แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่ วยทรัสต์ /หนังสือชีชวน
บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จํากัด
CPN REIT MANAGEMENT COMPANY LIMITED
เสนอขาย
หน่ วยทรัสต์ ของทรัสต์ เพื4อการลงทุนในสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
CPN RETAIL GROWTH LEASEHOLD REIT (CPNREIT)
กองทรัสต์ไม่กําหนดอายุและไม่รับไถ่ถอนหน่วยทรัสต์
การเสนอขายหน่วยทรัสต์ครังนีเป็ นการเสนอขายหน่วยทรัสต์ให้ กบั กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
ซึง. เป็ นส่วนหนึง. ของกระบวนการแปลงสภาพกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท เป็ นทรัสต์
เพื.อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท ตามมติที.ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท ครังที. 1/2560 เมื.อวันที. 28 สิงหาคม 2560
โดยมีจํานวนหน่วยทรัสต์ที.จะเสนอขายจํานวนทังสิน 2,212,476,700 หน่วย
เพื4อซือทรัพย์ สนิ ของกองทุนรวมสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท จํานวน 2,212,476,700 หน่ วย
ซึง. ต่อไปเมื.อมีการเลิกกองทุนรวม หน่วยทรัสต์ที.เสนอขายให้ แก่กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ข้างต้ นจะจ่ายคืนให้ แก่
ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ดงั กล่าว ตามอัตราการสับเปลีย. นหน่วยทรัสต์กบั หน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ (“Swap Ratio”) 1 ต่อ 1 ตามมติที.ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รี เทล โกรท ครังที. 1/2560 เมื.อวันที. 28 สิงหาคม 2560
ผู้เสนอขายหน่ วยทรัสต์ ผู้ก่อตังทรัสต์ และผู้จัดการกองทรัสต์ : บริ ษัท ซีพีเอ็น รี ท แมเนจเมนท์ จํากัด
ทรัสตี: บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด
ที4ปรึกษาทางการเงิน: ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
วันที4ย4 นื แบบแสดงรายการข้ อมูล: 12 กันยายน 2560
วันที4แบบแสดงรายการข้ อมูลมีผลใช้ บังคับ: 28 พฤศจิกายน 2560
ช่ วงเวลาการเสนอขายหน่ วยทรัสต์ : เวลา 08.30 น. – 12.00 น. ของวันที. 29 พฤศจิกายน 2560
ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้ องใช้ วิจารณญาณในการพิจารณาข้ อมูลรายละเอียดเกี.ยวกับกองทรัสต์ รวมทังความเหมาะสมในการลงทุน
และความเสี.ยงที.เกี.ยวข้ องเป็ นอย่างดี การมีผลใช้ บงั คับของแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์และหนังสือชีชวนนี มิได้ เป็ นการแสดง
ว่า คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรื อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ แนะนําให้ ลงทุนในหน่วยทรัสต์ที.เสนอขาย หรื อมิได้ ประกันราคาหรื อผลตอบแทนของหน่วยทรัสต์ที.เสนอขาย หรื อรับรองความถูกต้ อง
ครบถ้ วนของข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์และหนังสือชีชวนนีแต่อย่างใด ทังนี การรับรองความถูกต้ องครบถ้ วนของ
ข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์และหนังสือชีชวนนีเป็ นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์
หากแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์และหนังสือชีชวนมีข้อความหรื อรายการเป็ นเท็จ หรื อขาดข้ อความที.ควรแจ้ งใน
สาระสําคัญ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที.ได้ ซือหน่วยทรัสต์ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วนั ที.แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์และหนังสือชีชวนนันมีผล
ใช้ บงั คับ มีสิทธิเรี ยกร้ องค่าเสียหายจากผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์ได้ ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ทังนี ภายใน 1 ปี นับแต่วนั ที.ได้ ร้ ูหรือควรได้ ร้ ูว่าแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์และหนังสือชีชวนเป็ นเท็จหรือขาดข้ อความที.ควร
ต้ องแจ้ งในสาระสําคัญ แต่ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วนั ที.แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์และหนังสือชีชวนมีผลใช้ บงั คับ
คําเตือน: การลงทุนมีความเสี.ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้ อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท

สารบัญ
หัวเรือง

หน้ า

คําจํากัดความ
ส่ วนที 1
1.

2.

i

สรุ ปข้ อมูลสําคัญของกองทรัสต์ (Fact Sheet)

สาระสําคัญของกองทรัสต์
1.1

ข้ อมูลเกียวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ในครัง+ นี +

ส่วนที 1 หน้ า 1

1.2

ข้ อมูลสําคัญเกียวกับอสังหาริ มทรัพย์

ส่วนที 1 หน้ า 2

1.3

การกู้ยืมเงิน

ส่วนที 1 หน้ า 20

1.4

ประมาณการงบกําไรขาดทุนและงบประกอบรายละเอียดรายได้ จากการลงทุน
ตามสมมติฐาน สําหรั บช่วงเวลาประมาณการตัง+ แต่วนั ที 1 มกราคม 2561 ถึง
วันที 31 ธันวาคม 2561

ส่วนที 1 หน้ า 23

1.5

ประมาณค่าใช้ จ่ายทีเกียวข้ องกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์

ส่วนที 1 หน้ า 25

1.6

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายหลักทีเรี ยกเก็บจากกองทรัสต์ CPNREIT

ส่วนที 1 หน้ า 25

1.7

สรุปผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของกองทุนรวม CPNRF

ส่วนที 1 หน้ า 27

สรุปปั จจัยความเสียง
2.1

ความเสี ยงเกี ยวกับ กองทรั ส ต์ CPNREIT หรื อ การดํ า เนิ น งานของกองทรั ส ต์
CPNREIT

ส่วนที 1 หน้ า 30

2.2

ความเสียงเกียวกับความสามารถในการใช้ ประโยชน์ จากทรัพย์สินทีกองทรัสต์
CPNREIT ลงทุน

ส่วนที 1 หน้ า 31

2.3

ความเสียงเกียวกับการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์โดยกองทรัสต์ CPNREIT

ส่วนที 1 หน้ า 31

2.4

ความเสียงเกียวกับการลงทุนในหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ CPNREIT โดยผู้ลงทุน

ส่วนที 1 หน้ า 31

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
ส่ วนที 2
1.

2.

ข้ อมูลเกียวกับกองทรัสต์

ปั จจัยความเสียง
1.1

ความเสี ยงเกี ยวกับ กองทรั ส ต์ CPNREIT หรื อ การดํ า เนิ น งานของกองทรั ส ต์
CPNTRIT

ส่วนที 2 หน้ า 1-2

1.2

ความเสียงเกียวกับความสามารถในการใช้ ประโยชน์ จากทรัพย์สินทีกองทรัสต์
CPNREIT เข้ าลงทุน

ส่วนที 2 หน้ า 1-30

1.3

ความเสียงเกียวกับการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์โดยกองทรัสต์ CPNREIT

ส่วนที 2 หน้ า 1-33

1.4

ความเสียงเกียวกับการลงทุนในหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ CPNREIT โดยผู้ลงทุน

ส่วนที 2 หน้ า 1-36

ข้ อมูลเกียวกับอสังหาริ มทรัพย์
2.1

ข้ อมูลเกียวกับอสังหาริ มทรัพย์ทีกองทรัสต์ CPN REIT จะรับโอนจากกองทุนรวม
CPNRF

ส่วนที 2 หน้ า 2-1

2.2

ข้ อมูลเกียวกับทรัพย์สนิ ทีจะลงทุนเพิมเติมครัง+ ที 1 (ทีมิใช่มาจากการแปลงสภาพ)

ส่วนที 2 หน้ า 2-24

2.3

สรุปสาระสําคัญของรายงานประเมิน

ส่วนที 2 หน้ า 2-42

2.4

มูลค่าของทรัพย์สนิ หลัก

ส่วนที 2 หน้ า 2-47

2.5

การทํ า ธุ รกรรมของกองทรั ส ต์ CPNREIT กับ บุค คลที เกี ยวโยงกัน กับ ผู้จัด การ
กองทรัสต์

ส่วนที 2 หน้ า 2-48

2.6

การทําธุรกรรมของกองทรัสต์ CPNREIT กับบุคคลทีเกียวโยงกันกับทรัสตี

ส่วนที 2 หน้ า 2-54

2.7

การกู้ยืมเงิน

ส่วนที 2 หน้ า 2-54

2.8

สรุ ป สาระสํา คัญ ของสัญ ญาที เกี ยวข้ องกับ ทรั พ ย์ สิน ที จะโอนจากกองทุน รวม
CPNRF มายังกองทรัสต์ CPNREIT

ส่วนที 2 หน้ า 2-57

2.9

สรุปสาระสําคัญของสัญญาทีเกียวข้ องกับทรัพย์สนิ ทีจะลงทุนเพิมเติม ครัง+ ที 1

ส่วนที 2 หน้ า 2-119

3.

ข้ อพิพาทหรื อข้ อจํากัดในการใช้ ประโยชน์ในอสังหาริ มทรัพย์ทีมิใช่การได้ มาจากการแปลง
สภาพ

4.

การจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์

ส่วนที 2 หน้ า 3-1

4.1

ลักษณะการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์ CPNREIT

ส่วนที 2 หน้ า 4-1

4.2

ค่าตอบแทนทีผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์จะได้ รับจากกองทรัสต์ CPNREIT

ส่วนที 2 หน้ า 4-8

4.3

ความเกียวข้ องระหว่างผู้จดั การกองทรัสต์ ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์และผู้บริ หาร
โรงแรม

ส่วนที 2 หน้ า 4-10

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท

5.

6.

4.4

อสังหาริ มทรัพย์ อืนภายใต้ การบริ หารจัดการของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ และ
ผู้บ ริ ห ารโรงแรมที อาจแข่ง ขัน ในทางธุ ร กิ จ กับ อสังหาริ ม ทรั พ ย์ ข องกองทรั ส ต์
CPNREIT

ส่วนที 2 หน้ า 4-11

4.5

ข้ อมูลเกียวกับการบริ หารโรงแรมของกลุม่ ฮิลตันในประเทศไทย

ส่วนที 2 หน้ า 4-18

4.6

ข้ อมูลเกียวกับซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล

ส่วนที 2 หน้ า 4-18

4.7

ผลกระทบจากการเปลียนแปลงผู้เช่าช่วงทรัพย์สนิ หลักในส่วนทีเป็ นโรงแรมฮิลตัน
พัทยา

ส่วนที 2 หน้ า 4-19

4.8

ประมาณการรายได้ และค่าใช้ จ่ายของกองทุนรวม CPNRF/กองทรัสต์ CPNREIT
สําหรับรอบระยะเวลา 12 เดือน

ส่วนที 2 หน้ า 4-20

4.9

การวิ เ คราะห์ ค วามอ่ อ นไหว (Sensitivity Analysis) ของประมาณการจ่ า ย
ประโยชน์ ตอบแทน สําหรับ ช่วงระยะเวลาประมาณการตัง+ แต่วนั ที 1 มกราคม
2561 - 31 ธันวาคม 2561

ส่วนที 2 หน้ า 4-25

ผลกระทบต่อกองทรัสต์และผู้ถือหน่วยจากการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์
เป็ นทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
5.1

ภาระภาษี ตอ่ กองทรัสต์ CPN REIT ซึงแปลงสภาพมาจากกองทุนรวม CPNRF

ส่วนที 2 หน้ า 5-1

5.2

ภาระภาษี ตอ่ ผู้ถือหน่วยทรัสต์

ส่วนที 2 หน้ า 5-2

5.3

สิทธิประโยชน์ทางภาษี ทีเกียวข้ องกับการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์
เป็ นทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์

ส่วนที 2 หน้ า 5-3

5.4

ค่าธรรมเนียมในการยืนคําขออนุญาตทีเกียวข้ องต่อสํานักงาน กลต. และตลาด
หลักทรัพย์

ส่วนที 2 หน้ า 5-4

รายการระหว่างกัน
6.1

นิติบคุ คลทีเกียวโยงกันกับกองทรัสต์ CPNREIT

ส่วนที 2 หน้ า 6-2

6.2

รายการระหว่างกองทรัสต์ CPNREIT กับผู้จดั การกองทรัสต์และบุคคลทีเกียวโยง
กันกับผู้จดั การกองทรัสต์

ส่วนที 2 หน้ า 6-4

6.3

รายการระหว่างกองทรัสต์ CPNREIT กับทรัสตีและบุคคลทีเกียวโยงกันกับทรัสตี

ส่วนที 2 หน้ า 6-18

6.4

นโยบายการทําธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์ CPNREIT กับผู้จดั การกองทรัสต์หรื อ
บุคคลทีเกียวโยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์

ส่วนที 2 หน้ า 6-22

6.5

นโยบายการทําธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์ CPNREIT กับทรัสตีหรื อบุคคลทีเกียว
โยงกันกับทรัสตี

ส่วนที 2 หน้ า 6-23

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
7.

ภาพรวมของภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์
7.1

ธุรกิจพัฒนาและให้ เช่าพื +นทีในศูนย์การค้ า

ส่วนที 2 หน้ า 7-1

7.2

ภาวะของธุรกิจอาคารสํานักงานในเขตกรุงเทพมหานครในปี 2559

ส่วนที 2 หน้ า 7-5

7.3

ภาพรวมของธุรกิจการท่องเทียวและโรงแรมของประเทศไทย

ส่วนที 2 หน้ า 7-7

8.

โครงสร้ างผู้ถือหน่วยทรัสต์

9.

กระบวนการแปลงสภาพและการดําเนินงานของกองทรัสต์

10.

ส่วนที 2 หน้ า 8-1

9.1

เหตุผลในการแปลงสภาพกองทุนรวมเป็ นกองทรัสต์

ส่วนที 2 หน้ า 9-1

9.2

แผนการแปลงสภาพกองทุนรวม

ส่วนที 2 หน้ า 9-1

9.3

แผนการลงทุนในทรัพย์สนิ เพิมเติมครัง+ ที 1

ส่วนที 2 หน้ า 9-2

9.4

กระบวนการแปลงสภาพ การเลิกกองทุนรวม การชําระบัญ ชี และการลงทุนใน
ทรัพย์สนิ เพิมเติมครัง+ ที 1 (Conversion Timeline)

ส่วนที 2 หน้ า 9-2

9.5

สรุปสาระสําคัญของสัญญาก่อตังทรั
+ สต์

ส่วนที 2 หน้ า 9-6

9.6

ช่องทางทีผู้ถือหน่วยทรัสต์จะสามารถขอดูสาํ เนาสัญญาก่อตังทรั
+ สต์

ส่วนที 2 หน้ า 9-37

ผู้จดั การกองทรัสต์
10.1 ข้ อมูลทัวไป

ส่วนที 2 หน้ า 10-1

10.2 ผู้ถือหุ้นของผู้จดั การกองทรัสต์

ส่วนที 2 หน้ า 10-2

10.3 โครงสร้ างการจัดการ

ส่วนที 2 หน้ า 10-6

10.4 หน้ าทีของผู้จดั การกองทรัสต์

ส่วนที 2 หน้ า 10-17

10.5 การบริ หารจัดการ

ส่วนที 2 หน้ า 10-26

10.6 กระบวนการและปั จจัยทีใช้ พิจารณาตัด สิน ใจลงทุน รวมทัง+ การบริ หารจัดการ
กองทรัสต์

ส่วนที 2 หน้ า 10-32

10.7 ระบบในการติดตามดูแลผลประโยชน์ของกองทรัสต์ CPNREIT

ส่วนที 2 หน้ า 10-42

10.8 ค่าตอบแทนผู้จดั การกองทรัสต์

ส่วนที 2 หน้ า 10-44

10.9 วิธีการและเงือนไขในการเปลียนตัวผู้จดั การกองทรัสต์

ส่วนที 2 หน้ า 10-44

10.10 การบริ หารจัดการกองทรัสต์อืน

ส่วนที 2 หน้ า 10-46

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
11.

ทรัสตี
11.1 ข้ อมูลทัวไป

ส่วนที 2 หน้ า 11-1

11.2 ใบอนุญาตทีเกียวข้ อง

ส่วนที 2 หน้ า 11-1

11.3 หน้ าทีและความรับผิดชอบในการเป็ นทรัสตี

ส่วนที 2 หน้ า 11-1

11.4 ค่าธรรมเนียมทีได้ รับจากการทําหน้ าทีเป็ นทรัสตี

ส่วนที 2 หน้ า 11-7

12.

อัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายทีเรี ยกเก็บจากกองทรัสต์ CPNREIT

ส่วนที 2 หน้ า 12-1

13.

นโยบายการกู้ยืมเงินในอนาคต
13.1 วัตถุประสงค์ในการกู้ยืมเงิน

ส่วนที 2 หน้ า 13-1

13.2 วิธีการกู้ยืมเงิน

ส่วนที 2 หน้ า 13-2

13.3 ข้ อจํากัดในการกู้ยืมเงิน

ส่วนที 2 หน้ า 13-3

13.4 มูลค่าการกู้ยืม

ส่วนที 2 หน้ า 13-3

13.5 การก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ CPN REIT

ส่วนที 2 หน้ า 13-4

14.

นโยบายการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและข้ อจํากัด

ส่วนที 2 หน้ า 14-1

15.

ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของกองทุนรวม CPNRF
15.1 ฐานะทางการเงินของกองทุนรวม CPNRF

ส่วนที 2 หน้ า 15-1

15.2 ผลการดําเนินงานของกองทุนรวม CPNRF

ส่วนที 2 หน้ า 15-4

15.3 การวิเคราะห์กระแสเงินสด

ส่วนที 2 หน้ า 15-6

15.4 งบเสมือนของกองทรัสต์ CPNREIT สําหรับปี สิ +นสุดวันที 31 ธันวาคม 2559

ส่วนที 2 หน้ า 15-8

16.

นโยบายการลงทุนในอนาคต

ส่วนที 2 หน้ า 16-1

17.

ข้ อมูลอืนทีเกียวข้ อง

ส่วนที 2 หน้ า 17-1

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
ส่ วนที 3

ข้ อมูลเกียวกับการเสนอขายหน่ วยทรัสต์

1.

รายละเอียดของหน่วยทรัสต์ทีเสนอขาย

ส่วนที 3 หน้ า 1

2.

ทีมาของการกําหนดราคาหน่วยทรัสต์ทีเสนอขาย

ส่วนที 3 หน้ า 4

3.

ข้ อจํากัดในการโอนหน่วยทรัสต์ทเสนอขาย
ี

ส่วนที 3 หน้ า 4

4.

การจองและการจัดสรร

ส่วนที 3 หน้ า 4

5.

ประมาณการค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ทีเกียวข้ องกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ครัง+ นี +

ส่วนที 3 หน้ า 5

6.

วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์

ส่วนที 3 หน้ า 6

ส่ วนที 4

การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล

1.

การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูลโดยผู้จดั การกองทรัสต์

ส่วนที 4 หน้ า 1

2.

การรับรองการปฏิบตั ิหน้ าทีของทีปรึกษาทางการเงิน

ส่วนที 4 หน้ า 3

เอกสารแนบ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ร่างสัญญาก่อตังทรั
+ สต์
สรุปรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ
งบการเงินของกองทุนรวม CPNRF 3 ปี บัญชีลา่ สุด และไตรมาสล่าสุด
ประมาณการงบกําไรขาดทุนและงบประกอบรายละเอียดรายได้ จากการลงทุนสุทธิตามสมมติฐานสําหรับช่วงเวลา
ประมาณการตังแต่
+ วนั ที 1 มกราคม 2561 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2561 และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ข้ อมูลทางการเงินเสมือนสําหรับปี สิ +นสุด 31 ธันวาคม 2559 และรายงานการให้ ความเชือมันของผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต
ข้ อ มูล ของอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ งานระบบ และสังหาริ ม ทรั พ ย์ ข องกองทุน รวม CPNRF ที จะโอนไปยัง กองทรั ส ต์
CPNREIT
ความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับการแปลงสภาพและ swap ratio ทีนําเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวม CPNRF

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
คําจํากัดความ
กฎหมายหลักทรัพย์

หมายถึง พระราชบัญ ญั ติ หลัก ทรั พ ย์ และตลาดหลักทรั พ ย์ พ.ศ. 2535 พระราชบัญ ญั ติ
ทรั ส ต์ เ พื อธุ ร กรรมในตลาดทุ น พ.ศ. 2550 ประกาศคณะกรรมการกํ า กั บ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศ
สํ า นั ก งานคณ ะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ รวมถึ ง
หนังสือเวียน หนังสือผ่อนผัน หนังสือซักซ้ อมความเข้ าใจ หนังสืออนุญ าต กฎ
ระเบียบ ข้ อบังคับ และ/หรื อเอกสารอืนใดทีมีผลใช้ บงั คับตามกฎหมายทีออกโดย
อาศัยอํานาจตามพระราชบัญ ญั ติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติทรัสต์เพือธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 และ/หรื อ กฎหมายอืน
ใดทีเกียวข้ อง ทังที
: มีอยูใ่ นปั จจุบนั และทีได้ มีการแก้ ไขเพิมเติม

กองทุนรวม CPNCG

หมายถึง กองทุ น รวมสิ ท ธิ ก ารเช่ า อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ CPN คอมเมอร์ เชี ย ล โกรท (CPN
Commercial Growth Leasehold Property Fund หรื อ CPNCG)

กองทุนรวม CPNRF

หมายถึง กองทุนรวมสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท (CPN Retail Growth
Leasehold Property Fund หรื อ CPNRF)

กองทรัสต์ CPNREIT

หมายถึง ทรั ส ต์ เพื อการลงทุน ในสิท ธิ ก ารเช่ าอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ CPN รี เทล โกรท (CPN
Retail Growth Leasehold REIT หรื อ CPNREIT)

กลุ่มบุคคลเดียวกัน

หมายถึง บุค คลที มี ค วามสัม พัน ธ์ ในลัก ษณะใดลัก ษณะหนึงหรื อ หลายลัก ษณะ ตาม
หลักเกณฑ์ ทีกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ. 49/2555
เรื อง การออกและเสนอขายห น่ ว ยทรั ส ต์ ของทรั ส ต์ เพื อการลงทุ น ใน
อสังหาริ มทรัพย์ และประกาศอืนใดทีเกียวข้ อง และทีได้ มีการแก้ ไขเพิมเติม

การจัดหาประโยชน์
จากทรัพย์ สนิ หลัก

หมายถึง การให้ เช่ า และ/หรื อ ให้ เช่ า ช่ ว งอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ซึ งเป็ นทรั พ ย์ สิ น หลัก ของ
กองทรัสต์ CPNREIT แก่ผ้ ูประกอบกิจการ รวมถึงการให้ บริ การทีเกี ยวเนืองกับ
การให้ เช่าดังกล่าว

การเพิ+มทุนแบบมอบ
อํานาจทั+วไป
(General Mandate)

หมายถึง การเพิ มทุ น ของกองทรั ส ต์ CPNREIT ตามมติ ที ประชุม ผู้ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ที ให้
อํ า นาจแก่ ผ้ ูจั ด การกองทรั ส ต์ ใ นการกํ า หนดหรื อ ให้ ค วามเห็ น ชอบเกี ยวกั บ
วัตถุประสงค์ การออกและการจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิมทุนแต่ละคราวตามความ
เหมาะสม เช่น การกําหนดราคา วันและเวลาทีจะเสนอขาย หรื อเงือนไขการเสนอ
ขายหน่วยทรัสต์ เป็ นต้ น

i

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
การประเมินมูลค่ า

หมายถึง การคํานวณมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อ สิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ของ
กองทรั ส ต์ CPNREIT เพื อวัต ถุ ป ระสงค์ ส าธารณะในการเปิ ดเผยข้ อมู ล ต่ อ
ประชาชน โดยเป็ นการประเมินอย่างเต็มรู ปแบบ ซึงต้ องมีการตรวจสอบเอกสาร
สิทธิ ข้ อจํ ากัดสิทธิ ครอบครองในทรั พย์ สิน เงื อนไขและข้ อจํ ากัดทางกฎหมาย
ข้ อจํากัดอืนของการใช้ ประโยชน์ รายละเอียดการใช้ ประโยชน์ ในปั จจุบัน และ
รายละเอียดอืนทีเกียวข้ องรวมทังการสํ
:
ารวจทรัพย์สนิ ตามสภาพทีเป็ นอยู่

การสอบทานการ
ประเมินมูลค่ า

หมายถึง การเสนอความเห็ น เกี ยวกั บ มู ล ค่ า อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ และ/หรื อ สิ ท ธิ ก ารเช่ า
อสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์ CPNREIT โดยมิได้ มีการสํารวจทรัพย์สนิ

การบริหาร
อสังหาริมทรัพย์

หมายถึง การดูแลรักษาให้ อสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์ CPNREIT ให้ อยูใ่ นสภาพทีดีและ
พร้ อมทีจะใช้ ในการจัดหาประโยชน์ได้ ตลอดเวลา ตลอดจนการจัดหาประโยชน์
จากอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวด้ วย ตามทีประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์กําหนด รวมทังการบริ
:
หารอสังหาริ มทรัพย์ตามทีกฎหมาย
หลักทรัพย์ และ/หรื อ กฎหมายอืนใดทีเกียวข้ องกําหนด

กํา ไรสุ ท ธิ ท+ ี ป รั บ ปรุ ง หมายถึง กําไรสุทธิทีหักกําไรทียังไม่เกิดขึ :น (unrealized gain) จากการประเมินค่าหรื อการ
แล้ ว
สอบทานการประเมินค่าอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ รวมทัง:
ปรั บ ปรุ งด้ ว ยรายการอื นใดตามแนวทางที สํา นัก งาน ก.ล.ต. กํ า หนด เพื อให้
สอดคล้ องกับสถานะเงินสดของกองทรัสต์ CPNREIT

ข้ อมูลทางการเงิน
ตามสถานการณ์
สมมติ

หมายถึง ประมาณการงบกําไรขาดทุนและงบประกอบรายละเอียดรายได้ จากการลงทุน
สุทธิ ตามสมมติฐาน สําหรับช่วงเวลาประมาณการตังแต่
: วนั ที 1 มกราคม 2561
ถึงวันที 31 ธันวาคม 2561 ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี
เทล โกรท และของทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล
โกรท

คณะกรรมการ
ก.ล.ต.

หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

โครงการเซ็นทรัล
พลาซา เชียงใหม่
แอร์ พอร์ ต

หมายถึง

1. สิทธิการเช่าทีดินทีเป็ นทีตังของโครงการเซ็
:
นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต
2. สิ ท ธิ ก ารเช่ า อาคารศู น ย์ ก ารค้ า (บางส่ ว น) และอาคารอเนกประสงค์
(Multipurpose Hall) และพื :นทีจอดรถยนต์ภายในอาคารบางส่วน
3. สิทธิการเช่างานระบบของโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต
4. กรรมสิทธิcในสังหาริ มทรัพย์ทีเกียวข้ องกับโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่
แอร์ พอร์ ต
5. สิทธิ หน้ าทีและความรั บผิดอื น ๆ ทีเกี ยวข้ องกับ โครงการเซ็นทรั ลพลาซา
เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต ซึงปั จจุบนั กองทุนรวม CPNRF เป็ นคูส่ ญ
ั ญา
ii

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
ทัง: นี : ตามรายละเอียดทีปรากฏใน (1) สัญ ญาเช่าทีดินและอาคารศูนย์ การค้ า
โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต (2) สัญญาเช่างานระบบโครงการ
เซ็นทรัลพลาซา เชี ยงใหม่ แอร์ พอร์ ต และ (3) สัญ ญาซื :อขายทรัพย์ สินระหว่าง
กองทุน รวม CPNRF และบริ ษั ท เซ็ น ทรั ล พัฒ นา เชี ย งใหม่ จํ า กัด ลงวัน ที 17
เมษายน 2557 รวมทังบั
: นทึกข้ อตกลงและสัญญาต่าง ๆ ทีเกียวข้ องกับโครงการ
เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต
โครงการเซ็นทรัล
พลาซา ปิ+ นเกล้ า

หมายถึง

1. สิทธิการเช่าช่วงทีดินทีเป็ นทีตังของโครงการเซ็
:
นทรัลพลาซา ปิ นเกล้ า
2. สิทธิ การเช่าอาคารศูนย์ การค้ า (บางส่วน) และอาคารสํานักงาน รวมทัง: ที
จอดรถยนต์ภายในอาคาร (บางส่วน)
3. สิทธิการเช่างานระบบของโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ นเกล้ า
4. กรรมสิทธิcในสังหาริ มทรัพย์ทีเกียวข้ องกับโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ นเกล้ า
5. สิทธิ หน้ าทีและความรับผิดอืน ๆ ทีเกียวข้ องกับโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ น
เกล้ า ซึงปั จจุบนั กองทุนรวม CPNRF เป็ นคูส่ ญ
ั ญา
ทัง: นี : ตามรายละเอี ย ดที ปรากฏใน (1) สัญ ญาเช่ า ช่ ว งที ดิ น โครงการเซ็ น ทรั ล
พลาซา ปิ นเกล้ า (2) สัญญาเช่าอาคารโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ นเกล้ า (อาคาร
ศูนย์ การค้ าและอาคารสํานักงาน) (3) สัญ ญาเช่างานระบบโครงการเซ็น ทรั ล
พลาซา ปิ นเกล้ า (4) สัญญาซือ: ขายทรัพย์ สินระหว่างกองทุนรวม CPNRF และ
บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) ลงวันที 29 ตุลาคม 2552 รวมทังบั
: นทึก
ข้ อตกลงและสัญญาต่าง ๆ ทีเกียวข้ องกับโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ นเกล้ า

โครงการเซ็นทรัล
พลาซา พระราม 2

หมายถึง

1.
2.
3.
4.
5.

สิทธิการเช่าช่วงทีดินทีเป็ นทีตังของโครงการเซ็
:
นทรัลพลาซา พระราม 2
สิทธิการเช่าอาคารศูนย์การค้ า (บางส่วน) และอาคารจอดรถ (บางส่วน)
สิทธิการเช่างานระบบของโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2
กรรมสิทธิcในสังหาริ มทรัพย์ทีเกียวข้ องกับโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2
สิทธิ หน้ าทีและความรับ ผิดอืน ๆ ที เกี ยวข้ องกับโครงการเซ็นทรัลพลาซา
พระราม 2 ซึงปั จจุบนั กองทุนรวม CPNRF เป็ นคูส่ ญ
ั ญา

ทัง: นี : ตามรายละเอี ย ดที ปรากฏใน (1) สัญ ญาเช่ า ช่ ว งที ดิ น โครงการเซ็ น ทรั ล
พลาซา พระราม 2 (2) สัญ ญาเช่าอาคารโครงการเซ็น ทรัล พลาซา พระราม 2
(อาคารศูนย์ การค้ า) (3) สัญ ญาเช่าอาคารโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2
(อาคารจอดรถ) (4) สัญ ญาซือ: ขายทรัพ ย์สินระหว่างกองทุนรวม CPNRF และ
บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จํากัด ลงวันที 11 สิงหาคม 2548 รวมทังบั
: นทึก
ข้ อตกลงและสัญญาต่าง ๆ ทีเกียวข้ องกับโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2

iii

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
โครงการเซ็นทรัล
พลาซา พระราม 3

หมายถึง

1.
2.
3.
4.
5.

สิทธิการเช่าทีดินทีเป็ นทีตังของโครงการเซ็
:
นทรัลพลาซา พระราม 3
สิทธิการเช่าอาคารศูนย์การค้ า (บางส่วน) และพื :นทีจอดรถในอาคาร
กรรมสิทธิcในงานระบบของโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3
กรรมสิทธิcในสังหาริ มทรัพย์ทีเกียวข้ องกับโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3
สิทธิ หน้ าทีและความรับ ผิดอืน ๆ ที เกี ยวข้ องกับโครงการเซ็นทรัลพลาซา
พระราม 3 ซึงปั จจุบนั กองทุนรวม CPNRF เป็ นคูส่ ญ
ั ญา

ทัง: นี : ตามรายละเอี ย ดที ปรากฏใน (1) สัญ ญาเช่ า ที ดิ น โครงการศูน ย์ ก ารค้ า
เซ็นทรัลพลาซา รัชดา-พระราม 3 (2) สัญญาเช่าพื :นทีอาคารศูนย์การค้ าเซ็นทรัล
พลาซา รัชดา-พระราม 3 (3) สัญญาซื :อขายทรัพย์สนิ ระหว่างกองทุนรวม CPNRF
และบริ ษั ท เซ็ น ทรั ล พัฒ นา พระราม 3 จํ า กัด ลงวัน ที 11 สิ งหาคม 2548 (4)
สัญญาซื :อขายงานระบบระหว่างกองทุนรวม CPNRF และบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา
จํ ากัด (มหาชน) (เดิม คู่ส ัญ ญา คือ บริ ษั ท เซ็ นทรัลเรี ย ลตี : เซอร์ วิส พระราม 3
จํ า กัด แต่ได้ โอนสิท ธิ และหน้ า ที ภายใต้ ส ัญ ญานี ใ: ห้ แ ก่ บ ริ ษั ท เซ็ น ทรั ล พัฒ นา
จํากัด (มหาชน)) ลงวันที 11 สิงหาคม 2548 รวมทังบั
: นทึกข้ อตกลงและสัญญา
ต่าง ๆ ทีเกียวข้ องกับโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3
โครงการเซ็นทรัลเฟส
ติวัล พัทยา บีช และ
โรงแรมฮิลตัน พัทยา

หมายถึง

เจ้ าของ
อสังหาริมทรัพย์

หมายถึง ผู้มีกรรมสิทธิc และ/หรื อสิทธิครอบครองในอสังหาริ มทรัพย์ทีกองทรัสต์ CPNREIT
จะเข้ าลงทุน รวมถึงบุคคลทีเกียวข้ อง

เซ็นทรัลพัฒนา
เชียงใหม่

หมายถึง บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่ จํากัด

เซ็นทรัลพัฒนา
พระราม 2

หมายถึง บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จํากัด

เซ็นทรัลพัฒนา
พระราม 3

หมายถึง บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 จํากัด

ซีพีเอ็นพัทยา

หมายถึง บริ ษัท ซีพีเอ็น พัทยา จํากัด

1. สิทธิ การเช่า/เช่าช่วงอาคารศูน ย์ การค้ า (บางส่วน) และพื น: ที จอดรถยนต์
ภายในอาคาร (บางส่วน)
2. สิทธิ การเช่าอาคารโรงแรม (ทัง: หมด) และพืน: ทีจอดรถยนต์ ภายในอาคาร
(ทังหมด)
:
3. สิทธิ การเช่าในงานระบบของศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช และ
โรงแรมฮิลตัน พัทยา
4. กรรมสิทธิcในสังหาริ มทรัพย์ทีเกียวข้ องกับศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา
บีช (บางส่วน) และโรงแรมฮิลตัน พัทยา

iv

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
ซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล

หมายถึง บริ ษั ท ซีพี เอ็น พัทยา โฮเทล จํ ากัด ซึงเป็ นบริ ษั ทย่อยที บริ ษั ท เซ็นทรัลพัฒ นา
จํากัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 99.99

ตลาดหลักทรัพย์

หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไตรมาส

หมายถึง ระยะเวลา 3 เดือนปฏิทิน อันได้ แก่
วันที 1 มกราคม ถึงวันที 31 มีนาคม
วันที 1 เมษายน ถึงวันที 30 มิถนุ ายน
วันที 1 กรกฏาคม ถึงวันที 30 กันยายน
วันที 1 ตุลาคม ถึงวันที 31 ธันวาคม

ที+ปรึกษาทางการเงิน

หมายถึง ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํ ากัด (มหาชน) และบริ ษัทหลักทรัพย์ เมย์ แบงก์ กิ มเอ็ง
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ทรัพย์ สินและภาระ
ของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์

หมายถึง ทรั พ ย์ สิ น หนี ส: ิ น และความรั บ ผิ ด ชอบของกองทุ น รวม CPNRF โดยไม่ ร วม
รายการทีกันไว้ ดงั ต่อไปนี :
1. ทรัพย์สนิ หรื อเงินทีกันไว้ เพือการชําระหนี :
2. เงิ นปั น ผลหรื อเงิ นเฉลียคืน จากการลดเงิ นทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม
CPNRF ซึงยังไม่ได้ ชําระให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนหรื อบุคคลทีมีสิทธิได้ รับเงิน
นัน:
3. ค่า ธรรมเนี ย มและค่า ใช้ จ่ายใด ๆ ที เกี ยวข้ อ งกับ การเลิก โครงการจัด การ
กองทุนรวม CPNRF และการชําระบัญชีของกองทุนรวม CPNRF

ทรัพย์ สินของ
กองทรัสต์ CPNREIT

หมายถึง เงินทีได้ จากการจําหน่ายหน่วยทรัสต์ เงินทีได้ จากการกู้ยืม รวมถึงทรัพย์สินและ
ภาระของกองทุ น รวม CPNRF รวมถึ ง ทรั พ ย์ สิ น หลัก และทรั พ ย์ สิ น อื นใดที
กองทรัสต์ CPNREIT สามารถลงทุนได้ ซึงไม่ใช่ทรัพย์สินหลัก รวมถึงแต่ไม่จํากัด
เฉพาะสิทธิในอสังหาริ มทรัพย์ สิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ สิทธิทีจะได้ รับชําระ
หนี : รวมถึงดอกผลของทรัพย์สนิ ดังกล่าว

ทรัพย์ สินที+จะลงทุน
เพิ+มเติมครังJ ที+ 1

หมายถึง โครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช และโรงแรมฮิลตัน พัทยา

ทรัพย์ สินหลัก

หมายถึง ทรัพย์สินหลักทีกองทรัสต์ CPNREIT สามารถลงทุนได้ ตามหลักเกณฑ์ทีกําหนด
ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ. 49/2555 เรื องการออกและเสนอ
ขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ และประกาศอืนใดที
เกียวข้ องและทีได้ มีการแก้ ไขเพิมเติม
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ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
ทรัพย์ สินอื+น

หมายถึง ทรัพ ย์ สินอืนใดทีกองทรั สต์ CPNREIT สามารถลงทุนได้ ซึงไม่ใช่ท รัพ ย์ สินหลัก
ทัง: นี : ตามทีกํ าหนดไว้ ในสัญ ญาก่ อตัง: ทรั สต์ และตามหลักเกณฑ์ ที กํ าหนดใน
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที สร.
26/2555 เรื อง ข้ อกํ าหนดเกี ยวกับ รายการและข้ อความในสัญ ญาก่อตัง: ทรัส ต์
ของทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ และประกาศอืนใดทีเกียวข้ อง และที
ได้ มีการแก้ ไขเพิมเติม

ทรัพย์ สินที+โอนจาก
กองทุนรวม CPNRF
มายังกองทรัสต์
CPNREIT

หมายถึง

ทรัสตี

หมายถึง บริ ษั ท หลัก ทรั พ ย์ จัด การกองทุ น ไทยพาณิ ช ย์ จํ า กั ด หรื อ บุ ค คลอื นที ได้ รั บ
มอบหมายให้ ทําหน้ าทีแทนตามสัญญาก่อตังทรั
: สต์ ทังนี
: : ตามทีได้ รับอนุญาตจาก
คณะกรรมการกํ า กับ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ ใ ห้ ป ระกอบธุ ร กิ จ การ
เป็ นทรัสตีตามพระราชบัญญัติทรัสต์เพือธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 และทีได้
มีการแก้ ไขเพิมเติม

ทุนชําระแล้ ว

หมายถึง มูลค่ารวมของหน่วยทรัสต์ทีชําระเต็มจํานวนแล้ ว

ทะเบียนหน่ วยทรัสต์

หมายถึง ทะเบียนหน่วยทรัสต์ทีจัดทําขึ :นตามข้ อกําหนดของสัญญาก่อตังทรั
: สต์

นายทะเบียน
หน่ วยทรัสต์

หมายถึง ทรัสตี หรื อผู้ทีรับมอบหมายจากทรัสตีให้ ดําเนินการแทนในฐานะนายทะเบียน
หน่วยทรัสต์

แบบแสดงรายการ
ข้ อมูลการเสนอขาย
หน่ วยทรัสต์

หมายถึง แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ CPNREIT

แบบแสดงรายการ
ข้ อมูลประจําปี ของ
กองทรัสต์

หมายถึง แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี ของกองทรัสต์ CPNREIT (แบบ 56-REIT)

ใบทรัสต์

หมายถึง หลักฐานทีแสดงสิทธิ ในหน่วยทรัสต์ ทีนายทะเบียนหน่วยทรัสต์ ออกให้ แก่ผ้ ูถือ
หน่วยทรัสต์

บุคคลที+เกี+ยวโยงกัน

หมายถึง บุคคลทีเกียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ. 21/2551
เรื อง หลักเกณฑ์ในการทํารายการทีเกียวโยงกัน และประกาศอืนใดทีเกี ยวข้ อง
และทีได้ มีการแก้ ไขเพิมเติม

1.
2.
3.
4.

โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2
โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3
โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ นเกล้ า
โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต
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ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
บริษัทจัดการ

หมายถึง บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด

บริ ษั ทประเมิ นมูลค่ า หมายถึง บริ ษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินทีได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน คณะกรรมการ
ทรัพย์ สิน
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประกาศที+ กข.
9/2552

หมายถึง ประกาศคณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพ ย์ และตลาดหลักทรัพ ย์ ที กข. 9/2552
เรื อง หลักเกณฑ์ในการขออนุญ าตและการอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจเป็ นทรัสตี
และทีได้ มีการแก้ ไขเพิมเติม

ประกาศที+ กร.
14/2555

หมายถึง ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ที กร. 14/2555
เรื อง หลักเกณฑ์เกียวกับการเป็ นผู้ก่อตังทรั
: สต์ และการเป็ นทรัสตีของทรัสต์เพือ
การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ และทีได้ มีการแก้ ไขเพิมเติม

ประกาศที+ ทจ.
34/2559 หรือ
ประกาศว่ าด้ วยการ
แปลงสภาพ

หมายถึง ประกาศคณะกรรมการกํ ากับ ตลาดทุน ที ทจ. 34/2559 เรื องการแปลงสภาพ
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์เป็ นทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ และทีได้ มี
การแก้ ไขเพิมเติม

ประกาศที+ ทจ.
49/2555

หมายถึง ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ. 49/2555 เรื อง การออกและเสนอ
ขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ และทีได้ มีการแก้ ไข
เพิมเติม

ประกาศที+ สช.
29/2555

หมายถึง ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที สช.
29/2555 เรื อง หลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการในการให้ ความเห็นชอบผู้จัดการ
กองทรัสต์ และมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน และทีได้ มีการแก้ ไขเพิมเติม

ประกาศที+ สร.
26/2555

หมายถึง ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที สร.
26/2555 เรื อง ข้ อกํ าหนดเกี ยวกับ รายการและข้ อความในสัญ ญาก่อตัง: ทรัส ต์
ของทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ และทีได้ มีการแก้ ไขเพิมเติม

ผู้ก่อตังJ ทรัสต์ หรือ
บริษัทฯ หรือ ซีพีเอ็น
รีท แมเนจเมนท์

หมายถึง บริ ษัท ซีพีเอ็น รี ท แมเนจเมนท์ จํากัด ซึงจะเข้ าเป็ นผู้จดั การกองทรัสต์เมือมีการ
ก่อตังกองทรั
:
สต์ CPNREIT สําเร็ จ

ผู้จัดการกองทรัสต์
หรือ บริษัทฯ หรือ ซี
พีเอ็น รีท แมเนจ
เมนท์

หมายถึง บริ ษัท ซีพีเอ็น รี ท แมเนจเมนท์ จํากัด หรื อบุคคลอืนทีได้ รับการมอบหมายให้ ทํา
หน้ าทีแทนตามสัญญาแต่งตังผู
: ้ จดั การกองทรัสต์
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ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
ผู้เช่ าช่ วงทรัพย์ สิน

หมายถึง บริ ษั ท ซี พี เอ็ น พัท ยา โฮเทล จํ า กัด หรื อ ผู้ที กองทรั ส ต์ CPNREIT ให้ เช่ า ช่ ว ง
ทรัพย์สนิ หลักในส่วนทีเป็ นโรงแรมฮิลตัน พัทยา เพือนําทรัพย์สนิ ดังกล่าวไปจัดหา
ประโยชน์

ผู้ถอื หน่ วยทรัสต์

หมายถึง ผู้ทรงสิทธิในหน่วยทรัสต์ซงเป็
ึ นผู้รับประโยชน์ในกองทรัสต์ CPNREIT

ผู้บริหารโรงแรม

หมายถึง ผู้ทีได้ รับมอบหมายจากผู้เช่าช่วงทรัพย์สินให้ ดําเนินการบริ หารจัดการโรงแรมฮิล
ตัน พัทยา ตามเงือนไขทีระบุไว้ ในสัญญาทีเกียวข้ อง

ผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์

หมายถึง ผู้ทีได้ รับมอบหมายจากกองทุนรวม CPNRF หรื อ ผู้จดั การกองทรัสต์ให้ ทําหน้ าที
เกี ยวกับ การบริ ห ารหรื อ จัด หาประโยชน์ จ ากทรั พ ย์ สิ น หลัก ของกองทุ น รวม
CPNRF หรื อกองทรัสต์ CPNREIT ตามทีระบุไว้ ในสัญญาก่อตังทรั
: สต์และสัญญา
แต่งตังผู
: ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์

ผู้รับประโยชน์

หมายถึง ผู้ถือหน่วยทรัสต์ ซึงเป็ นผู้รับประโยชน์ภายใต้ สญ
ั ญาก่อตังทรั
: สต์

ผู้สอบบัญชี

หมายถึง ผู้ สอบบั ญ ชี ที อยู่ ใ นบั ญ ชี ร ายชื อที ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พ.ร.บ. ทรัสต์

หมายถึง พระราชบัญ ญัติทรัสต์ เพือธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 และทีได้ มีการแก้ ไข
เพิมเติม

พ.ร.บ. หลักทรัพย์

หมายถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และทีได้ มีการแก้ ไข
เพิมเติม

มูลค่ าทรัพย์ สนิ รวม
(Total Asset Value,
TAV)

หมายถึง มูลค่าทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์ CPNREIT

มูลค่ าทรัพย์ สนิ สุทธิ
(Net Asset Value,
NAV)

หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้ วยหนี :สิน ซึงคํานวณตามวิธีทีกําหนดไว้ ในสัญญาก่อตัง:
ทรัสต์ และ/หรื อ กฎเกณฑ์ทีกําหนด

มูลค่ าหน่ วยทรัสต์

หมายถึง มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ (NAV) หารด้ วยจํานวนหน่วยทรัสต์ทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
:
เมือสิ :นวันทําการทีคํานวณ

รอบปี บัญชี

หมายถึง ระยะเวลาตังแต่
: วนั ที 1 มกราคม ถึงวันที 31 ธันวาคม

วันทําการ

หมายถึง วันใด ๆ ทีไม่ใช่วนั เสาร์ วันอาทิตย์ หรื อวันหยุดตามประกาศธนาคารแห่งประเทศ
ไทย
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ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
ศูนย์ รับฝาก
หลักทรัพย์

หมายถึง บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด

สถาบันการเงิน

หมายถึง สถาบันการเงินตามพระราชบัญญัติดอกเบี :ยเงินให้ ก้ ูยืมของสถาบันการเงิน พ.ศ.
2523 และทีได้ มีการแก้ ไขเพิมเติม

สมาคมบริ ษัทจัดการ หมายถึง สมาคมทีเกียวเนืองกับธุรกิจหลักทรัพย์ทีได้ รับอนุญาตให้ จัดตังและจดทะเบี
:
ยน
ลงทุน
กั บ สํ า นัก งานคณะกรรมการกํ า กั บ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ โดยมี
วัตถุประสงค์ เพือการส่งเสริ มและพัฒนาธุรกิ จหลักทรัพย์ ทีเกียวกับการจัดการ
ลงทุน
สัญญาก่ อตังJ ทรัสต์

หมายถึง สัญ ญาก่อตัง: ทรัสต์สําหรับทรัสต์ เพือการลงทุนในสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพ ย์
CPN รี เทล โกรท (CPN Retail Growth Leasehold REIT) ระหว่างผู้ก่อตังทรั
: สต์
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ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
ส่ วนที 1
สรุ ปข้ อมูลสําคัญของกองทรัสต์ (Fact Sheet)
สรุ ปข้ อมูลสําคัญนีเM ป็ นส่ วนหนึงของแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่ วยทรั สต์ และหนังสือชีชM วนซึงเป็ น
เพียงข้ อมูลสรุ ปเกียวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสียงของกองทรั สต์ ดังนันM ผู้ลงทุนต้ องศึกษาข้ อมูลใน
รายละเอียดจากหนังสือชีชM วนฉบับเต็มซึงสามารถขอได้ จากผู้จัดการกองทรั สต์ หรื ออาจศึกษาข้ อมูลได้ จากแบบ
แสดงรายการข้ อมูลและหนังสือชีชM วนทีผู้ก่อตังM ทรัสต์ ยนต่
ื อสํานักงาน ก.ล.ต. ได้ ที website ของสํานักงาน ก.ล.ต.
ทรัสต์ เพือการลงทุนในสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
CPN Retail Growth Leasehold REIT (CPNREIT)
ผู้จัดการกองทรัสต์ : บริ ษัท ซีพีเอ็น รี ท แมเนจเมนท์ จํากัด
ทรัสตี: บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด
1.

1.1

สาระสําคัญของกองทรัสต์
ชือกองทรัสต์ (ไทย) :

ทรั ส ต์ เ พื อการลงทุ น ในสิ ท ธิ ก ารเช่ า อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ CPN รี เทล โกรท
(“กองทรัสต์ CPNREIT”)

ชือกองทรัสต์ (อังกฤษ) :

CPN Retail Growth Leasehold REIT

ชือย่ อ :

CPNREIT

ผู้จัดการกองทรัสต์ :

บริ ษัท ซีพีเอ็น รี ท แมเนจเมนท์ จํากัด

ทรัสตี :

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด

ทีปรึกษาทางการเงิน :

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) (“SCB”) และ
บริ ษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (“MBKET”)

ข้ อมูลเกียวกับการเสนอขายหน่ วยทรัสต์ ในครังM นี M

จํานวนหน่วยทรัสต์ทีจะเสนอขายจํานวนทังสิ
H Hน 2,212,476,700 หน่วย เพือซื Hอทรัพย์สินของกองทุนรวมสิทธิการ
เช่าอสังหาริ มทรัพ ย์ CPN รี เทล โกรท (“กองทุ นรวม CPNRF”) จํ านวน 2,212,476,700 หน่วย ซึงต่อไปเมือมีการเลิก
กองทุนรวม CPNRF หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ CPNREIT ทีเสนอขายให้ แก่กองทุนรวม CPNRF ข้ างต้ น จะจ่ายคืนให้ แก่ผ้ ู
ถือหน่วยลงทุนเดิมของกองทุนรวม CPNRF ตามอัตราการสับเปลียนหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ CPNREIT กับหน่วยลงทุน
ของกองทุน รวม CPNRF (“Swap Ratio”) 1 ต่ อ 1 ตามมติ ที ประชุ ม ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน ครั งH ที 1/2560 ของกองทุน รวม
CPNRF เมือวันที 28 สิงหาคม 2560

ส่วนที 1 หน้ า 1
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1.2

ข้ อมูลสําคัญเกียวกับอสังหาริมทรัพย์

1.2.1

ข้ อมูลเกียวกับอสังหาริมทรัพย์ ทีกองทรัสต์ CPNREIT จะรับโอนจากกองทุนรวม CPNRF

ทรัพย์สินเดิมทีจะโอนจากกองทุนรวม CPNRF มายังกองทรัสต์ CPNREIT (เมือมีการแปลงสภาพกองทุนรวม
อสังหาริ มทรัพย์เป็ นทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์เสร็ จสิ Hน) ประกอบด้ วย
1.
2.
3.
4.

โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2
โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3
โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ นเกล้ า
โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต

โดยมีรายละเอียดทีสําคัญเกียวกับทรัพย์สนิ ดังกล่าวดังต่อไปนี H
โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2
(ข้ อมูล ณ วันที 30 มิถนุ ายน 2560)
ทีตังM ของทรัพย์ สนิ

เลขที 160 ถนนพระรามที 2 แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

ลักษณะการลงทุนของ
กองทุนรวม CPNRF

สิทธิการเช่าช่วงทีดินซึงเป็ นทีตังของอาคารศู
H
นย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 และสิทธิ
การเช่าอาคารศูน ย์ การค้ าเซ็น ทรั ลพลาซา พระราม 2 (บางส่วน) พร้ อมอาคารจอดรถ
(บางส่วน) รวมทังงานระบบสาธารณู
H
ปโภค ระบบบําบัดนํ Hาเสียและสิงอํานวยความสะดวก
ต่าง ๆ ทีเกียวเนืองกับศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 เป็ นระยะเวลา 20 ปี คงเหลือ
ระยะเวลาการเช่ า ประมาณ 8 ปี (สัญ ญาสิ นH สุด วัน ที 15 สิ ง หาคม 2568) จากบริ ษั ท
เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จํากัด

ทีดินทีกองทุนรวม
CPNRF ลงทุน

สิทธิการเช่าช่วงทีดิน 20 ปี คงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ 8 ปี (สัญญาสิ Hนสุดวันที 15
สิงหาคม 2568) จากบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จํากัด ซึงเป็ นผู้ทรงสิทธิการเช่าทีดิน
โดยทีดิ นซึงตังH อยู่ที แขวงแสมดํ า เขตบางขุนเที ยน กรุ งเทพฯ มี เนื อH ที รวม 53-2-38.4 ไร่
แบ่งเป็ น
- โฉนดทีดินเลขที 4313 เนื Hอที 16-3-90.5 ไร่
- โฉนดทีดินเลขที 4314 เนื Hอที 27-1-24.5 ไร่
- โฉนดทีดินเลขที 85312 เนื Hอที 3-0-47.2 ไร่
- โฉนดทีดินเลขที 49534 เนื Hอที 6-0-76.2 ไร่

อาคารทีกองทุนรวม
CPNRF ลงทุน

สิทธิการเช่าอาคารศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 (บางส่วน) ซึงเป็ นอาคาร 5 ชันH
และชันใต้
H ดิน 1 ชันH พร้ อมอาคารจอดรถ (บางส่วน) จากบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2
จํากัด ซึงเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิc เป็ นระยะเวลา 20 ปี คงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ 8
ปี (สัญญาสิ Hนสุดวันที 15 สิงหาคม 2568) ตามรายละเอียดดังนี H
- พื Hนทีใช้ สอย (Gross Area) ประมาณ 152,369 ตารางเมตร
ส่วนที 1 หน้ า 2
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- พื Hนทีให้ เช่า (Leasable Area) ประมาณ 82,427 ตารางเมตร
- พืนH ทีจอดรถประมาณ 98,813 ตารางเมตร (รวมพืนH ทีจอดรถนอกอาคาร 7,012
ตารางเมตร)
งานระบบ
สาธารณูปโภคและสิง
อํานวยความสะดวก
ต่ าง ๆ ทีกองทุนรวม
CPNRF ลงทุน

สิ ท ธิ ก ารเช่ า 20 ปี คงเหลื อ ระยะเวลาการเช่ า ประมาณ 8 ปี (สัญ ญาสิ นH สุด วัน ที 15
สิงหาคม 2568) สําหรับงานระบบสาธารณูปโภค ระบบบําบัดนํ Hาเสียและสิงอํานวยความ
สะดวกต่าง ๆ ทีติดตังและใช้
H
งานภายในอาคารศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 จาก
บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จํากัด ซึงเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิc

สังหาริมทรัพย์ ที
กองทุนรวม CPNRF
ลงทุน

กรรมสิทธิc ในสังหาริ มทรัพย์ทีเกียวเนืองกับโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ซึงได้ แก่
อุป กรณ์ ต กแต่งทังH ที ติ ด ตรึ งตราและไม่ติ ด ตรึ งตราถาวร รวมทังH อุป กรณ์ อื นใดที ใช้ เพื อ
วัตถุประสงค์ในการประดับตกแต่ง หรื ออํานวยความสะดวกให้ กับผู้ใช้ บริ การศูนย์การค้ า
ทังนี
H H ไม่ใช่ทรัพย์สนิ ทีมีลกั ษณะเป็ นส่วนควบของอาคารศูนย์การค้ า

ราคาประเมินทรัพย์ สนิ กองทุนรวม CPNRF ได้ ว่าจ้ างผู้ประเมินราคาอิสระ อันได้ แก่ บริ ษัท ควอลิตี H แอพไพรซัล
จํากัด ประเมินค่าเงินลงทุน ในสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ โดยวิธีพิจารณาจากรายได้
(Income Approach) โดยราคาประเมินของโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ณ วันที
30 มิถนุ ายน 2560 เท่ากับ 7,184 ล้ านบาท

โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3
(ข้ อมูล ณ วันที 30 มิถนุ ายน 2560)
ทีตังM ของทรัพย์ สนิ

เ ล ข ที 79, 79/1-79/2, 79/4-79/33 ถ น น ส า ธุ ป ร ะ ดิ ษ ฐ์ แ ข ว ง ช่ อ ง น น ท รี
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

ลักษณะการลงทุนของ
กองทุนรวม CPNRF

สิทธิการเช่าทีดินและอาคารศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 (บางส่วน) และพื Hนที
จอดรถภายในอาคาร (ทังหมด)
H
จากบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 จํากัด เป็ นระยะเวลา
30 ปี คงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ 18 ปี (สัญ ญาสิ Hนสุดวันที 15 สิงหาคม 2578)
โดยกองทุน รวม CPNRF มี สิ ท ธิ ที จะต่ อ อายุส ัญ ญาเช่ า ได้ อี ก 2 คราว ๆ ละ 30 ปี โดย
กองทุนรวม CPNRF ได้ ชําระค่าเช่าและเงินมัดจําตามเงือนไขแห่งสัญญาเช่าครังH เดียวเต็ม
จํ า นวน นอกจากนี H กองทุน รวม CPNRF ได้ ซือH และ/หรื อ รั บ โอนกรรมสิท ธิ ในงานระบบ
สาธารณูป โภคและสิงอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ที เกี ยวเนื องกับ ศูน ย์ การค้ าเซ็ นทรั ล
พลาซา พระราม 3 ตามสัญญาซื Hอขายงานระบบระหว่างกองทุนรวม CPNRF และ CPN
(เดิ มคู่สญ
ั ญา คื อ บริ ษั ท เซ็น ทรั ลเรี ย ลตี H เซอร์ วิส พระราม 3 จํ ากัด แต่ได้ โอนสิทธิ และ
หน้ าทีภายใต้ สญ
ั ญานี Hให้ แก่ CPN) ลงวันที 11 สิงหาคม 2548

ทีดินทีกองทุนรวม
CPNRF ลงทุน

สิทธิการเช่าทีดิน 30 ปี คงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ 18 ปี (สัญญาสิ Hนสุดวันที 15
สิงหาคม 2578) โดยกองทุนรวม CPNRF มีสทิ ธิทีจะต่ออายุสญ
ั ญาเช่าได้ อีก 2 คราว ๆ ละ
ส่วนที 1 หน้ า 3

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
30 ปี จากบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 จํากัด ซึงเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิc โดยทีดินตังอยู
H ่
ทีแขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ เนื Hอทีรวม 12-2-44.6 ไร่ แบ่งเป็ น
- โฉนดทีดินเลขที 53132 เนื Hอที 12-0-83.4 ไร่
- โฉนดทีดินเลขที 53133 เนื Hอที 0-1-61.2 ไร่
ทังนี
H H ตลอดระยะเวลาทีสัญญาเช่าทีดินโครงการศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา พระราม j ยัง
มีผลใช้ บงั คับอยู่ กองทุนรวม CPNRF ยินยอมให้ เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 และผู้เช่าพื Hนที
ในอาคารศูนย์ การค้ ารายอืนทีมิใช่ผ้ ูเช่าช่วงทรัพย์สินทีเช่าตามสัญ ญานี H ใช้ พืนH ทีจอดรถ
ถนนรอบอาคารศูนย์การค้ าและพื Hนทีทีเกียวข้ องของอาคารศูนย์การค้ าซึงเป็ นทรัพย์สินที
เช่าของกองทุนรวม CPNRF โดยให้ ถือเป็ นพื Hนทีเพือประโยชน์ร่วมกัน
อาคารทีกองทุนรวม
CPNRF ลงทุน

สิทธิ การเช่าอาคารศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 (บางส่วน) ซึงเป็ นอาคาร 8 ชันH
และชันH ใต้ ดิน 3 ชันH ซึงปั จจุบนั ใช้ ประโยชน์เป็ นอาคารศูนย์การค้ า พื Hนทีจอดรถและพื Hนที
บริ การ (บางส่วน) จากบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 จํากัด ซึงเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิc
เป็ นระยะเวลา 30 ปี คงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ 18 ปี (สัญ ญาสิ Hนสุดวัน ที 15
สิงหาคม 2578) โดยกองทุนรวม CPNRF มีสิทธิจะต่ออายุสญ
ั ญาเช่าได้ อีก 2 คราว ๆ ละ
30 ปี ตามรายละเอียดดังนี H
- พื Hนทีใช้ สอย (Gross Area) ประมาณ 79,554 ตารางเมตร
- พื Hนทีให้ เช่า (Leasable Area) ประมาณ 37,143 ตารางเมตร
- พื Hนทีจอดรถประมาณ 90,186 ตารางเมตร

งานระบบ
สาธารณูปโภคและสิง
อํานวยความสะดวก
ต่ าง ๆ ทีกองทุนรวม
CPNRF ลงทุน

กรรมสิทธิc (โดยการซือH และ/หรื อรั บโอน) งานระบบสาธารณูปโภคและสิงอํานวยความ
สะดวกต่าง ๆ ของอาคารศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 ได้ แก่ ระบบไฟฟ้ า ระบบ
สาธารณูปโภค ระบบโทรศัพท์ ลิฟต์ บันไดเลือน ระบบปรับอากาศ และระบบงานวิศวกรรม
ที ติ ด ตังH และใช้ งานภายในอาคารศู น ย์ ก ารค้ า เซ็ น ทรั ล พลาซา พระราม 3 จากบริ ษั ท
เซ็นทรัลเรี ยลตี H เซอร์ วิส พระราม 3 จํากัด ซึงเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิc

สังหาริมทรัพย์ ที
กองทุนรวม CPNRF
ลงทุน

กรรมสิทธิcในสังหาริ มทรัพย์ทีเกียวเนืองกับโครงการเซ็นทรัล พระราม 3 ซึงได้ แก่ อุปกรณ์
ตกแต่งทังที
H ติดตรึ งตราและไม่ติดตรึ งตราถาวร รวมทังอุ
H ปกรณ์อืนใดทีใช้ เพือวัตถุประสงค์
ในการประดับตกแต่ง หรื ออํานวยความสะดวกให้ กับผู้ใช้ บริ การศูนย์ การค้ า ทังนี
H H ไม่ใช่
ทรัพย์สนิ ทีมีลกั ษณะเป็ นส่วนควบของอาคารศูนย์การค้ า

ราคาประเมินทรัพย์ สิน กองทุนรวม CPNRF ได้ ว่าจ้ างผู้ประเมิ นราคาอิสระ อันได้ แก่ บริ ษั ท ควอลิตี H แอพไพรซัล
จํ ากัด ประเมิ น ค่า เงิ นลงทุนในสิทธิ การเช่ าอสังหาริ มทรัพ ย์ โดยวิธีพิ จารณาจากรายได้
(Income Approach) โดยราคาประเมินของโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 ณ วันที 30
มิถนุ ายน 2560 เท่ากับ 9,192 ล้ านบาท
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ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
อนึง การลงทุนของกองทุนรวม CPNRF ในโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 นันH กองทุนรวม CPNRF ได้ ลงทุน
ในสิทธิการเช่าทีดินพร้ อมสิงปลูกสร้ างบางส่วนของโครงการซึงเป็ นเฉพาะส่วนทีเป็ นกรรมสิทธิcของเซ็นทรัลพัฒนา พระราม
3 โดยทีเซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 เป็ นผู้ประกอบกิจการศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 และบริ ษัท สรรพสินค้ ารัช
ดานนทรี ย์ จํากัด เป็ นผู้ประกอบกิจการห้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรัล สาขาพระราม 3 โดยเซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 ได้ ถือครอง
กรรมสิทธิcทีดินโฉนดเลขที 53132 และ 53133 และบริ ษัท สรรพสินค้ ารัชดานนทรี ย์ จํากัด ได้ ถือครองกรรมสิทธิcทีดินโฉนด
ที 5034 และ 225205 แต่ในการก่อสร้ างและการใช้ งานศูนย์การค้ าและห้ างสรรพสินค้ า ในปั จจุบนั นันดู
H เสมือนว่าเป็ น
อาคารเดียวกัน ดังนันH จากลักษณะการถื อครองกรรมสิทธิc ในทีดินและการใช้ งานของศูนย์ การค้ าและห้ างสรรพสินค้ า
ดังกล่าวมีความจําเป็ นทีทําให้ ต้องใช้ พื Hนทีบางส่วนเพือประโยชน์ทางธุรกิจร่ วมกัน เช่น การใช้ เป็ นทางเข้ าออกของรถยนต์
การใช้ เป็ นทางเดิน เป็ นต้ น ดังนันH เซ็นทรัลพัฒ นา พระราม 3 จึงได้ จดทะเบียนภาระจํ ายอมในที ดินบางส่วนโดยไม่มี
ค่าตอบแทนให้ แก่บริ ษัท สรรพสินค้ ารัชดานนทรี ย์ จํากัด ณ สํานักงานทีดินกรุ งเทพมหานคร เมือวันที 30 มกราคม 2541
คือ ทีดินโฉนดเลขที 225205 เพือออกสูท่ างสาธารณประโยชน์ โดยผ่านทีดินบางส่วนของโฉนดเลขที 53133 โดยมีความ
กว้ างประมาณ 4 เมตร วัดจากทิศตะวันออกของทีดินเข้ ามาแนวทีดินด้ านทีติดกับทางสาธารณประโยชน์ และโดยทางลึก
เข้ าไปในทีดินจนบรรจบทีดินโฉนดเลขที 225205 เพือใช้ เป็ นเส้ นทางเดินเข้ าออกของบุคคลเท่านันH โดยบริ ษัท สรรพสินค้ า
รัชดานนทรี ย์ จํากัด ตกลงจะไม่ทําการก่อสร้ างสิงปลูกสร้ างต่าง ๆ หรื อวางสิงของทุกชนิดอันเป็ นการกีดขวางทางเดิน ไม่วา่
จะเป็ นการติดตังโดยถาวรหรื
H
อชัวคราวก็ตาม เว้ นแต่จะได้ รับความยินยอมเป็ นหนังสือจากเซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 ก่อน
และมีเงือนไขเป็ นไปตามข้ อกําหนดและเงือนไขของบันทึกข้ อตกลงเรื องทางภาระจํายอม
ในการนี H ผู้ก่อตังทรั
H สต์ได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่า การให้ ภาระจํายอมดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการจัดหาประโยชน์
ของกองทรัสต์ CPNREIT จากโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 แต่อย่างใด แต่กลับจะเป็ นการเสริ มประโยชน์ทางธุรกิจ
ให้ แก่กนั ระหว่างศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 และห้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรัล สาขาพระราม 3 อันจะเป็ นประโยชน์
ต่อการดําเนินงานของกองทรัสต์ CPNREIT ด้ วย
โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ นเกล้ า
(ข้ อมูล ณ วันที 30 มิถนุ ายน 2560)
ทีตังM ของทรัพย์ สนิ

เลขที 7/3 ถึ ง 7/128, 7/129 ถึ ง 7/221, 7/222 ถึ ง 7/552 และ 7/553 ถนนบรมราชชนนี
แขวงอรุณอัมริ นทร์ เขตบางกอกน้ อย กรุงเทพมหานคร

ลักษณะการลงทุนของ
กองทุนรวม CPNRF

สิทธิ การเช่าช่วงทีดินทีเป็ นทีตังของอาคารศู
H
นย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ปิ นเกล้ า และสิทธิ
การเช่าอาคารศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ปิ นเกล้ า (บางส่วน) จํานวน 1 อาคาร และอาคาร
สํานักงานจํ านวน 2 อาคาร (ทังH อาคาร) รวมทังH ทีจอดรถยนต์ ภายในอาคาร (บางส่วน)
นอกจากนี H กองทุนรวม CPNRF ได้ เช่างานระบบและทรัพย์สินอืนทีเกียวข้ องกับโครงการ
เซ็ น ทรั ล พลาซา ปิ นเกล้ า จากบริ ษั ท เซ็ น ทรั ล พัฒ นา จํ า กัด (มหาชน) เป็ นระยะเวลา
ประมาณ 15 ปี คงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ 7 ปี (สัญญาสิ Hนสุดวันที 31 ธันวาคม
2567)

ทีดินทีกองทุนรวม
CPNRF ลงทุน

สิท ธิ การเช่าช่วงทีดินประมาณ 15 ปี คงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ 7 ปี (สัญ ญา
สิ Hนสุดวันที 31 ธันวาคม 2567) จากบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒ นา จํากัด (มหาชน) ซึงเป็ นผู้ทรง
ส่วนที 1 หน้ า 5

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
สิทธิการเช่า โดยทีดินตังอยู
H ่ทีแขวงบางบําหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ เนื Hอทีรวม 24-2-84 ไร่
แบ่งเป็ น
- โฉนดทีดินเลขที 1041 เนื Hอที 22-0-72 ไร่
- โฉนดทีดินเลขที 1054 เนื Hอที 2-2-12 ไร่
โดยกองทุ น รวม CPNRF ได้ ให้ สิ ท ธิ ใ นการใช้ ถนนรอบโครงการและทางเข้ า ออกของ
โครงการแก่บริ ษัท ห้ างเซ็นทรัลปิ นเกล้ า จํากัด และบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
รวมถึงผู้เช่าพื Hนทีและลูกค้ าของทังH สองบริ ษัทดังกล่าว โดยให้ ถือเป็ นพืนH ทีเพือประโยชน์
ร่วมกัน
อาคารทีกองทุนรวม
CPNRF ลงทุน

สิทธิ การเช่าอาคารศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ปิ นเกล้ า (บางส่วน) จํานวน 1 อาคาร ซึง
เป็ นอาคาร 7 ชันH และชันH ใต้ ดิน 1 ชันH และอาคารสํานักงานทังH อาคาร จํ านวน 2 อาคาร
ได้ แก่ อาคารสํานักงาน ปิ นเกล้ า ทาวเวอร์ A สูง 26 ชันH และอาคารสํานักงาน ปิ นเกล้ า ทาว
เวอร์ B สูง 18 ชันH พร้ อมทังพื
H Hนทีจอดรถยนต์ภายในอาคารซึงสูง 10 ชันและชั
H
นใต้
H ดิน 1 ชันH
รวมทังH งานระบบที เกี ยวเนื องกับ อาคารศูน ย์ ก ารค้ า เซ็ น ทรั ล พลาซา ปิ นเกล้ า อาคาร
สํานักงาน และพื Hนทีจอดรถยนต์ (บางส่วน) จากบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) ซึง
เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิcเป็ นระยะเวลาประมาณ 15 ปี คงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ 7
ปี (สัญญาสิ Hนสุดวันที 31 ธันวาคม 2567) ตามรายละเอียดดังนี H
- พื Hนทีใช้ สอย (Gross Area) ประมาณ 117,735* ตารางเมตร
- พื Hนทีให้ เช่า (Leasable Area) ประมาณ 61,710 ตารางเมตร
- พื Hนทีจอดรถประมาณ 67,936 ตารางเมตร
*

ตามสัญญาแก้ ไขเพิมเติมสัญญาเช่าอาคารโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ นเกล้ า (อาคารศูนย์การค้ าและ

อาคารสํานักงาน) ฉบับลงวันที 29 ตุลาคม 2552 ฉบับลงวันที 24 ตุลาคม 2560 พื Hนทีใข้ สอยของโครงการ
เซ็นทรัลพลาซา ปิ นเกล้ า เพิมขึ Hนเป็ น 120,409 ตารางเมตร เนืองจากในปี 2558-2559 กองทุนรวม
CPNRF ได้ ปรับปรุงซ่อมแซมพื Hนทีภายในโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ นเกล้ า ซึงทําให้ พื Hนทีเช่าของกองทุน
รวม CPNRF มีการเปลียนแปลงเพิมขึ Hน

งานระบบ
สาธารณูปโภคและสิง
อํานวยความสะดวก
ต่ าง ๆ ทีกองทุนรวม
CPNRF ลงทุน

สิทธิ การเช่าประมาณ 15 ปี คงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ 7 ปี (สัญญาสิ Hนสุดวันที
31 ธัน วาคม 2567) สําหรับ งานระบบไฟฟ้ า ระบบสาธารณูป โภค ระบบโทรศัพ ท์ ลิฟ ท์
บันไดเลือน ระบบปรับอากาศ ระบบงานวิศวกรรม ระบบบําบัดนํ Hาเสียและสิงอํานวยความ
สะดวกต่าง ๆ ทีติดตังและใช้
H
งานอยู่ในอสังหาริ มทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ นเกล้ า
รวมทังสิ
H ทธิใด ๆ ทีเกียวกับหรื อเกียวเนืองกับงานระบบดังกล่าว

สังหาริมทรัพย์ ที
กรรมสิทธิc ในสังหาริ มทรั พย์ ที เกี ยวเนืองกับ อาค ารศูนย์ การค้ าเซ็นทรั ลพลาซา ปิ นเกล้ า
กองทุน CPNRF ลงทุน อาคารสํานักงาน ปิ นเกล้ า ทาวเวอร์ A และอาคารสํานักงาน ปิ นเกล้ า ทาวเวอร์ B ซึงได้ แก่
อุป กรณ์ ตกแต่ง ทังH ที ติด ตรึ งตราและไม่ติ ดตรึ งตราถาวร รวมทังH อุปกรณ์ อืนใดทีใช้ เพื อ
วัตถุประสงค์ในการประดับตกแต่ง หรื ออํานวยความสะดวกให้ กับผู้ใช้ บริ การศูนย์การค้ า
ทังนี
H H ไม่ใช่ทรัพย์สนิ ทีมีลกั ษณะเป็ นส่วนควบของอาคารศูนย์การค้ า
ส่วนที 1 หน้ า 6

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
ราคาประเมินทรัพย์ สนิ กองทุนรวม CPNRF ได้ ว่าจ้ างผู้ประเมินราคาอิสระ อันได้ แก่ บริ ษัท ควอลิตี H แอพไพรซัล
จํากัด ประเมินค่าเงินลงทุนในสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพ ย์ โดยวิธีพิ จารณาจากรายได้
(Income Approach) โดยราคาประเมินของอสังหาริ มทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ น
เกล้ า ณ วันที 30 มิถนุ ายน 2560 เท่ากับ 5,495 ล้ านบาท (ราคาประเมินของทรัพย์สนิ ส่วน
ทีเป็ นศูนย์การค้ าและอาคารสํานักงาน เท่ากับ 4,503 ล้ านบาท และ 992 ล้ านบาท)

โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต
(ข้ อมูล ณ วันที 30 มิถนุ ายน 2560)
ทีตังM ของทรัพย์ สนิ

เลขที 2 ถนนมหิดล 252-252/1 ถนนวัวลาย ตําบลหายยา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ลักษณะการลงทุนของ
กองทุนรวม CPNRF

(1) สิทธิ การเช่าอาคารศูนย์การค้ า (บางส่วน) จํานวน 1 อาคาร อาคารอเนกประสงค์
(Multipurpose Hall) จํานวน 1 อาคาร รวมทังที
H จอดรถยนต์ภายใน 1 อาคาร (ตาม
สัดส่วนการใช้ งานของพื Hนทีอาคารศูนย์การค้ าและอาคารอเนกประสงค์ทีกองทุนรวม
CPNRF ลงทุน)
(2) สิทธิการเช่างานระบบและทรัพย์สินทีเกียวข้ องกับโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่
แอร์ พอร์ ต
(3) สิท ธิ ก ารเช่ า ที ดิ น ที เป็ นที ตังH ของอาคารศูน ย์ ก ารค้ า อาคารอเนกประสงค์ ที จอด
รถยนต์ ภายในอาคาร รวมถึงถนนรอบโครงการและทางเข้ าออก (บางส่วน) ของ
โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต
เป็ นระยะเวลา 30 ปี คงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ 27 ปี (สัญ ญาสิ Hนสุดวันที 22
เมษายน 2587) จากบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่ จํากัด

ทีดินทีกองทุนรวม
CPNRF ลงทุน

สิทธิการเช่าทีดินเป็ นระยะเวลา 30 ปี คงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ 27 ปี (สัญญา
สิ Hนสุดวันที 22 เมษายน 2587) จากบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่ จํากัด ซึงเป็ นเจ้ าของ
กรรมสิทธิc โดยทีดินตังอยู
H ่ทีตําบลหายยา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เนือH ทีรวม 32-356.85 ไร่ แบ่งเป็ น
-

โฉนดทีดินเลขที 3289 เนื Hอที 15-0-80.75 ไร่
โฉนดทีดินเลขที 3301 เนื Hอที 2-2-88.4 ไร่
โฉนดทีดินเลขที 3313 เนื Hอที 5-1-74.3 ไร่
โฉนดทีดินเลขที 58660 เนื Hอที 2-1-90 ไร่
โฉนดทีดินเลขที 58661 เนื Hอที 1-1-85 ไร่
โฉนดทีดินเลขที 110632 เนื Hอที 1-1-11.3 ไร่
โฉนดทีดินเลขที 110633 เนื Hอที 2-0-83.1 ไร่
โฉนดทีดินเลขที 110634 เนื Hอที 0-2-46 ไร่
โฉนดทีดินเลขที 110635 เนื Hอที 0-0-96 ไร่
ส่วนที 1 หน้ า 7

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
- โฉนดทีดินเลขที 15540 เนื Hอที 1-1-2 ไร่
ทังนี
H H ตลอดระยะเวลาทีสัญญาเช่าทีดิน (บางส่วน) และอาคาร (บางส่วน) โครงการเซ็นทรัล
พลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต ยังมีผลใช้ บงั คับอยู่ กองทุนรวม CPNRF ยินยอมให้ เซ็นทรัล
พัฒนา เชียงใหม่ รวมถึงลูกค้ าและคู่สญ
ั ญาของเซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่ และผู้เช่าพื Hนที
รายอืนในโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต นอกจากผู้เช่าพื Hนทีในทรัพย์สินที
เช่าตามสัญญานี H ใช้ ประโยชน์ในพื Hนทีส่วนกลาง ทีจอดรถ พื Hนทีทีเกียวข้ องกับทรัพย์สินที
เช่ า ซึ งเป็ นทรั พ ย์ สิน ที เช่ า ของกองทุน รวม CPNRF และถนนรอบอสังหาริ ม ทรั พ ย์ แ ละ
ทางเข้ าออกของโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต เฉพาะส่วนทีกองทุนรวม
CPNRF ลงทุน โดยให้ ถือเป็ นพื Hนทีเพือใช้ ประโยชน์ร่วมกัน โดยถือประโยชน์ของการดําเนิน
กิจการของโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต เป็ นสําคัญ
อาคารทีกองทุนรวม
CPNRF ลงทุน

สิทธิการเช่าอาคารศูนย์การค้ า (บางส่วน) จํานวน 1 อาคาร อาคารอเนกประสงค์ จํานวน 1
อาคาร รวมทังH ที จอดรถยนต์ ภ ายในอาคาร (ตามสัด ส่ว นการใช้ ง านของพื นH ที อาคาร
ศูนย์การค้ าและอาคารอเนกประสงค์ทีกองทุนรวม CPNRF ลงทุน) รวมทังงานระบบและ
H
ทรัพย์สินทีเกียวข้ องกับโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต จากบริ ษัท เซ็นทรัล
พัฒนา เชียงใหม่ จํากัด ซึงเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิc เป็ นระยะเวลา 30 ปี คงเหลือระยะเวลา
การเช่าประมาณ 27 ปี (สัญญาสิ Hนสุดวันที 22 เมษายน 2587) ตามรายละเอียดดังนี H
- พื Hนทีใช้ สอย (Gross Area) ประมาณ 78,849 ตารางเมตร
- พื Hนทีให้ เช่า (Leasable Area) ประมาณ 37,553 ตารางเมตร
- พื Hนทีจอดรถประมาณ 44,142 ตารางเมตร

งานระบบ
สาธารณูปโภคและสิง
อํานวยความสะดวก
ต่ าง ๆ ทีกองทุนรวม
CPNRF ลงทุน

สิทธิการเช่าระยะเวลา 30 ปี คงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ 27 ปี (สัญญาสิ Hนสุดวันที
22 เมษายน 2587) สําหรับ งานระบบที เกี ยวข้ อ งกับ อาคารศูนย์ การค้ าเซ็ นทรัล พลาซา
เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต อาคารอเนกประสงค์ และพื Hนทีจอดรถยนต์ภายในอาคาร ได้ แก่ ระบบ
ไฟฟ้ า ระบบโทรศัพท์ ระบบลิฟท์ และบันไดเลือน ระบบปรับอากาศ ระบบงานวิศวกรรม
จากบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่ จํากัด ซึงเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิc

สังหาริมทรัพย์ ที
กรรมสิทธิcในสังหาริ มทรัพย์ทีเกียวเนืองกับโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต ซึง
กองทุน CPNRF ลงทุน ได้ แก่ อุปกรณ์ตกแต่ง ทังที
H ติดตรึงตราและไม่ติดตรึงตราถาวร รวมทังอุ
H ปกรณ์อืนใดทีใช้ เพือ
วัตถุประสงค์ในการประดับตกแต่ง หรื ออํานวยความสะดวกให้ กับผู้ใช้ บริ การศูนย์การค้ า
ทังนี
H H ไม่ใช่ทรัพย์สนิ ทีมีลกั ษณะเป็ นส่วนควบของอาคารศูนย์การค้ า
ราคาประเมินทรัพย์ สนิ กองทุนรวม CPNRF ได้ ว่าจ้ างผู้ประเมินราคาอิสระ อันได้ แก่ บริ ษัท ควอลิตี H แอพไพรซัล
จํากัด ประเมินค่าเงินลงทุนในสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพ ย์ โดยวิธีพิ จารณาจากรายได้
(Income Approach) โดยราคาประเมิ น ของอสังหาริ ม ทรั พ ย์ โครงการเซ็ น ทรั ล พลาซา
เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต ณ วันที 30 มิถนุ ายน 2560 เท่ากับ 10,531 ล้ านบาท

ส่วนที 1 หน้ า 8

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
สรุ ป อั ต ราการเช่ า พื นM ที (Occupancy Rate) ของทรั พ ย์ สิ น ที โอนจากกองทุ น รวม CPNRF มายั ง กองทรั ส ต์
CPNREIT

ทรัพย์ สิน

งวด 6 เดือน
ปี สินM สุด
ปี สินM สุด
ปี สินM สุด
ปี สินM สุด
ปี สินM สุด
สินM สุด
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
30 มิถุนายน
2555
2556
2557
2558
2559
2560

โครงการเซ็ น ทรั ล พลาซา
พระราม 2

98.59%

95.94%

96.52%

96.28%

86.73%(1)

89.92%

โครงการเซ็นทรัลพลาซา
พระราม 3

98.21%

97.72%

93.82%

92.37%

89.96%

62.65%(2)

โครงการเซ็นทรัลพลาซา
ปิ นเกล้ า ส่วนศูนย์การค้ า

96.52%

100.00%

98.26%

66.85%(3)

95.67%

95.66%

โครงการเซ็นทรัลพลาซา
ปิ นเกล้ า ส่วนอาคาร
สํานักงาน

98.17%

98.11%

96.23%

96.77%

89.98%(4)

90.04%

โครงการเซ็ น ทรั ล พลาซา
เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต

-(5)

-(5)

98.87%

96.68%

96.45%

94.07%

ท รั พ ย์ สิ น ที โอ น จ าก
ก อ ง ทุ น ร ว ม CPNRF
ม า ยั ง ก อ ง ท รั ส ต์
CPNREIT

98.17%

97.21%

96.59%

92.10%

90.51%

86.75%

หมายเหตุ:
(1)
อัตราการเช่าพื Hนทีของโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 ลดลงเมือเทียบกับ ณ สิ Hนปี 2557 และ 2558 จาก
การดําเนินการแผนงานปรับปรุงพื Hนทีเดิมของผู้เช่าหลักเพือเปลียนเป็ นพื Hนทีเช่าสําหรับผู้เช่ารายย่อย ซึงใช้ ระยะเวลาดําเนินการประมาณ 6
เดือน (ตังแต่
H เดือนมกราคม-มิถนุ ายน 2560) โดยอัตราการเช่าพื Hนที ณ วันที 30 มิถนุ ายน 2560 ได้ ปรับเพิมขึนH จากสิ Hนปี 2559 จากการที
เริมมีผ้ เู ช่าเริมเข้ าพื Hนทีในส่วนทีได้ มีการปรับปรุง
(2)
อัตราการเช่าพื Hนทีของโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 ณ วันที 30 มิถนุ ายน 2560 ลดลงตํากว่าเมือเทียบกับ ณ สิ Hนปี 2559 จากการ
เริ มดําเนินการแผนงานปรับปรุงโครงการครังH ใหญ่ (Major Renovation) โดยแผนงานปรับปรุงดังกล่าวเป็ นการทยอยปรับปรุงเป็ นเฟส ซึง
พื Hนทีในส่วนทียังไม่เริ มดําเนินการปรับปรุงพืนH ทียังคงเปิ ดให้ บริ การตามปกติ แผนงานปรับปรุงพืนH ทีของโครงการจะใช้ ระยะเวลาในการ
ดําเนินการประมาณ 6 เดือน (ตังแต่
H มิถนุ ายน 2560 ถึงธันวาคม 2560)
(3)
อัตราการเช่าพืนH ทีของโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ นเกล้ า ส่วนทีเป็ นศูนย์การค้ า ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 ลดลงตํากว่าเมือเทียบกับ ณ
สิ Hนปี 2557 จากการเริ มดําเนินการแผนงานปรับปรุงโครงการครังH ใหญ่ (Major Renovation) โดยแผนงานปรับปรุงดังกล่าวเป็ นการทยอย
ปรับปรุงเป็ นเฟส ซึงพื Hนทีในส่วนทียังไม่ดําเนินการปรับปรุงพื Hนทียังคงเปิ ดให้ บริ การตามปกคิ และได้ เริมดําเนินการในช่วงเดือนเมษายนปี
2558 ทังนี
H H แผนงานดําเนินการทังเฟส
H 1 และเฟส 2 แล้ วเสร็จ และเริมมีผ้ เู ช่าเริมเข้ าพื Hนทีตังแต่
H ไตรมาสที 2 ของปี 2559 ทําให้ อตั ราการเช่า
พื Hนที ณ สิ Hนปี 2559 กลับมาใกล้ เคียงกับก่อนการปรับปรุงพื Hนที
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(4)

(5)

อัตราการเช่าพื Hนทีของโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ นเกล้ า ส่วนทีเป็ นอาคารสํานักงาน ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 ลดลงตํากว่าเมือเทียบกับ
ณ สินH ปี 2557 และ 2558 จากการปรับปรุงพืนH ทีในอาคารสํานักงานและบริ เวณส่วนทีเชือมพืนH ทีระหว่างอาคารศูนย์การค้ าและอาคาร
สํานักงาน (ทีมา: CPN)
กองทุนรวม CPNRF เข้ าลงทุนในโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต ในเดือนเมษายน 2557

ผลการดําเนินงานทีผ่ านมาของทรัพย์ สินทีโอนจากกองทุนรวม CPNRF มายังกองทรัสต์ CPNREIT
ปี สินM สุด
ปี สินM สุด
ปี สินM สุด
ปี สินM สุด
ปี สินM สุด
งวด 6 เดือน
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
สินM สุด
(1)
(1)
2555
2556
2557
2558
2559 30 มิถุนายน 2560
รายได้ จาก
อสังหาริ มทรัพย์
(Property Income)
(ล้ านบาท)

2,510.52

2,686.55

3,296.50

3,128.84

3,524.60

1,754.15

รายได้ สทุ ธิของ
อสังหาริ มทรัพย์
(Net Income from
Property Level)
(ล้ านบาท)

2,029.68

2,179.41

2,763.60

2,530.37

2,940.86

1,452.23

อัตราการเช่าพื Hนที

98.17%

97.21%

96.59%

92.10%

90.51%

86.75%

พื Hนทีให้ เช่า
(Leasable Area)
(ตารางเมตร)

191,220

179,831

217,396

224,673

224,512

218,833

หมายเหตุ
(1)
รวมเฉพาะผลการดําเนินงานของโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 และโครงการเซ็นทรัลพลาซา
ปิ นเกล้ า แต่ไม่รวมผลการดําเนินงานของโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต ซึงกองทุนรวม CPNRF ได้ เข้ าลงทุนในโครงการ
เซ็นทรัลพลาซา เขียงใหม่ แอร์ พอร์ ต ในเดือนเมษายน 2557
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1.2.2

รายละเอียดเกียวกับทรัพย์ สินทีจะลงทุนเพิมเติมครังM ที 1 (ทีมิใช่ มาจากการแปลงสภาพ)
รายละเอียดทีสําคัญของทรัพย์สนิ ทีจะลงทุนเพิมเติมครังH ที 1 มีดงั ต่อไปนี H

รายละเอียดของทรัพย์ สนิ ทีจะลงทุนเพิมเติมครังM ที 1
(โครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช และโรงแรมฮิลตัน พัทยา)
ชือโครงการ

โครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช และโรงแรมฮิลตัน พัทยา

ทีตังM ของทรัพย์ สนิ

เลขที 333/99 และเลขที 333/101 หมู่ 9 ถนนพัทยาสาย 1 ตําบลหนองปรื อ อําเภอบางละ
มุง จังหวัดชลบุรี

เจ้ าของ
อสังหาริมทรัพย์ ใน
ทรัพย์ สินทีจะลงทุน
เพิมเติมครังM ที 1

บริ ษัท ซีพีเอ็น พัทยา จํากัด (“ซีพีเอ็นพัทยา”)

ลักษณะความสัมพันธ์
ของเจ้ าของ
อสังหาริมทรัพย์ ใน
ทรัพย์ สินทีจะลงทุน
เพิมเติมครังM ที 1 กับผู้
ก่ อตังM กองทรัสต์ หรือ
ผู้จัดการกองทรัสต์

ซีพีเอ็นพัทยาในฐานะเจ้ าของอสังหาริ มทรัพย์ในทรัพย์สนิ ทีจะลงทุนเพิมเติมครังH ที 1 และซี
พีเอ็น รี ท แมเนจเมนท์ในฐานะผู้ก่อตังกองทรั
H
สต์ และจะเข้ าเป็ นผู้จดั การกองทรัสต์ เมือมี
การก่ อ ตังH กองทรั ส ต์ CPNREIT เป็ นบริ ษั ท ย่ อ ยของ CPN โดย CPN ถื อ หุ้น ในเจ้ าของ
อสังหาริ มทรัพย์ในทรัพย์สินทีจะลงทุนเพิมเติมครังH ที 1 ร้ อยละ 99.99 และถือหุ้นในซีพีเอ็น
รี ท แมเนจเมนท์ ร้ อยละ 99.99 ตามลําดับ

