯมี
ระบบการควบคุม กํ า กับ และประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ง านของผู้บ ริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ โดยบริ ษั ท ฯ และผู้บ ริ ห าร
อสังหาริ มทรัพย์จะทํางานร่วมกันอย่างใกล้ ชิดเพือเพิมศักยภาพให้ กบั อสัหาริ มทรัพย์ทีกองทรัสต์เข้ าลงทุน โดยฝ่ ายพัฒนา
ธุรกิจ จะเป็ นผู้ควบคุม กํากับและประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ว่าได้ ดําเนินงานตามสัญญา
แต่งตังผู
9 ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ โดยดําเนินการดังนี 9
1. ฝ่ ายพัฒนาธุรกิ จร่ วมกับผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พ ย์ จัดทําแผนงบประมาณประจํ าปี ของกองทรั สต์ ฯ ทีแสดง
รายละเอียดของรายรับและรายจ่าย โดยทําการกําหนดเป้าหมายในการจัดหารายได้ และติดตามควบคุมดูแลให้
รายรับและรายจ่ายของกองทรัสต์ฯเป็ นไปตามเป้าหมายหรื อทีคาดการณ์ไว้
2. ฝ่ ายพัฒนาธุรกิ จร่ วมกับผู้บ ริ หารอสัง หาริ ม ทรั พย์ จะทําการพิจารณาหรื อทบทวนการวางแผนกลยุท ธ์ ข อง
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ เพือให้ สามารถเพิมรายได้ และลดความเสียงจากความผันผวนของรายได้ ค่าเช่าให้ แก่
กองทรัสต์ฯ รวมทังทํ
9 าการติดตามผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ดําเนินการให้ เป็ นไปตามแผนและกลยุทธ์ทีวางไว้
3. บริ ษัทฯ ดําเนินการตรวจสอบทรัพย์สินร่ วมกับฝ่ ายบริ หารอสังหาริ มทรัพย์และทรัสตี เพือให้ เกิดความมันใจว่า
ทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์มีอยูค่ รบถ้ วน อยูใ่ นสภาพปกติ พร้ อมใช้ งาน ไม่มีการต่อเติมหรื อสูญหาย เกินไปกว่า
ทีได้ รับอนุญาตจากผู้จดั การกองทรัสต์
4. ผ่ า ยพั ฒ นาธุ ร กิ จ ร่ ว มกั บ ผู้ บริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ดํ า เนิ น การติ ด ตามให้ มี ก ารดู แ ลและรั ก ษาสภาพ
อสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์ฯ ระบบงานและอุปกรณ์ทีสําคัญในทรัพย์สนิ ดังกล่าวให้ อยูใ่ นสภาพดีและใช้ จดั หา
ประโยชน์ได้ อย่างต่อเนือง รวมถึงให้ มีลกั ษณะหรื อคุณสมบัติเป็ นไปตามทีกฏหมายกําหนด อาทิเช่น ระบบการ
รั กษาความปลอดภัย การรั กษาคุณภาพสิงแวดล้ อม การอนุรักษ์ พลังงาน ตลอดจนสัญญาตทีเกียวข้ องโดย
ครบถ้ วน ภายในงบประมาณทีกําหนดและพิจารณาร่วมกันระหว่างผู้จดั การกองทรัสต์ฯ ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
และได้ รับความเห็นชอบจากทรัสตี
5. ทุกฝ่ ายงานของผู้จดั การกองทรัสต์ฯ จัดให้ มีการประชุมร่ วมกันกับผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์อย่างสมําเสมอ เพือ
ร่ วมกันประเมินผลการดําเนินงานของกองทรั สต์ฯ และร่ วมกันหาแนวทางทีเหมาะสมในการป้องกันการเกิด
ปั ญหาจากการดําเนินงานของกองทรัสต์ฯ
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6. ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจดําเนินการจัดทําแบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ โดยมีการกําหนด
เกณฑ์การประเมินผล แบ่งเป็ นสองส่วน คือ
-

ส่วนทีเป็ นหน้ าทีของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ตามสัญญาแต่งตังผู
9 ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์

-

ส่วนทีเป็ นผลการดําเนินงานด้ านการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์

7. ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ จะดําเนินการควบคุมและกํากับการทํางานดังนี 9
-

สอบทานความสัมพันธ์รายได้ และค่าใช้ จ่ายในแต่ละเดือนว่าผิดปกติไปจากเดิมหรื อไม่

-

ดําเนินการสุ่มตัวอย่างเพือตรวจสอบหลักฐานประกอบรายการ เพือยืนยันความมีอยู่จริ ง ความถูกต้ อง
ครบถ้ วนของรายการ ในการบันทึกข้ อมูลการรับชําระเข้ าบัญชีของกองทรัสต์ กับรายงานค่าเช่าทีลูกค้ าต้ อง
ชําระในแต่ละเดือน

-

สอบทานอายุลกู หนี 9ทีค้ างชําระว่าอยูใ่ นเกณฑ์ปกติ ไม่เพิมขึ 9นอย่างเป็ นสาระสําคัญ

-

สุ่ม ตรวจสอบว่า ผู้บ ริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ มีก ารปฏิ บัติ หน้ าที อย่างเป็ นกลางและโปร่ งใส ไม่มี ก ารเอือ9
ประโยชน์ตอ่ เข้ าของทรัพย์สนิ หลักรายใดรายหนึงเป็ นกรณีพิเศษ

-

สอบทานการเพิมขึ 9น/ลดลงของทรัพย์สนิ ถาวร ว่ามีการขออนุมตั ิตามขันตอนที
9
ถูกต้ อง

-

สอบทานธุรกรรมทีเป็ นรายการพิเศษ เกิ ดไม่บ่อย หรื อรายการทีมูลค่าสูงอืน ๆ เพือให้ มันใจว่าการทํา
ธุรกรรมนันเป็
9 นไปเพือประโยชน์ทีดีทีสดุ ของผู้ถือหน่วยทรัสต์

-

สอบทานรายการค่าใช้ จ่ายทีผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์เรี ยกเก็บจากกองทรัสต์วา่ ไม่มีการเรี ยกเก็บค่าใช้ จ่าย
จากกองทรัสต์มากเกินความจําเป็ นหรื อมีความซํ 9าซ้ อนและอยูใ่ นขอบเขตทีตกลงร่วมกัน

-

จัดให้ มีระบบการประเมินระบบการควบคุมภายในของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์อย่างสมําเสมอ โดยบริ ษัทฯ
อาจกําหนดให้ ผ้ สู อบบัญชีของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์หรื อบริ ษัททีปรึ กษาจากภายนอกรายงานจุดอ่อน
หรื อข้ อบกพร่องในระบบการควบคุมภายในให้ บริ ษัทฯทราบอย่างสมําเสมอ พร้ อมแนวทางในการแก้ ไขและ
ปรับปรุง

9.5 การเปิ ดเผยข้ อมูลสารสนเทศต่ อผู้ถอื หน่ วยทรัสต์
ผู้จดั การกองทรัสต์ได้ ตระหนักถึงความสําคัญของการเปิ ดเผยข้ อมูลสารสนเทศต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์อย่างเพียงพอ
ถูกต้ อง ครบถ้ วน ชัดเจน รวดเร็ ว และโปร่ งใส ซึงผู้ถือหน่วยทรัสต์ทกุ รายมีสิทธิทีเท่าเทียมกันในการรับรู้ ข้อมูลสารสนเทศ
โดยการเปิ ดเผยข้ อมูลของกองทรัสต์จะต้ องสอดคล้ องกับหลักเกณฑ์และข้ อกําหนดเกียวกับการเปิ ดเผยข้ อมูลของสํานัก
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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เปิ ดเผยทันที