ลักษณะการลงทุนของ
กองทรัสต์ CPNREIT
ในทรัพย์ สนิ ทีจะลงทุน
เพิมเติมครังM ที 1

กองทรัสต์ CPNREIT จะลงทุนในทรัพย์สนิ ทีจะลงทุนเพิมเติมครังH ที 1 ดังต่อไปนี H
โครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช
(1) สิทธิ การเช่า/เช่าช่ วงอสังหาริ ม ทรั พย์ ซึงได้ แก่ อาคารและสิงปลูกสร้ างบางส่วนใน
ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช ประกอบด้ วยอาคารศูนย์การค้ า (บางส่วน)
และพืนH ทีจอดรถยนต์ ภายในอาคาร (บางส่วน) ซึงคิดเป็ นพืนH ทีทีจะลงทุนประมาณ
70,095 ตารางเมตร (1) โดยเป็ นพื Hนทีมีลกั ษณะเป็ นการเช่าเช่วงประมาณ 4,827 ตาราง
เมตร
อนึง ทรัพย์สินทีเช่านี Hไม่รวม (1) พื Hนทีในส่วนทีซีพีเอ็นพัทยาได้ ให้ เช่าแก่ผ้ เู ช่าพื Hนทีทีได้
มีการชําระค่าตอบแทนสิทธิการเช่าในลักษณะของสัญญาเช่าระยะยาว (ค่าเซ้ ง) และ
พื Hนทีทีอยู่ในระหว่างการปรับปรุ ง หรื อมีแผนทีจะปรับปรุ งในศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเฟส
ติวลั พัทยา บีช และ (2) พื Hนทีจอดรถยนต์ในส่วนทีเป็ นไปตามสิทธิของซีพีเอ็นพัทยา
(2) สิทธิ การเช่าในงานระบบ ซึงได้ แก่ ระบบไฟฟ้ า ระบบสาธารณูปโภค ระบบโทรศัพท์
ลิฟท์ บันไดเลือน ระบบปรับอากาศ ระบบงานวิศวกรรม ระบบบําบัดนํ Hาเสีย และสิง
อํ านวยความสะดวกต่า ง ๆ ซึงติ ด ตังH และใช้ งานอยู่ในอาคารและสิงปลูก สร้ างใน
ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช รวมทังสิ
H ทธิใด ๆ ทีเกียวกับหรื อเกียวเนืองกับ
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งานระบบดังกล่าว
(3) กรรมสิทธิcในสังหาริ มทรัพย์ ซึงได้ แก่ อุปกรณ์ ตกแต่ง เครื องมือ เครื องใช้ ทังที
H ติดตรึ ง
ตราและไม่ติดตรึ งตราถาวร รวมทังอุ
H ปกรณ์ อืนใดทีใช้ เพือวัตถุประสงค์ในการประดับ
ตกแต่งหรื ออํานวยความสะดวกให้ กบั ผู้ใช้ บริ การอาคารและสิงปลูกสร้ างในโครงการ
เซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช ซึงตังH และ/หรื อติดตรึ งตราอยู่บริ เวณภายนอกหรื อภายใน
พื Hนทีของอาคารและสิงปลูกสร้ างในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช หรื อบนพื Hนผิว
ของตัวอาคารและสิงปลูก สร้ างในโครงการเซ็ น ทรั ล เฟสติ วัล พัท ยา บี ช และ/หรื อ
บริ เวณภายในพื Hนทีเช่าของผู้เช่าพื Hนทีในอาคารและสิงปลูกสร้ างในโครงการเซ็นทรัล
เฟสติวลั พัทยา บีช ซึงซีพีเอ็นพัทยาเป็ นผู้มีกรรมสิทธิc รวมทังสิ
H ทธิใด ๆ ทีเกียวกับหรื อ
เกียวเนืองกับทรัพย์สินดังกล่าว (แล้ วแต่กรณี) แต่ทงนี
ั H Hไม่ใช่ทรัพย์สินทีมีลกั ษณะเป็ น
ส่วนควบของอาคารและสิงปลูกสร้ างในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช
ทังนี
H H ตลอดระยะเวลาทีกองทรัสต์ CPNREIT ลงทุนในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช
กองทรัสต์ CPNREIT ยินยอมให้ ซีพีเอ็นพัทยา รวมถึงลูกค้ าและคูส่ ญ
ั ญาของซีพีเอ็นพัทยา
และผู้เช่ า พื นH ที รายอื นในส่ว นที กองทรั ส ต์ CPNREIT ไม่ ได้ ล งทุน ใช้ ป ระโยชน์ ในพื นH ที
ส่ว นกลาง ที จอดรถ และพื นH ที ที เกี ยวข้ อ งกับ ทรั พ ย์ สิน ที เช่ า ซึงเป็ นทรั พ ย์ สิน ที เช่ า ของ
กองทรัสต์ CPNREIT เฉพาะส่วนทีกองทรัสต์ CPNREIT จะลงทุน โดยให้ ถือเป็ นพื Hนทีเพือ
ใช้ ป ระโยชน์ ร่วมกัน โดยไม่มี ค่าตอบแทน โดยถื อประโยชน์ ของการดํา เนิ นกิ จ การของ
ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช และโรงแรมฮิลตัน พัทยา เป็ นสําคัญ
โรงแรมฮิลตัน พัทยา
(1) สิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ ซึงได้ แก่ อาคารและสิงปลูกสร้ างในโรงแรมฮิลตัน พัทยา
ประกอบด้ วย อาคารโรงแรม (ทังหมด)
H
และพื Hนทีจอดรถยนต์ภายในอาคาร (ทังหมด)
H
ซึงคิดเป็ นพื Hนทีทีจะลงทุนประมาณ 49,686 ตารางเมตร
(2) สิทธิ การเช่าในงานระบบ ซึงได้ แก่ ระบบไฟฟ้ า ระบบสาธารณูปโภค ระบบโทรศัพท์
ลิฟท์ บันไดเลือน ระบบปรับอากาศ ระบบงานวิศวกรรม ระบบบําบัดนํ Hาเสีย และสิง
อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ซึงติดตังและใช้
H
งานอยู่ในอาคารและสิงปลูกสร้ างโรงแรม
ฮิลตัน พัทยา รวมทังสิ
H ทธิใด ๆ ทีเกียวกับหรื อเกียวเนืองกับงานระบบดังกล่าว
(3) กรรมสิทธิcในสังหาริ มทรัพย์ ซึงได้ แก่ อุปกรณ์ ตกแต่ง เครื องมือ เครื องใช้ ทังที
H ติดตรึ ง
ตราและไม่ติดตรึ งตราถาวร รวมทังอุ
H ปกรณ์ อืนใดทีใช้ เพือวัตถุประสงค์ในการประดับ
ตกแต่งหรื ออํานวยความสะดวกให้ กับผู้พักอาศัยและผู้ใช้ บริ การอาคารและสิงปลูก
สร้ างในโรงแรมฮิลตัน พัทยา ซึงตังH และ/หรื อติดตรึงตราอยูบ่ ริ เวณภายนอกหรื อภายใน
พื Hนทีของอาคารและสิงปลูกสร้ างในโรงแรมฮิลตัน พัทยา หรื อบนพื Hนผิวของตัวอาคาร
และสิงปลูกสร้ างในโรงแรมฮิลตัน พัทยา ซึงซีพีเอ็นพัทยาเป็ นผู้มีกรรมสิทธิc รวมทังสิ
H ทธิ
ใด ๆ ทีเกียวกับหรื อเกียวเนืองกับทรัพย์สินดังกล่าว แต่ทงนี
ั H Hไม่ใช่ทรัพย์สินทีมีลกั ษณะ
เป็ นส่วนควบของอาคารและสิงปลูกสร้ างในโรงแรมฮิลตัน พัทยา
ส่วนที 1 หน้ า 12

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
ระยะเวลาการลงทุนใน ประมาณ 20 ปี โดยสิทธิการเช่าจะหมดอายุลงในวันที 31 สิงหาคม 2580
สิทธิการเช่ า
หมายเหตุ:
(1)
ในการลงทุนในทรัพย์สินทีจะลงทุนเพิมเติมครังH ที 1 อันประกอบด้ วยพืนH ทีในโครงการเซ็น ทรัลเฟสติวัล พัท ยา บีช ประมาณ 70,095
ตารางเมตร และพืนH ทีในโรงแรมฮิล ตัน พัท ยา ประมาณ 49,686 ตารางเมตร รวมเป็ นพืนH ทีทังH หมดทีกองทรัส ต์ CPNREIT จะลงทุน
ประมาณ 119,781 ตารางเมตร เป็ นการลงทุนในพืนH ทีของโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช โดยการเช่าช่วงพืนH ทีส่วนหนึงจํานวน
ประมาณ 4,827 ตารางเมตร ในอาคารสรรพสินค้ าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช ทีซีพีเอ็นพัทยาเป็ นผู้เช่าพืนH ทีจากบริ ษัท สรรพสินค้ า
เซ็นทรัล จํากัด (สาขาเฟสติวลั พัทยา บีช) ซึงเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิc ตามสัญญาเช่าพื Hนทีอาคารซึงเข้ าทําเมือวันที 27 มิถนุ ายน 2556
โดยจะสิ Hนสุดลงในวันที 28 กุมภาพันธ์ 2581 พื Hนทีเช่าช่วงดังกล่าวคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 4.03 ของพื Hนทีทังหมดที
H
กองทรัสต์ CPNREIT
จะเข้ าลงทุนในทรัพย์สินทีจะลงทุนเพิมครังH ที 1 (จากพื Hนทีทังหมดประมาณ
H
119,781 ตารางเมตร) และคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 0.57 ของ
พื HนทีทังH หมดทีกองทรัสต์ CPNREIT จะลงทุนภายหลังการแปลงสภาพและการลงทุนในทรัพย์สินทีจะลงทุนเพิมเติมครังH ที 1 แล้ วเสร็ จ
(จากพื Hนทีทังหมดประมาณ
H
852,039 ตารางเมตร)

ราคาประเมินของทรัพย์ สินทีจะลงทุนเพิมเติมครังM ที 1
ในการลงทุนในทรั พย์ สินทีจะลงทุนเพิมเติมครังH ที 1 ได้ มีการแต่งตังH ผู้ประเมินราคาทรัพ ย์สิน 2 ราย ซึงเป็ นผู้
ประเมินราคาทีได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ในการประเมินมูลค่าของทรัพย์สินทีจะลงทุนเพิมเติม ครังH ที 1
อันได้ แก่ บริ ษัท ซิมส์ พร็ อพเพอร์ ตี H คอนซัลแทนท์ จํากัด และบริ ษัท ควอลิตี H แอพไพรซัล จํากัด โดยมีรายละเอียดของการ
ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ทีจะลงทุนเพิมเติมครังH ที 1 ดังตารางดังต่อไปนี H
บริษัทประเมิน

มูลค่ าประเมินโดยวิธีรายได้ (Income Approach)

วันทีประเมิน

บริ ษัท ซิมส์ พร็ อพเพอร์ ตี H
คอนซัลแทนท์ จํากัด

7,137,000,000 บาท (สําหรับโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช) 1 กรกฏาคม 2560
และ 3,286,000,000 บาท (1) (สําหรับโรงแรมฮิลตัน พัทยา)

บริ ษัท ควอลิตี H แอพไพรซัล
จํากัด

7,207,000,000 บาท (สําหรับโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช) 1 กรกฏาคม 2560
และ 3,403,000,000 บาท (1) (สําหรับโรงแรมฮิลตัน พัทยา)

หมายเหตุ
(1)
มูลค่าประเมินตามวิธีรายได้ สําหรับทรัพย์สินส่วนทีเป็ นโรงแรมจะประเมินตามโครงสร้ างการจัดหาผลประโยชน์ของกองทรัสต์ CPNREIT
ในลักษณะการให้ เช่ากลับ ตามทีเปิ ดเผยในส่วนที 2 ข้ อ 4 “การจัดหาผลประโยชน์ ” อนึง ในการประเมินมูล ค่าตามวิธีรายได้ สําหรับ
ทรั พ ย์ สิ น ส่ว นที เป็ นโรงแรม ถ้ า เป็ นการประเมิ น มูล ค่ า ในระดับ ทรั พ ย์ สิ น (Asset Level) โดยไม่ได้ พิ จ ารณาโครงสร้ างการจัด หา
ผลประโยชน์ ของกองทรัสต์ CPNREIT ในลักษณะการให้ เช่ากลับ มูล ค่าประเมินของทรัพย์สิน โดยบริ ษั ท ซิมส์พร็ อพเพอร์ ตี H คอนซัล
แทนท์ จํากัด และบริษัท ควอลิตี H แอพไพรซัล จํากัด จะเท่ากับ 3,432 ล้ านบาท และ 3,563 ล้ านบาท ตามลําดับ
ทังH นี H การลงทุนในทรัพย์สินทีจะลงทุนเพิมเติมครังH ที 1 ของกองทรัส ต์ CPNREIT จะมีมลู ค่ารวมทังH สินH ไม่เกิน 12,570 ล้ านบาท ทังH นี H
มูลค่าการลงทุนสุดท้ ายสุทธิหลังจากหักค่าใช้ จ่ายทีเกียวข้ องทีกองทรัสต์ CPNREIT จะลงทุนในทรัพย์สินทีจะลงทุนเพิมเติมครังH ที 1 จะมี
จํานวนเท่ากับ 11,908 ล้ านบาท ซึงเป็ นมูลค่าทีสูงกว่าราคาประเมินตําสุดของทรัพย์สินทีจะลงทุนเพิมเติมครังH ที 1 ทีประเมินโดยบริ ษัท
ประเมินมูลค่าทรัพย์สินประมาณร้ อยละ 14.25 โดยทีค่าใช้ จา่ ยทีเกียวข้ อง ได้ แก่ ภาษีมลู ค่าเพิม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และอากร
แสตมป์ รวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายอืนใดทีเกียวเนืองกับการลงทุนในทรัพย์สินทีจะลงทุนเพิมเติมครังH ที 1 ซึงกองทรัสต์
CPNREIT เป็ นผู้รับผิดชอบ ทังนี
H H ผลรวมของมูลค่าทีตําสุดของมูลค่าประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ 2 ราย เท่ากับ 10,423 ล้ านบาท โดย
โครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช มีมลู ค่าประเมินตําสุดเท่ากับ 7,137 ล้ านบาท และโรงแรมฮิลตัน พัทยา มีมลู ค่าประเมินตําสุด
เท่ากับ 3,286 ล้ านบาท
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ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
ความสมเหตุสมผลของมูลค่ าของการลงทุนในทรัพย์ สิน
กองทรัสต์ CPNREIT จะเข้ าลงทุนในทรัพย์สินทีจะลงทุนเพิมเติมครังH ที 1 ซึงประกอบด้ วยโครงการเซ็นทรัลเฟส
ติวลั พัทยา บีช และโรงแรมฮิลตัน พัทยา ในมูลค่าการลงทุนสุดท้ ายสุทธิจากค่าใช้ จ่ายทีเกียวข้ องเท่ากับ 11,908 ล้ านบาท
โดยในการกํ าหนดมูลค่าสุดท้ ายที กองทรัสต์ CPNREIT จะลงทุน ในทรั พย์ สินทีจะลงทุนเพิ มเติม ครังH ที 1 นันH ผู้จัด การ
กองทรั สต์ ได้ พิ จารณาปั จจัยต่าง ๆ ที มีความเกี ยวข้ อง ได้ แก่ ราคาประเมินของทรั พย์ สิน ทีจัดทํ าโดยผู้ประเมิน มูลค่า
ทรัพย์สินทีได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ภาวะตลาดเงินตลาดทุนในช่วงทีคาดว่าจะลงทุนในทรัพย์สินทีจะ
ลงทุนเพิมเติมครังH ที 1 อัตราผลตอบแทนในระดับทีเหมาะสมทีนักลงทุนจะได้ รับ ศักยภาพในเชิงพาณิ ชย์ของทรัพย์สิน
อัตราดอกเบี Hยทังในประเทศและในตลาดโลก
H
อัตราผลตอบแทนทีจะได้ จากการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน ตรา
สารหนี H รวมถึงการลงทุนทางเลือกอืน ๆ และมูลค่าทีผู้เช่าและผู้ให้ เช่าตกลงร่วมกัน
กองทรัสต์ CPNREIT จะเข้ าลงทุนในทรัพย์สินทีจะลงทุนเพิมเติมครังH ที 1 ในมูลค่าทีสูงกว่ามูลค่าประเมินของ
ทรัพย์สินตําสุดทีจัดทําโดยบริ ษัท ซิมส์ พร็ อพเพอร์ ตี H คอนซัลแทนท์ จํากัด ทีเท่ากับ 10,423 ล้ านบาท ทีประมาณร้ อยละ
14.25 โดยในกรณีทีไม่ใช่แผนดําเนินงานทีได้ รับอนุมตั ิจากทีประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน โดยสมมติว่ากองทรัสต์ CPNREIT
ลงทุนในทรัพย์สนิ ทีจะลงทุนเพิมเติมครังH ที 1 ผ่านการระดมทุนโดยการเสนอขายหน่วยทรัสต์มลู ค่า 12,570 ล้ านบาท เพียง
อย่างเดียวโดยไม่มีการกู้ยืม โดยกองทรัสต์เสนอขายหน่วยทรัสต์ทีราคา 18.5 บาทต่อหน่วย (คํานวณจากสมมติฐานราคา
หน่วยลงทุนกองทุนรวม CPNRF ทีราคา 18.5 บาทต่อหน่วย ณ วันที 15 สิงหาคม 2560) จํานวนประมาณ 679,459,459
หน่วย และใช้ สมมติฐานการดําเนินงานเดียวกันกับทีใช้ จดั ทําข้ อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติ รวมถึงสมมติฐาน
อืนเพิมเติม คาดว่าอัตราเงินจ่ายผู้ถือหน่วยและอัตราผลตอบแทนสุทธิจะเท่ากับร้ อยละ 7.54 และ 4.22 ตามลําดับ โดย
กองทรัสต์ CPNREIT จะมีอตั ราเงินกู้ยืมต่อทรัพย์สินรวมทีประมาณร้ อยละ 6.4 (ณ สิ Hนวันของวันทีมีการจดทะเบียนสิทธิ
การเช่าเพือลงทุนในทรัพย์สินทีจะรับโอนจากการแปลงสภาพกองทุนรวม CPNRF และเข้ าลงทุนในทรัพย์สินทีจะลงทุน
เพิมเติมครังH ที 1 รวมถึงเงินกู้ยืมสําหรับโครงการปรับปรุ งอสังหาริ มทรัพย์ โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3) อย่างไรก็ดี
กรณีดงั กล่าวอาจไม่ได้ สะท้ อนถึงโครงสร้ างทางการเงินทีมีประสิทธิภาพจากการใช้ แหล่งเงินกู้ทีมีต้นทุนทางการเงินทีถูก
กว่า นอกจากนี H อาจมีสมมติฐานทีใช้ บางประการทีเกิดจากการประมาณการโดยไม่มีข้อมูลจริ งในการอ้ างอิงมารองรับ
เนืองจากเป็ นกรณีทีไม่ได้ สะท้ อนแผนดําเนินการทีจะเกิดขึ Hนจริ ง เช่น ต้ นทุนการกู้ยืมและการชําระคืนเงินต้ นของเงินกู้ยืม
ส่วนทีโอนมาจากกองทุนรวม CPNRF ราคาและจํานวนหน่วยทรัสต์ทีจะเสนอขาย รวมถึงยังไม่ได้ มีการคํานึงถึงค่าใช้ จ่ายที
เกียวข้ องกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ เป็ นต้ น โดยหากสมมติฐานทีใช้ ในการจัดทําประมาณการเปลียนแปลงไป อาจมีผล
ให้ ประมาณการอัตราผลตอบแทนในกรณีระดมทุนโดยการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพียงอย่างเดียวข้ างต้ นเปลียนแปลงไป
อย่างมีสาระสําคัญ ซึงไม่ได้ ถกู คํานึงถึงในการประเมินครังH นี H
ทังนี
H H ทีปรึ กษาทางการเงินและผู้จดั การกองทรัสต์มีความเห็นว่ามูลค่าดังกล่าวเป็ นมูลค่าทีเหมาะสมซึงสามารถ
ยอมรับได้ เนืองจากภายหลังการแปลงสภาพและลงทุนในทรัพย์สินทีจะลงทุนเพิมเติมครังH ที 1 ซึงจะใช้ เงินจากการกู้ยืมทังH
จํานวนและไม่มีการเสนอขายหน่วยทรัสต์ เพิมเติม ตามทีได้ รับอนุมัติจากทีประชุมผู้ถือหน่วยครังH ที 1/2560 ทีปรึ กษา
ทางการเงินและผู้จดั การกองทรัสต์คาดว่าอัตราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ CPNREIT จะอยูท่ ีร้ อยละ 9.05
(คํานวณจากราคาหน่วยลงทุนในกองทุนรวม CPNRF ทีราคา 18.5 บาทต่อหน่วย ณ วันที 15 สิงหาคม 2560 และการจ่าย
ประโยชน์ ต อบแทนต่อ หน่วย (Cash Distribution Per Unit หรื อ DPU) ที 1.675 บาทต่อ หน่วย สําหรั บ ช่ วงระยะเวลา
ประมาณการตังแต่
H วนั ที 1 มกราคม 2561 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2561 ซึงอัตราผลตอบแทนทีเพิมขึ Hนได้ สะท้ อนความเสียง
ส่วนที 1 หน้ า 14

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
จากระดับเงินกู้ยืมทีเพิมขึ Hน โดยกองทรัสต์ CPNREIT จะมีอตั ราเงินกู้ยืมต่อมูลค่าทรัพย์สนิ รวมทีประมาณร้ อยละ 33.8 (ณ
สิ Hนวันของวันทีมีการจดทะเบียนสิทธิ การเช่าเพือลงทุนในทรัพย์สินทีจะรับโอนจากการแปลงสภาพกองทุนรวม CPNRF
และเข้ าลงทุนในทรัพย์สินทีจะลงทุนเพิมเติมครังH ที 1 รวมถึงเงินกู้ยืมสําหรับโครงการปรับปรุ งอสังหาริ มทรัพย์ โครงการ
เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3) ทังนี
H H ประมาณการอัตราเงินจ่ายกรณีสมมติว่ากองทรัสต์ CPNREIT ลงทุนในทรัพย์สินทีจะ
ลงทุนเพิ มเติม ครั งH ที 1 ผ่านการระดมทุนโดยการเสนอขายหน่วยทรัสต์ ทงั H จํ านวน และการกู้ยืม เงิน ทังH จํ านวนสําหรั บ
ช่วงเวลาประมาณการตังแต่
H วนั ที 1 มกราคม 2561 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2561 สามารถสรุปได้ ดงั นี H

(หน่ วย: ร้ อยละ)

ประมาณการอัตราเงิน
จ่ายผู้ถือหน่วย (3)
อัตราผลตอบแทนสุทธิ
(3)

อัตราเงินกู้ยมื ต่อ
ทรัพย์สนิ รวม (4)

ทรัพย์ สินทีมี ทรัพย์ สินทังM หมดหลังการ ทรัพย์ สินทังM หมดหลังการ
อยู่เดิมภายใต้ ลงทุนเพิมเติมภายใต้
ลงทุนเพิมเติมภายใต้
กองทุนรวม
กองทรัสต์ CPNREIT
กองทรัสต์ CPNREIT
(1)
CPNRF
(ลงทุนในทรัพย์ สนิ ทีจะ (ลงทุนในทรัพย์ สนิ ทีจะ
ลงทุนเพิมเติมครังM ที 1
ลงทุนเพิมเติมครังM ที 1
โดยการเสนอขาย
โดยการกู้ยมื ทังM จํานวน)
(1)
(2)
หน่ วยทรัสต์ ทงั M จํานวน)
7.42

7.54

9.05

3.93

4.22

5.73

8.0

6.4

33.8

หมายเหตุ:
(1)
กรณีทีไม่ใช่แผนดําเนินงานทีได้ รับอนุมตั ิจากทีประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนโดยสมมติวา่ กองทรัสต์ CPNREIT ลงทุนในทรัพย์สิน
ทีจะลงทุนเพิมเติมครังH ที 1 ผ่านการระดมทุนโดยการเสนอขายหน่วยทรัสต์มลู ค่า 12,570 ล้ านบาทเพียงอย่างเดียวโดย
อ้ างอิงสมมติฐานทีกล่าวข้ างต้ น
(2)
อ้ างอิงจากประมาณการงบกําไรขาดทุนและงบประกอบรายละเอียดรายได้ จากการลงทุน สุทธิ ต ามสมมติฐานสําหรับ
ช่วงเวลาประมาณการตังแต่
H วนั ที 1 มกราคม ถึงวันที 31 ธันวาคม 2561
(3)
อัตราผลตอบแทนดังกล่าว อ้ างอิงจากราคาหน่วยลงทุนกองทุนรวม CPNRF ณ วันที 15 สิงหาคม 2560 ทีราคาหน่วยละ
18.5 บาท
(4)
ประมาณการสําหรับ ณ วันที 1 มกราคม 2561

ทังนี
H H ตามแผนการแปลงสภาพกองทุนรวม CPNRF เป็ นกองทรัสต์ CPNREIT และการลงทุนเพิมเติมครังH นี Hตามที
ได้ รับอนุมตั ิจากทีประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน จะใช้ เงินจากการกู้ยืมทังจํ
H านวนและไม่มีการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิมเติม ซึง
เป็ นโครงสร้ างทางการเงินทีมีประสิทธิภาพเนืองจากการใช้ แหล่งเงินกู้มีต้นทุนทางการเงินทีถูกกว่า ประมาณการอัตราเงิน
จ่ายผู้ถือหน่วยและอัต ราผลตอบแทนสุทธิ ทีจะได้ รับ ตามข้ อมูล ทางการเงิน ตามสถานการณ์ สมมติ จะอยู่ในระดับ ที
เหมาะสมเมื อพิ จ ารณาจากความมันคงของกระแสเงิ น สดของทรั พ ย์ สิน ที ลงทุน และโอกาสในการเติ บ โต ทังH นี H ผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์จะได้ ประโยชน์จากการทีกองทรัสต์ CPNREIT ใช้ แหล่งเงินทุนจากการกู้ยืมเงินทังจํ
H านวนในการเข้ าลงทุนใน
ทรัพย์สินทีจะลงทุนเพิมเติมครังH ที 1 ในครังH นี H เนืองจากอัตราดอกเบี Hยของเงินกู้น้อยกว่าประมาณการอัตราผลตอบแทน
สุทธิ โดยคาดว่าภายหลังจากทีกองทรัสต์ CPNREIT เข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ ทีจะลงทุนเพิมเติมครังH ที 1 กองทรัสต์ CPNREIT
ส่วนที 1 หน้ า 15

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
จะมีอตั ราเงินกู้ยืมต่อทรัพย์สินรวมทีเพิมขึ Hนเช่นกัน ทังนี
H H โครงสร้ างทางการเงินดังกล่าวเป็ นโครงสร้ างทางการเงินภายหลัง
การแปลงสภาพเป็ นกองทรั ส ต์ CPNREIT ทีมี ป ระสิท ธิ ภาพและเป็ นตามที ได้ รับ อนุมัติ จากที ประชุม ผู้ถือ หน่ว ยครั งH ที
1/2560 อีกทังH กองทรัสต์ CPNREIT ยังเป็ นทางเลือกหนึงของการลงทุนทีให้ ผลตอบแทนทีน่าพอใจแก่นกั ลงทุนเมือเทียบ
กับ อัต ราผลตอบแทนและความเสี ยงของตราสารหนี ภH าคเอกชนที มี ค วามน่ า เชื อถื อ ในระดับ ที สามารถลงทุ น ได้
(Investment Grade) และอั ต ราเงิ น จ่ า ยผู้ ถื อ หน่ ว ยของทรั ส ต์ เ พื อการลงทุ น ในอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ แ ละกองทุ น รวม
อสังหาริ มทรัพย์ ทีลงทุนในธุรกิจศูนย์การค้ าเป็ นหลัก ซึงเป็ นประเภททรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์ CPNREIT ดังทีแสดงใน
ตารางด้ านล่าง
ตารางแสดงอัตราผลตอบแทนของตราสารหนีปM ระเภทต่ าง ๆ ณ วันที 15 สิงหาคม 2560
ประเภท

อายุ 20 ปี
(ร้ อยละ)

อายุ 25 ปี
(ร้ อยละ)

อายุ 30 ปี
(ร้ อยละ)

ตราสารหนี Hภาคเอกชน
(ความน่าเชือถือระดับ AA)

4.59

4.97

4.91

ตราสารหนี Hภาคเอกชน
(ความน่าเชือถือระดับ AA-)

4.64

5.03

4.97

ตราสารหนี Hภาคเอกชน
(ความน่าเชือถือระดับ A+)

4.77

5.17

5.11

ตราสารหนี Hภาคเอกชน
(ความน่าเชือถือระดับ A)

4.94

5.35

5.30

ตราสารหนี Hภาคเอกชน
(ความน่าเชือถือระดับ BBB+)

6.39

6.83

6.80

ทีมา: Thai BMA และ Bloomberg ณ วันที 15 สิงหาคม 2560

ตารางแสดงอัตราเงินจ่ ายผู้ถอื หน่ วยและอัตราผลตอบแทนสุทธิของทรัสต์ เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ประเภทศูนย์ การค้ า ณ วันที 15 สิงหาคม 2560
อัตราผล
อายุ
อัตราเงินกู้
เงินจ่ ายผู้ถอื
อัตราเงิน
ตอบ
สัญญาเช่ า
ต่ อ
ราคา
หน่ วยต่ อ
จ่ ายผู้ถอื
แทนสุทธิ
คงเหลือ ทรัพย์ สิน
หน่ วย
หน่ วย
หน่ วย
(2)
(ร้ อยละ)
(ปี ) (3)
รวม
(บาท)
(1)
(บาท)
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ) (6)
กองทรัสต์ และกองทุนรวมทีลงทุนในกรรมสิทธิjและสิทธิการเช่ า (Freehold & Leasehold)

TLGF

0.8558

16.8

5.09

n.a. (4)

n.a. (4)

8.4

3.07

25.9

0.0

กองทรัสต์ และกองทุนรวมทีลงทุนในสิทธิการเช่ า 100 % (Leasehold)
CRYSTAL

0.7768

11.2

6.94

ส่วนที 1 หน้ า 16

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
อัตราผล
ตอบ
แทนสุทธิ
(ร้ อยละ) (2)

อายุ
อัตราเงินกู้
สัญญาเช่ า
ต่ อ
คงเหลือ ทรัพย์ สิน
(ปี ) (3)
รวม
(ร้ อยละ) (6)

เงินจ่ ายผู้ถอื
หน่ วยต่ อ
หน่ วย
(บาท) (1)

ราคา
หน่ วย
(บาท)

อัตราเงิน
จ่ ายผู้ถอื
หน่ วย
(ร้ อยละ)

FUTUREPF

1.3660

20.4

6.70

2.60

24.4

1.8

MJLF

0.9850

12.7

7.76

2.61

19.4

0.0

LHSC

0.8720

14.1

6.18

1.85

23.1

15.4

CPNRF
(ก่อนการแปลงสภาพและ
ลงทุนในทรัพย์สนิ ทีจะลงทุน
เพิมเติมครังH ที 1)

1.1643

18.5

6.29

3.34

33.9

5.6

6.49

2.69

9.05

5.73

30.1(5)

33.8

ค่ าเฉลียผลตอบแทน
CPNREIT
(หลังการแปลงสภาพและ
ลงทุนในทรัพย์สนิ ทีจะลงทุน
เพิมเติมครังH ที 1)

1.6750

18.5

ทีมา: SETSMART และ Bloomberg ณ วันที 15 สิงหาคม 2560
หมายเหตุ:
(1)
สําหรับ ระยะเวลา 12 เดื อนสินH สุด วัน ที 15 สิงหาคม 2560 ยกเว้ น สํา หรับ กองทรั ส ต์ CPNREIT ซึงอ้ า งอิงจากข้ อมูล ทาง
การเงินตามสถานการณ์สมมติ
(2)
อัตราผลตอบแทนสุทธิ เท่ากับ อัตราเงินจ่ายผู้ถือหน่วย หักการคืนเงินต้ นแบบเส้ นตรง
(3)
เฉลียตามมูล ค่าประเมินตามหมายเหตุป ระกอบงบการเงิน ล่า สุด ทังH นี H การคํานวณอายุสัญ ญาเช่าคงเหลือคํานวณโดย
กําหนดให้ ทรัพย์สินทีมีกรรมสิทธิc (Freehold) มีอายุเท่ากับ ~•• ปี
(4)
ไม่สามารถคํานวณอายุสญ
ั ญาเช่าคงเหลือ เนืองจาก TLGF มีการลงทุนทังในกรรมสิ
H
ทธิc และสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ ซึง
หมายเหตุประกอบงบการเงินของ TLGF ไม่ได้ ระบุแยกมูลค่าของทรัพย์สินแต่ละประเภท
(5)
ประมาณอายุสญ
ั ญาเช่าคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2560
(6)

ณ วันที 30 มิถนุ ายน 2560 ยกเว้ น TLGF ซึงเป็ นข้ อมูล ณ วันที 31 พฤษภาคม 2560 และ CPNREIT ซึงเป็ นประมาณการ
สําหรับ ณ วันที 1 มกราคม 2561

นอกจากนี H ที ปรึ ก ษาทางการเงิ น และผู้จัด การกองทรัส ต์ เห็ น ว่ามูล ค่ าลงทุน ดังกล่าวเป็ นมูล ค่า ที เหมาะสม
เนืองจากเหตุผลเพิมเติมดังต่อไปนี H
1.

ประมาณการจ่ายประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วย (Cash Distribution per Unit หรื อ DPU) ทีคาดว่าผู้ถือ
หน่วยทรัสต์จะได้ รับจากกองทรัสต์ CPNREIT อ้ างอิงจากข้ อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติทีทํา
การตรวจสอบตามมาตรฐานงานทีให้ ความเชือมันเกียวกับการตรวจสอบข้ อมูลทางการเงินทีเกียวกับ
ส่วนที 1 หน้ า 17

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
อนาคตโดยผู้สอบบัญ ชี ทีได้ รับอนุญ าตจากสํานัก งาน ก.ล.ต. สําหรับ กรณี ก่อนและหลังทีกองทรัส ต์
CPNREIT จะลงทุนในทรัพย์สินทีจะลงทุนเพิมเติมครังH ที 1 มีความเหมาะสม เนืองจากผู้ถือหน่วยทรัสต์
หรื อ ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน เดิ ม จะได้ รั บ เงิ น จ่ า ยประโยชน์ ต อบแทนต่ อ หน่ ว ยในอัต ราที มากขึนH หลัง จาก
กองทรัสต์ CPNREIT เข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ ทีจะลงทุนเพิมเติมครังH ที 1 เมือเทียบกับประมาณการจ่ายส่วน
แบ่งกําไร (Cash Distribution Per Unit หรื อ DPU) ของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม CPNRF ทีคาด
ว่าจะได้ รับหากกองทุนรวม CPNRF ไม่ได้ ทําการแปลงสภาพและลงทุนในทรัพย์สินทีจะลงทุนเพิมเติม
ครังH ที 1 โดยเพิมขึ Hนประมาณ 0.3031 บาทต่อหน่วย
2.

การแปลงสภาพและการลงทุนในทรัพย์สนิ ทีจะลงทุนเพิมเติมครังH ที 1 จะทําให้ รายได้ คา่ เช่าและค่าบริ การ
ของกองทรัสต์ CPNREIT มีความมันคงเพิมขึ Hนผ่านการกระจายความเสียงของการจัดหาผลประโยชน์
จากอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ และช่ ว ยลดการพึ งพาแหล่งรายได้ ข องกองทรั ส ต์ CPNREIT จากทรั พ ย์ สิน ใด
ทรัพย์สินหนึง (Asset Diversification) เนืองจากทรัพย์สนิ ทีโอนจากกองทุนรวม CPNRF มายังกองทรัสต์
CPNREIT และทรัพย์สนิ ทีจะลงทุนเพิมเติมครังH ที 1 มีทําเลทีตังที
H แตกต่างกัน

ผลการดําเนินงานทีผ่ านมาของทรัพย์ สินทีจะลงทุนเพิมเติมครังM ที 1
งวด 6 เดือน
ปี สินM สุด
ปี สินM สุด
ปี สินM สุด
ปี สินM สุด
ปี สินM สุด
สินM สุด
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
30 มิถุนายน
2555
2556
2557
2558
2559
2560
โครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช
รายได้ จากอสังหาริ มทรัพย์
(ล้ านบาท)

513.49

565.77

572.36

565.62

574.55

308.34

รายได้ สทุ ธิจาก
อสังหาริ มทรัพย์
(ล้ านบาท)

483.99

535.19

544.68

542.78

553.22

283.33

พื Hนทีให้ เช่า (ตารางเมตร)

29,192

29,143

29,335

29,404

29,404

29,404

อัตราการเช่าพื Hนที

99.68%

95.74%

98.20%

98.62%

98.45%

97.37%

1,210

1,250

1,370

1,410

1,480

1,530

รายได้ จากธุรกิจโรงแรม
(ล้ านบาท)

554.98

715.17

754.30

793.07

803.65

470.66

กําไรก่อนค่าเสือมราคาและ
ค่าตัดจําหน่าย ดอกเบี Hย

167.61

244.75

271.40

286.26

306.93

173.81

อัตราค่าเช่าพื Hนทีเฉลีย
(บาท/ตารางเมตร/เดือน)
โรงแรมฮิลตัน พัทยา

ส่วนที 1 หน้ า 18
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งวด 6 เดือน
ปี สินM สุด
ปี สินM สุด
ปี สินM สุด
ปี สินM สุด
ปี สินM สุด
สินM สุด
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
30 มิถุนายน
2555
2556
2557
2558
2559
2560
และภาษี เงินได้ หักเงิน
สํารองสําหรับการซ่อมแซม
ปรับปรุง (FF&E Reserve
Deduction) ตามทีระบุใน
สัญญาจ้ างบริ หารโรงแรม
(ล้ านบาท)
จํานวนห้ องพัก (ห้ อง)

302

302

302

302

302

302

อัตราการเข้ าพักเฉลีย
(ร้ อยละของจํานวนห้ อง
ทังหมด)
H

72.59%

86.64%

83.18%

88.98%

89.13%

91.60%

อัตราค่าห้ องพักเฉลีย
(บาทต่อคืน)

4,543

4,972

5,458

5,494

5,586

6,487

1.2.3

การจัดหาประโยชน์ จากทรัพย์ สินทีกองทรัสต์ CPNREIT เข้ าลงทุน

กองทรัสต์ CPNREIT จะนําทรัพย์สินทีโอนจากกองทุนรวม CPNRF มายังกองทรัสต์ CPNREIT และทรัพย์สินที
จะลงทุนเพิมเติมครังH ที 1 ไปจัดหาประโยชน์ และจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วย โดยมีรายละเอียดเกียวกับการ
จัดหาประโยชน์จากทรัพย์สนิ ดังกล่าว ดังนี H
1.2.3.1 ทรั พย์ สินทีโอนจากกองทุนรวม CPNRF มายังกองทรั สต์ CPNREIT และทรั พย์ สินทีจะลงทุนเพิมเติม
ครังM ที 1 ซึงเป็ นทรัพย์ สินประเภทศูนย์ การค้ าและอาคารสํานักงาน
กองทรัสต์ CPNREIT มีนโยบายจัดหาประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ประเภทศูนย์การค้ าและอาคารสํานักงานที
ลงทุนดังกล่าว โดยการนําพื Hนทีของทรัพย์สินออกให้ เช่าแก่ผ้ ูเช่า รวมถึงการให้ บริ การทีเกียวข้ องกับการให้ เช่าพื Hนที โดย
กองทรัสต์ CPNREIT จะแต่งตังH CPN ให้ ทําหน้ าทีผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์ CPNREIT สําหรับทรัพย์สินใน
ส่วนทีเป็ นศูนย์การค้ าและอาคารสํานักงาน ทังนี
H H จากรูปแบบการจัดหาประโยชน์ดงั ทีกล่าวไปแล้ ว รายได้ หลักทีกองทรัสต์
CPNREIT จะได้ รับจากการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ประเภทศูนย์การค้ าและอาคารสํานักงาน จะเป็ นรายได้ ค่าเช่าและ
ค่าบริ การทีเกียวเนืองกับการให้ เช่าพื Hนที ซึงเกิดจากการนําพื Hนทีของทรัพย์สินประเภทศูนย์การค้ าและอาคารสํานักงานที
กองทรัสต์ CPNREIT ลงทุน ออกให้ เช่าและให้ บริ การทีเกียวเนืองกับการให้ เช่าพื Hนที โดยกองทรัสต์ CPNREIT จะคิดค่าเช่า
และค่าบริ การทีเกียวเนืองกับการให้ เช่าพื Hนที ตามขนาด ทีตังของพื
H
Hนทีเช่า รู ปแบบการเช่า ระยะเวลาทีเช่า และประเภท
ธุรกิจของผู้เช่า
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1.2.3.2 ทรัพย์ สินทีจะลงทุนเพิมเติมครังM ที 1 ในส่ วนทีเป็ นโรงแรมฮิลตัน พัทยา
สํา หรั บ ทรั พ ย์ สิน หลัก ส่วนที เป็ นโรงแรมฮิ ล ตัน พัท ยา ภายหลังจากที กองทรั ส ต์ CPNREIT ได้ เข้ า ลงทุน ใน
ทรัพย์สนิ ส่วนนี Hแล้ ว กองทรัสต์ CPNREIT จะให้ เช่าช่วงทรัพย์สินดังกล่าว (โดยมีลกั ษณะเป็ นการให้ เช่าเหมา) แก่ ซีพีเอ็น
พัท ยา โฮเทล ซึงเป็ นบริ ษั ทย่อยร้ อยละ 99.99 ของ CPN โดยซีพี เอ็ น พัท ยา โฮเทล จะยังคงแต่งตังH กลุ่ม ฮิ ลตัน ซึงเป็ น
เครื อข่ายการบริ หารโรงแรมในระดับ นานาชาติ ตามเงือนไขสัญ ญาบริ ห ารโรงแรมที มีอยู่ในปั จจุบัน ให้ ทําหน้ าทีเป็ น
ผู้บริ หารโรงแรมฮิลตัน พัทยา ต่อไปตามเดิม โดยกองทรัสต์ CPNREIT จะได้ รับประโยชน์ ในรู ปของค่าเช่าคงที (Fixed
Rent) และค่าเช่าแปรผัน (Variable Rent) จากผู้เช่าช่วงทรัพย์สนิ ตามเงือนไขทีระบุไว้ ในสัญญา (ดูรายละเอียดในส่วนที 2
ข้ อ 4 “การจัดหาผลประโยชน์”)
1.3

การกู้ยมื เงิน

การเข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ ทีจะลงทุนเพิมเติมครังH ที 1 ของกองทรัสต์ CPNREIT จะใช้ แหล่งเงินทุนทังหมดจากการ
H
กู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์ และ/หรื อสถาบันการเงิน (“ผู้ให้ ก้ ู”) ซึงข้ อเสนอเบื Hองต้ นทีกองทรัสต์ CPNREIT ได้ รับจะเป็ น
วงเงินกู้ยืมทีมีกําหนดระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับจากวันทีเบิกเงินกู้ โดยมีมูลค่าไม่เกินร้ อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินของ
กองทรัสต์ CPNREIT (ณ สิ Hนวันของวันทีมีการจดทะเบียนสิทธิ การเช่าเพือลงทุนในทรัพย์สินทีจะรับโอนจากการแปลง
สภาพกองทุนรวม CPNRF และเข้ าลงทุนในทรัพย์สินทีจะลงทุนเพิมเติมครังH ที 1 รวมถึงเงินกู้ยืมสําหรับโครงการปรับปรุ ง
อสังหาริ มทรัพย์ โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3) เพือใช้ สําหรับการลงทุนในทรัพย์ สินทีจะลงทุนเพิ มเติมครังH ที 1
นอกจากนี H การกู้ยืมเงินดังกล่าวจะมีวตั ถุประสงค์เพือใช้ สาํ หรับการรี ไฟแนนซ์ (Refinance) เงินกู้ของกองทุนรวม CPNRF
ที มี อ ยู่ในปั จ จุบัน ซึงจะถูก โอนไปเป็ นของกองทรั ส ต์ CPNREIT และเพื อใช้ เป็ นแหล่งเงิ น ทุน สําหรั บ การปรั บ ปรุ งหรื อ
ซ่อมแซมอสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์ CPNREIT โดยข้ อกําหนดและเงือนไขของการกู้ยืมเงินดังกล่าวจะเป็ นไปตามที
กําหนดในสัญญากู้ยืมเงินระยะสันระหว่
H
างกองทรัสต์ CPNREIT และผู้ให้ ก้ ู โดยมีเงือนไขทีสําคัญดังต่อไปนี H
ประเภทสินเชือ

เงินกู้ยืมระยะสันH

ผู้ให้ ก้ ู

ธนาคารพาณิชย์ และ/หรื อสถาบันการเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
ซึ งไม่ ใ ช่ บุ ค คลที เกี ยวโยงกั บ ผู้ จั ด การ
กองทรัสต์ และ/หรื อ ทรัสตี

วัตถุประสงค์

สินเชือเพือการได้ มาซึงทรัพย์ สิน และเพื อ สินเชือเพือนําไปชําระภาระผูกพันของเงินกู้ยืม
การปรับปรุ งหรื อซ่อมแซมอสังหาริ มทรัพย์ ฉบับเดิม (Refinance)
ของกองทรัสต์ CPNREIT (2)

วงเงินกู้รวมทังM หมด

ไม่เกิน 14,150 ล้ านบาท

ไม่เกิน 2,000 ล้ านบาท

โดยจํ านวนเงิ น กู้ยื ม ทังH หมดจะมี ส ัด ส่วนประมาณร้ อยละ 34 ของมูล ค่าทรั พ ย์ สิน รวมของ
กองทรัสต์ CPNREIT (ณ สิ Hนวันของวันทีมีการจดทะเบียนสิทธิการเช่าเพือลงทุนในทรัพย์สินที
จะรั บ โอนจากการแปลงสภาพกองทุน รวม CPNRF และเข้ า ลงทุน ในทรั พ ย์ สิน ที จะลงทุน
เพิมเติมครังH ที 1 รวมถึงเงินกู้ยืมสําหรับโครงการปรับปรุ งอสังหาริ มทรัพย์ โครงการเซ็นทรัล
พลาซา พระราม 3)
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อัตราดอกเบียM

อัตราดอกเบี Hยลอยตัว
ไม่เกิน 6M BIBOR (1) + 0.80% ต่อปี

อัตราดอกเบี Hยคงที
ไม่เกินร้ อยละ 2.40% ต่อปี

อายุสัญญาเงินกู้

ไม่เกิน 2 ปี นับจากวันทีเบิกเงินกู้

ไม่เกิน 1 ปี นับจากวันทีเบิกเงินกู้

หลักประกันเงินกู้

ไม่มีหลักประกัน

การชําระคืนเงินต้ น

ชําระคืนทังจํ
H านวน ณ วันครบกําหนดอายุสญ
ั ญาเงินกู้

หมายเหตุ:
(1)
BIBOR คือ Bangkok Interbank Offered Rate
(2)
รวมถึงค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ค่าอากรแสตมป์ ค่าภาษีมลู ค่าเพิม และค่าธรรมเนียมการซื Hออสังหาริมทรัพย์ของ
กองทรัสต์ CPNREIT ทีเกียวข้ องกับการลงทุนในทรัพย์สินทีโอนจากกองทุนรวม CPNRF มายังกองทรัสต์ CPNREIT และทรัพย์สินทีจะ
ลงทุนเพิมเติมครังH ที ~เป็ นต้ น

ทังนี
H H เพือบริ หารจัดการความเสียงจากการชําระคืนวงเงินกู้ยืมระยะสันH (Refinance) กองทรัสต์ CPNREIT จะมี
การเข้ าทําสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวเพิมเติมในวันเดียวกับวันทีเข้ าทําสัญญาเงินกู้ยืมระยะสันH ตามรายละเอียดด้ านล่างนี H
ประเภทสินเชือ

เงินกู้ยืมระยะยาว

ผู้ให้ ก้ ู

ธนาคารพาณิชย์ และ/หรื อสถาบันการเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
ซึ งไม่ ใ ช่ บุ ค คลที เกี ยวโยงกั บ ผู้ จั ด การ
กองทรัสต์ และ/หรื อ ทรัสตี

วัตถุประสงค์

สินเชือเพือนําไปชําระภาระผูกพันของเงินกู้ยืมระยะสันฉบั
H บเดิม (Refinance) ของกองทรัสต์
CPNREIT

วงเงินกู้รวมทังM หมด

ไม่เกิน 7,125 ล้ านบาท

ไม่เกิน 2,000 ล้ านบาท

ระยะเวลาเบิกเงินกู้

2 ปี นับจากวันทีลงนามในสัญญากู้

1 ปี นับจากวันทีลงนามในสัญญากู้

อัตราดอกเบียM (1)

อั ต ราด อ กเบี ยH ลอ ยตั ว ไม่ เกิ น MLR - ปี ที 1-3:
2.00%
อัตราดอกเบี Hยคงที ไม่เกิน 3.50%
ปี ที 4-10:
อัตราดอกเบี Hยลอยตัว ไม่เกิน MLR - 2.00%

อายุสัญญาเงินกู้

ไม่เกิน 16 ปี นับจากวันทีลงนามในสัญญา ไม่เกิน 11 ปี นับจากวันทีลงนามในสัญญากู้ยืม
กู้ยืมระยะยาว
ระยะยาว

หลักประกันเงินกู้

ไม่มีหลักประกัน

การชําระคืนเงินต้ น

ทยอยชําระคืนภายในระยะเวลาเงินกู้ยืม (2)

หมายเหตุ:
(1)
MLR คือ Minimum Lending Rate ของธนาคารพาณิชย์อ้างอิงทีเสนอโดยผู้ให้ ก้ ู
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(2)

ในกรณีทีมีการเบิกเงินกู้ยืมระยะยาว ผู้จดั การกองทรัสต์จะมีการเปิ ดเผยข้ อมูลและรายละเอียดเกียวกับการกันเงินสํารองเพือนํามาชําระ
หนีเH งินกู้ทีเกียวข้ องให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ทราบ ผ่านทางแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-REIT) โดยจะมีการเปิ ดเผยข้ อมูลให้
เป็ นไปตามเกณฑ์ทีเกียวข้ อง

ในการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ CPNREIT ผู้จัดการกองทรัสต์จะพิจารณาให้ สอดคล้ องและเหมาะสมกับสถานะ
ทางการเงินและกระแสเงินสดของกองทรัสต์ CPNREIT และสภาวะตลาดเงินตลาดทุน
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1.4

ประมาณการงบกําไรขาดทุ นและงบประกอบรายละเอียดรายได้ จากการลงทุ นสุ ทธิ ตามสมมติฐาน
สําหรับช่ วงเวลาประมาณการตังM แต่ วันที 1 มกราคม 2561 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2561
(หน่ วย: พันบาท)
ทรัพย์ สินทีมีอยู่ ทรัพย์ สินทีมีอยู่ ทรัพย์ สินทังM หมดหลัง
เดิมภายใต้
เดิมภายใต้
การลงทุนเพิมเติม
กองทุนรวม
กองทรั สต์
ภายใต้ กองทรัสต์
(1)
(2)
CPNRF
CPNREIT
CPNREIT (3)

รายได้ จากการลงทุน
ศูนย์ การค้ าและอาคารสํานักงาน

รายได้ คา่ เช่าและค่าบริการ

3,922,605

3,922,605

4,563,765

208,384

208,384

238,385

4,130,989

4,130,989

4,802,150

ค่าเช่าคงที

-

-

217,436

ค่าเช่าแปรผัน

-

-

77,096

รวมรายได้ – โรงแรม

-

-

294,532

4,130,989

4,130,989

5,096,682

ดอกเบี Hยรับ

6,753

5,961

7,553

รวมรายได้

4,137,742

4,136,950

5,104,235

(234,843)

(234,843)

(263,088)

(48,890)

(142,329)

(181,952)

(381,812)

(380,591)

(461,860)

-

(20)

(93)

ต้ นทุนการเงิน

(103,204)

(78,239)

(415,115)

รวมค่ าใช้ จ่าย

(768,749)

(836,022)

(1,322,108)

รายได้ จากการลงทุนสุทธิก่อนปรับปรุ ง

3,368,993

3,300,928

3,782,127

รายได้ อืน (4)
รายรายได้ – ศูนย์ การค้ าและอาคารสํานักงาน
โรงแรม

รวมรายได้ ขันM ต้ น

ค่ าใช้ จ่ายของกองทุนรวม/กองทรั สต์
ค่าใช้ จา่ ยบริหารอสังหาริมทรัพย์

ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน/กองทรัสต์และค่าใช้ จา่ ยในการบริหาร
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
ค่าใช้ จา่ ยในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ตดั จําหน่าย

บวก:

สภาพคล่องส่วนเกินทีเกิดจากการตัดจําหน่ายค่าใช้ จา่ ย ในการ
ออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์

-

20

93

หัก:

รายได้ คา่ เช่าและค่าบริการทีมิได้ รับชําระเป็ น
เงินสดจริง

-

-

(7,436)

3,368,993

3,300,948

3,774,784

90.1

98.7

98.2

เงินสดสุทธิทีสามารถนํามาจ่ ายส่ วนแบ่ งกําไร/ประโยชน์ ตอบแทน
ประมาณการอัตราการจ่ายส่วนแบ่งกําไร/ประโยชน์ตอบแทน (ร้ อยละ)

ส่วนที 1 หน้ า 23

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
(หน่ วย: พันบาท)
ทรัพย์ สินทีมีอยู่ ทรัพย์ สินทีมีอยู่ ทรัพย์ สินทังM หมดหลัง
เดิมภายใต้
เดิมภายใต้
การลงทุนเพิมเติม
กองทุนรวม
กองทรั สต์
ภายใต้ กองทรัสต์
(1)
(2)
CPNRF
CPNREIT
CPNREIT (3)
จํานวนลงทุน/หน่วยทรัสต์ (ล้ านหน่วย)

2,212

2,212

2,212

3,035,355

3,259,638

3,705,844

1.3719

1.4733

1.6750

7.42

7.96

9.05

ประมาณการการจ่ายประโยชน์ตอบแทน (บาท)

0.7279

0.7739

1.0602

ประมาณการเงินลดทุนแบบเส้ นตรง (บาท) (7) (8)

0.6440

0.6994

0.6148

ประมาณการการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและการลดทุน (บาท)

1.3719

1.4733

1.6750

ประมาณการจ่ ายส่ วนแบ่ งกําไร/ประโยชน์ ตอบแทน (5)
ส่วนแบ่งกําไร/ประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วย (บาท)
อัตราผลตอบแทนสําหรับผู้ถือหน่วย (ร้ อยละ) (6)

ในกรณีทกองทรั
ี
สต์ CPNREIT มีการรับรู้ผลขาดทุนทียังไม่ เกิดขึนM
(Unrealized Loss) จากการด้ อยค่ าของสิทธิการเช่ าแบบเส้ นตรง

หมายเหตุ:
(1)
ประมาณการผลประกอบการของกองทุนรวม CPNRF จากการลงทุนในทรัพย์สินทีมีอยู่เดิม ได้ แก่ โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2
โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ นเกล้ า และโครงการเซ็นทรัลพลาซาเชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต
(2)
ประมาณการผลประกอบการของกองทรัสต์ CPNREIT ภายหลังการแปลงสภาพและรับโอนทรัพย์สินทีมีอยูเ่ ดิมจากกองทุนรวม CPNRF
(3)
ประมาณการผลประกอบการของกองทรัสต์ CPNREIT ภายหลังการแปลงสภาพ และรับโอนทรัพย์สินทีมีอยูเ่ ดิมจากกองทุนรวม CPNRF
รวมทังลงทุ
H นในทรัพย์สินทีจะลงทุนเพิมเติมครังH ที 1 โดยกองทรัสต์ CPNREIT จะเริมรวมผลประกอบการจากทรัพย์สินทีจะลงทุนเพิมเติม
ครังH ที 1 ไว้ ในประมาณการงบกําไรขาดทุนและงบประกอบรายละเอียดรายได้ จากการลงทุนสุทธิตามสมมติฐาน ตังแต่
H วันทีกองทรัสต์
CPNREIT ได้ ลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวแล้ ว ซึงตามสมมติฐานกําหนดให้ เป็ นวันที 1 มกราคม 2561
(4)
รวมรายได้ จากค่าเบี Hยประกันและภาษีโรงเรือนทีเรียกเก็บจากผู้เช่า และรายได้ อืนทีเกียวกับทรัพย์สิน
(5)
ประมาณการจ่ายส่วนแบ่งกําไร/ประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวไม่มีส่วนของเงินลดทุนภายใต้ สมมติฐานตามประมาณการงบกําไรขาดทุน
และงบประกอบรายละเอียดรายได้ จากการลงทุนสุทธิตามสมมติฐานสําหรับช่วงเวลาประมาณการตังแต่
H วนั ที 1 มกราคม 2561 ถึงวันที
31 ธันวาคม 2561
(6)
อัตราผลตอบแทนดังกล่าว อ้ างอิงจากราคาของหน่วยทรัสต์ ณ วันที 15 สิงหาคม 2560 ทีราคาหน่วยละ 18.5 บาท
(7)
บนสมมติฐานว่ากองทรัสต์ CPNREIT จะเข้ าลงทุนในทรัพย์สินทีจะลงทุนเพิมเติมครังH ที 1 ในวันที 1 มกราคม 2561
(8)
ในกรณีทีราคาประเมินของสิทธิการเช่าสิ Hนงวดของทรัพย์สินทีกองทรัสต์ CPNREIT จะเข้ าลงทุน ลดลง และมีการรับรู้ผลขาดทุนทียังไม่
เกิดขึนH จริง (Unrealized Loss) จากการด้ อยค่าของสิทธิการเช่า โดยสมมติให้ มลู ค่าการด้ อยค่าเท่ากับยอดคงค้ างของสัญญาสิทธิการ
เช่าทีโดยปกติตดั จ่ายแบบเส้ นตรงตามอายุสญ
ั ญาเช่า อย่างไรก็ตาม มูลค่าสิทธิการเช่า ณ วันสิ Hนรอบบัญชีจะขึ Hนอยู่กบั ราคาประเมินที
จัดทําโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ซึงการคํานวณมูลค่าสิทธิการเช่าจะมีปัจจัยทีเกียวข้ องหลายประการ อาทิเช่น อัตราการเช่าและ
เติบโตของรายได้ ค่าเช่า อัตราส่วนลด (Discount Rate) ฯลฯ ซึงอาจส่งผลให้ มลู ค่าสิทธิการเช่าทีคํานวณได้ เพิมสูงขึ Hน เท่าเดิม หรือลดลง
ดังนันH การคํานวณการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและการลดทุนด้ วยวิธีเส้ นตรงต่อหน่วยข้ างต้ น (ลดมูลค่าสิทธิการเช่าเป็ นจํานวนเท่ากัน
ตามอายุสญ
ั ญาเช่าคงเหลือเฉลียตามมูลค่าประเมินตามหมายเหตุประกอบงบการเงินล่าสุด) จึงเป็ นการแสดงตัวอย่างผลกระทบทีอาจ
เกิดขึ Hนในกรณีทีมูลค่าสิทธิการเช่าในอนาคตลดลงแบบเส้ นตรงหรือในอัตราทีเท่ากันตลอดอายุสญ
ั ญาการเช่า
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1.5

ประมาณค่ าใช้ จ่ายทีเกียวข้ องกับการเสนอขายหน่ วยทรัสต์
ประมาณการค่ าใช้ จ่าย (ไม่ รวมภาษีมูลค่ าเพิม)

มูลค่ า (ล้ านบาท)

ค่าธรรมเนียมคําขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์ของสํานักงาน ก.ล.ต.

- (1)

ค่าธรรมเนียมการยืนแบบแสดงรายการข้ อมูลของสํานักงาน ก.ล.ต.

- (2)

ค่าธรรมเนียมการยืนคําขอให้ รับหน่วยทรัสต์ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนของ
ตลาดหลักทรัพย์

0.05

ค่าธรรมเนียมแรกเข้ าของตลาดหลักทรัพย์

- (3)

ค่าใช้ จ่ายอืน ๆ ประมาณ (4)

270.82

รวมค่ าใช้ จ่ายในการเสนอขายหน่ วยทรัสต์ ทงั M หมดประมาณ

270.87

หมายเหตุ :
(1)
ได้ รับยกเว้ นตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที กม. 8/2559 เรื อง การยกเว้ นค่าธรรมเนียม
คําขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์ทีออกใหม่ในการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ให้ เป็ นทรัสต์เพือการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์
(2)
ได้ รับยกเว้ นตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที สบ. 28/2547 ข้ อ 4(7) เรื อง การกําหนด
ค่าธรรมเนียมการยืนแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ตามข้ อ 8/2 วรรคหนึง (1) ในส่วนทีเป็ นการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ต่อกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ทีแปลงสภาพ ทังนี
H H เฉพาะแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ทียืน
อย่างช้ าภายในวันทําการสุดท้ ายของเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560
(3)
ได้ รับยกเว้ นตามหนังสือเวียนบริ ษัทจดทะเบียนที บจ.(ว) 16/2559 เรื อง การปรับปรุ งเกณฑ์การเปิ ดเผยข้ อมูลกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์เมือมีการแปลงสภาพเป็ นทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
(4)
ค่ า ใช้ จ่ า ยอื น ๆ เช่ น ค่ า ธรรมเนี ย มการจัด หาเงิ น กู้ ค่ า ธรรมเนี ย มการซื อH อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ข องกองทรั ส ต์ CPNREIT
ค่าธรรมเนียมและค่าภาษี ทางนิติกรรมต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมบริษัทประเมินทรัพย์สิน เป็ นต้ น แต่ไม่รวมถึงค่าใช้ จา่ ยอืน ๆ อาทิ
เช่น ค่าทีปรึกษากฎหมาย ค่าทีปรึกษาทางการเงิน ค่าตรวจสอบเชิงวิศวกรรม ค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี ค่าธรรมเนียมในการ
จัด จํ า หน่ า ยหน่ ว ยทรั ส ต์ ค่า พิ ม พ์ ห นัง สื อ ชี ชH วน ใบจองซื อH หน่ ว ยทรั ส ต์ และเอกสารอื น ๆ ตลอดจนค่ า ใช้ จ่า ยในการ
ประชาสัมพันธ์การเสนอขายหน่วยทรัสต์ เป็ นต้ น ซึงทางผู้สนับสนุน (Sponsor) เป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยดังกล่าว

1.6

ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายหลักทีเรียกเก็บจากกองทรัสต์ CPNREIT
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายหลักทีเรี ยกเก็บจากกองทรัสต์ CPNREIT มีรายละเอียด ดังนี H

ค่ าธรรมเนียมและ
ค่ าใช้ จ่ายทีเรียกเก็บ
จากกองทรัสต์
CPNREIT
ค่าธรรมเนียมของ
ผู้จดั การกองทรัสต์

เพดานร้ อยละต่ อปี หรือภายหลัง
การทําธุรกรรมในแต่ ละครังM
ไม่เกินร้ อยละ 1.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ
รวม แต่ทงนี
ั H Hจะไม่น้อยกว่า 15 ล้ านบาทต่อปี
ในปี 2561 โดยมีอตั ราการเพิมร้ อยละ 3 ต่อปี

ส่วนที 1 หน้ า 25

เพดาน
(% ต่ อมูลค่ าทรัพย์ สิน
สุทธิของกองทรัสต์
CPNREIT (1))

รอบและ
ระยะเวลา
ทีเรียกเก็บ

1.00%

รายเดือน

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
ค่ าธรรมเนียมและ
ค่ าใช้ จ่ายทีเรียกเก็บ
จากกองทรัสต์
CPNREIT

เพดานร้ อยละต่ อปี หรือภายหลัง
การทําธุรกรรมในแต่ ละครังM

เพดาน
(% ต่ อมูลค่ าทรัพย์ สิน
สุทธิของกองทรัสต์
CPNREIT (1))

รอบและ
ระยะเวลา
ทีเรียกเก็บ

(ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิม ภาษี ธุรกิจเฉพาะ หรื อ
ภาษี อืนใดในทํานองเดียวกัน)
ค่าธรรมเนียมทรัสตี

ไม่เกินร้ อยละ 1.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ
รวม แต่ทงนี
ั H Hจะไม่น้อยกว่า 20 ล้ านบาทต่อปี
ทังนี
H H ไม่รวมค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน
รวมหรื อค่าธรรมเนียมตราสารอืนใดที
กองทรัสต์ CPNREIT สามารถเข้ าลงทุนและได้
พิจารณาเข้ าลงทุน เนืองจากการรับหน้ าทีเป็ น
ผู้จดั การกองทุนรวม หรื อผู้ออกตราสารดังกล่าว
โดยทรัสตี
(ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิม ภาษี ธุรกิจเฉพาะหรื อ
ภาษี อืนใดในทํานองเดียวกัน)

1.00%

รายเดือน

ค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียน

ตามทีนายทะเบียนหน่วยทรัสต์กําหนด

1.00%

รายเดือน

ค่าธรรมเนียมผู้บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์

รายละเอียดตามปรากฎในส่วนที 2 ข้ อ 12
"อัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเรี ยกเก็บ
จากกองทรัสต์”

4.00%

รายเดือน

ค่าใช้ จา่ ยในการดูแล
และรักษาสภาพ
อสังหาริ มทรัพย์

ตามทีจ่ายจริ ง

1.00%

เมือเกิด
รายการ

ค่าเบี Hยประกันภัย

ตามทีจ่ายจริ ง

1.00%

รายปี

2.00%

เมือเกิด
รายการ

ค่าใช้ จา่ ยอืน ๆ
ตามทีนายทะเบียนหน่วยทรัสต์กําหนด (2)
(รายละเอียดค่าใช้ จ่าย ตามทีตลาดหลักทรัพย์กําหนด (3) หรื อ ตามที
อืน ๆ เป็ นไปตามที
จ่ายจริ ง
ปรากฎในส่วนที 2 ข้ อ
12 "อัตราค่าธรรมเนียม
และค่าใช้จ่ายทีเรี ยกเก็บ
จากกองทรัสต์”
รวมค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่าย
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11.00%

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
หมายเหตุ:
(1)
สําหรับปี 2561 โดยอ้ างอิงประมาณการค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยสําหรับการดําเนินงานของกองทรัสต์ CPNREIT ระหว่าง 1 มกราคม
2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561
(2)
อาจมีการปรับเปลียนตามประกาศของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(3)
อาจมีการปรับเปลียนตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1.7

สรุ ปผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของกองทุนรวม CPNRF

งบกําไรขาดทุน

งบกําไรขาดทุน
(หน่ วย: ล้ านบาท)

งวด 6 เดือน งวด 6 เดือน
ปี สินM สุด
ปี สินM สุด
ปี สินM สุด
สินM สุด
สินM สุด
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
30 มิถุนายน 30 มิถนุ ายน
2557
2558
2559
2559
2560
(ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ)
(สอบทาน) (สอบทาน)

รายได้ จากการลงทุน
รายได้ คา่ เช่าและค่าบริ การ

3,185.14

3,037.59

3,425.15

1,675.73

1,696.38

ดอกเบี Hยรับ

12.91

6.78

6.12

2.62

1.57

รายได้ อืน (1)

111.36

91.25

99.45

52.61

57.76

รวมรายได้

3,309.41

3,135.62

3,530.72

1,730.96

1,755.71

371.78

425.12

399.37

195.65

201.17

29.30

33.80

35.17

17.37

17.10

ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์

4.00

4.61

4.80

2.37

2.33

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

2.66

3.07

3.20

1.58

1.56

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ

0.65

0.59

0.62

0.31

0.34

ต้ นทุนเช่าและบริ การ

121.17

123.87

119.57

58.12

66.24

ค่าใช้ จา่ ยในการบริ หาร

39.95

49.48

64.80

36.56

34.50

0.08

0.04

0.04

0.02

0.02

56.26

73.25

72.36

36.08

35.18

625.85

713.83

699.94

348.06

358.44

2,683.56

2,421.79

2,830.78

1,382.90

1,397.27

ค่ าใช้ จ่าย
ค่าธรรมเนียมบริ หารอสังหาริ มทรัพย์
ค่าธรรมเนียมการจัดการ

ค่าใช้ จา่ ยอืน

ต้ นทุนทางการเงิน
รวมค่ าใช้ จ่าย
รายได้ จากการลงทุนสุทธิ

หมายเหตุ:
(1)
รวมรายได้ จากค่าเบี Hยประกันและภาษีโรงเรือนทีเรียกเก็บจากผู้เช่า และรายได้ อืนทีเกียวกับทรัพย์สิน
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ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
งบดุล
งบดุล
(หน่ วย: ล้ านบาท)

ณ วันที
ณ วันที
ณ วันที
ณ วันที
31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2559 30 มิ.ย. 2560
(ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (สอบทาน)

สินทรัพย์
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่า
ยุติธรรม

29,919.94

31,790.00

32,309.00

32,402.00

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม

527.75

385.54

662.90

896.95

เงินสดและเงินฝากธนาคาร

303.55

431.15

464.64

236.49

ลูกหนี Hค่าเช่าและบริ การ

156.95

110.59

88.64

107.73

0.65

0.35

0.29

0.16

82.51

66.30

78.36

54.30

30,991.34

32,783.93

33,603.83

33,697.63

26.78

23.52

7.07

23.26

เงินมัดจํารับล่วงหน้ า

994.39

1,033.60

1,138.03

1,142.41

ค่าใช้ จา่ ยค้ างจ่าย

115.93

333.30

379.56

346.88

63.16

53.53

48.34

73.20

1,955.00

1,936.44

1,874.56

1,831.25

หนี Hสินอืน

145.88

161.33

163.66

176.24

รวมหนีสM ิน

3,301.14

3,541.72

3,611.22

3,593.24

27,690.20

29,242.21

29,992.61

30,104.39

ดอกเบี Hยค้ างรับ
สินทรัพย์อืน
รวมสินทรัพย์
หนีสM นิ
เจ้ าหนี Hอืน

รายได้ คา่ เช่ารับล่วงหน้ า
เงินกู้ยืมระยะยาว

สินทรัพย์ สุทธิ

คําอธิ บ ายและวิเคราะห์ ผลการดําเนิ น งานของกองทุ นรวม CPNRF สําหรั บปี 2557-2559 และสําหรั บ งวด 6
เดือนสินM สุดวันที 30 มิถุนายน 2560
รายได้
สําหรับปี 2557, 2558 และ 2559 กองทุนรวม CPNRF มีรายได้ รวมจํานวน 3,309.41, 3,135.62 และ 3,530.72
ล้ านบาท ตามลําดับ โดยในปี 2559 รายได้ รวมประกอบด้ วยรายได้ คา่ เช่าและค่าบริ การ (คิดเป็ นร้ อยละ 97.00 ของรายได้
รวม) ดอกเบี Hยรับ (คิดเป็ นร้ อยละ 0.17 ของรายได้ รวม) และรายได้ อืน (คิดเป็ นร้ อยละ 2.83 ของรายได้ รวม) ในปี 2558
ส่วนที 1 หน้ า 28

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
รายได้ รวมลดลงจากปี 2557 เป็ นจํานวน 173.79 ล้ านบาท ซึงมีสาเหตุหลักจากการทีรายได้ คา่ เช่าและค่าบริ การลดลงจาก
3,185.14 ล้ านบาท ในปี 2557 เหลือ 3,037.59 ล้ านบาท ในปี 2558 เนืองจากโครงการเซ็น ทรัลพลาซา ปิ นเกล้ า ส่วน
ศูนย์การค้ า ได้ ทยอยปิ ดปรับปรุ งตังแต่
H เดือนมีนาคม 2558 ซึงส่งผลให้ อตั ราการเช่าพื Hนทีและรายได้ ค่าเช่าและค่าบริ การ
ลดลง ทังนี
H H การปรับปรุงโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ นเกล้ า ส่วนศูนย์การค้ า ได้ แล้ วเสร็ จในเดือนพฤษภาคม 2559 ส่งผลให้
รายได้ รวมในปี 2559 เพิมขึ Hน 395.10 ล้ านบาท เป็ น 3,530.72 ล้ านบาท อันเป็ นผลจากอัตราการเช่าพื Hนทีและรายได้ ค่า
เช่าและค่าบริ การทีเพิมขึ Hน
สําหรับช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560 รายได้ รวมของกองทุนรวม CPNRF เท่ากับ 1,755.71 ล้ านบาท เพิมขึ Hนจาก
ช่วงเดียวกันของปี ก่อนหน้ า ซึงกองทุนรวม CPNRF มีรายได้ รวมทังH สิ Hน 1,730.96 ล้ านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากการ
เพิมขึ Hนของรายได้ ค่าเช่าและค่าบริ การจาก 1,675.73 ล้ านบาท ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2559 เป็ น 1,696.38 ล้ านบาท
ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560
ต้ นทุนและค่ าใช้ จ่าย
ในปี 2557, 2558 และ 2559 กองทุ น รวม CPNRF มี ค่ า ใช้ จ่ า ยรวม 625.85, 713.83 และ 699.94 ล้ า นบาท
ตามลําดับ ซึงค่าใช้ จ่ายรวมในปี 2559 ประกอบด้ วยค่าธรรมเนียมบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ (คิดเป็ นร้ อยละ 57.06 ของ
ค่าใช้ จ่ายรวม) ต้ นทุนค่าเช่าและค่าบริ การ (คิดเป็ นร้ อยละ 17.08 ของค่าใช้ จ่ายรวม) ต้ นทุนทางการเงิน (คิดเป็ นร้ อยละ
10.34 ของค่าใช้ จ่ายรวม) ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร (คิดเป็ นร้ อยละ 9.26 ของค่าใช้ จ่ายรวม) และค่าใช้ จ่ายอืน ๆ (คิดเป็ น
ร้ อยละ 6.26 ของค่าใช้ จ่ายรวม) ในปี 2558 ค่าใช้ จ่ายรวมเพิมขึ Hน 87.98 ล้ านบาท (คิดเป็ นร้ อยละ 14.06) จากปี ก่อนหน้ า
เป็ น 713.83 ล้ านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากค่าธรรมเนียมบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ทีเพิมขึ Hน เนืองจากค่าธรรมเนียมในการ
จัดหาผู้เช่าทีเพิมขึ Hนจากสัญญาต่ออายุและสัญญาใหม่ และการเพิมขึ Hนของต้ นทุนทางการเงิน อย่างไรก็ตาม ในปี 2559
ค่าใช้ จ่ายของกองทุนรวม CPNRF ลดลง 13.89 ล้ านบาท (หรื อลดลงร้ อยละ 1.95) จากปี ก่อนหน้ าเป็ น 699.94 ล้ านบาท
โดยสาเหตุหลักทีทําให้ คา่ ใช้ จา่ ยรวมลดลงมาจากการลดลงของค่าธรรมเนียมบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ อันเป็ นผลมาจากการ
ลดลงของค่าธรรมเนียมในการจัดหาผู้เช่า
สําหรับช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560 ค่าใช้ จ่ายรวมมีจํานวน 358.44 ล้ านบาท เพิมขึ Hน 10.38 ล้ านบาท จากช่วง
เดียวกันของปี ก่อนหน้ า โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิมขึ Hนของค่าธรรมเนียมบริ หารอสังหาริ มทรัพย์และต้ นทุนค่าเช่าและ
ค่าบริ การ ตามรายได้ คา่ เช่าและค่าบริ การทีเพิมขึ Hน ซึงค่าใช้ จ่ายทังสองส่
H
วนดังกล่าวคิดเป็ นร้ อยละ 56.12 และ 18.48 ของ
ค่าใช้ จ่ายรวมสําหรับช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560
รายได้ จากการลงทุนสุทธิ
ในปี 2557, 2558 และ 2559 กองทุนรวม CPNRF มีรายได้ จากการลงทุนสุทธิ จํานวน 2,683.56, 2,421.79 และ
2,830.78 ล้ านบาท ตามลําดับ ซึงลดลงร้ อยละ 9.75 ในปี 2558 และเพิมขึ Hนร้ อยละ 16.89 ในปี 2559 โดยความผันผวน
ของรายได้ จ ากการลงทุน สุท ธิ ใ นปี 2557-2559 มี ส าเหตุจ ากการเปลี ยนแปลงของรายได้ ค่ า เช่ า และค่ า บริ ก ารและ
ค่าธรรมเนียมบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ สําหรับในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560 กองทุนรวม CPNRF มีรายได้ จากการลงทุน
สุทธิจํานวน 1,397.27 ล้ านบาท เพิมขึ Hนจํานวน 14.37 ล้ านบาท จากช่วงเดียวกันของปี ก่อนหน้ า โดยมีสาเหตุหลักจากการ
ปรับตัวเพิมขึ Hนของรายได้ คา่ เช่าและค่าบริ การ
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สรุ ปปั จจัยความเสียง

2.1

ความเสียงเกียวกับกองทรัสต์ CPNREIT หรือการดําเนินงานของกองทรัสต์ CPNREIT
-

-

ความเสียงจากความผันผวนทางเศรษฐกิจอันอาจมีผลกระทบต่ออสังหาริ มทรัพย์
ความเสียงจากภาวะการแข่งขันทีสูงขึ Hนและการเปลียนแปลงรูปแบบการดําเนินชีวิต
ความเสียงจากการทีผลประกอบการของกองทรัสต์ CPNREIT ส่วนหนึง ขึ Hนอยู่กับความสามารถของ
ผู้จดั การกองทรัสต์ในการจัดการและจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สนิ ทีกองทรัสต์ CPNREIT เข้ าลงทุน
กองทรัสต์ CPNREIT ต้ องพึงพาบุคลากรทีมีความชํานาญและประสบการณ์ ในการดําเนินการจัดหา
ประโยชน์และบริ หารจัดการการใช้ ประโยชน์อสังหาริ มทรัพย์
ความเสียงจากการทีสัญญาจ้ างบริ หารโรงแรมอาจจะไม่ได้ รับการต่อออกไป เมือครบกําหนดอายุ หรื อแม้
จะมีการต่อสัญญาออกไป ข้ อกําหนดและเงือนไขภายใต้ สญ
ั ญาฉบับทีจะต่อออกไป อาจไม่ดีและเป็ น
ประโยชน์ตอ่ การดําเนินธุรกิจเหมือนเดิม
ความเสียงจากการลดลงของนักท่องเทียวซึงจะมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจโรงแรม
ความเสียงเกียวกับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและใบอนุญาตในการดําเนินธุรกิจอืน ๆ ทีเกียวข้ อง
รายได้ ของกองทรัสต์ CPNREIT จากทรัพย์สินในส่วนทีเป็ นโรงแรม ขึ Hนอยู่กบั ฐานะการเงินของผู้เช่าช่วง
ทรัพย์สนิ และการตัดสินใจต่ออายุสญ
ั ญาเช่าช่วงเมือสัญญาสิ Hนสุดลง
ความเสียงจากการเลือนชําระค่าเช่าหรื อการยกเว้ นค่าเช่าอันเนืองจากเหตุสดุ วิสยั อันมีผลกระทบต่อการ
ดําเนินธุรกิจของโรงแรมฮิลตัน พัทยา
ความเสียงจากการไม่สามารถหาผู้เช่าช่วงทรัพย์สนิ ในส่วนทีเป็ นโรงแรมได้ ในอนาคต
ความเสียงจากความสามารถในการชําระค่าเช่าและค่าบริ การของผู้เช่าพื Hนทีในศูนย์การค้ าและอาคาร
สํานักงาน
ความเสียงจากการสูญเสียผู้เช่าหลัก (Anchor Tenants)
ความเสียงทีเกิดขึ Hนเมือต้ องมีการปรับปรุงอสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์ CPNREIT
ความเสี ยงจากการที กองทรั ส ต์ CPNREIT ไม่ มี สิ ท ธิ บ นพื นH ที ของห้ างสรรพสิ น ค้ าเซ็ น ทรั ล ภายใน
ศูนย์การค้ าบางแห่งทีกองทรัสต์ CPNREIT ลงทุนอยู่
ความเสียงอันเป็ นผลกระทบจากความเสียหายทีเกิดขึ Hนในพื Hนทีทีกองทรัสต์ CPNREIT ไม่ได้ เข้ าลงทุน
ความเสียงจากการทีคูส่ ญ
ั ญาไม่ปฏิบตั ิตามสัญญา
ความเสี ยงจากการไม่ ป ฏิ บัติ ต ามสัญ ญาของผู้ให้ เช่ า ช่ ว งสิ ท ธิ ใ นที ดิ น และการเช่ า สิ งปลูก สร้ างใน
ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 และศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ปิ นเกล้ า
ความเสียงจากการอาจไม่ได้ รับ การต่อ สัญ ญาเช่าศูนย์ การค้ าเซ็น ทรั ลพลาซา พระราม 3 ในปี ที 30
และปี ที 60
กองทรัสต์ CPNREIT ไม่ได้ ลงทุนในทีดินสําหรับโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช และโรงแรมฮิลตัน
พัทยา
ความเสียงจากการลงทุนในพื Hนทีทีเช่าช่วงในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช
ความเสียงทีเกิดขึ Hนจากการกู้ยืมเงิน
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2.2

ความเสียงเกียวกับความสามารถในการใช้ ประโยชน์ จากทรัพย์ สินทีกองทรัสต์ CPNREIT เข้ าลงทุน
-

2.3

ความเสียงจากกรณีการถูกเวนคืนทีดิน
อสังหาริ มทรัพ ย์ ทีกองทรั สต์ CPNREIT ลงทุน อยู่ภายใต้ บังคับ ของหลัก เกณฑ์ ท างกฎหมายเกี ยวกับ
สิงแวดล้ อม โดยการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ทางกฎหมายดังกล่าวอาจส่งผลให้ กองทรัสต์ CPNREIT มี
ค่าใช้ จ่ายและภาระความรับผิดหลายด้ าน
ความเสียงเกียวกับภัยธรรมชาติ อุบตั ิภยั และการก่อวินาศกรรม
ความเสียงจากการประกันภัย
อสังหาริ ม ทรั พ ย์ ที กองทรัส ต์ CPNREIT ถื อครองนันH อาจมีค่าใช้ จ่ ายเกี ยวกับ อสังหาริ ม ทรั พ ย์ รวมทังH
ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินการต่าง ๆ เพิมขึ Hน

ความเสียงเกียวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ โดยกองทรัสต์ CPNREIT
-

-

2.4

ความเสียงจากการทีผู้เช่าพืนH ทีในทรัพย์ สินทีกองทรัสต์ CPNREIT ลงทุนจะไม่ให้ ความยินยอมในการ
เปลียนตัวคูส่ ญ
ั ญาผู้ให้ เช่าพื Hนทีเดิมเป็ นกองทรัสต์ CPNREIT
ความเสียงจากการที CPN เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้มีอํานาจควบคุมของผู้จดั การกองทรัสต์
ความเสียงจากความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์ CPNREIT และกลุม่ บริ ษัทเซ็นทรัลพัฒนา
ความเสียงจากการที CENTEL ซึงเป็ นนิติบคุ คลทีมีความเกียวข้ องกับ CPN มีการบริ หารโรงแรมในพื Hนที
ใกล้ เคียงกับโรงแรมฮิลตัน พัทยา

การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์มีความเสียง
ความเสียงจากการตรวจสอบข้ อมูลก่อนเข้ าลงทุน
กําไรขันต้
H นทีได้ จากอสังหาริ มทรัพย์ หรื อมูลค่าของอสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์ CPNREIT อาจได้ รับ
ผลกระทบทางลบจากหลายปั จจัย
มูล ค่ า ของอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ที กองทรั ส ต์ CPNREIT ลงทุน ตามการประเมิ น ค่ า โดยบริ ษั ท ประเมิ น ค่ า
ทรัพย์สินไม่ได้ เป็ นเครื องแสดงมูลค่าทีแท้ จริ งของอสังหาริ มทรัพย์ และไม่สามารถรับประกันได้ ว่าราคา
ขายของอสังหาริ มทรัพย์นนจะเป็
ัH
นไปตามทีประเมิน ไม่วา่ ในปั จจุบนั หรื อในอนาคต
สมมติฐานในประมาณการงบกําไรขาดทุนและงบประกอบรายละเอียดรายได้ สทุ ธิ ของการลงทุนตาม
สมมติฐานมีความไม่แน่นอน และขึ Hนอยู่กบั ความเสียงและความไม่แน่นอนทางธุรกิจ เศรษฐกิจ การเงิน
กฎเกณฑ์ทีเกียวข้ องและการแข่งขัน ซึงอาจส่งผลให้ ผลประกอบการทีแท้ จริ งแตกต่างจากทีประมาณการ
ไว้ อย่างมีนยั สําคัญและอาจส่งผลต่อมูลค่าทีได้ ลงทุนในกองทรัสต์ CPNREIT
ความเสียงจากการทีกองทรัสต์ CPNREIT ลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์

ความเสียงทีเกียวกับการลงทุนในหน่ วยทรัสต์ ของกองทรัสต์ CPNREIT โดยผู้ลงทุน
-

ความเสียงจากการทีแปลงสภาพเป็ นกองทรัสต์แล้ วแต่ไม่สามารถลงทุนเพิมเติมได้
ความเสียงจากการทีตลาดด้ านการลงทุนในหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ใน
ประเทศไทยเป็ นตลาดค่อนข้ างใหม่
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กองทรัสต์ CPNREIT เป็ นกองทรัสต์ทีอยู่ระหว่างการก่อตังH โดยยังไม่มีผลการดําเนินงานในอดีตทีนัก
ลงทุนสามารถอ้ างอิงในการพิจารณาก่อนตัดสินใจลงทุน
การเปลียนแปลงในมาตรฐานบัญชีหรื อกฎหมายทีเกียวข้ อง
ราคาหน่วยทรัสต์อาจมีการเปลียนแปลงได้ ภายหลังการเสนอขาย
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทรัสต์ CPNREIT อาจมิได้ เป็ นมูลค่าทีแท้ จริ งทีกองทรัสต์ CPNREIT จะได้ รับ
หากมีการจําหน่ายทรัพย์สนิ ออกไปทังหมดหรื
H
อมีการเลิกกองทรัสต์ CPNREIT
ความเสียงจากการขาดสภาพคล่องในการซื Hอขายหน่วยทรัสต์ในตลาดรอง
ความเสียงด้ านภาษี และค่าธรรมเนียม
ความเสียงของกองทรัสต์ CPNREIT จากการกระจุกตัวการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
ความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ CPNREIT
ความเสี ยงจากการใช้ มู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น สุท ธิ ข องกองทรั ส ต์ CPNREIT ในการกํ า หนดราคาซื อH ขาย
หน่วยทรัสต์
ความเสียงจากการทีกองทรัสต์ CPNREIT อาจจดทะเบียนสิทธิการเช่าได้ ลา่ ช้ า
เงินคืนทุนจากการเลิกกองทรัสต์ CPNREIT อาจจะน้ อยกว่าจํานวนเงินทีผู้ถือหน่วยทรัสต์ได้ ลงทุน
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ส่ วนที 2
ข้ อมูลเกียวกับกองทรัสต์ CPNREIT
บริ ษัท ซีพีเอ็น รี ท แมเนจเมนท์ จํากัด มีสํานักงานใหญ่อยูท่ ีเลขที 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุม
วัน กรุ งเทพมหานคร เลขทะเบียนบริ ษัท 0105560104638 ประสงค์จะเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพือการลงทุนใน
สิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท จํานวนทังสิ
: :น 2,212,476,700 หน่วย เพือแลกกับหน่วยลงทุนกองทุนรวม
สิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท จํานวนทัง: สิ :น 2,212,476,700 หน่วย ซึงต่อไปเมือมีการเลิกกองทุนรวม
CPNRF หน่วยทรัสต์ทีเสนอขายให้ แก่กองทุนรวม CPNRF ข้ างต้ น จะถูกจ่ายคืนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเดิมของกองทุนรวม
CPNRF ตามอัตราการสับเปลียนหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ CPNREIT กับหน่วยลงทุนของกองทุนรวม CPNRF (“Swap
Ratio”) 1 ต่อ 1 ตามทีระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหน่วยของกองทุนรวม CPNRF ครัง: ที 1/2560

ส่วนที 2

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
1.