-

-

ข้ อมูลทีกระทบต่อราคา การตัดสินใจลงทุน สิทธิ„ประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ข้ อมูลเกียวกับการดําเนินงาน เช่น การจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทน
รายงานเมือเกิดเหตุการณ์ทีอาจส่งผลกระทบให้ ต้องเลิกกองทรัสต์ฯ
รายงานเมือเกิดเหตุการณ์ทีสัญญาก่อตังกองทรั
9
สต์กําหนดให้ เป็ นเหตุแห่งการ
เลิ ก กองทรั ส ต์ ห รื อ เหตุก ารณ์ อื นที ทํ า ให้ ท ราบกํ า หนดการเลิ ก กองทรั ส ต์ ฯ
ล่วงหน้ า
รายงานเมือเกิดเหตุการณ์การได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึงอสังหาริ มทรัพย์หรื อผู้
ถือหน่วยทรัสต์เกินสัดส่วนทีกําหนด

ภายใน 3 วันทําการ

-

ข้ อมูลทีไม่สง่ ผลกระทบโดยตรง แต่ควรเผยแพร่ให้ ผ้ ลู งทุนรับทราบ เช่น การ
แจ้ งการเปลียนแปลงกรรมการ การเปลียนแปลงผู้สอบบัญชี

ภายใน 14 วัน

-

ข้ อมูลที ต.ล.ท. ต้ องรวบรวมเป็ นหลักฐานอ้ างอิง เช่น สําเนารายงานการ
ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ รายงานการจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิมทุน

ภายใน 15 วัน

-

รายงานการลดทุนชําระแล้ วของทรัสต์
รายงานการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึงอสังหาริ มทรัพย์

ภายใน 30 วัน

-

รายงานความคืบหน้ าการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ทีก่อสร้ างไม่เสร็ จ

เปิ ดเผยตามรอบระยะเวลา

-

งบการเงินรายไตรมาส 45 วันหลังสิ 9นรอบบัญชี
งบการเงินประจําปี 2 เดือนหลังวันสิ 9นรอบบัญชี (ในกรณีไม่ทาํ งบไตรมาส 4)

-

การวิเคระห์และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ
แบบสําเนารายงานข้ อมูลประจําปี ภายใน 3 เดือนหลังสิ 9นรอบบัญชี
รายงานประจําปี พร้ อมหนังสือเชิญประชุมสามัญประจําปี ภายใน 4 เดือน
นับแต่วนั สิ 9นสุดรอบระยะเวลาบัญชี
มูลค่า NAV ภายใน 45 วันหลังสิ 9นรอบบัญชี

-
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10. ความรับผิดชอบต่ อสังคม
บริ ษัทฯ ในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์ ได้ คํานึงถึงแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมทังที
9 เกียวข้ องโดยตรงและโดย
อ้ อมกับกองทรัสต์ฯ และได้ พิจารณาถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในภาพกว้ าง โดยมุ่งเน้ นการประกอบกิจการด้ วยความ
เป็ นธรรม การต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน การเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบตั ิตอ่ ผู้ใช้ แรงงานอย่างเป็ นธรรม การรักษาไว้
ซึงมาตรฐานคุณภาพชีวิตให้ กบั บุคคล พนักงาน หน่วยงานทุกภาคส่วนหรื อสังคมโดยรวม ความรับผิดชอบต่อผู้บริ โภค
การดูแลรั กษาสิงแวดล้ อม การร่ วมพัฒนาชุมชนหรื อสังคม การเผยแพร่ นวัตกรรมซึงได้ จากการดําเนินงานทีมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม สิงแวดล้ อม และผู้มีสว่ นได้ เสีย

10.1 การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม
การประกอบกิ จ การด้ ว ยความเป็ นธรรม เป็ นจรรยาบรรณในการประกอบธุ ร กิ จ ที ผู้จัด การกองทรั ส ต์ ใ ห้
ความสําคัญ เป็ นอย่างยิงและพึงปฏิ บัติในการบริ ห ารจัดการกองทรั สต์ โดยผู้จัด การกองทรั สต์ ได้ ดําเนิน การบริ หาร
กองทรัสต์ภายใต้ กฎหมายทีเกียวข้ องอย่างเคร่ งครัด ได้ แก่ พระราชบัญญํติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
(รวมทังที
9 มีการแก้ ไขเพิมเติม) พระราชบัญญัติทรัสต์เพือธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ.2550 (รวมทังที
9 มีการแก้ ไขเพิมเติม)
กฎเกณฑ์ของหน่วยงานกํากับดูแล และสัญญาก่อตังทรั
9 สต์ ตลอดจนการยึดหลักธรรมาภิบาล หลีกเลียงการดําเนินการที
อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ส่งเสริ มการแข่งขันทางการค้ าอย่างเสรี และเป็ นธรรม ปฏิบตั ิต่อผู้เช่าทุกราย
อย่า งเป็ นธรรม ไม่โ ฆษณาชวนเชื อหรื อ ข้ อ ความอัน เป็ นเท็ จ อัน อาจก่ อ ให้ เ กิ ด ความเข้ า ใจผิ ด และเสีย หายต่อ ผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์ และนักลงทุนทัวไป
ทังนี
9 9 เพือให้ เกิดความเป็ นธรรมต่อผู้ประกอบธุรกิจรายอืน ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ต้องเคารพและปฏิบตั ิตาม
เงือนไขและสัญญาทางการค้ าทีเกิดขึ 9นอย่างเคร่งครัดเพือให้ เกิดการแข่งขันอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียม

10.2 การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม
ผู้จดั การกองทรัสต์ได้ ให้ ความสําคัญต่อสิทธิขนพื
ั 9 9นฐานของบุคคล และตระหนักดีวา่ การเคารพสิทธิมนุษยชนเป็ น
รากฐานของการพัฒนาบุคคล โดยผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์มีการสนับสนุนและเคารพในเรื องทีจะไม่ให้ พนักงานและ
องค์ กรเข้ าไปมีส่วนร่ วมหรื อเกี ยวข้ องกับการล่วงละเมิดสิทธิ มนุษยชน โดยมีการกํ าหนดสิทธิ ในชี วิต เสรี ภาพในการ
แสดงออก ความเสมอภาคในกฎหมาย ตลอดจนสิทธิในการทํางานตามข้ อกฎหมาย สิทธิในสุขภาพตามมาตรฐาน สิทธิ
ด้ านสวัสดิการสังคม และการคัดเลือกพนักงานเข้ าปฏิบตั ิงานไม่มีการจํากัดเชื 9อชาติ ศาสนา และเพศ โดยให้ ความเท่า
เทียมกัน
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10.3 ความรับผิดชอบต่ อผู้บริโภค
ด้ วยกองทรั สต์ ได้ ลงทุนในทรั พย์ สิน ซึงได้ แก่ โครงการเซ็นทรั ลพลาซา พระราม 2 โครงการเซ็นทรั ลพลาซา
พระราม 3 โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ นเกล้ าและอาคารสํานักงานปิ นเกล้ า โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต
โครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีชและโรงแรมฮิลตัน พัทยา โดยผู้จดั การกองทรัสต์ ได้ ดําเนินการแต่งตังบริ
9 ษัท เซ็นทรัล
พัฒนา จํากัด (มหาชน) เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ซึงในการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์นนั 9 ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ได้ ให้
ความสําคัญกับการปฏิบตั ิทีเป็ นธรรมและมีความรับผิดชอบต่อผู้เช่า โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัยของผู้เช่า
มีการมุง่ เน้ นการดําเนินการด้ านบริ หารอาคาร รักษามาตรฐานในการบริ การ และส่งมอบงานบริ การทีมีคณ
ุ ภาพ ปลอดภัย
ไม่เป็ นอันตรายต่อผู้เช่าและผู้ใช้ บริ การ