ปั จจัยความเสียง

การลงทุนในหน่วยทรัสต์ ของกองทรัสต์ CPNREIT มีความเสียง ผู้ลงทุนควรพิจารณารายละเอียดทีระบุไว้ ใน
หนังสือชีช3 วนฉบับนี 3อย่างรอบคอบ โดยเฉพาะอย่างยิงปั จจัยความเสียงดังรายละเอียดข้ างท้ ายนี 3ก่อนตัดสินใจลงทุนใน
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ CPNREIT
ข้ อ ความดังต่ อ ไปนี แ3 สดงถึ งปั จ จัย ความเสี ยงที มี นัย สํ า คัญ บางประการอัน อาจมี ผ ลกระทบต่ อ กองทรั ส ต์
CPNREIT หรื อมูลค่าหน่วยทรัสต์ และนอกจากปั จจัยความเสียงทีปรากฏในหนังสือชี 3ชวนฉบับนี 3แล้ ว ยังอาจมีปัจจัยความ
เสียงอืน ๆ ซึงผู้ก่อตังทรั
3 สต์ไม่อาจทราบได้ ในขณะนีห3 รื อเป็ นความเสียงทีผู้ก่อตังทรั
3 สต์ได้ พิจารณาในขณะนี 3ว่าไม่เป็ น
สาระสําคัญ แต่ความเสียงดังกล่าวอาจเป็ นปั จจัยความเสียงทีมีนยั สําคัญต่อไปในอนาคต ความเสียงทังหลายที
3
ปรากฏใน
หนังสือชี 3ชวนฉบับนี 3และความเสียงทีอาจมีขึ 3นในอนาคตอาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อธุรกิจ ผลการดําเนินงานและ
สถานะทางการเงินของกองทรัสต์ CPNREIT และมูลค่าหน่วยทรัสต์
ข้ อความในลักษณะทีเป็ นการคาดการณ์ในอนาคต (Forward-Looking Statements) ทีปรากฏในหนังสือชี 3ชวน
ฉบับนี 3 เช่น การใช้ ถ้อยคําว่า “เชือว่า” “คาดว่า” “คาดการณ์ว่า” “มีแผนจะ” “ตังใจ”
3 “อาจ” “ประมาณ” หรื อประมาณการ
ทางการเงิน โครงการในอนาคต การคาดการณ์ เกี ยวกับ ผลประกอบการธุรกิ จ แผนการขยายธุรกิ จ แผนการปรับปรุ ง
อสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์ CPNREIT การเปลียนแปลงของกฎหมายทีเกียวข้ องในการประกอบธุรกิจของกองทรัสต์
CPNREIT นโยบายของรัฐ เป็ นต้ น เป็ นการคาดการณ์ ถึงเหตุการณ์ ในอนาคต อันเป็ นความเห็นของผู้ก่อตัง3 ทรัสต์ ที
ปรึ กษาทางการเงิน หรื อบุคคลใด ๆ มิได้ เป็ นการรับรองความถูกต้ องของสมมติฐาน รวมถึงมิได้ เป็ นการรับรองผลการ
ประกอบการหรื อเหตุการณ์ในอนาคตดังกล่าว อีกทังมิ
3 ได้ เป็ นการรับประกัน และ/หรื อรับรองว่าผลการดําเนินงานจริ งทีจะ
เกิดขึ 3นในอนาคตจะเป็ นไปตามประมาณการงบกําไรขาดทุน นอกจากนี 3 ผลการดําเนินงานทีเกิดขึ 3นจริ งกับการคาดการณ์
หรื อคาดคะเนอาจมีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญ
ผู้ก่อตังทรั
3 สต์ได้ ดําเนินการศึกษาข้ อมูลรายละเอียดของทรัพย์สนิ ทีโอนจากกองทุนรวม CPNRF มายังกองทรัสต์
CPNREIT และของทรั พ ย์ สิน ที จะลงทุน เพิ มเติ ม ครั ง3 ที 1 โดยตรวจสอบหรื อ สอบทานข้ อ มูล ต่ าง ๆ ที เกี ยวข้ อ ง (Due
Diligence) ก่อนการตัดสินใจเข้ าลงทุน โดยผู้ก่อตังทรั
3 สต์ได้ ศึกษารายงานของบริ ษัทประเมินค่าทรัพย์สิน รายงานทาง
วิศวกรรมของทรัพย์สิน รายงานตรวจสอบสถานะทางกฎหมายของทรัพย์สนิ ตลอดจนข้ อมูลและสัญญาต่าง ๆ ทีเกียวข้ อง
กับทรัพย์ สินทีโอนจากกองทุนรวม CPNRF มายังกองทรัสต์ CPNREIT และทรัพย์สินทีจะลงทุนเพิมเติมครัง3 ที 1 อย่าง
ละเอียด อย่างไรก็ดี การตรวจสอบข้ อมูลต่าง ๆ ทีเกียวข้ องไม่ได้ เป็ นการรับประกันว่าทรัพย์สนิ ทีกองทรัสต์ CPNREIT จะ
เข้ าลงทุนไม่มีความเสียหายหรื อชํารุดบกพร่องอันอาจทําให้ กองทรัสต์ CPNREIT มีค่าใช้ จ่ายในการปรับปรุงหรื อซ่อมแซม
ในจํานวนทีสูงกว่าจํานวนทีระบุในหนังสือชี 3ชวนฉบับนี 3 เนืองจากความบกพร่องบางอย่างของอสังหาริ มทรัพย์ อาจจะตรวจ
พบได้ ยากหรื อไม่สามารถตรวจพบได้ เนืองจากข้ อจํากัดในการตรวจสอบ รวมไปถึงเทคนิคทีใช้ ในการตรวจสอบ หรื อ
ปั จจัยอืน ๆ ทีเป็ นข้ อจํากัดในการตรวจสอบของทังผู
3 ้ ประเมินราคา วิศวกร และทีปรึกษากฎหมาย
นอกจากนี 3 รายงานของบริ ษัทประเมินค่าทรัพย์สิน รายงานทางวิศวกรรมของทรัพย์สิน และรายงานตรวจสอบ
สถานะทางกฎหมายของทรัพ ย์ สิน ที กองทรั สต์ CPNREIT จะเข้ าลงทุน อาจมี ข้อ บกพร่ องหรื อ ไม่ถูก ต้ อ งทัง3 หมดหรื อ
บางส่วน อันเนืองมาจากความบกพร่ องของทรัพย์สินทีกองทรัสต์ CPNREIT จะเข้ าลงทุนทีอาจตรวจสอบได้ ยากหรื อไม่
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ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
สามารถตรวจพบได้ และทรัพย์สนิ ทีกองทรัสต์ CPNREIT จะเข้ าลงทุนอาจมีลกั ษณะหรื อถูกนําไปใช้ ประโยชน์ในรู ปแบบ
ใดรูปแบบหนึงทีเป็ นการขัดหรื อแย้ งกับกฎหมายต่าง ๆ ทีเกียวข้ อง โดยการตรวจสอบข้ อมูลต่าง ๆ ทีเกียวข้ องไม่สามารถ
ครอบคลุมถึงได้ ซึงอาจส่งผลให้ กองทรัสต์ CPNREIT มีคา่ ใช้ จ่ายหรื อความรับผิดอันเนืองมาจากเหตุการณ์ดงั กล่าว
ข้ อมูลในส่วนนี 3ทีอ้ างถึงหรื อเกียวข้ องกับรัฐบาล หน่วยงานราชการหรื อเศรษฐกิจเป็ นข้ อมูลทีรวบรวมมาจาก
ข้ อมูลทีมีการเปิ ดเผยหรื อจากสิงพิมพ์ของรัฐบาล หน่วยงานราชการหรื อจากแหล่งข้ อมูลอืน ๆ โดยทีผู้ก่อตังทรั
3 สต์มิได้ ทํา
การตรวจสอบหรื อรับรองความถูกต้ องของข้ อมูลดังกล่าวแต่ประการใด เนืองจากผลตอบแทนในการลงทุนในหน่วยทรัสต์
ของทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์เป็ นผลตอบแทนในระยะยาว ผู้ลงทุนจึงไม่ควรคาดหวังทีจะได้ รับผลตอบแทน
ในระยะสัน3 นอกจากนัน3 ราคาเสนอขายของหน่วยทรัสต์กับมูลค่าของหน่วยทรัสต์ในอนาคตอาจลดตําลงหรื อสูงขึ 3น ผู้
ลงทุนอาจไม่ได้ รับคืนต้ นทุนในการลงทุน ดังนัน3 ผู้ทีประสงค์จะซื 3อหน่วยทรัสต์จึงควรศึกษาข้ อมูลเกียวกับการลงทุนใน
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ CPNREIT ก่อนตัดสินใจลงทุนในหน่วยทรัสต์
1.1

ความเสียงเกียวกับกองทรัสต์ CPNREIT หรือการดําเนินงานของกองทรัสต์ CPNREIT

1.1.1

ความเสียงจากความผันผวนทางเศรษฐกิจอันอาจมีผลกระทบต่ ออสังหาริมทรัพย์

อสังหาริ มทรัพย์ทีกองทรัสต์ CPNREIT เข้ าลงทุน อันได้ แก่ ศูนย์การค้ า อาคารสํานักงาน และโรงแรม มีความ
เสียงจากความผันผวนและการชะลอตัวของเศรษฐกิจ ทังในระดั
3
บประเทศและระดับโลก นอกจากนี 3 อสังหาริ มทรัพย์
ดังกล่าวอาจได้ รับผลกระทบจากการเปลียนแปลงจากปั จจัยมหภาคอืน ๆ เช่น ปั จจัยทางการเมือง การวางผังเมือง การ
เปลียนแปลงโครงสร้ างและพฤติกรรมของประชากร การได้ รับผลกระทบจากภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ โรคระบาด ตลอดจน
กรณีเกิดความไม่สงบภายในประเทศ และ/หรื อในต่างประเทศ เป็ นต้ น ซึงอาจส่งผลกระทบต่อกําลังซื 3อ และ/หรื อปริ มาณผู้
มาจับจ่ายใช้ สอยภายในศูนย์การค้ า และ/หรื อปริ มาณความต้ องการใช้ พื 3นทีภายในอาคารสํานักงาน และ/หรื อจํานวน
นักท่องเทียวและผู้มาใช้ บริ การภายในโรงแรม
เพือเป็ นการลดความเสียงอันเนืองมาจากความผันผวนทางเศรษฐกิ จรวมถึงการเปลียนแปลงของปั จจัยใน
ระดับมหภาค ผู้จัดการกองทรัสต์จะวางแผนการจัดหาประโยชน์และการบริ หารทรัพย์สินในส่วนทีเป็ นศูนย์การค้ าและ
อาคารสํานักงาน โดยกําหนดแผนการจัดหาลูกค้ าผู้เช่าพื 3นทีให้ มีฐานลูกค้ าทีประกอบไปด้ วยลูกค้ าหลากหลายกลุม่ โดยใน
การจัดหาลูกค้ าผู้เช่าพื 3นที ผู้จดั การกองทรัสต์และผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์จะเน้ นการเข้ าถึงลูกค้ าในหลากหลายธุรกิจ และ
มีการนําเสนอรายละเอียดเกียวกับการให้ เช่าพื 3นทีทีมีความเหมาะสมและสามารถตอบโจทย์ของลูกค้ าได้ เป็ นอย่างดี โดยมี
ต้ นทุนการเช่าและการให้ บริ การในระดับทีเหมาะสม เพือสร้ างความพึงพอใจให้ แก่ลกู ค้ า อันจะทําให้ ลกู ค้ าผู้เช่าพื 3นทีมีการ
ต่อสัญญาเช่าอย่างต่อเนือง นอกจากนี 3 ผู้จดั การกองทรัสต์จะติดตามผลการดําเนินงานของร้ านค้ า และมีมาตรการดูแล
ช่วยเหลือผู้เช่าร้ านค้ าทีได้ รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ เช่น การวางแผนร่วมกันกับผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์และผู้เช่า
เพือพัฒนาแผนการตลาดและการจัดกิจกรรมส่งเสริ มการขาย เพือดึงดูดลูกค้ าให้ เข้ ามาจับจ่ายใช้ สอยและใช้ บริ การใน
ศูนย์การค้ า รวมทังให้
3 นโยบายแก่ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ในการดูแลและสร้ างความสัมพันธ์ทีดีกบั ร้ านค้ าอย่างสมําเสมอ
เพือรับฟั งปั ญหา ข้ อเสนอแนะ ให้ คําปรึ กษาและหาแนวทางร่ วมกันในการพัฒนาศักยภาพการดําเนินงานและการแข่งขัน
ของร้ านค้ าให้ เติบโตไปพร้ อมกับศูนย์การค้ าในระยะยาว
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สําหรับทรัพย์สินในส่วนทีเป็ นโรงแรม ผู้จดั การกองทรัสต์จะประเมินและติดตามผลการดําเนินงานของทรัพย์สิน
ในส่วนนี 3อย่างต่อเนือง และจะดําเนินการทีจําเป็ นร่ วมกับผู้เช่าช่วงทรัพย์สนิ เพือปรับปรุ งผลการดําเนินงานของทรัพย์สิน
ในส่วนทีเป็ นโรงแรม ในกรณีทีผลการดําเนินงานของทรัพย์สินในส่วนนี 3ทีเกิดขึ 3นจริ งไม่เป็ นไปตามแผนงานและเป้าหมายที
กําหนด
1.1.2

ความเสียงจากภาวะการแข่ งขันทีสูงขึน3 และการเปลียนแปลงรูปแบบการดําเนินชีวิต

ผลประกอบการของกองทรัสต์ CPNREIT อาจได้ รับผลกระทบจากสภาวะตลาดของอสังหาริ มทรัพย์และการ
แข่งขันทีสูงขึ 3น ทังจากผู
3
้ ประกอบการรายเดิมและรายใหม่ทีเปิ ดและปรับปรุ งศูนย์การค้ า อาคารสํานักงาน และโรงแรม
อย่างต่อเนือง นอกจากนี 3 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
ดังนัน3 ผู้จัดการกองทรัสต์จะร่ วมกับผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ (สําหรับทรัพย์ สินในส่วนทีเป็ นศูนย์การค้ าและ
อาคารสํานักงาน) และผู้เช่าช่วงทรัพย์ สิน (สําหรับทรัพ ย์ สินในส่วนที เป็ นโรงแรม) ในการดําเนิ นการทีจํ าเป็ น ภายใต้
ขอบเขตอํานาจและความรับผิดชอบของผู้จดั การกองทรัสต์ตามทีระบุไว้ ในสัญญาก่อตังทรั
3 สต์ สัญญาแต่งตังผู
3 ้ จัดการ
กองทรัสต์ สัญญาอืน ๆ ทีเกียวข้ อง รวมถึงกฏระเบียบทีเกียวข้ อง ภายใต้ การกํากับดูแลของทรัสตี อันมีวตั ถุประสงค์เพือ
เพิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้ แก่อสังหาริ มทรัพย์ทีกองทรัสต์ CPNREIT เข้ าลงทุน โดยมุ่งเน้ นการพัฒ นาและ
ปรับปรุ งอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว เพือเพิมประสิทธิภาพในการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สนิ การใช้ ประโยชน์พื 3นทีและการ
รักษาภาพลักษณ์ ทีดีและความทันสมัยต่อผู้เช่าพื 3นทีและผู้มาใช้ บริ การภายในทรัพย์สิน โดยเฉพาะอย่างยิงในส่วนของ
ศูนย์การค้ า ผู้จดั การกองทรัสต์จะร่ วมกับผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ในการวางแผนกลยุทธ์ และมาตรการเพือพัฒนาและ
ปรับปรุ งศูนย์การค้ าให้ มีความแตกต่างและความแปลกใหม่ทีโดดเด่นเป็ นทียอมรับ รวมถึงการนําแนวคิดใหม่ ๆ ตามวิถี
การดําเนินชีวิตของผู้บริ โภคมาใช้ ในการสร้ างประสบการณ์ทีแปลกใหม่และน่าประทับใจกว่าการซื 3อสินค้ าออนไลน์ให้ แก่
ลูกค้ า นอกจากนี 3 จะพัฒนาบริ การต่าง ๆ ภายในศูนย์การค้ า เพืออํานวยความสะดวกสบายในการเข้ ามาใช้ บริ การอีกด้ วย
1.1.3

ความเสียงจากการทีผลประกอบการของกองทรั สต์ CPNREIT ส่ วนหนึ งขึน3 อยู่กับความสามารถของ
ผู้จัดการกองทรัสต์ ในการจัดการและจัดหาประโยชน์ จากทรัพย์ สินทีกองทรัสต์ CPNREIT เข้ าลงทุน

ผู้จดั การกองทรัสต์จะเป็ นผู้กําหนดนโยบายการดําเนินงาน การตลาด การจัดหาประโยชน์และกลยุทธ์การบริ หาร
จัดการกองทรัสต์ CPNREIT ให้ เป็ นไปตามทีระบุไว้ ในสัญญาก่อตังทรั
3 สต์ รวมถึงสัญญาอืน ๆ ทีเกียวข้ อง ซึงการปฏิบตั ิ
หน้ าทีของผู้จดั การกองทรัสต์จะอยู่ภายใต้ การควบคุมดูแลของทรัสตีและเป็ นไปตามสัญญาก่อตังทรั
3 สต์และกฎหมายที
เกียวข้ อง
ความสามารถของผู้จัดการกองทรัส ต์ ในการดํา เนิ น การตามกลยุท ธ์ การลงทุนของกองทรั สต์ CPNREIT ให้
ประสบความสํ า เร็ จ ขึ น3 อยู่กั บ ปั จจัย ที ไม่ แ น่ น อนหลายประการ ซึ งรวมถึ ง ความสามารถในการจัด การและจัด หา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ ทีลงทุนทีเหมาะสมและสอดคล้ องกับหลักเกณฑ์การลงทุนของกองทรัสต์ CPNREIT รวมทังการ
3
ได้ รับเงือนไขทางการเงินทีดี ดังนัน3 ผู้จดั การกองทรัสต์จึงไม่สามารถรับรองได้ วา่ การดําเนินการตามกลยุทธ์การจัดการและ
ส่วนที 2 หน้ า 1 - 3

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
จัดหาประโยชน์จากทรัพย์สนิ ทีลงทุนของผู้จดั การกองทรัสต์ในความเป็ นจริ งจะเป็ นไปตามแผนทีวางไว้ หรื อสามารถทําได้
ภายในระยะเวลาและค่าใช้ จ่ายทีเหมาะสม ทังนี
3 3 หากผู้จัดการกองทรัสต์ไม่สามารถดําเนินการตามกลยุทธ์ ให้ ประสบ
ผลสํ า เร็ จ อาจส่ง ผลกระทบในทางลบต่ อ มู ล 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
3 สต์
สัญญาแต่งตัง3 ผู้จัดการกองทรัสต์ และสัญ ญาอืน ๆ ทีเกียวข้ อง โดยผู้จัดการกองทรัสต์ จะดูแลและติดตามให้ ผ้ ูบริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์ และผู้เช่าช่วงทรัพย์สินในส่วนทีเป็ นโรงแรมฮิลตัน พัทยา มีการดําเนินการให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดของ
สัญญาต่าง ๆ ทีเกียวข้ อง ทังนี
3 3 เพือให้ มันใจได้ ว่าการบริ หารจัดการกองทรัสต์ CPNREIT และการจัดหาประโยชน์จาก
ทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์ CPNREIT มีการดําเนินการอย่างเหมาะสมและก่อให้ เกิดประโยชน์แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์
1.1.4

กองทรั สต์ CPNREIT ต้ องพึงพาบุคลากรทีมีความชํานาญและประสบการณ์ ในการดําเนิ นการจัดหา
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 ในกรณี ที 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 กองทรั ส ต์ CPNREIT มี
ความสามารถในการทํากําไรลดลง ซึงจะมีผลกระทบต่อความสามารถของกองทรัสต์ CPNREIT ในการจ่ายประโยชน์ตอบ
แทนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์
อย่างไรก็ตาม ความเสียงในประเด็นนี 3สามารถบริ หารจัดการได้ เนืองจาก CPN มีนโยบายและมาตรการในการ
บริ หารทรัพยากรมนุษย์ เพือให้ มีบคุ ลากรจํานวนเพียงพอ มีขีดความสามารถเหมาะสมกับงานทีรับผิดชอบและมีความสุข
ในการทํางานพร้ อมทีจะทุ่มเทและสร้ างสรรค์ผลงานทีดีอย่างสมําเสมอ ในส่วนของความเสียงจากการเปลียนแปลงทีม
บริ หารโรงแรมฮิ ลตัน พัทยานัน3 กลุ่มฮิ ลตัน ซึงเป็ นเครื อข่ายการบริ หารโรงแรมในระดับนานาชาติ มีระบบการทํางาน
ภายในทีดี และคาดว่าสามารถส่งทีมบริ หารโรงแรมชุดใหม่มาแทนทีมบริ หารโรงแรมชุดเดิมได้ ในกรณีทีมีการเปลียนแปลง
ทีมบริ หารโรงแรม ซึงจะทําให้ การดําเนินงานและบริ หารโรงแรมฮิลตัน พัทยา สามารถดําเนินการได้ อย่างต่อเนือง
1.1.5

ความเสียงจากการทีสัญญาจ้ างบริหารโรงแรมอาจจะไม่ ได้ รับการต่ อออกไป เมือครบกําหนดอายุ หรือ
แม้ จะมีการต่ อสัญญาออกไป ข้ อกําหนดและเงือนไขภายใต้ สัญญาฉบับทีจะต่ อออกไป อาจไม่ ดีและ
เป็ นประโยชน์ ต่อการดําเนินธุรกิจเหมือนเดิม

ผลการดําเนินงานของโรงแรมอาจได้ รับผลกระทบหากสัญญาจ้ างบริ หารโรงแรมทีจะจัดทําระหว่างผู้เช่าช่วง
ทรัพย์สินซึงจะเป็ นบริ ษัทย่อยของ CPN และผู้บริ หารโรงแรมปั จจุบนั ไม่ได้ รับการต่ออายุสญ
ั ญาออกไป เมือครบกําหนด
หรื อมีการยกเลิกสัญญาก่อนครบกําหนด ทําให้ ผ้ เู ช่าช่วงทรัพย์สินต้ องสรรหาและแต่งตังผู
3 ้ บริ หารโรงแรมรายใหม่มาแทน
ส่วนที 2 หน้ า 1 - 4

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
ผู้บริ หารโรงแรมรายเดิม ซึงอาจทําให้ ขาดความต่อเนืองในการบริ หารจัดการโรงแรม และถึงแม้ สญ
ั ญาจ้ างบริ หารโรงแรม
ระหว่างผู้เช่าช่วงทรัพย์ สินและผู้บริ หารโรงแรมปั จจุบันจะมีการต่อออกไป ก็ ยังมีความเสียงว่าข้ อกําหนดและเงื อนไข
ภายใต้ สญ
ั ญาฉบับทีจะต่อออกไปจะเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของทรัพย์สินเทียบเท่ากับข้ อกําหนดและเงือนไข
ภายใต้ สญ
ั ญาฉบับเดิมหรื อไม่ ซึงปั จจัยเหล่านี 3จะเป็ 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
3 3 ในกรณีทีสัญญาจ้ างบริ หารโรงแรมไม่ได้ รับการต่อออกไป หรื อถูกยกเลิกก่อนครบ
กําหนด ผู้เช่าช่วงทรัพย์สินมีหน้ าทีสรรหาและคัดเลือกผู้บริ หารโรงแรมรายใหม่ทีมีความเหมาะสม มาทดแทนผู้บริ หาร
โรงแรมรายเดิมเพือให้ สามารถปฏิบตั ิตามสัญญาเช่าช่วงได้ อย่างต่อเนือง
1.1.6

ความเสียงจากการลดลงของนักท่ องเทียวซึงจะมีผลกระทบต่ อการดําเนินธุรกิจโรงแรม

การดําเนินธุรกิจของโรงแรมฮิลตัน พัทยา ซึงเป็ นส่วนหนึงของทรัพย์สินทีจะลงทุนเพิมเติมครัง3 ที 1 อาจได้ รับ
ผลกระทบทางลบจากเหตุการณ์ใด ๆ ทีจะลดความน่าสนใจของประเทศไทยทีเป็ นจุดหมายปลายทางการท่องเทียวทีได้ รับ
ความนิยมอย่างมากแห่งหนึงในเขตภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมถึงจังหวัดชลบุรีซงเป็
ึ นจังหวัดท่องเทียวทีสําคัญแห่งหนึงใน
ภาคตะวันออกของประเทศไทย ซึงเหตุการณ์ ทีมีผลกระทบในทางลบดังกล่าว จะรวมถึงการเปลียนแปลงในทางลบของ
สภาวะเศรษฐกิจระหว่างประเทศ การแข็งค่าของเงินบาทไทย มุมมองทีเป็ นลบของชาวต่างประเทศเกียวกับประเทศไทย
ผลกระทบจากการก่อวินาศกรรม สงคราม การจลาจล การประท้ วง การปิ ดล้ อมสนามบิน การแพร่ ระบาดของโรคระบาด
ในภูมิภาค รวมถึงผลกระทบจากความเสียงเกียวกับอธิปไตยและสถานการณ์ ทางการเมืองของประเทศไทย ดังนัน3 หาก
เกิ ด เหตุก ารณ์ ดังกล่าว สภาวะเศรษฐกิ จ ในระดับ มหภาคและอุต สาหกรรมการท่ อ งเที ยวของประเทศไทยจะได้ รั บ
ผลกระทบในทางลบ อย่างมีนัยสําคัญ อันจะก่อให้ เกิ ดผลกระทบต่อผลการดําเนินงานและความสามารถในการจ่าย
ประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ CPNREIT ด้ วย
อย่างไรก็ตาม ความเสียงดังกล่าวอาจลดลงไปได้ ระดับหนึง โดยการกระจายกลุ่มลูกค้ าผู้มาใช้ บริ การภายใน
โรงแรม โดยไม่จํากัดลูกค้ าเพียงภูมิภาคใดภูมิภาคหนึง หรื อสัญชาติใดสัญชาติหนึง จึงสามารถนํามาทดแทนซึงกันและกัน
ในแต่ละฤดูกาลท่องเทียวได้ ทําให้ ในกรณีทีเกิดปั ญหากับลูกค้ าจากภูมิภาคหรื อกลุม่ ลูกค้ ากลุม่ ใดกลุม่ หนึง ก็ยงั มีลกู ค้ า
จากกลุม่ อืนมาทดแทนได้
1.1.7

ความเสี ยงเกี ยวกั บ ใบอนุ ญ าตประกอบธุ รกิ จโรงแรมและใบอนุ ญ าตในการดําเนิ น ธุ รกิ จอื น ๆ ที
เกียวข้ อง

ผู้เช่าช่วงทรัพย์สินในส่วนทีเป็ นโรงแรมจะรับโอนหรื อดําเนินการเพือให้ ได้ มาซึงใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม
จากกระทรวงมหาดไทย รวมถึงใบอนุญาตในการดําเนินธุรกิจอืน ๆ ทีเกียวข้ อง เพือวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการ
โรงแรม ทังนี
3 3 ในกรณีทีผู้เช่าช่วงทรัพย์สินไม่สามารถดําเนินการเพือให้ ได้ มาซึงใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม รวมถึง
ส่วนที 2 หน้ า 1 - 5

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
ใบอนุญาตในการดําเนินธุรกิจอืน ๆ ทีเกียวข้ อง หรื อในกรณีทีใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม และ/หรื อ ใบอนุญาตใน
การดําเนิน ธุรกิ จอืนๆ ที เกี ยวข้ อง ของผู้เช่าช่วงทรัพ ย์ สินถูกยกเลิก หรื อไม่ได้ รับการต่ออายุ ผู้เช่าช่วงทรัพ ย์ สินจะไม่
สามารถดําเนินกิจการโรงแรมต่อไปได้ ซึงอาจถือเป็ นเหตุทําให้ ผ้ เู ช่าช่วงทรัพย์สินไม่สามารถปฏิบตั ิ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
3 3 ในกรณีทีกองทรัสต์ CPNREIT
ไม่สามารถหาผู้เช่าช่วงทรัพย์สนิ รายใหม่เพือมาเช่าช่วงและบริ 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 3 ผู้เช่าช่วงทรัพย์ สินมีหน้ าทีในการดําเนินการตามข้ อกํ าหนดและขัน3 ตอนทาง
กฎหมายทีเกียวข้ อง เพือให้ ได้ มาซึงใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจโรงแรม รวมถึงใบอนุญาตในการดําเนินธุรกิจอืน ๆ ที
เกียวข้ อง เพือให้ การดําเนินกิจการโรงแรมฮิลตัน พัทยา ถูกต้ องตามข้ อกําหนดทางกฎหมายทีเกียวข้ อง
1.1.8

รายได้ ของกองทรั สต์ CPNREIT จากทรั พย์ สินในส่ วนทีเป็ นโรงแรม ขึน3 อยู่กับฐานะการเงินของผู้เช่ า
ช่ วงทรัพย์ สินและการตัดสินใจต่ ออายุสัญญาเช่ าช่ วงเมือสัญญาสิน3 สุดลง

ผลประกอบการและความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ CPNREIT ส่วนหนึงขึ 3นอยู่กับ
รายได้ ค่าเช่าทรัพย์สินในส่วนทีเป็ นโรงแรม ซึงกองทรัสต์ CPNREIT ได้ ให้ เช่าช่วงแก่ผ้ ูเช่าช่วงทรัพย์สินรายเดียวซึงเป็ น
บริ ษัทย่อยร้ อยละ 99.99 ของ CPN ทีมีการจัดตังขึ
3 3นในเดือนกันยายน 2560 โดยรายได้ ของกองทรัสต์ CPNREIT ในส่วนนี 3
จะประกอบด้ วยรายได้ ค่าเช่ าคงที (Fixed Rent) และรายได้ ค่าเช่ าแปรผัน (Variable Rent) (ซึงคํ านวณตามวิธีการที
กําหนดไว้ ในสัญญาเช่าช่วง) ทีกองทรัสต์ CPNREIT จะได้ รับจากผู้เช่าช่วงทรัพย์สินรายเดียวดังกล่าว ทําให้ กองทรัสต์
CPNREIT มีความเสียงจากการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ประเภทโรงแรม จากการให้ เช่าช่วงทรัพย์สินแก่ผ้ เู ช่า
ช่วงทรัพย์สนิ เพียงรายเดียว ดังนัน3 ในขณะใดขณะหนึง ถ้ าผู้เช่าช่วงทรัพย์สนิ มีฐานะการเงินทีด้ 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 3 เพือลดความเสียงในประเด็นนี 3 ผู้จดั การกองทรัสต์และผู้เช่า
ช่วงทรัพย์ สิน จะร่ วมกันติดตามและประเมินผลประกอบการของทรัพย์ สินในส่วนทีเป็ นโรงแรมอย่างต่อเนือง และจะ
ร่ วมกันดําเนิน การที จํ าเป็ นเพื อแก้ ไข ปรั บปรุ งและเพิ มขีด ความสามารถในการประกอบธุรกิ จของโรงแรม โดยมีก าร
พิ จ ารณาถึ งกลยุท ธ์ ในการดํ าเนิ น ธุ รกิ จและการจัด หาประโยชน์ จ ากทรั พ ย์ สิน ของกองทรั ส ต์ CPNREIT ในภาพรวม
ส่วนที 2 หน้ า 1 - 6

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
นอกจากนี 3 ภายใต้ สญ
ั ญาก่อตังสิ
3 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
3
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
1.1.9

ความเสียงจากการเลือนชําระค่ าเช่ าหรื อการยกเว้ นค่ าเช่ าอันเนืองมาจากเหตุสุดวิสัยอันมีผลกระทบ
ต่ อการดําเนินธุรกิจของโรงแรมฮิลตัน พัทยา

ในกรณีทีเกิดเหตุสดุ วิสยั อันมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของโรงแรมฮิลตัน พัทยา และเข้ าเงือนไขการเลือน
ชําระค่าเช่าหรื อการยกเว้ นค่าเช่าอันเนืองมาจากเหตุสดุ วิสยั ตามทีระบุในร่างสัญญาเช่าช่วงอาคารและสัญญาเช่าช่วงงาน
ระบบของทรัพย์สินหลักในส่วนทีเป็ นโรงแรมฮิลตัน พัทยา และร่ างสัญญาเช่าสังหาริ มทรัพย์ทีเกียวข้ อง ผู้เช่าช่วงทรัพย์สิน
มีสทิ ธิขอเลือนชําระค่าเช่าบางส่วนหรื อทังหมดในไตรมาสใดไตรมาสหนึ
3
ง รวมถึงผู้เช่าช่วงทรัพย์สินมีสทิ ธิขอยกเว้ นไม่ต้อง
ชําระค่าเช่าบางส่วนหรื อทังหมดในไตรมาสใดไตรมาสหนึ
3
ง ให้ แก่กองทรัสต์ CPNREIT โดยในกรณีทีมีการขอเลือนชําระค่า
เช่าหรื อการยกเว้ นค่าเช่าโดยผู้เช่าช่วงทรัพย์สิน รายได้ และกระแสเงินสดของกองทรัสต์ CPNREIT อาจได้ รับผลกระทบ
อย่างมีนยั สําคัญ ซึงจะมีผลกระทบต่อการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์
อย่างไรก็ดี เพือลดความเสียงทีอาจเกิดขึ 3น คู่สญ
ั ญาทังสองฝ่
3
ายได้ ตกลงให้ มีการคํานวณค่าเช่าในกรณี ทีเกิด
เหตุการณ์ดงั กล่าว ซึงอาจทําให้ ผ้ เู ช่าช่วงทรัพย์สนิ ยังคงมีหน้ าทีในการชําระค่าเช่าบางส่วน โดยการชําระค่าเช่าดังกล่าวจะ
คํานึงถึงความสามารถในการชําระค่าเช่าของผู้เช่าช่วงทรัพย์สนิ รวมถึงผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของโรงแรมฮิลตัน
พัทยา ของผู้เช่าช่วงทรัพย์สิน และในกรณีทีพ้ นเหตุการณ์ ดงั กล่าวแล้ ว ผู้เช่าช่วงทรัพย์สินยังคงต้ องชําระค่าเช่าของไตร
มาสปกติต่อไป ตามหลักเกณฑ์การคํานวณค่าเช่าปกติ และต้ องชําระค่าเช่าในส่วนทีได้ รับการเลือนในส่วนทียังชําระไม่
ครบถ้ วนด้ วย โดยค่าเช่าในส่วนทีได้ รับการเลือนซึงยังชําระไม่ครบถ้ วนนี 3จะถูกคํานวณทุก ๆ ไตรมาสตามหลักเกณฑ์ ที
กําหนดในร่างสัญญาเช่าช่วงอาคารและสัญญาเช่าช่วงงานระบบของทรัพย์สนิ หลักในส่วนทีเป็ นโรงแรมฮิลตัน พัทยา และ
ร่างสัญญาเช่าสังหาริ มทรัพย์ทีเกียวข้ อง ทังนี
3 3 ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้ อมูลเพิมเติมในส่วนนี 3ได้ จากสรุปสาระสําคัญของร่าง
สัญ ญาเช่าช่วงอาคารและสัญ ญาเช่าช่วงงานระบบและสรุ ปสาระสําคัญ ของร่ างสัญ ญาเช่าสังหาริ มทรั พย์ทีเกี ยวกับ
ทรัพย์สนิ ทีจะลงทุนเพิมเติมครัง3 ที 1 ส่วนทีเป็ นโรงแรม
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1.1.10 ความเสียงจากการไม่ สามารถหาผู้เช่ าช่ วงทรัพย์ สินในส่ วนทีเป็ นโรงแรมได้ ในอนาคต
กรณีทีสัญญาเช่าช่วงทรัพย์สนิ ในส่วนทีเป็ นโรงแรมสิ 3นสุดลง และผู้เช่าช่วงทรัพย์สินไม่ตอ่ อายุสญ
ั ญา หรื อมีการ
บอกเลิกสัญญาเช่าช่วงดังกล่าวก่อนครบกําหนดระยะเวลาการเช่าช่วงตามสัญญา กองทรัสต์ CPNREIT อาจต้ องใช้ เวลา
ในการหาบุคคลอืน เพือเข้ ามาเป็ นผู้เช่าช่วงทรัพย์สินส่วนทีเป็ นโรงแรมฮิลตัน พัทยา แทนผู้เช่าช่วงทรัพย์สนิ เดิม ซึงบุคคล
ดังกล่าวอาจไม่มี คุณ สมบัติห รื อความสามารถเหมื อนกับ ผู้เช่ าช่วงทรัพ ย์ สิน เดิ ม รวมทัง3 กองทรัสต์ 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 3นสุดในวันที 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 การกองทรัสต์มีกระบวนการในการพิจารณาคัดเลือกผู้เช่าช่วงทรัพย์สิน
รายใหม่ โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์เป็ นสําคัญ และด้ วยจุดเด่นของโรงแรมซึงมีทําเลทีตังที
3 ดีในเมืองพัทยา
อันเป็ นแหล่งท่องเทียวทีสําคัญของประเทศไทย การจัดหาผู้เช่าช่วงทรัพย์สนิ รายใหม่มาทดแทนผู้เช่าช่วงทรัพย์สนิ รายเดิม
น่าจะสามารถดําเนินการได้
อนึง ก่อนครบกําหนดระยะเวลาการเช่าช่วงทรัพย์สนิ ในส่วนทีเป็ นโรงแรมฮิลตัน พัทยา (วันที 31 ธันวาคม 2569)
ผู้เช่าช่วงทรัพย์สินจะต้ องแจ้ งให้ กองทรัสต์ CPNREIT ทราบเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรล่วงหน้ าเป็ นเวลาอย่างน้ อย 12 เดือน
ก่อนวันครบกําหนดสัญญาดังกล่าว เกียวกับความประสงค์ทีจะต่ออายุสญ
ั ญาเช่าออกไปอีกหรื อไม่ ทังนี
3 3 เพือให้ คสู่ ญ
ั ญา
ทังสองฝายสามารถสรุ
3
ปข้ อตกลงในการต่อสัญ ญาเช่าให้ แล้ วเสร็ จก่อนสิ 3นสุดระยะเวลาการเช่า หรื อเพือให้ กองทรัสต์
CPNREIT ดําเนินการสรรหาและคัดเลือกผู้เช่าช่วงทรัพย์ สินรายใหม่มาแทนผู้เช่าช่วงทรัพย์ สินรายเดิมทีจะไม่ต่ออายุ
สัญญาได้ โดยหากผู้เช่าช่วงทรัพย์สินไม่ประสงค์ทีจะต่ออายุสญ
ั ญาเช่าช่วง หรื อการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าช่วงโดยผู้เช่าช่วง
ทรัพย์สินมีข้อจํากัดทางกฎหมายหรื อพ้ นวิสยั แต่ผ้ เู ช่าช่วงทรัพย์สินยังคงสามารถเช่าช่วงอสังหาริ มทรัพย์ในส่วนทีเป็ น
โรงแรมฮิลตัน พัทยา ได้ ชวคราว
ั
หากกองทรัสต์ CPNREIT ร้ องขอ ผู้เช่าช่วงทรัพย์สินตกลงทีจะเช่าช่วงอสังหาริ มทรัพย์ใน
ส่วนทีเป็ นโรงแรมฮิลตัน พัทยา ต่อไป จนกว่ากองทรัสต์ CPNREIT จะสามารถหาผู้เช่าช่วงทรัพย์สินรายอืนมาเช่าช่วง
ทรัพย์สินทีเช่าช่วงต่อไปได้ โดยทีกองทรัสต์ CPNREIT และผู้เช่าช่วงทรัพย์สินจะร่ วมกันกําหนดเงือนไขของการเช่าช่วงที
ต่อออกไป แต่ทงนี
ั 3 3 ระยะเวลาการเช่าทีต่อออกไปดังกล่าวจะไม่เกิน 180 วันนับจากวันทีครบกําหนดระยะเวลาการเช่า โดย
ให้ ถือว่าผู้เช่าช่วงทรั พย์ สินไม่มีหน้ าทีทีจะเช่าช่วงทรัพย์ สินทีเช่าช่วงต่อไป ภายหลังระยะเวลาดังกล่าว ทัง3 นี 3 ผู้ลงทุน
สามารถศึกษาข้ อมูลเพิมเติมในส่วนนี 3ได้ จากสรุปสาระสําคัญของร่างสัญญาเช่าช่วงอาคารและสัญญาเช่าช่วงงานระบบ
และสรุปสาระสําคัญของร่างสัญญาเช่าสังหาริ มทรัพย์ทีเกียวกับทรัพย์สนิ ทีจะลงทุนเพิมเติมครัง3 ที 1
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1.1.11 ความเสียงจากความสามารถในการชําระค่ าเช่ าและค่ าบริการของผู้เช่ าพืน3 ทีในศูนย์ การค้ าและอาคาร
สํานักงาน
ความสามารถในการดําเนินธุรกิจของผู้เช่าพื 3นทีในศูนย์การค้ าและอาคารสํานักงานทีกองทรัสต์ CPNREIT ลงทุน
จะส่งผลกระทบถึงความสามารถในการชําระค่าเช่าและค่าบริ การ การต่อสัญญา หรื อการยกเลิกสัญญาก่อนครบกําหนด
ซึงล้ วนแต่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ และกระแสเงินสดของกองทรัสต์ CPNREIT และความสามารถของกองทรัสต์
CPNREIT ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ อย่างไรก็ตาม สัญญาเช่าพื 3นทีในศูนย์การค้ าและอาคาร
สํานักงานทีกองทรัสต์ CPNREIT ลงทุนส่วนใหญ่ มีอายุ 3 ปี ทําให้ ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์สามารถปรับเปลียนร้ านค้ าใน
ศูนย์การค้ าและผู้เช่าพื 3นทีในอาคารสํานักงานได้ นอกจากนี 3 การทําสัญญาเช่าโดยทัวไปจะมีการเรี ยกเก็บเงินประกันการ
เช่าเป็ นมูลค่าเท่ากับค่าเช่าประมาณ 3-6 เดือน ซึงสามารถนํามาใช้ ชดเชยเป็ นรายได้ ของกองทรัสต์ CPNREIT ในกรณีไม่
สามารถเรี ยกเก็บค่าเช่าจากผู้เช่ารายนัน3 ๆ ได้ รวมถึงนํามาชดเชยรายได้ ทีขาดหายไป และ/หรื อ ความเสียหายทีอาจ
เกิดขึ 3นแก่กองทรัสต์ CPNREIT ในกรณีทีผู้เช่าขอยกเลิกสัญญาเช่าก่อนครบกําหนดอายุการเช่าตามสัญญา
1.1.12 ความเสียงจากการสูญเสียผู้เช่ าหลัก (Anchor Tenants)
การมีผ้ เู ช่าหลัก (Anchor Tenants) เป็ นปั จจัยหนึงในการดึงดูดลูกค้ าเพือให้ มาจับจ่ายซื 3อสินค้ าและใช้ บริ การ
ภายในศูนย์การค้ า เช่น การมีห้างสรรพสินค้ าหรื อโรงภาพยนตร์ การสูญเสียผู้เช่าหลักดังกล่าวอาจทําให้ ความน่าสนใจ
ของศูนย์การค้ าลดลง ซึงอาจส่งผลให้ ปริ มาณผู้มาจับจ่ายซื 3อสินค้ าและใช้ บริ การภายในศูนย์การค้ าลดลงตามไปด้ วย และ
อาจมีผลต่อความสามารถในการรักษาอัตราการเช่าพื 3นทีของผู้เช่าประเภทอืน ๆ รวมถึงรายได้ ค่าเช่าและค่าบริ การของ
ศูนย์การค้ าด้ วย
อย่างไรก็ตาม ความเสียงในประเด็นนีจ3 ะลดลง 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
3
นย์การค้ าทีกองทรัสต์ CPNREIT เข้ าลงทุน รวมถึงประสบการณ์กว่า 30 ปี ของ CPN ใน
การบริ หารจัดการศูนย์การค้ าในหลาย ๆ พื 3นทีได้ อย่างประสบความสําเร็ จ การจัดหาผู้เช่าพื 3นทีรายใหม่มาทดแทนผู้เช่า
พื 3นทีทีจะไม่ตอ่ อายุสญ
ั ญาคาดว่าน่าจะดําเนินการได้
1.1.13 ความเสียงทีเกิดขึน3 เมือต้ องมีการปรับปรุ งอสังหาริมทรัพย์ ของกองทรัสต์ CPNREIT
ทรัพย์สนิ ประเภทศูนย์การค้ า อาคารสํานักงาน และโรงแรมของกองทรัสต์ CPNREIT แต่ละแห่ง จะต้ องซ่อมแซม
และปรับปรุ งให้ ปลอดภัย ดูใหม่ ทันสมัย และสอดคล้ องกับความต้ องการของลูกค้ าผู้เข้ ามาจับจ่ายซื 3อสินค้ าและใช้ บริ การ
ศูนย์การค้ า รวมถึงผู้เช่าพื 3นที (สําหรับทรัพย์สนิ ส่วนทีเป็ นศูนย์การค้ าและอาคารสํานักงาน) และของลูกค้ าทีมาใช้ บริ การ
ภายในโรงแรม โดยปกติการปรับปรุงหรื อการซ่อมแซมบํารุงรักษาประจําปี จะไม่ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อการดําเนินงานของ
อสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์ CPNREIT มากนัก ยกเว้ นในกรณีทีเป็ นการปรับปรุงซ่อมแซมใหญ่ซึงเป็ นการปรับปรุ งเพือ
เปลียนแปลงภาพลักษณ์ภายนอกและภายในของทรัพย์สิน หรื อเป็ นการเปลียนแปลงงานระบบทีสําคัญของทรัพย์สนิ ซึง
โดยปกติจะมีการดําเนินการทุก ๆ 10-15 ปี และโดยทัวไปจะไม่มีการหยุดการดําเนินงานของอสังหาริ มทรัพย์นนั 3 ๆ ใน
ระหว่างช่วงการปรับปรุ ง โดยการปรับปรุ งจะดําเนินการเป็ นส่วน ๆ เฉพาะในส่วนพื 3นทีทีต้ องการปรับปรุ งเท่านัน3 โดยพื 3นที
ส่วนที 2 หน้ า 1 - 9

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
ส่วนอืนยังคงเปิ ดให้ บริ การตามปกติ เว้ นแต่หากพิจารณาแล้ วว่าการปิ ดอสังหาริ มทรัพย์เพือการปรับปรุ งซ่อมแซมจะเป็ น
ประโยชน์มากกว่าการทยอยดําเนินการเป็ นส่วน ๆ ซึงการดําเนินการดังกล่าวอาจจะมีผลกระทบต่อทังผู
3 ้ เช่าพื 3นทีและลูกค้ า
ทีมาจับจ่ายซื 3อสินค้ าและใช้ บริ การ (สําหรับทรัพย์สนิ ส่วนทีเป็ นศูนย์การค้ าและอาคารสํานักงาน) และลูกค้ าทีมาใช้ บริ การ
ภายในโรงแรม ตลอดจนรายได้ ของกองทรัสต์ CPNREIT
ในการปรั บ ปรุ ง ซ่อ มแซมใหญ่ ในแต่ ล ะครั ง3 ผู้จัด การกองทรั ส ต์ แ ละผู้บ ริ ห ารอสังหาริ ม ทรั พ ย์ ในส่ว นที เป็ น
ศูนย์การค้ าและอาคารสํานักงาน รวมถึงผู้เช่าช่วงทรัพย์สนิ และผู้บริ หารโรงแรม สําหรับส่วนทีเป็ นโรงแรม จะมีการวางแผน
เพือให้ เกิดผลกระทบต่อผู้เช่าพื 3นทีและลูกค้ าทีมาจับจ่ายซื 3อสินค้ าและใช้ บริ การ (สําหรับทรัพย์สินส่วนทีเป็ นศูนย์การค้ า
และอาคารสํานักงาน) และลูกค้ าทีมาใช้ บริ การภายในโรงแรมให้ น้อยทีสุด โดยจะมีการพิจารณาถึงความเพียงพอของ
แหล่งเงินทุนทีจะนํามาใช้ ดําเนินการและระยะเวลาในการดําเนินการทีเหมาะสม รวมถึงจะมีการศึกษาถึงผลกระทบต่อ
รายได้ และผลตอบแทนทีคาดว่าจะได้ รับทุกครัง3 ก่อนเริ มดําเนินการ ทังนี
3 3 การปรับปรุ งซ่อมแซมใหญ่ถือว่าเป็ นสิงทีจําเป็ น
ในการประกอบธุรกิจศูนย์การค้ า อาคารสํานักงาน และโรงแรม เพือรักษาภาพลักษณ์ และความทันสมัย และให้ มีความ
สอดคล้ อ งกับ การเปลี ยนแปลงของภาวะตลาดอยู่ต ลอดเวลา เพื อสร้ างความน่ า สนใจให้ แ ก่ ท รั พ ย์ สิน ที กองทรั ส ต์
CPNREIT เข้ าลงทุน และสามารถตอบสนองความต้ องการทัง3 ของผู้เช่าพื น3 ทีภายในศูนย์การค้ 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
3
พย์สินทีเช่าช่วงใน
กรณีทีจําเป็ น เพือให้ ทรัพย์สนิ ทีเช่าช่วงมีลกั ษณะเป็ นโรงแรม โดยให้ ค่าใช้ จ่ายดังกล่าวถือเป็ นส่วนหนึงของค่าใช้ จ่ายจาก
การดําเนินงานตามงบประมาณทีคูส่ ญ
ั ญาทังสองฝ่
3
ายต้ องร่วมกันพิจารณาและอนุมตั ิ
1.1.14 ความเสี ยงจากการที กองทรั ส ต์ CPNREIT ไม่ มี สิ ท ธิ บ นพื น3 ที ของห้ างสรรพสิ น ค้ าเซ็ น ทรั ล ภายใน
ศูนย์ การค้ าบางแห่ งทีกองทรัสต์ CPNREIT ลงทุนอยู่
ห้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรัลทีตังอยู
3 ่ภายในศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ปิ น
เกล้ า และศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช ไม่ใช่ผ้ เู ช่าพื 3นทีภายในอาคารศูนย์การค้ า และไม่ได้ ให้ สิทธิเช่าช่วงแก่
กองทรัสต์ CPNREIT ทังนี
3 3 ห้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรัล อาจจะดําเนินการขาย ให้ เช่าช่วงทีดินและพื 3นทีดังกล่าวแก่ผ้ หู นึงผู้ใด
หรื อเปลียนรูปแบบการทําธุรกิจ โดยทีกองทรัสต์ CPNREIT ไม่มีสทิ ธิโต้ แย้ ง ซึงการกระทําดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการ
บริ หารศูนย์การค้ าและผลการดําเนินงานของกองทรัสต์ CPNREIT ได้
อย่างไรก็ตาม ปั จจัยแห่งความสําเร็ จประการหนึงในการดําเนินธุรกิ จห้ างสรรพสินค้ าคือการมีทําเลทีตัง3 ของ
ห้ างสรรพสิน ค้ า ที ดี และมี ค วามสะดวกสบายในการเดิ น ทางเข้ า ถึง โดยการที ห้ างสรรพสิน ค้ าเซ็น ทรัล ตัง3 อยู่ในพื น3 ที
ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ปิ นเกล้ า และศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช
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ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
โดยทีศูนย์การค้ าทัง3 3 แห่ง มีทําเลทีตังที
3 ดีและมีความสะดวกสบายในการเดินทางเข้ าถึง ถือเป็ นปั จจัยทีสําคัญประการ
หนึงที ทําให้ การดําเนินธุรกิ จของห้ างสรรพสินค้ าดังกล่าวประสบความสําเร็ จมาอย่างต่อเนือง อัน ทําให้ ความเสียงที
ห้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรัลจะย้ ายออกจากพื 3นทีศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ปิ นเกล้ า
และศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช ลดลงไปมาก
1.1.15 ความเสียงอันเป็ นผลกระทบจากความเสียหายทีเกิดขึน3 ในพืน3 ทีทีกองทรัสต์ CPNREIT ไม่ ได้ เข้ าลงทุน
เนื องจากการลงทุน ของกองทรั ส ต์ CPNREIT เป็ นการลงทุน ในพื น3 ที ของอาคารศูน ย์ ก ารค้ าบางส่วน ทํ า ให้
กองทรัสต์ CPNREIT อาจไม่ได้ เป็ นผู้ทีสามารถใช้ สิทธิเรี ยกร้ องหรื อผู้รับผลประโยชน์สาํ หรับการคุ้มครองความเสียหายที
อาจเกิ ด ขึน3 ในส่วนของพื น3 ทีซึงกองทรั ส ต์ CPNREIT ไม่ได้ ลงทุน ดังนัน3 ในกรณี ที เกิ ดความเสียหายในส่วนของพื น3 ที
ใกล้ เคียงกับพื 3นทีทีกองทรัสต์ CPNREIT ได้ เข้ าลงทุน ความเสียหายทีเกิดขึ 3นอาจมีผลกระทบต่อกองทรัสต์ CPNREIT ใน
การจัดหารายได้ รวมถึงการให้ เช่าพืน3 ทีและการให้ บริ การของกองทรัสต์ CPNREIT ได้ ซึงในกรณี เช่นนี 3 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 าลงทุนเท่านัน3 ตามเงือนไขทีระบุไว้ ในกรมธรรม์ ดังนัน3 ในกรณี ที
พื 3นทีซึงกองทรัสต์ CPNREIT ได้ เข้ าลงทุนต้ องหยุดชะงักในการดําเนินธุรกิจเป็ นการชัวคราว (ทังที
3 พื 3นทีดังกล่าวไม่ได้ รับ
ความเสียหาย) จากการทีพื 3นทีอืนซึงกองทรัสต์ CPNREIT ไม่ได้ เข้ าลงทุน เกิดความเสียหายและไม่สามารถใช้ ดําเนินธุรกิจ
ได้ จนมีผลกระทบต่อพื 3นทีในส่วนทีกองทรัสต์ CPNREIT ได้ เข้ าลงทุน กองทรัสต์ CPNREIT อาจจะไม่ได้ รับค่าชดเชยตาม
กรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก
1.1.16 ความเสียงจากการทีคู่สัญญาไม่ ปฏิบัติตามสัญญา
ในการลงทุนและบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์ CPNREIT ทางกองทรัสต์ CPNREIT จะเข้ าทําสัญญาเช่า
และ/หรื อเช่าช่วงทีดินและอาคารบางส่วน สัญญาเช่าและ/หรื อซื 3อขายงานระบบ สัญญาซื 3อขายทรัพย์สนิ (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 อเกิดเหตุการณ์ ใด ๆ อันเป็ นเหตุ
แห่งการเลิกหรื อผิดสัญญาได้ ในกรณีเช่นนี 3 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 อในกรณี ทีคู่สญ
ั ญาปฏิบตั ิผิดข้ อกําหนดและเงือนไขตามสัญญาทีเกียวข้ องแล้ ว คู่สญ
ั ญา
อาจไม่ชําระค่าเสียหายตามทีกองทรัสต์ CPNREIT เรี ยกร้ อง ดังนัน3 กองทรัสต์ CPNREIT จึงอาจต้ องนําเรื องดังกล่าวเข้ าสู่
กระบวนการยุติ ธรรมโดยการฟ้ องร้ องต่อศาลที เกี ยวข้ อ ง ซึงการดํ าเนิ น การดังกล่าว ผู้จัด การกองทรั ส ต์ ไม่ส ามารถ
คาดการณ์ ได้ ถึงระยะเวลาและผลกระทบในการดําเนินการ รวมถึงจํ านวนเงิ นทีกองทรัสต์ CPNREIT จะได้ รับ ชดเชย
ส่วนที 2 หน้ า 1 - 11

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
เยียวยาจากความเสียหายต่าง ๆ ดังกล่าว นอกจากนี 3 ผลแห่งคดีขึ 3นอยู่กบั ดุลพินิจของศาลทีเกียวข้ อง และถึงแม้ ศาลจะมี
คําพิพากษาให้ กองทรัสต์ CPNREIT ชนะคดี ทางกองทรัสต์ CPNREIT อาจไม่สามารถบังคับให้ เป็ นไปตามคําพิพากษา
ของศาล ผู้ถือหน่วยทรัสต์จึงมีความเสียงทีจะไม่ได้ รับผลตอบแทนตามจํานวนหรื อภายในระยะเวลาทีคาดการณ์ไว้
1.1.17 ความเสี ยงจากการไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามสั ญ ญาของผู้ให้ เช่ าช่ ว งสิ ท ธิ ในที ดิ น และการเช่ าสิ งปลู ก สร้ างใน
โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 และโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ นเกล้ า
เนืองจากการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์ CPNREIT เป็ นการลงทุนในหรื อมีไว้ ซงสิ
ึ ทธิการเช่าช่วงและ
สิท ธิ ก ารเช่ าในอสังหาริ ม ทรั พ ย์ แม้ ว่าการลงทุน ในสิท ธิ ก ารเช่ า ช่ว งและสิท ธิ ก ารเช่ า อสังหาริ ม ทรั พ ย์ ข องกองทรั ส ต์
CPNREIT จะได้ มี การจดทะเบีย นสิทธิ ก ารเช่าระยะยาวไว้ ต่อพนักงานเจ้ าหน้ าทีที เกี ยวข้ อ งแล้ วก็ ต าม แต่กองทรัส ต์
CPNREIT ก็ยงั คงมีความเสียงทีอาจเกิดขึ 3นเนืองจากการเลิกสัญญาเช่าช่วง และ/หรื อสัญญาเช่าอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว
ซึงจะมีผลทําให้ กองทรัสต์ CPNREIT สูญเสียสิทธิในการได้ รับรายได้ จากอสังหาริ มทรัพย์ อันจะส่งผลกระทบต่อการจ่าย
ประโยชน์ตอบแทนแก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ในทีสุด เพือลดความเสียงดังกล่าวทีอาจเกิดขึ 3น กองทรัสต์ CPNREIT จึงได้ จดั ให้ มี
การดําเนินการเพือเป็ นการประกันความเสียงดังกล่าวดังนี 3
ก)

ดําเนินการขอความยินยอมพร้ อมกําหนดเงือนไขในการเช่าช่วงทีดินกับเจ้ าของทีดิน ตามสัญญาเช่าทีดิน
ทีเซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 มีอยู่กับเจ้ าของทีดิน พร้ อมกับกองทรัสต์ CPNREIT ได้ จัดให้ มีการป้องกัน
ความเสียงทีอาจเกิดขึ 3นจากการระงับไปซึงสัญญาเช่าทีดินดังกล่าว โดยได้ รับสิทธิจากเจ้ าของทีดินในการ
สวมสิทธิสญ
ั ญาเช่าทีดินแทนเซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2
ณ วันที 31 ตุลาคม 2549 กองทุนรวม CPNRF ยังไม่ได้ รับสิทธิดงั กล่าวจากเจ้ าของทีดิน ดังนัน3 กองทุน
รวม CPNRF จึงได้ ตกลงกับ CPN และเซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 ในการวางมาตรการเพิมเติมจนกว่า
กองทุน รวม CPNRF จะได้ ม าซึงสิท ธิ ในการสวมสิท ธิ ต ามสัญ ญาเช่า ที ดิ น โดยกองทุน รวม CPNRF
รวมถึง CPN และเซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 ได้ ดําเนินการมาตรการดังต่อไปนี 3แล้ วเสร็ จตังแต่
3 วนั ที 28
กุมภาพันธ์ 2550
1. เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 ได้ ให้ สทิ ธิแก่กองทุนรวม CPNRF ในการชําระค่าเช่าทีดินแทนเซ็นทรัล
พัฒนา พระราม 2 ในกรณี ทีเซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 ไม่ชําระค่าเช่าทีดินให้ แก่เจ้ าของทีดิน
ตามสัญญาเช่าทีดิน
2 เซ็นทรัลพัฒ นา พระราม 2 มีการจัดส่งหลักฐานการชํ าระค่าเช่ามาให้ แก่กองทุนรวม CPNRF
ทุก ๆ เดือน
3. CPN และ/หรื อ เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 ได้ ดําเนินการให้ มีหลักประกันทีกองทุนรวม CPNRF
ยอมรับได้ ในรู ปของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนี 3 เพือเป็ นประกันในการชําระค่าเช่า
ตามข้ อ 1 ข้ างต้ น ในมูลค่าเท่ากับค่าเช่าทีดินทีเซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จะต้ องชําระแก่เจ้ าของ
ทีดินในระยะเวลา 2 ปี
4. เซ็นทรัลพัฒ นา พระราม 2 มีนโยบายในการดําเนินกิ จการของบริ ษัทเท่าทีจําเป็ น เพื อให้ เป็ น
บริ ษัททีมีความเสียงทางธุรกิจตํา โดยมีการดําเนินการแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิในส่วนทีเกียวกับ
วัตถุประสงค์ของบริ ษัท เพือให้ สอดคล้ องกับนโยบายการดําเนินกิจการของบริ ษัทเท่าทีจําเป็ น
ส่วนที 2 หน้ า 1 - 12

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
5. CPN ตกลงให้ มีการรักษาอัตราส่วนทางการเงินในระดับทีกองทุนรวม CPNRF ยอมรับได้ โดยจะ
เป็ นอัตราส่วนเดียวกับที CPN มีข้อตกลงกับเจ้ าหนี 3เงินกู้ยืมต่าง ๆ ซึงได้ แก่อตั ราส่วนหนี 3สินต่อทุน
(D/E Ratio) และอัตราส่วนความสามารถในการชําระหนี 3สิน (DSCR: Debt Service Coverage
Ratio) หาก CPN ไม่สามารถรักษาอัตราส่วนดังกล่าว และไม่สามารถแก้ ไขได้ ในระยะเวลา 3
เดือน เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 หรื อ CPN จะต้ องวางเงินประกันหรื อจํานําตราสารทีกองทุนรวม
CPNRF เห็นชอบในมูลค่าเท่ากับค่าเช่าทีดินทีเซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 มีภาระจะต้ องชําระแก่
เจ้ าของทีดินคงเหลือทังหมด
3
ทัง3 นี 3 มาตรการเพิ มเติ ม ดังกล่าวข้ างต้ น จะถูกยกเลิกเมื อกองทุน รวม CPNRF ได้ รับ สิท ธิ จาก
เจ้ าของทีดินในการสวมสิทธิสญ
ั ญาเช่าทีดินแทนเซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 เรี ยบร้ อยแล้ ว หรื อมี
แนวทางอืนทีกองทุนรวม CPNRF ยอมรับได้ มาทดแทน
ข)

ดําเนินการให้ CPN แก้ ไขสัญญาเช่าทีดินอันเป็ นทีตังของโครงการเซ็
3
นทรัลพลาซา ปิ นเกล้ า ระหว่าง CPN
กับบริ ษัท ห้ างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์ จํากัด โดยกําหนดให้ กองทรัสต์ CPNREIT สามารถเข้ าสวมสิทธิ
ตามสัญญาเช่าทีดิน ในกรณีที CPN ไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาเช่าทีดินดังกล่าวอันอาจมีผลให้ เลิกสัญญาเช่า
ทีดิน และรวมถึงการแก้ ไขสัญญาเช่าทีดิน โดยกําหนดให้ ในกรณีทีบริ ษัท ห้ างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์
จํากัด มีความประสงค์ จะโอนกรรมสิทธิx ในทีดินอันเป็ นทีตัง3 ของศูนย์ การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ปิ นเกล้ า
บริ ษัท ห้ างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์ จํากัด จะต้ องกําหนดให้ ผ้ รู ับโอนกรรมสิทธิxในทีดินจะต้ องรับไปซึง
สิทธิและหน้ าทีทังปวงที
3
ผู้ให้ เช่ามีอยูก่ บั ผู้เช่า ตามทีกําหนดในสัญญาเช่าทีดิน

อย่างไรก็ ดี แม้ ว่าสัญ ญาเช่าช่วงทีดินจะสิ 3นสุดลงไม่ว่าด้ วยเหตุผลใดก็ตาม กองทรัสต์ CPNREIT ยังคงดํารง
สถานะเป็ นผู้มีสิทธิครอบครองอาคารในฐานะผู้เช่าอาคาร และสามารถใช้ ประโยชน์จากทรัพย์สินทีเช่าได้ ต่อไป ทังนี
3 3 ใน
กรณีทีสัญญาเช่าช่วงทีดินสิ 3นสุดลงอันเนืองมาจากความผิดของผู้ให้ 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 3 ในกรณีทีสัญญาเช่าทีดินทีจัดทําระหว่างผู้ให้ เช่าช่วงสิทธิในทีดิน
แก่กองทรัสต์ CPNREIT และเจ้ าของทีดินมีอนั ต้ องสิ 3นสุดหรื อระงับลง จนเป็ นเหตุให้ อาคารและสิงปลูกสร้ างทีตังอยู
3 ่บ น
ทีดินดังกล่าวต้ องตกเป็ นของเจ้ าของทีดิน ทางเจ้ าของทีดินดังกล่าวยังคงมีภาระผูกพันและความรับผิดชอบตามกฎหมาย
ทีจะต้ องให้ เช่าอาคารและสิงปลูกสร้ างแก่กองทรัสต์ CPNREIT เพือนําไปจัดหาประโยชน์ตามวัตถุประสงค์
1.1.18 ความเสียงจากการอาจไม่ ได้ รับการต่ อสัญญาเช่ าโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 ในปี ที 30 และปี
ที 60
เนืองจากสัญญาเช่าโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 ทีกองทรัสต์ CPNREIT ทํากับเซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3
นัน3 จะสิ 3นสุดในวันที 15 สิงหาคม 2578 โดยเมือสิ 3นสุดกําหนดเวลาการเช่าดังกล่าว เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 ได้ ตกลงให้
คํามันแก่กองทรัสต์ CPNREIT ว่าจะให้ กองทรัสต์ CPNREIT มีสิทธิ ในการต่อสัญญาเช่าได้ อีก 2 คราว ๆ ละ 30 ปี ทังนี
3 3
แม้ ว่ากองทรัสต์ CPNREIT จะมีสิทธิ ในการต่อสัญ ญาเช่าดังกล่าวตามคํามันทีเซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 ได้ ให้ ไว้ ตาม
สัญญาเช่าก็ตาม แต่กองทรัสต์ CPNREIT อาจไม่สามารถใช้ สิทธิในการต่อสัญญาดังกล่าวได้ ไม่ว่าจากสาเหตุใดก็ดี เช่น
ส่วนที 2 หน้ า 1 - 13
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การผิดสัญ ญาโดยเจตนาของเซ็นทรัลพัฒ นา พระราม 3 หรื อมีการเปลียนแปลงกฎหมายหรื อข้ อปฏิบัติทางกฎหมาย
เกียวกับสัญ ญาเช่า หรื อผู้รับโอนกรรมสิทธิx ในทรัพย์ สินทีเช่าซึงเป็ นบุคคลภายนอกไม่ปฏิบตั ิตามคํามัน หรื อการเข้ าสู่
กระบวนการล้ มละลายหรื อฟื น3 ฟูกิจการของเซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 เป็ นต้ น
เพือเป็ นการลดความเสียงดังกล่าว กองทรัสต์ CPNREIT จึงกํ าหนดเงือนไขในสัญ ญาเช่าให้ เซ็นทรัลพัฒ นา
พระราม 3 ให้ คํารับรองว่าจะไม่ขาย จําหน่ายหรื อโอนกรรมสิทธิxในทรัพย์สินทีเช่า ทังนี
3 3 เพือดํารงสถานะของผู้ให้ เช่าตาม
สัญญาเช่า และกําหนดให้ กองทรัสต์ CPNREIT มีสิทธิในการซื 3ออสังหาริ มทรัพย์ทีเช่าได้ หากเซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3
ไม่สามารถให้ กองทรัสต์ CPNREIT ใช้ สทิ ธิต่ออายุสญ
ั ญาเช่าตามทีได้ ให้ คํามันไว้ รวมทัง3 CPN ซึงเป็ นผู้ถือหุ้นทีมีอํานาจ
ควบคุมของเซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 ตกลงทีจะควบคุมดูแลให้ เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 ปฏิบตั ิตามสัญญาเช่าอย่าง
เคร่งครัด นอกจากนี 3 กองทรัสต์ CPNREIT ได้ จดั ให้ เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 นําทรัพย์สินทีให้ เช่ามาจํานองกับกองทรัสต์
CPNREIT เพือเป็ นประกันการปฏิบตั ิตามสัญญาเช่าและเยียวยาความเสียหายทีอาจเกิดขึ 3นกับกองทรัสต์ CPNREIT จาก
การทีไม่สามารถใช้ ทรัพย์สินทีเช่าได้ ตามสัญญาเช่าอีกด้ วย อย่างไรก็ดี การดําเนินการดังกล่าวอาจไม่สามารถเยียวยา
ความเสียหายทังหมดที
3
เกิดขึ 3นแก่กองทรัสต์ CPNREIT ได้
1.1.19 กองทรั สต์ CPNREIT ไม่ ได้ ลงทุนในทีดินสําหรับโครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช และโรงแรมฮิล
ตัน พัทยา
เนืองจากพื 3นทีบางส่วนของโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช และโรงแรมฮิลตัน พัทยาตังอยู
3 ่บนทีดินทีเป็ น
กรรมสิทธิxของบุคคลภายนอก (ซึงเซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 เป็ นผู้ทรงสิทธิการเช่าทีดินจากบุคคลภายนอกดังกล่าว และ
เป็ นผู้ให้ เช่าทีดินดังกล่าวแก่ซีพีเอ็นพัทยา) และพื 3นทีบางส่วนตังอยู
3 ่บนทีดินทีเป็ นกรรมสิทธิxของเซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2
(ซึงเซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 เป็ นผู้ให้ เช่าทีดินดังกล่าวแก่ซีพีเอ็นพัทยา) และจากการทีกองทรัสต์ CPNREIT จะลงทุนใน
สิทธิการเช่าอาคารศูนย์การค้ าและโรงแรมฮิลตัน พัทยา โดยไม่ได้ ลงทุนในทีดิน ซึงทําให้ กองทรัสต์ CPNREIT ไม่มีอํานาจ
ควบคุมการปฏิ บัติ ตามสัญ ญาของคู่สญ
ั ญาทีเกี ยวข้ องกับ การเช่าทีดิ นดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิง เซ็นทรัลพัฒ นา
พระราม 2 และ ซีพีเอ็นพัทยา ดังนัน3 กองทรัสต์ CPNREIT จึงไม่สามารถรับประกันได้ ว่าจะไม่มีการยกเลิกสัญญาเช่า
และ/หรื อสัญญาเช่าช่วงทีดินเกียวข้ อง อย่างไรก็ดี แม้ ว่าตามกฎหมาย สัญญาเช่าอาคารศูนย์การค้ าและโรงแรมฮิลตัน
พัทยา จะไม่ระงับไปเพราะการยกเลิกสัญญาเช่าทีดิน และ/หรื อสัญญาเช่าช่วงทีดินดังกล่าว แต่เหตุดงั กล่าวอาจส่งผล
กระทบต่อการจัดหาประโยชน์จากโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช และโรงแรมฮิลตัน พัทยา ซึงเป็ นทรัพย์สินทีเช่า
ระหว่างกองทรัสต์ CPNREIT ในฐานะผู้เช่า และซีพีเอ็นพัทยาในฐานะผู้ให้ เช่า ดังนัน3 การยกเลิกสัญญาเช่าทีดิน และ/หรื อ
สัญ ญาเช่าช่วงทีดินดังกล่าวอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคัญ ต่อฐานะการเงินและผลการดําเนิ นงานของ
กองทรัสต์ CPNREIT และความสามารถของกองทรัสต์ CPNREIT ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์
อย่างไรก็ดี CPN ในฐานะบริ ษัทใหญ่ ของเซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 และ ซีพีเอ็นพัทยา จะควบคุม ดูแล และ
ดําเนินการใด ๆ ให้ บริ ษัททังสองสามารถปฏิ
3
บตั ิตามข้ อกําหนดและเงือนไขในสัญญาเช่าทีดิน และ/หรื อสัญญาเช่าช่วง
ทีดินทีเกียวข้ องทีบริ ษัทดังกล่าวเป็ นคู่สญ
ั ญาอย่างเคร่ งครัด (รวมถึงการให้ ความช่วยเหลือทางการเงินใด ๆ) แก่ทงสอง
ั3
บริ ษัท เพือป้องกันและเยียวยาหากมีเหตุทีจะทําให้ บริ ษัททังสองแห่
3
งไม่ปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดและเงือนไขของสัญญา หรื อ
หากจะมีการเลิกสัญญาทีเกียวข้ อง ซึงผู้จดั การกองทรัสต์เห็นว่ามาตรการนี 3จะช่วยป้องกันไม่ให้ เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2
และ ซีพีเอ็นพัทยา กระทําการใด ๆ อันเป็ นเหตุให้ มีการยกเลิกสัญญาเช่าทีดิน และ/หรื อสัญญาเช่าช่วงทีดินทีกองทรัสต์
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CPNREIT ไม่ได้ เข้ าเป็ นคู่สญ
ั ญาได้ นอกจากนี 3 ตามสัญ ญาเช่าอาคารศูนย์ ก ารค้ าและโรงแรมฮิ ลตัน พัทยา ระหว่าง
กองทรัสต์ CPNREIT ในฐานะผู้เช่าทรัพย์สิน และซีพีเอ็นพัทยาในฐานะผู้ให้ เช่าทรัพย์สิน ได้ กําหนดหน้ าทีของซีพีเอ็น
พัทยา ว่าจะต้ องไม่กระทําการใด ๆ ให้ เกิดการรอนสิทธิของกองทรัสต์ CPNREIT หรื อกระทําการใด ๆ ทีมีผลหรื อจะส่งผล
กระทบทํ าให้ ก องทรั ส ต์ CPNREIT ไม่ สามารถใช้ ป ระโยชน์ ได้ จ ากทรั พ ย์ สิน ที เช่ า ซึงถ้ าหากกองทรั ส ต์ CPNREIT ไม่
สามารถใช้ ประโยชน์ได้ จากทรัพย์สินทีเช่าได้ เนืองจากการผิดสัญญาของซีพีเอ็นพัทยาดังกล่าว ซีพีเอ็นพัทยาจะต้ องชําระ
ค่าเช่าทีกองทรัสต์ CPNREIT ได้ ชําระไปแล้ วล่วงหน้ าคืนให้ แก่กองทรัสต์ CPNREIT โดยคํานวณตามระยะเวลาการเช่าที
คงเหลือ นอกจากนี 3 กองทรัสต์ CPNREIT ยังสามารถเรี ยกค่าขาดประโยชน์จากการเลิกสัญญาดังกล่าวจากซีพีเอ็นพัทยา
ได้ ด้วย
1.1.20 ความเสียงจากการลงทุนในพืน3 ทีทีเช่ าช่ วงในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช
เนืองจากพื 3นทีอาคารบางส่วนทีกองทรัสต์ CPNREIT เข้ าลงทุนในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช ซึงมีพื 3นที
ประมาณ 4,827 ตารางเมตร หรื อคิ ด เป็ นพื น3 ที ร้ อยละ 4.03 จากพื น3 ที ทัง3 หมดที กองทรั ส ต์ CPNREIT จะเข้ าลงทุน ใน
ทรัพย์สนิ ทีจะลงทุนเพิมครัง3 ที 1 (พื 3นทีประมาณ 119,781 ตารางเมตร) และคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 0.57 จากพื 3นที
ทังหมดที
3
กองทรัสต์ CPNREIT จะลงทุนภายหลังการแปลงสภาพและการลงทุนในทรัพย์สนิ ทีจะลงทุนเพิมเติมครัง3 ที 1 แล้ ว
เสร็ จ (พื 3นทีรวมประมาณ 852,039 ตารางเมตร) เป็ นกรรมสิทธิxของบริ ษัท สรรพสินค้ าเซ็นทรัล จํากัด (สาขาเซ็นทรัลเฟส
ติวลั พัทยา บีช) (โดยซีพีเอ็นพัทยาเป็ นผู้ทรงสิทธิการเช่าพื 3นทีดังกล่าว และจะเป็ นผู้ให้ เช่าช่วงพื 3นทีดังกล่าวแก่กองทรัสต์
CPNREIT) ซึงทําให้ กองทรัสต์ CPNREIT ไม่มีอํานาจควบคุมการปฏิบตั ิตามสัญญาของคู่สญ
ั ญาทีเกียวข้ องกับการเช่า
พื 3นทีดังกล่าว ดังนัน3 กองทรัสต์ CPNREIT จึงไม่สามารถรับประกันได้ ว่าจะไม่มีการยกเลิกสัญญาเช่าพื 3นทีทีเกียวข้ อง ซึง
เหตุดงั กล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการจัดหาผลประโยชน์จากโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช ในอนาคต
ทังนี
3 3 ข้ อมูลเกียวกับพื 3นทีดังกล่าวสามารถสรุปได้ ดงั ต่อไปนี 3:
• ระยะเวลาการเช่าช่วงสําหรับพื 3นทีในส่วนนี 3ระหว่างกองทรัสต์ CPNREIT กับซีพีเอ็นพัทยา จะมีกําหนด
ประมาณ 20 ปี นับตัง3 แต่วนั จดทะเบียนสิทธิ เช่า โดยจะสิ 3นสุดในวันที 31 สิงหาคม 2580 ซึงจะครบ
กําหนดอายุพร้ อมกับพื 3นทีโครงการในส่วนอืน ๆ ทีกองทรัสต์ CPNREIT จะเข้ าลงทุน โดยทีระยะเวลา
การเช่าตามสัญญาเช่าพื 3นทีอาคารระหว่างซีพีเอ็นพัทยาและผู้ให้ เช่าพื 3นทีจะครบกําหนดอายุภายหลัง
โดยจะสิ 3นสุดในวันที 28 กุมภาพันธ์ 2581
• ซีพีเอ็นพัทยาได้ ชําระค่าเช่าตามสัญญาเช่าพื 3นทีอาคารครบถ้ วนแล้ วทังจํ
3 านวน สําหรับระยะเวลาการ
เช่าทังหมดตามสั
3
ญญาเช่าพื 3นทีอาคารซึงจะสิ 3นสุดลงในวันที 28 กุมภาพันธ์ 2581 ดังนัน3 ความเสียงที
จะเกิดขึ 3นจากการผิดนัดชําระค่าเช่าโดยซีพีเอ็นพัทยาจึงไม่มี
• หน้ าทีของซีพีเอ็นพัทยาทีถูกกําหนดในสัญญาเช่าพื 3นทีอาคารมีเงือนไขทีเป็ นไปตามหน้ าทีของผู้เช่า
ปกติ ซึงเป็ นไปตามกฎหมายและมาตรฐานทัวไป และไม่พบว่ามีเงือนไขใดทีกําหนดภาระหน้ าทีแก่ซีพี
เอ็นพัทยาซึงเกินความสามารถตามทีผู้เช่าปกติทวไปจะปฏิ
ั
บตั ิได้ อีกทังไม่
3 พบว่ามีเงือนไขในสัญญาเช่า
พื น3 ที อาคารที อาจส่งผลกระทบอย่า งมี นัย สํ าคัญ ต่อ การเช่ า ช่ ว งพื น3 ที อาคาร หรื อ จํ ากัด สิ ท ธิ ข อง
กองทรัสต์ CPNREIT ในการลงทุนในพื 3นทีดังกล่าว ทังนี
3 3 ซีพีเอ็นพัทยาได้ รับความยินยอมจากผู้ให้ เช่า
พื 3นทีในการให้ เช่าช่วงพื 3นทีแก่กองทรัสต์ CPNREIT เรี ยบร้ อยแล้ ว
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• กองทรั ส ต์ CPNREIT จะเข้ าทํ า สัญ ญากั บ CPN โดยจะกํ า หนดมาตรการเพื อควบคุ ม ดู แ ลและ
ดําเนินการใด ๆ ทีจําเป็ น เพือให้ ซีพีเอ็นพัทยาในฐานะผู้ให้ เช่าช่วงพื 3นทีจํานวนประมาณ 4,827 ตาราง
เมตรดังกล่าว แก่กองทรัสต์ CPNREIT ปฏิ บัติตามข้ อกํ าหนดและเงือนไขในสัญ ญาใด ๆ ที ซีพี เอ็น
พัทยาเข้ าเป็ นคู่สญ
ั ญาอย่างเคร่ งครัด ซึงครอบคลุมถึงสัญญาเช่าพื 3นทีอาคารทีได้ เข้ าทํากับผู้ให้ เช่า
พื 3นที สัญญาเช่าช่วงพื 3นทีอาคารซึงจะเข้ าทํากับกองทรัสต์ CPNREIT รวมทังสั
3 ญญาอืน ๆ ทีเกียวข้ องที
ซีพีเอ็นพัทยาเป็ นคูส่ ญ
ั ญา นอกจากนี 3 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 3นทีอาคารได้ โดยซีพีเอ็นพัทยาได้ ดําเนินการให้ ผ้ ใู ห้ เช่าพื 3นทีให้ ความยินยอมแก่กองทรัสต์
CPNREIT โดยทําเป็ นหนังสือเพือให้ กองทรัสต์ CPNREIT สามารถเข้ าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาโดยตรงกับผู้ให้ เช่า
พื 3นทีแทนซีพีเอ็นพัทยาได้ ทังนี
3 3 หากเกิดกรณี ทีซีพีเอ็นพัทยาไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาเช่าพื 3นที
อาคารได้ กองทรัสต์ CPNREIT สามารถเข้ าเป็ นคู่สญ
ั ญากับผู้ให้ เช่าพื 3นทีได้ โดยตรง ซึงการเข้ าสวม
สิท ธิ ข องกองทรั ส ต์ CPNREIT ในส่ว นนี 3 จะทํ า ให้ ก ารจัด หาประโยชน์ ใ นทรั พ ย์ สิ น ของกองทรั ส ต์
CPNREIT ไม่ได้ รับผลกระทบเนืองจากการเลิกสัญญาเช่าพื 3นทีอาคารระหว่างซีพีเอ็นพัทยาและผู้ให้
เช่าพื 3นที
ซึงจากข้ อเท็จจริ งดังกล่าวมาข้ างต้ น พื 3นทีเช่าช่วงบางส่วนดังกล่าวในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช ที
3 นพื 3นทีจํานวนไม่มาก และเป็ นสัดส่วนการลงทุนทีตําเมือเทียบกับ
กองทรัสต์ CPNREIT จะเข้ าลงทุนโดยการเช่าช่วงนันเป็
พื 3นทีทังหมดที
3
กองทรัสต์ CPNREIT จะเข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ ทีจะลงทุนครัง3 ที 1 อีกทัง3 CPN ในฐานะบริ ษัทแม่ยงั ได้ กําหนด
มาตรการเพือควบคุมดูแลการปฏิบัติตามสัญ ญาของซีพีเอ็นพัทยาซึงเป็ นบริ ษัทลูก และมาตรการในการป้องกันและ
เยียวยาเพือมิให้ ซีพีเอ็นพัทยากระทําการใด ๆ อันเป็ นการผิดนัดสัญญา นอกจากนี 3 กองทรัสต์ CPNREIT ยังได้ รับความ
ยินยอมจากบริ ษัท สรรพสินค้ าเซ็นทรัล จํากัด (สาขาเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช) ซึงเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิxและผู้ให้ เช่าใน
ั ญา
พื 3นทีทีกองทรัสต์ CPNREIT จะเช่าช่วง ในการเข้ าสวมสิทธิแทนซีพีเอ็นพัทยา เพือให้ กองทรัสต์ CPNREIT เข้ าเป็ นคูส่ ญ
โดยตรงตามสัญญาเช่าพื 3นทีอาคารหากซีพีเอ็นพัทยาไม่สามารถปฏิบตั ิตามสัญญาดังกล่าวได้ อีกทัง3 ในกรณีทีกองทรัสต์
CPNREIT ไม่สามารถนําพื 3นทีทีเช่าช่วงไปจัดหาประโยชน์ได้ เนืองจากเป็ นความผิดของซีพีเอ็นพัทยา กองทรัสต์ CPNREIT
มีสิท ธิ บ อกเลิก สัญ ญาได้ ทัน ที โดยที ซีพี เอ็น พัท ยาจะต้ องชํ าระคื น ค่า เช่ าทรั พ ย์ สิน ที เช่ าช่วงคงเหลือ รวมถึงเงิ น หรื อ
ผลประโยชน์ อื นใดที ซีพี เอ็ น พัท ยาได้ รับ ไว้ ในนามกองทรั สต์ CPNREIT ให้ แ ก่ ก องทรั ส ต์ CPNREIT ตามสัด ส่วนของ
ระยะเวลาการเช่าทีเหลืออยู่ และค่าขาดประโยชน์จากการทีกองทรัสต์ CPNREIT ไม่สามารถใช้ ประโยชน์ซงทรั
ึ พย์สนิ ทีเช่า
ช่วงได้ ดังนัน3 การเช่าช่วงพื น3 ทีอาคารจากซีพีเอ็นพัทยาจึงมีความเสียงต่อกองทรัสต์ CPNREIT ในระดับตํา และไม่มี
ผลกระทบต่อการจัดหาประโยชน์ของกองทรัสต์ CPNREIT จากทรัพย์สินของโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช อย่างมี
นัยสําคัญ
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1.1.21 ความเสียงทีเกิดขึน3 จากการกู้ยมื เงิน
ในกรณี ทีกองทรัสต์ CPNREIT ได้ ดําเนินการกู้ยืมเงินตามหลักเกณฑ์ ทีกํ าหนดไว้ ในหนังสือชี ช3 วน กองทรัสต์
CPNREIT อาจมีความเสียงจากการกู้ยืมเงินดังกล่าวได้ เนืองจากการเปลียนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ อัตราดอกเบีย3
ต้ นทุนทางการเงิน และความสามารถในการชําระหนี 3ของคูส่ ญ
ั ญาทีเกียวข้ องทีอาจส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของ
กองทรัสต์ CPNREIT ทําให้ กองทรัสต์ CPNREIT อาจมีสภาพคล่องไม่เพียงพอในการชําระคืนเงินต้ นและ/หรื อดอกเบีย3
รวมถึ งกองทรั ส ต์ CPNREIT อาจมี ค วามเสียงจากความสามารถในการชํ า ระคื น เงิ น ต้ น และ/หรื อ ดอกเบี ย3 ที ลดลง
นอกจากนี 3 กองทรัสต์ CPNREIT อาจมีความเสียงทางการเงินหากมีการชําระคืนเงินกู้ยืมโดยการ Refinance โดยเฉพาะ
อย่างยิงเมือกระแสเงินสดของกองทรัสต์ CPNREIT ลดลงเนืองจากการสิ 3นสุดของสิทธิ 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
3
ยงทีอาจมีต้นทุนดอกเบี 3ยทีเพิมขึ 3น และ
อาจมีผลกระทบต่อการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยทรัสต์ รวมถึงอาจมีความจําเป็ นทีกองทรัสต์ CPNREIT
จะต้ องเพิมทุนโดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิมเติมเพือชําระคืนเงินกู้ยืม
ทัง3 นี 3 กองทรัส ต์ CPNREIT จะใช้ ค วามพยายามในการดํ าเนิน การใด ๆ ที จํ าเป็ นเพื อลดความเสียงดังกล่า ว
อย่างไรก็ ต าม ในการดํ า เนิ น การใด ๆ ดังกล่า ว กองทรั ส ต์ CPNREIT จะดํ า เนิ น การโดยคํ า นึงถึ ง ประโยชน์ ข องผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์เป็ นสําคัญ
1.1.22 ความเสียงจากการทีผู้เช่ าพืน3 ทีในทรั พย์ สินทีกองทรัสต์ CPNREIT ลงทุนจะไม่ ให้ ความยินยอมในการ
เปลียนตัวคู่สัญญาผู้ให้ เช่ าพืน3 ทีเดิมเป็ นกองทรัสต์ CPNREIT
เมือกองทรัสต์ CPNREIT เข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ ในส่วนทีเป็ นศูนย์การค้ าและอาคารสํานักงานของทรัพย์สินทีโอน
จากกองทุนรวม CPNRF มายังกองทรัสต์ CPNREIT และทรัพย์สินทีจะลงทุนเพิมเติมครัง3 ที 1 ผู้เช่าพืน3 ทีในทรัพย์สินที
กองทรัสต์ CPNREIT เข้ าลงทุนต้ องยินยอมให้ มีการเปลียนตัวคู่สญ
ั ญาผู้ให้ เช่าพื 3นทีเป็ นกองทรัสต์ CPNREIT และผู้เช่า
พื 3นทีต้ องชําระค่าเช่าและค่าบริ การให้ แก่กองทรัสต์ CPNREIT ในฐานะผู้ให้ เช่า ทังนี
3 3 หากผู้เช่าพื 3นทีปฏิเสธทีจะให้ ความ
ยินยอมดังกล่าว และไม่ชําระค่าเช่าพื 3นทีให้ แก่กองทรัสต์ CPNREIT กองทรัสต์ CPNREIT อาจมีความเสียงทีจะไม่ได้ รับค่า
เช่าและค่าบริ การพื 3นทีอันเป็ นรายได้ หลักของกองทรัสต์ CPNREIT ซึงจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ ของกองทรัสต์
CPNREIT และต่อความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์
อย่างไรก็ดี ในการแปลงสภาพกองทุนรวมเป็ นกองทรัสต์ และการทีกองทรัสต์ CPNREIT จะเข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ
ทีจะลงทุนเพิมเติมครัง3 ที 1 กองทรัสต์ CPNREIT โดยผู้จัดการกองทรั สต์ และ CPN ในฐานะผู้บริ หารอสังหาริ ม ทรัพ ย์
สําหรับทรัพย์สินส่วนทีเป็ นศูนย์การค้ าและอาคารสํานักงาน จะดําเนินการแจ้ งและอธิบายถึงรายละเอียดทีเกียวข้ องกับ
กองทรัสต์ CPNREIT ให้ ผ้ เู ช่าพื 3นทีได้ รับทราบ เพือประสานงานในการให้ ความยินยอมในการเปลียนคูส่ ญ
ั ญาผู้ให้ เช่าพื 3นที
เป็ นกองทรัส ต์ CPNREIT โดยจะดํ าเนิ น การโดยเร็ วและใช้ ค วามพยายามอย่า งเต็ ม ความสามารถ เพื อให้ ผ้ ูเช่ าพื น3 ที
รับทราบและยินยอมการเปลียนคู่สญ
ั ญาผู้ให้ เช่าพื 3นทีเป็ นกองทรัสต์ CPNREIT ทังนี
3 3 เนืองจากข้ อสัญญาอืน ๆ ทีสําคัญใน
สัญ ญาให้ เช่าพืน3 ทีกับลูกค้ าไม่ได้ เปลียนแปลงจากเดิม รวมถึง CPN ยังคงทําหน้ าทีเป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพ ย์ของ
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กองทรัสต์ CPNREIT ในส่วนทีเป็ นศูนย์การค้ าและอาคารสํานักงาน ดังนัน3 การปฏิเสธทีจะให้ ความยินยอมดังกล่าวจึงมี
โอกาสเกิดขึ 3นได้ น้อย
นอกจากนี 3 หากผู้เช่ า พื น3 ที ปฏิ เสธที จะให้ ความยิ น ยอมในการเปลี ยนตัว ผู้ใ ห้ เช่ า CPN ในฐานะผู้บ ริ ห าร
อสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์ CPNREIT จะทําหน้ าทีแทนกองทรัสต์ CPNREIT ในการจัดเก็บค่าเช่าหรื อผลประโยชน์อืน
ใดตามสัญ ญาจากผู้เช่าพืน3 ที อันเป็ นผลประโยชน์ทีกองทรัสต์ CPNREIT ควรได้ รับซึงกองทุนรวม CPNRF หรื อซีพีเอ็น
พัทยาได้ รับจากผู้เช่าพื 3นทีดังกล่าว โดยกองทุนรวม CPNRF และซีพีเอ็นพัทยาจะดําเนินการส่งมอบผลประโยชน์ดงั กล่าว
คืนให้ แก่กองทรัสต์ CPNREIT ภายในระยะเวลาตามทีกําหนดในสัญญาทีเกียวข้ อง
1.1.23 ความเสียงจากการที CPN เป็ นผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ และผู้มีอาํ นาจควบคุมของผู้จัดการกองทรัสต์
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เพียงรายเดียวและผู้มีอํานาจควบคุมของผู้จดั การกองทรัสต์ คือ CPN โดย CPN ถือหุ้นคิดเป็ น
สัด ส่วนร้ อยละ 99.99 ของจํ า นวนหุ้น ที มีสิท ธิ ออกเสียงทัง3 หมดของผู้จัดการกองทรั ส ต์ ทํ าให้ CPN มี อํ านาจควบคุม
นโยบายทางธุรกิจ การดําเนินงานและการเงินของผู้จดั การกองทรัสต์ได้ ทงหมด
ั3
นอกจากนี 3 ภายหลังจากการแปลงสภาพ
กองทุน รวม CPNRF เป็ นกองทรั ส ต์ CPNREIT แล้ ว เสร็ จ CPN จะเป็ นผู้ถื อ หน่ วยทรั ส ต์ รายใหญ่ ที สุด ของกองทรั ส ต์
CPNREIT ทํ าให้ CPN มี สดั ส่ว นการมี สิท ธิ อ อกเสีย งอย่างมี นัยสําคัญ ในการประชุม ผู้ถื อ หน่วยทรัส ต์ ของกองทรั ส ต์
CPNREIT
อย่างไรก็ตาม การปฏิบตั ิหน้ าทีของผู้จดั การกองทรัสต์จะอยู่ภายใต้ การกํากับดูแลของทรัสตี โดยในการบริ หาร
จัดการกองทรัสต์ CPNREIT ผู้จดั การกองทรัสต์จะต้ องดําเนินการให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดของสัญญาก่อตังทรั
3 สต์ สัญญา
แต่งตัง3 ผู้จัดการกองทรัสต์ และกฎเกณฑ์ ทีเกี ยวข้ อง รวมถึงในการดําเนิ นการของผู้จัดการกองทรัสต์ ได้ มีการแต่งตัง3
กรรมการอิสระในสัดส่วนอย่างน้ อย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทังคณะของผู
3
้ จดั การกองทรัสต์ โดยกรรมการอิสระจะทํา
หน้ าทีในการพิจารณาให้ ความเห็นหรื อให้ ข้อสังเกตเกียวกับรายการกับบุคคลทีเกียวข้ องของกองทรัสต์ CPNREIT หรื อ
รายการทีอาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ รวมทังการได้
3
มาหรื อจําหน่ายไปซึงทรัพย์สนิ ทีมีนยั สําคัญ เพือประโยชน์ของ
ผู้ถื อหน่วยทรัส ต์ รวมถึงให้ คํ าแนะนํ าหรื อ ให้ ความเห็ น ในเรื องที สําคัญ เช่น โครงสร้ างเงิน ทุน นโยบายของผู้จัด การ
กองทรัสต์ นโยบายการควบคุมการปฏิบตั ิงาน ฯลฯ ซึงทําให้ เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุลภายในโครงสร้ างคณะกรรมการ
ของผู้จดั การกองทรัสต์
นอกจากนี 3 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 โดยผู้ถือหน่วยทรัสต์ ทีมีส่วนได้ เสียเป็ นพิเศษในวาระใดทีมีการพิจารณาในทีประชุมจะไม่มีสิทธิ ออกเสียง
ลงคะแนนในวาระดังกล่าว
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1.1.24 ความเสียงจากความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ระหว่ างกองทรั สต์ CPNREIT และกลุ่มบริ ษัทเซ็นทรั 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 3นได้ จากการที CPN
และบริ ษัทในเครื อ (“กลุ่มบริ ษัทเซ็นทรั ลพัฒนา”) ประกอบธุรกิจให้ เช่าและบริ การพื 3นทีภายในศูนย์การค้ าและอาคาร
สํานักงานในหลาย ๆ พื 3นที 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 3นทีสํานักงานหรื อร้ านค้ าลดลง หรื อไม่สามารถขึ 3นอัตราค่าเช่า
ได้
อย่างไรก็ตาม โอกาสทีจะเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์นนมี
ั 3 ไม่มากนัก เนืองจากการตัดสินใจเลือกเช่าพื 3นที
จะขึน3 อยู่กับ ความต้ อ งการของผู้เช่ าแต่ ล ะรายในการเลือ กพื น3 ที ซึงจะขึน3 อยู่กับ ทํ า เลที ตัง3 ของอาคารสํา นัก งานหรื อ
ศูนย์การค้ า และขนาดของพื 3นที รวมทังโครงการต่
3
าง ๆ ของกลุม่ บริ ษัทเซ็นทรัลพัฒนามีความแตกต่างกัน ทังในแง่
3
ของกลุม่
ลูกค้ าเป้าหมาย การให้ บริ การ สถาปั ตยกรรมและการตกแต่ง และทําเลทีตังซึ
3 งล้ วนแต่เป็ นปั จจัยสําคัญในการตัดสินใจเข้ า
ใช้ บ ริ ก ารของลูก ค้ า ผู้เช่าพื น3 ที ดังนัน3 ลูก ค้ าผู้เช่า พื น3 ที จึ งเป็ นผู้กํ าหนดและตัดสิน ใจว่าจะเลือ กเช่ าพื น3 ที ในโครงการ
ศูนย์การค้ าหรื ออาคารสํานักงานโครงการใด ให้ ตรงตามความต้ องการของตนเองเป็ นหลัก
นอกจากนี 3 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
ให้ แก่ CPN อันได้ แก่ ค่านายหน้ าในการหาผู้เช่าพื 3นทีในศูนย์การค้ าและอาคารสํานักงาน (Commission) ค่าธรรมเนียมใน
การเก็ บ ค่าเช่าในนามของกองทรั สต์ CPNREIT ค่า ธรรมเนี ย มบริ หารอสังหาริ ม ทรั พ ย์ ค่า ธรรมเนี ย มพิ เศษเพื อสร้ าง
แรงจูงใจในการบริ หาร (Incentive Fee) โดยมี วัตถุประสงค์ เพื อให้ CPN มีการบริ หารจัดการทรัพ ย์ สินของกองทรัส ต์
CPNREIT ในส่วนทีเป็ นศูนย์การค้ าและอาคารสํานักงาน เพือเพิมรายได้ คา่ เช่าและค่าบริ การ โดยมีการควบคุมต้ นทุนและ
ค่าใช้ จ่ายทีเกียวข้ องให้ อยูใ่ นระดับทีเหมาะสม อันจะช่วยลดความเสียงจากการเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ดงั กล่าว
ได้
นอกจากนี 3 ผู้จดั การกองทรัสต์ ได้ กําหนดแนวทางในการพิจารณาผลการปฏิบตั ิงานของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
โดยผู้จดั การกองทรัสต์สามารถเปลียนผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ได้ ในกรณีดงั ต่อไปนี 3
- กรณี ที อัต ราการเช่ า พื น3 ที เฉลี ยในอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ข องกองทรั ส ต์ CPNREIT ที CPN เป็ นผู้ บริ ห าร
อสังหาริ มทรัพย์ ลดลงตํากว่าร้ อยละ 50 เป็ นระยะเวลาต่อเนืองกันเกินกว่า 3 เดือน ผู้จัดการกองทรัสต์
อาจเสนอให้ ที ประชุ ม ผู้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ พิ จ ารณาและลงมติ ใ ห้ มี ก ารเลิ ก สัญ ญาแต่ ง ตั ง3 ผู้ บริ ห าร
อสังหาริ มทรัพย์ได้ และหากทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์มีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่ากึงหนึงของจํานวน
หน่วยทรัสต์ทงหมดให้
ั3
มีการเลิกสัญญา
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ทัง3 นี 3 อัตราการเช่าพื น3 ที ให้ คํานวณจากจํ านวนพืน3 ทีที ปล่อยเช่าจริ งหารด้ วยพื น3 ทีที สามารถให้ เช่ าได้
ทัง3 หมด โดยจํ านวนพื น3 ทีที ให้ เช่าได้ ทงั 3 หมดไม่รวมพื น3 ที ส่วนกลาง พื น3 ที จัดการประชุม และพื น3 ที ทีไม่
สามารถให้ เช่าได้ ในขณะใดขณะหนึง เนืองจากเหตุสดุ วิสยั หรื อเนืองจากการซ่อมแซมและตกแต่งพื 3นที
ดังกล่าว โดยใช้ ข้อมูลจากรายงานประจําเดือนในการคํานวณอัตราการปล่อยเช่าดังกล่าว
อนึง ในการเข้ าลงทุนในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช ในครัง3 นี 3 กองทรัสต์ CPNREIT อาจมีความเสียงจาก
การแข่งขันจากศูนย์การค้ าภายใต้ การบริ หารงานของกลุม่ บริ ษัทเซ็นทรัลพัฒนา อีก 2 แห่ง ซึงกองทรัสต์ CPNREIT ไม่ได้
ลงทุนในครัง3 นี 3 (อันได้ แก่ ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี และศูนย์การค้ าเซ็นทรัลมารี น่า) รวมถึงในการเข้ าลงทุนใน
โครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช เป็ นการลงทุนในพื 3นทีบางส่วนเท่านัน3 อย่างไรก็ตาม ความเสียงจากประเด็นความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ดงั กล่าวลดลงไปได้ เนืองจากในด้ านของทําเลทีตัง3 ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี มีพื 3นทีทีอยู่
ห่างจากศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช ค่อนข้ างมาก (ประมาณ 60 กิโลเมตร) ทําให้ ศนู ย์การค้ าทังสองแห่
3
งมีกลุม่
ลูก ค้ า (Shoppers) แตกต่า งกัน และไม่ ได้ แ ข่ง ขัน กัน โดยตรง ในขณะที ศูน ย์ ก ารค้ า เซ็ น ทรั ล มารี น่ า (ซึ งอยู่ห่ า งจาก
ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช ประมาณ 2 กิโลเมตร) มีขนาดเล็กกว่าศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช โดย
ศูนย์ การค้ าเซ็นทรัลมารี น่าจะมุ่งเน้ นกลุ่มลูกค้ าทีแตกต่างจากของศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช โดยตาราง
ดังต่อไปนี 3แสดงการเปรี ยบเทียบระหว่างโครงการศูนย์การค้ าทังสามศู
3
นย์
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ตารางเปรียบเทียบศูนย์ การค้ าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช ศูนย์ การค้ าเซ็นทรัล มารีน่า และศูนย์ การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี
ทีตัง3