10.4 การดูลรักษาสิงแวดล้ อม
กองทรัสต์มงุ่ ให้ ความสําคัญในการดําเนินงานด้ านสิงแวดล้ อม การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และลดผลกระทบ
ต่อสิงแวดล้ อมทังภายในพื
9
9นทีศูนย์ฯ และพื 9นทีนอกรอบ โดยการเลือกใช้ อปุ กรณ์ทีคํานึงถึงการประหยัดพลังงาน และง่าย
ต่อการบํารุงรักษาในระยะยาว รณรงค์กระบวนการรี ไซเคิล รณรงค์การใช้ พลังงานอย่างประหยัด และปฏิบตั ิตามกฎหมาย
ด้ านสิงแวดล้ อมอย่างเคร่งครัด
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสียง
บริ ษัทฯได้ ให้ ความสําคัญต่อระบบการควบคุมภายใน การบริ หารและจัดการความเสียงโดยคณะกรรมการมี
ความรั บผิดชอบในการรั กษาประสิทธิ ภาพและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในเพือปกป้องทรั พย์ สินของ
กองทรัสต์ และผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วย รวมถึงมีการกําหนดโครงสร้ างขององค์กรไว้ อย่างชัดเจน มีการนําระบบการ
บริ หารจัดการความเสียงระดับองค์กร (Enterprise Risk Management Framework) มาใช้ ในการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์
หรื อความเสียงทีอาจจะเกิดขึ 9นรวมทังระบุ
9 แนวทางในการจัดการกับความเสียงดังกล่าวให้ อยูใ่ นระดับทียอมรับได้ เพือช่วย
ให้ บริ ษัทฯบรรลุวตั ถุประสงค์ทีต้ องการในการบริ หารจัดการกองทรัสต์ และยังมีการแบ่งแยกหน้ าทีให้ มีการตรวจสอบทีมี
ประสิทธิภาพออกจากกันอย่างเป็ นระบบ มีการถ่วงดุลในทุกทีอย่างเหมาะสม รวมถึงการจัดให้ มีระบบติดตามและดูแล
การดําเนินงานของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ทําให้ สามารถป้องกันทรัพย์สินของกองทรัสต์จากการทีจะมีผ้ นู ําไปใช้ โดยมิ
ชอบ
ฝ่ ายบริ หารความเสียงและควบคุม มีหน้ าทีกํากับ ตรวจสอบและติดตามการปฏิบตั ิงานให้ เป็ นไปตามกฎเกณฑ์
ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนดตามกฎหมายทีเกียวข้ อง และตามนโยบาย
ระเบียบปฏิบตั ิของบริ ษัทจัดการ เพือให้ เกิดความมันใจว่าการดําเนินธุรกิจและการปฏิบตั ิงานของบริ ษัทจัดการเป็ นไปตาม
นโยบาย ระเบียบ หลักปฏิบตั ิ และกฏเกณฑ์ทีกําหนด
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12. การป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
เพือเป็ นการป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ทีอาจเกิดขึ 9นและให้ กองทรัสต์ CPNREIT มีการดําเนินการให้
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีเกียวข้ อง จึงได้ มีการกําหนดนโยบายการทําธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์ CPNREIT กับผู้จัดการ
กองทรัสต์หรื อบุคคลทีเกียวโยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์ รวมถึงนโยบายการทําธุรกรรมกับทรัสตีหรื อบุคคลทีเกียวโยงกัน
กับทรัสตี ดังต่อไปนี 9

12.1 นโยบายการทําธุรกรรมระหว่ างกองทรัสต์ CPNREIT กับผู้จัดการกองทรัสต์ หรือบุคคลทีเกียวโยงกัน
กับผู้จัดการกองทรัสต์
กรณี ที จะมีการทํ าธุ รกรรมระหว่างกองทรั ส ต์ CPNREIT กับ ผู้จัด การกองทรั ส ต์ ห รื อบุคคลที เกี ยวโยงกันกับ
ผู้จดั การกองทรัสต์ จะมีการดําเนินการดังนี 9
1. บุคคลทีเกียวโยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์
บุคคลทีเกียวโยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์ ให้ หมายความตามทีกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ว่าด้ วยหลักเกณฑ์การทํารายการทีเกียวโยงกัน
2. เงือนไขและข้ อกําหนดทัวไปของกองทรัสต์ CPNREIT ในการเข้ าทําธุรกรรมกับผู้จดั การกองทรัสต์หรื อบุคคลที
เกียวโยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์ มีดงั ต่อไปนี 9
-

การทํ า ธุ ร กรรมของกองทรั ส ต์ CPNREIT กับ ผู้จัด การกองทรั ส ต์ ห รื อ บุค คลที เกี ยวโยงกัน กับ ผู้จัด การ
กองทรัสต์ จะดําเนินการให้ เป็ นไปตามสัญญาการก่อตังกองทรั
9
สต์และกฏหมายทีเกียวข้ อง และเป็ นไปเพือ
ประโยชน์ทีดีทีสุดของกองทรัสต์ CPNREIT

-

ธุรกรรมทีกองทรัสต์ CPNREIT ทํากับผู้จัดการกองทรัสต์หรื อบุคคลทีเกียวโยงกันกับผู้จัดการกองทรั สต์
จะต้ องเป็ นธุรกรรมทีใช้ ราคาสมเหตุสมผลและใช้ ราคาทีเป็ นธรรมรวมทังค่
9 าใช้ จ่ายในการเข้ าทําธุรกรรมที
เรี ยกเก็บจากกองทรัสต์ CPNREIT (ถ้ ามี) อยูใ่ นอัตราทีเป็ นธรรมและเหมาะสม

-

บุค คลที มี ส่ว นได้ เสีย กับ การทํ าธุ ร กรรมไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้ อ ม จะต้ อ งไม่เข้ าไปมีส่วนร่ วมในการ
ตัดสินใจ

-

ในกรณีทีกฎหมายกําหนดให้ การเข้ าทํารายการโดยกองทรัสต์ CPNREIT ไม่ว่ารายการใด ต้ องได้ รับอนุมตั ิ
จากทีประชุมคณะกรรมการของผู้จัดการกองทรัสต์ และ/หรื อ ทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ก่อนการเข้ าทํา
รายการ ผู้จัดการกองทรัสต์จะดําเนินการให้ กรรมการอิสระให้ ความเห็นเกียวกับรายการดังกล่าว และ
ความเห็นของกรรมการอิสระจะถูกนําเสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการของผู้จดั การกองทรัสต์ และ/หรื อผู้
หน่วยทรัสต์ เพือให้ มนใจว่
ั
าการเข้ าทํารายการตามทีเสนอนันเป็
9 นไปเพือประโยชน์สงู สุดของกองทรั สต์
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CPNREIT และผู้ถือหน่วยทรัสต์ หากกรรมการอิสระไม่มีความชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที
เกิ ดขึน9 ผู้จัดการกองทรั สต์จะจัดให้ มีผ้ ูเชียวชาญอิสระ เช่น ทีปรึ กษาทางการเงินอิสระ ผู้ประเมินราคา
ทรัพย์สิน ผู้สอบบัญชี เป็ นผู้ให้ ความเห็นเกียวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพือนําไปใช้ ประกอบการ
พิจารณาและตัดสินใจของคณะกรรมการของผู้จดั การกองทรัสต์ หรื อผู้ถือหน่วยทรัสต์ ตามแต่กรณี โดยผู้มี
ส่วนได้ เสียเป็ นพิเศษจะไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการทีตนมีสว่ นได้ เสีย โดยการพิจารณาและอนุมตั ิการทํา
รายการของกองทรัสต์ CPNREIT ไม่ว่าจะโดยทีประชุมคณะกรรมการของผู้จดั การกองทรัสต์ และ/หรื อ ที
ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ จะมีการดําเนินการให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีเกียวข้ อง อีกทังจะมี
9 การเปิ ดเผย
รายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินทีตรวจสอบหรื อสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์
CPNREIT ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีเกียวข้ อง

12.2 นโยบายการทําธุรกรรมระหว่ างกองทรัสต์ CPNREIT กับทรัสตีหรือบุคคลทีเกียวโยงกันกับทรัสตี
ในกรณี ทีกองทรั สต์ CPNREIT จะมีการเข้ าทํารายการกับทรั สตีหรื อบุคคลทีเกี ยวโยงกันกับทรั สตี ผู้จัดการ
กองทรั ส ต์ จะพิจารณาถึงความจํ าเป็ นและความสมเหตุส มผลในการเข้ าทํ ารายการ โดยกรรมการอิส ระจะเป็ นผู้ให้
ความเห็นเกียวกับความจําเป็ นและประโยชน์ทีกองทรัสต์ CPNREIT จะได้ จากการเข้ าทํารายการ โดยขันตอนการพิ
9
จารณา
และอนุมตั ิการทํารายการ จะมีการดําเนินการให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีเกียวข้ อง โดยผู้ทีมีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื องใด
จะไม่สามารถออกเสียงเพืออนุมตั ิการทํารายการทีตนมีส่วนได้ เสีย ทังนี
9 9 กองทรัสต์ CPNREIT จะเปิ ดเผยรายละเอียด
เกียวกับการทํารายการกับทรัสตี และ/หรื อ บุคคลทีเกียวโยงกันกับทรัสตี ให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนด

ส่วนที 2 หน้ า 62

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
ส่ วนที 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
13. ข้ อมูลทางการเงินทีสําคัญ
สรุ ปข้ อมูลผลการดําเนินงาน
พื $นทีให้ เช่าและอัตราการเช่า
พืน% ที (ตารางเมตร)
พื $นทีใช้ สอย

อัตราการเช่ า/1

พื $นทีให้ เช่า/1

31 มี.ค. 60

30 มิ.ย. 60 30 ก.ย. 60 31 ธ.ค. 60

เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2

251,182

82,746

84.79%

89.92%

91.75%

93.58%

เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3

169,740

36,285

86.94%

62.65%

58.59%

77.67%

เซ็นทรัลพลาซา ปิ นเกล้ า

137,692

27,611

95.66%

95.66%

97.64%

99.18%

ปิ นเกล้ า ทาวเวอร์ A & B

50,653

34,031

90.27%

90.04%

84.53%

84.62%

122,991

37,490

93.96%

94.07%

93.12%

92.86%

รวม/เฉลีย

732,258

218,163

88.86%

86.75%

86.00%

90.12%

เซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช

70,095

29,404

-

-

-

97.57%

รวม/เฉลีย

802,353

247,567

-

-

-

91.01%

โรงแรมฮิลตัน พัทยา

49,686

302 ห้ อง

-

-

-

93.44%

เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่
แอร์ พอร์ ต

หมายเหตุ: /1 เฉพาะผู้เช่าหลักและผู้เช่าประเภทร้ านค้ า

ส่วนที 3 หน้ า 1

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท

สัญญาทีต่ออายุและสัญญาทีเกิดขึ $นใหม่
ตัง% แต่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2560
สัญญาต่ ออายุและสัญญาใหม่ /1
จํานวนสัญญา

พืน% ที
(ตารางเมตร)

% ของพืน% ทีเช่ า/2

เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2

89

12,122

33.7%

เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3

38

3,999

24.2%

เซ็นทรัลพลาซา ปิ นเกล้ า

7

869

4.5%

ปิ นเกล้ า ทาวเวอร์ A & B

14

4,633

16.1%

1,998

8.2%

17

2,168

12.0%

211.00

25,788

18.1%

เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์
พอร์ ต
เซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช/3
รวมทังหมด
$

46

หมายเหตุ: /1 ไม่รวมสัญญาเช่าทีมีอายุตํากว่า 1 ปี
/2

สัดส่วนของพื $นทีให้ เช่า ณ วันที 31 ธันวาคม 2560

/3

สัญญาทีเกิดใหม่ชว่ ง 1 ธันวาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560

ส่วนที 3 หน้ า 2

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
โครงสร้ างค่าเช่า
57%

42%

32%

34%

48%

58%

68%

100%

66%

52%

80.0%

43%

100.0%

RM2

RM3

PKO

PKTA-TB

CMA

PTB

60.0%
40.0%
20.0%
0.0%

ค่าเช่าแบบคงที

ค่าเช่าแบบส่วนแบ่งยอดขาย

หมายเหตุ: ข้ อมูล ณ วันที 31 ธันวาคม 2560

RM2, 11%
RM3, 15%
PKO, 38%
PKO-TA&TB, 29%
CMA, 24%
PTB, 47%

RM2, 33%
RM3, 34%
PKO, 23%
PKO-TA&TB, 25%
CMA, 36%
PTB, 14%

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

หมายเหตุ: 1. สัดส่วนของพื $นทีทีมีผ้ เู ช่า ณ 31 ธันวาคม 2560
2. ไม่รวมสัญญาเช่าทีมีอายุตํากว่า 1 ปี

ส่วนที 3 หน้ า 3

CDS ปี 2568
RM2, 37%
RM3, 1%

RM2, 19%
RM3, 49%
PKO, 39%
PKO-TA&TB, 46%
CMA, 40%
PTB, 39%

ข้ อมูลการหมดอายุของสัญญาเช่า

หลั งจ ากปี 2563

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
งบกําไรขาดทุน
CPNREIT CPNRF
ล้ านบาท
รายได้จากอสังหาริ มทรัพย์

ปี 2560

/1

29 พ.ย.31 ธ.ค.

CPNRF

1 ม.ค. 4 ธ.ค.

2559

เปลียนแปลง ไตรมาส 4 CPNREIT CPNRF/3 ไตรมาส 3 เปลียนแปลง ไตรมาส 4 เปลียนแปลง
YoY

2560

29 พ.ย. - 1 ต.ค. 31 ธ.ค. 4 ธ.ค.