ศูนย์ การค้ าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช
333/99 หมูท่ ี 9 ตําบลหนองปรื อ อําเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี 20260
-

ศูนย์ การค้ าเซ็นทรัล มารีน่า
78/54 หมู่ 9 ถนนพัทยาสาย 2 ตําบลหนองปรื อ อําเภอ
บางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
ประมาณ 2 กิโลเมตร

ระยะห่ างจาก
ศูนย์ การค้ าเซ็นทรัล
เฟสติวลั พัทยา บีช
แนวคิดของศูนย์
- ศูนย์การค้ าติดชายหาดธรรมชาติทีใหญ่และ
- ศูนย์การค้ าทีตอบสนองกลุม่ ลูกค้ าหลากหลาย ทัง3
นักท่องเทียว ผู้อยูอ่ าศัยในท้ องถิน ผู้เดินทางไป
ครบครันอันประกอบด้ วยศูนย์การค้ าและ
โรงแรม
ประชุมสัมมนาและเดินทางไปพักผ่อนในวันหยุด
- เป็ นศูนย์รวมไลฟ์ สไตล์ของชีวติ แห่งความ
- ลุกค้ าเป้าหมายรวมถึงนักท่องเทียว คนทํางานทีมี
ทันสมัยและความสนุกสนานของเมืองท่องเทียว
กําลังซื 3อปานกลาง วัยรุ่นและครอบครัวในเมือง
ซึงโดดเด่นด้ วยระเบียงชมวิวชายหาดพัทยาได้
พัทยา
360 องศา
- มีลานกิจกรรมบริ เวณหน้ าศูนย์การค้ าทีสร้ าง
สีสนั และชีวิตชีวาให้ แก่ชาวไทยและชาว
ต่างประเทศ
กลุ่มลูกค้ า
นักท่องเทียว คนทํางานทีมีกําลังซื 3อ รวมถึง
นักท่องเทียว คนทํางานทีมีกําลังซื 3อปานกลาง วัยรุ่นและ
เป้าหมาย
ครอบครัวในเมืองพัทยา
ครอบครัวในเมืองพัทยา

ส่วนที 2 หน้ า 1 - 21

ศูนย์ การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี
55/88-89, 55/91 หมูท่ ี 1 ตําบลเสม็ด อําเภอ
เมือง จังหวัดชลบุรี 20000
ประมาณ 60 กิโลเมตร

- ศูนย์การค้ าไลฟ์ สไตล์ ช้ อปปิ ง3 คอม
เพล็กซ์ทีใหญ่ และทันสมัย สมบูรณ์ใน
ตัวเมืองชลบุรี
- มีการออกแบบด้ านสถาปั ตยกรรมทีมี
ความโดดเด่น

ครอบครัว คนทํางานและวัยรุ่นในอําเภอ
เมือง จังหวัดชลบุรี

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท

จุดเด่ น

ศูนย์ การค้ าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช
- เป็ นแหล่งรวมร้ านค้ าแฟชันแบรนด์ดงั ของ
ต่างประเทศมากทีสุดในภาคตะวันออก
- เป็ นศูนย์รวมร้ านอาหารชันนํ
3 ามากทีสุดในภาค
ตะวันออก
- ศูนย์รวมทางธนาคาร รวมถึงบริ การ Private
Banking ในเมืองพัทยา

ศูนย์ การค้ าเซ็นทรัล มารีน่า
เป็ นแหล่งรวมร้ านอาหารไว้ หลากหลาย ครบครัน
ทันสมัย ตอบโจทย์ลกู ค้ ากลุม่ ครอบครัว และ
นักท่องเทียว
มีโซน Market Market ทีมีสนิ ค้ าหลากหลายและ
ทันสมัย
มีคา่ ยโทรศัพท์มือถือครบครัน
มี Nike Factory ทีใหญ่ทีสุดในภาคตะวันออก

-

-

ห้ างสรรพสินค้ า

ห้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรัล

ไม่มี

ซูเปอร์ มาร์ เก็ต

เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์

ไทย เฟเวอริ ท บาย เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และบิ|กซี ซูเปอร์
เซ็นเตอร์
เอสเอฟ ซินีมา่ , ซูเปอร์ สปอร์ ต และไนกี 3 แฟคทอรี สโตร์

ผู้เช่ าหลัก และพืน3 ที เอสเอฟเอ็กซ์ ซินีมา่ , พาวเวอร์ บาย, บีทเู อส, ซูเปอร์
อืน ๆ
สปอร์ ต, ฟู้ดลอฟท์, มาร์ คแอนด์สเปนเซอร์ , H&M,
ZARA, ยูนิโคล่, LazGam และ Hajime Robot
ทีมา: CPN

ส่วนที 2 หน้ า 1 - 22

ศูนย์ การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี
- มีร้านค้ าแฟชันแบรนด์ดงั ทีครบครันมาก
ทีสุดในเมืองชลบุรี
- มีร้านอาหารและร้ านเครื องดืมแบรนด์
ดังทีครบครันมากทีสุดในเมืองชลบุรี
- มีธนาคารและค่ายโทรศัพท์มือถือครบ
ครันมากทีสุดในเมืองชลบุรี
- มีโรงภาพยนตร์ ทีทันสมัยและใหญ่มาก
ทีสุดในเมืองชลบุรี
- มีฟิตเนสทีทันสมัยและใหญ่มากทีสุดใน
เมืองชลบุรี
ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน
ท็อปส์ มาร์ เก็ต และบิ|กซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์

เอสเอฟ ซินีมา่ , เพาเวอร์ บาย, ออฟฟิ ศเมท
และฟิ ตเนส เฟิ ร์ส

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
ในส่วนของพืน3 ทีในศูนย์ การค้ าเซ็น ทรั ลเฟสติวัล พัท ยา บีช ทีกองทรั สต์ CPNREIT ยังไม่ได้ เข้ าลงทุนในพืน3 ที
บางส่วน ซึงเป็ นพื น3 ที ที อยู่ระหว่า งการปรั บ ปรุ งหรื อ มี แ ผนที จะปรั บ ปรุ งโดย CPN เพื อเพิ มศัก ยภาพในเชิ ง พาณิ ช ย์
(Commercial Enhancement) ให้ แก่พื 3นทีดังกล่าว รวมถึงศักยภาพในการแข่งขันของศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา
บีช ในภาพรวม ซึงอาจส่งผลดีต่อพื 3นทีในส่วนทีกองทรัสต์ CPNREIT ลงทุนด้ วย นอกจากนี 3 ทาง CPN จะให้ สิทธิในการ
ปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) ในการลงทุนในพื 3นทีดังกล่าวแก่กองทรัสต์ CPNREIT
ในส่ว นของทรั พ ย์ สิน เดิ ม ของกองทุน รวม CPNRF กลุ่ม บริ ษั ท เซ็ น ทรัล พัฒ นาได้ พัฒ นาและดํ าเนิ น โครงการ
ศูนย์การค้ าทีมีทีตังอยู
3 ่ใกล้ กับทีตังในปั
3 จจุบนั ของทรัพย์สินเดิมของกองทุนรวม CPNRF บางส่วน อันได้ แก่ ศูนย์การค้ า
เซ็นทรัลเฟสติวลั เชียงใหม่ ซึงตังอยู
3 ่ห่างจากโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต ประมาณ 8-11 กิโลเมตร โดย
ตารางดังต่อไปนี 3แสดงการเปรี ยบเทียบระหว่างโครงการศูนย์การค้ าทังสองศู
3
นย์

ส่วนที 2 หน้ า 1 - 23

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
ตารางเปรียบเทียบศูนย์ การค้ าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต และศูนย์ การค้ าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่
ศูนย์ การค้ าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต
ทีตัง3
ระยะห่ างจาก
ศูนย์ การค้ าเซ็นทรัล
พลาซา เชียงใหม่
แอร์ พอร์ ต
แนวคิดของศูนย์

กลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย
จุดเด่ น

ศูนย์ การค้ าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

2 ถนนมหิดล, 252-252/1 ถนนวัวลาย ตําบลหายยา อําเภอเมือง จังหวัด 99, 99/1, 99/2 ถนนซุปเปอร์ ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลําปาง ตําบลฟ้ าฮ่าม อําเภอเมือง
เชียงใหม่ 50100
จังหวัดเชียงใหม่ 50000
ประมาณ 8-11 กิโลเมตร

ศูนย์การค้ าและศูนย์รวมความบันเทิงสําหรับครอบครัว

ศูนย์การค้ าทีดีทีสุดสําหรับนักท่องเทียวและคนทันสมัย

กลุม่ เป้าหมายหลัก: ครอบครัว
กลุม่ เป้าหมายย่อย: คนทํางานและนักท่องเทียว
- ทําเลทีตังเดิ
3 นทางสะดวก และอยูใ่ กล้ ทา่ อากาศยานนานาชาติเชียงใหม่
- เป็ นศูนย์ การค้ าทีมี ร้านค้ าหลากหลายและครบครันทีสุดแห่งหนึงใน
เชียงใหม่
- มีผ้ ูเช่าหลักทีแข็งแกร่ ง ได้ แก่ ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน ท็อปส์ มาร์ เก็ต
และโรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
- มีโซนร้ านค้ าสําหรับกลุ่มนักท่องเทียวทีมีสินค้ าให้ เลือกอย่างครบครัน
และสะดวกสบาย ได้ แ ก่ Northern Village ซึงจํ า หน่า ยสินค้ า ของที
ระลึก และหัตถกรรมพืน3 เมืองทีมีชือเสียงของทางภาคเหนือ และกาด
หลวง แอร์ พอร์ ต ซึงจําหน่ายอาหารพื 3นเมืองและของฝาก
- มี อ าคารอเนกประสงค์ ข นาดใหญ่ ที สามารถใช้ จัด งานประชุม หรื อ
กิจกรรมต่าง ๆ

กลุม่ เป้าหมายหลัก: คนทํางาน
กลุม่ เป้าหมายย่อย: ครอบครัวและนักท่องเทียว
- ศูน ย์ ก ารค้ า ที ตัง3 อยู่ใกล้ กับ ถนนซุ ป เปอร์ ไฮเวย์ แ ละถนนที เชื อมโยงไปยัง
จังหวัดใกล้ เคียง
- เป็ นศูนย์การค้ าทีรวบรวมแบรนด์สินค้ าทังของไทยและต่
3
างประเทศ รวมถึง
ร้ านอาหารไว้ มากมาย
- มี ผ้ ูเช่ า หลัก ที แข็ ง แกร่ ง ได้ แ ก่ ห้ างสรรพสิ น ค้ า เซ็ น ทรั ล กรุ ง ศรี ไอแมกซ์
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
- มีลานกิจกรรมกลางแจ้ งขนาดใหญ่กว่า 4,500 ตารางเมตร

ส่วนที 2 หน้ า 1 - 24

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

ศูนย์ การค้ าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

- เป็ นแหล่งรวมธนาคารทีมีความครบครันทีสุดแห่งหนึงในเชียงใหม่
ห้ างสรรพสินค้ า
ซูเปอร์ มาร์ เก็ต
ผู้เช่ าหลัก และพืน3 ที
อืน ๆ

ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน
ห้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรัล
ท็อปส์ มาร์ เก็ต
เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์
โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนเี พล็กซ์, บ้ านแอนด์บียอนด์, กาดหลวง และอาคาร กรุงศรี ไอแมกซ์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์, ออฟฟิ ศเมท และ Sub-zero Ice Skate Club
อเนกประสงค์

ทีมา: CPN
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ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
ทังนี
3 3 การที CPN มีการพัฒนาโครงการศูนย์การค้ าในพื 3นทีใกล้ เคียงกันในบางพื 3นที เนืองจาก CPN เห็นว่าพื 3นที
ดังกล่าวมีพฒ
ั นาการทางเศรษฐกิจและศักยภาพทางธุรกิจในระยะยาวทีดี อันเป็ นผลจากเนืองจากพื 3นทีมีการพัฒนาการ
ทางเศรษฐกิจและสังคม และมีความเจริ ญมากขึ 3นอย่างต่อเนือง ทําให้ จํานวนประชากรและกําลังซื 3อของประชากรในพื 3นที
ดังกล่าวและพื 3นทีใกล้ เคียงกัน เพิมมากขึ 3นอย่างต่อเนือง เช่นกัน โดยฝ่ ายบริ หารของ CPN และทีมงานได้ มีการศึกษาและ
ประเมินปั จจัยทีเกียวข้ อง และเห็นว่าการพัฒ นาและก่อสร้ างโครงการศูนย์ การค้ าใหม่ในพืน3 ทีใกล้ เคียงกับโครงการ
ศูนย์การค้ าทีมีอยูเ่ ดิม จะไม่กระทบต่อความต้ องการเช่าพื 3นที (Cannibalization) ในโครงการทีมีอยูเ่ ดิม เนืองจากมีความ
ต้ องการเช่าพื 3นทีในระยะยาวทีเพียงพอสําหรับทังโครงการที
3
มีอยูเ่ ดิมและโครงการทีจะพัฒนาและก่อสร้ างเพิมเติม
1.1.25 ความเสียงจากการที CENTEL ซึงเป็ นนิ ติบุคคลทีมีความเกียวข้ องกับ CPN มีการบริ หารโรงแรมใน
พืน3 ทีใกล้ เคียงกับโรงแรมฮิลตัน พัทยา
CENTEL ซึงเป็ นนิติบคุ คลทีเกียวข้ องกับ CPN มีการบริ หารโครงการโรงแรมในพื 3นทีใกล้ เคียงกับทีตังของโรงแรม
3
ฮิลตัน พัทยา ซึงอาจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจระหว่างโรงแรมฮิลตัน พัทยา และโรงแรม
ทีบริ หารงานโดย CENTEL อย่างไรก็ดี เนืองจากหลังจากทีกองทรัสต์ CPNREIT เข้ าลงทุนในทรัพย์สินทีจะลงทุนเพิมเติม
ครัง3 ที 1 ซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล ซึงเป็ นผู้เช่าช่วงทรัพย์ สินหลักส่วนทีเป็ นโรงแรม จะแต่งตัง3 กลุ่มฮิ ลตัน (ซึงไม่ได้ เป็ นนิติ
บุคคลทีมีความเกียวข้ องกับ CPN และ CENTEL) เป็ นผู้บริ หารโรงแรมฮิลตัน พัทยา โดยกลุม่ ฮิลตันจะมีอํานาจและหน้ าที
ในการดํ าเนิ น กิ จการและบริ ห ารจัด การโรงแรม ตามข้ อ กํ าหนดและเงื อนไขของสัญ ญาจ้ างบริ ห ารโรงแรม โดยการ
ดําเนิ น การของกลุ่ม ฮิ ล ตันจะมี ค วามเป็ นอิ สระและแยกจาก CPN และ CENTEL โดยสัญ ญาว่าจ้ างกลุ่ม ฮิ ล ตัน เป็ น
ผู้บริ หารโรงแรมนันมี
3 การกําหนดค่าธรรมเนียมการบริ หารจัดการโรงแรมทีสร้ างแรงจูงใจให้ กลุ่มฮิ ลตันบริ หารจัดการ
โรงแรมฮิลตัน พัทยา เพือให้ ทรัพย์สินหลักดังกล่าวมีผลประกอบการและกระแสเงินสดจากการดําเนินงานในระดับทีดี
อย่างต่อเนือง
ทังนี
3 3 ข้ อมูลทีแสดงไว้ ในหน้ าถัดไปแสดงการเปรี ยบเทียบระหว่างโรงแรมฮิลตัน พัทยา และโรงแรมในบริ เวณ
ใกล้ เคียงทีบริ หารงานโดย CENTEL โดยมีข้อสังเกตทีสําคัญดังต่อไปนี 3
1) ทุก โรงแรมที CENTEL เป็ นเจ้ าของ และ/หรื อ เป็ นผู้บ ริ ห าร ในพื น3 ที ใกล้ เคี ย งกับ โรงแรมฮิ ล ตัน พัท ยา
(ยกเว้ นโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์มิราจบีชรี สอร์ ท พัทยา) เป็ นโรงแรมทีมีกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายคนละระดับกับ
โรงแรม ฮิลตัน พัทยา โดยลูกค้ าของโรงแรม ฮิลตัน พัทยา จะมีความสามารถในการใช้ จ่ายทีสูงกว่า ซึง
สะท้ อนในราคาค่าห้ องพักตามเกรดทีต่างกัน
2) โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์มิราจบีชรี สอร์ ท พัทยา มีกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมาย ตําแหน่งทางการตลาด และจุดเด่นที
แตกต่างกันกับโรงแรม ฮิลตัน พัทยา โดยโรงแรมดังกล่าวเน้ นแนวคิดความสนุกสนานในธีม Lost World
โดยจะเน้ นการเป็ นสถานทีสําหรับครอบครัวและมีสวนนํ 3าขนาดใหญ่ภายในโรงแรมเป็ นของตัวเอง ในขณะ
ทีโรงแรมฮิ ลตัน พัทยา มีดีไซน์หรู ทีได้ รับการตกแต่งอย่างสวยงามมีระดับ ตังอยู
3 ่ใจกลางเมืองพัทยาบน
ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช ทีสามารถเห็นทัศนียภาพพาโนรามาทีสวยงามของโค้ งอ่าวพัทยา
และจะเน้ นลูกค้ าธุรกิจและนักท่องเทียวจากประเทศเอเชีย

ส่วนที 2 หน้ า 1 - 26

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
ดังนัน3 โรงแรมฮิลตัน พัทยาและโรงแรมในพื 3นทีใกล้ 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)

ส่วนที 2 หน้ า 1 - 27

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
ตารางเปรียบเทียบโรงแรมฮิลตัน พัทยา และโรงแรมในบริเวณใกล้ เคียงทีบริหารงานโดย CENTEL
โรงแรม

ระดับ

จํานวนห้ อง

โรงแรมฮิลตัน พัทยา

5 ดาว

302

โรงแรมเซ็นทาราแก
รนด์มิราจบีชรี สอร์ ท
พัทยา
โรงแรมเซ็นทาราแก
รนด์พระตําหนักรี สอร์ ท
พัทยา
โรงแรมเซ็นทารา พัทยา

5 ดาว

555

5 ดาว

161

4 ดาว

152

โรงแรมเซ็นทาราโนวา
โฮเทล แอนด์ สปา
พัทยา
โรงแรมเซ็นทรา อาซัวร์
พัทยา

4 ดาว

79

4 ดาว

96

โรงแรมเซ็นทราอเวนิว

Value

51

จุดเด่ น

เจ้ าของ/
รับจ้ างบริหาร
333/99 และ 333/101 หมู่ เป็ นเจ้ าของโดย
9 ถนนพัทยาสาย 1 ตําบล CPN และบริ หาร
หนองปรื อ อําเภอบางละมุง โดยกลุม่ ฮิลตัน
277 หมู่ 5 ตําบลนาเกลือ
เจ้ าของและ
อําเภอบางละมุง
บริ หารโดยกลุม่
CENTEL
พระตําหนัก ซอย 5 พัทยา
บริ หารโดยกลุม่
CENTEL
ทีตัง3

โรงแรมดีไซน์ หรู ทีได้ รับการตกแต่งอย่างสวยงามมีระดับ ตัง3 อยู่ใจกลางเมือง
พัทยาบนศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช ทีสามารถเห็นทัศนียภาพพา
โนรามาทีสวยงามของโค้ งอ่าวพัทยา และมีสงอํ
ิ านวยความสะดวกทีครบครัน
เซ็นทาราแกรนด์ มิราจบี ชรี สอร์ ท พัทยา เป็ นรี สอร์ ท ระดับห้ าดาวที มีแนวคิ ด
ความสนุ ก สนานในธี ม Lost World เป็ นสถานที สํ า หรั บ ครอบครั ว โรงแรม
ประกอบด้ วยสวนนํ 3าขนาดใหญ่ สถานทีจัดงานและห้ องประชุมจํานวนมาก
โรงแรมตังอยู
3 ่ทางตอนใต้ สุดของเมืองพัทยา ในเขตทีอยู่อาศัยทีสงบและห่าง
เพียงไม่กีก้ าวจากชายหาดโรงแรมมีการตกแต่งทีทันสมัยในรู ปแบบโลกใต้ ท้อง
ทะเล รวมถึงสระว่ายนํ 3าและจากุซซีบนดาดฟ้ า
โรงแรมตัง3 อยู่ใจกลางเมือ งพัท ยา มี การออกแบบที ร่ วมสมัย พร้ อมห้ องออก 78/140 หมู่ 9ตําบลหนอง
กําลังกายและสระว่ายนํ 3าขนาดใหญ่
ปรื อ อําเภอบางละมุง
โรงแรมตังอยู
3 ใ่ จกลางเมืองพัทยา มีจดุ เด่นคือสปาเซ็นวารี
80/167 ตําบลหนองปรื อ
อําเภอบางละมุง
โรงแรมตังอยู
3 ่บริ เวณพัทยากลาง ประกอบด้ วยสระว่ายนํ 3าทีกว้ างขวางและสระ
ว่ายนํ 3าสําหรับเด็ก มีสวนบนชันดาดฟ้
3
าสําหรับการพบปะสังสรรค์ โรงแรมตังอยู
3 ่
ไม่ไกลจากแหล่ง ช็อปปิ ง3 และถนนคนเดิน
โรงแรมเป็ นโรงแรมขนาดไม่ใหญ่ตงอยู
ั 3 ่ใจกลางพัทยา สูงแปดชัน3 ให้ บรรยากาศ
สดใสและทันสมัย ตังอยู
3 ไ่ ม่ไกลจากชายหาดพัทยา

ส่วนที 2 หน้ า 1 - 28

บริ หารโดยกลุม่
CENTEL
บริ หารโดยกลุม่
CENTEL

198/31 หมู่ 9 ตําบลหนอง
ปรื อ อําเภอบางละมุง

บริ หารโดยกลุม่
CENTEL

198/30 หมู่ 9 ตําบลหนอง
ปรื อ อําเภอบางละมุง

บริ หารโดยกลุม่
CENTEL

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
โรงแรม

ระดับ

จํานวนห้ อง

Value

282

จุดเด่ น

ทีตัง3

โรงแรมตกแต่งในรู ปแบบรี สอร์ ท มีสระว่ายนํ 3าขนาดใหญ่ทีโอบล้ อมด้ วยสวนป่ า 98/2 หมู่ 1 ชัยพฤกษ์ สาย
สไตล์ทรอปิ คอล และสายนํา3 ตก มีพืน3 ทีใช้ สอยขนาดใหญ่ มีโซนความบันเทิง 2 นาจอมเทียน
ของเด็ก ๆ
ทีมา: แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) รายงานประจําปี (แบบ 56-2) ประจําปี 2559 ของ CENTEL และ website ของโรงแรมในเครื อ CENTEL
โรงแรมเซ็นทรามารี ส
รี สอร์ ท จอมเทียน

ส่วนที 2 หน้ า 1 - 29

เจ้ าของ/
รับจ้ างบริหาร
บริ หารโดยกลุม่
CENTEL

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
1.2

ความเสียงเกียวกับความสามารถในการใช้ ประโยชน์ จากทรัพย์ สินทีกองทรัสต์ CPNREIT เข้ าลงทุน

1.2.1

ความเสียงจากกรณีการถูกเวนคืนทีดิน

ทรัพย์สินทีกองทรัสต์ CPNREIT เข้ าลงทุน อาจมีความเสียงทีจะถูกเวนคืนได้ ตามนโยบายของรัฐในช่วงเวลา
ใด ๆ ระหว่างระยะเวลาทีกองทรัสต์ CPNREIT ลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว ซึงค่าชดเชยใด ๆ ทีกองทรัสต์ CPNREIT จะ
ได้ รับเพือชดเชยความเสียหายจากการถูกเวนคืน ดังกล่าว อาจเป็ นจํ านวนตํากว่ามูลค่าทรัพย์ สินสุทธิ ตามบัญ ชี ของ
กองทรั ส ต์ CPNREIT ดังนัน3 ผู้ถื อ หน่ว ยทรั ส ต์ จึ งมี ค วามเสียงที จะไม่ ได้ รับ ผลตอบแทนจากทรั พ ย์ สิน ของกองทรั ส ต์
CPNREIT ตามทีได้ ประมาณการไว้
1.2.2

อสังหาริ มทรั พย์ ทีกองทรั สต์ CPNREIT ลงทุนอยู่ภายใต้ บังคับของหลักเกณฑ์ ทางกฎหมายเกียวกับ
สิงแวดล้ อม โดยการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ทางกฎหมายดังกล่ าวอาจส่ งผลให้ กองทรั สต์ CPNREIT มี
ค่ าใช้ จ่ายและภาระความรับผิดหลายด้ าน

อสังหาริ มทรัพย์ทีกองทรัสต์ CPNREIT ลงทุน อยูภ่ ายใต้ บงั คับของหลักเกณฑ์ทางกฎหมายเกียวกับสิงแวดล้ อม
ได้ แก่ กฎหมายด้ านสุขอนามัย กฎหมายเกียวกับการควบคุมมลภาวะทางอากาศ มลภาวะทางนํ 3า การทิ 3งของเสีย และการ
ควบคุมมลภาวะทางเสียง ซึงภายใต้ กฎหมายเหล่านี 3 เจ้ าของอสังหาริ มทรัพย์หรื อผู้ทีควบคุมการดําเนินการและการใช้
ประโยชน์อสังหาริ มทรัพย์อาจมีความรับผิด ซึงรวมถึงโทษปรับหรื อโทษจําคุกหากฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ดังกล่าว นอกจากนี 3 กองทรัสต์ CPNREIT อาจต้ องมีภาระค่าใช้ จ่ายในการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ทางกฎหมายดังกล่าว
เหล่านี 3 หากมี การปนเปื 3อนหรื อเกิ ดมลภาวะต่าง ๆ หรื อ หากไม่ส ามารถแก้ ไขมลภาวะต่าง ๆ ที เกิ ดขึน3 อาจส่งผลให้
กองทรัสต์ CPNREIT มีความรับผิด หรื ออาจส่งผลกระทบทางลบอย่างมีนยั สําคัญในการนําอสังหาริ มทรัพย์ทีกองทรัสต์
CPNREIT ลงทุนออกให้ เช่าและให้ ใช้ พื 3นที
นอกจากนี 3 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
3 การแก้ ไขเพิมเติม ดังนัน3
จึงมี ความเสียงในกรณี ทีมีการแก้ ไขเพิ มเติมข้ อกํ าหนดทางกฎหมายหรื อหลักเกณฑ์ ทีเกียวข้ องด้ านสิงแวดล้ อม การ
ดําเนินการเพือให้ อสังหาริ มทรัพย์เป็ นไปตามหรื อสอดคล้ องกับข้ อกําหนดทางกฎหมายหรื อหลักเกณฑ์ทีเกียวข้ องด้ าน
สิงแวดล้ อมตามทีได้ มี การแก้ ไขเพิ มเติม อาจเพิ มภาระด้ านค่าใช้ จ่ายและส่งผลกระทบต่อฐานะการเงิ น และผลการ
ดําเนินงานของกองทรัสต์ CPNREIT ได้
1.2.3

ความเสียงเกียวกับภัยธรรมชาติ อุบัติภยั และการก่ อวินาศกรรม

การเกิดภัยธรรมชาติ อุบตั ิภยั และการก่อวินาศกรรม แม้ จะมีโอกาสเกิดขึ 3นไม่บ่อยนัก แต่หากเกิดขึ 3นในบริ เวณ
ที ตัง3 อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ที กองทรั ส ต์ CPNREIT เข้ า ลงทุน นอกจากจะสร้ างความเสี ย หายต่ อ ทรั พ ย์ สิ น ของกองทรั ส ต์
CPNREIT แล้ ว จะยังก่อให้ เกิดความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สนิ ของผู้เช่าและผู้มาซื 3อสินค้ าหรื อใช้ บริ การในโครงการของ
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
ส่วนที 2 หน้ า 1 - 30

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
ไว้ สําหรับอสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์ CPNREIT แต่การก่อสร้ างทรัพย์สินทีเช่าขึ 3นใหม่หรื อการซ่อมแซมส่วนทีได้ รับ
ความเสียหายหนัก อาจมีภาระค่าใช้ จ่ายสูงและใช้ ระยะเวลาในการดําเนินการนาน ซึงอาจทําให้ กองทรัสต์ CPNREIT
สูญเสียรายได้ อย่างมีนยั สําคัญตลอดช่วงระยะเวลาดังกล่าว และมีผลกระทบต่อผลการดําเนินงานและสถานะทางการเงิน
ของกองทรัสต์ CPNREIT
อย่างไรก็ดี กองทรัสต์ CPNREIT ได้ จัดให้ มีการประกันความเสียงภัยในทรัพย์ สิน (All Risks Insurance) โดย
กําหนดให้ กองทรัสต์ CPNREIT เป็ นผู้รับผลประโยชน์ตามสัดส่วนการครอบครองพื 3นทีทังหมดภายในอสั
3
งหาริ มทรัพย์ที
กองทรัสต์ CPNREIT ลงทุน การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) โดยกําหนดให้ กองทรัสต์
CPNREIT เป็ นผู้รับผลประโยชน์ตามสัดส่วนรายได้ ทงหมดภายในอสั
ั3
งหาริ มทรัพย์ทีกองทรัสต์ CPNREIT ลงทุน และการ
ประกันภัยการก่อการร้ าย (Political Violence Insurance) โดยกําหนดให้ กองทรัสต์ CPNREIT เป็ นผู้รับผลประโยชน์ตาม
สัดส่วนการครอบครองพื 3นที และ/หรื อรายได้ ทงหมดภายในอสั
ั3
งหาริ มทรัพย์ทีกองทรัสต์ CPNREIT ลงทุน เพือคุ้มครอง
ความเสียหายทีอาจเกิ ดขึน3 นอกจากนี 3 กองทรัสต์ CPNREIT ยังได้ จัดให้ มี การประกันความรับ ผิดต่อบุคคลภายนอก
(Public Liability Insurance) เพือป้องกันความเสียงทีอาจเกิ ดขึ 3นจากความรับผิดต่อบุคคลภายนอกผู้มาใช้ บริ การใน
ทรัพย์สนิ ด้ วย ซึงผู้จดั การกองทรัสต์ เห็นว่าการจัดให้ มีการประกันดังกล่าวข้ างต้ นมีความเพียงพอและเหมาะสม เนืองจาก
การประกัน ความเสี ยงภัย ในทรั พ ย์ สิน มี ก ารกํ า หนดมูล ค่า ทดแทนให้ เพี ย งพอสํ า หรั บ การก่ อ สร้ างโครงการขึน3 ใหม่
(Replacement Cost) ที ไม่รวมค่าที ดิน รวมทัง3 การประกันภัยธุรกิ จหยุดชะงักมีการคุ้มครองทีครอบคลุม ค่าเฉลียของ
รายได้ ตลอดระยะเวลา 36 เดือน ซึงเป็ นระยะเวลาสูงสุดทีคาดว่าจะต้ องใช้ ในการดําเนินการก่อสร้ างโครงการขึ 3นใหม่ โดย
ทีมีการกําหนดมูลค่าทดแทนดังกล่าวในการต่อกรมธรรม์ประกันภัยทุกปี
ทังนี
3 3 ในกรณีทีอสังหาริ มทรัพย์ทีกองทรัสต์ CPNREIT ลงทุน ได้ รับความเสียหายทังหมดหรื
3
ออย่างมีนยั สําคัญ
จนไม่อาจใช้ ทรัพย์สนิ ดังกล่าวเพือประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจต่อไปได้ คูส่ ญ
ั ญาทังสองฝ่
3
ายตกลงทีจะสร้ างทรัพย์สนิ ทีเช่า
ขึ 3นใหม่ด้วยค่าใช้ จ่ายร่ วมกัน ซึงผู้ให้ เช่า ได้ แก่ CPN และ/หรื อนิติบุคคลทีเกียวข้ องกับ CPN จะเป็ นผู้รับผิดชอบในการ
ก่อสร้ างให้ แล้ วเสร็ จภายใน 3 ปี นับแต่เกิดความเสียหายดังกล่าว โดยค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ทีใช้ ในการก่อสร้ างดังกล่าวจะแบ่ง
กันตามสัดส่วนพื 3นทีทีครอบครองขณะเกิดความเสียหาย แต่ไม่เกินกว่าจํานวนเงินค่าสินไหมทดแทนพื 3นฐานทีกองทรัสต์
CPNREIT และ/หรื อผู้ให้ เช่าได้ รับมาจากบริ ษัทประกันภัยแล้ วแต่กรณี หากค่าใช้ จ่ายทีเกียวข้ องกับการก่อสร้ าง และ/หรื อ
ซ่อมแซมทรัพย์ สินทีเช่าดังกล่าวมีจํานวนเกิ นกว่าเงินค่าสินไหมทดแทนพืน3 ฐานทีคู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายได้ รับ กองทรัสต์
CPNREIT มีทางเลือกทีจะ (1) รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายส่วนเกินดังกล่าวตามสัดส่วนการครอบครองพื 3นที ซึงเมือกองทรัสต์
CPNREIT ได้ รับความเห็ นชอบจากผู้ถื อหน่วยทรัส ต์ ให้ ดําเนินการดังกล่าวแล้ ว กองทรัสต์ CPNREIT จะชํ าระคืนเงิ น
ค่าใช้ จ่ายทีใช้ ในการก่อสร้ างส่วนเกินดังกล่าวทีผู้ให้ เช่าทดรองจ่ายไป ภายใน 6 เดือนนับจากวันทีเปิ ดให้ บริ การพื 3นทีใน
ทรัพย์สินทีสร้ างหรื อซ่อมแซมขึ 3นใหม่ หรื อ (2) ยินยอมลดสัดส่วนการครอบครอบพื 3นทีในทรัพย์สินทีเช่า โดยกองทรัสต์
CPNREIT ไม่ ต้ อ งชํ า ระค่ า ใช้ จ่ า ยในการก่ อ สร้ างเพิ มเติ ม ให้ แ ก่ ผ้ ูใ ห้ เช่ า แต่ อ ย่ า งใด อย่ า งไรก็ ดี ในการนี 3 กองทรั ส ต์
CPNREIT สงวนสิทธิ ที จะเสนอการดํ าเนิ น การดังกล่าวเพื อให้ ทีประชุม ผู้ถือหน่วยทรั สต์ ของกองทรั ส ต์ CPNREIT ได้
พิจารณาอนุมตั ิก่อนการใช้ สทิ ธิดงั กล่าวของกองทรัสต์ CPNREIT
อย่างไรก็ดี แม้ ว่ากองทรัสต์ CPNREIT ตกลงทีจะชําระค่าใช้ จ่ายทีใช้ ในการก่อสร้ างเพิมเติมตามวรรคก่อน เพือ
ดํารงสัดส่วนการครอบครองพื 3นทีในทรัพย์สินทีเช่า กองทรัสต์ CPNREIT อาจมีโอกาสทีจะได้ รับค่าเช่าเพิมขึ 3น เนืองจาก
ทรัพย์สินทีเช่าทีสร้ างขึ 3นใหม่นนมี
ั 3 ความทันสมัย กองทรัสต์ CPNREIT จึงอาจจัดเก็บค่าเช่าได้ ในอัตราทีเพิมขึ 3น และอาจมี
ส่วนที 2 หน้ า 1 - 31

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
พื 3นทีทีจะนําออกให้ เช่าเพือจัดหาผลประโยชน์เพิมขึ 3น อย่างไรก็ดี หากทางกองทรัสต์ CPNREIT ยินยอมทีจะลดสัดส่วน
การครอบครองพื 3นทีลง โดยไม่ต้องการชําระค่าใช้ จ่ายทีใช้ ในการก่อสร้ างเพิมเติมให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่า หรื อในกรณีทีกองทรัสต์
CPNREIT และผู้ให้ เช่าตกลงทีจะก่อสร้ างทรัพย์สนิ ทีเช่าขึ 3นใหม่ในรูปแบบเดิม และด้ วยงบประมาณเพียงเท่ากับค่าสินไหม
ทดแทนพื น3 ฐานที กองทรัสต์ CPNREIT และผู้ให้ เช่าได้ รับ จากบริ ษั ทประกันภัย โดยไม่ต้ องการชํ าระค่าใช้ จ่ายในการ
ก่อสร้ างเพิมเติม ก็อาจทําให้ ทรัพย์สินทีเช่ามีพืน3 ทีลดลงเนืองจากความผันผวนของค่าใช้ จ่ายในการก่อสร้ าง ส่งผลให้
สัดส่วนการครอบครองพื 3นทีของกองทรัสต์ CPNREIT ลดลง ด้ วยเหตุดงั กล่าว กองทรัสต์ CPNREIT จึงอาจได้ รับค่าเช่า
ลดลงเนืองจากสัดส่วนพื 3นทีทีกองทรัสต์ CPNREIT ครอบครองลดลง แต่ในทางกลับกัน แม้ วา่ สัดส่วนการครอบครองพื 3นที
จะลดลง แต่กองทรัสต์ CPNREIT ก็อาจจะได้ รับค่าเช่าในอัตราทีสูงขึ 3น เนืองจากทรัพย์สนิ ทีเช่าเป็ นทรัพย์สนิ ทีสร้ างขึ 3นใหม่
และเป็ นทีน่าสนใจแก่ผ้ เู ช่าพื 3นที ทําให้ กองทรัสต์ CPNREIT สามารถจัดเก็บค่าเช่าได้ ในอัตราทีเพิมสูงขึ 3นได้
1.2.4

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 าประกัน ภัย ที คุ้ม ครองความเสียงบางประเภทที อาจเกิ ด ขึน3 หรื อ แม้ ว่า กองทรั ส ต์ CPNREIT จะสามารถจัด หา
ประกันภัยได้ แต่อตั ราเบี 3ยประกันอาจไม่ค้ มุ กับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจทีกองทรัสต์ CPNREIT จะได้ รับ หรื อกองทรัสต์
CPNREIT อาจไม่สามารถใช้ สทิ ธิเรี ยกร้ องตามทีระบุไว้ ในกรมธรรม์ประกันภัยทีเกียวข้ องได้ ไม่วา่ ทังหมดหรื
3
อบางส่วน หรื อ
อาจเกิดความล่าช้ าในการชดเชยความเสียหายตามกรมธรรม์ ประกันภัยดังกล่าว โดยทีไม่ใช่ความผิดของกองทรัสต์
CPNREIT หรื อกองทรัสต์ CPNREIT อาจมีความเสียงจากความสูญเสียทางการเงิน เมือเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงทีกองทรัสต์
CPNREIT อาจไม่ได้ รับการชดเชยความเสียหายอย่างเพียงพอ หรื อไม่สามารถจัดให้ มีการประกันภัยประเภทดังกล่าวได้
อันอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลตอบแทนทีผู้ถือหน่วยทรัสต์คาดว่าจะได้ รับ
อย่างไรก็ ต าม ผู้จัด การกองทรั ส ต์ จ ะดํ า เนิ น การให้ ก องทรั ส ต์ CPNREIT เป็ นผู้รับ ผลประโยชน์ ภายใต้ ก าร
ประกันภัยทีมีอยู่เดิม ของทรัพย์ สินทีกองทรัสต์ CPNREIT เข้ าลงทุน เพือให้ กองทรัสต์ CPNREIT ได้ รับการประกันภัย
ทรัพ ย์ สินสําหรั บความเสียงทุกประเภท การประกันภัยความรับ ผิด ชอบต่อ บุค คลภายนอก และการประกัน ภัย ธุรกิ จ
หยุดชะงัก โดยในส่วนของการประกันภัยทรัพย์สินสําหรับความเสียงทุกประเภท จะกําหนดวงเงินเอาประกันไม่ตํากว่า
มูลค่าต้ นทุนทดแทนทีไม่รวมค่าทีดิน ซึงผู้จดั การกองทรัสต์มีความเห็นว่าการกําหนดวงเงินประกันไม่ตํากว่ามูลค่าทดแทน
ทีไม่รวมค่าทีดิน ตลอดระยะเวลาการเช่า แม้ ว่าอายุของสัญญาเช่าจะเหลือน้ อยลง มีความสมเหตุสมผล เพราะมูลค่า
ทดแทนดังกล่าวน่าจะเพียงพอสําหรับการก่อสร้ างโครงการขึ 3นใหม่หากเกิดความเสียหายกับโครงการทังหมด
3
สําหรับการประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก บุคคลทีสามทีได้ รับความเสียหายจะเป็ นผู้รับผลประโยชน์
โดยจะกํ าหนดวงเงิ น ประกัน ตามที กองทรั ส ต์ CPNREIT เห็ น ว่า เหมาะสม ในขณะที การประกัน ภัย ธุ รกิ จ หยุด ชะงัก
กองทรัสต์ CPNREIT จะกําหนดวงเงินเอาประกันทีกองทรัสต์ CPNREIT เห็นว่าเหมาะสมและเพียงพอในการชดเชยการ
สูญเสียรายได้ ของกองทรัสต์ CPNREIT ระหว่างการซ่อมแซมหรื อก่อสร้ างทรัพย์สินขึ 3นใหม่ โดยกองทรัสต์ CPNREIT จะ
เป็ นผู้รับประโยชน์ตามสัดส่วนรายได้ ทงหมดภายในอสั
ั3
งหาริ มทรัพย์ทีกองทรัสต์ CPNREIT เข้ าลงทุน
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1.2.5

อสังหาริ มทรั พย์ ทีกองทรั สต์ CPNREIT ถือครองนั น3 อาจมีค่าใช้ จ่ายเกียวกับอสังหาริ มทรั พย์ รวมทัง3
ค่ าใช้ จ่ายในการดําเนินการต่ าง ๆ เพิมมากขึน3

ความสามารถของกองทรัสต์ CPNREIT ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์อาจได้ รับผลกระทบ
ทางลบหากค่าใช้ จ่ายเกียวกับอสังหาริ มทรัพย์และค่าใช้ จ่ายในการดําเนินการต่าง ๆ เพิมขึ 3น โดยรายได้ ไม่เพิมขึ 3นตามหรื อ
เพิมขึ 3นในอัตราทีน้ อยกว่า
ปั จจัยทีอาจส่งผลให้ คา่ ใช้ จ่ายเกียวกับอสังหาริ มทรัพย์และค่าใช้ จ่ายในการดําเนินการเพิมสูงขึ 3นได้ แก่
-

การเพิมขึ 3นของค่าใช้ จ่ายในการบํารุงรักษา
การเพิมขึ 3นของภาษี ทีเกียวข้ องกับอสังหาริ มทรัพย์ รวมทังค่
3 าธรรมเนียมอืน ๆ ตามกฎหมาย
การเปลียนแปลงกฎหมาย กฎระเบียบ ข้ อบังคับ รวมทังนโยบายของรั
3
ฐบาลซึงจะเพิมค่าใช้ จ่ายในการ
ปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้ อบังคับ และนโยบายทีเปลียนแปลงนัน3
การเพิมขึ 3นของค่าใช้ จ่ายสาธารณูปโภค
การเพิมขึ 3นของค่าบริ การสําหรับผู้รับจ้ างช่วง (ถ้ ามี)
การเพิมขึ 3นของอัตราเงินเฟ้ อ
การเพิมขึ 3นของเบี 3ยประกันภัย
ความเสียหายหรื อความชํารุดบกพร่องของอสังหาริ มทรัพย์ซงต้
ึ องมีการแก้ ไข โดยต้ องใช้ คา่ ใช้ จ่ายในการ
ดํ าเนิ น การ และค่าใช้ จ่า ยในการดํ าเนิ น การในส่วนนี ไ3 ม่ส ามารถคาดหมายได้ และการเพิ มขึน3 ของ
ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงานอืนทีเกี ยวข้ องกับอสังหาริ มทรั พย์ และการจัดหาประโยชน์ ของกองทรัสต์
CPNREIT

1.3

ความเสียงเกียวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ โดยกองทรัสต์ CPNREIT

1.3.1

การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ มีความเสียง

การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์มีความเสียงหลายประการ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะแต่ (1) การเปลียนแปลงในทาง
ลบของการเมืองหรื อเศรษฐกิจ (2) การเปลียนแปลงในทางลบของสภาวะของตลาดในพื 3นที (3) สถานะทางการเงินของผู้
เช่า ผู้ซือ3 และผู้ขายอสังหาริ มทรัพ ย์ (4) แหล่งเงิ นทุนสนับ สนุน ทัง3 ทีเป็ นเงิ นกู้ยื ม ตราสารหนี 3 หรื อตราสารทุน ซึงอาจ
เปลียนแปลงไป ทําให้ ส่งผลกระทบต่อความสามารถของกองทรัสต์ CPNREIT ในการได้ มาเพิมซึงอสังหาริ มทรัพย์ หรื อ
การปรับ ปรุ งซ่อมแซมอสังหาริ มทรัพย์ (5) การเปลียนแปลงอัตราดอกเบีย3 ต้ นทุนการเงิน และค่าใช้ จ่ายเกี ยวกับการ
ดําเนินงานอืน ๆ (6) การเปลียนแปลงกฎหมายด้ านสิงแวดล้ อม กฎหมายการกําหนดเขตพื 3นทีและหลักเกณฑ์อืน ๆ ของ
รัฐบาลและนโยบายด้ านการเงิน (7) ข้ อเรี ยกร้ องด้ านสิงแวดล้ อมทีเกิดขึ 3นจากอสังหาริ มทรัพย์ (8) การเปลียนแปลงอัตรา
ค่าเช่าในตลาด (9) การเปลียนแปลงของราคาพลังงาน (10) การแข่งขันระหว่างเจ้ าของอสังหาริ มทรั พย์ หรื อผู้ให้ เช่า
อสังหาริ มทรัพย์เพือแย่งลูกค้ าทีเป็ นผู้เช่าและผู้ใช้ พื 3นทีซึงอาจส่งผลให้ เกิดพื 3นทีว่างในอสังหาริ มทรัพย์ หรื อไม่สามารถให้
เช่าโดยมีข้อตกลงทีเป็ นประโยชน์ได้ (11) การไม่สามารถต่ออายุสญ
ั ญาเช่าเมือสัญญาเช่าฉบับปั จจุบนั หมดอายุ (12) การ
ไม่สามารถจัดเก็บค่าเช่าหรื อค่าตอบแทนการใช้ ประโยชน์จากผู้ใช้ และ/หรื อ ผู้เช่าพื 3นทีได้ ตรงตามเวลาทีกําหนด หรื อการ
ไม่สามารถจัดเก็บได้ เลยเนืองจากผู้ใช้ และ/หรื อ ผู้เช่าพื 3นทีล้ มละลาย (13) การไม่สามารถจัดทําประกันภัยได้ เพียงพอหรื อ
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ครอบคลุมความเสียหายหรื อการทีเบี 3ยประกันภัยเพิมสูงขึ 3น (14) การเพิมขึ 3นของอัตราเงินเฟ้ อ (15) อสังหาริ มทรัพย์ชํารุ ด
บกพร่องเป็ นเหตุให้ ต้องแก้ ไขซ่อมบํารุง ก่อให้ เกิดค่าใช้ จ่ายทีไม่อาจคาดหมายได้ (16) ผู้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ไม่ปฏิบตั ิตาม
ข้ อตกลงและเงือนไขในสัญ ญาเช่า (17) การต้ องพึงพากระแสเงินสดเพื อใช้ ในการซ่อมบํารุ งและการพัฒ นาปรับปรุ ง
อสังหาริ มทรัพย์ (18) การทีค่าใช้ จ่ายในการดําเนินการเพิมสูงขึ 3น รวมถึงค่าภาษี ทีเกียวข้ องกับอสังหาริ มทรัพย์ (19) สิทธิ
หรื อภาระติดพันใด ๆ ทีตรวจไม่พบขณะทีทําการตรวจสอบหรื อสอบทานอสังหาริ มทรัพย์ทีกรมทีดิน และ (20) เหตุสดุ วิสยั
ทีทําให้ เกิดความเสียหายทีไม่อาจทําประกันภัยได้
ปั จ จัย ต่า ง ๆ เหล่านี ส3 ่งผลให้ เกิ ด ความผัน ผวนของอัต ราการเช่า พื น3 ที อัต ราค่า เช่ าและค่าตอบแทนการใช้
ประโยชน์ในพื 3นที หรื อค่าใช้ จ่ายในการดําเนินการ ทําให้ เกิดผลกระทบในทางลบต่อมูลค่าของอสังหาริ มทรัพย์และรายได้ ที
ได้ รั บ จากอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ มูล ค่ า อสังหาริ ม ทรั พ ย์ ข องกองทรั ส ต์ CPNREIT อาจลดลงอย่า งมี นัย สํา คัญ หากตลาด
อสังหาริ มทรัพย์หรื อเศรษฐกิจของประเทศไทยอยูใ่ นช่วงขาลงอย่างกะทันหัน
1.3.2

ความเสียงจากการตรวจสอบข้ อมูลก่ อนเข้ าลงทุน

ก่อนการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ ผู้ก่อตังทรั
3 สต์ได้ ทําการศึกษาข้ อมูลรายละเอียดของอสังหาริ มทรัพย์นนั 3 ๆ โดย
ทําการตรวจสอบหรื อสอบทานข้ อมูลต่าง ๆ ทีเกียวข้ อง (Due Diligence) ก่อนการตัดสินใจเข้ าลงทุน โดยผู้ก่อตังทรั
3 สต์ได้
ศึกษารายงานของบริ ษัทประเมินค่าทรัพย์สิน รายงานทางวิศวกรรมของทรัพย์สิน รายงานตรวจสอบทางกฎหมายของ
ทรั พย์ สิน ตลอดจนข้ อมูลและสัญ ญาต่าง ๆ อย่างละเอีย ด อย่างไรก็ ต ามการกระทําดังกล่าวมิ ได้ เป็ นการประกัน ว่า
อสังหาริ มทรัพย์ทีกองทรัสต์ CPNREIT เข้ าลงทุน จะปราศจากความเสียหายหรื อความบกพร่องทีอาจจะต้ องมีค่าใช้ จ่าย
ในการปรับปรุงหรื อซ่อมแซม รายงานของผู้ประเมินราคา รายงานการตรวจสภาพอสังหาริ มทรัพย์ทีกองทรัสต์ CPNREIT
เข้ าลงทุน และรายงานการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายของทรัพย์ สินโดยทีปรึ กษากฎหมายทีผู้ก่อตัง3 ทรัสต์ ใช้ เป็ น
พืน3 ฐานในการประเมิน และตรวจสอบอสังหาริ ม ทรั พ ย์ อาจมีข้ อบกพร่ อ ง มี ความไม่ถูกต้ อง เนื องจากความบกพร่ อ ง
บางอย่างของอสังหาริ มทรัพย์ทีอาจจะตรวจพบได้ ยาก หรื อไม่สามารถตรวจพบได้ เนืองจากข้ อจํากัดในการตรวจสอบ
รวมไปถึงเทคนิคหรื อวิธีการทีใช้ ในการตรวจสอบ หรื อปั จจัยอืน ๆ ทีเป็ นข้ อจํากัดในการตรวจสอบของทังผู
3 ้ ประเมินราคา
วิศวกรและทีปรึกษากฎหมาย
นอกจากนันแล้
3 ว อสังหาริ มทรัพย์ทีกองทรัสต์ CPNREIT เข้ าลงทุนอาจมีการละเมิดกฎ ระเบียบ ข้ อบังคับต่าง ๆ
ทีเกียวข้ องกับอสังหาริ มทรัพย์ ซึงการศึกษาข้ อมูลรายละเอียดและการตรวจสอบเอกสารทีเกียวข้ อง (Due Diligence) ของ
ผู้ก่อตังทรั
3 สต์อาจไม่สามารถครอบคลุมถึงได้ ซึงอาจส่งผลให้ เกิดภาระค่าใช้ จ่ายทีเกินกว่าทีผู้ก่อตังทรั
3 สต์ได้ ประมาณการ
ไว้ ก่อนการลงทุน หรื อก่อให้ เกิดหน้ าทีทีต้ องปฏิบตั ิตามข้ อผูกพันทีเกียวกับการละเมิดกฎข้ อบังคับดังกล่าวทีถูกกําหนดโดย
หน่วยงานราชการทีเกียวข้ อง
1.3.3

กําไรขัน3 ต้ นทีได้ จากอสังหาริ มทรั พย์ หรื อมูลค่ าของอสังหาริ มทรั พย์ ของกองทรั สต์ CPNREIT อาจ
ได้ รับผลกระทบทางลบจากหลายปั จจัย

กําไรขันต้
3 นทีได้ จากอสังหาริ มทรัพย์หรื อมูลค่าของอสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์ CPNREIT อาจได้ รับผลกระทบ
ทางลบจากหลายปั จจัย ได้ แก่
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1.3.4

กรณีทีมีพื 3นทีว่างจากการทีสัญญาเช่าหมดอายุหรื อมีการเลิกสัญญาเช่าทีทําให้ อตั ราการเช่าลดน้ อยลง
เป็ นผลให้ กําไรขันต้
3 นทีกองทรัสต์ CPNREIT ได้ รับลดลง
ความสามารถของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ในการจัดเก็บค่าเช่าจากผู้เช่าพื 3นที
จํานวนเงินค่าเช่าทีผู้เช่าต้ องจ่าย ตลอดจนข้ อตกลงและเงือนไขในการต่อสัญญาเช่าพื 3นทีและการทํา
สัญญาเช่ารายใหม่นนมี
ั 3 เงือนไขทีด้ อยกว่าสัญญาเดิม
สภาวะทางเศรษฐกิจและการเมืองทังภายในประเทศและทั
3
วโลก รวมทังสภาวะตลาดอสั
3
งหาริ มทรัพย์
ความสามารถของผู้จดั การกองทรัสต์ในการจัดให้ มีหรื อรักษาไว้ ซงการประกั
ึ
นภัยทีเพียงพอ
การเปลียนแปลงด้ านกฎหมายและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ทีควบคุมอสังหาริ มทรัพย์ การใช้ การจัดเขตพื 3นที
ภาษี และค่าธรรมเนียมทีต้ องชําระให้ แก่รัฐบาล การเปลียนแปลงดังกล่าวอาจส่งผลให้ ค่าใช้ จ่ายในการ
บริ หารจัดการอสังหาริ มทรัพย์เพิมสูงขึ 3น หรื อมีคา่ ใช้ จ่ายในการดําเนินการทีไม่สามารถคาดหมายได้ ทังนี
3 3
เพือให้ สามารถปฏิบตั ิตามกฎระเบียบทีเปลียนแปลงไปนัน3 สิทธิตา่ ง ๆ ทีเกียวข้ องกับอสังหาริ มทรัพย์อาจ
มีข้อจํากัดอันเป็ นผลมาจากการเปลียนแปลงแก้ ไขกฎหมายทีเกียวข้ องกับมาตรฐานอาคาร หรื อการวาง
ผังเมือง หรื อการใช้ บงั คับกฎหมายใหม่ทีเกียวข้ องกับการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
ภัยพิบตั ิธรรมชาติ เหตุสดุ วิสยั การโจมตีของผู้ก่อการร้ าย การจลาจล และเหตุการณ์อืนใดทีอยูน่ อกเหนือ
ความควบคุมของผู้จดั การกองทรัสต์ และ
ความสามารถของผู้เช่าช่วงทรัพย์สนิ ในส่วนทีเป็ นโรงแรมในการชําระค่าเช่าให้ แก่กองทรัสต์ CPNREIT

มูลค่ าของอสังหาริ มทรั พย์ ทีกองทรั สต์ CPNREIT ลงทุ นตามการประเมิ น ค่ าโดยบริ ษัท ประเมิน ค่ า
ทรั พย์ สินไม่ ได้ เป็ นเครื องแสดงมูลค่ าทีแท้ จริ งของอสังหาริ มทรั พย์ และไม่ สามารถรั บประกันได้ ว่า
ราคาขายของอสังหาริมทรัพย์ นัน3 จะเป็ นไปตามทีประเมิน ไม่ ว่าในปั จจุบันหรือในอนาคต

โดยทัวไป การประเมิ นมูลค่าอสังหาริ ม ทรั พย์ จะพิจ ารณาจากปั จจัยต่าง ๆ รวมถึงปั จ จัยบางประการทีเป็ น
นามธรรมทีเกียวกับทรัพย์สินนัน3 เช่น สถานะทางการตลาด ความแข็งแกร่งทางการเงิน ความสามารถในการแข่งขันและ
สภาพของทรัพย์สนิ ซึงอาจมีเหตุการณ์ทีทําให้ ปัจจัยดังกล่าวเปลียนแปลงได้ ในอนาคต เนืองจากเหตุการณ์บางเหตุการณ์
หรื อเหตุการณ์ทงหมดที
ั3
เป็ นข้ อสมมติฐานอาจไม่เกิดขึ 3นตามทีคาดการณ์ไว้ หรื ออาจเกิดเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ทีมิได้
คาดการณ์ ไว้ ดังนัน3 ผู้จดั การกองทรัสต์จึงไม่อาจรับประกันได้ ว่าข้ อสมมติฐานทีวางไว้ จะเกิดขึ 3นตามทีคาดการณ์ ดังนัน3
ราคาทีกองทรัสต์ CPNREIT จะขายทรัพย์สินหลักทีลงทุนในอนาคต จึงอาจตํากว่ามูลค่าทีกําหนดโดยบริ ษัทประเมินค่า
ทรัพย์สิน หรื อตํากว่าราคาทีกองทรัสต์ CPNREIT ได้ เข้ าลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวซึงจะทําให้ กองทรัสต์ CPNREIT
มีผลขาดทุนจากการเข้ าลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ อันจะมีผลกระทบต่อความสามารถของกองทรัสต์ CPNREIT ในการจ่าย
ประโยชน์ตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์
1.3.5

สมมติฐานในประมาณการงบกําไรขาดทุนและงบประกอบรายละเอียดรายได้ สุทธิของการลงทุนตาม
สมมติ ฐ านมี ค วามไม่ แ น่ นอน และขึ น3 อยู่กั บ ความเสี ยงและความไม่ แ น่ นอนทางธุ รกิ จ เศรษฐกิ จ
การเงิน กฎเกณฑ์ ทีเกียวข้ องและการแข่ งขัน ซึงอาจส่ งผลให้ ผลประกอบการทีแท้ จริ งแตกต่ างจากที
ประมาณการไว้ อย่ างมีนัยสําคัญและอาจส่ งผลต่ อมูลค่ าทีได้ ลงทุนในกองทรัสต์ CPNREIT

ประมาณการตามทีระบุใน “ประมาณการงบกํ าไรขาดทุนและงบประกอบรายละเอี ยดรายได้จากการลงทุนสุทธิ
ตามสมมติ ฐาน สําหรับช่วงระยะเวลาประมาณการตัง% แต่วนั ที & 1 มกราคม 2561 ถึงวันที & 31 ธันวาคม 2561 และรายงาน
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ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
ของผูส้ อบบัญชี รับอนุญาต” นัน3 ได้ รวมเอาข้ อมูลทีเกียวกับการคาดการณ์ ผลประกอบการและการปั นส่วนแบ่งผลกําไร
ตามสมมติฐานของกองทรัสต์ CPNREIT สําหรับงวดประมาณการวันที 1 มกราคม 2561 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2561 ซึง
ประมาณการทางการเงินของกองทรัสต์ CPNREIT นัน3 เป็ นเพียงการคาดการณ์ผลประกอบการในอนาคตทีอาจจะเกิดขึ 3น
แก่กองทรัสต์ CPNREIT เท่านัน3 และไม่ได้ เป็ นการยืนยันถึงผลประกอบการทีแท้ จริ งของกองทรัสต์ CPNREIT ในอนาคต
นอกจากนี 3 ประมาณการทางการเงินดังกล่าวขึ 3นอยู่กบั ข้ อสมมติฐานหลายประการตามทีได้ ระบุไว้ ใน “ประมาณการงบ
กํ าไรขาดทุนและงบประกอบรายละเอี ยดรายได้จากการลงทุนสุทธิ ตามสมมติ ฐาน สํ าหรับช่ วงระยะเวลาประมาณการ
ตัง% แต่วนั ที & 1 มกราคม 2561 ถึงวันที & 31 ธันวาคม 2561 และรายงานของผูส้ อบบัญชี รบั อนุญาต” อย่างไรก็ดี ถึงแม้ ว่าผู้
ก่อตังทรั
3 สต์ได้ จดั ทําประมาณการดังกล่าวด้ วยความตังใจและความระมั
3
ดระวัง แต่ข้อสมมติฐานทีนํามาใช้ ในการประมาณ
การยังมีค วามไม่แน่นอนและขึน3 อยู่กับ ความเสียงและความไม่แน่นอนทางธุรกิ จ การแข่งขัน เศรษฐกิ จ การเงิน และ
กฎเกณฑ์ ทีเกียวข้ อง ซึงข้ อสมมติฐานต่าง ๆ ทีเกิ ดขึ 3นจริ งอาจเปลียนแปลงในสาระสําคัญ ได้ ความเสียงและความไม่
แน่นอนดังกล่าวต่าง ๆ นัน3 อยู่นอกเหนือการควบคุมของกองทรัสต์ CPNREIT เช่น ประมาณการดังกล่าวอาจเป็ นการ
คาดการณ์หรื อการตังสมมติ
3
ฐานในเหตุการณ์ทีอาจเกิดขึ 3นในอนาคตอันเกียวกับธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ซงมี
ึ ความไม่แน่นอน
เนืองจากเหตุการณ์ บางเหตุการณ์ หรื อเหตุการณ์ ทงหมดที
ั3
เป็ นข้ อสมมติฐานอาจไม่เกิดขึ 3นตามทีคาดการณ์ ไว้
หรื ออาจเกิดเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ทีมิได้ คาดไว้ ดังนัน3 ผู้ก่อตังทรั
3 สต์จึงไม่อาจรับประกันได้ วา่ ข้ อสมมติฐานทีวางไว้ จะ
เกิดขึ 3นและกองทรัสต์ CPNREIT จะสามารถจ่ายประโยชน์ ตอบแทนได้ ตามทีประมาณการไว้ หากผลประกอบการของ
กองทรัสต์ CPNREIT ไม่เป็ นไปตามทีประมาณการไว้ กองทรัสต์ CPNREIT จะไม่สามารถจ่ายประโยชน์ ตอบแทนหรื อ
ผลตอบแทนตามทีประมาณการไว้ ได้ ซึงอาจส่งผลให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ไม่ได้ รับผลตอบแทนตามทีได้ ประมาณการไว้ และ
หน่วยทรัสต์อาจมีมลู ค่าทางตลาดลดลงอย่างมีนยั สําคัญ
1.3.6

ความเสียงจากการทีกองทรัสต์ CPNREIT ลงทุนในสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์

กองทรัสต์ CPNREIT ลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ ดังนัน3 มูลค่าของสิทธิการเช่าอาจลดลงเนืองจากการ
ลดลงของระยะเวลาการเช่าทีเหลืออยู่ หรื อมูลค่าสิทธิการเช่าอาจมีการเปลียนแปลง อันเนืองจากการเปลียนแปลงของการ
ประเมินราคาของมูลค่าสิทธิการเช่า หรื อการเปลียนแปลงของค่าเช่าพื 3นทีและค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน ซึงปั จจัยต่าง ๆ
เหล่านี 3จะส่งผลกระทบต่อมูลค่าหน่วยทรัสต์ ซึงทําให้ มลู ค่าของหน่วยทรัสต์มีการเปลียนแปลงเพิมขึ 3นหรื อลดลงก็ได้
1.4

ความเสียงทีเกียวกับการลงทุนในหน่ วยทรัสต์ ของกองทรัสต์ CPNREIT โดยผู้ลงทุน

1.4.1

ความเสียงจากการทีแปลงสภาพเป็ นกองทรัสต์ CPNREIT แล้ วแต่ ไม่ สามารถลงทุนเพิมเติมได้

การทีกองทุนรวม CPNRF แปลงสภาพเป็ นกองทรัสต์ CPNREIT แล้ ว แต่ไม่สามารถลงทุนเพิมเติมได้ จะทําให้ มี
ผลกระทบแก่กองทรัสต์ CPNREIT และผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ CPNREIT ในเรื องประมาณการการจ่ายประโยชน์
ตอบแทนต่อหน่วย (Cash Distribution Per Unit หรื อ DPU) ทีคาดว่าผู้ถือหน่วยทรัสต์จะได้ รับ และผลกระทบทางภาษี
ค่าใช้ จ่ายและค่าธรรมเนียมทีเพิมขึ 3นจากการดําเนินงานของกองทรัสต์ CPNREIT
ทังนี
3 3 แหล่งเงินทุนทีจะใช้ ในการลงทุนในทรัพย์สินทีจะลงทุนเพิมเติมครัง3 ที 1 จะมาจากเงินกู้ทงั 3 จํานวน โดยผู้
ก่อตังทรั
3 สต์ได้ ดําเนินการติดต่อธนาคารพาณิชย์เพือขออนุมตั ิเงินกู้ยืมสําหรับการลงทุนของกองทรัสต์ CPNREIT และคาด
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ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
ว่าจะได้ รับอนุมตั ิและสามารถเบิกเงินกู้ดงั กล่าวในช่วงใกล้ เคียงกับการแปลงสภาพเสร็ จสิ 3น จึงอาจลดความเสียงจากการที
ไม่ ส ามารถลงทุน เพิ มเติ ม ได้ เนื องจากการไม่ มี แ หล่ง เงิ น ทุน เมื อเที ย บกับ การระดมทุน ผ่า นการออกและเสนอขาย
หน่วยทรัสต์เพิมเติม
ทังนี
3 3 การแปลงสภาพเป็ นกองทรัสต์ CPNREIT แล้ ว แต่ไม่สามารถลงทุนเพิมเติมในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั
พัทยา บีช และโรงแรมฮิ ลตัน พัทยา อาจเกิ ดขึ 3นในกรณี ทีทรัพย์สินทัง3 สองได้ รับความเสียหายอย่างมีนัยสําคัญ จนไม่
สามารถจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวได้ ซึงทําให้ กองทรัสต์ CPNREIT ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงือนไขบังคับ
ก่อนเกียวกับความสําเร็ จในการเข้ าทําและการปฏิบัติตามสัญ ญาทีเกี ยวข้ องกับการเข้ าลงทุนในทรัพย์ สินทีจะลงทุน
เพิมเติมครัง3 ที 1 ซึงในกรณีเช่นนี 3 ประมาณการการจ่ายประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วยสําหรับช่วงเวลาประมาณการตังแต่
3
วันที 1 มกราคม 2561 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2561 จะลดลงจาก 1.6750 บาท (กรณีมีการแปลงสภาพและลงทุนเพิมเติมใน
ทรัพย์สินทีจะลงทุนเพิมเติมครัง3 ที 1) เหลือ 1.4733 บาท (กรณี มีการแปลงสภาพแต่ไม่ได้ มีการลงทุนในทรัพย์สินทีจะ
ลงทุนเพิมเติมครัง3 ที 1) โดยการวิเคราะห์ผลกระทบในส่วนนี 3อ้ างอิงจากข้ อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติซึงได้ รับ
การตรวจสอบโดยบริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ซึงเป็ นผู้สอบบัญชีทีสํานักงาน ก.ล.ต. ให้ ความเห็นชอบ
1.4.2

ความเสียงจากการทีตลาดด้ านการลงทุนในหน่ วยทรัสต์ ของทรัสต์ เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ใน
ประเทศไทยเป็ นตลาดค่ อนข้ างใหม่

ก่อนการเสนอขายหน่วยทรัสต์ในครัง3 นี 3 ตลาดทีสาธารณชนจะสามารถซื 3อขายหน่วยทรัสต์ในประเทศไทย ยังมี
การพัฒ นาที ไม่น านนัก ผู้ก่ อตัง3 ทรั ส ต์ จ ะดํ าเนิ น การยื นคํ าขอต่อ ตลาดหลักทรั พ ย์ เพื อนํ าหน่วยทรั สต์ ข องกองทรั ส ต์
CPNREIT เข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม การนําหน่วยทรัสต์เข้ าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ไม่ได้ เป็ นเครื องรับประกันว่าตลาดในการซื 3อขายหน่วยทรัสต์ในประเทศไทยจะมีการพัฒนา หรื อหากมี
การพัฒนาแล้ ว จะมีสภาพคล่องในตลาดสําหรับหน่วยทรัสต์
การประเมิ นผลการดํ าเนิ นงานของทรั สต์ เพื อการลงทุน ในอสังหาริ ม ทรัพ ย์ เปรี ยบเทียบกับ เกณฑ์ ม าตรฐาน
(Benchmark) ทังในและต่
3
างประเทศอาจทําได้ ยาก เพราะทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์เป็ นผลิตภัณฑ์การลงทุน
ทีค่อนข้ างใหม่ในประเทศไทย ปั จจุบัน จึงยังไม่มีเกณฑ์ ม าตรฐานที สามารถนํามาใช้ เปรี ย บเทีย บผลการดําเนิ น งาน
ของทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ได้ นอกจากนี 3 ยังไม่เป็ นทีแน่ชดั ว่าตลาดการลงทุนในทรัสต์เพือการลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์ของประเทศไทยจะพัฒนาจนกลายเป็ นตลาดทีได้ รับความนิยมในการลงทุนอย่างกว้ างขวาง
1.4.3

กองทรัสต์ CPNREIT เป็ นกองทรัสต์ ทีอยู่ระหว่ างการก่ อตัง3 โดยยังไม่ มีผลการดําเนินงานในอดีตทีนัก
ลงทุนสามารถอ้ างอิงในการพิจารณาก่ อนตัดสินใจลงทุน

กองทรัสต์ CPNREIT เป็ นกองทรัสต์ ทีอยู่ในระหว่างการก่อตัง3 ดังนัน3 กองทรัสต์ CPNREIT จึงยังไม่มีผลการ
ดําเนินงานในอดีต แต่มีเพียงข้ อมูลผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวม CPNRF ทรัพย์สินทีโอนจากกองทุนรวม
CPNRF มายังกองทรัสต์ CPNREIT และทรัพย์สนิ ทีจะลงทุนเพิมเติมครัง3 ที 1 เพือให้ นกั ลงทุนใช้ ประกอบการตัดสินใจ และ
อาจเป็ นการยากสําหรั บ นัก ลงทุน ทีจะประเมิ น ผลการดํ าเนิ น งานในอนาคต และไม่ส ามารถรั บประกัน ได้ ว่ารายได้ ที
กองทรัสต์ CPNREIT จะได้ รับ หรื อค่าใช้ จ่ายทีจะเกิดขึ 3นจากทรัพย์สินทีกองทรัสต์ CPNREIT เข้ าลงทุนจะสอดคล้ องกับ
ข้ อมูลรายได้ และค่าใช้ จ่ายในอดีต หรื อประมาณการรายได้ และค่าใช้ จ่ายทีแสดงในเอกสารแนบ “ประมาณการงบกํ าไร
ส่วนที 2 หน้ า 1 - 37

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
ขาดทุนและงบประกอบรายละเอียดรายได้จากการลงทุนสุทธิ ตามสมมติ ฐานสําหรับช่วงระยะเวลาประมาณการตัง% แต่วนั ที &
1 มกราคม 2561 ถึงวันที & 31 ธันวาคม 2561 และรายงานของผูส้ อบบัญชี รับอนุญาต” ในหนังสือชี 3ชวนฉบับนี 3 ดังนัน3 ผู้
ก่อตังทรั
3 สต์จึงไม่สามารถรับประกันได้ ว่ากองทรัสต์ CPNREIT จะมีผลการดําเนินงานหรื อสามารถจ่ายประโยชน์ตอบแทน
ได้ ตามอัตราทีระบุไว้ ในเอกสารแนบ “ประมาณการงบกํ าไรขาดทุนและงบประกอบรายละเอี ยดรายได้จากการลงทุนสุทธิ
ตามสมมติ ฐานสําหรับช่วงระยะเวลาประมาณการตัง% แต่วนั ที & 1 มกราคม 2561 ถึงวันที & 31 ธันวาคม 2561 และรายงาน
ของผูส้ อบบัญชี รบั อนุญาต” นอกจากนี 3 ผู้ลงทุนไม่ควรอ้ างอิงข้ อมูลทางการเงินและสถิติในการดําเนินงานต่าง ๆ ทีปรากฏ
ในหนังสือชี 3ชวนฉบับนี 3แต่เพียงอย่างเดียว เพือประเมินผลประกอบการของกองทรัสต์ CPNREIT ในอนาคต
อย่างไรก็ตาม โครงสร้ างรายได้ และค่าใช้ จ่ายทีสําคัญของกองทรัสต์ CPNREIT (ทีแปลงสภาพมาจากกองทุนรวม
CPNRF) มีความคล้ ายคลึงกันกับกองทุนรวม CPNRF ทําให้ ผ้ ลู งทุนอาจพิจารณาผลประกอบการของกองทุนรวม CPNRF
ทีผ่านมา (กองทุนรวม CPNRF มีการจัดตังขึ
3 3นตังแต่
3 เดือนสิงหาคม 2548) เพือประกอบการตัดสินใจลงทุนได้
1.4.4

การเปลียนแปลงในมาตรฐานบัญชีหรือกฎหมายทีเกียวข้ อง

ผลการดําเนินงานและการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ CPNREIT อาจได้ รับผลกระทบจากการมีผล
บังคับใช้ ของมาตรฐานบัญชีฉบับใหม่ หรื อการปรับปรุงมาตรฐานทางบัญชี ซึงเป็ นปั จจัยทีผู้ก่อตังทรั
3 สต์ไม่สามารถควบคุม
หรื อคาดการณ์ ได้ สําหรับการแก้ ไขกฎหมาย ประกาศ ข้ อกําหนด ระเบียบ ข้ อบังคับ บทบัญญัติ แนวนโยบาย และ/หรื อ
คําสังของหน่วยงานราชการ หรื อหน่วยงานทีมีอํานาจตามกฎหมาย ถือเป็ นเหตุการณ์ทีไม่อาจคาดการณ์ ได้ เช่นเดียวกัน
ดังนัน3 ผู้ก่อตังทรั
3 สต์จึงไม่สามารถประเมินผลกระทบจากการเปลียนแปลงดังกล่าวได้ และไม่สามารถรับประกันได้ วา่ การ
เปลียนแปลงดังกล่าวจะไม่สง่ ผลกระทบต่อผลการดําเนินงานและการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ CPNREIT
1.4.5

ราคาหน่ วยทรัสต์ อาจมีการเปลียนแปลงได้ ภายหลังการเสนอขาย

ภายหลังจากทีหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ CPNREIT เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ผู้จัดการ
กองทรัสต์ไม่สามารถคาดการณ์ ได้ ว่าสภาวะการซื 3อขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ CPNREIT ในตลาดหลักทรัพย์จะมี
เสถียรภาพ ราคาตลาดของหน่วยทรัสต์อาจลดลงภายหลังวันเริ มต้ นของการซื 3อขายหน่วยทรัสต์ในตลาดหลักทรัพย์ ซึง
ราคาซื 3อขายดังกล่าวอาจไม่สอดคล้ องกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ต่อหน่วยของกองทรัสต์ CPNREIT โดยราคาซื 3อขายของ
หน่วยทรัสต์จะขึ 3นอยู่กบั หลายปั จจัย อาทิเช่น ผลการดําเนินงานของกองทรัสต์ CPNREIT ความผันผวนของหลักทรัพย์ใน
ตลาดหลักทรัพย์ และปริ มาณการซื 3อขายของหน่วยทรัสต์ ฯลฯ ดังนัน3 ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายหน่วยทรัสต์ได้ ในราคาที
เสนอขายหน่วยทรัสต์ หรื อในราคาตามมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิตอ่ หน่วยของกองทรัสต์ CPNREIT
1.4.6

มูลค่ าทรั พย์ สินสุทธิของกองทรั สต์ CPNREIT อาจมิได้ เป็ นมูลค่ าทีแท้ จริ งทีกองทรั สต์ CPNREIT จะ
ได้ รับหากมีการจําหน่ ายทรัพย์ สินออกไปทัง3 หมดหรือมีการเลิกกองทรัสต์ CPNREIT

มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทรัสต์ CPNREIT คํานวณโดยใช้ ข้อมูลจากรายงานการประเมินค่าทรัพย์สนิ หรื อการ
สอบทานการประเมิ น มูลค่าทรั พ ย์ สินที ลงทุน เป็ นข้ อ มูลพื น3 ฐาน ดังนัน3 ในกรณี ที กองทรั สต์ CPNREIT ต้ อ งจํ าหน่า ย
ทรัพย์สิน เพือปรับโครงสร้ างการลงทุน หรื อเพือการเลิกกองทรัสต์ มูลค่าดังกล่าวอาจมิได้ เป็ นมูลค่าทีแท้ จริ งซึงกองทรัสต์
CPNREIT จะได้ รับหากมีการจําหน่ายทรัพย์สนิ ออกไปทังหมดหรื
3
อบางส่วน หรื อเมือมีการเลิกกองทรัสต์ CPNREIT
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ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
1.4.7

ความเสียงจากการขาดสภาพคล่ องในการซือ3 ขายหน่ วยทรัสต์ ในตลาดรอง

เนืองจากหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ CPNREIT มีสถานะเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ สภาพ
คล่องในการซื 3อขายหน่วยทรัสต์จะประเมินจากความถีและปริ มาณการซื 3อขายหน่วยทรัสต์นนในตลาดหลั
ั3
กทรัพย์ ซึงอยูบ่ น
พื 3นฐานของปริ มาณความต้ องการของผู้ซื 3อ-ผู้ขาย (Bid-Offer) ซึงปริ มาณความต้ องการของผู้ซื 3อ-ผู้ขายนัน3 ขึ 3นอยูก่ บั ปั จจัย
หลายประการทีผู้จัดการกองทรัสต์ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ปริ มาณความต้ องการลงทุนในหน่วยทรัสต์ของตลาดใน
ช่วงเวลาดังกล่าว ดังนัน3 จึงมีความเสียงทีหน่วยทรัสต์นี 3จะขาดสภาพคล่องในการซื 3อขายในตลาดรอง
1.4.8

ความเสียงด้ านภาษีและค่ าธรรมเนียม

ในการซื 3อหรื อขาย โอนหรื อรับโอนอสังหาริ มทรัพย์ หรื อการซื 3อหรื อขาย โอนหรื อรับโอนสิทธิการเช่า (ในกรณี ที
กองทรัสต์ CPNREIT ลงทุนโดยการเช่าอสังหาริ มทรัพย์) และการดําเนินงานเพือจัดหาผลประโยชน์ จากทรัพย์สินของ
กองทรั ส ต์ CPNREIT ในอนาคต อาจมี ภาระภาษี แ ละค่ า ธรรมเนี ย มที เกิ ด จากการซื อ3 หรื อ ขาย หรื อ โอนหรื อ รั บ โอน
กรรมสิทธิx หรื อโอนหรื อรับโอนสิทธิการเช่าในอสังหาริ มทรัพย์ และการดําเนินงานเพือจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ
กองทรั ส ต์ CPNREIT ซึ งกองทรั ส ต์ CPNREIT อาจต้ องรั บ ภาระทั ง3 หมดหรื อ บางส่ ว น โดยที อัต ราภาษี และอัต รา
ค่าธรรมเนียมทีกองทรัสต์ CPNREIT จะต้ องชําระดังกล่าว อาจแตกต่างจากอัตราทีเป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั
นอกจากนี 3 ในอนาคตภาระภาษี ของกองทรัสต์ CPNREIT และ/หรื อ ภาระภาษี ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ทีเกียวข้ องกับ
การลงทุน และ/หรื อการซื 3อขายหน่วยทรัสต์ และ/หรื อการดําเนินงานเพือจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทรัสต์
CPNREIT และการได้ รับประโยชน์ตอบแทนจากกองทรัสต์ CPNREIT อาจเปลียนแปลงไปจากอัตราทีเป็ นอยู่ในปั จจุบนั
หากมีการเปลียนแปลงกฎหมายและระเบียบด้ านภาษี อากรหรื อด้ านอืน ๆ ทีเกียวข้ อง
1.4.9

ความเสียงของกองทรัสต์ CPNREIT จากการกระจุกตัวการลงทุนในสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์

การทีกองทรัสต์ CPNREIT จะต้ องลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ หรื อสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ซึงต้ องพร้ อมจะ
นําไปจัดหาประโยชน์คิดเป็ นมูลค่ารวมกันไม่ตํากว่าร้ อยละ 75 ของมูลค่าหน่วยทรัสต์ทีขออนุญาตเสนอขายรวมทังจํ
3 านวน
เงิ น กู้ยื ม (ถ้ ามี ) ทํ าให้ เกิ ด การลงทุน กระจุก ตัว อยู่ในธุรกิ จ อสังหาริ ม ทรั พ ย์ อย่า งไรก็ ต าม ภายหลังจากที กองทรั ส ต์
CPNREIT ได้ เข้ าลงทุ น ในทรั พ ย์ สิ น ที จะลงทุ น เพิ มเติ ม ครั ง3 ที 1 เสร็ จ สิ น3 กองทรั ส ต์ CPNREIT จะมี ก ารลงทุ น ใน
อสังหาริ มทรัพย์ประเภทศูนย์การค้ า อาคารสํานักงานและโรงแรม จํานวนทังสิ
3 3น 5 โครงการ ซึงแต่ละโครงการมีทําเลทีตังที
3
แตกต่างกัน ทําให้ เกิดการกระจายความเสียงในเรื องทีตังของทรั
3
พย์สิน (Location Diversification) รวมถึงลดความเสียง
จากการพึงพิงโครงการอสังหาริ มทรัพย์โครงการใดโครงการหนึง ในการสร้ างรายได้ และกระแสเงินสดให้ แก่กองทรัสต์
CPNREIT ในส่วนของการลงทุนในทรัพย์สินอืนทีไม่ใช่ทรัพย์สินหลัก กองทรัสต์ CPNREIT (โดยผู้จดั การกองทรัสต์) จะมี
การดําเนินการให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดทีเกียวข้ อง
1.4.10 ความสามารถในการจ่ ายประโยชน์ ตอบแทนของกองทรัสต์ CPNREIT
การจ่ ายประโยชน์ ตอบแทนของกองทรั สต์ CPNREIT จะถูกพิ จารณาจากผลการดํ าเนิ นงานของกองทรั ส ต์
CPNREIT ซึงขึ 3นอยูก่ บั ปั จจัยหลายประการ ได้ แก่ สภาวะทางเศรษฐกิจทังในประเทศและต่
3
างประเทศ ความสามารถของผู้
เช่าและผู้เช่าช่วงในการจ่ายชําระค่าเช่า ต้ นทุนในการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงานต่าง ๆ การแข่งขัน
ส่วนที 2 หน้ า 1 - 39
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ของผู้ประกอบการ อัตราการเช่าพื 3นทีในโครงการทีกองทรัสต์ CPNREIT ลงทุน การเปลียนแปลงกฎหมายและข้ อบังคับที
เกียวข้ องกับทรัพย์สิน ภัยธรรมชาติ สภาวะทางการเมือง ดังนัน3 จึงมีความเสียงทีนักลงทุนจะไม่ได้ รับประโยชน์ตอบแทน
ตามทีได้ ประมาณการเอาไว้ หรื อกองทรัสต์ CPNREIT จะไม่สามารถรักษาระดับการจ่ายประโยชน์ตอบแทนหรื อเพิมการ
จ่ายประโยชน์ตอบแทนได้
1.4.11 ความเสี ยงจากการใช้ มู ล ค่ าทรั พ ย์ สิ น สุ ท ธิ ข องกองทรั ส ต์ CPNREIT ในการกํ า หนดราคาซื อ3 ขาย
หน่ วยทรัสต์
การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ CPNREIT ทีผู้จดั การกองทรัสต์ประกาศ เป็ นการคํานวณโดยใช้
รายงานการประเมินค่าหรื อรายงานการสอบทานการประเมินค่าครัง3 ล่าสุดเป็ นฐานในการกําหนดมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ ซึง
มูลค่าดังกล่าวอาจไม่ใช่ราคาทีจะซื 3อขายได้ จริ งในตลาดหลักทรัพย์ เนืองจากราคาทีซื 3อขายในตลาดหลักทรัพย์จะขึ 3นอยู่
กับปั จจัยอืน ๆ ด้ วย เช่น อุปสงค์และอุปทานของหลักทรัพย์ การไหลเข้ าของเงินลงทุนของนักลงทุนต่างประเทศ เป็ นต้ น
ทังนี
3 3 ข้ อมูลทีผู้จดั การกองทรัสต์ได้ เปิ ดเผยในหนังสือชี 3ชวนของกองทรัสต์ CPNREIT ฉบับนี 3 ผู้จดั การกองทรัสต์
ได้ ปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต. และดูแลการใช้ ถ้อยคําให้ กระชับรัดกุมและไม่ทําให้ ผ้ ลู งทุนสําคัญผิด รวมถึง
ไม่มีเหตุผลทีทําให้ คิดได้ วา่ มีข้อมูลทีอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนทียังมิได้ เปิ ดเผย
1.4.12 ความเสียงจากการทีกองทรัสต์ CPNREIT อาจจดทะเบียนสิทธิการเช่ าได้ ล่าช้ า
เนื องจากทรั พย์ สินที จะลงทุนเพิมเติ มครั ง3 ที 1 ประกอบด้ วยสิท ธิ การเช่ าอาคารศูนย์ ก ารค้ า (บางส่วน) และ
โรงแรม โดยไม่ได้ ลงทุนในทีดินซึงเป็ นทีตังของอาคารศู
3
นย์การค้ าและโรงแรมดังกล่าว ซึงตามกฎหมายทีเกียวข้ องกับการ
จดทะเบียนสิทธิการเช่าต่อเจ้ าพนักงานทีเกียวข้ อง ได้ กําหนดให้ ก่อนวันทีจดทะเบียนสิทธิการเช่าอาคารศูนย์การค้ าและ
โรงแรมดังกล่าว จะต้ องมีการปิ ดประกาศเพือให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียได้ มีโอกาสคัดค้ านเป็ นระยะเวลา 30 วัน ก่อนทีจะมีการจด
ทะเบียนสิทธิ การเช่าต่อเจ้ าพนักงานทีเกียวข้ องได้ โดยสมบูรณ์ ตามกฎหมายทีเกียวข้ อง ดังนัน3 กองทรัสต์ CPNREIT จึง
อาจมีความเสียงทีจะไม่สามารถจดทะเบียนสิทธิ การเช่าอาคารศูนย์การค้ าและโรงแรมของโครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล
พัท ยา บี ช และโรงแรมฮิ ล ตัน พัท ยา ได้ ทัน ที ภายหลังจากที ได้ มี ก ารก่ อ ตัง3 กองทรั ส ต์ CPNREIT ขึน3 แล้ ว อย่างไรก็ ดี
ผู้จดั การกองทรัสต์และเจ้ าของทรัพย์สินทีจะลงทุนเพิมเติมครัง3 ที 1 ได้ ตกลงร่ วมกันเพือประสานงานกับสํานักงานทีดินที
เกี ยวข้ องไว้ ล่วงหน้ าและเตรี ยมความพร้ อมเพือให้ สามารถจดทะเบี ยนสิท ธิ การเช่าได้ สมบูรณ์ ตามกฎหมายภายใน
ระยะเวลาทีเหมาะสม เพือให้ กองทรัสต์ CPNREIT สามารถจัดหาประโยชน์จากการลงทุนในทรัพย์สินทีจะลงทุนเพิมเติม
ครัง3 ที 1 ได้ อย่างรวดเร็ วภายหลังจากทีได้ มีการก่อตังกองทรั
3
สต์ CPNREIT แล้ วเสร็ จ
1.4.13 เงินคืนทุนจากการเลิกกองทรัสต์ CPNREIT อาจจะน้ อยกว่ าจํานวนเงินทีผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ ได้ ลงทุน
ในกรณี ทีมีการเลิกกองทรัสต์ CPNREIT ผู้ก่อตังทรั
3 สต์ไม่สามารถรับประกันได้ ว่าผู้ถือหน่วยทรัสต์จะได้ รับเงิน
ลงทุนของตนคืนไม่ว่าทังหมดหรื
3
อบางส่วน ทังนี
3 3ขึ 3นอยู่กบั สาเหตุ วิธีการเลิกกองทรัสต์ CPNREIT หลักเกณฑ์การจําหน่าย
ทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ CPNREIT และระยะเวลาคงเหลือของสิทธิการเช่า

ส่วนที 2 หน้ า 1 - 40
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2.

ข้ อมูลเกียวกับอสังหาริมทรัพย์

2.1

ข้ อมูลเกียวกับอสังหาริมทรัพย์ ทีกองทรัสต์ CPNREIT จะรับโอนจากกองทุนรวม CPNRF

ทรัพย์สินเดิมทีจะโอนจากกองทุนรวม CPNRF มายังกองทรัสต์ CPNREIT (เมือมีการแปลงสภาพกองทุนรวม
อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ เป็ นทรั ส ต์ เพื อการลงทุน ในอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ) (“ทรั พ ย์ สิ น ที โอนจากกองทุ น รวม CPNRF มายั ง
กองทรัสต์ CPNREIT”) ประกอบด้ วย
1.
2.
3.
4.

โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2
โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3
โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ นเกล้ า
โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต

โดยมีรายละเอียดทีสําคัญเกียวกับทรัพย์สนิ ทีโอนจากกองทุนรวม CPNRF มายังกองทรัสต์ CPNREIT ดังกล่าว
ตามข้ อมูลจากกองทุนรวม CPNRF ณ วันที 30 มิถนุ ายน 2560 ดังต่อไปนี E
2.1.1

โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2

2.1.1.1 ข้ อมูลทัวไปของศูนย์ การค้ าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2
ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ตังอยู
E ่บนถนนเศรษฐกิจ คือ ถนนพระรามที 2 ถนนหลักทีมุง่ สูภ่ าคใต้ และ
เป็ นแหล่ง ชุม ชนขนาดใหญ่ ท างทิ ศ ตะวัน ตกและทิ ศ ใต้ ข องกรุ งเทพมหานครซึงเพี ย บพร้ อมด้ ว ยการคมนาคมและ
สาธารณูปโภค
1) ทีตัง1 ศูนย์ การค้ า
ศูน ย์ การค้ าเซ็น ทรั ลพลาซา พระราม 2 ตังE อยู่ที เลขที 160 ถนนพระรามที 2 แขวงแสมดํา เขตบางขุน เที ย น
กรุงเทพฯ โดยถนนพระรามที 2 เป็ นถนนสายหลักเชือมไปสูภ่ าคใต้ ของประเทศไทย พื Eนทีดังกล่าวอยูใ่ นย่านพักอาศัยและ
โรงงานอุตสาหกรรมจํานวนมาก

ส่วนที 2 หน้ า 2 - 1
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โดยแผนภาพดังต่อไปนี Eแสดงทําเลทีตังและภาพถ่
E
ายของศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2
แผนภาพแสดงทีตัง1 ของศูนย์ การค้ าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2

ภาพอาคารศูนย์ การค้ าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2

ส่วนที 2 หน้ า 2 - 2

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท

2) จุดเด่ นของศูนย์ การค้ าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2
-

ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 เป็ นศูนย์การค้ าทีครบครัน เป็ นจุดหมายของการจับจ่ายใช้ สอยใน
ย่านกรุ งเทพตอนใต้ และจังหวัดใกล้ เคียง อันเป็ นแหล่งทีอยู่อาศัยใหม่ทีมีการเติบโตทังด้
E านหมู่บ้านและ
คอนโดมิเนียม อย่างต่อเนือง โดยภายในโครงการมีผ้ ูเช่ารายใหญ่ ทีมีศักยภาพ เช่น ห้ างสรรพสินค้ า
เซ็นทรัล ท็อปส์มาร์ เก็ต ออฟฟิ ศเมท ซูเปอร์ สปอร์ ต และบีทเู อส รวมถึงยังมีร้านค้ าปลีก ร้ านอาหาร ศูนย์
อาหารและโรงภาพยนตร์ เพือตอบสนองความต้ องการของผู้เข้ ามาใช้ บริ การได้ อย่างครบถ้ วน

-

นอกจากนี ยE ัง มี พื นE ที จั ด กิ จ กรรม คื อ พระราม 2 ฮอลล์ ที สามารถจั ด กิ จ กรรมและงานบั น เทิ ง ได้
หลากหลาย มีแหล่งสันทนาการของครอบครัว ได้ แก่ สวนพักผ่อนขนาดใหญ่ เพือใช้ เป็ นแหล่งพักผ่อน
หย่อนใจของผู้มาใช้ บริ การและประชาชนในย่านกรุงเทพตอนใต้ รวมทังเป็
E นทีจัดกิจกรรมบันเทิง ลานกีฬา
ตลอดจนงานเทศกาลประจําปี ต่าง ๆ อันจะช่วยดึงดูดให้ มีผ้ เู ข้ ามาใช้ บริ การภายในศูนย์มากขึ Eน

2.1.1.2 รายละเอียดของโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 (ข้ อมูล ณ วันที 30 มิถุนายน 2560)
ตารางดังต่อไปนี Eจะสรุ ปรายละเอียดเกียวกับทรัพย์สินของโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ซึงกองทุนรวม
CPNRF ได้ เข้ าลงทุน และจะมีการโอนมายังกองทรัสต์ CPNREIT
ลักษณะการลงทุนของกองทุน
รวม CPNRF

สิทธิการเช่าช่วงทีดินซึงเป็ นทีตังของอาคารศู
E
นย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซาพระราม 2
และสิทธิ การเช่าอาคารศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซาพระราม 2 (บางส่วน) พร้ อม
อาคารจอดรถ (บางส่วน) รวมทังงานระบบสาธารณู
E
ปโภค ระบบบําบัดนํ Eาเสียและ
สิงอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ทีเกียวเนืองกับศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซาพระราม
2 เป็ นระยะเวลา 20 ปี คงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ 8 ปี (สัญญาสิ Eนสุด
วันที 15 สิงหาคม 2568) จากบริ ษัทเซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จํากัด

ทีดินทีกองทุนรวม CPNRF
ลงทุน

สิท ธิ ก ารเช่ าช่ว งที ดิ น 20 ปี คงเหลือระยะเวลาการเช่า ประมาณ 8 ปี (สัญ ญา
สิ Eนสุดวันที 15 สิงหาคม 2568) จากบริ ษัทเซ็นทรัลพัฒนาพระราม 2 จํากัดซึงเป็ น
ผู้ทรงสิทธิการเช่าทีดินโดยทีดินซึงตังอยู
E ท่ ีแขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุ งเทพฯ
มีเนื Eอทีรวม 53-2-38.4 ไร่ แบ่งเป็ น

- โฉนดทีดินเลขที 4313 เนื Eอที 16-3-90.5 ไร่
- โฉนดทีดินเลขที 4314 เนื Eอที 27-1-24.5 ไร่
- โฉนดทีดินเลขที 85312 เนื Eอที 3-0-47.2 ไร่
- โฉนดทีดินเลขที 49534 เนื Eอที 6-0-76.2 ไร่
อาคารทีกองทุนรวม CPNRF
ลงทุน

สิทธิการเช่าอาคารศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซาพระราม 2 (บางส่วน) ซึงเป็ นอาคาร
5 ชันE และชันE ใต้ ดิ น 1 ชันE พร้ อมอาคารจอดรถ (บางส่วน) จากบริ ษั ท เซ็นทรั ล

ส่วนที 2 หน้ า 2 - 3

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
พัฒนา พระราม 2 จํากัด ซึงเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิU เป็ นระยะเวลา 20 ปี คงเหลือ
ระยะเวลาการเช่ าประมาณ 8 ปี (สัญ ญาสิ Eนสุดวัน ที 15 สิงหาคม 2568) ตาม
รายละเอียดดังนี E
- พื Eนทีใช้ สอย (Gross Area) ประมาณ 152,369 ตารางเมตร
- พื Eนทีให้ เช่า (Leasable Area) ประมาณ 82,427 ตารางเมตร
- พื Eนทีจอดรถประมาณ 98,813 ตารางเมตร (รวมพื Eนทีจอดรถนอกอาคาร
7,012 ตารางเมตร)
งานระบบสาธารณูปโภคและสิง สิทธิการเช่า 20 ปี คงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ 8 ปี (สัญญาสิ Eนสุดวันที 15
อํานวยความสะดวกต่ าง ๆ ที
สิงหาคม 2568) สําหรับงานระบบสาธารณูปโภคระบบบําบัดนํ Eาเสียและสิงอํานวย
กองทุนรวม CPNRF ลงทุน
ความสะดวกต่าง ๆ ทีติดตังและใช้
E
งานภายในอาคารศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา
พระราม 2 จากบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จํากัด ซึงเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิU
สังหาริมทรัพย์ ทีกองทุนรวม
CPNRF ลงทุน

กรรมสิทธิUในสังหาริ มทรัพย์ทีเกียวเนืองกับโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ซึง
ได้ แก่ อุปกรณ์ตกแต่งทังที
E ติดตรึงตราและไม่ติดตรึงตราถาวร รวมทังอุ
E ปกรณ์อืนใด
ที ใช้ เพื อวัต ถุป ระสงค์ ใ นการประดับ ตกแต่ ง หรื อ อํ า นวยความสะดวกให้ กั บ
ผู้ใช้ บริ การศูนย์การค้ า ทังนี
E E ไม่ใช่ทรัพย์ สินทีมีลกั ษณะเป็ นส่วนควบของอาคาร
ศูนย์การค้ า

ราคาประเมินทรัพย์ สนิ

กองทุนรวม CPNRF ได้ ว่าจ้ างผู้ประเมินราคาอิสระ อันได้ แก่ บริ ษัท ควอลิตี E แอพ
ไพรซัล จํ า กัด ประเมิ น ค่ า เงิ น ลงทุ น ในสิ ท ธิ ก ารเช่ า อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ โดยวิ ธี
พิจารณาจากรายได้ (Income Approach) โดยราคาประเมินของโครงการเซ็นทรัล
พลาซา พระราม 2 ณ วันที 30 มิถนุ ายน 2560 เท่ากับ 7,184 ล้ านบาท

จากตารางสรุ ปรายละเอียดของทรัพย์สินโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ทีจะโอนจากกองทุนรวม CPNRF
มายังกองทรัสต์ CPNREIT ทีแสดงไว้ ข้างต้ น จะเห็นว่ากองทรัสต์ CPNREIT จะมีความเสียงจากการทีสัญญาเช่าทีดินหลัก
ระหว่าง เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 และเจ้ าของทีดินดังกล่าวซึงเป็ นบุคคลธรรมดา จะถูกยกเลิกก่อนครบกําหนดสัญญา
ซึงจะทําให้ สญ
ั ญาเช่าช่วงทีดินระหว่างกองทรัสต์ CPNREIT และ เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จะถูกยกเลิกไปโดยปริ ยาย
ด้ วย และเพือป้องกันความเสียงในประเด็นนี E จะมีการระบุเงือนไขในสัญญาเช่าช่วงทีดินระหว่างกองทรัสต์ CPNREIT และ
เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 ซึงกําหนดให้ เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 ดําเนินการให้ กองทรัสต์ CPNREIT สามารถเข้ าสวม
สิทธิตามสัญญาเช่าทีดินแทนเซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 ก่อนวันทีสัญญาเช่าหลักจะมีผลระงับสิ Eนไป ในกรณีทีเซ็นทรัล
พัฒนา พระราม 2 ไม่ปฏิบตั ิตามเงือนไขของสัญญาเช่าทีดินหลักอันอาจส่งผลให้ มกี ารยกเลิกสัญญาเช่าทีดินหลักดังกล่าว
ก่อนครบกําหนด ซึงสามารถดูรายละเอียดเพิมเติมได้ ในส่วนที 2 ข้ อ 1 “ปั จจัยความเสียง”

ส่วนที 2 หน้ า 2 - 4

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
2.1.2

โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3

2.1.2.1 ข้ อมูลทัวไปของศูนย์ การค้ าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3
ศูน ย์ ก ารค้ า เซ็ น ทรั ล พลาซา พระราม 3 ตังE อยู่บ นทํ าเลที ดี ที สุด แห่ งหนึงของถนนสาธุ ป ระดิ ษ ฐ์ ซึงเป็ นพื นE ที
ต่อเนืองกันในเขตใจกลางกรุงเทพมหานคร (สาทรและสีลม) และเป็ นทีตังของเขตชุ
E
มชนทีพักอาศัยและย่านธุรกิจทีสําคัญ
แห่งหนึงของกรุงเทพฯ
1) ทีตัง1 ศูนย์ การค้ า
ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 ตังอยู
E ่ทีเลขที 79, 79/1-79/2, 79/4-79/33 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่อง
นนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ซึงอยูใ่ กล้ ยา่ นธุรกิจใจกลางเมืองของกรุงเทพมหานคร และมีการคมนาคมทีสะดวก
โดยแผนภาพดังต่อไปนี Eแสดงทําเลทีตังและภาพถ่
E
ายของศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3
แผนภาพแสดงทีตัง1 ของศูนย์ การค้ าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3

ส่วนที 2 หน้ า 2 - 5

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
ภาพอาคารศูนย์ การค้ าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3

2) จุดเด่ นของศูนย์ การค้ าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3
-

เป็ นศูนย์การค้ าครบวงจรแห่งเดียวในรัศมี 5 กิโลเมตรทีสามารถตอบสนองความต้ องการของผู้เข้ ามาใช้
บริ ก ารได้ อ ย่างครบครั น ทังE ในด้ า นสิน ค้ า บริ ก ารและความบัน เทิ งต่าง ๆ อีก ทังE ยังตังE อยู่ใกล้ อาคาร
สํานักงานชันนํ
E าของกรุงเทพมหานคร รวมถึงแหล่งชุมชนทีมีกําลังซื Eอสูง

-

ศูนย์การค้ าประกอบด้ วยร้ านค้ าปลีกทีหลากหลาย เช่น ห้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรัล ร้ านอาหารทีได้ รับความ
นิยม โรงภาพยนตร์ พื Eนทีสันทนาการและการศึกษาสําหรับเด็ก ฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ รวมถึงร้ านค้ าแฟชันและ
สินค้ าไลฟ์ สไตล์อืน ๆ

2.1.2.2 รายละเอียดของโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 (ข้ อมูล ณ วันที 30 มิถุนายน 2560)
ตารางดังต่อไปนี Eจะสรุ ปให้ เห็นรายละเอียดเกียวกับทรัพย์สนิ ของโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 ซึงกองทุน
รวม CPNRF ได้ เข้ าลงทุนและจะมีการโอนมายังกองทรัสต์ CPNREIT
ลักษณะการลงทุนของกองทุน
รวม CPNRF

สิทธิการเช่าทีดินและอาคารศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซาพระราม 3 (บางส่วน) และ
พื Eนทีจอดรถภายในอาคาร (ทังหมด)
E
จากบริ ษัทเซ็นทรัลพัฒนาพระราม 3จํากัด
เป็ นระยะเวลา 30 ปี คงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ 18 ปี (สัญญาสิ Eนสุดวันที
15 สิงหาคม 2578) โดยกองทุนรวม CPNRF มีสทิ ธิทีจะต่ออายุสญ
ั ญาเช่าได้ อีก 2
คราว ๆ ละ 30 ปี โดยกองทุน รวม CPNRF ได้ ชํ า ระค่ า เช่ า และเงิ น มัด จํ า ตาม
เงือนไขแห่งสัญญาเช่าครังE เดียวเต็มจํานวน นอกจากนี Eกองทุนรวม CPNRF ได้ ซื Eอ
และ/หรื อรับโอนกรรมสิทธิในงานระบบสาธารณูปโภคและสิงอํานวยความสะดวก
ต่าง ๆ ทีเกียวเนืองกับศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซาพระราม 3 ตามสัญญาซื Eอขาย
งานระบบระหว่ า งกองทุ น รวม CPNRF และ CPN (เดิ ม คู่ ส ัญ ญา คื อ บริ ษั ท

ส่วนที 2 หน้ า 2 - 6

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
เซ็นทรัลเรี ยลตี E เซอร์ วิส พระราม 3 จํากัด แต่ได้ โอนสิทธิและหน้ าทีภายใต้ สญ
ั ญา
นี Eให้ แก่ CPN) ลงวันที 11 สิงหาคม 2548
ทีดินทีกองทุนรวม CPNRF
ลงทุน

สิทธิการเช่าทีดิน 30 ปี คงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ 18 ปี (สัญญาสิ Eนสุด
วันที 15 สิงหาคม 2578) โดยกองทุนรวม CPNRF มีสทิ ธิทีจะต่ออายุสญ
ั ญาเช่าได้
อี ก 2 คราว ๆ ละ 30 ปี จากบริ ษั ท เซ็ น ทรั ล พัฒ นา พระราม 3 จํ า กัด ซึ งเป็ น
เจ้ าของกรรมสิทธิUโดยทีดินตังอยู
E ่ทีแขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุ งเทพฯ เนื Eอที
รวม 12-2-44.6 ไร่ แบ่งเป็ น
- โฉนดทีดินเลขที 53132 เนื Eอที 12-0-83.4 ไร่
- โฉนดทีดินเลขที 53133 เนื Eอที 0-1-61.2 ไร่
ทังE นี E ตลอดระยะเวลาที สัญ ญาเช่ า ที ดิ น โครงการศูน ย์ ก ารค้ าเซ็ น ทรั ล พลาซา
พระราม h ยังมีผลใช้ บังคับอยู่ กองทุนรวม CPNRF ยินยอมให้ เซ็นทรัลพัฒ นา
พระราม 3 และผู้เช่าพื Eนทีในอาคารศูนย์การค้ ารายอืนทีมิใช่ผ้ เู ช่าช่วงทรัพย์สินที
เช่าตามสัญญานี E ใช้ พื Eนทีจอดรถ ถนนรอบอาคารศูนย์การค้ าและพื Eนทีทีเกียวข้ อง
ของอาคารศูนย์การค้ าซึงเป็ นทรัพย์สินทีเช่าของกองทุนรวม CPNRF โดยให้ ถือ
เป็ นพื Eนทีเพือประโยชน์ร่วมกัน

อาคารทีกองทุนรวม CPNRF
ลงทุน

สิทธิการเช่าอาคารศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซาพระราม 3 (บางส่วน) ซึงเป็ นอาคาร
8 ชันE และชันใต้
E ดิน 3 ชันE ซึงปั จจุบนั ใช้ ประโยชน์เป็ นอาคารศูนย์การค้ า พื Eนทีจอด
รถและพื Eนทีบริ การ (บางส่วน) จากบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3จํากัด ซึงเป็ น
เจ้ าของกรรมสิทธิU เป็ นระยะเวลา 30 ปี คงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ 18 ปี
(สัญญาสิ Eนสุดวันที 15 สิงหาคม 2578) โดยกองทุนรวม CPNRF มีสทิ ธิจะต่ออายุ
สัญญาเช่าได้ อีก 2 คราว ๆ ละ 30 ปี ตามรายละเอียดดังนี E
- พื Eนทีใช้ สอย (Gross Area) ประมาณ 79,554 ตารางเมตร
- พื Eนทีให้ เช่า (Leasable Area) ประมาณ 37,143 ตารางเมตร
- พื Eนทีจอดรถประมาณ 90,186 ตารางเมตร

งานระบบสาธารณูปโภคและสิง กรรมสิทธิU (โดยการซื Eอและ/หรื อรับโอน) งานระบบสาธารณูปโภคและสิงอํานวย
อํานวยความสะดวกต่ าง ๆ ที
ความสะดวกต่าง ๆ ของอาคารศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 ได้ แก่ ระบบ
กองทุนรวม CPNRF ลงทุน
ไฟฟ้ า ระบบสาธารณูปโภค ระบบโทรศัพท์ ลิฟต์ บันไดเลือน ระบบปรับอากาศ
และระบบงานวิศ วกรรมที ติด ตังE และใช้ งานภายในอาคารศูนย์ การค้ าเซ็ นทรั ล
พลาซา พระราม 3 จากบริ ษัทเซ็นทรัลเรี ยลตี E เซอร์ วิส พระราม 3 จํากัด ซึงเป็ น
เจ้ าของกรรมสิทธิU
สังหาริมทรัพย์ ทีกองทุนรวม

กรรมสิทธิU ในสังหาริ มทรัพย์ทีเกียวเนืองกับโครงการเซ็นทรัล พระราม 3 ซึงได้ แก่
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อุปกรณ์ตกแต่งทังที
E ติดตรึ งตราและไม่ติดตรึ งตราถาวร รวมทังอุ
E ปกรณ์อืนใดทีใช้
เพือวัตถุประสงค์ในการประดับตกแต่ง หรื ออํานวยความสะดวกให้ กบั ผู้ใช้ บริ การ
ศูนย์การค้ า ทังนี
E E ไม่ใช่ทรัพย์สนิ ทีมีลกั ษณะเป็ นส่วนควบของอาคารศูนย์การค้ า

ราคาประเมินทรัพย์ สนิ

กองทุนรวม CPNRF ได้ ว่าจ้ างผู้ประเมินราคาอิสระ อันได้ แก่ บริ ษัท ควอลิตี E แอพ
ไพรซัล จํากัด ประเมินค่าเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ โดยวิธีพิจารณา
จากรายได้ (Income Approach) โดยราคาประเมิ นของโครงการเซ็นทรัลพลาซา
พระราม 3 ณ วันที 30 มิถนุ ายน 2560 เท่ากับ 9,192 ล้ านบาท

อนึง การลงทุนของกองทุนรวม CPNRF ในโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 นันE กองทุนรวม CPNRF ได้ ลงทุน
ในสิทธิการเช่าทีดินพร้ อมสิงปลูกสร้ างบางส่วนของโครงการซึงเป็ นเฉพาะส่วนทีเป็ นกรรมสิทธิUของเซ็นทรัลพัฒนา พระราม
3 โดยทีเซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 เป็ นผู้ประกอบกิจการศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 และบริ ษัท สรรพสินค้ ารัช
ดานนทรี ย์ จํากัด เป็ นผู้ประกอบกิจการห้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรัล สาขาพระราม 3 โดยเซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 ได้ ถือ
ครองกรรมสิทธิUทีดินโฉนดเลขที 53132 และ 53133 และบริ ษัท สรรพสินค้ ารัชดานนทรี ย์ จํากัด ได้ ถือครองกรรมสิทธิUทีดิน
โฉนดที 5034 และ 225205 แต่ในการก่อสร้ างและการใช้ งานศูนย์การค้ าและห้ างสรรพสินค้ าในปั จจุบนั นันดู
E เสมือนว่าเป็ น
อาคารเดียวกัน ดังนันE จากลักษณะการถือครองกรรมสิทธิU ในทีดินและการใช้ งานของศูนย์ การค้ าและห้ างสรรพสินค้ า
ดังกล่าวมีความจําเป็ นทีทําให้ ต้องใช้ พื Eนทีบางส่วนเพือประโยชน์ทางธุรกิจร่ วมกัน เช่น การใช้ เป็ นทางเข้ าออกของรถยนต์
การใช้ เป็ นทางเดิน เป็ นต้ น ดังนันE เซ็นทรัลพัฒ นา พระราม 3 จึงได้ จดทะเบียนภาระจํ ายอมในทีดินบางส่วนโดยไม่มี
ค่าตอบแทนให้ แก่บริ ษัท สรรพสินค้ ารัชดานนทรี ย์ จํากัด ณ สํานักงานทีดินกรุงเทพมหานคร เมือวันที 30 มกราคม 2541
คือ ทีดินโฉนดเลขที 225205 เพือออกสูท่ างสาธารณประโยชน์ โดยผ่านทีดินบางส่วนของโฉนดเลขที 53133 โดยมีความ
กว้ างประมาณ 4 เมตร วัดจากทิศตะวันออกของทีดินเข้ ามาแนวทีดินด้ านทีติดกับทางสาธารณประโยชน์ และโดยทางลึก
เข้ าไปในทีดินจนบรรจบทีดินโฉนดเลขที 225205 เพือใช้ เป็ นเส้ นทางเดินเข้ าออกของบุคคลเท่านันE โดยบริ ษัท สรรพสินค้ า
รัชดานนทรี ย์ จํากัด ตกลงจะไม่ทําการก่อสร้ างสิงปลูกสร้ างต่าง ๆ หรื อวางสิงของทุกชนิดอันเป็ นการกีดขวางทางเดิน ไม่
ว่าจะเป็ นการติดตังโดยถาวรหรื
E
อชัวคราวก็ตาม เว้ นแต่จะได้ รับความยินยอมเป็ นหนังสือจากเซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3
ก่อน และมีเงือนไขเป็ นไปตามข้ อกําหนดและเงือนไขของบันทึกข้ อตกลงเรื องทางภาระจํายอม
ในการนี E ผู้ก่อตังทรั
E สต์ได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่า การให้ ภาระจํายอมดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการจัดหาประโยชน์
ของกองทรัสต์ CPNREIT จากโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 แต่อย่างใด แต่กลับจะเป็ นการเสริ มประโยชน์ทางธุรกิจ
ให้ แก่กนั ระหว่างศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 และห้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรัล สาขาพระราม 3 อันจะเป็ นประโยชน์
ต่อการดําเนินงานของกองทรัสต์ CPNREIT ด้ วย
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โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ นเกล้ า

2.1.3.1 ข้ อมูลทัวไปของศูนย์ การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ปิ นเกล้ า และอาคารสํานักงานปิ นเกล้ า
ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ปิ นเกล้ า เป็ นโครงการอสังหาริ มทรัพย์เพือการพาณิชย์ขนาดใหญ่ ตังอยู
E 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
1) ทีตัง1 ศูนย์ การค้ าและอาคารสํานักงาน
ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ปิ นเกล้ า อาคารสํานักงานปิ นเกล้ า ทาวเวอร์ A และอาคารสํานักงานปิ นเกล้ า ทาว
เวอร์ B ตังอยู
E ท่ ีเลขที 7/3 ถึง 7/128, 7/129 ถึง 7/221, 7/222 ถึง 7/552 และ 7/553 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอัมริ นทร์
เขตบางกอกน้ อย กรุงเทพฯ
โดยแผนภาพดังต่อไปนี Eแสดงทําเลทีตังของศู
E
นย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ปิ นเกล้ า อาคารสํานักงานปิ นเกล้ า ทาว
เวอร์ A และอาคารสํานักงานปิ นเกล้ า ทาวเวอร์ B
แผนภาพแสดงทีตัง1 ของศูนย์ การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ปิ นเกล้ า อาคารสํานักงานปิ นเกล้ า ทาวเวอร์ A และ
อาคารสํานักงานปิ นเกล้ า ทาวเวอร์ B
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ภาพอาคารศูนย์ การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ปิ นเกล้ า

ภาพอาคารสํานักงานเซ็นทรัลพลาซา ปิ นเกล้ า

2) จุดเด่ นของศูนย์ การค้ าเซ็นทรั ลพลาซา ปิ นเกล้ า อาคารสํานั กงานปิ นเกล้ า ทาวเวอร์ A และอาคาร
สํานักงานปิ นเกล้ า ทาวเวอร์ B
-

เป็ นศูนย์การค้ าครบวงจรทางตะวันตกของกรุ งเทพมหานคร ซึงอยู่ในทําเลทีสามารถตอบสนองความ
ต้ องการของกําลังซื Eอหลากหลายกลุม่ อย่างเหมาะสม อาทิ สถาบันการศึกษา สํานักงาน และชุมชนทีพัก
อาศัยทีมีกําลังซื Eอและมีการขยายตัวสูง
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ประกอบด้ วยห้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรัล อาคารสํานักงาน 2 อาคาร โรงภาพยนตร์ ฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ ร้ านค้ า
แฟชันชันE นําทีหลากหลาย และร้ านอาหารทีได้ รับความนิยม เพือตอบสนองไลฟ์ สไตล์ของผู้เข้ ามาใช้
บริ การได้ อย่างครบครัน

2.1.3.2 รายละเอียดของโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ นเกล้ า (ข้ อมูล ณ วันที 30 มิถุนายน 2560)
ตารางดังต่อไปนีจE ะสรุ ปให้ เห็นรายละเอียดของทรัพย์ สินของโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ นเกล้ า ทีกองทุนรวม
CPNRF ได้ เข้ าลงทุน และจะมีการโอนมายังกองทรัสต์ CPNREIT
ลักษณะการลงทุน
ของกองทุนรวม
CPNRF

สิทธิการเช่าช่วงทีดินทีเป็ นทีตังของอาคารศู
E
นย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ปิ นเกล้ า และสิทธิการ
เช่าอาคารศูน ย์ การค้ าเซ็นทรั ลพลาซา ปิ นเกล้ า (บางส่วน) จํ านวน 1 อาคาร และอาคาร
สํานัก งานจํ า นวน 2 อาคาร (ทังE อาคาร) รวมทังE ที จอดรถยนต์ ภายในอาคาร (บางส่ว น)
นอกจากนี E กองทุนรวม CPNRF ได้ เช่างานระบบและทรัพ ย์สินอืนทีเกี ยวข้ องกับโครงการ
เซ็นทรัลพลาซา ปิ นเกล้ า จากบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) เป็ นระยะเวลาประมาณ
15 ปี คงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ 7 ปี (สัญญาสิ Eนสุดวันที 31 ธันวาคม 2567)

ทีดินทีกองทุนรวม
CPNRF ลงทุน

สิทธิการเช่าช่วงทีดินประมาณ 15 ปี คงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ 7 ปี (สัญญาสิ Eนสุด
วันที 31 ธันวาคม 2567) จากบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) ซึงเป็ นผู้ทรงสิทธิการ
เช่า โดยทีดินตังอยู
E ท่ ีแขวงบางบําหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ เนื Eอทีรวม 24-2-84 ไร่ แบ่งเป็ น
- โฉนดทีดินเลขที 1041 เนื Eอที 22-0-72 ไร่
- โฉนดทีดินเลขที 1054 เนื Eอที 2-2-12 ไร่
โดยกองทุนรวม CPNRF ได้ ให้ สิทธิในการใช้ ถนนรอบโครงการและทางเข้ าออกของโครงการ
แก่บริ ษัท ห้ างเซ็นทรัลปิ นเกล้ า จํากัด และบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) รวมถึงผู้
เช่าพื Eนทีและลูกค้ าของทังสองบริ
E
ษัทดังกล่าว โดยให้ ถือเป็ นพื Eนทีเพือประโยชน์ร่วมกัน

อาคารทีกองทุนรวม
CPNRF ลงทุน

สิทธิ การเช่าอาคารศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซาปิ นเกล้ า (บางส่วน) จํานวน 1อาคารซึงเป็ น
อาคาร 7 ชันE และชันE ใต้ ดิน 1 ชันE และอาคารสํานักงานทังE อาคาร จํ านวน 2 อาคาร ได้ แก่
อาคารสํานักงาน ปิ นเกล้ า ทาวเวอร์ A สูง 26 ชันE และอาคารสํานักงาน ปิ นเกล้ า ทาวเวอร์ B
สูง 18 ชันE พร้ อมทังพื
E Eนทีจอดรถยนต์ภายในอาคารซึงสูง 10 ชันและชั
E
นE ใต้ ดิน 1 ชันE รวมทังE
งานระบบทีเกียวเนืองกับอาคารศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ปิ นเกล้ า อาคารสํานักงาน และ
พืนE ทีจอดรถยนต์ (บางส่วน) จากบริ ษั ท เซ็ นทรัลพัฒ นา จํ ากัด (มหาชน) ซึงเป็ นเจ้ าของ
กรรมสิทธิU เป็ นระยะเวลาประมาณ 15 ปี คงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ 7 ปี (สัญญา
สิ Eนสุดวันที 31 ธันวาคม 2567) ตามรายละเอียดดังนี E
- พื Eนทีใช้ สอย (Gross Area) ประมาณ 117,735* ตารางเมตร
- พื Eนทีให้ เช่า (Leasable Area) ประมาณ 61,710 ตารางเมตร
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- พื Eนทีจอดรถประมาณ 67,936 ตารางเมตร
*

ตามสัญ ญาแก้ ไขเพิมเติมสัญ ญาเช่าอาคารโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ นเกล้ า (อาคารศูนย์ การค้ าและ
อาคารสํานักงาน) ฉบับลงวันที 29 ตุลาคม 2552 ฉบับลงวันที 24 ตุลาคม 2560 พื Eนทีใข้ สอยของโครงการ
เซ็นทรัลพลาซา ปิ นเกล้ า เพิมขึนE เป็ น 120,409 ตารางเมตร เนืองจากในปี 2558-2559 กองทุนรวม CPNRF
ได้ ปรับปรุงซ่อมแซมพื Eนทีภายในโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ นเกล้ า ซึงทําให้ พื Eนทีเช่าของกองทุนรวม CPNRF
มีการเปลียนแปลงเพิมขึ Eน

งานระบบ
สาธารณูปโภคและสิง
อํานวยความสะดวก
ต่ าง ๆ ทีกองทุนรวม
CPNRF ลงทุน

สิทธิการเช่าประมาณ 15 ปี คงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ 7 ปี (สัญญาสิ Eนสุดวันที 31
ธันวาคม 2567) สําหรับงานระบบไฟฟ้ า ระบบสาธารณูปโภค ระบบโทรศัพท์ ลิฟท์ บันได
เลือน ระบบปรับอากาศ ระบบงานวิศวกรรม ระบบบําบัดนํ Eาเสียและสิงอํานวยความสะดวก
ต่าง ๆ ทีติดตังและใช้
E
งานอยูใ่ นอสังหาริ มทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ นเกล้ า รวมทังสิ
E ทธิ
ใด ๆ ทีเกียวกับหรื อเกียวเนืองกับงานระบบดังกล่าว

สังหาริมทรัพย์ ที
กองทุน CPNRF
ลงทุน

กรรมสิทธิUในสังหาริ มทรัพย์ทีเกียวเนืองกับอาคารศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซาปิ นเกล้ าอาคาร
สํานักงาน ปิ นเกล้ า ทาวเวอร์ A และอาคารสํานักงาน ปิ นเกล้ า ทาวเวอร์ B ซึงได้ แก่ อุปกรณ์
ตกแต่ง ทังที
E ติดตรึ งตราและไม่ติดตรึ งตราถาวร รวมทังอุ
E ปกรณ์อืนใดทีใช้ เพือวัตถุประสงค์ใน
การประดับตกแต่ง หรื ออํานวยความสะดวกให้ กบั ผู้ใช้ บริ การศูนย์การค้ า ทังนี
E Eไม่ใช่ทรัพย์สิน
ทีมีลกั ษณะเป็ นส่วนควบของอาคารศูนย์การค้ า

ราคาประเมิน
ทรัพย์ สิน

กองทุนรวม CPNRF ได้ ว่าจ้ างผู้ประเมิน ราคาอิสระ อันได้ แก่ บริ ษั ท ควอลิตี E แอพไพรซัล
จํ า กัด ประเมิ น ค่า เงิ น ลงทุน ในสิท ธิ ก ารเช่ าอสังหาริ ม ทรั พ ย์ โดยวิ ธีพิ จ ารณาจากรายได้
(Income Approach) โดยราคาประเมิน ของอสังหาริ มทรัพ ย์ โครงการเซ็นทรั ลพลาซา ปิ น
เกล้ า ณ วันที 30 มิถนุ ายน 2560 เท่ากับ 5,495 ล้ านบาท (ราคาประเมินของทรัพย์สนิ ส่วนที
เป็ นศู น ย์ ก ารค้ าและอาคารสํ า นั ก งาน เท่ า กั บ 4,503 ล้ านบาท และ 992 ล้ านบาท
ตามลําดับ)

ทังนี
E E กองทุนรวม CPNRF ได้ ให้ สิทธิในการใช้ ถนนรอบโครงการและทางเข้ าออกของโครงการดังกล่าวแก่บริ ษัท
ห้ างเซ็นทรัลปิ นเกล้ า จํากัด และ CPN รวมถึงผู้เช่าพื Eนทีของทังสองบริ
E
ษัท เพราะทังสองบริ
E
ษัทดังกล่าวเป็ นผู้ทีมีกรรมสิทธิU
และ/หรื อสิทธิใช้ ประโยชน์ร่วมในพื Eนทีบางส่วนในโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ นเกล้ า
ทังE นี E CPN ซึงเป็ นผู้ทรงสิทธิ การเช่าทีดินอันเป็ นทีตังE ของโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ นเกล้ า ได้ ดําเนินการให้
กองทุนรวม CPNRF ได้ รับความยินยอมจากบริ ษัท ห้ างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์ จํากัด ซึงเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิUทีดินอัน
เป็ นทีตังของโครงการเซ็
E
นทรัลพลาซา ปิ นเกล้ า ในการเข้ าสวมสิทธิตามสัญญาเช่าทีดินแทนบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด
(มหาชน) หากสัญญาเช่าทีดินหลักระหว่างบริ ษัท ห้ างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์ จํากัด และบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด
(มหาชน) ได้ ถกู ยกเลิกก่อนครบกําหนดระยะเวลาการเช่าทีดินดังกล่าว โดยกองทุนรวม CPNRF ไม่ต้องเสียค่าใช้ จ่ายใด ๆ
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เพิม เพราะ CPN ในฐานะผู้เช่าทีดิน ได้ ชําระค่าเช่าทีดินตามสัญญาเช่าทีดินหลักดังกล่าวเป็ นการล่วงหน้ าครบทังจํ
E านวน
แล้ ว นอกจากนี E ค่าใช้ จ่ายใด ๆ ทีเกียวข้ องกับการดําเนินการสวมสิทธิดงั กล่าว ทางกองทุนรวม CPNRF ไม่ต้องรับผิดชอบ
นอกจากนี E ในกรณี ที CPN และ/หรื อบริ ษัทที CPN มีอํานาจควบคุม ได้ รับสิทธิ และ/หรื อได้ ดําเนินการต่ออายุ
สัญญาเช่าทีดินของโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ นเกล้ า จากบริ ษัท ห้ างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์ จํากัด เมือสัญญาเช่า
ปั จจุบนั ครบกําหนดอายุ CPN และ/หรื อบริ ษัทที CPN มีอํานาจควบคุม ตกลงให้ สิทธิ ในการปฏิเสธก่อน (Right of First
Refusal) แก่กองทุนรวม CPNRF ในการพิจารณาซื Eอ และ/หรื อรับโอนกรรมสิทธิU และ/หรื อรับโอนสิทธิครอบครอง และ/หรื อ
เช่า และ/หรื อเช่าช่วงอสังหาริ มทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ นเกล้ า โดยทีมูลค่าและเงือนไขในการซื Eอ และ/หรื อรับโอน
กรรมสิทธิU และ/หรื อรับโอนสิทธิ ครอบครอง และ/หรื อเช่า และ/หรื อเช่าช่วงอสังหาริ มทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ น
เกล้ า จะขึ Eนอยู่กบั การเจรจาและตกลงกันระหว่างกองทุนรวม CPNRF และ CPN ในอนาคต และ CPN และ/หรื อบริ ษัทที
CPN มีอํานาจควบคุม ยังคงมีหน้ าทีเป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ นเกล้ า อย่างไรก็ดี CPN สงวน
สิ ท ธิ ใ นการจะให้ สิ ท ธิ ใ นการปฏิ เสธก่ อ นแก่ ก องทุ น รวม CPNRF ในกรณี ที CPN พ้ นจากการทํ า หน้ าที ผู้ บริ ห าร
อสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวม CPNRF
2.1.4

โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต

2.1.4.1 ข้ อมูลทัวไปของศูนย์ การค้ 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
E ปี
2536
1) ทีตัง1 ศูนย์ การค้ า
ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต ตังอยู
E เ่ ลขที 2 ถนนมหิดล 252-252/1 ถนนวัวลาย ตําบลหายยา
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 ซึงถนนมหิดลเป็ นถนนสายหลักแห่งหนึงของจังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี E ศูนย์การค้ า
ดังกล่าวยังตังอยู
E ่ใกล้ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ โดยแผนภาพดังต่อไปนี Eแสดงทําเลทีตังของศู
E
นย์การค้ าเซ็นทรัล
พลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต
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แผนภาพแสดงทีตัง1 ของศูนย์ การค้ าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต

ภาพอาคารศูนย์ การค้ าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต
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2) จุดเด่ นของศูนย์ การค้ าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต
-

ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต ตังอยู
E ่บนถนนมหิดลซึงเป็ นถนนสายหลักแห่งหนึงของ
จังหวัดเชียงใหม่ และเป็ นย่านชุมชนและธุรกิ จทีสําคัญ ทําให้ ศูนย์การค้ าสามารถเข้ าถึงได้ ง่ายและมี
ความสะดวกสบาย

ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต เป็ นศูนย์การค้ าทีมีความครบครัน (One-Stop Shopping Mall)
และใหญ่ ที สุดแห่งหนึงในภาคเหนือ โดยสามารถรองรั บลูก ค้ าทังE ชาวไทยและชาวต่างประเทศ โครงการศูน ย์ การค้ า
ดังกล่า วประกอบด้ ว ยห้ างสรรพสิน ค้ าโรบิ น สัน (ซึงตังE อยู่บ นพื นE ที ให้ เช่ า ที กองทุน รวม CPNRF ไม่ ได้ เข้ าลงทุน ) โรง
ภาพยนตร์ อาคารอเนกประสงค์ (Multipurpose Hall) ร้ านอาหาร ร้ านค้ าปลีก (สินค้ าแฟชัน สินค้ าอิเล็กทรอนิกส์ ร้ าน
หนังสือ) และโซนสินค้ าหัตถกรรมพื Eนเมืองทีมีชือเสียงของทางภาคเหนือให้ เลือกอย่างครบครันและสะดวกสบาย มีความ
หลากหลายในด้ านสินค้ าและบริ การ โดยร้ านค้ าในศูนย์การค้ าดังกล่าวได้ ถกู จัดสัดส่วนประเภทผู้เช่า (Tenant Mix) และ
จัดแบ่งพื Eนทีเช่า (Zoning Arrangement) อย่างเหมาะสม เพือช่วยดึงดูดให้ มีผ้ เู ข้ ามาใช้ บริ การในศูนย์การค้ าอย่างต่อเนือง
2.1.4.2 รายละเอียดของโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต (ณ วันที 30 มิถุนายน 2560)
ตารางดังต่อไปนี Eจะสรุปให้ เห็นรายละเอียดทรัพย์สนิ ของโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต ทีกองทุน
รวม CPNRF ได้ เข้ าลงทุน และจะมีการโอนมายังกองทรัสต์ CPNREIT
ลักษณะการลงทุน
ของกองทุนรวม
CPNRF

(1) สิท ธิ ก ารเช่า อาคารศูน ย์ การค้ า (บางส่วน) จํ านวน 1 อาคาร อาคารอเนกประสงค์
(Multipurpose Hall) จํ านวน 1 อาคาร รวมทังE ทีจอดรถยนต์ ภายใน 1 อาคาร (ตาม
สัดส่วนการใช้ งานของพื Eนทีอาคารศูนย์การค้ าและอาคารอเนกประสงค์ทีกองทุนรวม
CPNRF ลงทุน)
(2) สิทธิการเช่างานระบบและทรัพย์สินทีเกียวข้ องกับโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่
แอร์ พอร์ ต
(3) สิทธิการเช่าทีดินทีเป็ นทีตังของอาคารศู
E
นย์การค้ า อาคารอเนกประสงค์ ทีจอดรถยนต์
ภายในอาคาร รวมถึ งถนนรอบโครงการและทางเข้ าออก (บางส่วน) ของโครงการ
เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต
เป็ นระยะเวลา 30 ปี คงเหลือ ระยะเวลาการเช่ า ประมาณ 27 ปี (สัญ ญาสินE สุด วัน ที 22
เมษายน 2587) จากบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่ จํากัด

ทีดินทีกองทุนรวม
CPNRF ลงทุน

สิทธิ การเช่าทีดินเป็ นระยะเวลา 30 ปี คงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ 27 ปี (สัญ ญา
สิ Eนสุดวันที 22 เมษายน 2587) จากบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่ จํากัด ซึงเป็ นเจ้ าของ
กรรมสิทธิU โดยทีดินตังอยู
E ท่ ีตําบลหายยา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เนื Eอทีรวม 32-3-56.85
ไร่ แบ่งเป็ น
- โฉนดทีดินเลขที 3289 เนื Eอที 15-0-80.75 ไร่

ส่วนที 2 หน้ า 2 - 15
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- โฉนดทีดินเลขที 3301 เนื Eอที 2-2-88.4 ไร่
- โฉนดทีดินเลขที 3313 เนื Eอที 5-1-74.3 ไร่
- โฉนดทีดินเลขที 58660 เนื Eอที 2-1-90 ไร่
- โฉนดทีดินเลขที 58661 เนื Eอที 1-1-85 ไร่
- โฉนดทีดินเลขที 110632เนื Eอที 1-1-11.3ไร่
- โฉนดทีดินเลขที 110633 เนื Eอที 2-0-83.1ไร่
- โฉนดทีดินเลขที 110634 เนื Eอที 0-2-46 ไร่
- โฉนดทีดินเลขที 110635 เนื Eอที 0-0-96 ไร่
- โฉนดทีดินเลขที 15540 เนื Eอที 1-1-2 ไร่
ทังนี
E E ตลอดระยะเวลาทีสัญญาเช่าทีดิน (บางส่วน) และอาคาร (บางส่วน) โครงการเซ็นทรัล
พลาซา เชี ยงใหม่ แอร์ พอร์ ต ยังมีผลใช้ บังคับอยู่ กองทุนรวม CPNRF ยินยอมให้ เซ็นทรั ล
พัฒนา เชียงใหม่ รวมถึงลูกค้ าและคูส่ ญ
ั ญาของเซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่ และผู้เช่าพื Eนทีราย
อืนในโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต นอกจากผู้เช่าพื Eนทีในทรัพย์สนิ ทีเช่าตาม
สัญญานี E ใช้ ประโยชน์ในพื Eนทีส่วนกลาง ทีจอดรถ พื Eนทีทีเกียวข้ องกับทรัพย์สินทีเช่าซึงเป็ น
ทรัพย์สินทีเช่าของกองทุนรวม CPNRF และถนนรอบอสังหาริ มทรัพย์และทางเข้ าออกของ
โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต เฉพาะส่วนทีกองทุนรวม CPNRF ลงทุน โดยให้
ถือเป็ นพืนE ทีเพือใช้ ประโยชน์ร่วมกัน โดยถื อประโยชน์ ของการดําเนินกิ จการของโครงการ
เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต เป็ นสําคัญ
อาคารทีกองทุนรวม
CPNRF ลงทุน

สิทธิการเช่าอาคารศูนย์การค้ า (บางส่วน) จํานวน 1 อาคาร อาคารอเนกประสงค์ จํานวน 1
อาคาร รวมทั งE ที จอดรถยนต์ ภ ายในอาคาร (ตามสัด ส่ว นการใช้ งานของพื นE ที อาคาร
ศูนย์การค้ าและอาคารอเนกประสงค์ ทีกองทุนรวม CPNRF ลงทุน) รวมทังงานระบบและ
E
ทรัพย์สินทีเกียวข้ องกับโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต จากบริ ษัท เซ็นทรัล
พัฒนา เชียงใหม่ จํากัด ซึงเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิU เป็ นระยะเวลา 30 ปี คงเหลือระยะเวลา
การเช่าประมาณ 27 ปี (สัญญาสิ Eนสุดวันที 22 เมษายน 2587) ตามรายละเอียดดังนี E
- พื Eนทีใช้ สอย (Gross Area) ประมาณ 78,849 ตารางเมตร
- พื Eนทีให้ เช่า (Leasable Area) ประมาณ 37,553 ตารางเมตร
- พื Eนทีจอดรถประมาณ 44,142 ตารางเมตร

งานระบบ
สิทธิการเช่าระยะเวลา 30 ปี คงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ 27 ปี (สัญญาสิ Eนสุดวันที
สาธารณูปโภคและสิง 22 เมษายน 2587) สํ า หรั บ งานระบบที เกี ยวข้ อ งกับ อาคารศูน ย์ ก ารค้ า เซ็ น ทรั ล พลาซา
อํานวยความสะดวก เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต อาคารอเนกประสงค์ และพื Eนทีจอดรถยนต์ภายในอาคาร ได้ แก่ ระบบ
ส่วนที 2 หน้ า 2 - 16
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ต่ าง ๆ ทีกองทุนรวม
CPNRF ลงทุน

ไฟฟ้ า ระบบโทรศัพท์ ระบบลิฟท์และบันไดเลือน ระบบปรับอากาศ ระบบงานวิศวกรรม จาก
บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่ จํากัด ซึงเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิU

สังหาริมทรัพย์ ที
กองทุนรวม CPNRF
ลงทุน

กรรมสิทธิU ในสังหาริ มทรัพย์ทีเกียวเนืองกับโครงการเซ็นทรัลพลาซาเชียงใหม่ แอร์ พอร์ ตซึง
ได้ แก่ อุปกรณ์ตกแต่ง ทังที
E ติดตรึ งตราและไม่ติดตรึ งตราถาวร รวมทังอุ
E ปกรณ์ อืนใดทีใช้ เพือ
วัตถุประสงค์ในการประดับตกแต่ง หรื ออํานวยความสะดวกให้ กับผู้ใช้ บริ การศูนย์การค้ า
ทังนี
E E ไม่ใช่ทรัพย์สนิ ทีมีลกั ษณะเป็ นส่วนควบของอาคารศูนย์การค้ า

ราคาประเมิน
ทรัพย์ สิน

กองทุนรวม CPNRF ได้ ว่าจ้ างผู้ประเมิน ราคาอิสระ อันได้ แก่ บริ ษั ท ควอลิตี E แอพไพรซัล
จํ า กัด ประเมิ น ค่า เงิ น ลงทุน ในสิท ธิ ก ารเช่ าอสังหาริ ม ทรั พ ย์ โดยวิ ธีพิ จ ารณาจากรายได้
(Income Approach) โดยราคาประเมิ น ของอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ โครงการเซ็ น ทรั ล พลาซา
เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต ณ วันที 30 มิถนุ ายน 2560 เท่ากับ 10,531 ล้ านบาท

โดยกองทุนรวม CPNRF ได้ ให้ สิทธิในการใช้ ถนนรอบโครงการและทางเข้ าออกของโครงการดังกล่าวแก่เซ็นทรัล
พัฒนา เชียงใหม่ รวมถึงผู้เช่าพื Eนทีและลูกค้ าของเซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่ เนืองจากเซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่ เป็ นผู้มี
กรรมสิทธิUและสิทธิใช้ ประโยชน์ร่วมในพื Eนทีบางส่วนในโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต
2.1.5

สรุ ป อั ต ราการเช่ าพื 1น ที (Occupancy Rate) ของทรั พ ย์ สิ น ที โอนจากกองทุ น รวม CPNRF มายั ง
กองทรัสต์ CPNREIT

ทรัพย์ สิน

งวด 6 เดือน
ปี สิน1 สุด
ปี สิน1 สุด
ปี สิน1 สุด
ปี สิน1 สุด
ปี สิน1 สุด
สิน1 สุด
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
30 มิถุนายน
2555
2556
2557
2558
2559
2560

โครงการเซ็นทรัลพลาซา
พระราม 2

98.59%

95.94%

96.52%

96.28%

86.73%(1)

89.92%

โครงการเซ็นทรัลพลาซา
พระราม 3

98.21%

97.72%

93.82%

92.37%

89.96%

62.65%(2)

โครงการเซ็นทรัลพลาซา
ปิ นเกล้ า ส่วนศูนย์การค้ า

96.52%

100.00%

98.26%

66.85%(3)

95.67%

95.66%

โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ น
เกล้ า ส่วนอาคารสํานักงาน

98.17%

98.11%

96.23%

96.77%

89.98%(4)

90.04%

-(5)

-(5)

98.87%

96.68%

96.45%

94.07%

98.17%

97.21%

96.59%

92.10%

90.51%

86.75%

โครงการเซ็นทรัลพลาซา
เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต

ทรัพย์ สินทีโอนจากกองทุน

ส่วนที 2 หน้ า 2 - 17
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ทรัพย์ สิน

งวด 6 เดือน
ปี สิน1 สุด
ปี สิน1 สุด
ปี สิน1 สุด
ปี สิน1 สุด
ปี สิน1 สุด
สิน1 สุด
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
30 มิถุนายน
2555
2556
2557
2558
2559
2560

รวม CPNRF มายัง
กองทรัสต์ CPNREIT
หมายเหตุ:
(1)
อัตราการเช่าพื Eนทีของโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 ลดลงเมือเทียบกับ ณ สิ Eนปี 2557 และ 2558 จาก
การดําเนินการแผนงานปรับปรุงพื Eนทีเดิมของผู้เช่าหลักเพือเปลียนเป็ นพื Eนทีเช่าสําหรับผู้เช่ารายย่อย ซึงใช้ ระยะเวลาดําเนินการประมาณ
6 เดือน (ตังแต่
E เดือนมกราคม-มิถนุ ายน 2560) โดยอัตราการเช่าพื Eนที ณ วันที 30 มิถนุ ายน 2560 ได้ ปรับเพิมขึ Eนจากสิ Eนปี 2559 จากการ
ทีเริมมีผ้ เู ช่าเริมเข้ าพื Eนทีในส่วนทีได้ มีการปรับปรุง
(2)
อัตราการเช่าพื Eนทีของโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 ณ วันที 30 มิถนุ ายน 2560 ลดลงตํากว่าเมือเทียบกับ ณ สิ Eนปี 2559 จากการ
เริมดําเนินการแผนงานปรับปรุงโครงการครังE ใหญ่ (Major Renovation) โดยแผนงานปรับปรุงดังกล่าวเป็ นการทยอยปรับปรุงเป็ นเฟส ซึง
พื Eนทีในส่วนทียังไม่เริ มดําเนินการปรับปรุงพื Eนทียังคงเปิ ดให้ บริ การตามปกติ แผนงานปรับปรุงพื Eนทีของโครงการจะใช้ ระยะเวลาในการ
ดําเนินการประมาณ 6 เดือน (ตังแต่
E มิถนุ ายน 2560 ถึงธันวาคม 2560)
(3)
อัตราการเช่าพื Eนทีของโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ นเกล้ า ส่วนทีเป็ นศูนย์การค้ า ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 ลดลงตํากว่าเมือเทียบกับ ณ
สิ Eนปี 2557 จากการเริมดําเนินการแผนงานปรับปรุงโครงการครังE ใหญ่ (Major Renovation) โดยแผนงานปรับปรุงดังกล่าวเป็ นการทยอย
ปรับปรุงเป็ นเฟส ซึงพื Eนทีในส่วนทียังไม่ดําเนินการปรับปรุงพื Eนทียังคงเปิ ดให้ บริการตามปกคิ และได้ เริมดําเนินการในช่วงเดือนเมษายน
2558 ทังนี
E E แผนงานดําเนินการทังเฟส
E 1 และเฟส 2 แล้ วเสร็ จ และเริมมีผ้ เู ช่าเริ มเข้ าพื Eนทีตังแต่
E ไตรมาสที 2 ของปี 2559 ทําให้ อตั ราการ
เช่าพื Eนที ณ สิ Eนปี 2559 กลับมาใกล้ เคียงกับก่อนการปรับปรุงพื Eนที
(4)
อัตราการเช่าพื Eนทีของโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ นเกล้ า ส่วนทีเป็ นอาคารสํานักงาน ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 ลดลงตํากว่าเมือเทียบกับ
ณ สินE ปี 2557 และ 2558 จากการปรับปรุงพืนE ทีในอาคารสํานักงานและบริ เวณส่วนทีเชือมพืนE ทีระหว่างอาคารศูนย์การค้ าและอาคาร
สํานักงาน (ทีมา: CPN)
(5)
กองทุนรวม CPNRF เข้ าลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต ในเดือนเมษายน 2557

2.1.6

ข้ อมูลเกียวกับอายุคงเหลือของสิทธิการเช่ า อัตราการเช่ าพืน1 ที พืน1 ทีให้ เช่ าและราคาประเมินสิทธิการ
เช่ าของทรัพย์ สินทีโอนจากกองทุนรวม CPNRF มายังกองทรัสต์ CPNREIT ณ วันที 30 มิถุนายน 2560
โครงการ
เซ็นทรัล
พลาซา
พระราม 2

อายุคงเหลือของสิทธิ
การเช่า (1)
อัตราการเช่าพื Eนที

โครงการ
โครงการ โครงการ
เซ็นทรัล
เซ็นทรัล
เซ็นทรัล
พลาซา
พลาซา
พลาซา
พระราม 3 ปิ นเกล้ าส่ วน ปิ นเกล้ าส่ วน
ศูนย์ การค้ า อาคาร
สํานักงาน

7 ปี 8 เดือน 77 ปี 8 เดือน (2)
89.92%

62.65%

โครงการ
ทรัพย์ สิน
เซ็นทรัล ทัง1 หมดของ
พลาซา
กองทุนรวม
เชียงใหม่ CPNRF (ซึงจะ
แอร์ พอร์ ต โอนมายัง
กองทรัสต์
CPNREIT)

7 ปี

7 ปี

26 ปี 3 เดือน

N/A

95.66%

90.27%

94.07%

86.75%

ส่วนที 2 หน้ า 2 - 18

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
โครงการ
เซ็นทรัล
พลาซา
พระราม 2

โครงการ
โครงการ โครงการ
เซ็นทรัล
เซ็นทรัล
เซ็นทรัล
พลาซา
พลาซา
พลาซา
พระราม 3 ปิ นเกล้ าส่ วน ปิ นเกล้ าส่ วน
ศูนย์ การค้ า อาคาร
สํานักงาน

โครงการ
ทรัพย์ สิน
เซ็นทรัล ทัง1 หมดของ
พลาซา
กองทุนรวม
เชียงใหม่ CPNRF (ซึงจะ
แอร์ พอร์ ต โอนมายัง
กองทรัสต์
CPNREIT)

พื Eนทีให้ เช่า
(Leasable Area)
(ตารางเมตร)

82,427

37,143

27,772

33,938

37,553

218,833

ราคาประเมิน
(ล้ านบาท)

7,184

9,192

4,503

992

10,531

32,402

หมายเหตุ:
(1)
อายุคงเหลือของสิท ธิ การเช่าคิด ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 ซึงเป็ นระยะเวลาทีคาดว่าการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์
เป็ นทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์จะมีการดําเนินการจนเสร็จสิ Eน
(2)
ภายใต้ สมมติฐานว่ามีการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าออกไปอีก 2 คราว ๆ ละ 30 ปี

2.1.7

ผลการดําเนินงานทีผ่ านมาของทรัพย์ สินทีโอนจากกองทุนรวม CPNRF มายังกองทรัสต์ CPNREIT
งวด 6 เดือน
ปี สิน1 สุด
ปี สิน1 สุด
ปี สิน1 สุด
ปี สิน1 สุด
ปี สิน1 สุด
สิน1 สุด
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
30 มิถุนายน
2555 (1)
2556 (1)
2557
2558
2559
2560

รายได้ จากอสังหาริ มทรัพย์
(Property Income)
(ล้ านบาท)

2,510.52

2,686.55

3,296.50

3,128.84

3,524.60

1,754.15

รายได้ สทุ ธิของ
อสังหาริ มทรัพย์
(Net Income from Property
Level) (ล้ านบาท)

2,029.68

2,179.41

2,763.60

2,530.37

2,940.86

1,452.23

อัตราการเช่าพื Eนที

98.17%

97.21%

96.59%

92.10%

90.51%

86.75%

พื Eนทีให้ เช่า
(Leasable Area) (ตาราง
เมตร)

191,220

179,831

217,396

224,673

224,512

218,833

ส่วนที 2 หน้ า 2 - 19

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
หมายเหตุ:
(1) รวมเฉพาะผลการดําเนินงานของโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 และโครงการเซ็นทรัล
พลาซา ปิ นเกล้ า แต่ไม่รวมผลการดําเนินงานของโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต ซึงกองทุนรวม CPNRF ได้ เข้ า
ลงทุนในโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต ในเดือนเมษายน 2557

2.1.8

ข้ อ มู ล เกี ยวกั บ ประเภทธุ ร กิ จ ของผู้ เช่ า พื น1 ที ของทรั พ ย์ สิ น ที โอนจากกองทุ น รวม CPNRF มายั ง
กองทรัสต์ CPNREIT ณ วันที 30 มิถุนายน 2560
ประเภทธุรกิจของผู้เช่ าพืน1 ที

ห้ างสรรพสินค้ า
สินค้ าเพือความบันเทิง
อาหารและเครื องดืม
สินค้ าแฟชัน สุขภาพและความงาม
เครื องใช้ ไฟฟ้ าและอุปกรณ์ตกแต่ง
ประเภทอืน ๆ
พื Eนทีว่าง
รวม
2.1.9

จํานวนพืน1 ทีเช่ า
(ตารางเมตร)

% ของพืน1 ทีให้ เช่ าทัง1 หมด

27,000
24,111
31,867
50,139
12,172
44,554
28,997

12.34%
11.02%
14.56%
22.91%
5.56%
20.36%
13.25%

218,833

100.00%

ข้ อมูลเกียวกับสัดส่ วนการเช่ าพืน1 ทีของผู้เช่ าแต่ ละประเภท ของทรั พย์ สินทีจะโอนจากกองทุนรวม
CPNRF มายังกองทรัสต์ CPNREIT ณ วันที 30 มิถุนายน 2560

ผู้เช่าพื Eนทีในโครงการศูนย์การค้ าทีจะโอนจากกองทุนรวม CPNRF มายังกองทรัสต์ CPNREIT สามารถแบ่งได้
เป็ น 2 ประเภทใหญ่ ได้ แก่ ผู้เช่าหลัก (Anchor Tenant) ซึงมีการเช่าพื Eนทีตังแต่
E 700 ตารางเมตรขึ Eนไป และผู้เช่าประเภท
ร้ านค้ า (In-line Tenant) ซึงมีการเช่าพื Eนทีน้ อยกว่า 700 ตารางเมตร โดยผู้เช่าประเภท Anchor Tenant ซึงส่วนใหญ่เป็ นผู้
เช่าประเภทโรงภาพยนตร์ และร้ านค้ าประเภท Specialty Store ต่าง ๆ (เช่น ร้ านจําหน่ายเครื องใช้ และอุปกรณ์ไฟฟ้ า ร้ าน
อุปกรณ์ กีฬา ร้ านหนังสือ ศูนย์ ออกกําลังกาย (Fitness Center)) จะช่วยเพิมความน่าสนใจให้ แก่ศูนย์การค้ า และช่วย
ดึงดูดให้ มีคนเข้ ามาจับจ่ายซื Eอสินค้ าและใช้ บริ การภายในศูนย์การค้ า และทําให้ ผ้ เู ช่าประเภทร้ านค้ าเข้ ามาเช่าพื Eนทีภายใน
ศูนย์การค้ าเพิมมากขึ Eน
ตารางดังต่อไปนีแE สดงข้ อมูลเกี ยวกับสัดส่วนการเช่าพืนE ทีของผู้เช่าแต่ละประเภทของทรัพย์ สินทีจะโอนจาก
กองทุนรวม CPNRF มายังกองทรัสต์ CPNREIT ณ วันที 30 มิถนุ ายน 2560

ส่วนที 2 หน้ า 2 - 20

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
ประเภทของผู้เช่ า

จํานวนพืน1 ทีเช่ า (ตารางเมตร) % ของพืน1 ทีให้ เช่ าทัง1 หมด

ผู้เช่าหลัก (Anchor Tenant)

71,695

32.77%

ผู้เช่าประเภทร้ านค้ า (In-line Tenant)

118,141

53.98%

พื Eนทีว่าง

28,997

13.25%

218,833

100.00%

รวม

2.1.10 ข้ อมูลเกียวกับสัดส่ วนการเช่ าพืน1 ทีตามประเภทของสัญญาเช่ าของทรั พย์ สินทีจะโอนจากกองทุนรวม
CPNRF มายังกองทรัสต์ CPNREIT ณ วันที 30 มิถุนายน 2560
สัญ ญาเช่ า พื นE ที ในโครงการศูน ย์ ก ารค้ า ที จะโอนจากกองทุน รวม CPNRF มายัง กองทรั ส ต์ CPNREIT แบ่ ง
ออกเป็ น 2 ประเภทหลัก ได้ แก่ สัญญาประเภท Fixed Rate (ซึงมีการกําหนดค่าเช่าในอัตราคงทีแน่นอน) และสัญญา
ประเภท Consignment (ซึงมีการกําหนดค่าเช่าเป็ นส่วนแบ่งของยอดรายได้ จากการขายและให้ บริ การของผู้เช่า โดยจะมี
การกําหนดค่าเช่าขันตํ
E าในแต่ละเดือน (Minimum Guarantee)) สําหรับทรัพย์สนิ ประเภทศูนย์การค้ าทีจะโอนจากกองทุน
รวม CPNRF มายังกองทรัสต์ CPNREIT รายได้ คา่ เช่าโดยส่วนใหญ่มาจากสัญญาเช่าประเภท Fixed Rate
สัญญาเช่าแต่ละประเภทมีข้อดีทีแตกต่างกัน โดยสัญญาเช่าประเภท Fixed Rate จะทําให้ กองทรัสต์ CPNREIT
มีรายได้ และกระแสเงินสดจากการให้ เช่าพื Eนทีและบริ การทีมันคงในแต่ละเดือน ในขณะทีสัญญาเช่าแบบ Consignment
จะทําให้ กองทรัสต์ CPNREIT มีโอกาสได้ รับรายได้ ค่าเช่าและบริ การทีเพิมมากขึ Eนในแต่ละเดือน (Upside Potential) ใน
กรณี ทีผู้เช่าพืนE ทีมีรายได้ ทีดีขึ Eน ทังE นี E ลักษณะในการเข้ าทําสัญ ญาว่าจะเป็ นแบบ Fixed Rate หรื อ Consignment จะ
ขึ Eนอยู่กบั ประเภทธุรกิจของผู้เช่า แนวปฏิบตั ิทางธุรกิจของผู้เช่า การเจรจาต่อรองระหว่างผู้ให้ เช่าและผู้เช่า รวมถึงความ
น่าเชือถือของระบบรายงานยอดขายของผู้เช่า
ตารางดังต่อไปนี Eแสดงข้ อมูลเกียวกับสัดส่วนการเช่าพื Eนทีแบ่งตามประเภทของสัญญาเช่า ของทรัพย์สนิ ทีจะโอน
จากกองทุนรวม CPNRF มายังกองทรัสต์ CPNREIT ณ วันที 30 มิถนุ ายน 2560
ประเภทของสัญญาเช่ า

จํานวนพืน1 ทีเช่ า
(ตารางเมตร)

% ของพืน1 ทีให้ เช่ า
ทัง1 หมด

สัญญาเช่าทีกําหนดค่าเช่าแบบอัตราคงที (Fixed-Rate)

115,917

52.97%

สัญญาเช่าทีกําหนดค่าเช่าแบบเรี ยกเก็บเป็ นอัตราของยอด
รายได้ ของผู้เช่า (Consignment)

73,919

33.78%

พื Eนทีว่าง

28,997

13.25%

218,833

100.00%

รวม

ส่วนที 2 หน้ า 2 - 21

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
2.1.11 ข้ อมูลเกียวกับช่ วงระยะเวลาการครบกําหนดของสัญญาเช่ า (Lease Expiry Profile) ของทรัพย์ สินทีโอน
จากกองทุนรวม CPNRF มายังกองทรัสต์ CPNREIT ณ วันที 30 มิถุนายน 2560
ช่ วงระยะเวลา

จํานวนพืน1 ทีเช่ าทีครบกําหนดสัญญาเช่ า
(ตารางเมตร)

% ของพืน1 ทีให้ เช่ าทัง1 หมด

27,261
47,522
38,507
20,327
28,448
27,770
28,997

12.46%
21.72%
17.60%
9.29%
13.00%
12.69%
13.25%

218,833

100.00%

ก.ค.-ธ.ค.2560
2561
2562
2563
หลัง 2563
พื Eนทีให้ เช่าส่วนอืน (1)
พื Eนทีว่าง
รวม
หมายเหตุ:
(1)
พื Eนทีทีมีอายุสญ
ั ญาเช่าน้ อยกว่า 1 ปี

2.1.12 การประกันภัยในทรัพย์ สินของทรัพย์ สินทีโอนจากกองทุนรวม CPNRF มายังกองทรัสต์ CPNREIT
ผู้จดั การกองทรัสต์จะจัดให้ มีการประกันภัยอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับส่วนได้ เสียของกองทรัสต์ CPNREIT
ในอสังหาริ มทรัพย์ ทีจะรับโอนจากกองทุนรวม CPNRF เพือคุ้มครองความเสียหายทีอาจเกิดขึ Eนกับทรัพย์ สิน โดยการ
เปลียนชื อผู้เอาประกัน ภัย ร่ วม และ/หรื อ ผู้รับ ประโยชน์ ร่วม จากกองทุน รวม CPNRF เป็ นกองทรั สต์ CPNREIT โดย
รายละเอียดของการทําประกันภัยสําหรับทรัพย์สนิ ทีจะโอนจากกองทุนรวม CPNRF มายังกองทรัสต์ CPNREIT มีดงั นี E
2.1.12.1 การประกันภัยทรัพย์ สินสําหรับความเสียงทุกประเภท (Property All Risks Insurance)
กองทุนรวม CPNRF และ/หรื อ CPN และ/หรื อ บริ ษัทในกลุม่ CPN เป็ นผู้เอาประกันภัยสําหรับประกันภัยความ
เสียงภัยทรัพ ย์ สิน โดยกํ าหนดให้ กองทุนรวม CPNRF เป็ นผู้รับผลประโยชน์ ตามพื นE ทีเช่าทีระบุในสัญ ญาเช่าอาคาร
ศูนย์การค้ าและอาคารสํานักงาน สัญญาเช่าอาคารจอดรถ และสัญญาเช่าพื Eนทีอาคาร โดยวงเงินเอาประกันภัยจะไม่ตํา
กว่ามูลค่าต้ นทุนทดแทน (Replacement Cost) ไม่รวมต้ นทุนค่าทีดิน ซึงประเมินล่าสุดก่อนจะมีการต่ออายุกรมธรรม์ ซึง
ผู้จดั การกองทรัสต์มีความเห็นว่าการกําหนดวงเงินประกันภัยดังกล่าวมีความเหมาะสมเนืองจากมูลค่าต้ นทุนทดแทน
ดังกล่าวเพียงพอสําหรับการก่อสร้ างโครงการขึ Eนมาใหม่ หากเกิดความเสียหายกับโครงการทังหมด
E
ทังนี
E E ในวันจดทะเบียน
สิทธิ ก ารเช่า ผู้จัด การกองทรัส ต์ จะดํ าเนิน การให้ ก รมธรรม์ ประกัน ภัยดังกล่าวระบุชือกองทรัส ต์ CPNREIT เป็ นผู้เอา
ประกันภัยร่ วม และระบุชือกองทรัสต์ CPNREIT และ/หรื อ ผู้ให้ ก้ ูของกองทรัสต์ CPNREIT (ถ้ ามีระบุไว้ เป็ นเงือนไข) เป็ น
ผู้รับประโยชน์ร่วม ตามเงือนไขทีระบุในสัญญาเช่าทีเกียวข้ อง

ส่วนที 2 หน้ า 2 - 22

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
2.1.12.2 การประกันภัยกรณีธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance)
กองทุนรวม CPNRF และ/หรื อ CPN และ/หรื อ บริ ษัทในกลุม่ CPN เป็ นผู้เอาประกันภัยสําหรับประกันภัยกรณี
ธุรกิจหยุดชะงัก โดยกําหนดให้ กองทุนรวม CPNRF เป็ นผู้รับผลประโยชน์ในส่วนของค่าเช่าและค่าบริ การสาธารณูปโภค
ตามพื Eนทีเช่าทีระบุในสัญญาเช่าอาคารศูนย์การค้ าและอาคารสํานักงาน สัญญาเช่าอาคารจอดรถ และสัญญาเช่าพื Eนที
อาคาร โดยวงเงินเอาประกันภัยจะไม่ตํากว่าผลรวมของค่าเช่าและค่าบริ การสาธารณูปโภค รายได้ จากการส่งเสริ มการ
ขาย รายได้ จากค่าเช่าและค่าบริ การทีจอดรถและอืน ๆ โดยมีระยะเวลาคุ้มครอง 36 เดือนซึงเป็ นระยะเวลาสูงสุดทีคาดว่า
จะต้ องใช้ ในการดําเนินการก่อสร้ างโครงการขึ Eนใหม่ หากเกิดความเสียหายกับโครงการทังหมด
E
ทังนี
E E ในวันจดทะเบียนสิทธิ
การเช่า ผู้จดั การกองทรัสต์จะดําเนินการให้ กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวระบุชือกองทรัสต์ CPNREIT เป็ นผู้เอาประกันภัย
ร่วม และระบุชือกองทรัสต์ CPNREIT เป็ นผู้รับประโยชน์ร่วมในกรมธรรม์ประกันภัย
2.1.12.3 การประกันภัยความรับผิดต่ อบุคคลภายนอก (Public Liabilities Insurance)
กองทุนรวม CPNRF และ/หรื อ CPN และ/หรื อ บริ ษัทในกลุม่ CPN เป็ นผู้เอาประกันภัยสําหรับการประกันภัย
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกจากการบาดเจ็บหรื อเสียชีวิต และความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก รวมถึงผู้
เช่าพื Eนทีภายในอาคาร หรื อพื Eนทีเอาประกันภัย ซึงได้ รับความเสียหาย โดยมีวงเงินเอาประกันภัย 100 ล้ านบาทต่ อ ศู น ย์
ต่อ ครั งE และตลอดระยะเวลาเอาประกัน ภัย สํา หรั บ แต่ล ะศูน ย์ ก ารค้ า ทังE นี E ในวัน จดทะเบี ย นสิท ธิ ก ารเช่ า ผู้จัด การ
กองทรัสต์จะดําเนินการให้ กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวระบุชือกองทรัสต์ CPNREIT เป็ นผู้เอาประกันภัยร่วม
2.1.12.4 การประกันภัยเครืองจักร (Machinery Breakdown Insurance)
กองทุนรวม CPNRF และ/หรื อ CPN และ/หรื อ บริ ษัทในกลุม่ CPN เป็ นผู้เอาประกันภัยสําหรับการประกันภัย
เครื องจักร โดยกําหนดให้ กองทุนรวม CPNRF เป็ นผู้รับผลประโยชน์ สําหรับทรัพย์สินในส่วนของอาคารและงานระบบ
ตามพื Eนทีเช่าทีระบุในสัญญาเช่าอาคารศูนย์การค้ าและอาคารสํานักงาน สัญญาเช่าอาคารจอดรถ และสัญญาเช่าพื Eนที
อาคาร โดยมี ก ารกํ า หนดวงเงิ น เอาประกัน ภัย ในจํ า นวนที มากเพี ย งพอสําหรั บ การจัด หาเครื องจัก รใหม่ ม าทดแทน
เครื องจัก รเดิ ม ที เกิ ด ความเสีย หาย (Replacement Cost) ทังE นี E ในวัน จดทะเบี ยนสิท ธิ ก ารเช่ า ผู้จัด การกองทรั ส ต์ จ ะ
ดําเนินการให้ กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวระบุชือกองทรัสต์ CPNREIT เป็ นผู้เอาประกันภัยร่ วม และระบุชือกองทรัสต์
CPNREIT เป็ นผู้รับประโยชน์ร่วมในกรมธรรม์ประกันภัย
2.1.12.5 ประกันภัยการก่ อการร้ าย (Political Violence Insurance)
กองทุนรวม CPNRF และ/หรื อ CPN และ/หรื อ บริ ษัทในกลุม่ CPN เป็ นผู้เอาประกันภัยสําหรับการประกันภัย
การก่อการร้ าย โดยกําหนดให้ กองทุนรวม CPNRF เป็ นผู้รับผลประโยชน์ สําหรับทรัพย์สนิ ในส่วนของอาคารและงานระบบ
ตามพื Eนทีเช่าทีระบุในสัญญาเช่าอาคารศูนย์การค้ าและอาคารสํานักงาน สัญญาเช่าอาคารจอดรถ และสัญญาเช่าพื Eนที
อาคาร โดยมีวงเงินเอาประกันภัยรวมสําหรับทุกโครงการของ CPN และโครงการที CPN เป็ นผู้บริ หาร จํานวน 6,000 ล้ าน
บาท ในกรณีทีเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ขึ Eนกับโครงการใดโครงการหนึง หรื อหลายโครงการพร้ อมกัน แต่ละโครงการสามารถเอา
ประกันภัย ได้ ในจํ านวนรวมกัน ไม่เกิ น 6,000 ล้ านบาท เนืองจากโอกาสที จะเกิ ด เหตุก ารณ์ ทีโครงการของ CPN หรื อ
โครงการที CPN เป็ นผู้บริ หาร จะต้ องเอาประกันภัยพร้ อมกันมากกว่าหนึงโครงการมีความเป็ นไปได้ น้อย ทังนี
E E ในวันจด

ส่วนที 2 หน้ า 2 - 23

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
ทะเบียนสิทธิการเช่า ผู้จดั การกองทรัสต์จะดําเนินการให้ กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวระบุชือกองทรัสต์ CPNREIT เป็ นผู้
เอาประกันภัยร่วม และระบุชือกองทรัสต์ CPNREIT เป็ นผู้รับประโยชน์ร่วมในกรมธรรม์ประกันภัย
2.2

ข้ อมูลเกียวกับทรัพย์ สินทีจะลงทุนเพิมเติมครัง1 ที 1 (ทีมิใช่ มาจากการแปลงสภาพ)

ภายหลัง การแปลงสภาพกองทุน รวม CPNRF เป็ นกองทรั ส ต์ CPNREIT กองทรั ส ต์ CPNREIT จะลงทุน ใน
ทรัพย์สนิ ทีจะลงทุนเพิมเติมครังE ที 1 โดยการลงทุนในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช และโรงแรมฮิลตัน พัทยา
โดยมี ร ายละเอี ย ดเกี ยวกับ ทรั พ ย์ สิ น ที จะลงทุน เพิ มเติ ม ครั งE ที 1 ดัง กล่า วตามข้ อ มูล จาก CPN ณ วัน ที 30
มิถนุ ายน 2560 ดังต่อไปนี E
2.2.1

ข้ อมูลทัวไปของศูนย์ การค้ าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช และโรงแรมฮิลตัน พัทยา

ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช ได้ รับการพัฒนาจนแล้ วเสร็ จและเริ มเปิ ดดําเนินงานในเดือนมกราคม
2552 โดย ณ วันที 30 มิถนุ ายน 2560 ซีพีเอ็นพัทยา ซึงเป็ นบริ ษัทย่อยร้ อยละ 99.99 ของ CPN เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิUใน
ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช โดย CPN ทําหน้ าทีเป็ นผู้บริ หารศูนย์การค้ าดังกล่าว ในส่วนของโรงแรมฮิลตัน
พัทยา ได้ รับการพัฒนาจนแล้ วเสร็ จและเริ มเปิ ดดําเนินงานในเดือนพฤศจิกายน 2553 โดย ณ วันที 30 มิถนุ ายน 2560 ซีพี
เอ็นพัทยาเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิU ทรัพย์สินในส่วนนี E โดยซีพีเอ็นพัทยาได้ แต่งตังE กลุ่มฮิ ลตัน ซึงเป็ นเครื อข่ายการบริ หาร
โรงแรมในระดับนานาชาติ ให้ ทําหน้ าทีเป็ นผู้บริ หารโรงแรมฮิลตัน พัทยา
2.2.2

ทีตัง1 โครงการ

ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช และโรงแรมฮิลตัน พัทยา ตังอยู
E ่เลขที 333/99 และเลขที 333/101 หมู่ 9
ถนนพัทยาสาย 1 ตําบลหนองปรื อ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
โดยแผนภาพดังต่อไปนี Eแสดงทําเลทีตังและภาพถ่
E
ายของศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช และโรงแรมฮิล
ตัน พัทยา

ส่วนที 2 หน้ า 2 - 24

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
แผนภาพแสดงทีตัง1 ของศูนย์ การค้ าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช และโรงแรมฮิลตัน พัทยา

ภาพอาคารศูนย์ การค้ าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช

ส่วนที 2 หน้ า 2 - 25

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
ภาพอาคารโรงแรมฮิลตัน พัทยา

2.2.3

2.2.4

จุดเด่ นของศูนย์ การค้ าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช และโรงแรมฮิลตัน พัทยา
-

ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช เป็ นศูนย์การค้ าติดถนนเลียบชายหาดทีมีขนาดใหญ่และครบครัน
ทีสุดแห่งหนึงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็ นศูนย์รวมไลฟ์ สไตล์ของชีวิตแห่งความทันสมัยและความ
สนุกสนานของเมืองพัทยาทีเป็ นเมืองท่องเทียวทีสําคัญแห่งหนึงของภาคตะวันออกและประเทศไทย ซึง
ประกอบไปด้ วยโรงภาพยนตร์ ร้ านค้ าแฟชันชันนํ
E า ร้ านอาหารนานาชาติและร้ านค้ าปลีกกว่า 300 ร้ านค้ า
พร้ อมด้ วยลานกิจกรรมบริ เวณหน้ าศูนย์การค้ าทีสร้ างสีสนั และชีวิตชีวาให้ แก่นกั ท่องเทียวทังชาวไทยและ
E
ชาวต่างประเทศทีมาท่องเทียวและพักผ่อนทีริ มชายหาดพัทยา

-

โรงแรมฮิลตัน พัทยา ซึงตังอยู
E ่บนและเชือมต่อกับศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช เป็ นโรงแรม
ระดับ 5 ดาว ทีสามารถมองเห็นทัศนียภาพของโค้ งอ่าวพัทยาทีสวยงาม ประกอบด้ วยห้ องพักทีตกแต่ง
และออกแบบอย่ า งสวยงาม สิ งอํ า นวยความสะดวกที ครบครั น อาทิ สระว่ า ยนํ าE Infinity Edge
ห้ องอาหาร สปา ห้ องจัดเลี Eยง ห้ องประชุมและห้ องฟิ ตเนส เป็ นต้ น

รายละเอียดของทรัพย์ สนิ ทีจะลงทุนเพิมเติมครัง1 ที 1

กองทรั ส ต์ CPNREIT จะพิ จ ารณาลงทุ น ในทรั พ ย์ สิ น ที จะลงทุ น เพิ มเติ ม ครั งE ที 1 โดยการ (1) เช่ า อาคาร
ศูนย์การค้ า (บางส่วน) อาคารโรงแรม (ทังหมด)
E
รวมทังพื
E Eนทีจอดรถยนต์ภายในอาคาร (บางส่วน) (2) เช่างานระบบ ซึง
ได้ แก่ ระบบไฟฟ้ า ระบบสาธารณูปโภค ระบบโทรศัพท์ ลิฟท์ บันไดเลือน ระบบปรับอากาศ ระบบงานวิศวกรรม ระบบ
บําบัดนํ Eาเสีย และสิงอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ซึงติดตังและใช้
E
งานอยูใ่ นอาคารและสิงปลูกสร้ างในศูนย์การค้ าเซ็นทรัล
เฟสติวลั พัทยา บีช และโรงแรมฮิลตัน พัทยา รวมทังสิ
E ทธิใด ๆ ทีเกียวกับหรื อเกียวเนืองกับงานระบบดังกล่าว และ (3) ซื Eอ
และ/หรื อรับโอนกรรมสิทธิUในสังหาริ มทรัพย์ ซึงได้ แก่ อุปกรณ์ตกแต่ง เครื องมือ เครื องใช้ ทังที
E ติดตรึงตราและไม่ติดตรึงตรา
ส่วนที 2 หน้ า 2 - 26

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
ถาวร รวมทังE อุปกรณ์ อืนใดทีใช้ เพือวัตถุประสงค์ ในการประดับตกแต่งหรื ออํานวยความสะดวกให้ กับผู้พักอาศัยและ
ผู้ใช้ บริ การอาคาร และสิงปลูกสร้ างในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช และโรงแรมฮิลตัน พัทยา ซึงตังE และ/หรื อติด
ตรึ งตราอยู่บริ เวณภายนอกหรื อภายในพืนE ทีของอาคารและสิงปลูกสร้ างในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช และ
โรงแรมฮิลตัน พัทยา หรื อบนพื Eนผิวของตัวอาคารและสิงปลูกสร้ างในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช และโรงแรมฮิล
ตัน พัทยา และ/หรื อบริ เวณภายในพื Eนทีเช่าของผู้เช่าพื Eนทีในอาคารและสิงปลูกสร้ างในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา
บีช และโรงแรมฮิลตัน พัทยา ซึงซีพีเอ็นพัทยาเป็ นผู้มีกรรมสิทธิU รวมทังสิ
E ทธิ ใด ๆ ทีเกียวกับหรื อเกียวเนืองกับทรัพย์สิน
ดังกล่าว แต่ทงนี
ั E Eไม่ใช่ทรัพย์สินทีมีลกั ษณะเป็ นส่วนควบของอาคารและสิงปลูกสร้ างในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา
บีช และโรงแรมฮิ ลตัน พัทยา จากซีพี เอ็น พัท ยา ทังE นี E กองทรัสต์ CPNREIT จะพิจารณาลงทุนในทรั พย์ สินที จะลงทุน
เพิมเติมครังE ที 1 ในส่วนทีเป็ นการลงทุนในสิทธิการเช่า/เช่าช่วงเป็ นระยะเวลาประมาณ 20 ปี โดยสิทธิการเช่า/เช่าช่วงจะ
หมดอายุลงในวันที 31 สิงหาคม 2580 โดยการลงทุนในทรัพย์สนิ ทีจะลงทุนเพิมเติมครังE ที 1 นี E กองทรัสต์ CPNREIT จะใช้
เงินกู้จากสถาบันการเงินทังจํ
E านวน
ทังE นี E ในการลงทุนในทรัพย์ สินทีจะลงทุนเพิมเติมครังE ที 1 อันประกอบด้ วยพื นE ทีในโครงการเซ็นทรั ลเฟสติวัล
พัทยา บีช ประมาณ 70,095 ตารางเมตร และพื Eนทีในโรงแรมฮิลตัน พัทยา ประมาณ 49,686 ตารางเมตร รวมเป็ นพื Eนที
ทังหมดที
E
กองทรัสต์ CPNREIT จะลงทุนประมาณ 119,781 ตารางเมตร เป็ นการลงทุนในพื Eนทีของโครงการเซ็นทรัลเฟส
ติวลั พัทยา บีช โดยการเช่าช่วงพื Eนทีส่วนหนึงจํานวนประมาณ 4,827 ตารางเมตร ในอาคารสรรพสินค้ าเซ็นทรัลเฟสติวลั
พัทยา บีช ทีซีพีเอ็นพัทยาเป็ นผู้เช่าพื Eนทีจากบริ ษัท สรรพสินค้ าเซ็นทรัล จํากัด (สาขาเฟสติวลั พัทยา บีช) ซึงเป็ นเจ้ าของ
กรรมสิทธิU ตามสัญญาเช่าพื Eนทีอาคารซึงเข้ าทําเมือวันที 27 มิถนุ ายน 2556 โดยจะสิ Eนสุดลงในวันที 28 กุมภาพันธ์ 2581
พื Eนทีเช่าช่วงดังกล่าวคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 4.03 ของพื Eนทีทังหมดที
E
กองทรัสต์ CPNREIT จะเข้ าลงทุนในทรัพย์สินทีจะ
ลงทุนเพิมครังE ที 1 (จากพื Eนทีทังหมดประมาณ
E
119,781 ตารางเมตร) และคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 0.57 ของพื Eนทีทังหมดที
E
กองทรัสต์ CPNREIT จะลงทุนภายหลังการแปลงสภาพและการลงทุนในทรัพย์สินทีจะลงทุนเพิมเติมครังE ที 1 แล้ วเสร็ จ
(จากพื Eนทีทังหมดประมาณ
E
852,039 ตารางเมตร)
ภายหลังจากทีกองทรัสต์ CPNREIT ได้ ลงทุนในทรัพย์สินทีจะลงทุนเพิมเติมครังE ที 1 แล้ ว กองทรัสต์ CPNREIT
จะแต่งตังE CPN เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์สาํ หรับโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช และจะนําทรัพย์สนิ หลักในส่วนที
เป็ นโรงแรมฮิลตัน พัทยา ออกให้ เช่าช่วงแก่ซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล ซึงเป็ นบริ ษัทย่อยร้ อยละ 99.99 ของ CPN โดยซีพีเอ็น
พัทยา โฮเทล จะแต่งตังกลุ
E ม่ ฮิลตัน ตามเงือนไขสัญญาบริ หารโรงแรมทีมีอยูใ่ นปั จจุบนั ให้ ทําหน้ าทีเป็ นผู้บริ หารโรงแรมฮิล
ตัน พัทยา ต่อไปตามเดิม เพือจัดหาประโยชน์จากโรงแรมดังกล่าว โดยกองทรัสต์ CPNREIT จะได้ รับประโยชน์ในรู ปของ
ค่าเช่าคงทีและค่าเช่าแปรผันจากผู้เช่าช่วงทรัพย์สนิ
ทังนี
E E กองทรัสต์ CPNREIT จะไม่ได้ ลงทุนในทีดินอันเป็ นทีตังของอาคารและสิ
E
งปลูกสร้ างในโครงการเซ็นทรัลเฟส
ติวลั พัทยา บีช และโรงแรมฮิลตัน พัทยา และพื Eนทีบางส่วนในศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช ซึงเป็ นสิทธิของซีพี
เอ็นพัทยา แต่ภายใต้ สญ
ั ญาทีกองทรัสต์ CPNREIT จะเข้ าทํากับซีพีเอ็นพัทยานันE ซีพีเอ็นพัทยาจะให้ สิทธิแก่กองทรัสต์
CPNREIT ในการใช้ ประโยชน์ในพื Eนทีทีกองทรัสต์ CPNREIT ไม่ได้ เข้ าลงทุนแต่เกียวข้ องกับทรัพย์ สินทีเช่าได้ อาทิเช่น
พื Eนทีส่วนกลาง (บางส่วน) ทีจอดรถ (บางส่วน) และถนนรอบอสังหาริ มทรัพย์และทางเข้ าออกของโครงการเซ็นทรัลเฟส
ติวลั พัทยา บีช และโรงแรมฮิลตัน พัทยา โดยไม่มีค่าตอบแทน โดยถือประโยชน์ของการดําเนินกิจการโครงการเซ็นทรัล
เฟสติวลั พัทยา บีช และโรงแรมฮิลตัน พัทยา เป็ นสําคัญ
ส่วนที 2 หน้ า 2 - 27

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
ตารางดังต่อไปนี Eจะสรุปให้ เห็นรายละเอียดเกียวกับทรัพย์สนิ ทีจะลงทุนเพิมเติมครังE ที 1
ชือโครงการ

โครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช และโรงแรมฮิลตัน พัทยา

ทีตัง1 ของทรัพย์ สนิ

เลขที 333/99 และเลขที 333/101 หมู่ 9 ถนนพั ท ยาสาย 1 ตํ า บลหนองปรื อ
อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

เจ้ าของอสังหาริมทรัพย์ ใน
ทรัพย์ สินทีจะลงทุนเพิมเติม
ครัง1 ที 1

บริ ษัท ซีพีเอ็น พัทยา จํากัด (“ซีพีเอ็นพัทยา”)

ลักษณะความสัมพันธ์ ของ
เจ้ าของอสังหาริมทรัพย์ ใน
ทรัพย์ สินทีจะลงทุนเพิมเติม
ครัง1 ที 1 กับผู้ก่อตัง1 กองทรัสต์
หรือผู้จัดการกองทรัสต์

ซีพีเอ็นพัทยาในฐานะเจ้ าของอสังหาริ มทรัพย์ในทรัพย์สนิ ทีจะลงทุนเพิมเติมครังE ที
1 และซีพีเอ็น รี ท แมเนจเมนท์ในฐานะผู้ก่อตังกองทรั
E
สต์ และจะเข้ าเป็ นผู้จดั การ
กองทรั สต์ เมื อมี การก่อ ตังE กองทรั สต์ CPNREIT เป็ นบริ ษั ทย่อยของ CPN โดย
CPN ถือหุ้นในเจ้ าของอสังหาริ มทรัพย์ในทรัพย์สนิ ทีจะลงทุนเพิมเติมครังE ที 1 ร้ อย
ละ 99.99 และถือหุ้นในซีพีเอ็น รี ท แมเนจเมนท์ ร้ อยละ 99.99 ตามลําดับ

ลักษณะการลงทุนของ
กองทรัสต์ CPNREIT ใน
ทรัพย์ สินทีจะลงทุนเพิมเติม
ครัง1 ที 1

กองทรัสต์ CPNREIT จะลงทุนในทรัพย์สนิ ทีจะลงทุนเพิมเติมครังE ที 1 ดังต่อไปนี E
โครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช
(1) สิ ท ธิ ก ารเช่ า /เช่ า ช่ ว งอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ซึ งได้ แ ก่ อาคารและสิ งปลูก สร้ าง
บางส่ว นในศูน ย์ ก ารค้ า เซ็ น ทรั ล เฟสติ วัล พัท ยา บี ช ประกอบด้ ว ยอาคาร
ศูนย์การค้ า (บางส่วน) และพื Eนทีจอดรถยนต์ภายในอาคาร (บางส่วน) ซึงคิด
เป็ นพื Eนทีทีจะลงทุนประมาณ 70,095 ตารางเมตร โดยเป็ นพื Eนทีอันมีลกั ษณะ
เป็ นการเช่าช่วงประมาณ 4,827 ตารางเมตร
อนึง ทรัพย์สนิ ทีเช่านี Eไม่รวม (1) พื Eนทีในส่วนทีซีพีเอ็นพัทยาได้ ให้ เช่าแก่ผ้ เู ช่า
พื Eนทีทีได้ มีการชําระค่าตอบแทนสิทธิการเช่าในลักษณะของสัญญาเช่าระยะ
ยาว (ค่าเซ้ ง) และพื Eนทีทีอยูใ่ นระหว่างการปรับปรุง หรื อมีแผนทีจะปรับปรุงใน
ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช และ (2) พืนE ทีจอดรถยนต์ในส่วนที
เป็ นไปตามสิทธิของซีพีเอ็นพัทยา
(2) สิทธิ การเช่าในงานระบบ ซึงได้ แก่ ระบบไฟฟ้ า ระบบสาธารณูปโภค ระบบ
โทรศัพ ท์ ลิฟ ท์ บัน ไดเลือน ระบบปรั บ อากาศ ระบบงานวิศ วกรรม ระบบ
บําบัดนําE เสีย และสิงอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ซึงติดตังและใช้
E
งานอยู่ใน
อาคารและสิงปลูกสร้ างในศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช รวมทังสิ
E ทธิ
ใด ๆ ทีเกียวกับหรื อเกียวเนืองกับงานระบบดังกล่าว
(3) กรรมสิทธิUในสังหาริ มทรัพย์ ซึงได้ แก่ อุปกรณ์ตกแต่ง เครื องมือ เครื องใช้ ทังที
E
ติดตรึงตราและไม่ติดตรึงตราถาวร รวมทังอุ
E ปกรณ์อืนใดทีใช้ เพือวัตถุประสงค์
ส่วนที 2 หน้ า 2 - 28

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
ในการประดับตกแต่งหรื ออํานวยความสะดวกให้ กบั ผู้ใช้ บริ การอาคารและสิง
ปลูกสร้ างในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช ซึงตังE และ/หรื อติดตรึ งตรา
อยู่บริ เวณภายนอกหรื อภายในพื Eนทีของอาคารและสิงปลูกสร้ างในโครงการ
เซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช หรื อบนพื Eนผิวของตัวอาคารและสิงปลูกสร้ างใน
โครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช และ/หรื อบริ เวณภายในพื Eนทีเช่าของผู้
เช่าพื Eนทีในอาคารและสิงปลูกสร้ างในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช ซึง
ซีพีเอ็นพัทยาเป็ นผู้มีกรรมสิทธิU รวมทังสิ
E ทธิใด ๆ ทีเกียวกับหรื อเกียวเนืองกับ
ทรัพย์สินดังกล่าว แต่ทงนี
ั E Eไม่ใช่ทรัพย์สินทีมีลกั ษณะเป็ นส่วนควบของอาคาร
และสิงปลูกสร้ างในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช
ทังนี
E E ตลอดระยะเวลาทีกองทรัสต์ CPNREIT ลงทุนในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั
พัท ยา บี ช กองทรั ส ต์ CPNREIT ยิ น ยอมให้ ซี พี เอ็ น พั ท ยา รวมถึ ง ลูก ค้ าและ
คู่สญ
ั ญาของซีพีเอ็นพัทยา และผู้เช่าพื Eนทีรายอืนในส่วนทีกองทรัสต์ CPNREIT
ไม่ ได้ ล งทุน ใช้ ป ระโยชน์ ในพื นE ที ส่ว นกลาง ที จอดรถ และพื นE ที ที เกี ยวข้ อ งกับ
ทรั พ ย์ สิ น ที เช่ า ซึ งเป็ นทรั พ ย์ สิ น ที เช่ า ของกองทรั ส ต์ CPNREIT เฉพาะส่ ว นที
กองทรัสต์ CPNREIT จะลงทุน โดยให้ ถือเป็ นพื Eนทีเพือใช้ ประโยชน์ร่วมกัน โดยไม่
มีคา่ ตอบแทน โดยถือประโยชน์ของการดําเนินกิจการของศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเฟส
ติวลั พัทยา บีช และโรงแรมฮิลตัน พัทยา เป็ นสําคัญ
โรงแรมฮิลตัน พัทยา
(1) สิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ ซึงได้ แก่ อาคารและสิงปลูกสร้ างในโรงแรมฮิล
ตัน พัท ยา ประกอบด้ ว ย อาคารโรงแรม (ทังE หมด) และพื นE ที จอดรถยนต์
ภายในอาคาร (ทังหมด)
E
ซึงคิดเป็ นพื Eนทีทีจะลงทุนประมาณ 49,686 ตาราง
เมตร
(2) สิทธิ การเช่าในงานระบบ ซึงได้ แก่ ระบบไฟฟ้ า ระบบสาธารณูปโภค ระบบ
โทรศัพ ท์ ลิฟ ท์ บัน ไดเลือน ระบบปรั บ อากาศ ระบบงานวิศ วกรรม ระบบ
บําบัดนําE เสีย และสิงอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ซึงติดตังและใช้
E
งานอยู่ใน
อาคารและสิงปลูกสร้ างโรงแรมฮิลตัน พัทยา รวมทังสิ
E ทธิใด ๆ ทีเกียวกับหรื อ
เกียวเนืองกับงานระบบดังกล่าว
(3) กรรมสิทธิUในสังหาริ มทรัพย์ ซึงได้ แก่ อุปกรณ์ตกแต่ง เครื องมือ เครื องใช้ ทังที
E
ติดตรึงตราและไม่ติดตรึงตราถาวร รวมทังอุ
E ปกรณ์อืนใดทีใช้ เพือวัตถุประสงค์
ในการประดั บ ตกแต่ ง หรื อ อํ า นวยความสะดวกให้ กั บ ผู้ พั ก อาศั ย และ
ผู้ใช้ บริ การอาคารและสิงปลูกสร้ างในโรงแรมฮิลตัน พัทยา ซึงตังE และ/หรื อติด
ตรึ งตราอยู่บริ เวณภายนอกหรื อภายในพื Eนทีของอาคารและสิงปลูกสร้ างใน
โรงแรมฮิลตัน พัทยา หรื อบนพื Eนผิวของตัวอาคารและสิงปลูกสร้ างในโรงแรม

ส่วนที 2 หน้ า 2 - 29
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ฮิลตัน พัทยา ซึงซีพีเอ็นพัทยาเป็ นผู้มีกรรมสิทธิU รวมทังสิ
E ทธิ ใด ๆ ทีเกียวกับ
หรื อเกียวเนืองกับทรัพย์สินดังกล่าว แต่ทงนี
ั E ไE ม่ใช่ทรัพย์ สินทีมีลกั ษณะเป็ น
ส่วนควบของอาคารและสิงปลูกสร้ างในโรงแรมฮิลตัน พัทยา
ระยะเวลาการลงทุนในสิทธิการ ประมาณ 20 ปี โดยสิทธิการเช่าจะหมดอายุลงในวันที 31 สิงหาคม 2580
เช่ า
หมายเหตุ:
ในการเข้ าลงทุนในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช และโรงแรมฮิลตัน พัทยา ในครังE นี E กองทรัสต์ CPNREIT จะไม่ได้ ลงทุนในทีดินอันเป็ น
ทีตังของทรั
E
พย์สินทังสองส่
E
วน แต่ซีพีเอ็นพัทยา ภายใต้ ร่างสัญญาเช่าพื Eนทีอาคาร (บางส่วน) และร่างสัญญาเช่าช่วงพื Eนทีอาคาร ยินยอมให้
กองทรัสต์ CPNREIT ลูกค้ าและคู่สญ
ั ญาของกองทรัสต์ CPNREIT ผู้เช่าพื Eนทีในทรัพย์สินทีเช่าตามสัญญาซึงเป็ นส่วนทีกองทรัสต์ CPNREIT
จะเข้ าลงทุน ผู้เช่า ช่ว งทรั พย์ สิ น จากกองทรั ส ต์ CPNREIT รวมถึงผู้มาใช้ บ ริ ก ารของโรงแรมฮิล ตัน พัท ยา สามารถใช้ ป ระโยชน์ ในพื นE ที ที
กองทรัสต์ CPNREIT ไม่ได้ เข้ าลงทุนแต่เกียวข้ องกับทรัพย์สินทีเช่าได้ อาทิเช่น พื Eนทีส่วนกลาง ทีจอดรถ และถนนรอบอสังหาริ มทรัพย์และ
ทางเข้ า ออกของศูน ย์ การค้ า เซ็น ทรัล เฟสติวัล พัท ยา บีช และโรงแรมฮิล ตัน พัท ยา โดยให้ ถือเป็ นพืนE ที เพือใช้ ป ระโยชน์ ร่ว มกัน โดยไม่มี
ค่าตอบแทน โดยถือประโยชน์ของการดําเนินกิจการของศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช และโรงแรมฮิลตัน พัทยา เป็ นสําคัญ
นอกจากนี E ภายใต้ สญ
ั ญาก่อตังสิ
E ทธิและการกระทําการ CPN ในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของซีพีเอ็นพัทยาและเซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 ตกลง
ทีจะควบคุม ดูแล และดําเนินการ ใด ๆ ทีจําเป็ นในการป้องกันและเยียวยา เพือให้ ซีพีเอ็นพัทยาซึงเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิUในทรัพย์สินทีเช่าตาม
สัญญาเช่าอาคารโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช และโรงแรมฮิลตัน พัทยา และ/หรือเซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 ซึงเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิU
ในทีดินและมีสิทธิครอบครองในทีดินอันเป็ นทีตังของโครงการเซ็
E
นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช และโรงแรมฮิลตัน พัทยา ตามสัญญาเช่าหลัก โดย
เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 เป็ นผู้ให้ เช่าและเช่าช่วงทีดินดังกล่าวแก่ซีพีเอ็นพัทยา ปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดและเงือนไขในสัญญาทีนิติบุคคลทังE
สองเป็ นคู่สญ
ั ญา อย่างเคร่งครัด ซึงรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงสัญญาเช่างานระบบ สัญญาซื Eอขายทรัพย์สิน สัญญาเช่าช่วงอาคารและงานระบบ
รวมทังE เอกสารและสัญ ญาอืนใดทีเกียวเนืองและเกียวกับการลงทุน ของกองทรัสต์ CPNREIT ในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช และ
โรงแรมฮิลตัน พัทยา และ/หรื อการจัดหาประโยชน์ของกองทรัสต์ CPNREIT ซึงมีบริษัทที CPN มีอํานาจควบคุม มีความเกียวข้ องหรือเข้ าเป็ น
คู่สัญ ญาในโครงการเซ็ น ทรั ล เฟสติ วัล พัท ยา บี ช และโรงแรมฮิ ล ตัน พัท ยา โดยเฉพาะอย่ า งยิ ง CPN จะใช้ ค วามพยายามอย่า งสุด
ความสามารถในการป้องกันและเยียวยา (รวมถึงการให้ ความช่วยเหลือทางการเงินใด ๆ) เพือมิให้ ซีพีเอ็นพัทยา และ/หรื อเซ็นทรัลพัฒนา
พระราม 2 ผิดนัด กระทําการฝ่ าฝื นเงือนไข หรื อก่อให้ เกิดเหตุแห่งการเลิกสัญญา หรื อกระทําผิดข้ อสัญญาใด ๆ ตามทีกําหนดไว้ ในสัญญาที
เกียวข้ อง

2.2.5

รายละเอียดของโครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช ทีกองทรัสต์ CPNREIT จะเข้ าลงทุน

รายละเอียดพืน1 ทีของโครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช ทีกองทรัสต์ CPNREIT จะเข้ าลงทุนเทียบกับพืน1 ทีรวม

อาคาร

จํานวนชัน1

พื Eนทีใช้ สอย (1) ของอาคาร
ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเฟสติวลั
พัทยา บีช

6 ชันE
และชันใต้
E ดิน
1 ชันE

พืน1 ทีทีกองทรัสต์
CPNREIT จะเข้ า
ลงทุนโดยประมาณ
(ตารางเมตร)

สัดส่ วนพืน1 ทีทีกองทรัสต์ CPNREIT
จะเข้ าลงทุนคิดเทียบกับพืน1 ทีรวม
โดยประมาณของอาคารศูนย์ การค้ า
(ร้ อยละ)

55,165

ร้ อยละ 63
(เทียบกับพื Eนทีใช้ สอยรวมของทังอาคาร
E
ศูนย์การค้ า)

ส่วนที 2 หน้ า 2 - 30
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อาคาร
พื Eนทีจอดรถยนต์ภายใน
อาคาร

จํานวนชัน1
8 ชันE

พืน1 ทีทีกองทรัสต์
CPNREIT จะเข้ า
ลงทุนโดยประมาณ
(ตารางเมตร)

สัดส่ วนพืน1 ทีทีกองทรัสต์ CPNREIT
จะเข้ าลงทุนคิดเทียบกับพืน1 ทีรวม
โดยประมาณของอาคารศูนย์ การค้ า
(ร้ อยละ)

14,930
(จอดรถยนต์ได้
ประมาณ 774 คัน)

ร้ อยละ 56
(เทียบกับพื Eนทีจอดรถภายในอาคารรวม
ในส่วนทีเป็ นของอาคารศูนย์การค้ า)

70,095

ร้ อยละ 61
(เทียบกับพืน1 ทีรวมของทัง1 อาคาร
ศูนย์ การค้ าและพืน1 ทีจอดรถยนต์
ภายในอาคารในส่ วนทีเป็ นของ
ศูนย์ การค้ า)

รวมพืน1 ทีทัง1 หมดทีจะ
ลงทุน

หมายเหตุ:
(1)
พื Eนทีใช้ สอย (Gross Area) หมายถึง พื Eนทีให้ เช่า พื Eนทีส่วนกลาง และพื Eนทีส่วนให้ บริการ

รายละเอี ยดพื น1 ที ใช้ สอย (1) และพื น1 ที จอดรถยนต์ ภ ายในอาคารของโครงการเซ็น ทรั ล เฟสติวัล พั ท ยา บี ช
เฉพาะส่ วนทีกองทรัสต์ CPNREIT จะเข้ าลงทุนมีดังต่ อไปนี 1
รายละเอียด

พืน1 ทีโดยประมาณ
(ตารางเมตร)

1. พื Eนทีโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช (บางส่วน)

-

พื Eนทีให้ เช่า (2)
พื Eนทีส่วนกลาง (3)
พื Eนทีส่วนให้ บริ การ (4)
รวม

29,404
14,706
11,055
55,165

2. พื Eนทีจอดรถยนต์ภายในอาคาร (บางส่วน) (จอดรถยนต์ได้ ประมาณ 774 คัน)

14,930

รวมพืน1 ทีทัง1 หมด

70,095

หมายเหตุ:
(1)
พื Eนทีใช้ สอย (Gross Area) หมายถึง พื Eนทีให้ เช่า พื Eนทีส่วนกลาง และพื Eนทีส่วนให้ บริการ
(2)
พื Eนทีให้ เช่า (Leasable Area) หมายถึง พื Eนทีทีให้ เช่าแก่ผ้ เู ช่าหลักและผู้เช่าประเภทร้ านค้ าเท่านันE
(3)
พื Eนทีส่วนกลาง (Common Area) หมายถึง พื Eนทีในส่วนทีผู้เช่าและผู้เข้ ามาใช้ บริ การในโครงการสามารถใช้ ประโยชน์ร่วมกัน ซึงรวมถึง
พื Eนทีส่วนกลางทีสามารถนําออกให้ เช่าและ/หรือให้ บริการได้
(4)
พื Eนทีส่วนให้ บริการ (Service Area) หมายถึง พื Eนทีติดตังงานระบบ
E
เช่น ลิฟท์ บันไดเลือน และห้ องเครือง เป็ นต้ น

ทังนี
E E การลงทุนในสิทธิการเช่าโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช ดังกล่าวข้ างต้ นนันE ไม่รวมถึงพื Eนทีดังนี E
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(1)

พื Eนทีในส่วนทีซีพีเอ็นพัทยาได้ ให้ เช่าแก่ผ้ เู ช่าพื Eนทีทีได้ มีการชําระค่าตอบแทนสิทธิการเช่าในลักษณะของสัญญา
เช่าระยะยาว (ค่าเซ้ ง) และพื Eนทีทีอยู่ในระหว่างการปรับปรุ ง หรื อมีแผนทีจะปรับปรุ งในศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเฟส
ติวลั พัทยา บีช และ

(2)

พื Eนทีจอดรถยนต์ในส่วนทีเป็ นไปตามสิทธิของซีพีเอ็นพัทยา

2.2.6

รายละเอียดของโรงแรมฮิลตัน พัทยา

รายละเอียดพืน1 ทีทีกองทรัสต์ CPNREIT จะเข้ าลงทุนเทียบกับพืน1 ทีรวม
สัดส่ วนพืน1 ทีทีกองทรัสต์ CPNREIT
จะเข้ าลงทุนคิดเทียบกับพืน1 ทีรวม
โดยประมาณของอาคารโรงแรม
(ร้ อยละ)

อาคาร

จํานวนชัน1

พืน1 ทีทีกองทรัสต์ CPNREIT
จะเข้ าลงทุนโดยประมาณ
(ตารางเมตร)

พื Eนทีใช้ สอยของอาคาร
โรงแรมฮิลตัน พัทยา (1)

21 ชันE

49,114

ร้ อยละ 100
(เทียบกับพื Eนทีใช้ สอยรวมของ
ทังอาคารโรงแรม)
E

พื Eนทีจอดรถยนต์
ภายในอาคาร

1 ชันE

572
(จอดรถยนต์ได้ ประมาณ 29 คัน)

ร้ อยละ 100
(เทียบกับพื Eนทีจอดรถภายในอาคารรวม
ในส่วนทีเป็ นของโรงแรม)

49,686

ร้ อยละ 100
(เทียบกับพืน1 ทีรวมของทัง1 อาคาร
โรงแรมและพืน1 ทีจอดรถยนต์ ภายใน
อาคารในส่ วนทีเป็ นของโรงแรม)

รวมพืน1 ทีทัง1 หมดทีจะ
ลงทุน

หมายเหตุ:
(1)
พื Eนทีใช้ สอย (Gross Area) หมายถึง พื Eนทีห้ องพักและพื Eนทีอืน ๆ

ส่วนที 2 หน้ า 2 - 32
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รายละเอียดพืน1 ทีใช้ สอย (1) และพืน1 ทีจอดรถยนต์ ภายในอาคารโรงแรมฮิลตัน พัทยาทีกองทรัสต์ CPNREIT จะ
เข้ าลงทุนมีดังต่ อไปนี 1
พืน1 ทีโดยประมาณ
(ตารางเมตร)

รายละเอียด
1. พื Eนทีโรงแรมฮิลตัน พัทยา

พื Eนทีห้ องพัก (2)
พื Eนทีอืน ๆ (3)
รวม

-

15,182
33,932
49,114

2. พื Eนทีจอดรถยนต์ภายในอาคาร (จอดรถยนต์ได้ ประมาณ 29 คัน)

572

รวมพืน1 ทีทัง1 หมด

49,686

หมายเหตุ:
(1)
พื Eนทีใช้ สอย (Gross Area) หมายถึง พื Eนทีห้ องพักและพื Eนทีอืน ๆ
(2)
พื Eนทีห้ องพัก (Room Area) หมายถึง พื Eนทีในส่วนทีเป็ นห้ องพักเพือให้ บริการแก่ผ้ มู าพักอาศัย
(3)
พื Eนทีอืน ๆ (Other Area) หมายถึง พื Eนทีในส่วนทีผู้พกั อาศัยสามารถใช้ ประโยชน์ร่วมกัน เช่น พื Eนทีในส่วนของห้ องอาหาร ทางเดิน สระว่าย
นํ Eา ห้ องประชุม สปา ห้ องฟิ ตเนส เป็ นต้ น

โดยในส่วนทีเป็ นพื Eนทีห้ องพัก สามารถแบ่งเป็ นลักษณะของห้ องพักประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี E
ประเภทของห้ องพัก

จํานวนห้ อง

พืน1 ทีต่ อห้ อง
โดยประมาณ
(ตารางเมตร)

รวมพืน1 ทีห้ องพัก
โดยประมาณ
(ตารางเมตร)

Deluxe

212

46

9,752

Executive

45

46

2,070

Executive Plus

26

65

1,690

Ocean Suite

8

78

624

Deluxe Ocean Suite

7

78

546

Grand Ocean Suite

4

125

500

รวม

302

15,182

นอกจากนี E การลงทุนของกองทรัสต์ CPNREIT ยังรวมถึง ห้ องจัดเลี Eยง (Grand Ballroom) 1 ห้ อง ห้ องจัดประชุม
(Meeting Room) 3 ห้ อง สิงอํานวยความสะดวกอืนเช่น สปา สระว่ายนํ Eา และห้ องออกกําลังกาย (Fitness) ในโรงแรมฮิล
ตัน พัทยา และพื Eนทีในส่วนห้ องอาหารของโรงแรมฮิลตัน พัทยา จํานวน 5 ห้ องอาหาร โดยมีห้องอาหารทีได้ รับความนิยม
อาทิเช่น

ส่วนที 2 หน้ า 2 - 33

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
EDGE :

ห้ องอาหารแนวร่ วมสมัยทีนําเสนอรายการอาหารนานาชาติและเอเชียนยอดนิยม ห้ องอาหารมี
บรรยากาศทีผ่อนคลายและเป็ นกันเอง ให้ ความรู้ สึกโล่งด้ วยห้ องครัวแบบเปิ ด ซึงผู้มาใช้ บริ การ
สามารถเลือกทีจะนังได้ ทงในอาคารโรงแรมหรื
ัE
อภายนอกระเบียงเพือชืนชมทัศนียภาพจากอ่าว
พัทยา

HORIZON : ห้ องอาหาร Rooftop บนโรงแรมฮิ ลตัน พัท ยา ด้ วยทัศนียภาพของอ่าวพัทยาทีงดงาม ผู้ม าใช้
บริ การสามารถดืมดําไปกับลมทะเลในบรรยากาศทีผ่อนคลาย รวมทังE Infinity Bar ทีนําเสนอ
รายการเครื องดืมทีหลากหลาย
2.2.7

ตารางสรุ ปรายละเอียดการเข้ าลงทุนในทรั พย์ สินทีจะลงทุนเพิมเติมครั ง1 ที 1 ราคาประเมินทรั พย์ สิน
และมูลค่ าทีกองทรัสต์ CPNREIT จะเข้ าลงทุนในทรัพย์ สินทีจะลงทุนเพิมเติมครัง1 ที 1

โครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช
พื Eนทีใช้ สอยของทังอาคารศู
E
นย์การค้ า (1) (ตารางเมตร)

87,972

พื Eนทีให้ เช่าของทังอาคารศู
E
นย์การค้ า (2) (ตารางเมตร)

52,611

พื Eนทีจอดรถของทังอาคารศู
E
นย์การค้ า (ตารางเมตร)

26,713

พื Eนทีใช้ สอยเฉพาะส่วนทีกองทรัสต์ CPNREIT จะลงทุน (1) (ตารางเมตร)

55,165

พื Eนทีให้ เช่าเฉพาะส่วนทีกองทรัสต์ CPNREIT จะลงทุน (2) (ตารางเมตร)

29,404

พื Eนทีจอดรถเฉพาะส่วนทีกองทรัสต์ CPNREIT จะลงทุน (ตารางเมตร)

14,930

สัดส่วนพื Eนทีให้ เช่าเฉพาะส่วนทีกองทรัสต์ CPNREIT จะลงทุนคิดเทียบกับ
พื Eนทีให้ เช่าของทังอาคารศู
E
นย์การค้ า (ร้ อยละ)
ลักษณะการได้ สทิ ธิครอบครองของกองทรัสต์ CPNREIT

56
เช่าอสังหาริ มทรัพย์และงานระบบ
ระยะเวลาประมาณ 20 ปี ซึงสัญญาจะ
สิ Eนสุดในวันที 31 สิงหาคม 2580 และ
ซื Eอสังหาริ มทรัพย์

โรงแรมฮิลตัน พัทยา
(1)
พื Eนทีใช้ สอยของทังอาคารโรงแรม
E
(ตารางเมตร)

49,114

(3)
พื Eนทีห้ องพักของทังอาคารโรงแรม
E
(ตารางเมตร)

15,182

พื Eนทีจอดรถของทังอาคารโรงแรม
E
(ตารางเมตร)

572

พื Eนทีใช้ สอยเฉพาะส่วนทีกองทรัสต์ CPNREIT จะลงทุน(1) (ตารางเมตร)

49,114

พื Eนทีห้ องพักเฉพาะส่วนทีกองทรัสต์ CPNREIT จะลงทุน(3) (ตารางเมตร)

15,182

ส่วนที 2 หน้ า 2 - 34
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พื Eนทีจอดรถเฉพาะส่วนทีกองทรัสต์ CPNREIT จะลงทุน (ตารางเมตร)

572

สัดส่วนพื Eนทีห้ องพักเฉพาะส่วนทีกองทรัสต์ CPNREIT จะลงทุนคิดเทียบกับ
พื Eนทีห้ องพักของทังอาคารโรงแรม
E
(ร้ อยละ)

100

ลักษณะการได้ สทิ ธิครอบครองของกองทรัสต์ CPNREIT

เช่าอสังหาริ มทรัพย์และงานระบบ
ระยะเวลาประมาณ 20 ปี ซึงสัญญาจะ
สิ Eนสุดในวันที 31 สิงหาคม 2580 และ
ซื Eอสังหาริ มทรัพย์

ราคาประเมินทรัพย์ สนิ เฉพาะส่ วนทีกองทรัสต์ CPNREIT จะเข้ าลงทุน
(บาท)
บริ ษัท ซิมส์ พร็ อพเพอร์ ตี E คอนซัลแทนท์ จํากัด
- โครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช
- โรงแรมฮิลตัน พัทยา
บริ ษัท ควอลิตี E แอพไพรซัล จํากัด
- โครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช
- โรงแรมฮิลตัน พัทยา

7,137,000,000
3,286,000,000

มูลค่ าทีกองทรัสต์ CPNREIT จะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (บาท)

11,908,000,000

7,207,000,000
3,403,000,000

หมายเหตุ:
(1)
พื Eนทีใช้ สอย (Gross Area) หมายถึง พื Eนทีให้ เช่าในกรณีของศูนย์การค้ า พืนE ทีห้ องพักในกรณีของโรงแรม พืนE ทีส่วนกลาง และพืนE ทีส่วน
ให้ บริการ
(2)
พื Eนทีให้ เช่า (Leasable Area) หมายถึง พื Eนทีให้ เช่าแก่ผ้ เู ช่าหลักและผู้เช่าประเภทร้ านค้ าเท่านันE
(3)
พื Eนทีห้ องพัก (Room Area) หมายถึง พื Eนทีในส่วนทีเป็ นห้ องพักเพือให้ บริการแก่ผ้ มู าพักอาศัย

ส่วนที 2 หน้ า 2 - 35
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2.2.8

ผลการดําเนินงานทีผ่ านมาของทรัพย์ สินทีจะลงทุนเพิมเติมครัง1 ที 1
งวด 6 เดือน
ปี สิน1 สุด
ปี สิน1 สุด
ปี สิน1 สุด
ปี สิน1 สุด
ปี สิน1 สุด
สิน1 สุด
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
30 มิถุนายน
2555
2556
2557
2558
2559
2560

โครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช
รายได้ จาก
อสังหาริ มทรัพย์
(ล้ านบาท)

513.49

565.77

572.36

565.62

574.55

308.34

รายได้ สทุ ธิจาก
อสังหาริ มทรัพย์
(ล้ านบาท)

483.99

535.19

544.68

542.78

553.22

283.33

พื Eนทีให้ เช่า (ตารางเมตร)

29,192

29,143

29,335

29,404

29,404

29,404

อัตราการเช่าพื Eนที

99.68%

95.74%

98.20%

98.62%

98.45%

97.37%

อัตราค่าเช่าพื Eนทีเฉลีย
(บาท/ตารางเมตร/เดือน)

1,210

1,250

1,370

1,410

1,480

1,530

รายได้ จากธุรกิจโรงแรม
(ล้ านบาท)

554.98

715.17

754.30

793.07

803.65

470.66

กําไรก่อนค่าเสือมราคา
และค่าตัดจําหน่าย
ดอกเบี Eยและภาษีเงินได้
หักเงินสํารองสําหรับการ
ซ่อมแซม ปรับปรุง (FF&E
Reserve Deduction)
ตามทีระบุในสัญญาจ้ าง
บริ หารโรงแรม (ล้ านบาท)

167.61

244.75

271.40

286.26

306.93

173.81

จํานวนห้ องพัก (ห้ อง)

302

302

302

302

302

302

อัตราการเข้ าพักเฉลีย
(ร้ อยละของจํานวนห้ อง
ทังหมด)
E

72.59%

86.64%

83.18%

88.98%

89.13%

91.60%

โรงแรมฮิลตัน พัทยา

ส่วนที 2 หน้ า 2 - 36
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งวด 6 เดือน
ปี สิน1 สุด
ปี สิน1 สุด
ปี สิน1 สุด
ปี สิน1 สุด
ปี สิน1 สุด
สิน1 สุด
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
30 มิถุนายน
2555
2556
2557
2558
2559
2560
อัตราค่าห้ องพักเฉลีย
(บาทต่อคืน)
2.2.9

4,543

4,972

5,458

5,494

5,586

6,487

ข้ อ มู ล เกี ยวกั บ ประเภทธุ ร กิ จ ของผู้ เ ช่ า พื น1 ที ในโครงการเซ็ น ทรั ล เฟสติ วั ล พั ท ยา บี ช ณ วั น ที
30 มิถุนายน 2560
ประเภทธุรกิจของผู้เช่ าพืน1 ที

จํานวนพืน1 ทีเช่ า (ตารางเมตร)

% ของพืน1 ทีให้ เช่ าทัง1 หมด

11,293
4,928
8,596
2,215
1,595
777

38.41%
16.76%
29,23%
7.53%
5.43%
2.64%

29,404

100.00%

สินค้ าเพือความบันเทิง
อาหารและเครื องดืม
สินค้ าแฟชัน สุขภาพและความงาม
เครื องใช้ ไฟฟ้ าและอุปกรณ์ตกแต่ง
ประเภทอืน ๆ
พื Eนทีว่าง
รวม

2.2.10 ข้ อ มู ล เกี ยวกั บ สั ด ส่ ว นการเช่ า พื น1 ที ของผู้ เ ช่ า แต่ ล ะประเภท ของโครงการเซ็ น ทรั ล เฟสติ วั ล
พั ท ยา บี ช ณ วั น ที 30 มิ ถุ น ายน 2560
ผู้เช่าพื Eนทีในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช แบ่งได้ เป็ น 2 ประเภทใหญ่ ได้ แก่ ผู้เช่าหลัก (Anchor
Tenant) และผู้เช่าประเภทร้ านค้ า (In-line Tenant) โดยตารางดังต่อไปนี Eแสดงข้ อมูลเกี ยวกับสัดส่วนการเช่า
พื Eนทีของผู้เช่าแต่ละประเภท ของโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช ณ วันที 30 มิถนุ ายน 2560
จํานวนพืน1 ทีเช่ า
(ตารางเมตร)

% ของพืน1 ทีให้ เช่ า
ทัง1 หมด

ผู้เช่าหลัก (Anchor Tenant)

10,666

36.27%

ผู้เช่าประเภทร้ านค้ า (In-line Tenant)

17,961

61.09%

777

2.64%

29,404

100.00%

ประเภทของผู้เช่ า

พื Eนทีว่าง
รวม

ส่วนที 2 หน้ า 2 - 37
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2.2.11 ข้ อ มู ล เกี ยวกั บ สั ด ส่ ว นการเช่ า พื น1 ที ตามประเภทของสั ญ ญาเช่ า ของโครงการเซ็ น ทรั ล เฟสติ วั ล
พั ท ยา บี ช ณ วั น ที 30 มิ ถุ น ายน 2560
สัญ ญาเช่าพืนE ทีในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช แบ่งออกเป็ น 2 ประเภทหลัก ได้ แก่ สัญ ญาประเภท
Fixed Rate และสัญญาประเภท Consignment สําหรับโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช รายได้ คา่ เช่าจากสัญญาเช่า
ประเภท Fixed Rate และจากสัญญาเช่าประเภท Consignment มีสดั ส่วนทีใกล้ เคียงกัน
ตารางดังต่อไปนี Eแสดงข้ อมูลเกียวกับสัดส่วนการเช่าพื Eนทีแบ่งตามประเภทของสัญญาเช่า ของโครงการเซ็นทรัล
เฟสติวลั พัทยา บีช ณ วันที 30 มิถนุ ายน 2560
ประเภทของสัญญาเช่ า

จํานวนพืน1 ทีเช่ า
(ตารางเมตร)

% ของพืน1 ทีให้ เช่ า
ทัง1 หมด

สัญญาเช่าทีกําหนดค่าเช่าแบบอัตราคงที (Fixed-Rate)

14,630

49.76%

สัญญาเช่าทีกําหนดค่าเช่าแบบเรี ยกเก็บเป็ นอัตราของ
ยอดรายได้ ของผู้เช่า (Consignment)

13,997

47.60%

777

2.64%

29,404

100.00%

พื Eนทีว่าง
รวม

2.2.12 ข้ อ มู ล เกี ยวกั บ ช่ ว งระยะเวลาการครบกํา หนดของสั ญ ญาเช่ า ของโครงการเซ็ น ทรั ล เฟสติ วั ล
พั ท ยา บี ช (Lease Expiry Profile) ณ วั น ที 30 มิ ถุ น ายน 2560
ช่ วงระยะเวลา
ก.ค.-ธ.ค.2560
2561
2562
2563
หลัง 2563
พื Eนทีให้ เช่าส่วนอืน (1)
พื Eนทีว่าง
รวม

จํานวนพืน1 ทีเช่ าทีครบกําหนดสัญญาเช่ า
(ตารางเมตร)

% ของพืน1 ทีให้ เช่ า
ทัง1 หมด

2,623
10,700
13,042
1,450
812
777

8.92%
36.39%
44.36%
4.93%
2.76%
2.64%

29,404

100.00%

หมายเหตุ:
(1)
พื Eนทีทีมีอายุสญ
ั ญาเช่าน้ อยกว่า 1 ปี

ส่วนที 2 หน้ า 2 - 38
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2.2.13 ข้ อ มู ล โดยประมาณเกี ยวกั บ สั ญ ชาติ ข องผู้ เ ข้ า พั ก ในโรงแรมฮิ ล ตั น พั ท ยา สํา หรั บ งวด 6 เดื อ น
สิ น1 สุ ด วั น ที 30 มิ ถุ น ายน 2560
สัญชาติ

% ของผู้เข้ าพักทัง1 หมด

จีน
เกาหลีใต้
ไทย
สหรัฐอเมริ กา
ญีปุ่ น
อืน ๆ

32%
11%
10%
7%
7%
33%

รวม

100%

2.2.14 จุ ด เด่ น ของทรั พ ย์ สิ น ที จะลงทุ น เพิ มเติ ม ครั 1ง ที 1
(1)

ทรั พย์ สินทีจะลงทุนเพิมเติมครั ง1 ที 1 ตัง1 อยู่ในทําเลแหล่ งท่ องเทียวชัน1 นําของประเทศไทยและ
เป็ นทรัพย์ สินทีมีคุณภาพสูง

โครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช เป็ นส่วนหนึงของศูนย์การค้ าติดถนนเลียบชายหาดขนาดใหญ่และ
ครบครันทีสุดแห่งหนึงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็ นศูนย์รวมไลฟ์ สไตล์ของชีวิตแห่งความทันสมัยและ
ความสนุกสนานของเมืองพัทยาทีเป็ นเมืองท่องเทียวทีสําคัญแห่งหนึงของภาคตะวันออกและประเทศไทย โดย
โครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช ประกอบไปด้ วยโรงภาพยนตร์ ร้ านค้ าแฟชันชันนํ
E า ร้ านอาหารนานาชาติ
และร้ านค้ าปลีกกว่า 300 ร้ านค้ า พร้ อมด้ วยลานกิจกรรมบริ เวณหน้ าศูนย์การค้ าทีสร้ างสีสนั และชีวิตชีวาให้ แก่
นักท่องเทียวทังชาวไทยและชาวต่
E
างประเทศทีมาท่องเทียวและพักผ่อนทีริ มชายหาดพัทยา
ในส่วนของโรงแรมฮิลตัน พัทยาซึงตังอยู
E ่บนและเชือมต่อกับโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช เป็ น
โรงแรมระดับ 5 ดาว ทีสามารถมองเห็นทัศนียภาพของโค้ งอ่าวพัทยาทีสวยงาม ประกอบด้ วยห้ องพักทีตกแต่ง
และออกแบบอย่างสวยงาม สิงอํานวยความสะดวกทีครบครัน อาทิ สระว่ายนํ Eา Infinity Edge ห้ องอาหาร สปา
ห้ องจัดเลี Eยง ห้ องประชุม และห้ องฟิ ตเนส เป็ นต้ น
การดําเนินธุรกิจของโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช และโรงแรมฮิลตัน พัทยาเป็ นธุรกิจทีส่งเสริ มซึง
กันและกัน และช่วยสร้ างมูลค่าเพิมให้ แก่โครงการในภาพรวม
(2)

ทรั พย์ สินทีจะลงทุนเพิมเติมครั ง1 ที 1 เป็ นส่ วนหนึ งของโครงการศูนย์ การค้ าทีมีความครบครั น
และใหญ่ ทีสุดแห่ งหนึงในจังหวัดชลบุรีและภาคตะวันออกของประเทศไทย

โครงการเซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยา บี ช ซึงเป็ นส่วนหนึงของศูนย์ การค้ าทีมี ความครบครั น (One-Stop
Shopping Mall) และใหญ่ทีสุดแห่งหนึงในจังหวัดชลบุรีและภาคตะวันออกของประเทศไทย โดยสามารถรองรับ
ลูก ค้ าทังE ชาวไทยและชาวต่ างประเทศเป็ นจํ า นวนมากในแต่ละปี ศูน ย์ ก ารค้ าเซ็ น ทรั ล เฟสติ วัล พัท ยา บี ช
ส่วนที 2 หน้ า 2 - 39
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ประกอบด้ วยผู้เช่ามีความหลากหลายในด้ านสินค้ าและบริ การ โดยร้ านค้ าภายในศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเฟสติวลั
พัท ยา บี ช ได้ ถูกจัด สัดส่วนประเภทผู้เช่า (Tenant Mix) และจัดแบ่งพื นE ที เช่า (Zoning Arrangement) อย่าง
เหมาะสม เพือช่วยดึงดูดให้ มีผ้ เู ข้ ามาใช้ บริ การภายในอาคารศูนย์การค้ าอย่างต่อเนือง จึงส่งผลให้ มีผ้ บู ริ โภคเข้ า
มาใช้ บริ การภายในศูนย์การค้ าดังกล่าวเป็ นจํานวนมากในแต่ละปี อันจะส่งผลดีต่อธุรกิจของผู้ประกอบการซึง
เป็ นผู้เช่าพื Eนทีภายในอาคารศูนย์การค้ า โดยโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช มีอตั ราการเช่าพื Eนทีสูงอย่าง
ต่อเนือง โดยมีอตั ราการเช่าเฉลียในช่วง 3 ปี ทีผ่านมา (ปี 2557- ปี 2559) อยูท่ ีประมาณร้ อยละ 98 และในงวด 6
เดือนสิ Eนสุดวันที 30 มิถนุ ายน 2560 อัตราการเช่าพื Eนทีของโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช อยูท่ ีประมาณ
ร้ อยละ 97
(3)

การบริหารจัดการทรัพย์ สินโดยผู้บริหารทรัพย์ สินทีมีความเชียวชาญและประสบการณ์

CPN มีประสบการณ์ ในการพัฒ นาและบริ หารศูนย์ การค้ า และโครงการอสังหาริ มทรัพย์รูปแบบผสม
(Mixed Use Project) มายาวนานกว่า 30 ปี และบริ หารศูนย์การค้ าทังสิ
E Eน 30 ศูนย์ (ข้ อมูล ณ วันที 30 มิถนุ ายน
2560 ซึงรวมถึงศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช ทังนี
E E กลุ่ม CPN ได้ บริ หารศูนย์การค้ านี Eมาตังแต่
E เดือน
มกราคม 2552 และได้ พฒ
ั นาโรงแรมฮิลตัน พัทยา จนแล้ วเสร็ จ ตังE แต่เดือนพฤศจิกายน 2553 โดย CPN จะ
ได้ รับการแต่งตังจากกองทรั
E
สต์ CPNREIT ให้ ทําหน้ าทีผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั
พัทยา บีช ซึง CPN จะได้ ใช้ ประสบการณ์ และความเชียวชาญทีได้ จากการบริ หารโครงการศูนย์การค้ าหลาย ๆ
โครงการในประเทศไทย มาบริ ห ารจัด การศูน ย์ ก ารค้ า ดังกล่าว ให้ ป ระสบความสําเร็ จ อัน จะเป็ นการสร้ าง
มูลค่าเพิมให้ แก่กองทรัสต์ CPNREIT และผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม
สําหรับ ทรัพ ย์ สินหลักส่วนทีเป็ นโรงแรมฮิ ลตัน พัทยา นันE ภายหลังจากทีกองทรัสต์ CPNREIT ได้ เข้ า
ลงทุนในทรัพย์สินส่วนนี Eแล้ ว กองทรัสต์ CPNREIT จะให้ เช่าช่วงทรัพย์สิน (โดยมีลกั ษณะเป็ นการให้ เช่าเหมา)
แก่ผ้ เู ช่าช่วงทรัพย์สินซึงเป็ นบริ ษัทย่อยของ CPN ทีจะมีการจัดตังขึ
E Eนในอนาคต โดยผู้เช่าช่วงทรัพย์สินจะยังคง
แต่งตังบริ
E ษัทในกลุ่มฮิลตัน ซึงเป็ นเครื อข่ายการบริ หารโรงแรมในระดับนานาชาติ ตามเงือนไขสัญญาบริ หาร
โรงแรมทีมีอยูใ่ นปั จจุบนั ให้ ทําหน้ าทีเป็ นผู้บริ หารโรงแรมฮิลตัน พัทยา ต่อไปตามเดิม เพือจัดหาประโยชน์จาก
โรงแรมดังกล่าว โดยกองทรัสต์ CPNREIT จะได้ รับประโยชน์ในรู ปของค่าเช่าคงทีและค่าเช่าแปรผัน จากผู้เช่า
ช่วงทรัพย์สิน ตามเงือนไขทีระบุไว้ ในสัญญาทีเกียวข้ อง อันได้ แก่ สัญญาเช่าช่วงอาคารและงานระบบ รวมถึง
สัญญาเช่าสังหาริ มทรัพย์ทีจะจัดทําขึ Eนระหว่างกองทรัสต์ CPNREIT และผู้เช่าช่วงทรัพย์สนิ

ส่วนที 2 หน้ า 2 - 40
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2.2.15 การประกั น ภัย ในทรั พ ย์ สิ น ที จะลงทุ น เพิ มเติ ม ครั 1ง ที 1
ผู้จดั การกองทรัสต์จะจัดให้ มีการประกันภัยอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับส่วนได้ เสียของกองทรัสต์ CPNREIT ทีมี
ในอสังหาริ มทรัพย์ทีจะลงทุนเพิมเติมครังE ที 1 เพือคุ้มครองความเสียหายทีอาจเกิดขึ Eนกับทรัพย์สินดังกล่าว โดยการเพิมชือผู้
เอาประกันภัยร่ วม และ/หรื อ ผู้รับประโยชน์ ร่วม เป็ นกองทรั สต์ CPNREIT หลังจากที กองทรั สต์ CPNREIT เข้ าลงทุนใน
ทรัพย์สนิ ดังกล่าว และ/หรื อ จัดให้ มีการประกันภัยเพิมเติม โดยมีรายละเอียดทีสําคัญดังต่อไปนี E
2.2.15.1 การประกันภัยทรัพย์ สินสําหรับความเสียงทุกประเภท (All Risks Insurance)
ซีพีเอ็นพัทยา และ/หรื อ CPN และ/หรื อ บริ ษัทในกลุ่ม CPN เป็ นผู้เอาประกันภัยทรัพย์สินและผู้รับผลประโยชน์
สําหรับความเสียงทุกประเภท โดยวงเงินเอาประกันภัยทรัพย์ สินสําหรั บความเสียงทุกประเภทจะไม่ตํากว่ามูลค่าต้ นทุน
ทดแทน (Replacement Cost) ไม่รวมต้ นทุนค่าที ดิ น ซึงมี การประเมิ นล่าสุดก่ อนที จะมี การต่ออายุกรมธรรม์ ซึงมี ความ
เหมาะสมเนืองจากวงเงินเอาประกันภัยดังกล่าวน่าจะมีความเพี ยงพอสําหรับการก่อสร้ างทรัพย์ สินขึนE มาใหม่ ในกรณี ที
ทรัพย์สินได้ รับความเสียหายทังหมด
E
โดยผู้จดั การกองทรัสต์จะดําเนินการให้ กองทรัสต์ CPNREIT เป็ นผู้เอาประกันร่ วม และ
ผู้รับผลประโยชน์ร่วมในกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว
2.2.15.2 การประกันภัยกรณีธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance)
ซีพีเอ็นพัทยา และ/หรื อ CPN และ/หรื อ บริ ษั ทในกลุ่ม CPN เป็ นผู้เอาประกันภัยและผู้รับผลประโยชน์ สําหรั บ
ประกันภัยกรณี ธุรกิ จหยุดชะงัก โดยเป็ นผู้รับผลประโยชน์ ในส่วนของค่าเช่าและค่าบริ การสาธารณูปโภค รายได้ จากการ
ส่งเสริ มการขาย รายได้ จากค่าเช่าและบริ การทีจอดรถ และอืน ๆ โดยมีระยะเวลาคุ้มครองในปั จจุบนั นาน 24 เดือน และจะ
ขยายระยะเวลาคุ้มครองเป็ น 36 เดือนซึงเป็ นระยะเวลาสูงสุดทีคาดว่าจะต้ องใช้ ในการก่อสร้ างโครงการขึ Eนมาใหม่ หากเกิด
ความเสียหายกับโครงการทังหมด
E
โดยภายหลังจากทีกองทรัสต์ CPNREIT เข้ าลงทุนในทรัพย์สินทีจะลงทุนเพิมเติมครังE ที 1
ผู้จัดการกองทรั สต์ จะดํ าเนิ นการให้ กองทรั สต์ CPNREIT เป็ นผู้เอาประกันร่ วม และผู้รั บผลประโยชน์ ร่ วมในกรมธรรม์
ประกันภัยดังกล่าว
2.2.15.3 การประกันภัยความรับผิดต่ อบุคคลภายนอก (Public Liabilities Insurance)
ซีพีเอ็นพัทยา และ/หรื อ CPN และ/หรื อ บริ ษัทในกลุม่ CPN เป็ นผู้เอาประกันภัยสําหรับการประกันภัยความรับผิด
ต่อบุคคลภายนอกจากการบาดเจ็บหรื อเสียชีวิต และความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก รวมถึงผู้เช่าพื Eนทีภายใน
อาคาร หรื อพืนE ทีเอาประกันภัย ซึงได้ รับความเสียหาย โดยมีวงเงินเอาประกันภัย 100 ล้ านบาทต่อศูนย์ต่อครังE และตลอด
ระยะเวลาเอาประกันภัย โดยผู้จดั การกองทรัสต์จะดําเนินการให้ กองทรัสต์ CPNREIT เป็ นผู้เอาประกันร่วม
2.2.15.4 การประกันภัยเครืองจักร (Machinery Breakdown Insurance)
ซีพีเอ็นพัทยา และ/หรื อ CPN และ/หรื อ บริ ษัทในกลุ่ม CPN เป็ นผู้เอาประกันภัยและผู้รับผลประโยชน์สําหรับการ
ประกันภัยเครื องจักร สําหรับทรัพย์ สินส่วนงานระบบ และระบบอํานวยความสะดวกทังE หมด โดยมีการกํ าหนดวงเงินเอา
ประกั น ภั ย ในจํ านวนที มากเพี ย งพอสํ าหรั บ การจั ด หาเครื องจั ก รใหม่ ม าทดแทนเครื องจั ก รเดิ ม ที เกิ ด ความเสี ย หาย
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ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
(Replacement Cost) โดยผู้ จั ด การกองทรั ส ต์ จ ะดํ า เนิ น การให้ กองทรั ส ต์ CPNREIT เป็ นผู้ เอาประกั น ร่ ว ม และผู้ รั บ
ผลประโยชน์ร่วมในกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว
2.2.15.5 ประกันภัยการก่ อการร้ าย (Political Violence Insurance)
ซีพีเอ็นพัทยา และ/หรื อ CPN และ/หรื อ บริ ษัทในกลุ่ม CPN เป็ นผู้เอาประกันภัยและผู้รับผลประโยชน์สําหรับการ
ประกันภัยการก่อการร้ าย สําหรับทรัพย์สินในส่วนของอาคารและงานระบบ โดยมีวงเงินเอาประกันภัยรวมสําหรับทุกโครงการ
ของ CPN และโครงการที CPN เป็ นผู้บริ หาร จํานวน 6,000 ล้ านบาท ในกรณีทีเกิดเหตุการณ์ ใด ๆ ขึ Eนกับโครงการใดโครงการ
หนึง หรื อหลายโครงการพร้ อมกัน แต่ละโครงการสามารถเอาประกันภัยได้ ในจํานวนรวมกันไม่เกิน 6,000 ล้ านบาท เนืองจาก
โอกาสทีจะเกิดเหตุการณ์ทีโครงการของ CPN หรื อโครงการที CPN เป็ นผู้บริ หาร จะต้ องเอาประกันภัยพร้ อมกันมากกว่าหนึง
โครงการมีความเป็ นไปได้ น้อย ทังนี
E E ในวันจดทะเบียนสิทธิการเช่า ผู้จัดการกองทรัสต์จะดําเนินการให้ กรมธรรม์ประกันภัย
ดังกล่าวระบุชือกองทรัสต์ CPNREIT เป็ นผู้เอาประกันภัยร่วมและผู้รับผลประโยชน์ร่วม
2.3

สรุ ปสาระสําคัญของรายงานการประเมิน

2.3.1

สรุ ปสมมติฐานสําคัญของรายงานการประเมินของโครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช

สําหรับการลงทุนในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช ผู้จัดการกองทรัสต์ ได้ จัดให้ มีบริ ษัทประเมิน มูลค่า
ทรัพย์สนิ 2 ราย เพือประเมินมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว ด้ วยการพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) ซึงบริ ษัท
ซิม ส์ พร็ อ พเพอร์ ตี E คอนซัล แทนท์ จํ ากัด และบริ ษั ท ควอลิตี E แอพไพรซัล จํ า กัด ได้ ป ระเมิ น มูล ค่าอสังหาริ ม ทรั พ ย์ ที
กองทรัสต์ CPNREIT จะลงทุน ในราคาดังต่อไปนี E
(1)

ราคาประเมินโดย บริ ษัท ซิมส์ พร็ อพเพอร์ ตี E คอนซัลแทนท์ จํากัด จํ านวน 7,137,000,000 บาท ตาม
รายงานการประเมินมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ ฉบับลงวันที 11 กรกฎาคม 2560

(2)

ราคาประเมิ นโดย บริ ษั ท ควอลิตี E แอพไพรซัล จํ ากัด จํ านวน 7,207,000,000 บาท ตามรายงานการ
ประเมินมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ ฉบับลงวันที 5 กรกฎาคม 2560

ทังนี
E E สมมติฐานทีผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินใช้ ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินหลักในส่วนทีเป็ นโครงการเซ็นทรัล
เฟสติวลั พัทยา บีช สามารถสรุปได้ ดงั นี E
สมมติฐานหลักใน
การประเมิน

บริษัท ซิมส์ พร็อพเพอร์ ตี 1
คอนซัลแทนท์ จํากัด

วิธีการประเมินมูลค่ า วิธีรายได้ /วิเคราะห์ คิดลดกระแสเงินสด
( Discounted Cash Flow Approach)
โดยอาศัยการวิเคราะห์การเปลียนแปลง
ของกระแสรายได้ /รายจ่ า ยที จะเกิ ด ขึนE
ภายในช่วงระยะเวลาหนึงในอนาคตแล้ ว
คิ ด ลดกลับ เป็ นมูล ค่ าปั จ จุบัน โดยการ
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บริษัท ควอลิตี 1 แอพไพรซัล จํากัด
วิธีรายได้ (Income Approach) แบบวิธี
คิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash
Flow Approach) โ ด ย อ า ศั ย ก า ร
วิเคราะห์ ป ระมาณการรายได้ /รายจ่ า ย
จากทรัพย์สินในอนาคต แล้ วคิดลดกลับ
เป็ นมูล ค่า ปั จจุบัน โดยการเลื อ กใช้ ค่ า

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
สมมติฐานหลักใน
การประเมิน

บริษัท ซิมส์ พร็อพเพอร์ ตี 1
คอนซัลแทนท์ จํากัด

บริษัท ควอลิตี 1 แอพไพรซัล จํากัด

เลือ กใช้ ค่า อัต ราคิ ด ลดกระแสเงิ น สดที อัตราคิดลดกระแสเงินสดทีเหมาะสม
เหมาะสม
อัตราการเช่ าพืน1 ที
(Occupancy Rate)

ร้ านค้ าประเภทค่าเช่าคงที
97% - 99%
ร้ านค้ าประเภทค่าเช่าตามยอดขาย
97% - 100%
ผู้เช่าหลัก (Anchor Tenants)
100%

ร้ านค้ าประเภทค่าเช่าคงที
96% - 100%
ร้ านค้ าประเภทค่าเช่าตามยอดขาย
96% - 100%
ผู้เช่าหลัก (Anchor Tenants)
100%

อัตราค่ าเช่ าพืน1 ที
และอัตราการเติบโต
ของค่ าเช่ า

ร้ านค้ าประเภทค่าเช่าคงที
2,500 บาท/ตารางเมตร/เดือน โดยปรับ
ขึ Eนเฉลียปี ละ 5.0%
ร้ านค้ าประเภทค่าเช่าตามยอดขาย
2,100 บาท/ตารางเมตร/เดือน โดยปรับ
ขึ Eนเฉลียปี ละ 5.0%
ผู้เช่าหลัก (Anchor Tenants)
155 บาท/ตารางเมตร/เดือน โดยปรับขึ Eน
เฉลียปี ละ 5.0%

ร้ านค้ าประเภทค่าเช่าคงที
2,390 บาท/ตารางเมตร/เดือน โดยปรับ
ขึ Eนเฉลียปี ละ 5.0%
ร้ านค้ าประเภทค่าเช่าตามยอดขาย
2,061 บาท/ตารางเมตร/เดือน โดยปรับ
ขึ Eนเฉลียปี ละ 6.0%
ผู้เช่าหลัก (Anchor Tenants)
155 บาท/ตารางเมตร/เดือน โดยปรับขึ Eน
เฉลียปี ละ 3.5%

รายได้ อืน ๆ
ประมาณ 18.0% ของรายได้ คา่ เช่า
(ได้ แก่ รายได้ จากพื Eนที
โปรโมชัน รายได้ จาก
พื Eนทีส่วนกลางและ
รายได้ อืน ๆ)

ประมาณ 18.5% ของรายได้ คา่ เช่า

ต้ นทุนเช่ าและบริการ ต้ นทุ น เช่ า และบริ ก ารประกอบด้ วย
ค่าใช้ จ่ายในการซ่อมแซม ค่าใช้ จ่ายด้ าน
การตลาดและโฆษณา และค่าใช้ จ่ายอืน
ๆ โดยคิดเป็ นประมาณ 3.5% ของรายได้
ทังหมด
E

ต้ นทุ น เช่ า และบริ ก ารประกอบด้ วย
ค่าใช้ จ่ายในการซ่อมแซม ค่าใช้ จ่ายด้ าน
การตลาดและโฆษณา และค่าใช้ จ่ายอืน
ๆ โดยคิดเป็ นประมาณ 3.6% ของรายได้
ทังหมด
E
และค่าใช้ จ่ายบางรายการปรับ
เพิมขึ Eนปี ละ 2.5%

ค่ าเงินสํารองสําหรับ
ปรับปรุ งอาคาร

ประมาณ 2.0% ของรายได้ ทงหมด
ัE
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ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
สมมติฐานหลักใน
การประเมิน
ค่ าใช้ จ่ายในการ
บริหารจัดการ
ทรัพย์ สิน
อัตราคิดลด

บริษัท ซิมส์ พร็อพเพอร์ ตี 1
คอนซัลแทนท์ จํากัด

บริษัท ควอลิตี 1 แอพไพรซัล จํากัด

ตามสัญญาบริ หารจัดการทรัพย์สิน ซึงมีรายละเอียดของค่าใช้ จ่ายตามทีสรุปในส่วน
ที 2 ข้ อ 4.2 “ค่ า ตอบแทนที ผู้ บ ริ หารอสัง หาริ มทรั พ ย์ จ ะได้ รั บ จากกองทรั ส ต์
CPNREIT”
9.5% (1)

9.5% (2)

หมายเหตุ:
(1)
สําหรับ บริ ษั ท ซิมส์ พร็ อพเพอร์ ตี E คอนซัล แทนท์ จํากัด ได้ มีการพิจารณาอัตราคิด ลด โดยใช้ Risk-Free Rate ณ วัน ที
ประเมินเท่ากับ 3.0% บวก Risk Premium ทีอัตรา 6.5% ทําให้ อัตราคิดลดเท่ากับ 9.5% และเมือพิจารณาอัตราคิดลด
สําหรับการดําเนินธุรกิจประเภทเดียวกับทรัพย์สิน จะมีอตั ราอยูใ่ นระดับประมาณ 8%-10% ซึงพิจารณาจากความสามารถ
ในการสร้ างรายได้ ภาวะตลาด คู่แข่ง การบริ หาร การทําการตลาด และแนวโน้ มอุปสงค์และอุปทานในอนาคต จากการ
คํานวณดังกล่าว ผู้ประเมินเลือกใช้ การหาอัตราคิดลดด้ วยวิธี Risk-Free Rate + Risk Premium และได้ ทําการกําหนด
อัตราคิดลดเท่ากับ 9.5%
(2)

2.3.2

สําหรับบริ ษั ท ควอลิตี E แอพไพรซัล จํากัด ได้ มีการพิจารณาอัตราคิดลด โดยใช้ Risk-Free Rate + Risk Premium โดย
Risk-Free Rate พิ จารณาจากอัต ราผลตอบแทนจากการลงทุน ในพัน ธบัต รรั ฐบาลตามระยะเวลาประมาณการ คื อ
ระยะเวลา 20 ปี ซึงมีอตั ราผลตอบแทนจากการลงทุนประมาณ 2.0%-3.0% ส่วน Risk Premium พิจารณาจากความเสียง
เกียวกับธุรกิจ โดยพิจารณาลักษณะของทรัพย์สิน การบริ หารจัดการและเงินลงทุน แนวโน้ มการเติบโตทางธุรกิจ สภาวะ
เศรษฐกิจและตลาดเงินและตลาดทุนทังในและต่
E
างประเทศ และปั จจัยอืน ๆ ทีมีผลกระทบต่อธุรกิจ โดยมีอตั ราความเสียง
ดังกล่าวประมาณ 6.0%-7.0% เมือพิจารณารวมกันแล้ ว จะได้ อัตราคิดลดที 8.0%-10.0% ซึงเมือผู้ประเมินได้ พิจารณา
แล้ ว เห็นควรให้ กําหนดอัตราคิดลดที 9.5%

สรุ ปสมมติฐานสําคัญของรายงานการประเมินของโรงแรมฮิลตัน พัทยา

สําหรับการลงทุนในโรงแรมฮิลตัน พัทยา บริ ษัทฯ ได้ จดั ให้ มีผ้ ปู ระเมินมูลค่าทรัพย์สิน 2 ราย เพือประเมินมูลค่า
อสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวด้ วยการพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) ซึงบริ ษัท ซิมส์ พร็ อพเพอร์ ตี E คอนซัลแทนท์
จํากัด และบริ ษัท ควอลิตี E แอพไพรซัล จํากัด ได้ ประเมินมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ทีกองทรัสต์ CPNREITจะลงทุน ในราคา
ดังต่อไปนี E
(1)

ราคาประเมินโดย บริ ษัท ซิมส์ พร็ อพเพอร์ ตี E คอนซัลแทนท์ จํ ากัด จํ านวน 3,286,000,000 บาท ตาม
รายงานการประเมินมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ ฉบับลงวันที 11 กรกฎาคม 2560

(2)

ราคาประเมิ น โดย บริ ษั ท ควอลิตี E แอพไพรซัล จํ ากัด จํ านวน 3,403,000,000 บาท ตามรายงานการ
ประเมินมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ ฉบับลงวันที 5 กรกฎาคม 2560

ทังนี
E E สมมติฐานทีผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์ สินใช้ ในการประเมินมูลค่าทรัพย์ สินหลักในส่วนทีเป็ นโรงแรมฮิลตัน
พัทยา สามารถสรุปได้ ดงั นี E
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บริษัท ซิมส์ พร็อพเพอร์ ตี 1
คอนซัลแทนท์ จํากัด

บริษัท ควอลิตี 1 แอพไพรซัล จํากัด

วิธีการประเมินมูลค่ า วิ ธี ร ายได้ /วิ เคราะห์ คิ ด ลดกระแสเงิ น สด
(Discounted Cash Flow Approach) โดย
อาศัยการวิ เคราะห์ การเปลียนแปลงของ
กระแสรายได้ /รายจ่ายทีจะเกิ ดขึ Eนภายใน
ช่วงระยะเวลาหนึงในอนาคต โดยประเมิน
รายได้ ค่ า เช่ า ตามโครงสร้ างการจั ด หา
ผลประโยชน์ จากโรงแรมฮิ ล ตัน พัท ยา ที
เปิ ดเผยไว้ ในส่ ว นที 2 ข้ อ 4 “การจั ด หา
ผลประโยชน์ จากอสังหาริ มทรัพย์ ” แล้ วคิด
ลดกลับเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยการเลือกใช้
ค่าอัตราคิดลดกระแสเงินสดทีเหมาะสม

วิ ธี ร ายได้ (Income Approach) แบบ
วิธี คิ ด ลดกระแสเงิ น สด (Discounted
Cash Flow Approach) โดยอาศัยการ
วิเคราะห์ประมาณการรายได้ /รายจ่าย
จากทรั พ ย์ สิน ในอนาคต โดยประเมิ น
รายได้ ค่าเช่าตามโครงสร้ างการจัดหา
ผลประโยชน์จากโรงแรมฮิลตัน พัทยา
ที เปิ ดเผยไว้ ในส่ ว นที 2 ข้ อ 4 “การ
จั ด ห า ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ จ า ก
อสังหาริ มทรัพย์ ” แล้ วคิดส่วนลดกลับ
เป็ นมูลค่าปั จจุบันโดยการเลือกใช้ ค่า
อัตราคิดลดกระแสเงินสดทีเหมาะสม

อัตราการเข้ าพัก
(Occupancy Rate)

ปี ที 1 ถึงปี ที 3
87.0%
ปี ที 4 จนสิ Eนสุดระยะเวลาประมาณการ
85.0%

ปี ที 1 ถึงปี ที 3
85.0%
ปี ที 4 จนสิ Eนสุดระยะเวลาประมาณการ
85.0%

อัตราค่ าห้ องพักและ
อัตราการเติบโตของ
ค่ าห้ องพัก

6,120 บาท/คืน/ห้ อง โดยปรับเพิมขึ Eนเฉลีย 6,042 บาท/คื น /ห้ อง โดยปรั บ เพิ มขึนE
ปี ละ 4.0% ตลอดระยะเวลาประมาณการ เฉลี ยปี ละ 4.0% ตลอดระยะเวลา
ประมาณการ

รายได้ ค่าอาหารและ
เครืองดืม

30.0% ข อ ง ร า ย ได้ รว ม (เที ย บ เป็ น 45.0% ของรายได้ คา่ ห้ องพัก
ประมาณ 44.8% ของรายได้ คา่ ห้ องพัก)

รายได้ อืน ๆ

รายได้ อืน ๆ ประกอบด้ วยรายได้ จากสปา
การจัดเลี Eยง ห้ องประชุม ฯลฯ โดยคิดเป็ น
3.0% ของรายได้ รวม (เทียบเป็ นประมาณ
4.5% ของรายได้ คา่ ห้ องพัก)

รายได้ อื น ๆ ป ระกอบ ด้ วยรายได้
จากสปา การจัดเลี Eยง ห้ องประชุม ฯลฯ
โด ย คิ ด เป็ น 4.0% ข อ งราย ได้ ค่ า
ห้ องพัก

ต้ นทุนในการบริการ

แผนกห้ องพัก
18.0% ของรายได้ คา่ ห้ องพัก
แผนกอาหารและเครื องดืม
60.0% ของรายได้ คา่ อาหารและเครื องดืม

แผนกห้ องพัก
17.5% ของรายได้ คา่ ห้ องพัก
แผนกอาหารและเครื องดืม
60.0% ขอ งรายได้ ค่ า อาห ารและ
เครื องดืม
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ค่ าใช้ จ่ายในการ
ดําเนินงาน

บริษัท ซิมส์ พร็อพเพอร์ ตี 1
คอนซัลแทนท์ จํากัด

บริษัท ควอลิตี 1 แอพไพรซัล จํากัด

แผนกอืน ๆ
58.0% ของรายได้ อืน ๆ

แผนกอืน ๆ
58.0% ของรายได้ อืน ๆ

ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงานประกอบด้ วย
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการบริ ห าร ค่ า ใช้ จ่ า ยด้ าน
การตลาดและประชาสัมพันธ์ ค่าพลังงาน
ค่ า ซ่ อ มแซม ค่ า บริ ห ารจัด การทรั พ ย์ สิ น
เงิ น สํา รองสําหรั บ การซ่อ มแซม ปรั บ ปรุ ง
(FF&E Reserve Deduction) ตามที ระบุ
ใน สั ญ ญ า จ้ า งบ ริ ห า รโรงแ รม แ ล ะ
ค่ า ใช้ จ่ า ยอื น ๆ โดยคิ ด เป็ นประมาณ
31.5% ของรายได้ รวม และค่าใช้ จ่ายบาง
รายการปรับเพิมขึ Eนปี ละ 3.5% - 4.0%

ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใ น ก า ร ดํ า เนิ น ง า น
ประกอบด้ วย ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร
ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ด้ า น ก า ร ต ล า ด แ ล ะ
ป ระ ช า สั ม พั น ธ์ ค่ า พ ลั ง งา น ค่ า
ซ่อ มแซม ค่ า บริ ห ารจัด การทรั พ ย์ สิ น
เงิ น สํ า รอ งสํ า ห รั บ ก า รซ่ อ ม แ ซ ม
ปรับปรุ ง (FF&E Reserve Deduction)
ตามทีระบุในสัญญาจ้ างบริ หารโรงแรม
แล ะค่ าใช้ จ่ าย อื น ๆ โด ย คิ ด เป็ น
ประมาณ 31.5% ของรายได้ รวม และ
ค่าใช้ จ่ายบางรายการปรับเพิมขึ Eนปี ละ
3.0% - 4.0%

โครงสร้ างรายได้ ของ แบ่งเป็ นค่าเช่าคงที และค่าเช่ าแปรผัน ตามโครงสร้ างการจัด หาผลประโยชน์ จาก
กองทรัสต์ CPNREIT โรงแรมฮิ ล ตัน พัท ยา ที เปิ ดเผยไว้ ในส่ว นที 2 ข้ อ 4 “การจัด หาผลประโยชน์ จ าก
อสังหาริ มทรัพย์”
ค่ าเงินสํารองสําหรับ
ปรับปรุ งอาคาร

2.0% ของรายได้ ทงหมด
ัE

อัตราคิดลด

9.5% (1)

9.5% (2)

หมายเหตุ:
(1)
สําหรับ บริ ษั ท ซิมส์ พร็ อพเพอร์ ตี E คอนซัล แทนท์ จํากัด ได้ มีการพิจารณาอัตราคิด ลด โดยใช้ Risk-Free Rate ณ วัน ที
ประเมินเท่ากับ 3.0% บวก Risk Premium ทีอัตรา 6.5% ทําให้ อัตราคิดลดเท่ากับ 9.5% และเมือพิจารณาอัตราคิดลด
สําหรับการดําเนินธุรกิจประเภทเดียวกับทรัพย์สิน จะมีอตั ราอยูใ่ นระดับประมาณ 8%-10% ซึงพิจารณาจากความสามารถ
ในการสร้ างรายได้ ภาวะตลาด คู่แข่ง การบริ หาร การทําการตลาด และแนวโน้ มอุปสงค์และอุปทานในอนาคต จากการ
คํานวณดังกล่าว ผู้ประเมินเลือกใช้ การหาอัตราคิดลดด้ วยวิธี Risk-Free Rate + Risk Premium และได้ ทําการกําหนด
อัตราคิดลดเท่ากับ 9.5%
(2)

สําหรับบริ ษั ท ควอลิตี E แอพไพรซัล จํากัด ได้ มีการพิจารณาอัตราคิดลด โดยใช้ Risk-Free Rate + Risk Premium โดย
Risk-Free Rate พิ จารณาจากอัต ราผลตอบแทนจากการลงทุน ในพัน ธบัต รรั ฐบาลตามระยะเวลาประมาณการ คื อ
ระยะเวลา 20 ปี ซึงมีอตั ราผลตอบแทนจากการลงทุนประมาณ 2.0%-3.0% ส่วน Risk Premium พิจารณาจากความเสียง
เกียวกับธุรกิจ โดยพิจารณาลักษณะของทรัพย์สิน การบริ หารจัดการและเงินลงทุน แนวโน้ มการเติบโตทางธุรกิจ สภาวะ
เศรษฐกิจและตลาดเงินและตลาดทุนทังในและต่
E
างประเทศ และปั จจัยอืน ๆ ทีมีผลกระทบต่อธุรกิจ โดยมีอตั ราความเสียง
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ดังกล่าวประมาณ 6.0%-7.0% เมือพิจารณารวมกันแล้ ว จะได้ อัตราคิดลดที 8.0%-10.0% ซึงเมือผู้ประเมินได้ พิจารณา
แล้ ว เห็นควรให้ กําหนดอัตราคิดลดที 9.5%

2.3.3

การวิเคราะห์ สรุ ปสาระสําคัญของรายงานการประเมินโดยผู้จัดการกองทรัสต์ และทีปรึกษาทางการเงิน
(1)

ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ พิจารณามูลค่าทรัพย์สินจากวิธีรายได้ (Income Approach) โดยการพิจารณา
จากกระแสรายได้ สทุ ธิ ทีคาดว่าจะได้ รับจากผลประกอบการของทรัพย์สินหลัก และค่าเช่าทีคาดว่าจะ
ได้ รับตามสัญญาเช่าในช่วงระยะเวลาประมาณการ และคิดกลับมาเป็ นมูลค่าปั จจุบนั ทังนี
E E ผู้จัดการ
กองทรัสต์และทีปรึ กษาทางการเงินเห็นว่าการประเมินมูลค่าจากวิธีรายได้ มีความเหมาะสม เนืองจาก
เป็ นวิธีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินจากมูลค่าทางเศรษฐกิจ (Economic Value) ทีคาดว่าจะได้ รับจาก
ทรัพย์สินทีจะเข้ าลงทุนเพิมเติมครังE ที 1 ซึงเป็ นทรัพย์สินทีก่อให้ เกิดรายได้ ค่าเช่าและค่าบริ การในกรณี
ของทรัพย์สนิ ประเภทศูนย์การค้ า รวมถึงรายได้ จากการให้ เช่าเหมาในกรณีของทรัพย์สนิ ประเภทโรงแรม
โดยการใช้ ประโยชน์ในปั จจุบนั ของทรัพย์สนิ ซึงเป็ นการประกอบธุรกิจศูนย์การค้ าและโรงแรม เป็ นการใช้
ประโยชน์สงู สุดและดีทีสุดของทรัพย์สนิ แล้ ว

(2)

สมมติฐานในด้ านค่าเช่าและการเติบโตของค่าเช่าของโครงการเซ็น ทรัลเฟสติ วลั พัท ยา บีช และค่า
ห้ องพักและการเติบโตของค่าห้ องพักของโรงแรมฮิลตัน พัทยา รวมทังรายได้
E
อืน ๆ ตลอดระยะเวลาการ
ลงทุนของกองทรัสต์ CPNREIT ได้ มีการอ้ างอิงและอยูใ่ กล้ เคียงกับข้ อมูลในอดีตของทรัพย์สนิ ทีจะลงทุน
เพิมเติมครังE ที 1

(3)

สมมติฐานในด้ านอัตราการเช่าพื Eนทีของโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช และอัตราการเข้ าพักของ
โรงแรมฮิ ล ตัน พัท ยา ตลอดระยะเวลาการลงทุ น ของกองทรั ส ต์ CPNREIT ได้ มี ก ารอ้ า งอิ ง และอยู่
ใกล้ เคียงกับข้ อมูลในอดีตของทรัพย์สนิ ทีจะลงทุนเพิมเติมครังE ที 1

(4)

สมมติฐานในด้ านค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ของทรัพย์สนิ ทังสอง
E ได้ มีการอ้ างอิงและอยูใ่ กล้ เคียงกับข้ อมูลในอดีต
ของทรัพย์สนิ ทีจะลงทุนเพิมเติมครังE ที 1

จากการตรวจสอบสมมติฐานหลักของผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ผู้จดั การกองทรัสต์และทีปรึ กษาทางการเงินไม่
พบสิงทีเป็ นเหตุให้ เชือว่าสมมติฐานดังกล่าวทีใช้ ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ทีจะลงทุนเพิมเติมครังE ที 1 ไม่สมเหตุสมผล
อย่างไรก็ตาม ผลประกอบการของทรัพย์สนิ ทีเกิดขึ Eนจริ งอาจแตกต่างจากสมมติฐานดังกล่าวได้ หรื อเหตุการณ์ต่าง ๆ อาจ
ไม่เป็ นไปตามทีคาดการณ์ไว้ ในช่วงระยะเวลาทีมีการจัดทําประมาณการ
2.4

มูลค่ าของทรัพย์ สนิ หลัก

ทรั พ ย์ สิ น หลัก ที จะโอนมาจากกองทุ น รวม CPNRF มายัง กองทรั ส ต์ CPNREIT มี มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมเท่ า กั บ
32,402,000,000 บาท ณ วันที 30 มิถนุ ายน 2560 โดยเป็ นการประเมินมูลค่าด้ วยวิธีรายได้ อย่างไรก็ดี มูลค่าในการโอนที
จะเกิ ดขึนE จริ งของทรัพย์ สิน หลักทีจะโอนมาจากกองทุนรวม CPNRF มายังกองทรัสต์ CPNREIT จะอ้ างอิงจากมูลค่า
ประเมิน ณ วันที 30 กันยายน 2560
ในส่วนของทรัพย์สนิ ทีจะลงทุนเพิมเติมครังE ที 1 มูลค่าประเมินของทรัพย์สนิ มีรายละเอียดดังต่อไปนี E
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บริษัทประเมิน

มูลค่ าประเมินโดยวิธีรายได้ (Income Approach)

วันทีประเมิน

บริ ษัท ซิมส์ พร็ อพเพอร์ ตี E
คอนซัลแทนท์ จํากัด

7,137,000,000 บาท (สําหรับโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช)
1 กรกฏาคม 2560
และ 3,286,000,000 บาท (1) (สําหรับโรงแรมฮิลตัน พัทยา)

บริ ษัท ควอลิตี E
แอพไพรซัล จํากัด

7,207,000,000 บาท (สําหรับโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช)
1 กรกฏาคม 2560
และ 3,403,000,000 บาท (1) (สําหรับโรงแรมฮิลตัน พัทยา)

หมายเหตุ:
(1)
มูลค่าประเมินตามวิธีรายได้ สําหรับทรัพย์สินส่วนทีเป็ นโรงแรมจะประเมินตามโครงสร้ างการจัดหาผลประโยชน์ของกองทรัสต์ CPNREIT
ในลักษณะการให้ เช่าเหมาตามทีเปิ ดเผยในส่วนที 2 ข้ อ 4 “การจัดหาผลประโยชน์ ” อนึง ในการประเมินมูล ค่าตามวิธีรายได้ สําหรับ
ทรัพย์สินส่วนทีเป็ นโรงแรม ถ้ าเป็ นการประเมินมูลค่าในระดับทรัพย์สิน (Asset Level) โดยไม่ได้ พิจารณาโครงสร้ างการจัดหาผลประโยชน์
ของกองทรัสต์ CPNREIT ในลักษณะการให้ เช่าเหมา มูลค่าประเมินของทรัพย์สินโดยบริ ษัท ซิมส์พร็ อพเพอร์ ตี E คอนซัลแทนท์ จํากัด และ
บริษัท ควอลิตี E แอพไพรซัล จํากัด จะเท่ากับ 3,432 ล้ านบาท และ 3,563 ล้ านบาท ตามลําดับ
ทังนี
E E การลงทุนในทรัพย์สินทีจะลงทุนเพิมเติมครังE ที 1 ของกองทรัสต์ CPNREIT จะมีมลู ค่ารวมทังสิ
E Eนไม่เกิน 12,570 ล้ านบาท ทังนี
E E มูลค่า
การลงทุนสุดท้ ายสุทธิหลังจากหักค่าใช้ จ่ายทีเกียวข้ องทีกองทรัสต์ CPNREIT จะลงทุนในทรัพย์สินทีจะลงทุนเพิมเติมครังE ที 1 จะมีจํานวน
เท่ากับ 11,908 ล้ านบาท ซึงเป็ นมูลค่าทีสูงกว่าราคาประเมินตําสุดของทรัพย์สินทีจะลงทุนเพิมเติมครังE ที 1 ทีประเมินโดยบริษัทประเมิน
มูลค่าทรัพย์สินประมาณร้ อยละ 14.25 โดยทีค่าใช้ จ่ายทีเกียวข้ อง ได้ แก่ ภาษี มลู ค่าเพิม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และอากรแสตมป์
รวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายอืนใดทีเกียวเนืองกับการลงทุนในทรัพย์สินทีจะลงทุนเพิมเติมครังE ที 1 ซึงกองทรัสต์ CPNREIT
เป็ นผู้รับ ผิ ดชอบ ทังE นี E ผลรวมของมูล ค่า ทีตําสุด ของมูลค่าประเมินโดยผู้ป ระเมินอิสระ 2 ราย เท่ากับ 10,423 ล้ านบาท โดยโครงการ
เซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช มีมลู ค่าประเมินตําสุดเท่ากับ 7,137 ล้ านบาท และโรงแรมฮิลตัน พัทยา มีมลู ค่าประเมินตําสุดเท่ากับ 3,286
ล้ านบาท

2.5

การทําธุรกรรมของกองทรัสต์ CPNREIT กับบุคคลทีเกียวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์
ธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์ CPNREIT และบุคคลทีเกียวโยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์มีรายละเอียด ดังนี E

2.5.1

การซือ1 ทรัพย์ สนิ จากนิติบุคคลทีเกียวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์
นิติบุคคล / บริษัททีอาจมีความขัดแย้ ง
บริ ษัท ซีพีเอ็น รี ท แมเนจเมนท์ จํากัด

ในฐานะผู้ก่อตังE ทรัสต์ และจะเข้ าเป็ นผู้จัดการกองทรั สต์
เมือการก่อตังกองทรั
E
สต์ CPNREIT เสร็ จสิ Eน

บริ ษัท ซีพีเอ็น พัทยา จํากัด

ในฐานะเจ้ าของทรั พ ย์ สิ น ที กองทรั ส ต์ CPNREIT จะ
ลงทุนเพิมเติมครังE ที 1

ความสัมพันธ์
ซีพีเอ็นพัทยาและกองทรัสต์ CPNREIT มีความสัมพันธ์ จากการทีซีพีเอ็น รี ท แมเนจเมนท์ และซีพีเอ็น
พัทยา ต่างก็เป็ นบริ ษัทย่อยร้ อยละ 99.99 ของ CPN โดย CPN เป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ ของกองทุนรวม
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CPNRF และจะเป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์ รายใหญ่ ของกองทรัสต์ CPNREIT หลังจากการแปลงสภาพกองทุนรวม
CPNRF เป็ นกองทรัสต์ CPNREIT เสร็ จสิ Eน
ลักษณะของรายการระหว่ างกัน
กองทรัสต์ CPNREIT จะนําเงินทีได้ รับ จากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน ไปลงทุนในทรัพ ย์ สินทีจะ
ลงทุนเพิมเติมครังE ที 1 โดยการเช่าอสังหาริ มทรัพย์และงานระบบ และซื Eอสังหาริ มทรัพย์ในโครงการเซ็นทรัลเฟส
ติ วัล พัท ยา บี ช และโรงแรมฮิ ล ตัน พัท ยา โดยมูล ค่า การลงทุน สุด ท้ า ย (สุท ธิ จ ากค่า ใช้ จ่ า ยที เกี ยวข้ อ ง) ที
กองทรั สต์ CPNREIT จะลงทุน ในทรั พ ย์ สิน ที จะลงทุน เพิ มเติ ม ครั งE ที 1 จะมี จํ านวน 11,908 ล้ า นบาท โดยที
ค่าใช้ จ่ายทีเกี ยวข้ อ ง ได้ แก่ ภาษี มูลค่าเพิ ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบี ยน และอากรแสตมป์ รวมตลอดจน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายอืนใดทีเกียวเนืองกับการลงทุนในทรัพย์สินทีจะลงทุนเพิมเติมครังE ที 1 ซึงกองทรัสต์
CPNREIT เป็ นผู้รับผิดชอบ
ความสมเหตุสมผลของการทํารายการ
ผู้จัดการกองทรัส ต์ และที ปรึ กษาทางการเงิน เห็ นว่าการลงทุน ดังกล่าวเป็ นการลงทุน เพื อให้ ได้ มาซึง
ทรัพย์ สินหลักของกองทรัสต์ CPNREIT ทีมีทําเลทีตังที
E ดีและมีศกั ยภาพในเชิงพาณิ ชย์ โดยมูลค่าทีกองทรัสต์
CPNREIT จะเข้ าลงทุนเป็ นมูลค่าทีสมเหตุสมผล โดยมีการพิจารณาอ้ างอิงจากราคาประเมินทีได้ จากผู้ประเมิน
ค่าทรัพย์สิน 2 ราย ซึงประเมินมูลค่าโดยบริ ษัท ซิมส์ พร็ อพเพอร์ ตี E คอนซัลแทนท์ จํากัด และบริ ษัท ควอลิตี E แอพ
ไพรซัล จํากัด ตามลําดับ ซึงผู้ประเมินทังE 2 รายเป็ นผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ทีได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
ก,ล.ต. โดยผู้ล งทุนสามารถพิ จารณาความสมเหตุสมผลของการทํ ารายการที แสดงไว้ ในส่วนที 2 ข้ อ 2.5.2
“ความเห็นของทีปรึ กษาทางการเงิ นและผูจ้ ดั การกองทรัสต์เกี ยวกับความสมเหตุสมผลของมูลค่าในการลงทุนใน
ทรัพย์สินหลัก”
ทังนี
E E โปรดพิจารณารายละเอียดเพิมเติมเกียวกับธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์ CPNREIT และบุคคลทีเกียว
โยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์ในส่วนที 2 ข้ อ 6 “รายการระหว่างกัน”
2.5.2

ความเห็นของทีปรึ กษาทางการเงินและผู้จัดการกองทรั สต์ เกียวกับความสมเหตุสมผลของมูลค่ าการ
ลงทุนในทรัพย์ สินหลัก

กองทรัสต์ CPNREIT จะเข้ าลงทุนในทรัพย์สินทีจะลงทุนเพิมเติมครังE ที 1 ซึงประกอบด้ วยโครงการเซ็นทรัลเฟส
ติวลั พัทยา บีช และโรงแรมฮิลตัน พัทยา ในมูลค่าการลงทุนสุดท้ ายสุทธิจากค่าใช้ จ่ายทีเกียวข้ องเท่ากับ 11,908 ล้ านบาท
โดยในการกํ าหนดมูลค่าสุดท้ ายทีกองทรัสต์ CPNREIT จะลงทุนในทรัพ ย์สินทีจะลงทุนเพิมเติมครังE ที 1 นันE ผู้จัดการ
กองทรัสต์ ได้ พิ จารณาปั จจัยต่าง ๆ ทีมี ความเกี ยวข้ อง ได้ แก่ ราคาประเมิ นของทรัพ ย์ สินทีจัดทําโดยผู้ประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินทีได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ภาวะตลาดเงินตลาดทุนในช่วงทีคาดว่าจะลงทุนในทรัพย์สินทีจะ
ลงทุนเพิมเติมครังE ที 1 อัตราผลตอบแทนในระดับทีเหมาะสมทีนักลงทุนจะได้ รับ ศักยภาพในเชิงพาณิ ชย์ของทรัพย์สิน
อัตราดอกเบี Eยทังในประเทศและในตลาดโลก
E
อัตราผลตอบแทนทีจะได้ จากการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน
ตราสารหนี E รวมถึงการลงทุนทางเลือกอืน ๆ และมูลค่าทีผู้เช่าและผู้ให้ เช่าตกลงร่วมกัน
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กองทรัสต์ CPNREIT จะเข้ าลงทุนในทรัพย์สินทีจะลงทุนเพิมเติมครังE ที 1 ในมูลค่าทีสูงกว่ามูลค่าประเมินของ
ทรัพย์สินตําสุดทีจัดทําโดยบริ ษัท ซิมส์ พร็ อพเพอร์ ตี E คอนซัลแทนท์ จํากัด ทีเท่ากับ 10,423 ล้ านบาท ทีประมาณร้ อยละ
14.25 โดยในกรณีทีไม่ใช้ แผนดําเนินงานทีได้ รับอนุมตั ิจากทีประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน โดยสมมติว่ากองทรัสต์ CPNREIT
ลงทุนในทรัพย์สนิ ทีจะลงทุนเพิมเติมครังE ที 1 ผ่านการระดมทุนโดยการเสนอขายหน่วยทรัสต์มลู ค่า 12,570 ล้ านบาท เพียง
อย่างเดียวโดยไม่มีการกู้ยืม โดยกองทรัสต์เสนอขายหน่วยทรัสต์ทีราคา 18.5 บาทต่อหน่วย (คํานวณจากสมมติฐานราคา
หน่วยลงทุนกองทุนรวม CPNRF ทีราคา 18.5 บาทต่อหน่วย ณ วันที 15 สิงหาคม 2560) จํานวนประมาณ 679,459,459
หน่วย และใช้ สมมติฐานการดําเนินงานเดียวกันกับทีใช้ จดั ทําข้ อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติ รวมถึงสมมติฐาน
อืนเพิมเติม คาดว่าอัตราเงินจ่ายผู้ถือหน่วยและอัตราผลตอบแทนสุทธิจะเท่ากับร้ อยละ 7.54 และ 4.22 ตามลําดับ โดย
กองทรัสต์ CPNREIT จะมีอตั ราเงินกู้ยืมต่อทรัพย์สินรวมทีประมาณร้ อยละ 6.4 (ณ สิ Eนวันของวันทีมีการจดทะเบียนสิทธิ
การเช่าเพือลงทุนในทรัพย์สินทีจะรับโอนจากการแปลงสภาพกองทุนรวม CPNRF และเข้ าลงทุนในทรัพย์สินทีจะลงทุน
เพิมเติมครังE ที 1 รวมถึงเงินกู้ยืมสําหรับโครงการปรับปรุงอสังหาริ มทรัพย์ โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3) อย่างไรก็ดี
กรณีดงั กล่าวอาจไม่ได้ สะท้ อนถึงโครงสร้ างทางการเงินทีมีประสิทธิภาพจากการใช้ แหล่งเงินกู้ทีมีต้นทุนทางการเงินทีถูก
กว่า นอกจากนี E อาจมีสมมติฐานทีใช้ บางประการทีเกิดจากการประมาณการโดยไม่มีข้อมูลจริ งในการอ้ างอิงมารองรับ
เนืองจากเป็ นกรณีทีไม่ได้ สะท้ อนแผนดําเนินการทีจะเกิดขึ Eนจริ ง เช่น ต้ นทุนการกู้ยืมและการชําระคืนเงินต้ นของเงินกู้ยืม
ส่วนทีโอนมาจากกองทุนรวม CPNRF ราคาและจํานวนหน่วยทรัสต์ทีจะเสนอขาย รวมถึงยังไม่ได้ มีการคํานึงถึงค่าใช้ จ่าย
ทีเกียวข้ องกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ เป็ นต้ น โดยหากสมมติฐานทีใช้ ในการจัดทําประมาณการเปลียนแปลงไป อาจมี
ผลให้ ประมาณการอัตราผลตอบแทนในกรณีระดมทุนโดยการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพียงอย่างเดียวข้ างต้ นเปลียนแปลงไป
อย่างมีสาระสําคัญ ซึงไม่ได้ ถกู คํานึงถึงในการประเมินครังE นี E
ทังนี
E E ทีปรึกษาทางการเงินและผู้จดั การกองทรัสต์มีความเห็นว่ามูลค่าดังกล่าวเป็ นมูลค่าทีเหมาะสมซึงสามารถ
ยอมรับได้ เนืองจากภายหลังการแปลงสภาพและลงทุนในทรัพย์สนิ ทีจะลงทุนเพิมเติมครังE ที 1 ซึงจะใช้ เงินจากการกู้ยืมทังE
จํานวนและไม่มีการเสนอขายหน่วยทรัสต์ เพิมเติม ตามทีได้ รับอนุมตั ิจากทีประชุมผู้ถือหน่วยครังE ที 1/2560 ทีปรึ กษา
ทางการเงินและผู้จดั การกองทรัสต์คาดว่าอัตราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ CPNREIT จะอยูท่ ีร้ อยละ 9.05
(คํานวณจากราคาหน่วยลงทุนในกองทุนรวม CPNRF ทีราคา 18.5 บาทต่อหน่วย ณ วันที 15 สิงหาคม 2560 และการจ่าย
ประโยชน์ ต อบแทนต่อ หน่วย (Cash Distribution Per Unit หรื อ DPU) ที 1.675 บาทต่อ หน่วย สําหรั บ ช่วงระยะเวลา
ประมาณการตังแต่
E วนั ที 1 มกราคม 2561 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2561 ซึงอัตราผลตอบแทนทีเพิมขึ Eนได้ สะท้ อนความเสียง
จากระดับเงินกู้ยืมทีเพิมขึ Eน โดยกองทรัสต์ CPNREIT จะมีอตั ราเงินกู้ยืมต่อมูลค่าทรัพย์สนิ รวมทีประมาณร้ อยละ 33.8 (ณ
สิ Eนวันของวันทีมีการจดทะเบียนสิทธิการเช่าเพือลงทุนในทรัพย์สินทีจะรับโอนจากการแปลงสภาพกองทุนรวม CPNRF
และเข้ าลงทุนในทรัพย์สินทีจะลงทุนเพิมเติมครังE ที 1 รวมถึงเงินกู้ยืมสําหรับโครงการปรับปรุ งอสังหาริ มทรัพย์ โครงการ
เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3) ทังนี
E E ประมาณการอัตราเงินจ่ายกรณีสมมติว่ากองทรัสต์ CPNREIT ลงทุนในทรัพย์สินทีจะ
ลงทุน เพิ มเติม ครังE ที 1 ผ่านการระดมทุน โดยการเสนอขายหน่วยทรัสต์ ทงั E จํ านวน และการกู้ยืม เงิ นทังE จํ านวนสําหรั บ
ช่วงเวลาประมาณการตังแต่
E วนั ที 1 มกราคม 2561 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2561 สามารถสรุปได้ ดงั นี E
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(หน่ วย: ร้ อยละ)

ทรัพย์ สินทีมี ทรัพย์ สินทัง1 หมดหลังการ ทรัพย์ สินทัง1 หมดหลังการ
อยู่เดิมภายใต้ ลงทุนเพิมเติมภายใต้
ลงทุนเพิมเติมภายใต้
กองทุนรวม
กองทรัสต์ CPNREIT
กองทรัสต์ CPNREIT
(1)
CPNRF
(ลงทุนในทรัพย์ สนิ ทีจะ (ลงทุนในทรัพย์ สนิ ทีจะ
ลงทุนเพิมเติมครัง1 ที 1
ลงทุนเพิมเติมครัง1 ที 1
โดยการเสนอขาย
โดยการกู้ยมื ทัง1 จํานวน)
(1)
(2)
หน่ วยทรัสต์ ทงั 1 จํานวน)

ประมาณการอัตราเงิน
จ่ายผู้ถือหน่วย (3)

7.42

7.54

9.05

อัตราผลตอบแทนสุทธิ (3)

3.93

4.22

5.73

อัตราเงินกู้ยมื ต่อ
ทรัพย์สนิ รวม (4)

8.0

6.4

33.8

หมายเหตุ:
กรณีทีไม่ใช่แผนดําเนินงานทีได้ รับอนุมตั ิจากทีประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนโดยสมมติวา่ กองทรัสต์ CPNREIT ลงทุนใน
ทรัพย์สินทีจะลงทุนเพิมเติมครังE ที 1 ผ่านการระดมทุนโดยการเสนอขายหน่วยทรัสต์มลู ค่า 12,570 ล้ านบาทเพียง
อย่างเดียวโดยอ้ างอิงสมมติฐานทีกล่าวข้ างต้ น
(2)
อ้ างอิงจากประมาณการงบกําไรขาดทุน และงบประกอบรายละเอียดรายได้ จากการลงทุนสุทธิ ตามสมมติฐาน
สําหรับช่วงเวลาประมาณการตังแต่
E วนั ที 1 มกราคม ถึงวันที 31 ธันวาคม 2561
(3)
อัตราผลตอบแทนดังกล่าว อ้ างอิงจากราคาหน่วยลงทุนกองทุนรวม CPNRF ณ วันที 15 สิงหาคม 2560 ทีราคา
หน่วยละ 18.5 บาท
(4)
ประมาณการสําหรับ ณ วันที 1 มกราคม 2561
(1)

ทังนี
E E ตามแผนการแปลงสภาพกองทุนรวม CPNRF เป็ นกองทรัสต์ CPNREIT และการลงทุนเพิมเติมครังE นี Eตามที
ได้ รับอนุมตั ิจากทีประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน จะใช้ เงินจากการกู้ยืมทังจํ
E านวนและไม่มีการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิมเติม ซึง
เป็ นโครงสร้ างทางการเงินทีมีประสิทธิภาพเนืองจากการใช้ แหล่งเงินกู้มีต้นทุนทางการเงินทีถูกกว่า ประมาณการอัตราเงิน
จ่ายผู้ถือ หน่วยและอัต ราผลตอบแทนสุท ธิ ทีจะได้ รับ ตามข้ อมูลทางการเงิ นตามสถานการณ์ สมมติ จะอยู่ในระดับ ที
เหมาะสมเมือพิ จารณาจากความมันคงของกระแสเงิน สดของทรั พ ย์ สิน ทีลงทุน และโอกาสในการเติ บ โต ทังE นี E ผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์จะได้ ประโยชน์จากการทีกองทรัสต์ CPNREIT ใช้ แหล่งเงินทุนจากการกู้ยืมเงินทังจํ
E านวนในการเข้ าลงทุนใน
ทรัพย์สินทีจะลงทุนเพิมเติมครังE ที 1 ในครังE นี E เนืองจากอัตราดอกเบี Eยของเงินกู้น้อยกว่าประมาณการอัตราผลตอบแทน
สุท ธิ โดยคาดว่า ภายหลัง จากที กองทรั ส ต์ CPNREIT เข้ า ลงทุ น ในทรั พ ย์ สิ น ที จะลงทุน เพิ มเติ ม ครั งE ที 1 กองทรั ส ต์
CPNREIT จะมีอตั ราเงินกู้ยืมต่อทรัพย์ สินรวมทีเพิมขึนE เช่นกัน ทังนี
E E โครงสร้ างทางการเงินดังกล่าวเป็ นโครงสร้ างทาง
การเงินภายหลังการแปลงสภาพเป็ นกองทรัสต์ CPNREIT ทีมีประสิทธิภาพและเป็ นตามทีได้ รับอนุมตั ิจากทีประชุมผู้ถือ
หน่วยครังE ที 1/2560 อีกทังE กองทรัสต์ CPNREIT ยังเป็ นทางเลือกหนึงของการลงทุนทีให้ ผลตอบแทนทีน่าพอใจแก่นัก
ลงทุนเมือเทียบกับอัตราผลตอบแทนและความเสียงของตราสารหนี Eภาคเอกชนทีมีความน่าเชือถือในระดับทีสามารถลงทุน
ได้ (Investment Grade) และอัต ราเงิ น จ่ า ยผู้ถื อ หน่ ว ยของทรั ส ต์ เพื อการลงทุน ในอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ แ ละกองทุน รวม
อสังหาริ มทรัพย์ ทีลงทุนในธุรกิจศูนย์การค้ าเป็ นหลัก ซึงเป็ นประเภททรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์ CPNREIT ดังทีแสดงใน
ตารางด้ านล่าง
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ตารางแสดงอัตราผลตอบแทนของตราสารหนีป1 ระเภทต่ าง ๆ ณ วันที 15 สิงหาคม 2560
ประเภท

อายุ 20 ปี
(ร้ อยละ)

อายุ 25 ปี
(ร้ อยละ)

อายุ 30 ปี
(ร้ อยละ)

ตราสารหนี Eภาคเอกชน
(ความน่าเชือถือระดับ AA)

4.59

4.97

4.91

ตราสารหนี Eภาคเอกชน
(ความน่าเชือถือระดับ AA-)

4.64

5.03

4.97

ตราสารหนี Eภาคเอกชน
(ความน่าเชือถือระดับ A+)

4.77

5.17

5.11

ตราสารหนี Eภาคเอกชน
(ความน่าเชือถือระดับ A)

4.94

5.35

5.30

ตราสารหนี Eภาคเอกชน
(ความน่าเชือถือระดับ BBB+)

6.39

6.83

6.80

ทีมา: Thai BMA และ Bloomberg ณ วันที 15 สิงหาคม 2560

ตารางแสดงอัตราเงินจ่ ายผู้ถอื หน่ วยและอัตราผลตอบแทนสุทธิของทรัสต์ เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ประเภทศูนย์ การค้ า ณ วันที 15 สิงหาคม 2560
อัตราผล
อายุ
อัตราเงินกู้
เงินจ่ ายผู้ถอื
อัตราเงิน
ตอบ
สัญญาเช่ า
ต่ อ
ราคา
หน่ วยต่ อ
จ่ ายผู้ถอื
แทนสุทธิ
คงเหลือ ทรัพย์ สิน
หน่ วย
หน่ วย
หน่ วย
(2)
(ร้ อยละ)
(ปี ) (3)
รวม
(บาท)
(1)
(บาท)
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ) (6)
กองทรัสต์ และกองทุนรวมทีลงทุนในกรรมสิทธิsและสิทธิการเช่ า (Freehold & Leasehold)

TLGF

0.8558

16.8

5.09

n.a. (4)

n.a. (4)

8.4

กองทรัสต์ และกองทุนรวมทีลงทุนในสิทธิการเช่ า 100 % (Leasehold)
CRYSTAL

0.7768

11.2

6.94

3.07

25.9

0.0

FUTUREPF

1.3660

20.4

6.70

2.60

24.4

1.8

MJLF

0.9850

12.7

7.76

2.61

19.4

0.0

LHSC

0.8720

14.1

6.18

1.85

23.1

15.4

CPNRF
(ก่อนการแปลงสภาพและ

1.1643

18.5

6.29

3.34

33.9

5.6
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เงินจ่ ายผู้ถอื
หน่ วยต่ อ
หน่ วย
(บาท) (1)

ราคา
หน่ วย
(บาท)

อัตราเงิน
จ่ ายผู้ถอื
หน่ วย
(ร้ อยละ)

อัตราผล
ตอบ
แทนสุทธิ
(ร้ อยละ) (2)

อายุ
อัตราเงินกู้
สัญญาเช่ า
ต่ อ
คงเหลือ ทรัพย์ สิน
(ปี ) (3)
รวม
(ร้ อยละ) (6)

ลงทุนในทรัพย์สนิ ทีจะลงทุน
เพิมเติมครังE ที 1)
ค่ าเฉลียผลตอบแทน
CPNREIT
(หลังการแปลงสภาพและ
ลงทุนในทรัพย์สนิ ทีจะลงทุน
เพิมเติมครังE ที 1)

1.6750

18.5

6.49

2.69

9.05

5.73

30.1(5)

33.8

ทีมา: SETSMART และ Bloomberg ณ วันที 15 สิงหาคม 2560
หมายเหตุ:
(1)
สําหรั บ ระยะเวลา 12 เดือนสินE สุด วัน ที 15 สิงหาคม 2560 ยกเว้ น สําหรั บ กองทรั ส ต์ CPNREIT ซึงอ้ า งอิงจากข้ อมูล ทาง
การเงินตามสถานการณ์สมมติ
(2)
อัตราผลตอบแทนสุทธิ เท่ากับ อัตราเงินจ่ายผู้ถือหน่วย หักการคืนเงินต้ นแบบเส้ นตรง
(3)
เฉลียตามมูลค่าประเมินตามหมายเหตุประกอบงบการเงินล่าสุด ทังE นี E การคํานวณอายุสัญ ญาเช่าคงเหลือคํานวณโดย
กําหนดให้ ทรัพย์สินทีมีกรรมสิทธิU (Freehold) มีอายุเท่ากับ ‰ŠŠ ปี
(4)
ไม่สามารถคํานวณอายุสญ
ั ญาเช่าคงเหลือ เนืองจาก TLGF มีการลงทุนทังในกรรมสิ
E
ทธิUและสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ ซึง
หมายเหตุประกอบงบการเงินของ TLGF ไม่ได้ ระบุแยกมูลค่าของทรัพย์สินแต่ละประเภท
(5)
ประมาณอายุสญ
ั ญาเช่าคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2560
(6)

ณ วันที 30 มิถนุ ายน 2560 ยกเว้ น TLGF ซึงเป็ นข้ อมูล ณ วันที 31 พฤษภาคม 2560 และ CPNREIT ซึงเป็ นประมาณการ
สําหรับ ณ วันที 1 มกราคม 2561

นอกจากนี E ที ปรึ ก ษาทางการเงิ น และผู้จัด การกองทรัส ต์ เห็ น ว่ามูล ค่าลงทุน ดังกล่า วเป็ นมูล ค่า ที เหมาะสม
เนืองจากเหตุผลเพิมเติมดังต่อไปนี E
1.