2560

QoQ

2559

YoY

3,521.8

377.8

3,144.0

3,524.6

(0.1%)

935.4

377.8

557.6

832.3

12.4%

909.9

2.8%

3,410.1

369.5

3,040.7

3,425.2

(0.4%)

908.9

369.5

539.5

804.8

12.9%

887.5

2.4%

111.7

8.4

103.3

99.5

12.3%

26.5

8.4

18.1

27.5

(3.7%)

22.4

18.0%

ดอกเบียรั
$ บ

4.1

0.5

3.6

6.1

(32.8%)

1.4

0.5

0.8

1.2

18.0%

1.5

(5.2%)

รวมรายได้

3,525.9

378.4

3,147.6

3,530.7

(0.1%)

936.8

378.4

558.4

833.4

12.4%

911.4

2.8%

651.7

108.6

543.1

583.8

11.6%

208.9

108.6

100.3

140.9

48.3%

159.6

30.9%

141.8

16.5

125.3

119.6

18.6%

42.8

16.5

26.3

32.7

30.9%

32.0

33.9%

รายได้ ค่าเช่าและค่า บริ การ
รายได้ อืน

ค่ าใช้จ่ายในการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์
ต้ นทุนเช่าและบริ การ
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร
ค่าธรรมเนียมบริ หารอสังหาริ มทรั พย์
ค่าใช้ จ่ายอืน
ดอกเบียจ่
$ าย
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายในการบริ หารกองทรั สต์
รวมค่ าใช้ จ่าย
รายได้ จากการลงทุนสุทธิ

82.9

23.1

59.8

64.8

27.9%

31.3

23.1

8.2

17.1

83.3%

22.2

41.0%

426.9

68.9

358.0

399.4

6.9%

134.7

68.9

65.8

91.0

48.0%

105.4

27.9%

0.0

0.0

0.0

0.0

2.0%

0.0

0.0

0.0

0.0

184.8%

0.0

426.3%

94.9

30.1

64.8

72.4

31.1%

42.2

30.1

12.1

17.5

141.3%

18.0

134.0%

55.4

15.9

39.5

43.8

26.5%

23.3

15.9

7.4

10.7

117.3%

11.1

110.3%

802.0
2,724.0

154.6
223.7

647.3
2,500.2

699.9
2,830.8

14.6%
(3.8%)

274.4
662.4

154.6
223.7

119.8
438.6

169.1
664.3

62.3%
(0.3%)

188.7
722.7

45.4%
(8.3%)

อัตราส่วนรายได้ จากอสังหาริ มทรั พย์สุทธิ

81.5%

71.3%

82.7%

83.4%

(1.9%)

77.7%

71.3%

82.0%

83.1%

(5.4%)

82.5%

(4.8%)

อัตราส่วนรายได้ จากการลงทุนสุทธิ

77.3%

59.2%

79.5%

80.3%

(3.0%)

70.8%

59.2%

78.7%

79.8%

(9.0%)

79.4%

(8.6%)

ทีมา: งบการเงินสําหรับระยะเวลาตังแต่
$ วนั ที 29 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2560 ของ CPNREIT และงบการเงินสําหรับระยะเวลาตังแต่
$ วนั ที 1 มกราคม 2560 ถึงวันที 4
ธันวาคม 2560 และงบการเงินระหว่างกาลสําหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ $นสุดวันที 30 กันยายน 2560 ของ CPNRF

ส่วนที 3 หน้ า 4

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
งบแสดงฐานะการเงิน
ล้ านบาท

CPNREIT
CPNRF
31 ธ.ค. 59 31 มี.ค. 60 30 มิ.ย. 60 30 ก.ย. 60 31 ธ.ค. 60

เงินลงทุนตามราคายุติธรรม
เซ็นทรั ลพลาซา พระราม 2

6,705.0

6,520.0

7,184.0

7,186.0

7,186.0

เซ็นทรั ลพลาซา พระราม 3

9,156.0

9,540.0

9,192.0

9,179.0

9,179.0

เซ็นทรั ลพลาซา ปิ นเกล้ าและปิ นเกล้ าทาวเวอร์

5,495.0

5,180.0

5,495.0

5,543.0

5,543.0

10,953.0

10,580.0

10,531.0

10,494.0

10,494.0

เซ็นทรั ลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต
เซ็นทรั ลเฟสติวัล พัทยา บีช

-

-

-

-

8,153.8

โรงแรมฮิลตันพัทยา

-

-

-

-

3,754.2

รวมเงินลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์

32,309.0

31,820.0

32,402.0

32,402.0

44,310.0

เงินลงทุนในหลักทรั พย์

662.9

796.8

897.0

941.0

990.0

เงินสดและเงินฝากธนาคาร

464.6

339.7

236.5

273.4

1,052.4

สินทรั พย์อืน

167.0

153.3

162.0

155.7

703.1

33,603.8
1,138.0

33,110.2
1,130.9

33,697.6
1,142.4

33,772.4
1,184.3

47,055.6
1,424.1

เงินกู้ยืม

1,874.6

1,852.9

1,831.3

1,917.8

14,453.7

หนี ส$ ินอืน

598.6

605.1

619.6

530.8

1,715.6

รวมหนี ส% ิน

3,611.2

3,588.9

3,593.2

3,632.9

17,593.4

สินทรัพย์ สุทธิ

29,992.6

29,521.3

30,104.4

30,139.5

29,462.1

ทุนทีได้ รับจากผู้ถือหน่ วยลงทุน

24,406.2

24,406.2

24,406.2

24,406.2

29,653.4

รวมสินทรัพย์
เงินมัดจํารั บล่วงหน้ า

บัญชีปรั บสมดุล

-

-

-

-

216.1

กําไร(ขาดทุน)สําหรั บงวด

5,586.4

5,115.1

5,698.2

5,733.3

(407.3)

สินทรัพย์ สุทธิต่อหน่ วย (บาท)

13.5561

13.3431

13.6066

13.6225

13.3164

ทีมา: งบการเงินสําหรับระยะเวลาตังแต่
$ วนั ที 29 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2560 ของ CPNREIT และงบ
การเงินสําหรับระยะเวลาตังแต่
$ วนั ที 1 มกราคม 2560 ถึงวันที 4 ธันวาคม 2560 และงบการเงินระหว่างกาลสําหรับงวดสาม
เดือนและเก้ าเดือนสิ $นสุดวันที 30 กันยายน 2560 ของ CPNRF

ส่วนที 3 หน้ า 5

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
14. การวิเคราะห์ และคําอธิบายของผ่ ายจัดการ
ภาพรวมเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี 2560 เติบโตในอัตราทีสูงกว่าปี ก่อนหน้ า โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
(Gross Domestic Product) ขยายตัวร้ อยละ 3.9 เทียบกับร้ อยละ 3.2 ในปี ก่อนหน้ า จากปั จจัยสนับสนุนได้ แก่ 1) การฟื น$
ตัวของการส่งออกสินค้ าและบริ การ 2) การเติบโตอย่างต่อเนืองของภาคการท่องเทียวจากภาพรวมนักท่องเทียวต่างชาติ
เดินทางมายังประเทศไทย เพิมขึ $นร้ อยละ 8.8 จากปี 2559 และ 3) การปรับตัวดีขึ $นของการบริ โภคภาคเอกชน
จากรายงานวิจยั ของบริ ษัท คอลลิเออร์ ส อินเตอร์ เนชันแนล ประเทศไทย จํากัด เปิ ดเผยว่า ตลาดค้ าปลีกมีการ
ขยายตัวอย่างต่อเนือง แต่มีอตั ราการขยายตัวทีช้ าลง โดยในปี 2560 มีพื $นทีค้ าปลีกในกรุ งเทพมหานครและพื $นทีโดยรอบ
เปิ ดให้ บริ การประมาณ 334,845 ตารางเมตร ส่งผลให้ พื $นทีค้ าปลีกรวมทังหมดในกรุ
$
งเทพมหานครและพื $นทีโดยรอบอยูท่ ี
ประมาณ 7,878,669 ตารางเมตร โดยพื $นทีค้ าปลีกประมาณร้ อยละ 78 ของพื $นทีค้ าปลีกทีเปิ ดให้ บริ การในปี 2560 คือ
ศูนย์การค้ า ตามด้ วยคอมมูนิตี $มอลล์ประมาณร้ อยละ 14 พื $นทีค้ าปลีกสนับสนุนประมาณร้ อยละ 6 และไฮเปอร์ มาร์ เก็ต
ประมาณร้ อยละ 2 และภาพรวมอัตราการเช่าพื $นทีค้ าปลีก (Occupancy Rate) สูงกว่าร้ อยละ 90/1
ทีมา: /1รายงานวิจยั พื $นทีค้ าปลีก กรุ งเทพมหานคร ไตรมาสที 4 ปี 2560 ของบริ ษัท คอลลิเออร์ ส อินเตอร์ เนชัน
แนล ประเทศไทย จํากัด
เหตุการณ์ สาํ คัญในไตรมาส 4 ปี 2560
•

การแปลงสภาพกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท (CPNRF) เป็ นทรัสต์เพือการลงทุน
ในสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท (CPNREIT) และการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์เพิมเติมของ
CPNREIT แล้ วเสร็ จเมือวันที 1 ธันวาคม 2560 โดยเป็ นการลงทุนในสิทธิ การเช่าโครงการเซ็นทรั ลเฟสติวลั
พัทยา บีช และโรงแรมฮิลตันพัทยา ระยะเวลาประมาณ 20 ปี สิ $นสุดในวันที 31 สิงหาคม 2580 มีมูลค่าการ
ลงทุนสุดท้ ายสุทธิจากค่าใช้ จ่ายทีเกียวข้ องเท่ากับ 11,908 ล้ านบาท และหน่วยทรัสต์ของ CPNREIT ได้ เข้ าซื $อ
ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมือวันที 14 ธันวาคม 2560

•

ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 ได้ เริ มทยอยเปิ ดพื $นทีให้ บริ การภายหลังการปรับปรุงโครงการครัง$ ใหญ่
(Major Renovation) ในเดือนธันวาคม 2560 ซึงเป็ นการเปลียนภาพลักษณ์และคอนเซ็ปต์ใหม่ของศูนย์การค้ า
ให้ มีความทันสมัย ตลอดจนปรับประเภทธุรกิจของร้ านค้ า (Merchandising Mix) ให้ หลากหลายเข้ ากับไลฟ์
สไตล์ของลูกค้ า เพือเพิมความสามารถทางการแข่งขัน ตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าทีมีการเปลียนแปลง
ทีรวดเร็ ว และคงความเป็ นศูนย์การค้ าทีครบวงจร (One-Stop Shopping Center) ทังนี
$ $ คาดว่าการปรับปรุงจะ
แล้ วเสร็ จและเปิ ดให้ บริ การทังหมดได้
$
ในไตรมาส 1 ปี 2561
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ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
ผลการดําเนินงาน
เนืองจาก CPNREIT ได้ จดั ตังขึ
$ $นจากการแปลงสภาพมาจาก CPNRF และมีผลการดําเนินงานในปี 2560 ตังแต่
$
วันที 29 พฤศจิกายน ถึง 31 ธันวาคม 2560 ดังนัน$ เพือให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนและนักลงทุนได้ รับข้ อมูลทีครบถ้ วนและมีความ
ต่อเนืองตลอดทังปี
$ 2560 ผู้จัดการกองทรัสต์จึงได้ จัดทําคําอธิ บายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการโดยรวมถึงผลการ
ดําเนินงานของ CPNRF และการเปลียนแปลงซึงเกิดจากการแปลงสภาพ รวมทังการเปลี
$
ยนแปลงในส่วนของทุนในงบ
การเงินของ CPNREIT ซึงเป็ นการเปลียนแปลงตามหลักการทางบัญชีอนั เนืองมาจากการแปลงสภาพ
รายได้
รายได้ รวมสําหรับปี 2560 ทังสิ
$ $น 3,525.9 ล้ านบาท ลดลง 4.8 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 0.1 จาก 3,530.7 ล้ านบาท
ในปี 2559 รายได้ รวมลดลงเพียงเล็กน้ อย แม้ ว่ารายได้ ค่าเช่าและบริ การของโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 ลดลง
เนืองจากการปรับปรุ งครัง$ ใหญ่ (Major Renovation) แต่รายได้ ค่าเช่าและบริ การจากโครงการศูนย์การค้ าอืน ๆ ได้ มีการ
เติ บ โตขึน$ โดยเฉพาะโครงการเซ็ นทรั ลพลาซา ปิ นเกล้ า ซึงมี อัตราค่า เช่าและอัตราการเช่าพื น$ ทีสูงขึน$ ภายหลังจาก
ดําเนินการปรับปรุงครัง$ ใหญ่แล้ วเสร็ จทังหมดตั
$
งแต่
$ เดือนมิถนุ ายน 2559 ประกอบกับมีรายได้ เพิมเติมในเดือนธันวาคมจาก
ผลประกอบการของโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช และโรงแรมฮิลตันพัทยา ทีได้ ลงทุนเพิมเติมเมือวันที 1 ธันวาคม
2560 นอกจากนี $ รายได้ อืนเพิมขึ $น 12.2 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 12.3 ในขณะทีรายได้ ดอกเบี $ยรับลดลง 2.0 ล้ านบาท หรื อ
ร้ อยละ 32.8 เมือเทียบกับปี 2559
ในไตรมาสที 4 ปี 2560 มีรายได้ รวม 936.8 ล้ านบาท เพิมขึ $น 25.4 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 2.8 เมือเทียบกับไตร
มาสเดียวกันของปี 2559 เป็ นผลหลักมาจากรายได้ คา่ เช่าและบริ การของโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ทีเพิมขึ $นหลัง
การปรับปรุงและพัฒนาพื $นทีซึงเดิมก่อให้ เกิดรายได้ ไม่เต็มที ให้ เป็ นโซนธนาคารและ Fashion Plus และผลประกอบการที
ดีขึ $นของโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ นเกล้ า ทีเปิ ดให้ บริ การพื $นทีทังหมดภายหลั
$
งการปรับปรุ งครัง$ ใหญ่ ตลอดจนรายได้
เพิมเติมในเดือนธันวาคมจากผลประกอบการของโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช และโรงแรมฮิลตันพัทยา ทีได้ ลงทุน
เพิมเติมดังทีกล่าวมาแล้ วข้ างต้ น แม้ ว่ารายได้ ค่าเช่าและค่าบริ การของโครงการเซ็นทรั ลพลาซา พระราม 3 จะลดลง
เนืองจากการปรับปรุงครัง$ ใหญ่ แต่รายได้ รวมยังเพิมขึ $นจากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน
รายได้ รวมในไตรมาสที 4 ปี 2560 เมือเทียบกับไตรมาสที 3 ของปี 2560 เพิมสูงขึ $น 103.4 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ
12.4 เนืองจากรายได้ ค่าเช่าและบริ การของทุกโครงการเพิมขึ $นรวมถึงรายได้ ค่าเช่าและบริ การจากโครงการเซ็นทรัลเฟส
ติวลั พัทยา บีช และโรงแรมฮิลตันพัทยา ทีได้ ลงทุนเพิมเติมในเดือนธันวาคม ยกเว้ นโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 ที
รายได้ ค่าเช่าและบริ การลดลงจากไตรมาสก่อนเนืองจากการปรับปรุ งศูนย์การค้ า ส่วนรายได้ ดอกเบี $ยรับและรายได้ อืน
ค่อนข้ างใกล้ เคียงกับไตรมาสที 3
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ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
สําหรั บช่วงระยะเวลาตัง$ แต่วนั ที 29 พฤศจิ กายน 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560 CPNREIT มีรายได้ รวมทังสิ
$ $น
378.4 ล้ านบาท ประกอบด้ วยรายได้ ค่าเช่าและบริ การ 369.5 ล้ านบาท รายได้ อืน 8.4 ล้ านบาท และดอกเบี $ยรับ 0.5 ล้ าน
บาท
อัตราการเช่าพื $นที
อัตราการเช่าพื $นทีของศูนย์การค้ าและอาคารสํานักงานของ CPNREIT ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 อยู่ทีร้ อยละ
91.01 เพิมขึ $นจากข้ อมูล ณ วันที 30 กันยายน 2560 ทีร้ อยละ 87.37 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการปรับเพิมของอัตราการ
เช่าพื $นทีของโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 ทีทยอยเปิ ดให้ บริ การภายหลังการปรับปรุ งครัง$ ใหญ่ในเดือนธันวาคม
2560 จากร้ อยละ 58.59 ณ สิ $นไตรมาสที 3 ปี 2560 เป็ นร้ อยละ 77.67 ณ สิ $นปี 2560 นอกจากนี $ อัตราการเช่าพื $นทีของ
โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 และโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ นเกล้ า ได้ ปรับเพิมขึ $นร้ อยละ 1.83 และร้ อยละ 1.54
ตามลําดับ ในขณะทีอัตราการเช่าพื $นทีของอาคารสํานักงานปิ นเกล้ า ทาวเวอร์ A และ Bและโครงการเซ็นทรัลพลาซา
เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต ค่อนข้ างใกล้ เคียงกับอัตราการเช่าพื $นที ณ วันที 30 กันยายน 2560
อัตราการเข้ าพักเฉลียของโรงแรมฮิลตัน พัทยา ในเดือนธันวาคม 2560 อยูท่ ีร้ อยละ 93.44
ค่ าใช้ จ่าย
ในปี 2560 ค่าใช้ จ่ายรวมมีจํานวน 802.0 ล้ านบาท เพิมขึ $น 102.0 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 14.6 จากปี 2559 ซึงมี
สาเหตุหลักมาจากต้ นทุนเช่าและบริ การ ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร ค่าธรรมเนียมบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ และดอกเบี $ยจ่ายที
เพิมขึ $น
ต้ นทุนเช่าและบริ การและค่าใช้ จ่ายในการบริ หารเพิมขึ $นจากปี 2559 เท่ากับ 22.2 ล้ านบาท และ 18.1 ล้ านบาท
ตามลําดับ หรื อคิดเป็ นอัตราการเพิมขึ $นร้ อยละ 18.6 และร้ อยละ 27.9 ตามลําดับ สาเหตุหลักมาจากสัดส่วนการสนับสนุน
ต้ นทุนเช่าและบริ การและค่าใช้ จ่ายในการบริ หารซึงบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่ จํากัด ให้ การสนับสนุน CPNRF และ
CPNREIT ลดลงตามเงือนไขในสัญญาทีเกียวข้ องกับการลงทุนในโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต และต้ นทุน
ภาษี โรงเรื อนในภาพรวมได้ ปรับตัวสูงขึ $น นอกจากนี $ ค่าใช้ จ่ายรวมยังเพิมขึ $นเนืองจากค่าใช้ จ่ายของโครงการเซ็นทรัลเฟส
ติวลั พัทยา บีช ทีได้ ลงทุนเพิมเติมด้ วย
ค่าธรรมเนียมบริ หารอสังหาริ มทรัพย์เพิมขึ $น 27.5 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 6.9 จากปี 2559 เป็ นผลหลักมาจากค่า
คอมมิชชันในการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าและทําสัญญาเช่าใหม่ทีสูงขึ $นของโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 เนืองจากมี
จํานวนสัญญาเช่าทีหมดอายุลงในปี 2560 เป็ นจํานวนมากกว่าเมือเทียบกับปี 2559 และค่าคอมมิชชันในการต่ออายุ
สัญญาเช่าและทําสัญญาเช่าใหม่ของโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 จากการทยอยเปิ ดพื $นทีให้ บริ การภายหลังการ
ปรับปรุ งโครงการครัง$ ใหญ่ในเดือนธันวาคม นอกจากนี $ ดอกเบี $ยจ่ายทีเพิมขึ $น 22.5 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 31.1 เนืองจาก
การกู้ยืมเงินเพือลงทุนในทรัพย์สินเพิมเติมของ CPNREIT เนืองจากเงินกู้ยืมมีต้นทุนตํากว่าต้ นทุนจากการเพิมเงินทุนจาก
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ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
ผู้ถือหน่วย ซึงจะเป็ นการช่วยเพิมอัตราผลตอบแทนการลงทุนให้ กบั ผู้ถือหน่วย สําหรับค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายในการ
บริ หารกองทรัสต์เพิมขึ $น 11.6 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 26.5 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเปลียนแปลงค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
จากการแปลงสภาพ CPNRF เป็ น CPNREIT
ค่าใช้ จ่ายรวมในไตรมาสที 4 ปี 2560 มีจํานวนเท่ากับ 274.4 ล้ านบาท เพิมขึ $น 85.7 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 45.4
จากไตรมาสที 4 ปี 2559 สาเหตุหลักมาจากการเพิมขึ $นของค่าธรรมเนียมบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ซงเพิ
ึ มขึ $น 29.3 ล้ านบาท
หรื อร้ อยละ 27.9 และต้ นทุนเช่าและบริ การและค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร 19.9 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 36.8 จากไตรมาส
เดียวกันของปี 2559 เนืองจากค่าคอมมิชชันทีสูงขึน$ จากสัญญาต่ออายุและสัญญาใหม่ของโครงการเซ็นทรั ลพลาซา
พระราม 2 และโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 ในช่วงไตรมาส 4 ของปี 2560 รวมทังดอกเบี
$
$ยจ่ายทีสูงขึ $น 24.2 ล้ าน
บาท เนืองจากการใช้ เงินกู้ยืมเพือลงทุนในทรัพย์สินเพิมเติมดังทีกล่าวมาแล้ วข้ างต้ น นอกจากนี $ ค่าใช้ จ่ายรวมยังเพิมขึ $น
เนืองจากค่าใช้ จ่ายของโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช ทีได้ ลงทุนเพิมเติม และค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายในการ
บริ หารกองทรัสต์เพิมขึ $นจากการเปลียนแปลงค่าธรรมเนียมต่าง ๆ จากการแปลงสภาพ CPNRF เป็ น CPNREIT ด้ วย
เมือเปรี ยบเทียบกับไตรมาสที 3 ปี 2560 ค่าใช้ จ่ายรวมเพิมขึ $น 105.3 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 62.3 สาเหตุหลักมา
จากการเพิมขึ $นของต้ นทุนเช่าและบริ การและค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร 24.3 ล้ านบาทหรื อร้ อยละ 48.9 และค่าธรรมเนียม
บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ซงเพิ
ึ มขึ $น 43.7 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 48.0 โดยเป็ นผลหลักมาจากค่าคอมมิชชันทีสูงขึ $นจากสัญญา
ต่ออายุและสัญญาใหม่ของโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ในช่วงไตรมาส 4 ของปี 2560 และค่าคอมมิชชันในการต่อ
อายุสญ
ั ญาเช่าและทําสัญญาเช่าใหม่ของโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 จากการทยอยเปิ ดพื $นทีให้ บริ การภายหลัง
การปรับปรุ งโครงการครัง$ ใหญ่ในเดือนธันวาคม รวมทังดอกเบี
$
$ยจ่ายทีสูงขึ $น 24.7 ล้ านบาท เนืองจากการใช้ เงินกู้ยืมเพือ
ลงทุนในทรัพย์สินเพิมเติมดังทีกล่าวมาแล้ วข้ างต้ น นอกจากนี $ ค่าใช้ จ่ายรวมยังเพิมขึ $นเนืองจากค่าใช้ จ่ายของโครงการ
เซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช ทีได้ ลงทุนเพิมเติม และค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายในการบริ หารกองทรัสต์เพิมขึ $นจากการ
เปลียนแปลงค่าธรรมเนียมต่าง ๆ จากการแปลงสภาพ CPNRF เป็ น CPNREIT ด้ วย
ค่าใช้ จ่ายรวมของ CPNREIT สําหรับระยะเวลา 29 พฤศจิกายน ถึง 31 ธันวาคม 2560 มีจํานวนทังสิ
$ $น 154.6
ล้ า นบาท ประกอบด้ ว ยค่า ใช้ จ่ายในการบริ ห ารอสังหาริ มทรั พ ย์ 108.6 ล้ า นบาท ดอกเบี ย$ จ่ า ย 30.1 ล้ า นบาท และ
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายในการบริ หารกองทรัสต์ 15.9 ล้ านบาท
รายได้ จากการลงทุนสุทธิ
รายได้ จากการลงทุนสุทธิในปี 2560 มีจํานวนทังสิ
$ $น 2,724.0 ล้ านบาท ลดลง 106.8 ล้ านบาท หรื อ 3.8% จาก
2,830.8 ล้ านบาท จากปี 2559 โดยเป็ นผลจากรายได้ รวมทีลดลง 4.8 ล้ านบาท หรื อ 0.1% และการเพิมขึ $นของค่าใช้ จ่าย
รวม 102.0 ล้ านบาท หรื อ 14.6%
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รายได้ จากการลงทุนสุทธิในไตรมาสที 4 ปี 2560 มีจํานวนเท่ากับ 662.4 ล้ านบาท ลดลง 60.3 ล้ านบาท หรื อร้ อย
ละ 8.3 เมือเทียบกับไตรมาสที 4 ปี 2559 เนืองจากรายได้ รวมทีเพิมขึ $น 25.4 ล้ านบาท ซึงน้ อยกว่าค่าใช้ จ่ายรวมทีเพิมขึ $น
85.7 ล้ านบาท
เมื อเที ย บกับ ไตรมาสที 3 ปี 2560 รายได้ จ ากการลงทุน สุท ธิ ล ดลงเล็ก น้ อ ย 1.9 ล้ า นบาท หรื อ ร้ อยละ 0.3
เนืองจากรายได้ รวมทีเพิมขึ $น 103.4 ล้ านบาท ซึงน้ อยกว่าค่าใช้ จ่ายรวมทีเพิมขึ $น 105.3 ล้ านบาท
รายได้ จากการลงทุนสุทธิ ของ CPNREIT สําหรั บระยะเวลา 29 พฤศจิ กายน ถึง 31 ธันวาคม 2560 มีจํานวน
ทังสิ
$ $น 223.7 ล้ านบาท
ความสามารถในการทํากําไร
อัตราส่วนรายได้ จากอสังหาริ มทรัพย์สทุ ธิของปี 2560 อยูท่ ีร้ อยละ 81.5 ลดลงร้ อยละ 1.9 จากปี 2559 เป็ นผลมา
จากการลดลงของรายได้ จ ากอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ 2.8 ล้ า นบาท หรื อ ร้ อยละ 0.1 ในขณะที ค่ า ใช้ จ่ า ยในการบริ ห าร
อสังหาริ มทรัพย์เพิมขึ $น 67.9 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 11.6 จากปี 2559 จึงเป็ นผลให้ อตั ราส่วนรายได้ จากการลงทุนสุทธิ
ลดลงร้ อยละ 3.0 มาอยูท่ ีร้ อยละ 77.3 จากการทีรายได้ จากการลงทุนสุทธิลดลง 106.8 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 3.8
การเปลียนแปลงในงบแสดงฐานะทางการเงิน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 CPNREIT มีสนิ ทรัพย์รวม 47,055.6 ล้ านบาท เพิมขึ $นจากสินทรัพย์รวมของ CPNRF
ณ วัน ที 31 ธัน วาคม 2559 และ 30 กัน ยายน 2560 เท่า กับ 13,451.7 ล้ า นบาท และ 13,283.2 ล้ า นบาทตามลํา ดับ
เนืองจากการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์เพิมเติม ประกอบด้ วยโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช และโรงแรมฮิลตัน พัทยา
เมื อวัน ที 1 ธัน วาคม 2560 ทํ า ให้ เ งิ น ลงทุน ในอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ณ สิน$ ปี 2560 เพิ มขึน$ จาก 32,309.0 ล้ า นบาท และ
32,402.0 ล้ านบาท ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 และ 30 กันยายน 2560 ตามลําดับ เป็ น 44,310.0 ล้ านบาท
CPNREIT มีเงิ นลงทุนในหลักทรั พย์ และเงิ นสดและเงิ นฝากธนาคาร ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 รวมทัง$ สิ $น
2,042.4 ล้ านบาท โดยแบ่งเป็ นเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 990.0 ล้ านบาทและเงินสดและเงินฝากธนาคาร 1,052.4 ล้ านบาท
เพิมขึน$ จากเงิ นลงทุนในหลักทรั พย์ และเงิ นสดและเงิ น ฝากธนาคารของ CPNRF ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 และ 30
กันยายน 2560 เท่ากับ 914.8 ล้ านบาทและ 828.0 ล้ านบาท ตามลําดับ เนืองจาก ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 CPNREIT
มีเจ้ าหนี $ภาษี หกั ณ ทีจ่ายรอชําระเป็ นจํานวน 597.9 ล้ านบาท ซึงปั จจุบนั ได้ ชําระแล้ ว
เงินกู้ยืม ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 มีจํานวน 14,453.7 ล้ านบาท เพิมขึ $นจากจํานวน 1,874.6 ล้ านบาท และ
1,917.8 ล้ านบาท ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 และ 30 กันยายน 2560 ตามลําดับ เนืองจากการใช้ เงินกู้ยืมเพือลงทุนใน
ทรัพย์สนิ เพิมเติม
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สิน ทรั พ ย์ สุท ธิ ณ วัน ที 31 ธัน วาคม 2560 เท่า กับ 29,462.1 ล้ า นบาท หรื อ คิ ด เป็ นสิน ทรั พ ย์ สุท ธิ ต่อ หน่ ว ย
13.3164 ล้ านบาท ลดลงจาก 13.5561 บาทต่อหน่วย และ 13.6225 บาทต่อหน่วย ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 และ 30
กันยายน 2560 ตามลําดับ
เนืองจาก CPNRF ได้ จ่ายเงินปั นผลครัง$ สุดท้ ายก่อนการแปลงสภาพจากผลการดําเนินงานของไตรมาสที 3 ปี
2560 และได้ แปลงสภาพมาเป็ นกองทรัสต์ในวันที 1 ธันวาคม 2560 ทําให้ CPNRF มีกําไรสะสมจากผลการดําเนินงาน
จํานวน 2 เดือน คือตังแต่
$ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 พฤศจิกายน 2560 ทียังไม่ได้ จ่ายออกไปให้ แก่ผ้ ูถือหน่วย ซึงเมือมีการ
แปลงสภาพ กําไรสะสมนี $ได้ ถูกบันทึกเป็ นทุนทีได้ รับจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ในงบการเงินของ CPNREIT จึงทําให้ เกิดการ
เปลียนแปลงในงบการเงินในส่วนของทุน
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เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกียวกับกรรมการบริหาร ผู้บริหาร ผุ้มีอาํ นาจควบคุมและเลขานุการบริษัท
- ไม่มี -

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกียวกับกรรมการของบริษัทย่ อย
- ไม่มี -

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกียวกับคุณสมบัติของผู้ดาํ รงตําแหน่ งหัวหน้ าตรวจสอบภายใน
- ไม่มี -

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
เอกสารแนบ 4
รายละเอียดเกียวกับรายการประเมินราคาทรัพย์ สนิ
- ไม่มี -