ประมาณการจ่ายประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วย (Cash Distribution per Unit หรื อ DPU) ทีคาดว่าผู้ถือ
หน่วยทรัสต์จะได้ รับจากกองทรัสต์ CPNREIT อ้ างอิงจากข้ อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติทีทํา
การตรวจสอบตามมาตรฐานงานทีให้ ความเชือมันเกียวกับการตรวจสอบข้ อมูลทางการเงินทีเกียวกับ
อนาคตโดยผู้สอบบัญ ชี ทีได้ รับอนุญ าตจากสํานักงาน ก.ล.ต. สําหรั บกรณี ก่อนและหลังทีกองทรั สต์
CPNREIT จะลงทุนในทรัพย์สินทีจะลงทุนเพิมเติมครังE ที 1 มีความเหมาะสม เนืองจากผู้ถือหน่วยทรัสต์
หรื อ ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน เดิ ม จะได้ รับ เงิ น จ่ า ยประโยชน์ ต อบแทนต่ อ หน่ ว ยในอัต ราที มากขึนE หลัง จาก
กองทรัสต์ CPNREIT เข้ าลงทุนในทรัพย์สินทีจะลงทุนเพิมเติมครังE ที 1 เมือเทียบกับประมาณการจ่าย
ส่วนแบ่งกําไร (Cash Distribution Per Unit หรื อ DPU) ของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม CPNRF ที
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ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
คาดว่าจะได้ รับ หากกองทุน รวม CPNRF ไม่ได้ ทํ าการแปลงสภาพและลงทุน ในทรั พ ย์ สิน ที จะลงทุน
เพิมเติมครังE ที 1 โดยเพิมขึ Eนประมาณ 0.3031 บาทต่อหน่วย
2. การแปลงสภาพและการลงทุนในทรัพย์สนิ ทีจะลงทุนเพิมเติมครังE ที 1 จะทําให้ รายได้ คา่ เช่าและค่าบริ การ
ของกองทรัสต์ CPNREIT มีความมันคงเพิมขึ Eนผ่านการกระจายความเสียงของการจัดหาผลประโยชน์
จากอสังหาริ ม ทรั พ ย์ และช่ ว ยลดการพึ งพาแหล่ง รายได้ ข องกองทรั ส ต์ CPNREIT จากทรั พ ย์ สิ น ใด
ทรัพย์สนิ หนึง (Asset Diversification) เนืองจากทรัพย์สนิ ทีโอนจากกองทุนรวม CPNRF มายังกองทรัสต์
CPNREIT และทรัพย์สนิ ทีจะลงทุนเพิมเติมครังE ที 1 มีทําเลทีตังที
E แตกต่างกัน
2.6

การทําธุรกรรมของกองทรัสต์ กับบุคคลทีเกียวโยงกันกับทรัสตี

2.6.1

รายละเอียดการทําธุรกรรม และเงือนไขในการเข้ าทํารายการ

ในการเข้ าลงทุน ในทรั พ ย์ สิน ในครั งE นี E กองทรั ส ต์ CPNREIT จะใช้ แหล่งเงิ น ทุนจากการกู้ยื ม เงิ น ทังE หมดจาก
ธนาคารพาณิชย์ ซึงอาจมีการกู้ยืมเงินจากบุคคลทีเกียวโยงกันกับทรัสตีซึงคือ ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ซึง
เป็ นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 99.99 ของจํานวนหุ้นทังหมดของทรั
E
สตี ทังนี
E E ในการกู้ยืมดังกล่าว กองทรัสต์ CPNREIT จะ
ดําเนินการให้ เป็ นไปตามประกาศทีเกียวข้ อง โดยมีเงือนไขของการกู้ยืมเงินทีสําคัญตามทีระบุไว้ ใน ส่วนที 2 ข้ อ 2.7 “การ
กู้ยืมเงิ น”
2.6.2

เหตุผล ความจําเป็ นและความเห็นเกียวกับเงือนไขของธุรกรรม

ผู้จัด การกองทรั ส ต์ เห็ น ว่าการกู้ยื ม เงิ น จากบุค คลที เกี ยวโยงกัน กับ ทรั ส ตี นันE เป็ นการดํ าเนิ น การที มี ค วาม
สมเหตุสมผล และเงือนไขในสัญญาเงินกู้เป็ นเงือนไขทางการค้ าตามปกติและเป็ นประโยชน์ตอ่ กองทรัสต์ CPNREIT
นอกจากนี E ธุรกรรมการกู้ยืม เงิ น ของกองทรัส ต์ CPNREIT เป็ นธุ รกรรมที มี เงื อนไขที เหมาะสมกับ กองทรั ส ต์
CPNREIT ซึงสามารถเทียบเคียงได้ กบั เงือนไขทีผู้ให้ ก้ เู สนอให้ กบั บริ ษัทอืนในธุรกิจทีมีรูปแบบของความเสียงทีใกล้ เคียงกัน
ซึงทรัสตีไม่สามารถเข้ ามาแทรกแซงหรื อมีอิทธิพลต่อระบบการพิจารณาอนุมตั ิและการกําหนดเงือนไขในสัญญาเงินกู้ของ
ผู้ให้ ก้ ูได้ ทังนี
E E ผู้จดั การกองทรัสต์เห็นว่าธุรกรรมทีกองทรัสต์ CPNREIT จะกู้ยืมเงินจากบุคคลทีเกียวโยงกันกับทรัสตีไม่ได้
ก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์หรื อทําให้ กองทรัสต์ CPNREIT เสียประโยชน์ เนืองจากเป็ นไปตามเงือนไขทางการ
ค้ าปกติ และเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ถือหน่วยทรัสต์
2.7

การกู้ยมื เงิน

2.7.1

สรุ ปสาระสําคัญของสัญญากู้ยมื เงิน

การเข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ ทีจะลงทุนเพิมเติมครังE ที 1 ของกองทรัสต์ CPNREIT จะใช้ แหล่งเงินทุนทังหมดจากการ
E
กู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์ และ/หรื อสถาบันการเงิน (“ผู้ให้ ก้ ู”) ซึงข้ อเสนอเบื Eองต้ นทีกองทรัสต์ CPNREIT ได้ รับจะเป็ น
วงเงินกู้ยืมทีมีกําหนดระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับจากวันทีเบิกเงินกู้ โดยมีมูลค่าไม่เกินร้ อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินของ
กองทรัสต์ CPNREIT (ณ สิ Eนวันของวันทีมีการจดทะเบียนสิทธิ การเช่าเพือลงทุนในทรัพย์สินทีจะรับโอนจากการแปลง
สภาพกองทุนรวม CPNRF และเข้ าลงทุนในทรัพย์สินทีจะลงทุนเพิมเติมครังE ที 1 รวมถึงเงินกู้ยืมสําหรับโครงการปรับปรุ ง
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ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
อสังหาริ มทรัพย์ โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3) เพือใช้ สําหรับการลงทุนในทรัพย์ สินทีจะลงทุนเพิมเติมครังE ที 1
นอกจากนี E การกู้ยืมเงินดังกล่าวจะมีวตั ถุประสงค์เพือใช้ สาํ หรับการรี ไฟแนนซ์ (Refinance) เงินกู้ของกองทุนรวม CPNRF
ที มี อยู่ในปั จ จุบัน ซึงจะถูก โอนไปเป็ นของกองทรัส ต์ CPNREIT และเพื อใช้ เป็ นแหล่งเงิ น ทุน สําหรั บ การปรับ ปรุ งหรื อ
ซ่อมแซมอสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์ CPNREIT โดยข้ อกําหนดและเงือนไขของการกู้ยืมเงินดังกล่าวจะเป็ นไปตามที
กําหนดในสัญญากู้ยืมเงินระยะสันระหว่
E
างกองทรัสต์ CPNREIT และผู้ให้ ก้ ู โดยมีเงือนไขทีสําคัญดังต่อไปนี E
ประเภทสินเชือ

เงินกู้ยืมระยะสันE

ผู้ให้ ก้ ู

ธนาคารพาณิ ชย์ และ/หรื อ สถาบัน การเงิ น ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
ซึ งไม่ ใ ช่ บุ ค ค ลที เกี ยวโย งกั บ ผู้ จั ด ก าร
กองทรัสต์ และ/หรื อ ทรัสตี

วัตถุประสงค์

สิน เชื อเพื อการได้ ม าซึงทรั พ ย์ สิน และเพื อ สิน เชื อเพื อนํ าไปชํ าระภาระผูก พัน ของเงิ น
การปรั บปรุ งหรื อ ซ่อ มแซมอสังหาริ ม ทรัพ ย์ กู้ยมื ฉบับเดิม (Refinance)
ของกองทรัสต์ CPNREIT (2)

วงเงินกู้รวมทัง1 หมด

ไม่เกิน 14,150 ล้ านบาท

ไม่เกิน 2,000 ล้ านบาท

โดยจํ านวนเงิ นกู้ยืมทังE หมดจะมี สดั ส่วนประมาณร้ อยละ 34 ของมูลค่าทรัพย์ สินรวมของ
กองทรัสต์ CPNREIT (ณ สิ Eนวันของวันทีมีการจดทะเบียนสิทธิการเช่าเพือลงทุนในทรัพย์สิน
ทีจะรับโอนจากการแปลงสภาพกองทุนรวม CPNRF และเข้ าลงทุนในทรัพย์สินทีจะลงทุน
เพิมเติมครังE ที 1 รวมถึงเงินกู้ยืมสําหรับโครงการปรับปรุ งอสังหาริ มทรัพย์ โครงการเซ็นทรัล
พลาซา พระราม 3)
อัตราดอกเบีย1

อัตราดอกเบี Eยลอยตัว
ไม่เกิน 6M BIBOR (1) + 0.80% ต่อปี

อัตราดอกเบี Eยคงที
ไม่เกินร้ อยละ 2.40% ต่อปี

อายุสัญญาเงินกู้

ไม่เกิน 2 ปี นับจากวันทีเบิกเงินกู้

ไม่เกิน 1 ปี นับจากวันทีเบิกเงินกู้

หลักประกันเงินกู้

ไม่มีหลักประกัน

การชําระคืนเงินต้ น

ชําระคืนทังจํ
E านวน ณ วันครบกําหนดอายุสญ
ั ญาเงินกู้

หมายเหตุ:
(1)
BIBOR คือ Bangkok Interbank Offered Rate
(2)
รวมถึงค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ค่าอากรแสตมป์ ค่าภาษี มลู ค่าเพิม และค่าธรรมเนียมการซื Eออสังหาริ มทรัพย์ของ
กองทรัสต์ CPNREIT ทีเกียวข้ องกับการลงทุนในทรัพย์สินทีโอนจากกองทุนรวม CPNRF มายังกองทรัสต์ CPNREIT และทรัพย์สินทีจะ
ลงทุนเพิมเติมครังE ที ‰ เป็ นต้ น

ทังนี
E E เพือบริ หารจัดการความเสียงจากการชําระคืนวงเงินกู้ยืมระยะสันE (Refinance) กองทรัสต์ CPNREIT จะมี
การเข้ าทําสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวเพิมเติมในวันเดียวกับวันทีเข้ าทําสัญญาเงินกู้ยืมระยะสันE ตามรายละเอียดด้ านล่างนี E
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ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
ประเภทสินเชือ

เงินกู้ยืมระยะยาว

ผู้ให้ ก้ ู

ธนาคารพาณิ ช ย์ และ/หรื อสถาบัน การเงิ น ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
ซึ งไม่ ใ ช่ บุ ค คลที เกี ย วโย งกั บ ผู้ จั ด ก าร
กองทรัสต์ และ/หรื อ ทรัสตี

วัตถุประสงค์

สินเชือเพือนําไปชําระภาระผูกพันของเงินกู้ยืมระยะสันฉบั
E บเดิม (Refinance) ของกองทรัสต์
CPNREIT

วงเงินกู้รวมทัง1 หมด

ไม่เกิน 7,125 ล้ านบาท

ไม่เกิน 2,000 ล้ านบาท

ระยะเวลาเบิกเงินกู้

2 ปี นับจากวันทีลงนามในสัญญากู้

1 ปี นับจากวันทีลงนามในสัญญากู้

อัตราดอกเบีย1 (1)

อัตราดอกเบี Eยลอยตัว ไม่เกิน MLR - 2.00%

ปี ที 1-3:
อัตราดอกเบี Eยคงที ไม่เกิน 3.50%
ปี ที 4-10:
อัตราดอกเบี Eยลอยตัว ไม่เกิน MLR - 2.00%

อายุสัญญาเงินกู้

ไม่เกิ น 16 ปี นับจากวันทีลงนามในสัญ ญา ไม่เกิน 11 ปี นับจากวันทีลงนามในสัญ ญา
กู้ยืมระยะยาว
กู้ยมื ระยะยาว

หลักประกันเงินกู้

ไม่มีหลักประกัน

การชําระคืนเงินต้ น

ทยอยชําระคืนภายในระยะเวลาเงินกู้ยืม (2)

หมายเหตุ:
(1)
MLR คือ Minimum Lending Rate ของธนาคารพาณิชย์อ้างอิงทีเสนอโดยผู้ให้ ก้ ู
(2)
ในกรณีทีมีการเบิกเงินกู้ยืมระยะยาว ผู้จัดการกองทรัสต์จะมีการเปิ ดเผยข้ อมูลและรายละเอียดเกียวกับการกันเงินสํารองเพือนํามา
ชําระหนีเE งินกู้ทีเกียวข้ องให้ ผ้ ูถือหน่วยทรัสต์ทราบ ผ่านทางแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-REIT) โดยจะมีการเปิ ดเผย
ข้ อมูลให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ทีเกียวข้ อง

ทังนี
E E หากผู้ก่อตังทรั
E สต์ได้ รับข้ อเสนอเงินกู้ยืมทีเป็ นประโยชน์ต่อกองทรัสต์ CPNREIT มากกว่า ผู้ก่อตังทรั
E สต์
สงวนสิทธิในการพิจารณาข้ อเสนอเงินกู้ยืมดังกล่าว
2.7.2

ประโยชน์ ของการกู้ยมื เงินของกองทรัสต์ CPNREIT ต่ อผู้ถอื หน่ วยทรัสต์

ผู้จดั การกองทรัสต์มีความเห็นว่าการกู้ยืมเงินเพือใช้ สําหรับการลงทุนในทรัพย์สินทีจะลงทุนเพิมเติมครังE ที 1 จะ
เป็ นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ เนืองจากจะช่วยให้ กองทรัสต์ CPNREIT มีโครงสร้ างการบริ หารเงินทีมีประสิทธิ ภาพ
มากขึ Eน และต้ นทุนในการลงทุนตําลงเมือเทียบกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ทีออกใหม่ ซึงจะส่งผลให้ ผลตอบแทนต่อผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ดีขึ Eน ทังนี
E E ผู้จดั การกองทรัสต์ได้ คํานึงถึงการบริ หารความเสียงด้ านสภาพคล่องของกองทรัสต์ CPNREIT ด้ วย
ในขณะเดียวกัน อัตราดอกเบี Eยทีกองทรัสต์ CPNREIT ต้ องชําระในการกู้ยืมเงินในครังE นี Eอยู่ในเกณฑ์ทีใกล้ เคียงกับอัตรา
การกู้ยืมเงินของลูกค้ าชันดี
E ทีธนาคารพาณิชย์ในประเทศส่วนใหญ่เสนอให้ กบั ลูกค้ าของตนในธุรกิจทีใกล้ เคียงกันและอยู่
ภายใต้ เงือนไขทีใกล้ เคียงกัน ซึงตํากว่าต้ นทุนทางการเงินในส่วนทุนของกองทรัสต์ CPNREIT เนืองจากอัตราดอกเบียE
สูงสุดที กองทรัส ต์ CPNREIT ต้ องชํ าระตลอดอายุส ัญ ญากู้ยืม เงิน ระยะสันE ตามที เปิ ดเผยในส่วนที 1 ข้ อ 2.7.1 “สรุ ป
ส่วนที 2 หน้ า 2 - 56

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
สาระสําคัญของสัญญากู้ยืมเงิ น”อยู่ตํากว่าประมาณการอัตราผลตอบแทนสุทธิ (ร้ อยละ 5.73) อย่างไรก็ตาม ในกรณี ที
กองทรัสต์ CPNREIT ได้ รับข้ อเสนอในการกู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์ทีมีข้อกําหนดและเงือนไขดีกว่าในปั จจุบนั (เช่น
อัตราดอกเบี Eยตํากว่า) ผู้จดั การกองทรัสต์ขอสงวนสิทธิในการใช้ เงินกู้ยืมจากข้ อเสนอดังกล่าว
2.8

สรุ ปสาระสําคัญของสัญญาทีเกียวข้ องกับทรัพย์ สนิ ทีจะโอนจากกองทุนรวม CPNRF มายังกองทรัสต์
CPNREIT

2.8.1

รายการของสัญญาต่ าง ๆ ทีกองทุนรวม CPNRF เข้ าทํากับบุคคลอืน และยังมีผลใช้ บังคับอยู่ ณ
ขณะนี 1

สัญญาต่าง ๆ ดังต่อไปนี Eทีกองทุนรวม CPNRF ได้ เข้ าทําเพือจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สนิ ทีลงทุนและยังคงมีผล
ใช้ บงั คับกับกองทุนรวม CPNRF สิทธิ และหน้ าทีต่าง ๆ ตามสัญ ญาเช่าและสัญญาบริ การสาธารณูปโภคทีกองทุนรวม
CPNRF ทํากับผู้เช่าพื Eนที รวมทังสั
E ญญาแต่งตังผู
E ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ จะถูกโอนไปกองทรัสต์ CPNREIT ในระหว่างการ
ดําเนินการแปลงสภาพของกองทุนรวม CPNRF เป็ นกองทรัสต์ CPNREIT ซึงการดําเนินการดังกล่าวจะต้ องได้ รับความ
ยินยอมจากคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึง และ/หรื อบุคคลอืนใดในการให้ เปลียนคู่สญ
ั ญาจากกองทุนรวม CPNRF เป็ นกองทรัสต์
CPNREIT ทังนี
E E สรุปสาระสําคัญของสัญญาทีสําคัญทีกองทุนรวม CPNRF ได้ เข้ าทําและยังมีผลใช้ บงั คับ ซึงจะโอนไปยัง
กองทรัสต์ CPNREIT สามารถสรุปได้ ดงั ต่อไปนี E
โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2
(1)

สัญญาเช่าช่วงทีดินโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2

(2)

สัญญาเช่าอาคาร (บางส่วน) โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2

(3)

สัญญาซื Eอขายทรัพย์สนิ โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2

(4)

สัญ ญาก่อตังE สิทธิ แ ละการกระทํ าการโครงการเซ็นทรั ลพลาซา พระราม 2 (สัญ ญาฉบับ เดียวกันกับ
โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3)

(5)

สัญญาจํานําตราสารหลักประกัน

โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 (เดิมชือโครงการเซ็นทรัลพลาซา รัชดา-พระราม 3)
(1)

สัญญาเช่าทีดินโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3

(2)

สัญญาเช่าอาคาร (บางส่วน) และ สัญญาเช่าพื Eนทีอาคาร (บางส่วน) โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3

(3)

สัญญาซื Eอขายงานระบบ โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3

(4)

สัญญาซื Eอขายทรัพย์สนิ โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3

(5)

สัญญาจํานองทีดินและสิงปลูกสร้ างโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3

(6)

สัญ ญาก่อตังE สิทธิ แ ละการกระทํ าการโครงการเซ็นทรั ลพลาซา พระราม 3 (สัญ ญาฉบับ เดียวกันกับ
โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2)
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โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ นเกล้ า
(1)

สัญญาเช่าช่วงทีดินโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ นเกล้ า

(2)

สัญญาเช่าอาคาร (บางส่วน) โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ นเกล้ า

(3)

สัญญาเช่างานระบบโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ นเกล้ า

(4)

สัญญาซื Eอขายทรัพย์สนิ โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ นเกล้ า

(5)

สัญญาก่อตังสิ
E ทธิและการกระทําการโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ นเกล้ า

โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต
(1)

สัญญาเช่าทีดิน (บางส่วน) และอาคาร (บางส่วน) โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต

(2)

สัญญาเช่างานระบบโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต

(3)

สัญญาซื Eอขายทรัพย์สนิ โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต

(4)

สัญญาก่อตังสิ
E ทธิและการกระทําการโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต
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2.8.2

สรุ ปสาระสําคัญ ของสัญ ญาจัดหาประโยชน์ สําหรั บ ทรั พ ย์ สิน ทีกองทรั สต์ CPNREIT จะรั บโอนจาก
กองทุนรวม CPNRF

2.8.2.1
(1.1)

โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2
สรุ ปสาระสําคัญของสัญญาเช่ าช่ วงทีดินโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2

ผู้ให้ เช่ าช่ วง

เซ็นทรัลพระราม 2

ผู้เช่ าช่ วง

กองทุนรวม

ทรัพย์ สินทีเช่ า

(1) ทีดินตามโฉนดเลขที 4313, 4314 เลขทีดิน 122, 78 หน้ าสํารวจ 923, 920 ตังอยู
E ท่ ีตําบล
แสมดํา (บางบอน) อําเภอบางขุนเทียน กรุ งเทพมหานคร มีเนื Eอทีรวมทังสิ
E Eนประมาณ 44
ไร่ 1 งาน 15ตารางวา
(2) ทีดิ นตามโฉนดเลขที 49534 เลขที ดิน 125 หน้ าสํารวจ 20872 ตังE อยู่ที ตํ าบลแสมดํ า
(บางบอน) อําเภอบางขุนเทียน กรุ งเทพมหานคร มีเนื Eอทีรวมทังสิ
E Eนประมาณ 6 ไร่ 76.2
ตารางวา
(3) ทีดินตามโฉนดเลขที 85312 เลขทีดิน 53 หน้ าสํารวจ 37871 ตังอยู
E ท่ ีตําบลแสมดํา (บาง
บอน) อํ า เภอบางขุน เที ย น กรุ งเทพมหานคร มี เนื อE ที รวมทังE สิ นE ประมาณ 3 ไร่ 47.2
ตารางวา

ระยะเวลาการเช่ า

มีกําหนดระยะเวลานับตังE แต่วนั จดทะเบียนสิทธิ การเช่าตามสัญ ญาฉบับนี E จนถึงวันที 15
สิงหาคม 2568

สิทธิในการต่ ออายุ
ในกรณี ทีเซ็นทรัลพระราม 2 ได้ ใช้ สิทธิ ในการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าหลัก โดยได้ มีการตกลงใน
สัญญาเช่ าเมือสัญญา เรื องเงือนไขและราคาในการต่ออายุสญ
ั ญาเช่ากับผู้ให้ เช่าเดิมตามข้ อกําหนดและเงือนไขแห่ง
เช่ าครบกําหนด
สัญญาเช่าหลักแล้ ว เซ็นทรัลพระราม 2 ตกลงทีจะแจ้ งเงือนไขและราคาในการต่ออายุสญ
ั ญา
เช่าช่วงทีดินให้ กองทุนรวมทราบภายใน 60 วันนับแต่วนั ทีเซ็นทรัลพระราม 2 ได้ มีการตกลงใน
เรื องเงือนไขและราคาในการต่ออายุสญ
ั ญาเช่ากับผู้ให้ เช่าเดิม โดยเซ็นทรัลพระราม 2 ยินยอม
ให้ สิทธิทีจะปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) แก่กองทุนรวมในการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าช่วง
ฉบับนี Eต่อไป
เงือนไขในการต่ ออายุ หากกองทุนรวมประสงค์จะใช้ สิทธิในการเช่าทีดินทีเช่าช่วงต่อไป กองทุนรวมจะต้ องแจ้ งให้
สัญญาเช่ าเมือสัญญา เซ็นทรัลพระราม 2 ทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์ อักษรภายใน 6 เดือนนับแต่กองทุนรวม
เช่ าครบกําหนด
ได้ รับแจ้ งจากเซ็นทรัลพระราม 2 ดังกล่าวข้ างต้ น หรื อระยะเวลาอืนใดตามทีคูส่ ญ
ั ญาจะได้ ตก
ลงกัน ทังนี
E E คู่สญ
ั ญาทังสองฝ่
E
ายตกลงเจรจาเกียวกับข้ อกําหนดและเงือนไขเกียวกับการต่อ
สัญญาเช่าช่วงฉบับนี Eต่อไป
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ค่ าเช่ า

กองทุนรวมได้ ชําระค่าเช่าทีดินทีเช่าช่วงทังจํ
E านวนในวันจดทะเบียนสัญญาฉบับนี E

หน้ าทีของกองทุนรวม (1) กองทุ น รวมตกลงจะบํ า รุ ง รั ก ษาที ดิ น ที เช่ า ช่ ว งหรื อ กระทํ า การใด ๆ ทังE ปวง เพื อให้
ทรัพย์สนิ ทีเช่าอยูใ่ นสภาพทีดี และเหมาะสมแก่การใช้ งานตามวัตถุประสงค์ดงั ทีระบุไว้ ใน
สัญญานี Eและสัญญาเช่าหลัก
(2) กองทุนรวมจะไม่ทําการก่อสร้ างสิงปลูกสร้ างหรื อส่วนควบใด ๆ ในทีดินทีเช่าช่วง และจะ
ไม่ทําการแก้ ไขดัดแปลงส่วนใด ๆ ของทีดินทีเช่าช่วงอันเป็ นการทําให้ ทีดินทีเช่าช่วงได้ รับ
ความเสียหาย หรื อเปลียนแปลงในสาระสําคัญ เว้ นแต่ได้ รับความยินยอมล่วงหน้ าเป็ น
หนังสือจากเซ็นทรัลพระราม 2 ทังนี
E E เซ็นทรัลพระราม 2 จะพิจารณาการให้ ความยินยอม
ดังกล่าวอย่างไม่ชกั ช้ า และจะไม่ปฏิเสธการให้ ความยินยอมโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
คํารับรองของเซ็นทรัล (1) ตลอดระยะเวลาตามสัญ ญาฉบับนี E เซ็นทรัลพระราม 2 จะไม่นําทีดินทีเช่าช่วงออกให้
พระราม 2
บุคคลใด ๆ เช่าช่วง หรื อหาประโยชน์ไม่ว่าด้ วยวิธีการใด ๆ เว้ นแต่จะได้ รับความยินยอม
เป็ นหนังสือจากกองทุนรวม และจะไม่กระทําการใด ๆ อันเป็ นการผิดนัด หรื อผิดสัญญา
หรื ออาจเป็ นการผิดนัด หรื อผิดสัญญาเช่าหลัก หรื อเงือนไขใด ๆ หรื อกระทําการใด ๆ อัน
อาจทําให้ สญ
ั ญาเช่าหลักถูกบอกเลิก หรื อเพิกถอน โดยผู้ให้ เช่าเดิมตามสัญญาเช่าหลัก
(2) ตลอดระยะเวลาตามสัญ ญาเช่ า นี E เซ็ น ทรั ล พระราม 2 จะไม่ ยิ น ยอมให้ มี ก ารแก้ ไข
เปลียนแปลง หรื อเพิมเติม หรื อยกเลิกข้ อกําหนดและเงือนไขใด ๆ ในสัญญาเช่าหลักหรื อ
เงือนไขในหนังสือยินยอม เว้ นแต่กรณีดงั ต่อไปนี E
(ก) เป็ นการทําให้ เงือนไขการเช่าดีขึ Eน หรื อ
(ข) ได้ รับความยินยอมเป็ นหนังสือจากกองทุนรวม
การโอนสิทธิการเช่ า
และการให้ เช่ าช่ วง

เว้ นแต่เซ็นทรัลพระราม 2 จะให้ ความยินยอมเป็ นประการอืน ภายในระยะเวลาการเช่าตาม
สัญญาฉบับนี E กองทุนรวมจะไม่นําสิทธิ การเช่าช่วงนี E ไม่ว่าทังหมดหรื
E
อบางส่วน ออกให้ เช่า
ช่วงแก่บคุ คลใด ๆ หรื อให้ บุคคลใด ๆ เข้ ามาอยู่แทน หรื อก่อให้ เกิดภาระผูกพันใด ๆ ทีทําให้
บุคคลอืนมีสิทธิ เข้ ามาใช้ ประโยชน์ในทีดินทีเช่าช่วงแทน หรื อโอนสิทธิ การเช่าไม่ว่าทังหมด
E
หรื อแต่บางส่วนให้ แก่บคุ คลใด ๆ

เหตุผดิ นัดหรือเหตุ
แห่ งการเลิกสัญญา

ในกรณีทีเกิดเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึงตามทีระบุในกรณีดงั ต่อไปนี E
(1) ในกรณีทีเซ็นทรัลพระราม 2 ฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงทีระบุไว้ ในสัญญานี E หรื อ
ผิดคํารับรองทีให้ ไว้ ในสัญญานี E และเซ็นทรัลพระราม 2 ไม่สามารถดําเนินการแก้ ไขและ
ปฏิบตั ิให้ ถกู ต้ องตามสัญญาภายใน 60 วันนับจากวันทีได้ รับแจ้ งหรื อทราบถึงเหตุแห่ง
การผิดสัญญานันE หรื อภายในระยะเวลาใด ๆ ทีคูส่ ญ
ั ญาได้ ตกลงกัน
(2) ในกรณีทีเซ็นทรัลพระราม 2 ปฏิบตั ิผิดเงือนไขของสัญญากู้ยืมเงิน หรื อภาระผูกพัน หรื อ
ภาระหนี Eสินอืนใดกับบุคคลใด ๆ ก็ตาม ซึงรวมกันมีมลู ค่าเกินกว่ากึงหนึงของมูลค่าของ
ส่วนที 2 หน้ า 2 - 60

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
ส่วนของผู้ถือหุ้นของเซ็นทรัลพระราม 2 และเซ็นทรัลพระราม 2 ไม่สามารถทําการแก้ ไข
เหตุดังกล่าวให้ เสร็ จ สินE ภายใน 180 วัน นับ จากวัน ที ทราบหรื อ มี เหตุอัน ควรทราบถึ ง
เหตุการณ์ ดงั กล่าว เว้ นแต่เซ็นทรัลพระราม 2 สามารถพิสจู น์และยืนยันเป็ นลายลักษณ์
อักษรจนเป็ นทีพอใจแก่กองทุนรวมว่าการผิดนัดดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญ
ต่อฐานะทางการเงิน ของเซ็น ทรัล พระราม 2 ซึงจะนํ าเซ็ นทรั ลพระราม 2 ไปสู่ส ภาวะ
ล้ มละลาย และการผิด นัดดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการใช้ สิท ธิ ของกองทุน รวมตาม
สัญญาฉบับนี E
(3) ในกรณีทีเซ็นทรัลพระราม 2 ถูกศาลสังพิทกั ษ์ ทรัพย์ หรื อถูกศาลสังให้ ล้มละลาย หรื ออยู่
ในขันตอนการเลิ
E
กบริ ษัท การชําระบัญ ชี หรื อมีการร้ องขอให้ ฟืEนฟูกิจการของเซ็นทรัล
พระราม 2 ต่อศาลหรื อหน่วยงานราชการทีเกียวข้ อง ซึงกองทุนรวมเห็นว่ามีผลกระทบต่อ
ความสามารถของเซ็นทรัลพระราม 2 ในการชําระหนี E หรื อปฏิบตั ิตามสัญญานี E
(4) ในกรณี ทีกองทุนรวมฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงทีระบุไว้ ในสัญ ญานี E หรื อผิดคํา
รับ รองที ให้ ไว้ ในสัญ ญานี E และกองทุน รวมไม่สามารถดํ าเนิน การแก้ ไขและปฏิ บัติ ให้
ถูกต้ องตามสัญ ญาภายใน 60 วัน นับ จากวันที ได้ รับ แจ้ งหรื อทราบถึงเหตุแห่งการผิ ด
สัญ ญานันE หรื อภายในระยะเวลาใด ๆ ที คู่สญ
ั ญาได้ ตกลงกันเว้ น แต่ในกรณี ทีการไม่
ปฏิ บัติ ต ามข้ อ ตกลงหรื อ เงื อนไขที ระบุไว้ ในสัญ ญาฉบับ นี เE ป็ นผลเนื องมาจากการที
เซ็น ทรั ล พัฒ นา (หรื อ บุค คลหรื อ นิ ติ บุค คลที เซ็ น ทรั ล พัฒ นาเสนอชื อให้ ป ฏิ บัติ ห น้ า ที
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์แทน) ในฐานะผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ไม่ปฏิบตั ิหน้ าทีตามที
กําหนดไว้ ในสัญญาแต่งตังผู
E ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์หรื อโครงการจัดการกองทุนรวม
(5) เมือครบกําหนดระยะเวลาการเช่าทีดินทีเช่าช่วงตามสัญญาฉบับนี E
(6) คูส่ ญ
ั ญาตกลงเลิกสัญญา
(7) (ก) ในกรณี ทีมีการเลิกกองทุนรวมตามรายละเอียดทีกําหนดในโครงการ และกองทุน
รวมได้ แจ้ งให้ เซ็นทรัลพระราม 2 ทราบถึงการเลิกกองทุนรวมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
แล้ ว
(ข) กรณี ทีผู้ถือหน่วยลงทุน มีมติให้ เลิกโครงการ โดยในการลงมติดังกล่าวมี เซ็นทรั ล
พัฒ นาและบุ ค คลที เกี ยวข้ อ งร่ ว มกัน ลงมติ ให้ เลิ ก กองทุน รวม (ทังE นี E “บุ ค คลที
เกี ยวข้ อ ง” หมายถึ ง บุค คลที เกี ยวข้ อ งกับ ผู้ถื อ หน่วยลงทุน ตามที กํ า หนดไว้ ใน
ประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. ที สน.8/2544 เรื องบุคคลทีเกียวข้ องกับผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิ เรี ยกร้ องฉบับลงวันที 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2544 และทีมีการแก้ ไขเพิมเติม (ถ้ ามี))
(8) ในกรณี ทีมีกฎหมาย หรื อคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสํานักงาน ก.ล.ต. มีคําสังให้ เลิก
กองทุนรวมโดยไม่ใช่ความผิดของเซ็นทรัลพระราม 2 และกองทุนรวมได้ แจ้ งให้ เซ็นทรัล
พระราม 2 ทราบถึงการเลิกกองทุนรวมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแล้ ว โดยทีคู่สญ
ั ญาทังสอง
E
ส่วนที 2 หน้ า 2 - 61

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
ฝ่ ายมีหน้ าทีร่ วมกันและได้ ใช้ ความพยายามอย่างเต็มทีร่ วมกันเพือไม่ให้ สญ
ั ญาฉบับนี E
ระงับโดยผลจากการเปลียนแปลงของกฎหมาย หรื อจากคําสังของหน่วยงานใด ๆ ของรัฐ
เท่าทีไม่ขดั ต่อกฎหมายหรื อคําสังของหน่วยงานใด ๆ ของรัฐทีมีผลใช้ บงั คับอยูใ่ นขณะนันE
เช่น การจัด ตังE หรื อจัดหาบุค คลใด ๆ มารั บโอนสิทธิ และหน้ าทีทีกองทุนรวมมีอยู่ตาม
สัญญาฉบับนี Eแล้ วก็ตาม1
(9) ในกรณี ทีทีดินทีเช่าช่วงตกอยู่ภายใต้ เขตเวนคืน หรื อเขตสงวน หรื อเขตสํารวจเพือการ
เวนคืน ตามประกาศหรื อกฎหมายอันเกียวกับการเวนคืนหรื อกฎหมายอืน ๆ
ผลของการผิดนัดหรื อ (1) ในกรณีทีเซ็นทรัลพระราม 2 ฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงทีระบุไว้ ในสัญญานี E หรื อ
ผลอั น เกิ ด จาก เห ตุ
ผิดคํารับรองทีให้ ไว้ ในสัญญานี E และเหตุการณ์ดงั กล่าวมิได้ เป็ นผลจากการทีกองทุนรวม
แห่ งการเลิกสัญญา
ไม่ปฏิบัติหน้ าที หรื อปฏิบัติหน้ าทีผิดพลาด หรื อปฏิบตั ิบกพร่ องต่อหน้ าทีตามสัญญา
ฉบับนี E กองทุนรวมจะเรี ยกค่าเสียหายจากเซ็นทรัลพระราม 2 จากเหตุดงั กล่าว และไม่มี
ผลทําให้ สญ
ั ญาฉบับนี Eสิ Eนสุดลง เว้ นแต่ความเสียหายดังกล่าวเกิดจากเซ็นทรัลพระราม 2
จงใจฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงทีระบุไว้ ในสัญญานี E และมีผลกระทบอย่างร้ ายแรง
ต่อทรัพย์สินทีเช่าภายใต้ สญ
ั ญาฉบับนี E กองทุนรวมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี Eได้ ทนั ที
และเซ็นทรัลพระราม 2 จะต้ องชํ าระคืนค่าเช่าช่วงทีดินทีเช่าช่วงคงเหลือ และเงินหรื อ
ผลประโยชน์อืนใดทีเซ็นทรัลพระราม 2 ได้ รับไว้ ในนามกองทุนรวมให้ แก่กองทุนรวม ตาม
สัดส่วนของระยะเวลาการเช่าทีเหลืออยู่ รวมถึงค่าขาดประโยชน์จากการทีกองทุนรวมไม่
สามารถใช้ ประโยชน์ซงทรั
ึ พย์สนิ ทีเช่าได้ ตามระยะเวลาทีกําหนดไว้ ในสัญญาฉบับนี E
(2) ในกรณีทีเซ็นทรัลพระราม 2 ปฏิบตั ิผิดเงือนไขของสัญญากู้ยืมเงิน หรื อภาระผูกพัน หรื อ
ภาระหนี Eสินอืนใดกับบุคคลใด ๆ และเซ็นทรัลพระราม 2 ถูกศาลสังพิทกั ษ์ ทรัพย์ หรื อถูก
ศาลสังให้ ล้มละลาย หรื ออยูใ่ นขันตอนการเลิ
E
กบริ ษัท การชําระบัญชี หรื อมีการร้ องขอให้
ฟื นE ฟูกิจการ กองทุนรวมมีสิทธิทีจะบอกเลิกสัญญาฉบับนี Eได้ ทนั ที และในกรณีทีกองทุน
รวมใช้ สทิ ธิดงั กล่าว เซ็นทรัลพระราม 2 จะต้ องชําระคืนค่าเช่าช่วงทีดินทีเช่าช่วงคงเหลือ
และเงิ นหรื อผลประโยชน์ อืนใดทีเซ็นทรัลพระราม 2 ได้ รับไว้ ในนามกองทุน รวมให้ แก่
กองทุนรวม ตามสัดส่วนของระยะเวลาการเช่าทีเหลืออยู่ รวมถึงค่าขาดประโยชน์จากการ
ทีกองทุนรวมไม่สามารถใช้ ประโยชน์ซึงทรัพย์สินทีเช่าได้ ตามระยะเวลาทีกําหนดไว้ ใน
สัญ ญาฉบับ นี E ทังE นี E ไม่ตัดสิท ธิ ของกองทุน รวมในการเรี ย กร้ องค่าเสีย หาย และ/หรื อ
ค่าใช้ จ่ายอืนใดอันเกิ ดจากการทีมีเหตุผิดนัดเกิดขึ EนนันE เว้ นแต่เหตุผิดนัดของเซ็นทรัล
พระราม 2 ดังกล่าวเกิ ด จากการที กองทุน รวมไม่ปฏิ บัติ ต ามหน้ าที หรื อปฏิ บัติ ห น้ า ที

1

หมายเหตุ : กองทุนรวมได้ รับความยินยอมจากเซ็นทรัลพระราม 2 ในการโอนสิทธิการเช่าช่วงตามสัญญาฉบับนี Eให้ แก่กองทรัสต์แล้ วเมือ
เดือนตุลาคม 2560 โดยจะไม่ให้ ถือว่าการทีสํานักงาน ก.ล.ต. มีคําสังให้ เลิกกองทุนรวมเนืองจากการแปลงสภาพเป็ นเหตุผิด
นัดตามสัญญาฉบับนี E

ส่วนที 2 หน้ า 2 - 62

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
ผิดพลาดตามสัญญาฉบับนี E
(3) ในกรณี ทีกองทุนรวมฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงทีระบุไว้ ในสัญ ญานี E หรื อผิดคํา
รับรองทีให้ ไว้ ในสัญญานี E และเหตุการณ์ ดงั กล่าวมิได้ เป็ นผลจากการทีเซ็นทรัลพัฒนา
(หรื อ บุ ค คลหรื อ นิ ติ บุ ค คลที เซ็ น ทรั ล พั ฒ นาเสนอชื อให้ ปฏิ บั ติ ห น้ าที ผู้ บริ ห าร
อสังหาริ มทรัพย์แทน) ในฐานะผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวม ไม่ปฏิบตั ิหน้ าที
หรื อปฏิบัติหน้ าทีผิดพลาด หรื อปฏิบัติบกพร่ องต่อหน้ าที เซ็นทรัลพระราม 2 จะเรี ยก
ค่าเสียหายจากกองทุนรวมจากเหตุดงั กล่าว และไม่มีผลทําให้ สญ
ั ญาฉบับนี Eสิ Eนสุดลง
เว้ นแต่ความเสียหายดังกล่าวเกิดจากกองทุนรวมจงใจฝ่ าฝื น หรื อไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลง
ทีระบุไว้ ในสัญญานี E และมีผลกระทบอย่างร้ ายแรงต่อทรัพย์สนิ ทีเช่าภายใต้ สญ
ั ญาฉบับนี E
เซ็นทรัลพระราม 2 มีสทิ ธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี Eได้ ทนั ที
(4) ในกรณีทีครบกําหนดระยะเวลาการเช่าทีดินทีเช่าช่วงตามสัญญาฉบับนี E คูส่ ญ
ั ญาตกลง
เลิกสัญญา หรื อมีการเลิกกองทุนรวมตามรายละเอียดทีกําหนดในโครงการ หรื อในกรณีที
มีกฎหมาย หรื อคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสํานักงาน ก.ล.ต. มีคําสังให้ เลิกกองทุนรวม
โดยไม่ใช่ความผิดของเซ็นทรัลพระราม 2 ให้ ถือว่าสัญญาฉบับนี Eสิ Eนสุดลง โดยทีคูส่ ญ
ั ญา
แต่ละฝ่ ายไม่มีสทิ ธิเรี ยกค่าเสียหาย ค่าใช้ จ่าย ค่าเช่าช่วงทีดิน หรื อเงินหรื อประโยชน์ตอบ
แทนอืนใดจากคูส่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึงได้ ทงนี
ั E E เว้ นแต่คสู่ ญ
ั ญาจะตกลงกันเป็ นอย่างอืน
(5) ในกรณีทีผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติให้ เลิกโครงการ โดยในการลงมติดงั กล่าวมีเซ็นทรัลพัฒนา
และบุคคลทีเกียวข้ องร่ วมกันลงมติให้ เลิกกองทุนรวม ให้ ถือว่าสัญญาฉบับนี Eสิ Eนสุดลง
โดยทีเซ็นทรัลพระราม 2 จะต้ องชําระคืนค่าเช่าช่วงทีดินทีเช่าช่วงคงเหลือ รวมถึงเงินหรื อ
ผลประโยชน์อืนใดทีเซ็นทรัลพระราม 2 ได้ รับไว้ ในนามกองทุนรวมให้ แก่กองทุนรวม ตาม
สัดส่วนของระยะเวลาการเช่าทีเหลืออยู่ รวมถึงค่าขาดประโยชน์จากการทีกองทุนรวมไม่
สามารถใช้ ประโยชน์ซงที
ึ ดินทีเช่าช่วงตามระยะเวลาทีกําหนดไว้ ในสัญญาฉบับนี E
(6) ในกรณี ทีทีดินทีเช่าช่วงตกอยู่ภายใต้ เขตเวนคืน หรื อเขตสงวน หรื อเขตสํารวจเพือการ
เวนคืนตามประกาศหรื อกฎหมายอันเกี ยวกับการเวนคืนหรื อกฎหมายอืน ๆ ให้ ถือว่า
สัญ ญาฉบับนี Eสิ Eนสุดลง โดยทีเซ็นทรัล พระราม 2 จะต้ องชําระคืนค่าเช่าช่วงทีดินทีเช่า
ช่วงคงเหลือ รวมถึงเงินหรื อผลประโยชน์อืนใดทีเซ็นทรัล พระราม 2 ได้ รับไว้ แทนกองทุน
รวม (ถ้ ามี) ให้ แก่กองทุนรวม ตามสัดส่วนของระยะเวลาการเช่าทีเหลืออยูต่ ามระยะเวลา
ทีกําหนดไว้ ในสัญญาฉบับนี E
(7) เมือสัญญาเช่าฉบับนีสE ิ Eนสุดลงไม่ว่าด้ วยเหตุใด ๆ ตามทีได้ กําหนดไว้ ในสัญ ญาฉบับนี E
กองทุนรวมจะส่งมอบทีดินทีเช่าช่วงคืน ตามสภาพทีเป็ นอยู่ ณ เวลานันE พร้ อมกับจะส่ง
มอบเงินหรื อทรัพย์ สินอืนใดทีกองทุนรวมได้ รับไว้ แทนเซ็นทรัลพระราม 2 (ถ้ ามี) ให้ แก่
เซ็นทรัลพระราม 2
(8) ในระหว่างระยะเวลาเยียวยาเหตุผิดนัด ในกรณีทีเซ็นทรัลพระราม 2 จงใจฝ่ าฝื นหรื อจงใจ
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ไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงทีระบุไว้ ในสัญญานี E หรื อผิดคํารับรองทีให้ ไว้ ในสัญญานี E และใน
กรณีทีกองทุนรวมฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงทีระบุไว้ ในสัญญานี E หรื อผิดคํารับรอง
ที ให้ ไ ว้ ใ นสัญ ญานี E หากเกิ ด ความเสี ย หายขึ นE กับ คู่ส ัญ ญาที มิ ได้ ป ฏิ บัติ ผิ ด สัญ ญา
คู่สญ
ั ญาฝ่ ายดังกล่าวมีสิทธิทีจะเรี ยกร้ องค่าเสียหายจากคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึงทีฝ่ าฝื น
หรื อไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงทีระบุไว้ ในสัญญานี E หรื อผิดคํารับรองทีให้ ไว้ ในสัญญานี Eได้
(9) ในกรณี ทีกองทุนรวมได้ ใช้ สิทธิ บอกเลิกสัญ ญาตามข้ อ (1) และ (2) แล้ ว กองทุน รวม
สงวนสิทธิทีจะใช้ ประโยชน์ในทรัพย์สินทีเช่าจนกว่าสัญญาฉบับนี Eสิ Eนสุดลง และกองทุน
รวมได้ รับชําระค่าเสียหาย ค่าเช่าช่วงทีดินทีเช่าช่วงคงเหลือ รวมถึงเงินหรื อผลประโยชน์
อืนใดดังกล่าวจากเซ็น ทรั ลพระราม 2 แล้ วเสร็ จ โดยกองทุน รวมไม่สามารถเรี ย กร้ อง
ค่าเสีย หาย ค่าเช่ าช่วงทีดิ น ทีเช่ าช่วงคงเหลือ รวมถึงเงิน หรื อ ผลประโยชน์ อืนใดจาก
เซ็นทรัลพระราม 2 สําหรับระหว่างระยะเวลานี E เว้ นแต่กองทุนรวมจะพิสจู น์ได้ ว่ากองทุน
รวมได้ รับความเสียหายจากเหตุดงั กล่าวเกินกว่าผลประโยชน์ทีกองทุนรวมได้ รับสําหรับ
ช่วงระยะเวลาดังกล่าว เซ็นทรั ลพระราม 2 ยินยอมรับผิด ชอบในความเสียหายทีเกิ น
ดังกล่าว
เงือนไขพิเศษ

หากมีเหตุทีอาจทําให้ สญ
ั ญาเช่าหลักระงับลงด้ วยเหตุการณ์ ใด ๆ โดยทีเซ็นทรัลพระราม 2
เป็ นฝ่ ายผิดและไม่สามารถเยียวยาหรื อแก้ ไขด้ วยวิธีการอืนใดนอกจากวิธีการทีระบุไว้ ในข้ อนี E
เซ็นทรัลพระราม 2 จะต้ องดําเนินการให้ กองทุนรวมเข้ าเป็ นคู่สญ
ั ญาโดยตรงกับผู้ให้ เช่าเดิม
ตามสัญญาเช่าหลักแทนเซ็นทรัลพระราม 2 ก่อนวันทีสัญญาเช่าหลักจะมีผลระงับสิ Eนไป โดย
เซ็นทรัลพระราม 2 จะเป็ นผู้รับผิดชอบบรรดาค่าใช้ จ่ายและค่าธรรมเนียมทีเกียวข้ องกับการ
ดําเนินการสวมสิทธิของกองทุนรวมดังกล่าวทังหมดแทนกองทุ
E
นรวม และต้ องรับผิดชอบชําระ
ค่าเช่าตามสัญญาเช่าหลักทีคงเหลือทังหมดตลอดอายุ
E
สญ
ั ญาเช่าหลักแทนกองทุนรวมอีก
ด้ วย ทังนี
E E หากเซ็นทรัลพระราม 2 มิได้ จ่ายเงินและค่าใช้ จ่ายดังกล่าวข้ างต้ นแทนกองทุนรวม
กองทุนรวมสงวนสิทธิในการจ่ายเงินดังกล่าวโดยตรง และเซ็นทรัลพระราม 2 ตกลงชดเชยเงิน
ดังกล่าวให้ แก่กองทุนรวมทังนี
E E ให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดและเงือนไขของสัญญานี E
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(1.2)

สรุ ปสาระสําคัญของสัญญาเช่ าอาคาร (บางส่ วน) โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2

ผู้ให้ เช่ า

เซ็นทรัลพระราม 2

ผู้เช่ า

กองทุนรวม

ทรัพย์ สินทีเช่ า

(1) อาคารศูนย์การค้ า รวมทังงานระบบสาธารณู
E
ปโภคทีเกียวเนืองกับอาคารศูนย์การค้ า
ซึงเป็ นอาคารบางส่วนในอาคารศูนย์การค้ าโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ซึงเป็ น
อาคาร 5 ชันE และชันE ใต้ ดิน 1 ชันE ตังE อยู่เลขที 128 หมู่ที 6 แขวงแสมดํา เขตบางขุน
เทียน กรุงเทพมหานคร บนโฉนดทีดินเลขที 4313, 4314, 85312, 49534 ตังอยู
E ท่ ีแขวง
แสมดํา (บางบอน) เขตบางขุน เที ยน กรุ งเทพมหานครคิด เป็ นพื นE ที ทีเช่าประมาณ
152,369.45 ตารางเมตร ทังนี
E E ยกเว้ นพื Eนทีภายในอาคารบางส่วนซึงเซ็นทรัลพระราม
2 ได้ ให้ เช่าแก่ผ้ ูเช่ารายย่อยทีได้ มีการชําระค่าตอบแทนสิทธิ การเช่าในลักษณะของ
สัญญาเช่าระยะยาว (ค่าเซ้ ง)

(2) อาคารและพื Eนทีจอดรถยนต์ รวมทังงานระบบสาธารณู
E
ปโภคของอาคารจอดรถยนต์
ซึงเป็ นอาคารบางส่วนในอาคารศูนย์การค้ าโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 คิด
เป็ นพื Eนทีประมาณ 91,800.77 ตารางเมตร ทังนี
E Eไม่รวมถึงพื EนทีชันE G ของอาคารจอด
รถยนต์ Star Parking ภายในอาคารจอดรถยนต์
ระยะเวลาการเช่ า

มี เงื อนไขที เป็ นสาระสํ าคัญ เช่ น เดี ย วกับ สัญ ญาเช่ า ช่ ว งที ดิ น โครงการเซ็ น ทรั ล พลาซา
พระราม 2

สิทธิในการต่ ออายุ
สัญญาเช่ าเมือสัญญา
เช่ าครบกําหนด

มี เงื อนไขที เป็ นสาระสํ าคัญ เช่ น เดี ย วกับ สัญ ญาเช่ า ช่ ว งที ดิ น โครงการเซ็ น ทรั ล พลาซา
พระราม 2

เงือนไขในการต่ ออายุ
สัญญาเช่ าเมือสัญญา
เช่ าครบกําหนด

มี เงื อนไขที เป็ นสาระสํ าคัญ เช่ น เดี ย วกับ สัญ ญาเช่ า ช่ ว งที ดิ น โครงการเซ็ น ทรั ล พลาซา
พระราม 2

ค่ าเช่ า

กองทุนรวมได้ ชําระค่าเช่าทรัพย์สนิ ทีเช่าสําหรับสิทธิการเช่าทรัพย์สินทีเช่าตลอดระยะเวลา
การเช่าทังจํ
E านวน ในวันจดทะเบียนสิทธิการเช่าตามสัญญาฉบับนี E และตกลงจะชําระค่า
เช่ารายปี เพิมเติม

หน้ าทีของกองทุนรวม

(1) กองทุนรวมตกลงจะบํารุงรักษา ซ่อมแซม และปรับปรุ งทรัพย์สินทีเช่าหรื อกระทําการ
ใด ๆ ทังE ปวง เพือให้ ทรัพย์สินทีเช่าอยู่ในสภาพทีดี หรื อเหมาะสมแก่การใช้ งานตาม
วัตถุประสงค์ดงั ทีระบุไว้ ในสัญญานี Eตลอดระยะเวลาการเช่า ด้ วยค่าใช้ จ่ายของกองทุน
รวม
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(2) กองทุนรวมจะไม่ทําการก่อสร้ างสิงปลูกสร้ างหรื อส่วนควบใด ๆ ในทรัพย์สนิ ทีเช่า และ
จะไม่ทําการแก้ ไขดัดแปลงส่วนใด ๆ ของทรัพย์สนิ ทีเช่าอันเป็ นการทําให้ ทรัพย์สนิ ทีเช่า
ได้ รับความเสียหาย หรื อเปลียนแปลงในสาระสําคัญของทรัพย์สินทีเช่า เว้ นแต่ได้ รับ
ความยินยอมล่วงหน้ าเป็ นหนังสือจากเซ็นทรัลพระราม 2 ทังนี
E E เซ็นทรัลพระราม 2 จะ
พิจารณาการให้ ความยินยอมดังกล่าวอย่างไม่ชักช้ า และจะไม่ปฏิเสธการให้ ความ
ยินยอมโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ทังนี
E E ส่วนก่อสร้ าง ต่อเติม แก้ ไข ดัดแปลง และสิง
ปลูกสร้ างดังกล่าวให้ ถือเป็ นส่วนควบกับทรัพย์สนิ ทีเช่า
(3) ตลอดระยะเวลาทีสัญ ญาฉบับนี Eยังมีผลใช้ บงั คับอยู่ กองทุนรวมยินยอมให้ เซ็นทรัล
พระราม 2 และผู้เช่าพื Eนทีในอาคารศูนย์การค้ ารายอืนทีมิใช่ผ้ เู ช่าช่วงทรัพย์สินทีเช่า
ตามสัญญานี E ใช้ พื Eนทีส่วนกลาง ทีจอดรถ และพื Eนทีทีเกียวข้ องของอาคารศูนย์การค้ า
ซึงเป็ นทรั พ ย์ สิน ที เช่ าของกองทุน รวม โดยให้ ถื อ เป็ นพื นE ที เพื อใช้ ป ระโยชน์ ร่วมกัน
นอกจากนี E ตลอดอายุสญ
ั ญาฉบับนี E กองทุนรวมตกลงยินยอมให้ เซ็นทรัลพระราม 2
และ/หรื อเซ็นทรัลพัฒนา ใช้ งานระบบสาธารณูปโภคทีเกียวเนืองกับอาคารศูนย์การค้ า
ในการให้ บริ การแก่ผ้ ูเช่ารายย่อยทีได้ มีการชําระค่าตอบแทนสิทธิการเช่าในลักษณะ
ของสัญญาเช่าระยะยาว (ค่าเซ้ ง) ทีมิใช่ผ้ เู ช่าช่วงทรัพย์สนิ ทีเช่าตามสัญญาฉบับนี E
การประกันภัย

เพือให้ เป็ นไปตามเงือนไขและเจตนารมณ์ของสัญญาเช่าหลักทีกําหนดให้ เซ็นทรัลพระราม
2 และเจ้ าของทีดินตามสัญ ญาเช่าหลักร่ วมกันรับประโยชน์ จากการประกันวินาศภัยใน
อาคารและสิงปลูกสร้ างบนทีดินทีเช่าตามสัญญาเช่าหลัก คู่สญ
ั ญาทังสองฝ่
E
ายตกลงให้
ดําเนินการเกียวกับการประกันภัยและการใช้ เงินทีได้ รับเป็ นค่าสินไหมทดแทนจากบริ ษัท
ประกันภัย เพือนํามาใช้ ในการก่อสร้ าง และ/หรื อซ่อมแซมทรัพย์สนิ ทีเช่าตามสัญญาฉบับนี E
เพื อประโยชน์ ร่วมกันของเซ็น ทรัลพระราม 2 และเจ้ าของที ดินตามสัญ ญาเช่าหลักเมื อ
สัญญาฉบับนี Eสิ Eนสุดลง ดังต่อไปนี E
(1) เซ็นทรัลพระราม 2 จะจัดให้ มีการดําเนินการให้ กองทุนรวมเป็ นผู้เอาประกันภัยและ
ระบุ ชื อกองทุน รวมเป็ นผู้รั บ ประโยชน์ ในกรมธรรม์ ป ระกัน ภัย ที จัด ทํ า ขึ นE สํ า หรั บ
ทรัพย์สินทีเช่าภายใต้ ข้อกําหนดและเงือนไขของสัญญาฉบับนี E โดยคู่สญ
ั ญาตกลงจะ
รับผิดชอบร่ วมกันสําหรับเบี Eยประกันภัยตามกรมธรรม์ ประกันภัยดังกล่าวซึงแบ่งได้
ตามการครอบครองพื Eนทีในอาคารศูนย์การค้ า หรื อตามสัดส่วนรายได้ (เฉพาะในกรณี
ทีเป็ น Business Interruption Insurance) แล้ วแต่กรณี
(2) ในกรณีทีทรัพย์สินทีเช่าเกิดความเสียหายบางส่วน ให้ สญ
ั ญาฉบับนี Eยังคงมีผลบังคับ
ใช้ ได้ ตอ่ ไป ทังนี
E Eเฉพาะทรัพย์สนิ ทีเช่าในส่วนทีไม่เสียหายและยังอยูใ่ นสภาพทีสามารถ
ใช้ ประโยชน์ได้ โดยให้ ถือว่าทรัพย์สินดังกล่าวยังคงเป็ นทรัพย์สินทีเช่ากันตามสัญญา
ฉบับนี Eต่อไป

ทรั พย์ สินทีเช่ าเสียหาย ให้ “ค่ าสินไหมทดแทนพืน1 ฐาน” หมายถึง ค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัย ซึงไม่
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หรือถูกทําลาย

รวมถึ ง ค่ า สิ น ไหมทดแทนซึ งได้ รั บ จากการประกั น ภั ย ธุ ร กิ จ หยุ ด ชะงั ก (Business
Interruption Insurance)และ/หรื อ การประกัน ภัย อื นใดที คู่ส ัญ ญาแต่ ล ะฝ่ ายเป็ นผู้เอา
ประกันภัยเพิมเติม ด้ วยค่าใช้ จ่ายของคูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายนันเองทั
E
งสิ
E Eน
(1) ภายใต้ บงั คับของข้ อ (3) และเว้ นแต่ค่สู ญ
ั ญาทังสองฝ่
E
ายจะตกลงเป็ นอย่างอืน ในกรณี
ทีทรัพย์สินทีเช่าได้ รับความเสียหายทังหมดหรื
E
ออย่างมีนยั สําคัญไม่ว่าด้ วยเหตุใด ๆ
จนไม่อาจใช้ ทรัพย์สินทีเช่าเพือประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจต่อไปได้ คู่สญ
ั ญาทังสอง
E
ฝ่ ายตกลงจะสร้ างทรัพย์สนิ ทีเช่าขึ Eนใหม่ด้วยค่าใช้ จ่ายร่วมกันของคูส่ ญ
ั ญาทังสองฝ่
E
าย
โดยเซ็น ทรัล พระราม 2 จะเป็ นผู้ดํ าเนิน การจัดให้ มี การก่อ สร้ างภายใต้ แบบแปลน
แผนงาน และงบประมาณทีคู่สญ
ั ญาจะได้ ตกลงร่ วมกันและจะต้ องทําการก่อสร้ างให้
แล้ วเสร็ จภายใน 3 ปี นับแต่เกิดความเสียหายดังกล่าว รวมถึงจะร่วมกับกองทุนรวมใน
การดําเนินการขอความยินยอมจากบุคคลใด ๆ หรื อขออนุญาตต่อหน่วยงานราชการ
ใด ๆ ทีเกียวข้ อง (ถ้ ามี) เพือประโยชน์ในการดําเนินการใด ๆ ภายใต้ สญ
ั ญาฉบับนี E โดย
ค่าก่อสร้ างและค่าใช้ จ่ายทีเกียวข้ องกับการก่อสร้ างดังกล่าวกองทุนรวมและเซ็นทรัล
พระราม 2 จะร่ วมกันรับผิดชอบตามสัดส่วนการครอบครองพื Eนทีในอาคารศูนย์การค้ า
ณ เวลาทีทรัพย์สินทีเช่าเกิดความเสียหาย โดยคู่สญ
ั ญาทังสองฝ่
E
ายจะต้ องนําเงินที
ได้ รับจากค่าสินไหมทดแทนพื Eนฐานมาใช้ ในการดําเนินการก่อสร้ างดังกล่าว และให้ ถือ
ว่าสิทธิ และหน้ าทีของคู่สญ
ั ญาตามสัญญาฉบับนี Eยังคงมีผลต่อไปจนกว่าจะได้ มีการ
ก่อสร้ างทรัพย์สินใหม่ขึ Eนมาแทนทีทรัพย์สินทีเช่าตามสัญญาฉบับนี E โดยคู่สญ
ั ญาจะ
จัดให้ มีก ารทํ าสัญ ญาเช่าทรั พ ย์ สิน ขึนE ใหม่ (โดยให้ มี ข้อกํ าหนดและเงื อนไขต่าง ๆ
เช่นเดียวกับสัญญาฉบับนี E) ทันทีทีการก่อสร้ างดังกล่าวแล้ วเสร็ จ (แต่ทงนี
ั E Eกองทุนรวม
จะไม่มีภาระหน้ าทีในการชําระค่าเช่าตามสัญญาเช่าฉบับใหม่อีกแต่อย่างใด)
(2) ภายใต้ บงั คับของข้ อ (3) และเว้ นแต่ค่สู ญ
ั ญาทังสองฝ่
E
ายจะตกลงเป็ นอย่างอืน ในกรณี
ทีทรัพย์ สิน ทีเช่าได้ รับความเสียหายแต่เพี ยงบางส่วนไม่ว่าด้ วยเหตุใด ๆ โดยยังคง
สามารถใช้ ทรัพย์สินทีเช่าบางส่วนเพือประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจต่อไปได้ กองทุน
รวมและเซ็นทรัลพระราม 2 มีหน้ าทีต้ องซ่อมแซมทรัพย์สินทีเช่าให้ คงเดิมตามความ
เสีย หายที เกิ ด ขึนE จริ งในพื นE ที ที คู่ส ัญ ญาแต่ล ะฝ่ ายครอบครองในขณะที เกิ ด ความ
เสียหายดังกล่าว ด้ วยค่าใช้ จ่ายของคู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายเอง แต่ไม่เกินกว่าจํานวนเงิน
ค่าสินไหมทดแทนพื นE ฐานที กองทุนรวม และ/หรื อเซ็นทรัลพระราม 2 ได้ รับ มาจาก
บริ ษัทประกันภัย แล้ วแต่กรณี
(3) เว้ นแต่ค่สู ญ
ั ญาทังสองฝ่
E
ายจะตกลงเป็ นอย่างอืน ในกรณีทีค่าก่อสร้ าง หรื อค่าใช้ จ่าย
ใด ๆ ทีเกียวกับหรื อเกียวเนืองกับการก่อสร้ าง และ/หรื อการซ่อมแซมทรัพย์สินทีเช่า
ดังกล่าวมีจํานวนเกิ นกว่าเงินค่าสินไหมทดแทนพืนE ฐานทีคู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายได้ รับ
คูส่ ญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายจะรับผิดชอบค่าก่อสร้ างหรื อค่าใช้ จ่ายทีเกินดังกล่าว ตามสัดส่วน
การครอบครองพื EนทีในขณะนันE (สําหรับกรณีตามข้ อ (1)) หรื อตามพื Eนทีคู่สญ
ั ญาแต่
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ละฝ่ ายครอบครองในขณะทีได้ รับความเสียหายจริ ง (สําหรับกรณีตามข้ อ (2)) แล้ วแต่
กรณี โดยเซ็ น ทรั ล พระราม 2 ตกลงทดรองจ่า ยเงิ น ในจํ านวนที กองทุน รวมจะต้ อ ง
รับผิดชอบดังกล่าวแทนกองทุนรวมไปก่อน
สําหรับกรณีทีทรัพย์สินทีเช่าได้ รับความเสียหายแต่เพียงบางส่วนตามข้ อ (2) กองทุน
รวมตกลงจะชําระคืนเงินจํานวนดังกล่าวให้ แก่เซ็นทรัลพระราม 2 ภายใน 6 เดือนนับ
แต่วนั ทีเปิ ดให้ บริ การพื Eนทีในทรัพย์สินทีซ่อมแซมแล้ วเสร็ จพร้ อมทังชดเชยค่
E
าใช้ จ่ายใน
การจ่ายเงินทดรองจ่ายดังกล่าวในอัตราเท่ากับต้ นทุนในการกู้ยืมเงิน (Cost of Fund)
ของเซ็นทรัลพระราม 2ทีได้ ใช้ เพือการจ่ายเงินทดรองจ่ายดังกล่าว โดยคํานวณจาก
วันทีได้ มีการทดรองจ่ายเงินดังกล่าวจนถึงวันทีกองทุนรวมได้ ชําระเงินให้ แก่เซ็นทรัล
พระราม 2 ทังนี
E E เซ็นทรัลพระราม 2 และกองทุนรวมจะร่ วมกันพิจารณาสรรหาแหล่ง
เงินทุนทีเหมาะสมเพือการจ่ายเงินทดรองจ่ายดังกล่าว
สําหรับกรณีทีทรัพย์สินทีเช่าได้ รับความเสียหายทังหมดหรื
E
ออย่างมีนยั สําคัญตามข้ อ
(1) กองทุนรวมมีสิทธิเลือกชดใช้ เงินทดรองจ่ายดังกล่าวโดย (ก) การชําระคืนเงินทด
รองจ่ายภายใน 6 เดือนนับแต่วนั ทีเปิ ดให้ บริ การพื Eนทีในทรัพย์สนิ ทีสร้ างหรื อซ่อมแซม
ขึนE ใหม่ เพื อทดแทนทรั พ ย์ สิ น ที เช่ า ตามสัญ ญาฉบับ นี แE ล้ ว เสร็ จ พร้ อมทังE ชดเชย
ค่าใช้ จ่ายในการจ่ายเงินทดรองจ่ายดังกล่าวในอัตราเช่นเดียวกับทีระบุในวรรคก่อน
หรื อ (ข) การยินยอมลดสัดส่วนการครอบครองพื Eนทีของกองทุนรวม โดยทีกองทุนรวม
ไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยใด ๆ ให้ แก่เซ็นทรัลพระราม 2 อีก โดยในหลักการให้ สดั ส่วนใหม่
ของการครอบครองพื Eนทีของกองทุนรวมและเซ็นทรัลพระราม 2 เป็ นไปตามจํานวนค่า
ก่อสร้ างและค่าใช้ จ่ายทังหมดตามที
E
คู่สญ
ั ญาทังสองฝ่
E
ายได้ ชําระไปหรื อตกลงว่าจะ
ชําระในการก่อสร้ างหรื อซ่อมแซมขึ Eนใหม่ดงั กล่าวข้ างต้ น
อนึง ก่อนการใช้ สิทธิ ในข้ อ (ก) หรื อ (ข) ดังกล่าวข้ างต้ น กองทุนรวมสงวนสิทธิ ทีจะ
เสนอการดําเนินการดังกล่าวเพือให้ ทีประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมพิจารณา
อนุมตั ิก่อน
การโอนสิทธิการเช่ า
และการให้ เช่ าช่ วง

มี เงื อนไขที เป็ นสาระสํ าคัญ เช่ น เดี ย วกับ สัญ ญาเช่ า ช่ ว งที ดิ น โครงการเซ็ น ทรั ล พลาซา
พระราม 2 และมีเงือนไขเพิมเติม คือ เซ็นทรัลพระราม 2 ยินยอมให้ กองทุนรวมนําทรัพย์สิน
ทีเช่าออกให้ บคุ คลภายนอกเช่าช่วงพื Eนทีภายในทรัพย์สินทีเช่า ไม่ว่าทังหมดหรื
E
อบางส่วน
ภายใต้ ข้ อ ตกลงและเงื อนไขของสัญ ญาฉบั บ นี E เพื อประโยชน์ ใ นการดํ า เนิ น กิ จ การ
ศูนย์การค้ า โดยไม่ต้องได้ รับอนุญาตจากเซ็นทรัลพระราม 2 ก่อน

เหตุผดิ นัดหรือเหตุแห่ ง มี เงื อนไขที เป็ นสาระสํ าคัญ เช่ น เดี ย วกับ สัญ ญาเช่ า ช่ ว งที ดิ น โครงการเซ็ น ทรั ล พลาซา
การเลิกสัญญา
พระราม 2
ผลของการผิดนัดหรือ มี เงื อนไขที เป็ นสาระสํ าคัญ เช่ น เดี ย วกับ สัญ ญาเช่ า ช่ ว งที ดิ น โครงการเซ็ น ทรั ล พลาซา
ผลอันเกิดจากเหตุแห่ ง
ส่วนที 2 หน้ า 2 - 68

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
การเลิกสัญญา

พระราม 2 ยกเว้ นเงือนไขดังต่อไปนี E
(1) เมือสัญญาเช่าฉบับนี Eสิ Eนสุดลงไม่ว่าด้ วยเหตุใด ๆ ตามทีได้ กําหนดไว้ ในสัญญาฉบับนี E
กองทุนรวมจะส่งมอบทรัพย์สนิ ทีเช่าคืนตามสภาพทีเป็ นอยู่ ณ เวลานันE พร้ อมกับส่วน
ควบและอุปกรณ์ ทีติดตรึ งตราและไม่ติดตรึ งตรากับทรัพย์สินทีเช่า รวมทังจะส่
E งมอบ
เงิ น หรื อทรั พ ย์ สิน อื นใดที กองทุน รวมได้ รับ ไว้ แทนเซ็น ทรั ล พระราม 2 (ถ้ ามี ) ให้ แ ก่
เซ็นทรัลพระราม 2 รวมถึงการคืนเงินประกันการเช่าทีกองทุนรวมได้ รับจากผู้เช่าช่วง
พื Eนทีในทรัพย์สนิ ทีเช่า
(2) ในระหว่างระยะเวลา 6 เดือนหลังจากวันทีสัญญาฉบับนีสE ิ Eนสุดลง กองทุนรวมจะใช้
ความพยายามในการดํ าเนิ น การส่งมอบสิท ธิ ป ระโยชน์ (ที ส่งมอบได้ และ/หรื อ ไม่
ละเมิดสิทธิ ของผู้อืน) และไม่รวมถึงเงินประกันการเช่าทีกองทุนรวมได้ รับไว้ ลว่ งหน้ า)
ซึงเกียวเนืองกับทรัพย์สนิ ทีเช่าทังก่
E อนและในวันทีสัญญาฉบับนี Eสิ Eนสุดลงให้ แก่เซ็นทรัล
พระราม 2 และเซ็นทรัลพระราม 2 ตกลงชดเชยกองทุนรวมในเงินหรื อค่าใช้ จ่ายใด ๆ
ซึงกองทุนรวมได้ ชําระไปอันเกียวเนืองกับทรัพย์สนิ ทีเช่าสําหรับระยะเวลาภายหลังจาก
ทีสัญ ญาฉบับนี สE ินE สุด ลงให้ แก่ กองทุน รวมภายใน 5 วัน ทําการนับ แต่วัน ทีเซ็น ทรั ล
พระราม 2 ได้ รับแจ้ งจากกองทุนรวมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
(3) ในกรณี ทีสัญ ญาเช่าฉบับนีสE ิ Eนสุดลงด้ วยเหตุใด ๆ ในระหว่างเวลา 6 เดือนหลังจาก
สัญ ญาเช่ า ฉบั บ นี สE ิ นE สุ ด ลงกองทุ น รวมจะให้ ความช่ ว ยเหลื อ ตามคํ า ร้ องขอที
สมเหตุสมผลจากเซ็นทรัลพระราม 2 ในการดําเนินการให้ ผ้ เู ช่าพื Eนทีในทรัพย์สินทีเช่า
มาทําสัญญาเช่าพื Eนทีกับเซ็นทรัลพระราม 2 ใหม่พร้ อมทังส่
E งมอบเงินประกันการเช่าที
กองทุนรวมได้ รับไว้ จากผู้เช่าพื Eนทีในทรัพย์สนิ ทีเช่าก่อนวันทําสัญญาเช่าพื Eนทีฉบับใหม่
ดังกล่าว (ภายหลังจากทีได้ หกั ค่าเช่า ค่าบริ การ หรื อค่าใช้ จ่ายค้ างจ่ายของผู้เช่าพื Eนที
แต่ละราย (ถ้ ามี))ให้ แก่เซ็นทรัลพระราม 2 (ภายใต้ ความยินยอมของผู้เช่าพื EนทีนันE ๆ)
หรื อ คื น ให้ แ ก่ ผ้ ูเช่ า พื นE ที นันE ๆ (หากผู้เช่ า พื นE ที ไม่ ป ระสงค์ จ ะเช่ า พื นE ที ดังกล่า วกับ
เซ็นทรัลพระราม 2 อีกต่อไป) แล้ วแต่กรณีทงนี
ั E E ค่าใช้ จ่ายทีเกียวเนืองกับการดําเนินการ
ดังกล่าวเซ็นทรัลพระราม 2 จะเป็ นรับผิดชอบ (เว้ นแต่กรณีทีสัญญาเช่าฉบับนี Eสิ Eนสุดลง
โดยเป็ นผลจากการทีกองทุนรวมเป็ นฝ่ ายผิด)

เงือนไขพิเศษ

(1) บรรดาพื Eนทีใด ๆ ภายในบริ เวณศูนย์การค้ าเซ็นทรัล พลาซา พระราม 2 ทีไม่ได้ รวมอยู่
ในทรัพย์สนิ ทีเช่าภายใต้ สญ
ั ญาฉบับนี Eและพื Eนทีดังกล่าวยังเป็ นกรรมสิทธิUของเซ็นทรัล
พระราม 2 หากภายในระยะเวลา 6 เดือนนับจากวันทีพื Eนทีดังกล่าวพร้ อมทีจะนํามาให้
เช่าแก่บคุ คลใด ๆ เซ็นทรัลพระราม 2 ตกลงทีจะเสนอพื Eนทีดังกล่าวเพือให้ กองทุนรวม
พิจารณาลงทุนตามราคาทีคู่สญ
ั ญาได้ ตกลงกันโดยอ้ างอิงจากราคาประเมินเฉลีย
ตามทีผู้ประเมินราคาทีคู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายเสนอกําหนดซึงผู้ประเมินราคาดังกล่าว
จะต้ องเป็ นผู้ ประเมิ น ราคาที มี ชื ออยู่ ใ นบั ญ ชี ร ายชื อที ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. และคูส่ ญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายมีสทิ ธิเสนอฝ่ ายละหนึงราย และหากกองทุน
ส่วนที 2 หน้ า 2 - 69

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
รวมประสงค์ ทีจะเช่าพืนE ทีดังกล่าวจากเซ็นทรัลพระราม 2 กองทุนรวมจะต้ องแสดง
ความจํานงในการลงทุนต่อเซ็นทรัลพระราม 2 เป็ นลายลักษณ์ อกั ษรภายใน 1 เดือน
และจะดํ าเนิ นการจดทะเบี ย นให้ แล้ วเสร็ จภายในระยะเวลา 3 เดื อน นับ จากวัน ที
กองทุนรวมได้ แจ้ งความจํานงในการลงทุนแก่เซ็นทรัลพระราม 2 โดยบรรดาค่าใช้ จ่าย
และค่ า ธรรมเนี ย มใด ๆ (ยกเว้ น ภาษี เงิ น ได้ นิ ติ บุ ค คลของเซ็ น ทรั ล พระราม 2) ที
เกียวข้ องกับการจดทะเบียนกับหน่วยงานทีเกียวข้ องดังกล่าวให้ เป็ นภาระของกองทุน
รวมทังสิ
E Eน แต่หากกองทุนรวมไม่ได้ แจ้ งความจํานงภายในระยะเวลาดังกล่าว เซ็นทรัล
พระราม 2 สามารถเสนอขาย โอน และให้ เช่าพื Eนทีดังกล่าวแก่บคุ คลภายนอกได้
ทังE นี E การเสนอให้ ก องทุน รวมพิ จ ารณาลงทุน ดังกล่าวข้ า งต้ น จะไม่จํ ากัด สิท ธิ ข อง
เซ็นทรัลพระราม 2 ในการจัด หาผลประโยชน์ ตามทางการค้ าปกติในพืนE ทีดังกล่าว
ระหว่างระยะเวลาทีกองทุนรวมกําลังพิจารณาลงทุนและดําเนินการระดมทุนเพือนํามา
ลงทุนในพื Eนทีดังกล่าว
(2) หากเซ็นทรัลพระราม 2 ได้ ดําเนินการพัฒ นาพื Eนทีด้ านหลังโครงการเซ็นทรัลพลาซา
พระราม 2 ซึงปั จจุบนั ไม่ได้ เป็ นทรัพย์สนิ ทีเช่าภายใต้ สญ
ั ญาฉบับนี E เพือให้ เป็ นพื Eนทีค้ า
ปลี ก (Retail Property) ภายในระยะเวลา 2 ปี นับ แต่ วัน ที เซ็ น ทรั ล พระราม 2 ได้
ดําเนินการพัฒ นาอสังหาริ มทรัพย์ดังกล่าวแล้ วเสร็ จ เซ็นทรัลพระราม 2 ตกลงทีจะ
เสนออสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวเพือให้ กองทุนรวมพิจารณา ลงทุนตามราคาทีคู่สญ
ั ญา
ได้ ตกลงกันโดยอ้ างอิงจากราคาประเมินเฉลียตามทีผู้ประเมินราคาทีคู่สญ
ั ญาแต่ละ
ฝ่ ายเสนอกําหนดซึงผู้ประเมินราคาดังกล่าวจะต้ องเป็ นผู้ประเมินราคาทีมีชืออยู่ใน
บัญชีรายชือทีได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. และคูส่ ญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายมีสทิ ธิ
เสนอฝ่ ายละหนึงราย หากกองทุนรวมประสงค์ทีจะลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว
กองทุน รวมจะต้ อ งแสดงความจํ า นงในการลงทุน ต่ อ เซ็ น ทรั ล พระราม 2 เป็ นลาย
ลัก ษณ์ อัก ษรภายใน 1 เดื อ น และจะดํ า เนิ น การจดทะเบี ย นให้ แล้ ว เสร็ จ ภายใน
ระยะเวลา 3 เดือน นับจากวันทีกองทุนรวมได้ แจ้ งความจํานงในการลงทุนแก่เซ็นทรัล
พระราม 2 ทังนี
E E บรรดาค่าใช้ จ่ายและค่าธรรมเนียมใด ๆ (ยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบคุ คล
ของเซ็ น ทรั ล พระราม 2) ที เกี ยวข้ อ งกับ การจดทะเบี ย นกับ หน่ ว ยงานที เกี ยวข้ อ ง
ดังกล่าวให้ เป็ นภาระของกองทุนรวมทังสิ
E Eน แต่หากกองทุนรวมไม่ได้ แจ้ งความจํานง
ภายในระยะเวลาดังกล่าว เซ็นทรัลพระราม 2 สามารถนําพื Eนทีดังกล่าวไปหาประโยชน์
หรื อขาย โอน หรื อให้ เช่าแก่บคุ คลภายนอกได้
นอกจากนี E การเสนอให้ กองทุนรวมพิจารณาลงทุนดังกล่าวข้ างต้ นจะไม่จํากัดสิทธิของ
เซ็นทรัลพระราม 2 ในการจัด หาผลประโยชน์ ตามทางการค้ าปกติในพืนE ทีดังกล่าว
ระหว่างระยะเวลาทีกองทุนรวมกําลังพิจารณาลงทุนและดําเนินการระดมทุนเพือนํามา
ลงทุนในพื Eนทีดังกล่าว
(3) ในกรณี ที กองทุน รวมได้ เข้ า สวมสิ ท ธิ เป็ นผู้เช่ า ตามสัญ ญาเช่ า หลัก แทนเซ็ น ทรั ล
ส่วนที 2 หน้ า 2 - 70

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
พระราม 2 ตามทีระบุไว้ ในสัญญาเช่าช่วงทีดินโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ให้
หน้ าทีของกองทุนรวมในการส่งมอบที ดินทีเช่าช่วง อาคารและสิงปลูกสร้ างต่าง ๆ
รวมทังอุ
E ปกรณ์ อาคารและสิงปลูกสร้ างทีใช้ ในการดําเนินกิจการของโครงการทังหมด
E
รวมทังงานระบบใด
E
ๆ (ถ้ ามี) คืนแก่เซ็นทรัลพระราม 2 ตามสัญญาเช่าช่วงทีดินและ
สัญญาฉบับนี E ระงับลงโดยทีกองทุนรวมไม่ต้องชดเชยค่าเสียหายใด ๆ ให้ แก่เซ็นทรัล
พระราม 2 และไม่ถือว่ากองทุนรวมปฏิบตั ิผิดสัญญาฉบับนี E ทังนี
E E เซ็นทรัลพระราม 2
รับทราบและยินยอมให้ กองทุนรวมส่งมอบทีดินทีเช่าช่วง อาคารและสิงปลูกสร้ างต่าง
ๆ รวมทังอุ
E ปกรณ์อาคารและสิงปลูกสร้ างทีใช้ ในการดําเนินกิจการของโครงการทังหมด
E
ให้ แก่เจ้ าของที ดิน ตามข้ อกํ าหนดแห่งสัญ ญาเช่าที ดิน 90 ไร่ 2 งาน 9.3 ตารางวา
ระหว่างเซ็นทรัลพระราม 2 กับเจ้ าของทีดิน
(1.3)

สรุ ปสาระสําคัญของสัญญาซือ1 ขายทรัพย์ สิน โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2

ผู้ขาย

เซ็นทรัลพระราม 2

ผู้ซอื 1

กองทุนรวม

ทรัพย์ สินทีซือ1 ขาย

อุป กรณ์ ต กแต่งทังE ที ติ ด ตรึ งตราและไม่ติ ด ตรึ งตราถาวร รวมทังE อุป กรณ์ อื นใดที ใช้ เพื อ
วัต ถุป ระสงค์ ในการประดับ ตกแต่ ง หรื อ อํ า นวยความสะดวกให้ กับ ผู้ใ ช้ บ ริ ก ารอาคาร
ศูนย์ การค้ า ซึงตังE และ/หรื อติดตรึ งตราอยู่บริ เวณภายนอกหรื อภายในพืนE ทีของอาคาร
ศูนย์การค้ า หรื อบนพื Eนผิวของตัวอาคารศูนย์การค้ า และ/หรื อบริ เวณภายในพื Eนทีเช่าของผู้
เช่ าพื นE ที ในอาคารศูน ย์ ก ารค้ า รวมทังE สิท ธิ ใด ๆ ที เกี ยวกับ หรื อ เกี ยวเนื องกับ ทรัพ ย์ สิน
ดัง กล่า ว (แล้ ว แต่ ก รณี ) แต่ ทังE นี ไE ม่ ใ ช่ ท รั พ ย์ สิ น ที มี ล ัก ษณะเป็ นส่ ว นควบของอาคาร
ศูนย์การค้ า

เงือนไขภายหลังการ
จําหน่ ายทรัพย์ สนิ ทีซือ1
ขาย

(1) กองทุนรวมตกลงให้ สิทธิ แก่เซ็นทรั ลพระราม 2 เซ็นทรัลพัฒ นา และผู้เช่าพื นE ทีใน
อาคารศูนย์การค้ ารายอืนทีมิได้ เช่าพื Eนทีภายในอาคารศูนย์การค้ าจากกองทุนรวมใช้
ประโยชน์ซงทรั
ึ พย์สินเป็ นการทัวไปตามปกติธุรกิจ ตามภาระผูกพันทีมีอยูก่ ่อน หรื อ
ตามทีคู่สญ
ั ญาได้ ตกลงกันไว้ โดยกองทุนรวม เซ็นทรัลพัฒนา เซ็นทรัลพระราม 2 จะ
ร่วมกันรับผิดชอบภาระค่าใช้ จ่ายสําหรับทรัพย์สนิ ร่วมกันตามทีจะได้ ตกลงกันต่อไป
(2) ในกรณีทีสัญญาเช่าสิ Eนสุดลง กองทุนรวมตกลงจะจําหน่ายทรัพย์สนิ ทีซื Eอขายกันตาม
สัญ ญาฉบับ นี หE รื อทรั พ ย์ สิน อื นใดที มี ก ารใช้ ป ระโยชน์ ในลัก ษณะเดี ย วกัน ให้ แ ก่
เซ็นทรัลพระราม 2 ตามสภาพของทรัพย์สินทีมีการใช้ งานจริ งอยู่ในขณะนันE ทังE นี E
เฉพาะในกรณี ทีเซ็นทรัลพระราม 2 ยังคงเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิUในทีดินและอาคาร
ศูน ย์ ก ารค้ าเซ็ น ทรั ล พลาซา พระราม 2 ณ วัน ที กองทุน รวมประสงค์ จ ะจํ าหน่า ย
ทรัพย์สินดังกล่าวเท่านันE หรื อเจ้ าของกรรมสิทธิUในทีดินและอาคารในเวลาดังกล่าว
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ในราคาตามบัญชีของทรัพย์สินดังกล่าวหักด้ วยค่าเสือมราคาทีคิดตามระยะเวลา 5
ปี หรื อตามราคาอืนใดตามทีคูส่ ญ
ั ญาได้ ตกลงกัน
(1.4)

สรุ ปสาระสําคัญของสัญญาก่ อตัง1 สิทธิและการกระทําการโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2

คู่สัญญา

เซ็นทรัลพัฒนาและกองทุนรวม

การใช้ ชือ และ/หรือ
เครืองหมายการค้ า

ตลอดระยะเวลาทีเซ็นทรัลพัฒ นา หรื อบุคคลหรื อนิติบุคคลทีเซ็นทรัลพัฒ นาเสนอชือให้
ปฏิบตั ิหน้ าทีผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์แทน ยังคงปฏิบตั ิหน้ าทีเป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
ของกองทุนรวมตามสัญญาแต่งตังผู
E ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ และตราบเท่าทีกองทุนรวม
ยัง คงลงทุน ในโครงการ เซ็ น ทรั ล พัฒ นาตกลงยิ น ยอมให้ ก องทุน รวมใช้ ชื อ และ/หรื อ
เครื องหมายการค้ า และ/หรื อตราสัญลักษณ์ และ/หรื อรูปภาพ และ/หรื อเครื องหมายอืนใด
ทีใช้ ในการสือความหมายให้ ประชาชนทัวไปเข้ าใจว่าทรัพย์สนิ ทีกองทุนรวมลงทุนในหรื อมี
ไว้ นนั E เป็ นทรัพย์สินของเซ็นทรัลพัฒนาและบริ ษัทในเครื อเซ็นทรัลพัฒนาทีเกียวเนืองกับ
โครงการ ทังนี
E E ให้ รวมถึงชือ และ/หรื อเครื องหมายการค้ า และ/หรื อตราสัญลักษณ์ และ/
หรื อรู ปภาพ และ/หรื อเครื องหมายอืนใดทีเกียวเนืองกับศูนย์การค้ าทีเซ็นทรัลพัฒนาและ
บริ ษัทในเครื อเซ็นทรัลพัฒนาจะได้ มีในอนาคตด้ วย
ทังนี
E E ในกรณีทีเซ็นทรัลพัฒนา หรื อบุคคลหรื อนิติบคุ คลทีเซ็นทรัลพัฒนาเสนอชือให้ ปฏิบตั ิ
หน้ าทีผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์แทน ไม่ได้ เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวมตาม
สัญญาแต่งตังผู
E ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์อีกต่อไป กองทุนรวมจะดําเนินการระงับการใช้ ชือ
และ/หรื อ เครื องหมายการค้ า และ/หรื อ ตราสัญ ลัก ษณ์ และ/หรื อ รู ป ภาพ และ/หรื อ
เครื องหมายอืนใดดังกล่าว โดยกองทุนรวมจะดําเนินการดังกล่าวให้ แล้ วเสร็ จภายใน 6
เดือนนับจากวันทีเซ็นทรัลพัฒ นา หรื อบุคคลหรื อนิติบุคคลทีเซ็นทรัลพัฒนาเสนอชือให้
ปฏิบตั ิหน้ าทีผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์แทนไม่ได้ เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุน
รวม

การถือหุ้นในเซ็นทรัล
พระราม 2

ตลอดระยะเวลาทีสัญญาเช่าเซ็นทรัลพระราม 2 ยังมีผลใช้ บงั คับ เซ็นทรัลพัฒนาตกลงจะ
ไม่ ขาย จํ า หน่ า ย โอนสิ ท ธิ หรื อ ก่ อ ภาระผูก พัน ใด ๆ ซึ งหุ้น ของเซ็ น ทรั ล พระราม 2 ที
เซ็นทรัลพัฒ นาถืออยู่ให้ แก่บุคคลหรื อนิติบุคคลใด ๆ โดยจะดํารงสัดส่วนการถื อหุ้นใน
เซ็นทรัลพระราม 2 ไว้ ในอัตราไม่ตํากว่าร้ อยละ 51 ของหุ้นทีมีสิทธิ ออกเสียงทังหมดของ
E
เซ็นทรัลพระราม 2 ตลอดระยะเวลาดังกล่าว

การควบคุมให้ มกี าร
ปฏิบัติตามสัญญา

เซ็นทรัลพัฒนาตกลงควบคุม ดูแลและดําเนินการใด ๆ ทีจําเป็ นในการป้องกันและเยียวยา
เพือให้ เซ็นทรัลพระราม 2 และ/หรื อบริ ษัทในเครื ออืนใดทีเป็ นเจ้ าของอสังหาริ มทรัพย์ ที
กองทุนรวมลงทุนในหรื อมีไว้ เพือหาประโยชน์ ปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดและเงือนไขในสัญญา
ทีบุคคลดังกล่าวเป็ นคู่สญ
ั ญากับกองทุนรวมอย่างเคร่ งครัด ซึงรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง
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สัญญาเช่าเซ็นทรัลพระราม 2 สัญญาซื Eอขายงานระบบ รวมถึงเอกสารและสัญญาอืนใดที
เกียวเนืองและเกียวกับการลงทุนของกองทุนรวมในอสังหาริ มทรัพย์ของเซ็นทรัลพัฒนา
และ/หรื อเซ็นทรัล พระราม 2 และ/หรื อบริ ษัททีเซ็นทรัลพัฒนามีอํานาจควบคุม โดยเฉพาะ
อย่างยิงเซ็นทรัลพัฒ นาจะใช้ ความพยายามอย่างสุดความสามารถในการป้องกันและ
เยียวยา (รวมถึงการให้ ความช่วยเหลือทางการเงินใด ๆ) เพือมิให้ เซ็นทรัลพระราม 2 ผิดนัด
กระทําการฝ่ าฝื นเงือนไข หรื อก่อให้ เกิดเหตุแห่งการเลิกสัญญา หรื อกระทําผิดข้ อสัญญาใด
ๆ ตามทีกําหนดไว้ ในสัญญาเช่าทีดินเนือE ที 90 ไร่ 2 งาน 9.3 ตารางวา ระหว่างเซ็นทรัล
พระราม 2 กับเจ้ าของทีดิน (สัญญาเช่าหลัก) จนเป็ นเหตุให้ กองทุนรวมต้ องใช้ สทิ ธิในการ
สวมสิทธิตามสัญญาเช่าหลักตลอดระยะเวลาทีกองทุนรวมยังคงลงทุนในหรื อมีไว้ ซึงสิทธิ
การเช่าช่วงในทีดินดังกล่าว
(1.5)

สรุ ปสาระสําคัญของสัญญาจํานําตราสารหลักประกัน

คู่สัญญา

กองทุนรวม เซ็นทรัลพัฒนาและเซ็นทรัลพระราม 2

ตราสารหลักประกัน

หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดทหารไทยธนรัฐ (TMBAM Treasury Money Fund) และ/หรื อ
หลักทรัพย์ และ/หรื อตราสารอืนใดที เป็ นทียอมรับของกองทุนรวม

เงือนไขการจํานํา

เซ็นทรัลพัฒ นา และ/หรื อเซ็นทรัลพระราม 2 ตกลงจํานําตราสารหลักประกันทีถืออยู่ใน
มูลค่าไม่น้อยกว่าผลรวมของค่าเช่าทีดินทีเซ็นทรัลพระราม 2 จะต้ องชําระแก่เจ้ าของทีดิน
ตามสัญญาเช่าหลักสําหรับระยะเวลา 24 เดือนข้ างหน้ า ไว้ แก่กองทุนรวม เพือประกันการ
เรี ยกเก็บเงินในกรณีทีกองทุนรวมจะต้ องชําระหนี Eใด ๆ ตามสัญญาเช่าหลักแทนเซ็นทรัล
พระราม Œ ทังนี
E E รวมถึงหนี Eค่าเช่าตามสัญ ญาเช่าหลักทีเซ็นทรัลพระราม 2 จะต้ องชําระ
ให้ แก่เจ้ าของทีดินตามสัญญาเช่าหลักซึงเป็ นจํานวนเทียบเท่ากับผลรวมค่าเช่าทีดิน 24
เดือน รวมทังค่
E าอุปกรณ์ ต่อไปนี Eด้ วย ได้ แก่ (1) ดอกเบี Eย (2) ค่าสินไหมทดแทนในการไม่
ชําระหนี E (3) ค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับจํานํา (4) ค่าใช้ จ่ายเพือรักษาทรัพย์ สินซึง
จํานํา (5) ค่าสินไหมทดแทนเพือความเสียหายอันเกิดแต่ความชํารุดบกพร่องแห่งทรัพย์สิน
จํานําซึงไม่เห็นประจักษ์

เงือนไขการปลดจํานํา

(1) ในกรณี ทีตราสารหลักประกันทีจํานําไว้ ตามสัญญานีคE รบกําหนดชําระเงินตามตรา
สาร กองทุนรวมตกลงทีจะปลดจํานําในตราสารหลักประกันฉบับนันภายในระยะเวลา
E
ทีเหมาะสมเพือให้ เซ็นทรัลพัฒนา และ/หรื อเซ็นทรัลพระราม 2 ได้ รับเงินตามตราสาร
หลักประกันในวันทีตราสารหลักประกันครบกํ าหนดชํ าระเงิน ทังE นี เE ซ็นทรัลพัฒ นา
และ/หรื อเซ็น ทรั ลพระราม 2 จะต้ อ งนํ าเอาตราสารหลักประกัน ฉบับใหม่มาจํ านํ า
แทนทีตราสารหลักประกันฉบับเดิมนันE อย่างน้ อย 1 วันทําการก่อนวันทีมีการปลด
จํานําตราสารหลักประกันฉบับเดิม ทังนี
E E เพือรักษามูลค่าหลักประกันตามสัญญานี E
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(2) ในการปลดจํานําตราสารหลักประกันตามสัญญานี E กองทุนรวมจะมีหนังสือปลดจํานํา
ต่างหาก หรื อสลักหลังในตราสารนันให้
E ปรากฏข้ อความว่าได้ ปลดจํานําให้ ก็ได้ รวมถึง
จัดทําหรื อลงนามในเอกสารหรื อตราสารใด ๆ อันเป็ นการเพิมเติม และส่งมอบตราสาร
นันให้
E แก่เซ็นทรัลพัฒนา และ/หรื อเซ็นทรัลพระราม 2 เพือให้ การปลดจํานําตราสาร
หลักประกันตามความของสัญญานี Eเป็ นไปโดยถูกต้ องและสมบูรณ์ตามกฎหมาย ทังนี
E E
ภายใน 5 วัน นับ จากวัน ทีเซ็น ทรั ลพัฒ นา และ/หรื อเซ็น ทรั ลพระราม 2 มีสิทธิ ต าม
กฎหมายทีจะร้ องขอให้ กองทุนรวมดําเนินการปลดจํานําตราสารหลักประกันตาม
สัญญาฉบับนี E หรื อนับแต่วนั ทีสัญญาฉบับนี Eสิ Eนผลใช้ บงั คับ
(3) ในกรณี ทีมีดอกผลใด ๆ เกิดขึ Eนจากตราสารหลักประกันทีได้ จํานําไว้ ตามสัญ ญานี E
หากเป็ นกรณี ทีเซ็นทรัลพระราม 2 ผิดนัดชําระหนี Eค่าเช่าทีกองทุนรวมได้ ชําระให้ แก่
เจ้ าของที ดิ น ตามสัญ ญาเช่ า หลัก ไปแทนเซ็ น ทรั ล พระราม 2 ตามข้ อ กํ าหนดและ
เงือนไขในสัญญาก่อตังสิ
E ทธิและการกระทําการซึงกองทุนรวมมีสิทธิบงั คับจํานําตรา
สารหลักประกันได้ กองทุนรวมจะมีสิทธิได้ รับดอกผลดังกล่าวโดยคํานวณนับตังแต่
E
วันทีเซ็นทรัลพระราม 2 ผิดนัดดังกล่าว ทังนี
E E กองทุนรวมจะนําดอกผลทีได้ รับดังกล่าว
ไปชําระหนี Eทีเซ็นทรัลพระราม 2 มีตอ่ กองทุนรวม และหากดอกผลดังกล่าวยังเหลืออยู่
จากการชําระหนี Eเท่าใด กองทุนรวมจะส่งคืนให้ แก่เซ็นทรัลพัฒนา และ/หรื อเซ็นทรัล
พระราม 2 ภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ทีกองทุนรวมได้ รับ หนังสือบอกกล่าวจาก
เซ็ น ทรั ล พัฒ นา และ/หรื อ เซ็ น ทรั ล พระราม 2 หากเป็ นกรณี ที นอกเหนื อ จากกรณี
ดังกล่าว เซ็นทรัลพัฒนา และ/หรื อเซ็นทรัลพระราม 2 มีสิทธิทีจะได้ รับดอกผลจากการ
ถือตราสารหลักประกันดังกล่าว
(4) หากเซ็นทรัลพัฒนา และ/หรื อเซ็นทรัลพระราม 2 ได้ รับดอกผลดังกล่าวไว้ เซ็นทรัล
พัฒนา และ/หรื อเซ็นทรัลพระราม 2 จะส่งมอบดอกผลดังกล่าวคืนให้ แก่กองทุนรวม
ตามสิทธิทีกองทุนรวมจะพึงได้ รับจากการถือตราสารหลักประกันภายใน 3 วันทําการ
นับแต่วนั ทีเซ็นทรัลพัฒนา และ/หรื อเซ็นทรัลพระราม 2 ได้ รับหนังสือบอกกล่าวจาก
กองทุนรวม
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2.8.2.2
(2.1)

โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3
สรุ ปสาระสําคัญของสัญญาเช่ าทีดินโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3

ผู้ให้ เช่ า

เซ็นทรัลพระราม 3

ผู้เช่ า

กองทุนรวม

ทรัพย์ สินทีเช่ า

ทีดินตามโฉนดเลขที 53132 และเลขที 53133 เลขทีดิน 379 และ 380 ตามลําดับตังอยู
E ่ที
ตําบลช่องนนทรี อําเภอยานนาวา กรุ งเทพมหานครมีเนื Eอทีรวมทังสิ
E Eนประมาณ 12 ไร่ 2 งาน
44.6 ตารางวา

ระยะเวลาการเช่ า

มีกําหนดระยะเวลานับตังแต่
E วนั จดทะเบียนสิทธิการเช่าตามสัญญาฉบับนี E จนถึงวันที 15
สิงหาคม 2578

สิทธิในการต่ ออายุ
สัญญาเช่ าเมือสัญญา
เช่ าครบกําหนด

เมื อครบกํ าหนดระยะเวลาการเช่าตามที ได้ ระบุไว้ ในสัญ ญาฉบับ นี E เซ็ น ทรัล พระราม 3
ยินยอมให้ คํามันแก่กองทุนรวม โดยจะให้ กองทุนรวมมีสิทธิต่ออายุสญ
ั ญาเช่าได้ อีก 2 ครังE
โดยในแต่ละครังE จะมีช่วงระยะเวลาการเช่าครังE ละ 30 ปี

เงือนไขในการต่ ออายุ
สัญญาเช่ าเมือสัญญา
เช่ าครบกําหนด

(1) หากกองทุนรวมประสงค์จะใช้ สิทธิ ในการเช่าทรัพย์สินทีเช่าต่อไป กองทุนรวมจะต้ อง
แจ้ งให้ เซ็นทรัลพระราม 3 ทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร ก่อนวันครบกํ าหนด
ระยะเวลาการเช่าของระยะเวลาการเช่าดังกล่าว ทังE นี E การทีกองทุนรวมมิได้ แจ้ งให้
เซ็นทรัลพระราม 3 ทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรถึงการใช้ สิทธิ ในการต่ออายุ
สัญญาไม่วา่ ครังE ใด ๆ ภายในกําหนดระยะเวลาดังกล่าวข้ างต้ น มิให้ ถือว่าเป็ นการสละ
สิทธิของกองทุนรวมในการใช้ สทิ ธิตอ่ อายุสญ
ั ญาภายใต้ สญ
ั ญาข้ อนี Eไม่วา่ ในครังE ใด ๆ
(2) เพือเป็ นการตอบแทนการให้ คาํ มันของเซ็นทรัลพระราม 3 ดังกล่าว กองทุนรวมได้ ตกลง
วางเงิ นมัดจํ าไว้ แก่เซ็นทรัลพระราม 3 สําหรับการใช้ สิทธิ ต่ออายุสญ
ั ญาเช่าภายใน
ระยะเวลาทีกําหนดข้ างต้ น ซึงหากกองทุนรวมใช้ สิทธิในการต่ออายุสญ
ั ญาเช่า ให้ ถือ
ว่าเงินมัดจําดังกล่าวเป็ นอัตราค่าเช่าสําหรับระยะเวลาการเช่านันE ๆ หากกองทุนรวมไม่
ใช้ สิทธิในการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าสําหรับระยะเวลาการเช่าใด ๆ กองทุนรวมยินยอมให้
เซ็นทรัลพระราม 3 ริ บมัดจําทังจํ
E านวนทีเหลืออยู่ทงหมด
ัE
แต่หากกองทุนรวมไม่ได้ ใช้
สิทธิ ในการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าโดยไม่ใช่ความผิดของกองทุนรวม เซ็นทรัลพระราม 3
ยินยอมจะคืนเงินมัดจําในจํานวนทีเหลืออยูท่ งจํ
ั E านวน

ค่ าเช่ า

(1) กองทุนรวมได้ ชําระค่าเช่าทรัพย์สนิ ทีเช่าทังจํ
E านวนในวันจดทะเบียนสัญญาฉบับนี E
(2) กองทุนรวมได้ วางเงินมัดจําไว้ ให้ แก่เซ็นทรัลพระราม 3 ในวันจดทะเบียนเพือเป็ นการ
ตอบแทนการทีเซ็นทรัลพระราม 3 ยินยอมให้ คํามันแก่กองทุนรวมในการต่อระยะเวลา
การเช่าได้ อีก 2 ครังE ๆ ละ 30 ปี ตามรายละเอียดทีได้ ระบุไว้ ในสัญญา ทังนี
E E ให้ ถือว่าเงิน
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มัดจําตามจํานวนทีกําหนดไว้ นนเป็
ั E นค่าเช่าตามทีกําหนดไว้ ในข้ อนี Eด้ วยเมือกองทุนรวม
ได้ ใช้ สิทธิในการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าในแต่ละช่วงเวลาทีกําหนดไว้ ในสัญญาฉบับนี E โดย
ให้ ถือว่ากองทุนรวมได้ ชําระค่าเช่าทังE จํ านวนในวันจดทะเบียนของการเช่าในแต่ละ
ช่วงเวลานันE ๆ
หน้ าทีของกองทุนรวม

(1) กองทุนรวมตกลงจะบํารุงรักษา ซ่อมแซม และปรับปรุงทรัพย์สนิ ทีเช่าหรื อกระทําการใด
ๆ ทังE ปวง เพื อให้ ท รั พ ย์ สิ น ที เช่ า อยู่ในสภาพที ดี หรื อ เหมาะสมแก่ ก ารใช้ งานตาม
วัตถุประสงค์ดงั ทีระบุไว้ ในสัญญานี Eตลอดระยะเวลาการเช่า ด้ วยค่าใช้ จ่ายของกองทุน
รวม
(2) กองทุนรวมจะไม่ทําการก่อสร้ างสิงปลูกสร้ างหรื อส่วนควบใด ๆ ในทรัพย์สินทีเช่า และ
จะไม่ทําการแก้ ไขดัดแปลงส่วนใด ๆ ของทรัพย์สนิ ทีเช่าอันเป็ นการทําให้ ทรัพย์สนิ ทีเช่า
ได้ รับความเสียหาย หรื อเปลียนแปลงในสาระสําคัญของทรัพย์สินทีเช่า เว้ นแต่ได้ รับ
ความยินยอมล่วงหน้ าเป็ นหนังสือจากเซ็นทรัลพระราม 3 ทังนี
E E เซ็นทรัลพระราม 3 จะ
พิจารณาการให้ ความยินยอมดังกล่าวอย่างไม่ชักช้ า และจะไม่ปฏิเสธการให้ ความ
ยินยอมโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร โดยให้ สว่ นทีก่อสร้ าง ต่อเติม แก้ ไข ดัดแปลง สิงปลูก
สร้ างดังกล่าวเป็ นส่วนควบกับทรัพย์สนิ ทีเช่า
(3) ตลอดระยะเวลาทีสัญ ญาฉบับนียE งั มีผลใช้ บังคับอยู่ กองทุนรวมยินยอมให้ เซ็นทรั ล
พระราม 3 บริ ษัท สรรพสินค้ ารัชดานนทรี ย์ จํากัด และผู้เช่าพื Eนทีในอาคารศูนย์การค้ า
รายอืนทีมิใช่ผ้ ูเช่าช่วงทรัพ ย์ สิน ทีเช่าตามสัญ ญานีใE ช้ พื นE ทีจอดรถ ถนนรอบอาคาร
ศูนย์การค้ าและพื Eนทีทีเกียวข้ องของอาคารศูนย์การค้ าซึงเป็ นทรัพย์สนิ ทีเช่าของกองทุน
รวม โดยให้ ถือเป็ นพื Eนทีเพือประโยชน์ร่วมกัน

หน้ าทีของเซ็นทรัล
พระราม 3

ตลอดระยะเวลาตามสัญญาฉบับนี E เซ็นทรัลพระราม 3 จะดํารงไว้ ซงอั
ึ ตราส่วนของหนี Eสินต่อ
ส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) ในงบการเงินของเซ็นทรัลพระราม 3 ทีได้ ผา่ นการ
ตรวจสอบหรื อสอบทานโดยผู้สอบบัญชีแล้ วเป็ นอัตราส่วนไม่เกิน 3:1 เว้ นแต่กองทุนรวมจะ
ยินยอมเป็ นประการอืน
ในการนี E เซ็นทรัลพระราม 3 ตกลงส่งมอบงบการเงินของเซ็นทรัลพระราม 3 ให้ แก่กองทุน
รวมภายใน 45 วันนับแต่วนั สิ Eนไตรมาส (งบภายใน) หรื อส่งมอบงบการเงินสิ Eนสุด ณ วันทํา
การสุด ท้ ายของปี บัญ ชี ที ได้ ผ่า นการตรวจสอบหรื อ สอบทานโดยผู้ส อบบัญ ชี แล้ วให้ แ ก่
กองทุน รวมภายใน 7 วัน ทีเซ็น ทรั ลพระราม 3 ได้ รับงบการเงิ น ดังกล่าวจากผู้ส อบบัญ ชี
แล้ วแต่กรณี
โดยทีเพือประโยชน์ของข้ อนี E
“ส่ วนของผู้ถือหุ้ น ” หมายถึงส่วนของผู้ถือหุ้นทังหมดที
E
ปรากฏในงบการเงินทีตรวจสอบ
หรื อสอบทานโดยผู้สอบบัญ ชี ซึงรวมถึงทุนชํ าระแล้ วกํ าไรสะสมทังE ที จัด สรรและยังไม่ได้
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จัดสรรส่วนเกินทุนต่าง ๆ เช่นส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ถาวรส่วนเกินทุน (ตํากว่า
ทุน) จากการเปลียนแปลงมูลค่าของเงินทุนเป็ นต้ นโดยไม่รวมถึงผลกระทบจากหนี Eสินภาษี
เงินได้ รอการตัดบัญชีซงรั
ึ บรู้ในงบการเงินของเซ็นทรัลพระราม 3
“หนีส1 ินสุทธิ” หมายถึงหนี Eสินทังหมดที
E
ปรากฏในงบการเงินทีตรวจสอบหรื อสอบทานโดย
ผู้สอบบัญชีซึงรวมถึงเงินกู้ยืมจากธนาคารสถาบันการเงินอืน ๆ ภาษี ค้างชําระและเงินค้ าง
ชําระกับเจ้ าหนี Eรายอืนภาระคํ Eาประกัน อาวัล หรื อก่อภาระผูกพันอืนในลักษณะเดียวกัน
ให้ แก่บุคคลหรื อนิติบคุ คลอืน ๆ หักด้ วย (1) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ซึงรวมถึง
ตัŽว เงิ น ฝากสถาบัน การเงิ น ) (2) รายได้ รั บ ล่ว งหน้ า (Unearned Income) ของเซ็ น ทรั ล
พระราม 3
คํารับรองของเซ็นทรัล
พระราม 3

(1) ตลอดระยะเวลาตามสัญญาเช่านี E เซ็นทรัลพระราม 3 จะไม่ขาย จําหน่าย หรื อโอนด้ วย
วิธีการใด ๆ ซึงกรรมสิทธิUในทรัพย์สนิ ทีเช่าให้ แก่บคุ คลใด ๆ
(2) ตลอดระยะเวลาตามสัญญาฉบับนี E เซ็นทรัลพระราม 3 ตกลงจะไม่ โอน จําหน่าย หรื อ
ก่อภาระผูกพัน หรื อก่อให้ เกิดสิทธิ อืนใดในทรัพย์สินทีเช่า ซึงเป็ นการทําให้ เสือมสิทธิ
หรื อรอนสิทธิของกองทุนรวมในการใช้ ทรัพย์สนิ ทีเช่าตามสัญญาฉบับนี E

หลักประกันการปฏิบัติ เพื อเป็ นการประกัน การปฏิ บัติ ห น้ า ทีใด ๆ ตามที ได้ กํ าหนดไว้ ภายใต้ สญ
ั ญาเช่ าฉบับ นี E
ตามสัญญา
เซ็นทรัลพระราม 3 ตกลงจะจัดให้ มีหลักประกัน โดยการจดทะเบียนจํานองทรัพย์สินทีเช่า
แก่กองทุนรวมเพือประกันการชําระหนี E การปฏิบตั ิตามสัญญานี E และค่าเสียหายใด ๆ ทีอาจ
เกิดมีขึ Eนเนืองจากการไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาฉบับนี E รวมทังค่
E าขาดประโยชน์จากการทีกองทุน
รวมไม่สามารถใช้ ทรัพย์สนิ ทีเช่าในการหาผลประโยชน์ตามวัตถุประสงค์แห่งสัญญาฉบับนี E
ในกรณีทีมีเหตุผิดนัดโดยเซ็นทรัลพระราม 3 ตามทีระบุไว้ ในสัญญาฉบับนี E และกองทุนรวม
ไม่ ส ามารถใช้ สิ ท ธิ ซื อE ทรั พ ย์ สิ น ที เช่ า ได้ หรื อ กรณี ที กองทุ น รวมพิ จ ารณาประกอบกั บ
ความเห็นทางกฎหมายจากสํานักงานกฎหมายทีเป็ นทียอมรับโดยทัวไปอย่างน้ อย 2 ราย
แล้ วเห็นว่าการใช้ สิทธิในการซื Eอทรัพย์สินทีเช่าดังกล่าวมีความเสียงทีกองทุนรวมจะถูกเพิก
ถอนการซื Eอขายได้ เซ็นทรัลพระราม 3 ยินยอมให้ กองทุนรวมบังคับหลักประกันทีให้ ไว้ เพือ
ชํ าระหนี ทE ีคงค้ าง รวมถึ งค่าเสียหายใดที กองทุน รวมได้ รับ เนื องจากการผิด สัญ ญาของ
เซ็นทรัลพระราม 3
การโอนสิทธิการเช่ า
และการให้ เช่ า

เว้ นแต่เซ็นทรัลพระราม 3 จะให้ ความยินยอมเป็ นประการอืน ภายในระยะเวลาการเช่าตาม
สัญญาฉบับนี E กองทุนรวมจะไม่นําสิทธิการเช่าทรัพย์สินทีเช่านี Eไม่ว่าทังหมดหรื
E
อบางส่วน
ออกให้ เช่าช่วงแก่บคุ คลใด ๆ หรื อให้ บคุ คลใด ๆ เข้ ามาอยูแ่ ทน หรื อก่อให้ เกิดภาระผูกพันใด
ๆ ทีทําให้ บุคคลอืนมีสิทธิ เข้ ามาใช้ ประโยชน์ ในทรัพย์ สินทีเช่า หรื อโอนสิทธิ การเช่าไม่ว่า
ทังหมดหรื
E
อแต่บางส่วนให้ แก่บคุ คลใด ๆ
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เหตุผดิ นัดหรือเหตุแห่ ง ในกรณีทีเกิดเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึงตามทีระบุในกรณีดงั ต่อไปนี E
การเลิกสัญญา
(1) ในกรณี ทีเซ็น ทรัลพระราม 3 ฝ่ าฝื นหรื อไม่ป ฏิ บัติ ตามข้ อ ตกลงทีระบุไว้ ในสัญ ญานี E
สัญญาเช่าอาคาร หรื อสัญญาเช่าพื Eนที หรื อสัญญาจํานอง หรื อผิดคํารับรองทีให้ ไว้ ใน
สัญญานี E และเซ็นทรัลพระราม 3 ไม่สามารถดําเนินการแก้ ไขและปฏิบตั ิให้ ถกู ต้ องตาม
สัญญาภายใน 60 วันนับจากวันทีได้ รับแจ้ งหรื อทราบถึงเหตุแห่งการผิดสัญญานันE หรื อ
ภายในระยะเวลาใด ๆ ทีคูส่ ญ
ั ญาได้ ตกลงกัน
(2) ในกรณี ทีเซ็นทรัลพระราม 3 ปฏิบัติผิดเงือนไขของสัญ ญากู้ยืมเงิน หรื อภาระผูกพัน
หรื อภาระหนี Eสินอืนใดกับบุคคลใด ๆ ก็ตาม ซึงรวมกันมีมลู ค่าเกินกว่ากึงหนึงของมูลค่า
ของส่วนของผู้ถือหุ้นของเซ็นทรัลพระราม 3 และเซ็นทรัลพระราม 3 ไม่สามารถแก้ ไข
เหตุดงั กล่าวให้ เสร็ จสิ Eนภายใน 180 วันนับจากวันทีทราบหรื อมีเหตุอนั ควรทราบถึง
เหตุการณ์ดงั กล่าว เว้ นแต่เซ็นทรัลพระราม 3 สามารถพิสจู น์และยืนยันเป็ นลายลักษณ์
อักษรจนเป็ นที พอใจแก่ ก องทุนรวมได้ ว่าการผิ ดนัด ดังกล่า วไม่มี ผลกระทบอย่างมี
นัยสําคัญต่อฐานะทางการเงินของเซ็นทรัลพระราม 3 ซึงจะนําเซ็นทรัลพระราม 3 ไปสู่
สภาวะล้ ม ละลาย และการผิ ด นัด ดัง กล่า วไม่ มี ผ ลกระทบต่อ การใช้ สิ ท ธิ ใด ๆ ของ
กองทุนรวมตามสัญญาฉบับนี E
(3) ในกรณีทีเซ็นทรัลพระราม 3 ถูกศาลสังพิทกั ษ์ ทรัพย์ หรื อถูกศาลสังให้ ล้มละลาย หรื อ
อยู่ในขันE ตอนการเลิ ก บริ ษั ท การชํ า ระบัญ ชี หรื อ มี ก ารร้ องขอให้ ฟืEน ฟู กิ จ การของ
เซ็นทรัลพระราม 3 ต่อศาลหรื อหน่วยงานราชการทีเกียวข้ อง ซึงกองทุนรวมเห็นว่ามี
ผลกระทบต่อความสามารถของเซ็นทรัลพระราม 3 ในการชําระหนี E หรื อปฏิบัติตาม
สัญญานี E
(4) ในกรณีทีเซ็นทรัลพระราม 3 ไม่สามารถดํารงอัตราส่วนหนี Eสินต่อส่วนของผู้เป็ นเจ้ าของ
ตามทีกํ าหนดไว้ ในสัญ ญาฉบับนี E และไม่สามารถแก้ ไขเหตุดังกล่าวภายใน 180 วัน
หรื อไม่สามารถพิสจู น์ให้ กองทุนรวมยอมรับได้ ว่าไม่มีเหตุทีเป็ นผลกระทบต่อสถานะ
ของเซ็นทรัลพระราม 3 กองทุนรวมมีสทิ ธิเลิกสัญญาฉบับนี Eได้ ทนั ที
(5) ในกรณีทีกองทุนรวมฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงทีระบุไว้ ในสัญญานี E หรื อผิดคํา
รับรองทีให้ ไว้ ในสัญญานี E และกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการแก้ ไข และปฏิบตั ิให้
ถูกต้ องตามสัญญาภายใน 60 วันนับจากวันทีได้ รับแจ้ งหรื อทราบถึงเหตุแห่งการผิด
สัญญานันE หรื อภายในระยะเวลาใด ๆ ทีคู่สญ
ั ญาได้ ตกลงกัน เว้ นแต่ในกรณี ทีการไม่
ปฏิบัติตามข้ อตกลงหรื อเงือนไขที ระบุไว้ ในสัญ ญาฉบับนีเE ป็ นผลเนืองมาจากการที
เซ็นทรัลพัฒนา ในฐานะผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ไม่ปฏิบตั ิหน้ าทีตามทีกําหนดไว้ ใน
สัญญาแต่งตังผู
E ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์หรื อโครงการจัดการกองทุนรวม
(6) เมือครบกําหนดระยะเวลาการเช่าทรัพย์สนิ ทีเช่าตามสัญญาฉบับนี E
(7) คูส่ ญ
ั ญาตกลงเลิกสัญญา
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(8) (ก) ในกรณีทีมีการเลิกกองทุนรวมตามรายละเอียดทีกําหนดในโครงการ และกองทุน
รวมได้ แจ้ งให้ เซ็นทรัลพระราม 3 ทราบถึงการเลิกกองทุนรวมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
แล้ ว
(ข) กรณีทีผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติให้ เลิกโครงการ โดยในการลงมติดงั กล่าวมีเซ็นทรัล
พัฒ นา และบุค คลที เกี ยวข้ อ งร่ วมกัน ลงมติ ให้ เลิก กองทุน รวม(ทังE นี E “บุ ค คลที
เกียวข้ อ ง” หมายถึง บุคคลทีเกี ยวข้ องกับผู้ถือหน่วยลงทุนตามทีกํ าหนดไว้ ใน
ประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. ที สน. 8/2544 เรื อง บุคคลทีเกียวข้ องกับผู้ถือหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิเรี ยกร้ อง ฉบับลงวันที 5 กุมภาพันธ์
2544 และทีมีการแก้ ไขเพิมเติม (ถ้ ามี))
(9) ในกรณีทีมีกฎหมาย หรื อคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสํานักงาน ก.ล.ต. มีคําสังให้ เลิก
กองทุนรวมโดยไม่ใช่ความผิดของเซ็นทรัลพระราม 3 และกองทุนรวมได้ แจ้ งให้ เซ็นทรัล
พระราม 3 ทราบถึงการเลิกกองทุนรวมเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรแล้ ว โดยทีคู่สญ
ั ญาทังE
สองฝ่ ายมีหน้ าทีร่ วมกันและได้ ใช้ ความพยายามอย่างเต็มทีร่ วมกันเพือไม่ให้ สญ
ั ญา
ฉบับนี Eระงับโดยผลจากการเปลียนแปลงของกฎหมาย หรื อจากคําสังของหน่วยงานใด
ๆ ของรัฐ เท่าทีไม่ขดั ต่อกฎหมายหรื อคําสังของหน่วยงานใด ๆ ของรัฐทีมีผลใช้ บงั คับ
อยู่ในขณะนันE เช่น การจัดตังหรื
E อจัดหาบุคคลใด ๆ มารับโอนสิทธิและหน้ าทีทีกองทุน
รวมมีอยูต่ ามสัญญาฉบับนี Eแล้ วก็ตาม2
(10) เซ็ นทรั ลพระราม 3 ได้ หยุด ประกอบกิ จการทังE หมด หรื อบางส่วนที สํา คัญ ซึงทํ าให้
กองทุนรวมไม่สามารถใช้ ประโยชน์จากทรัพย์สนิ ทีเช่าได้ อย่างมีนยั สําคัญ
(11) ในกรณีทีทรัพย์สินทีเช่าตกอยู่ภายใต้ เขตเวนคืน หรื อเขตสงวน หรื อเขตสํารวจเพือการ
เวนคืน ตามประกาศหรื อกฎหมายอันเกียวกับการเวนคืนหรื อกฎหมายอืน ๆ
ผลของการผิดนัดหรือ (1) ในกรณีทีเกิดเหตุผิดนัดหรื อเหตุแห่งการเลิกสัญญาดังต่อไปนี E
ผลอันเกิดจากเหตุแห่ ง
(ก) ในกรณีทีเซ็นทรัลพระราม 3 ฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงทีระบุไว้ ในสัญญานี E
การเลิกสัญญา
สัญ ญาเช่ า อาคาร หรื อ สัญ ญาเช่ า พื นE ที หรื อ ผิ ด คํ า รั บ รองที ให้ ไว้ ในสัญ ญานี E
(เฉพาะกรณี ที มี ผ ลกระทบต่ อ การใช้ ประโยชน์ และ/หรื อ ความสมบู ร ณ์ ท าง
กฎหมายในสิทธิการเช่าทรัพย์สนิ ทีเช่าของกองทุนรวมตามสัญญาดังกล่าวอย่างมี
นัยสําคัญ รวมถึงการไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาในข้ อทีเกียวกับการให้ หลักประกันการ
ปฏิบตั ิตามสัญญาตามทีระบุไว้ ในสัญญาฉบับนี E รวมทังการประกั
E
นภัย ทรัพย์สนิ ที
เช่าเสียหายหรื อถูกทําลาย การให้ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญ ญา และการ

2

หมายเหตุ: กองทุนรวมได้ รับความยินยอมจากเซ็นทรัลพระราม 3 ในการโอนสิทธิ การเช่าตามสัญญาฉบับนีใE ห้ แก่กองทรัสต์แล้ วเมือเดือน
ตุลาคม 2560 โดยจะไม่ให้ ถือว่าการทีสํานักงาน ก.ล.ต. มีคําสังให้ เลิกกองทุนรวมเนืองจากการแปลงสภาพเป็ นเหตุผิดนัดตามสัญญาฉบับนี E
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เสนอสิทธิ ในการเช่าพื Eนทีแก่กองทุนรวมก่อน ตามทีระบุไว้ ในสัญญาเช่าอาคาร
และสัญญาเช่าพื Eนที)
(ข) ในกรณี ที เซ็น ทรั ล พระราม 3 ปฏิ บัติผิ ด เงื อนไขของสัญ ญากู้ยื ม เงิ น หรื อภาระ
ผูกพัน หรื อภาระหนี Eสินอืนใดกับบุคคลใด ๆ และเซ็นทรัลพระราม 3 ถูกศาลสัง
พิทกั ษ์ ทรัพย์ หรื อถูกศาลสังให้ ล้มละลาย หรื ออยู่ในขันตอนการเลิ
E
กบริ ษัท การ
ชําระบัญชี หรื อมีการร้ องขอให้ ฟืนE ฟูกิจการ รวมทังในกรณี
E
ทีเซ็นทรัลพระราม 3 ไม่
สามารถดํารงอัตราส่วนหนี Eสินต่อส่วนของผู้เป็ นเจ้ าของได้ และในกรณีทีเซ็นทรัล
พระราม 3 ได้ หยุดประกอบกิจการทังหมด
E
หรื อบางส่วนทีสําคัญ ซึงทําให้ กองทุน
รวมไม่สามารถใช้ ประโยชน์จากทรัพย์สนิ ทีเช่าได้ อย่างมีนยั สําคัญ
(ค) ในกรณี ทีเซ็นทรัลพระราม 3 ไม่ทําการจดทะเบียนต่ออายุสญ
ั ญาเช่าให้ กองทุน
รวมตามคํามันทีได้ ให้ ไว้ ในสัญญานี E สัญญาเช่าอาคาร หรื อสัญญาเช่าพื Eนที ให้
แล้ วเสร็ จภายในระยะเวลาทีได้ กําหนดไว้ ในสัญญาดังกล่าวได้ โดยไม่ได้ เกิดจาก
การทีกองทุนรวมไม่ปฏิบตั ิหน้ าที หรื อปฏิบตั ิหน้ าทีตามสัญญาดังกล่าวผิดพลาด
เซ็นทรัลพระราม 3 ยินยอมให้ สิทธิแก่กองทุนรวม (หรื อบุคคลอืนใดตามทีกองทุนรวม
กําหนดโดยได้ รับความเห็นชอบจากเซ็นทรัลพระราม 3) ในการซื Eอทรัพย์สินทีเช่าและ
อาคารศู น ย์ ก ารค้ าโครงการเซ็ น ทรั ล พลาซา พระราม 3 ในส่ว นที อยู่ ภ ายใต้ สิ ท ธิ
ครอบครองของกองทุนรวมตามสัญญาฉบับนี E สัญญาเช่าอาคาร และสัญญาเช่าพื Eนที
ในขณะที มี ก ารใช้ สิ ท ธิ ดัง กล่า วจากเซ็ น ทรั ล พระราม 3 เพื อเป็ นกรรมสิ ท ธิU ร่ว มกัน
ระหว่างกองทุน รวมกับ เซ็นทรัล พระราม 3 ตามสัดส่วนการครอบครองพื นE ทีอาคาร
ศูนย์การค้ าโครงการเซ็นทรัลพลาซา รัชดา-พระราม 3 ณ เวลาทีกองทุนรวมใช้ สิทธิใน
การซื Eอดังกล่าว โดยกองทุนรวมจะแจ้ งการใช้ สทิ ธิซื Eอทรัพย์สินทีเช่าให้ เซ็นทรัลพระราม
3 ทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
หากการใช้ สทิ ธิทีจะซื Eอดังกล่าวไม่สามารถดําเนินการให้ แล้ วเสร็ จได้ ภายในระยะเวลา
45 วัน โดยมิใช่ความผิดของกองทุนรวม หรื อกรณีทีกองทุนรวมพิจารณาประกอบกับ
ความเห็นทางกฎหมายจากสํานักงานกฎหมายทีเป็ นทียอมรับโดยทัวไปอย่างน้ อย 2
รายแล้ วเห็นว่าการใช้ สิทธิดงั กล่าวอาจก่อให้ เกิดความเสียงแก่กองทุนรวมในการทีจะ
ถูก เพิ ก ถอนการซื อE ขายดัง กล่า วได้ ภ ายหลัง กองทุ น รวมสงวนสิ ท ธิ บัง คับ จํ า นอง
ทรัพย์สินทีเช่าตามเงือนไขเกียวกับการให้ หลักประกันการปฏิบตั ิตามสัญญาตามทีระบุ
ไว้ ในสัญ ญาฉบับนี E สัญ ญาเช่าอาคาร และสัญ ญาเช่าพืนE ที ทังE นี E เพื อชดเชยค่าเช่า
ทรัพย์สินทีเช่าทีคงเหลือ เงินมัดจํา รวมถึงเงินหรื อผลประโยชน์อืนใดทีเซ็นทรัลพระราม
3 ได้ รับไว้ ในนามกองทุนรวมให้ แก่กองทุนรวม ตามสัดส่วนของระยะเวลาการเช่าที
เหลืออยู่ รวมถึงค่าเสียหาย และ/หรื อค่าใช้ จ่ายอืนใดอันเกิดจากการทีมีเหตุผิดนัดนันE
เกิ ดขึ Eน โดยการคํานวณค่าเสียหายในเบือE งต้ นให้ ใช้ ฐานในการคํานวณจากค่าขาด
ประโยชน์จากการทีกองทุนรวมไม่สามารถใช้ ทรัพย์สินทีเช่าตามสัญญาฉบับนี E สัญญา
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เช่าอาคาร และสัญญาเช่าพื Eนทีได้ ตามระยะเวลาทีกําหนดไว้ ในสัญญาดังกล่าว รวมถึง
การใช้ สิท ธิ ในการต่อ สัญ ญาฉบับ นี ดE ้ ว ย ซึงจะอ้ า งอิ ง จากรายงานการประเมิ น ค่ า
ทรัพย์สินทีเช่าครังE ล่าสุด ซึงจัดทําโดยบริ ษัทประเมินค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมทีอยู่
ในบัญชีรายชือทีได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.
คู่สญ
ั ญาทังสองฝ่
E
ายตกลงให้ คํานวณราคาในการใช้ สิทธิ ซื Eอทรัพย์สินดังกล่าวข้ างต้ น
จากมูลค่าการเช่าทีกองทุนรวมชําระไว้ ลว่ งหน้ าทีคงเหลือตามสัดส่วนระยะเวลาการ
เช่าทีเหลืออยู่ รวมทังE เงินมัดจําทีกองทุนรวมได้ ชําระให้ แก่เซ็นทรัลพระราม 3 (ถ้ ามี)
และให้ ก องทุน รวมชํ า ระราคาค่ า ซื อE ทรั พ ย์ สิ น ดังกล่า ว โดยการหัก กลบลบหนี กE ับ
เซ็นทรัลพระราม 3 ตามมูลค่าดังกล่าว โดยกองทุนรวมไม่ต้องชําระเงินค่าซื Eอทรัพย์สิน
เพิมเติมแต่อย่างใด
ภายหลังจากการใช้ สิทธิในการซื Eอทรัพย์สนิ ข้ างต้ น หากกองทุนรวมมีความประสงค์จะ
ซื Eอพื Eนทีในอาคารศูนย์การค้ าในส่วนทีเหลือทีมิใช่ทรัพย์สินทีเช่าตามสัญญาฉบับนี Eใน
ขณะนันE (ซื อE ทังE หมด) และกองทุน รวมสามารถระดมทุน เพื อชํ า ระราคาทรั พ ย์ สิ น
ดังกล่าวได้ คูส่ ญ
ั ญาตกลงให้ ซื Eอขายทรัพย์สินดังกล่าว ในราคาทีคู่สญ
ั ญาทังสองฝ่
E
าย
จะได้ ตกลงกันโดยอ้ างอิงจากราคาประเมินเฉลียตามทีผู้ประเมินราคาอย่างน้ อย 2 ราย
ทีคูส่ ญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายเสนอกําหนดซึงผู้ประเมินราคาดังกล่าวจะต้ องเป็ นผู้ประเมินราคา
ทีมีชืออยู่ในบัญชีรายชือทีได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. และคู่สญ
ั ญาแต่
ละฝ่ ายมีสิทธิ เสนออย่างน้ อยฝ่ ายละ 1 ราย แต่อย่างไรก็ตาม ราคาทีจะซื Eอดังกล่าว
จะต้ องไม่สงู กว่าทีได้ จากรายงานประเมินค่าตําสุดเกินร้ อยละ 20 ของราคาทีได้ จาก
รายงานการประเมิน ค่าดังกล่าว เว้ นแต่ก ฎ ประกาศหรื อข้ อกํ าหนดของสํา นัก งาน
ก.ล.ต. จะกําหนดเป็ นอย่างอืน
บรรดาค่า ธรรมเนี ย ม ค่า ใช้ จ่ า ย และภาษี อ ากรที เกี ยวข้ อ งกับ การจดทะเบี ย นโอน
กรรมสิทธิUในทรัพย์สนิ ดังกล่าว กองทุนรวมจะเป็ นผู้รับผิดชอบทังสิ
E Eน เว้ นแต่ภาษี เงินได้
นิติบคุ คลและภาษี ธุรกิจเฉพาะ (ถ้ ามี) เซ็นทรัลพระราม 3 จะเป็ นผู้รับผิดชอบเอง
(2) ในกรณี ทีเซ็น ทรั ลพระราม 3 ฝ่ าฝื นหรื อไม่ป ฏิ บัติ ตามข้ อตกลงที ระบุไว้ ในสัญ ญานี E
สัญญาเช่าอาคาร หรื อสัญญาเช่าพื Eนที หรื อสัญญาจํานอง หรื อผิดคํารับรองทีให้ ไว้ ใน
สัญญานี E และเหตุการณ์ดงั กล่าวมิได้ เป็ นผลจากการทีกองทุนรวมไม่ปฏิบตั ิหน้ าทีหรื อ
ปฏิบตั ิหน้ าทีผิดพลาด หรื อปฏิบตั ิบกพร่ องต่อหน้ าทีตามสัญญาฉบับนี E กองทุนรวมจะ
เรี ยกค่าเสียหายจากเซ็นทรัลพระราม 3 จากเหตุดงั กล่าว และไม่มีผลทําให้ สญ
ั ญาฉบับ
นี Eสิ Eนสุดลง
(3) ในกรณีทีกองทุนรวมฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงทีระบุไว้ ในสัญญานี E หรื อผิดคํา
รับรองทีให้ ไว้ ในสัญญานี E และเหตุการณ์ ดงั กล่าวมิได้ เป็ นผลจากการทีเซ็นทรัลพัฒนา
(หรื อ บุ ค คลหรื อ นิ ติ บุ ค คลที เซ็ น ทรั ล พั ฒ นาเสนอชื อให้ ปฏิ บั ติ ห น้ าที ผู้ บริ ห าร
อสังหาริ มทรัพย์แทน) ในฐานะผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวม ไม่ปฏิบตั ิหน้ าที
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หรื อปฏิบตั ิหน้ าทีผิดพลาด หรื อปฏิบตั ิบกพร่ องต่อหน้ าที เซ็นทรัลพระราม 3 จะเรี ยก
ค่าเสียหายจากกองทุนรวมเนืองจากเหตุดงั กล่าว โดยให้ ถือว่าไม่มีผลทําให้ สญ
ั ญา
ฉบับนี Eสิ Eนสุดลง
(4) ในกรณีทีครบกําหนดระยะเวลาการเช่าทรัพย์สินทีเช่าตามสัญญาฉบับนี E คู่สญ
ั ญาตก
ลงเลิกสัญญา หรื อมีการเลิกกองทุนรวมตามรายละเอียดทีกําหนดในโครงการ หรื อใน
กรณี ที มีกฎหมาย หรื อคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสํานักงาน ก.ล.ต. มีคําสังให้ เลิก
กองทุนรวม ให้ ถือว่าสัญ ญาฉบับนี Eสิ Eนสุดลง โดยทีคู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายไม่มีสิทธิ เรี ยก
ค่าเสียหาย ค่าใช้ จ่าย หรื อเงินหรื อประโยชน์ตอบแทนอืนใดจากคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึง
ได้ เว้ นแต่คสู่ ญ
ั ญาจะตกลงกันเป็ นอย่างอืน
(5) ในกรณี ทีผู้ถือหน่วยลงทุน มีมติให้ เลิกโครงการ โดยในการลงมติดังกล่าวมีเซ็นทรั ล
พัฒนา และบุคคลทีเกียวข้ องร่ วมกันลงมติให้ เลิกกองทุนรวม ให้ ถือว่าสัญญาฉบับนี E
สิ Eนสุดลง โดยทีเซ็นทรัลพระราม 3 จะต้ องชําระคืนค่าเช่าทรัพย์สนิ ทีเช่าคงเหลือ เงินมัด
จํา รวมถึงเงินหรื อผลประโยชน์อืนใดทีเซ็นทรัลพระราม 3 ได้ รับไว้ ในนามกองทุนรวม
ให้ แก่กองทุนรวม ตามสัดส่วนของระยะเวลาการเช่าทีเหลืออยู่ รวมถึงค่าขาดประโยชน์
จากการทีกองทุนรวมไม่สามารถใช้ ประโยชน์ซงทรั
ึ พย์สนิ ทีเช่าตามระยะเวลาทีกําหนด
ไว้ ในสัญญาฉบับนี E
(6) ในกรณี ทีทีดิ นทีเช่าตกอยู่ภายใต้ เขตเวนคืน หรื อเขตสงวน หรื อเขตสํารวจเพือการ
เวนคืนตามประกาศหรื อกฎหมายอันเกียวกับการเวนคืนหรื อกฎหมายอืน ๆ ให้ ถือว่า
สัญญาฉบับนี Eสิ Eนสุดลง โดยทีเซ็นทรัลพระราม 3 จะต้ องชําระคืนค่าเช่าทรัพย์สินทีเช่า
คงเหลือ โดยคํานวณจากมูลค่าการเช่าทีกองทุนรวมชําระไว้ ล่วงหน้ าทีคงเหลือ ตาม
สัดส่วนระยะเวลาการเช่าทีเหลืออยู่ รวมถึงระยะเวลาตามการใช้ สทิ ธิในการต่อสัญญา
ฉบับนี Eด้ วย เงินมัดจํา รวมถึงเงินหรื อผลประโยชน์อืนใดทีเซ็นทรัลพระราม 3 ได้ รับไว้
แทนกองทุนรวม (ถ้ ามี) ให้ แก่กองทุนรวม ตามสัดส่วนของระยะเวลาการเช่าทีเหลืออยู่
ตามระยะเวลาทีกําหนดไว้ ในสัญญาฉบับนี E
(7) เมือสัญญาเช่าฉบับนี Eสิ Eนสุดลงด้ วยเหตุครบกําหนดอายุสญ
ั ญาเช่าฉบับนี E หรื อระงับลง
ด้ วยเหตุอืนใดทีเกิดจากการไม่ปฏิบตั ิหน้ าที หรื อการปฏิบตั ิหน้ าทีผิดพลาดของกองทุน
รวม กองทุนรวมจะส่งมอบทรัพย์สินทีเช่าคืน ตามสภาพทีเป็ นอยู่ ณ เวลานันE พร้ อมกับ
ส่วนควบและอุปกรณ์ ทีติดตรึ งตราและไม่ติดตรึ งตรากับทรัพย์สินทีเช่า ซึงรวมถึงงาน
ระบบสาธารณูปโภค พร้ อมทังจะส่
E งมอบเงินหรื อทรัพย์สินอืนใดทีกองทุนรวมได้ รับไว้
แทนเซ็นทรัลพระราม 3 ให้ แก่เซ็นทรัลพระราม 3
หากสัญ ญาเช่าสิ Eนสุดลงด้ วยเหตุอืนใดนอกจากเหตุดังกล่าวในวรรคแรก ยกเว้ นใน
กรณีทีสัญญาเช่าสิ Eนสุดลงอันเป็ นผลจากการใช้ สทิ ธิซื Eอทรัพย์สินหรื อการบังคับจํานอง
โดยกองทุนรวม กองทุนรวมจะคืนทรัพย์สินทีเช่าให้ แก่เซ็นทรัลพระราม 3 ตามสภาพที
เป็ นอยู่ ณ วัน เลิ ก สัญ ญา โดยไม่ ร วมถึ ง งานระบบสาธารณู ป โภค ส่ว นควบ และ
ส่วนที 2 หน้ า 2 - 82

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
อุป กรณ์ ต่าง ๆ ทังE ที ติ ด ตรึ งตราและไม่ติ ด ตรึ งตรากับ ทรั พ ย์ สิน ที เช่ า ในการนี E หาก
เซ็นทรัลพระราม 3 ประสงค์ทีจะซื Eองานระบบสาธารณูปโภค ส่วนควบ และอุปกรณ์
ต่าง ๆ ทังที
E ติดตรึงตราและไม่ติดตรึงตรากับทรัพย์สนิ ทีเช่าจากกองทุนรวม คูส่ ญ
ั ญาทังE
สองฝ่ ายตกลงกําหนดราคาในการโอนทรัพย์สนิ ดังกล่าวตามมูลค่าทางบัญชีหกั ด้ วยค่า
เสือมราคา ด้ วยวิธีเส้ นตรงทีคิดตามระยะเวลา 10 ปี
(8) ในระหว่างระยะเวลาเยียวยาเหตุผิดนัด ในกรณี ทีเซ็นทรัลพระราม 3 ฝ่ าฝื นหรื อไม่
ปฏิบัติตามข้ อตกลงทีระบุไว้ ในสัญญานี E หรื อผิดคํารับรองทีให้ ไว้ ในสัญญานี E และใน
กรณี ทีกองทุนรวมฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิ บัติตามข้ อตกลงทีระบุไว้ ในสัญ ญานี E หรื อผิดคํา
รับรองทีให้ ไว้ ในสัญญานี E หากเกิดความเสียหายขึ Eนกับคูส่ ญ
ั ญาทีมิได้ ปฏิบตั ิผิดสัญญา
คูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายดังกล่าวมีสิทธิทีจะเรี ยกร้ องค่าเสียหายจากคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึงทีฝ่ าฝื น
หรื อไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงทีระบุไว้ ในสัญญานี E หรื อผิดคํารับรองทีให้ ไว้ ในสัญญานี Eได้
(9) ในกรณีทีกองทุนรวมได้ ใช้ สทิ ธิบอกเลิกสัญญาหรื อใช้ สทิ ธิซื Eอทรัพย์สนิ ตามข้ อ (1) และ
(2) แล้ ว กองทุนรวมสงวนสิทธิทีจะใช้ ประโยชน์ในทรัพย์สนิ ทีเช่าจนกว่าสัญญาฉบับนี E
สิ Eนสุดลง และกองทุนรวมได้ รับชําระค่าเสียหาย ค่าเช่าทรัพย์สินทีเช่าคงเหลือ รวมถึง
เงินหรื อผลประโยชน์อืนใดดังกล่าวจากเซ็นทรัลพระราม 3 แล้ วเสร็ จ โดยกองทุนรวมไม่
สามารถเรี ยกร้ องค่าเสียหาย ค่าเช่าทรัพย์สินทีเช่าคงเหลือ รวมถึงเงินหรื อผลประโยชน์
อืนใดจากเซ็นทรัลพระราม 3 สําหรับระหว่างระยะเวลานี E เว้ นแต่กองทุนรวมจะพิสจู น์
ได้ ว่ากองทุนรวมได้ รับความเสียหายจากเหตุดงั กล่าวเกินกว่าผลประโยชน์ทีกองทุน
รวมได้ รับสําหรับช่วงระยะเวลาดังกล่าว เซ็นทรัลพระราม 3ยินยอมรับผิดชอบในความ
เสียหายทีเกินดังกล่าว
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(2.2)

สรุ ปสาระสําคัญ ของสัญ ญาเช่ าอาคาร (บางส่ วน) และสัญ ญาเช่ าพื น1 ทีอาคาร (บางส่ วน) โครงการ
เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3

ผู้ให้ เช่ า

เซ็นทรัลพระราม 3

ผู้เช่ า

กองทุนรวม

ทรัพย์ สินทีเช่ า

อาคารศูน ย์ ก ารค้ า พร้ อมพื นE ที จอดรถภายในอาคาร ซึ งเป็ นอาคารบางส่ว นในอาคาร
ศูน ย์ ก ารค้ าโครงการเซ็น ทรั ลพลาซาพระราม 3 ซึงเป็ นอาคาร 8 ชันE และชันE ใต้ ดิน 3 ชันE
ตังอยู
E เ่ ลขที 79, 79/1, 79/2, 79/4-79/333 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
กรุ ง เทพมหานคร บนโฉนดที ดิ น เลขที 53132 และ 53133 เลขที ดิ น 379 และ 380
ตามลําดับ ตังอยู
E ่ทีตําบลช่องนนทรี อําเภอยานนาวา กรุ งเทพมหานคร รวมเป็ นพื Eนทีเช่า
ประมาณ 169,740 ตารางเมตร ทังE นี E ยกเว้ นพืนE ทีบางส่วนภายในอาคารศูนย์ การค้ าซึง
เซ็นทรัลพระราม 3 ได้ ให้ เช่าแก่ผ้ ูเช่ารายย่อยทีได้ มีการชําระค่าตอบแทนสิทธิ การเช่าใน
ลักษณะของสัญญาเช่าระยะยาว (ค่าเซ้ ง) และพื Eนทีในส่วนทีเป็ นของอาคารส่วนทีเป็ นทีตังE
ของห้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรัลซึงเป็ นกรรมสิทธิUของบริ ษัท สรรพสินค้ ารัชดานนทรี ย์ จํากัด

ระยะเวลาการเช่ า

มีเงือนไขทีเป็ นสาระสําคัญเช่นเดียวกับสัญญาเช่าทีดินโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3

สิทธิในการต่ ออายุ
สัญญาเช่ าเมือสัญญา
เช่ าครบกําหนด

มีเงือนไขทีเป็ นสาระสําคัญเช่นเดียวกับสัญญาเช่าทีดินโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3

เงือนไขในการต่ ออายุ
สัญญาเช่ าเมือสัญญา
เช่ าครบกําหนด

มีเงือนไขทีเป็ นสาระสําคัญเช่นเดียวกับสัญญาเช่าทีดินโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3

ค่ าเช่ า

มีเงือนไขทีเป็ นสาระสําคัญเช่นเดียวกับสัญญาเช่าทีดินโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3
ยกเว้ นจํานวนเงินค่าเช่า

หน้ าทีของกองทุนรวม

มีเงื อนไขที เป็ นสาระสําคัญ เช่น เดี ยวกับ สัญ ญาเช่ าอาคาร(บางส่วน) โครงการเซ็น ทรั ล
พลาซาพระราม 2 ยกเว้ นคูส่ ญ
ั ญาซึงเป็ นเซ็นทรัลพระราม 3 และเงือนไขดังต่อไปนี E
(1) ตลอดระยะเวลาทีสัญ ญาฉบับนียE ังมีผลใช้ บังคับอยู่ กองทุนรวมยินยอมให้ เซ็นทรั ล
พระราม 3 บริ ษัท สรรพสินค้ ารัชดานนทรี ย์ จํากัด และผู้เช่าพื Eนทีในอาคารศูนย์การค้ า
รายอืนทีมิใช่ผ้ เู ช่าช่วงทรัพย์สนิ ทีเช่าตามสัญญานี Eใช้ พื Eนทีส่วนกลาง ทีจอดรถ ถนนรอบ
อาคารศูนย์การค้ าและพื Eนทีทีเกียวข้ องของอาคารศูนย์การค้ าซึงเป็ นทรัพย์สนิ ทีเช่าของ
กองทุนรวมโดยให้ ถือเป็ นพื Eนทีเพือประโยชน์ร่วมกัน
(2) กองทุนรวมตกลงยินยอมให้ เซ็นทรัลพระราม 3 และ/หรื อเซ็นทรัลพัฒนา ใช้ งานระบบ
สาธารณูปโภคทีเกียวเนืองกับทรัพย์สนิ ทีเช่าซึงกองทุนรวมเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิUในการ
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ให้ บ ริ ก ารแก่ผ้ ูเช่ ารายย่อ ยที ได้ มี การชํ าระค่าตอบแทนสิท ธิ การเช่าในลักษณะของ
สัญ ญาเช่าระยะยาว (ค่าเซ้ ง) และพืนE ที ในส่วนทีเป็ นของอาคารส่วนทีเป็ นทีตังE ของ
ห้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรัลซึงเป็ นกรรมสิทธิUของบริ ษัท สรรพสินค้ ารัชดานนทรี ย์ จํากัด ที
มิใช่ผ้ เู ช่าช่วงทรัพย์สนิ ทีเช่าตามสัญญาฉบับนี E
หน้ าทีของเซ็นทรัล
พระราม 3

มีเงือนไขทีเป็ นสาระสําคัญเช่นเดียวกับสัญญาเช่าทีดินโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3

หลักประกันการปฏิบัติ มีเงือนไขทีเป็ นสาระสําคัญเช่นเดียวกับสัญญาเช่าทีดินโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3
ตามสัญญา
การประกันภัย

มีเงื อนไขที เป็ นสาระสําคัญ เช่น เดี ยวกับ สัญ ญาเช่ าอาคาร(บางส่วน) โครงการเซ็น ทรั ล
พลาซาพระราม 2 ยกเว้ นเงือนไขและเจตนารมณ์ ของสัญญาเช่าหลักทีกําหนดให้ เซ็นทรัล
พระราม 2 และเจ้ าของทีดินตามสัญญาเช่าหลักร่วมกันรับประโยชน์จากการประกันวินาศ
ภัยในอาคารและสิงปลูกสร้ างบนทีดินทีเช่าตามสัญ ญาเช่าหลัก รวมทังE คู่สญ
ั ญาซึงเป็ น
เซ็นทรัลพระราม 3

ทรัพย์ สินทีเช่ าเสียหาย มีเงื อนไขที เป็ นสาระสําคัญ เช่น เดี ยวกับ สัญ ญาเช่ าอาคาร(บางส่วน) โครงการเซ็น ทรั ล
หรือถูกทําลาย
พลาซาพระราม 2 ยกเว้ นคูส่ ญ
ั ญาซึงเป็ น เซ็นทรัลพระราม 3
การโอนสิทธิการเช่ า
และการให้ เช่ า

มีเงือนไขทีเป็ นสาระสําคัญเช่นเดียวกับสัญญาเช่าทีดินโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3
และมีเงือนไขเพิมเติม คือ เซ็นทรัลพระราม 3 ยินยอมให้ กองทุนรวมนําทรัพย์สินทีเช่าออก
ให้ บุคคลภายนอกเช่าช่วงพืนE ที ภายในทรัพ ย์ สินทีเช่าไม่ว่าทังE หมดหรื อบางส่วน ภายใต้
ข้ อตกลงและเงือนไขของสัญญาฉบับนี E เพือประโยชน์ในการดําเนินกิจการศูนย์การค้ า โดย
ไม่ต้องได้ รับอนุญาตจากเซ็นทรัลพระราม 3 ก่อน

เหตุผดิ นัดหรือเหตุแห่ ง มีเงือนไขทีเป็ นสาระสําคัญเช่นเดียวกับสัญญาเช่าทีดินโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3
การเลิกสัญญา
โดยจะเพิมเหตุผิดนัดเนืองจากการผิดนัดของสัญญาเช่าทีดินเพิมเติมด้ วย
ผลของการผิดนัดหรือ มีเงือนไขทีเป็ นสาระสําคัญเช่นเดียวกับสัญญาเช่าทีดินโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3
ผลอันเกิดจากเหตุแห่ ง ยกเว้ นเงือนไขดังต่อไปนี E
การเลิกสัญญา
(1) ในระหว่างระยะเวลา 6 เดือนหลังจากวันทีสัญ ญาฉบับนีสE ิ Eนสุดลง ยกเว้ นในกรณี ที
สัญญาเช่าสิ Eนสุดลงอันเป็ นผลจากการใช้ สิทธิ ซื Eอทรัพย์สินหรื อการบังคับจํานองโดย
กองทุนรวม กองทุนรวมจะใช้ ความพยายามในการดําเนินการส่งมอบสิทธิประโยชน์ (ที
ส่งมอบได้ และ/หรื อไม่ละเมิดสิทธิของผู้อืน และไม่รวมถึงเงินประกันการเช่า ทีกองทุน
รวมได้ รับไว้ ลว่ งหน้ าซึงเกียวเนืองกับทรัพย์สินทีเช่าทังก่
E อนและในวันทีสัญญาฉบับนี E
สิ Eนสุดลงให้ แก่เซ็นทรัลพระราม 3 โดยเร็ ว และเซ็นทรัลพระราม 3 ตกลงชดเชยกองทุน
รวมในเงินหรื อค่าใช้ จ่ายใด ๆ ซึงกองทุนรวมได้ ชําระไปอันเกียวเนืองกับทรัพย์สินทีเช่า
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สําหรับระยะเวลาภายหลังจากทีสัญญาฉบับนี Eสิ Eนสุดลงให้ แก่กองทุนรวมภายใน 5 วัน
ทําการนับแต่วนั ทีเซ็นทรัลพระราม 3 ได้ รับแจ้ งจากกองทุนรวมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
(2) ในกรณีทีสัญญาเช่าฉบับนี Eสิ Eนสุดลงด้ วยเหตุใด ๆ ยกเว้ นในกรณีทีสัญญาเช่าสิ Eนสุดลง
อันเป็ นผลจากการใช้ สิทธิซื Eอทรัพย์สนิ หรื อการบังคับจํานองโดยกองทุนรวม ในระหว่าง
เวลา 6 เดือนหลังจากสัญญาเช่าฉบับนี Eสิ Eนสุดลง กองทุนรวมจะให้ ความช่วยเหลือตาม
คําร้ องขอทีสมเหตุส มผลจากเซ็น ทรั ลพระราม 3 ในการดํ าเนิ นการให้ ผ้ ูเช่าพืนE ทีใน
ทรัพย์สินทีเช่ามาทําสัญญาเช่าพื Eนทีกับเซ็นทรัลพระราม 3 ใหม่ พร้ อมทังส่
E งมอบเงิน
ประกันการเช่าทีกองทุนรวมได้ รับไว้ จากผู้เช่าพื Eนทีในทรัพย์สินทีเช่าก่อนวันทําสัญญา
เช่าพื Eนทีฉบับใหม่ดงั กล่าว (ภายหลังจากทีได้ หกั ค่าเช่า ค่าบริ การ หรื อค่าใช้ จ่ายค้ าง
จ่ายของผู้เช่าพื Eนทีแต่ละราย (ถ้ ามี)) ให้ แก่เซ็นทรัลพระราม 3 (ภายใต้ ความยินยอม
ของผู้เช่าพื EนทีนันE ๆ) หรื อคืนให้ แก่ผ้ ูเช่าพื EนทีนันE ๆ (หากผู้เช่าพื Eนทีไม่ประสงค์จะเช่า
พื Eนทีดังกล่าวกับเซ็นทรัลพระราม 3 อีกต่อไป) แล้ วแต่กรณี ทังนี
E E ค่าใช้ จ่ายทีเกียวเนือง
กับการดําเนินการดังกล่าวเซ็นทรัลพระราม 3 เป็ นผู้รับผิดชอบ (เว้ นแต่กรณีทีสัญญา
เช่าฉบับนี Eสิ Eนสุดลงโดยเป็ นผลจากการทีกองทุนรวมเป็ นฝ่ ายผิด)
(2.3)

สรุ ปสาระสําคัญของสัญญาซือ1 ขายงานระบบ โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3

ผู้ขาย

บริ ษัท เซ็นทรัลเรี ยลตี E เซอร์ วิส พระราม 3 จํากัด (ต่อมาได้ โอนสิทธิและหน้ าทีภายใต้ สญ
ั ญา
นี Eให้ แก่เซ็นทรัลพัฒนา)

ผู้ซอื 1

กองทุนรวม

ทรัพย์ สินทีซือ1 ขาย

งานระบบไฟฟ้ า ระบบสาธารณูปโภค ระบบโทรศัพท์ ลิฟท์ บันไดเลือน ระบบปรับอากาศ
และระบบงานวิศวกรรม ซึงติดตังและใช้
E
งานอยู่ในอาคารศูนย์การค้ า รวมทังสิ
E ทธิ ใด ๆ ที
เกียวกับหรื อเกียวเนืองกับงานระบบดังกล่าว (แล้ วแต่กรณี)

เงือนไขภายหลังการ
(1) กองทุนรวมตกลงให้ สิทธิแก่เซ็นทรัลพัฒนา ในการใช้ งานระบบดังกล่าวเพือให้ บริ การ
จําหน่ ายทรัพย์ สนิ ทีซือ1
แก่ผ้ เู ช่าพื Eนทีรายย่อยทีได้ มีการชําระค่าตอบแทนสิทธิการเช่าในลักษณะของสัญญา
ขาย
เช่าระยะยาว (ค่าเซ้ ง) ทีมิได้ เช่าพื Eนทีภายในอาคารศูนย์การค้ าจากกองทุนรวม และ
พื Eนทีในส่วนทีเป็ นกรรมสิทธิUของบริ ษัท สรรพสินค้ ารัชดานนทรี ย์ จํากัด โดยกองทุนรวม
และเซ็นทรัลพัฒนา จะร่ วมกันรับผิดชอบภาระค่าใช้ จ่ายสําหรับงานระบบตามทีจะได้
ตกลงกันต่อไป
(2) กองทุน รวมตกลงให้ สิท ธิ เซ็ น ทรั ล พระราม 3 และผู้เช่ า พื นE ที ในอาคารศูน ย์ ก ารค้ า
รายอื นใช้ ประโยชน์ ซึ งทรั พ ย์ สิ น ตามภาระผู ก พัน ที มี อ ยู่ก่ อ นหรื อ ตามที คู่ส ัญ ญา
ได้ ตกลงกันไว้
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(2.4)

สรุ ปสาระสําคัญของสัญญาซือ1 ขายทรัพย์ สิน โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3

ผู้ขาย

เซ็นทรัลพระราม 3

ผู้ซอื 1

กองทุนรวม

ทรัพย์ สินทีซือ1 ขาย

อุป กรณ์ ต กแต่ งทังE ที ติ ด ตรึ งตราและไม่ ติ ด ตรึ ง ตราถาวรรวมทังE อุป กรณ์ อื นใดที ใช้ เพื อ
วัต ถุป ระสงค์ ใ นการประดับ ตกแต่ ง หรื อ อํ า นวยความสะดวกให้ กับ ผู้ใช้ บริ ก ารอาคาร
ศูนย์ การค้ า ซึงตังE และ/หรื อติด ตรึ งตราอยู่บ ริ เวณภายนอกหรื อภายในพืนE ทีของอาคาร
ศูนย์การค้ า หรื อบนพื Eนผิวของตัวอาคารศูนย์การค้ า และ/หรื อบริ เวณภายในพื Eนทีเช่าของผู้
เช่ าพื นE ที ในอาคารศูน ย์ ก ารค้ า รวมทังE สิท ธิ ใด ๆ ที เกี ยวกับ หรื อ เกี ยวเนื องกับ ทรั พ ย์ สิ น
ดัง กล่ า ว (แล้ ว แต่ ก รณี ) แต่ ทังE นี ไE ม่ ใ ช่ ท รั พ ย์ สิ น ที มี ล ัก ษณะเป็ นส่ ว นควบของอาคาร
ศูนย์การค้ า

เงือนไขภายหลังการ
(1) กองทุนรวมตกลงให้ สิทธิเซ็นทรัลพระราม 3 เซ็นทรัลพัฒนา และผู้เช่าพื Eนทีในอาคาร
จําหน่ ายทรัพย์ สนิ ทีซือ1
ศูน ย์ การค้ ารายอื นใช้ ป ระโยชน์ ซึงทรั พ ย์ สิน ตามภาระผูก พัน ที มี อยู่ก่อ นหรื อ ตามที
ขาย
คู่สญ
ั ญาได้ ตกลงกันไว้ โดยกองทุนรวม เซ็นทรัลพัฒ นา และเซ็นทรัลพระราม 3 จะ
ร่วมกันรับผิดชอบภาระค่าใช้ จ่ายสําหรับทรัพย์สนิ ร่วมกันตามทีจะได้ ตกลงกันต่อไป
(2) ในกรณีทีสัญญาเช่าสิ Eนสุดลง กองทุนรวมตกลงจะจําหน่ายทรัพย์สินทีซื Eอขายกันตาม
สัญญาฉบับนี Eหรื อทรัพย์สนิ อืนใดทีมีการใช้ ประโยชน์ในลักษณะเดียวกัน ให้ แก่เซ็นทรัล
พระราม 3 ตามสภาพของทรัพย์ สินทีมีการใช้ งานจริ งอยู่ในขณะนันE ทังนี
E E เฉพาะใน
กรณี ทีเซ็นทรัลพระราม 3 ยังคงเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิU ในทีดินและอาคารศูนย์การค้ า
เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 ณ วันทีกองทุนรวมประสงค์จะจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว
เท่ า นันE ในราคาตามบัญ ชี ข องทรั พ ย์ สิ น ดัง กล่า วหัก ด้ ว ยค่ า เสื อมราคาที คิ ด ตาม
ระยะเวลา 5 ปี หรื อตามราคาอืนใดตามทีคูส่ ญ
ั ญาได้ ตกลงกัน
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(2.5)

สรุ ปสาระสําคัญของสัญญาสัญญาจํานองทีดินและสิงปลูกสร้ างโครงการค้ าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3

ผู้จาํ นอง

เซ็นทรัลพระราม 3

ผู้รับจํานอง

กองทุนรวม

ทรัพย์ ทีจํานอง

โฉนดเลขที 53132 และ 53133 เลขทีดิน 379 และ 380 ตามลําดับ ซึงตังE อยู่ทีตําบลช่อง
นนทรี อําเภอยานนาวา กรุ งเทพมหานคร รวมเนื Eอทีประมาณ 12 ไร่ 2 งาน 446/10 ตาราง
วา พร้ อมทั งE อาคารและสิ งปลู ก สร้ างเลขที 79, 79/1, 79/2, 79/4 – 79/333 ถนนสาธุ
ประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุ งเทพมหานคร ซึงตังอยู
E ่บนทีดินดังกล่าวทังที
E มี
อยู่แล้ วในวันทําสัญญาและทีจะได้ สร้ างขึ Eนบนทีดินดังกล่าวในภายหน้ า เป็ นประกันลําดับ
หนึง

วงเงินจํานอง

18,000 ล้ านบาท

หนีจ1 าํ นองทีเป็ นประกัน หนี Eทีจํานองเป็ นประกันใด ๆ รวมทังบรรดาดอกเบี
E
Eย ค่าธรรมเนียม ค่าใช้ จ่าย ค่าฤชาธรรม
เนียมทนายความ ค่าเสียหายและค่าสินไหมทดแทนใด ๆ ที กองทุนรวมมีสิทธิ เรี ยกจาก
เซ็นทรัลพระราม 3 ซึงเซ็นทรัลพระราม 3 ยังค้ างชําระกองทุนรวม รวมทังE หนี Eดังต่อไปนีทE ี
เกิดขึ Eนแล้ ว หรื อทีจะเกิดขึ Eน หรื อมีเงือนไข
(1) ค่า เสีย หายจากการที เซ็ น ทรั ลพระราม 3 ผิ ด นัด ไม่ป ฏิ บัติ ต ามสัญ ญาเช่าที ดิ น และ
อาคาร ทํ า ให้ ก องทุน รวมไม่ ส ามารถใช้ ป ระโยชน์ ในที ดิ น หรื อ อาคารของโครงการ
เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 ทีเช่าดังกล่าวได้
(2) ค่าเสียหาย ค่าขาดประโยชน์ในการใช้ ทรัพย์สนิ หรื อค่าใช้ จ่ายใด ๆ ทีเกิดมีหรื ออาจเกิด
มีขึนE เนื องจากการทีกองทุนรวมไม่ส ามารถใช้ สิทธิ ในการต่อ อายุสญ
ั ญาเช่าตามที
กําหนดไว้ ในสัญญาเช่าทีดินและอาคารได้
(3) เงินจํานวนใด ๆ ทีต้ องคืนตามสัญญาเช่าทีดินและอาคาร รวมทังค่
E าเสียหายทีเกิดมี
หรื ออาจเกิดมีขึ Eนเนืองจากการต้ องคืนเงินจํานวนดังกล่าวตามทีกําหนดไว้ ในสัญญาเช่า
ทีดินและอาคาร
ทังนี
E E คูส่ ญ
ั ญาตกลงจะร่วมกันกําหนดวงเงินจํานองขึ Eนใหม่เมือมูลค่าของทรัพย์ทีจํานองตาม
มูล ค่ า ของทรั พ ย์ สิน ที ผู้ป ระเมิ น ราคาทรั พ ย์ สิน ของกองทุน รวมใช้ ในการกํ า หนดมูล ค่ า
สินทรัพย์สทุ ธิ (Net Asset Value)ของกองทุนรวม ณ เวลาใดเวลาหนึง บวกด้ วยร้ อยละ 25
แล้ วมีมลู ค่าสูงกว่าวงเงินจํานอง
การบังคับจํานอง

ในกรณีทีเซ็นทรัลพระราม 3 ไม่ปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดใดในสัญญาจํานองนี E หรื อสัญญาเช่า
ทีดินและอาคาร และกองทุนรวมไม่สามารถใช้ สทิ ธิในการซื Eอทีดินหรื ออาคารศูนย์การค้ าใน
โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 ตามเงือนไขทีกําหนดไว้ ในสัญญาเช่าทีดินและอาคาร
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หรื อกรณีทีกองทุนรวมพิจารณาประกอบกับความเห็นทางกฎหมายจากสํานักงานกฎหมาย
ที เป็ นที ยอมรั บ โดยทัวไปอย่ า งน้ อย 2 รายแล้ ว เห็ น ว่า การใช้ สิ ท ธิ ซื อE ที ดิ น หรื อ อาคาร
ศูนย์การค้ าดังกล่าวอาจก่อให้ เกิดความเสียงแก่กองทุนรวมในการทีจะถูกเพิกถอนการซื Eอ
ขายดังกล่าวได้ ภายหลัง เซ็นทรัลพระราม 3 ยินยอมให้ ผ้ รู ับจํานองบังคับจํานองในทรัพย์ที
จํานองเพือชําระหนีจE ํ านองทีเป็ นประกันได้ โดยกองทุนรวมจะแสดงเจตนาในการบังคับ
จํานองเป็ นหนังสือไปยังเซ็นทรัลพระราม 3 ล่วงหน้ าก่อนการบังคับจํานองเป็ นระยะเวลาไม่
น้ อยกว่า 7 วัน
การปลอดจํานอง

(2.6)

เมือเซ็นทรัลพระราม 3 ได้ ชําระบรรดาหนี Eของเซ็นทรัลพระราม 3 ภายใต้ สญ
ั ญานี E และเมือ
เซ็นทรัลพระราม 3 ได้ ปฏิบตั ิหน้ าทีตามสัญญาเช่าทีดินและอาคารจนครบถ้ วน และให้ ถือว่า
ภาระหน้ าที ของเซ็น ทรั ลพระราม 3 ภายใต้ ส ัญ ญานี สE ิ Eนสุด ลง และกองทุน รวมตกลงจะ
ดําเนินการปลอดจํานองในทรัพย์ทีจํานองให้ แก่เซ็นทรัลพระราม 3 โดยเร็ ว

สรุ ปสาระสําคัญของสัญญาก่ อตัง1 สิทธิและการกระทําการโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3

คู่สัญญา

เซ็นทรัลพัฒนาและกองทุนรวม

การใช้ ชือ และ/หรือ
เครืองหมายการค้ า

มีเงือนไขที เป็ นสาระสําคัญ เช่น เดียวกับ สัญ ญาก่อ ตังE สิทธิ และการกระทําการโครงการ
เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2

การถือหุ้นในเซ็นทรัล
พระราม 3

ตลอดระยะเวลาทีสัญญาเช่าเซ็นทรัลพระราม 3 ยังมีผลใช้ บงั คับ เซ็นทรัลพัฒนาตกลงจะ
ไม่ขาย จําหน่าย โอนสิทธิ หรื อก่อภาระผูกพันใด ๆ ซึงหุ้นของเซ็นทรัลพระราม 3 ทีเซ็นทรัล
พัฒ นาถื ออยู่ให้ แก่ บุค คลหรื อนิ ติบุคคลใด ๆ โดยจะดํ ารงสัดส่วนการถื อ หุ้น ในเซ็น ทรั ล
พระราม 3 ไว้ ในอัตราไม่ตํากว่าร้ อยละ 51 ของหุ้นทีมีสิทธิ ออกเสียงทังE หมดของเซ็นทรัล
พระราม 3 ตลอดระยะเวลาดังกล่าว

การควบคุมให้ มกี าร
ปฏิบัติตามสัญญา

เซ็นทรัลพัฒนาตกลงควบคุม ดูแลและดําเนินการใด ๆ ทีจําเป็ นในการป้องกันและเยียวยา
เพือให้ เซ็นทรัลพระราม 3 และ/หรื อบริ ษัทในเครื ออืนใดทีเป็ นเจ้ าของอสังหาริ มทรัพ ย์ ที
กองทุนรวมลงทุนในหรื อมีไว้ เพือหาประโยชน์ ปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดและเงือนไขในสัญญาที
บุค คลดังกล่า วเป็ นคู่ส ัญ ญากับ กองทุน รวมอย่างเคร่ งครัด ซึงรวมถึงแต่ไม่จํ ากัด เพี ย ง
สัญญาเช่าเซ็นทรัลพระราม 3 สัญญาซื Eอขายงานระบบ รวมถึงเอกสารและสัญญาอืนใดที
เกียวเนืองและเกียวกับการลงทุนของกองทุนรวมในอสังหาริ มทรัพย์ ของเซ็นทรัลพัฒ นา
และ/หรื อเซ็นทรัล พระราม 3 และ/หรื อบริ ษัททีเซ็นทรัลพัฒนามีอํานาจควบคุม
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2.8.2.3
(3.1)

โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ นเกล้ า
สรุ ปสาระสําคัญของสัญญาเช่ าช่ วงทีดินโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ นเกล้ า

ผู้ให้ เช่ าช่ วง

เซ็นทรัลพัฒนา

ผู้เช่ าช่ วง

กองทุนรวม

ทรัพย์ สินทีเช่ า

ทีดินตามโฉนดเลขที 1041 เลขทีดิน 463 หน้ าสํารวจ 220 และโฉนดเลขที 1054 เลขทีดิน
460 หน้ าสํารวจ 233 ตังอยู
E ท่ ีตําบลบางบําหรุ อําเภอบางพลัด กรุงเทพมหานคร มีเนื Eอทีรวม
ทังสิ
E Eนประมาณ 24 ไร่ 2งาน 84 ตารางวา

ระยะเวลาการเช่ า

มีกําหนดระยะเวลานับตังแต่
E วนั จดทะเบียนสิทธิการเช่าตามสัญญาฉบับนี E จนถึงวันที 31
ธันวาคม 2567

สิทธิในการต่ ออายุ
สัญญาเช่ าเมือสัญญา
เช่ าครบกําหนด

ในกรณีทีเซ็นทรัลพัฒนา และ/หรื อบริ ษัททีเซ็นทรัลพัฒนามีอํานาจควบคุมได้ รับสิทธิ และ/
หรื อได้ ต่ออายุสญ
ั ญาเช่าทีดินโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ นเกล้ า จากบริ ษัท ห้ างเซ็นทรัล ดี
พาทเมนท์สโตร์ จํากัด (สัญญาเช่าหลัก) เมือสัญญาเช่าปั จจุบนั ครบกําหนด เซ็นทรัลพัฒนา
และ/หรื อบริ ษัททีเซ็นทรัลพัฒนามีอํานาจควบคุม ตกลงทีจะแจ้ งเงือนไขและราคาในการต่อ
อายุสญ
ั ญาฉบับนี Eให้ กองทุนรวมทราบภายใน 60 วันนับแต่วนั ทีเซ็นทรัลพัฒนา และ/หรื อ
บริ ษัททีเซ็นทรัลพัฒนามีอํานาจควบคุมได้ มีการตกลงในเรื องเงือนไขและราคาในการต่อ
อายุส ัญ ญาเช่าหลัก กับเจ้ าของทีดิน หรื อ ภายในระยะเวลาใด ๆ ภายหลังจากทีเซ็นทรั ล
พัฒนา และ/หรื อบริ ษัททีเซ็นทรัลพัฒนามีอํานาจควบคุม ได้ ดําเนินการใด ๆ ตามกฎหมาย
ทีเกียวข้ องแล้ วเสร็ จ โดยเซ็นทรัลพัฒนา และ/หรื อบริ ษัททีเซ็นทรัลพัฒนามีอํานาจควบคุม
ตกลงให้ สิทธิในการปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) แก่กองทุนรวมในการพิจารณาซื Eอ
และ/หรื อรับโอนกรรมสิทธิU และ/หรื อรับโอนสิทธิครอบครอง และ/หรื อเช่า และ/หรื อเช่าช่วง
อสังหาริ มทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ นเกล้ า

เงือนไขในการต่ ออายุ
สัญญาเช่ าเมือสัญญา
เช่ าครบกําหนด

(1) มู ล ค่ า และเงื อนไขในการซื อE และ/หรื อ รั บ โอนกรรมสิ ท ธิU และ/หรื อ รั บ โอนสิ ท ธิ
ครอบครอง และ/หรื อเช่า และ/หรื อเช่าช่วงอสังหาริ มทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา
ปิ นเกล้ า จะขึ Eนอยู่กบั การเจรจาและตกลงระหว่างกองทุนรวมและเซ็นทรัลพัฒนาใน
อนาคต

(2) เซ็นทรัลพัฒนา และ/หรื อบริ ษัททีเซ็นทรัลพัฒนามีอํานาจควบคุม ยังคงมีหน้ าทีเป็ น
ผู้บ ริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ข องอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ โครงการเซ็ น ทรั ล พลาซา ปิ นเกล้ า
อย่างไรก็ดี เซ็นทรัลพัฒนาสงวนสิทธิในการทีจะให้ สิทธิในการปฏิเสธก่อนแก่กองทุน
รวมในกรณีทีเซ็นทรัลพัฒนาพ้ นจากการทําหน้ าทีผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุน
รวม และ

ส่วนที 2 หน้ า 2 - 90

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
(3) หากกองทุนรวมประสงค์จะใช้ สิทธิ ในการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์โครงการเซ็นทรัล
พลาซา ปิ นเกล้ า กองทุนรวมจะต้ องแจ้ งให้ เซ็นทรัลพัฒ นาทราบล่วงหน้ าเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรภายใน 6 เดือนนับแต่กองทุนรวมได้ รับแจ้ งจากเซ็นทรัลพัฒนาดังกล่าว
ข้ างต้ น หรื อระยะเวลาอืนใดตามทีคูส่ ญ
ั ญาจะได้ ตกลงกัน
ค่ าเช่ า

กองทุนรวมได้ ชําระค่าเช่าทีดินทีเช่าช่วงทังจํ
E านวนในวันจดทะเบียนสัญญาฉบับนี E

หน้ าทีของกองทุนรวม

มี เงื อนไขที เป็ นสาระสํ า คัญ เช่ น เดี ย วกับ สัญ ญาเช่ า ช่ ว งที ดิ น โครงการเซ็ น ทรั ล พลาซา
พระราม 2 ยกเว้ นคูส่ ญ
ั ญาซึงเป็ นเซ็นทรัลพัฒนา และเงือนไขดังต่อไปนี E
(1) เนืองจากบริ ษัท ห้ างเซ็นทรัลปิ นเกล้ า จํากัด และเซ็นทรัลพัฒนาเป็ นผู้มีกรรมสิทธิUและ/
หรื อสิทธิในการใช้ ประโยชน์ร่วมในพื Eนทีบางส่วนของอสังหาริ มทรัพย์โครงการเซ็นทรัล
พลาซา ปิ นเกล้ า กองทุ น รวมตกลงจะให้ สิ ท ธิ ใ นการใช้ ประโยชน์ ถ นนรอบ
อสังหาริ มทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ นเกล้ า และทางเข้ าออกของอสังหาริ มทรัพย์
โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ นเกล้ าดังกล่าว แก่บริ ษัท ห้ างเซ็นทรัลปิ นเกล้ า จํากัด และ
เซ็นทรัลพัฒนา รวมถึงผู้เช่าพื Eนทีทีเช่าพื Eนทีในส่วนทีเป็ นสิทธิของบริ ษัท ห้ างเซ็นทรัลปิ น
เกล้ า จํ ากัด และเซ็นทรัลพัฒ นา และลูกค้ าของบุคคลดังกล่าว รวมถึงบุคคลใด ๆ ที
บริ ษัท ห้ างเซ็นทรัลปิ นเกล้ า จํากัด และเซ็นทรัลพัฒนายินยอม โดยถือประโยชน์ของ
การดําเนินกิจการศูนย์การค้ าเป็ นสําคัญ ทังนี
E E เว้ นแต่ในกรณี ทีการใช้ ประโยชน์ ของ
บุคคลดังกล่าวก่ อให้ เกิ ดความเสียหายหรื อ ภาระค่าใช้ จ่ายแก่ก องทุน รวม เซ็น ทรั ล
พัฒนาตกลงจะรับผิดชอบค่าเสียหายให้ แก่กองทุนรวม

หน้ าทีของเซ็นทรัล
พัฒนา

เซ็นทรัลพัฒนาจะให้ กองทุนรวมได้ ใช้ ประโยชน์จากทีดินทีเช่าช่วงอย่างเต็มที ทังนี
E E ภายใต้
ข้ อกําหนดและเงือนไขแห่งสัญญาฉบับนี Eและสัญญาเช่าหลัก โดยปราศจากการรอนสิทธิ
หรื อการกระทําใด ๆ ทีมีผลหรื ออาจมีผลทําให้ กองทุนรวมไม่สามารถใช้ ประโยชน์ในทีดินที
เช่าช่วงได้ ไม่วา่ ทังหมดหรื
E
อบางส่วน รวมถึงจะร่วมกับกองทุนรวมในการดําเนินการขอความ
ยินยอมจากบุคคลใด ๆ หรื อขออนุญาตต่อหน่วยงานราชการใด ๆ ทีเกียวข้ อง(ถ้ ามี) เช่น
การขออนุญาตก่อสร้ าง และ/หรื อการต่อเติมอาคาร เป็ นต้ น เพือประโยชน์ในการดําเนินการ
ใด ๆ ภายใต้ สญ
ั ญาฉบับนี E

คํารับรองของเซ็นทรัล
พัฒนา

มี เงื อนไขที เป็ นสาระสํ า คัญ เช่ น เดี ย วกับ สัญ ญาเช่ า ช่ ว งที ดิ น โครงการเซ็ น ทรั ล พลาซา
พระราม 2 ยกเว้ นคูส่ ญ
ั ญาซึงเป็ นเซ็นทรัลพัฒนา

การโอนสิทธิการเช่ า
และการให้ เช่ าช่ วง

มี เงื อนไขที เป็ นสาระสํ า คัญ เช่ น เดี ย วกับ สัญ ญาเช่ า ช่ ว งที ดิ น โครงการเซ็ น ทรั ล พลาซา
พระราม 2 ยกเว้ นคูส่ ญ
ั ญาซึงเป็ นเซ็นทรัลพัฒนา

เหตุผดิ นัดหรือเหตุแห่ ง ในกรณีทีเกิดเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึงตามทีระบุในกรณีดงั ต่อไปนี E
การเลิกสัญญา
(1) ในกรณี ที เซ็ น ทรั ล พัฒ นาจงใจฝ่ าฝื นหรื อ จงใจไม่ ป ฏิ บัติ ต ามข้ อ ตกลงที ระบุไว้ ใน
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สัญ ญานี E หรื อ ผิ ด คํ า รั บ รองที ให้ ไว้ ใ นสัญ ญานี E และเซ็ น ทรั ล พัฒ นาไม่ ส ามารถ
ดําเนินการแก้ ไขและปฏิบตั ิให้ ถกู ต้ องตามสัญญาภายใน 90 วันนับจากวันทีได้ รับแจ้ ง
หรื อทราบถึงเหตุแห่งการผิดสัญญานันE หรื อภายในระยะเวลาใด ๆ ทีคู่สญ
ั ญาได้ ตก
ลงกัน
(2) ในกรณีทีเซ็นทรัลพัฒนาปฏิบตั ิผิดเงือนไขของสัญญากู้ยืมเงิน หรื อภาระผูกพัน หรื อ
ภาระหนี Eสินอืนใดกับบุคคลใด ๆ ก็ตาม ซึงรวมกันมีมูลค่าเกินกว่ากึงหนึงของมูลค่า
ของส่วนของผู้ถื อ หุ้น ของเซ็ น ทรั ล พัฒ นา และอาจนํ าเซ็ น ทรั ล พัฒ นาไปสู่ส ภาวะ
ล้ มละลายหรื อฟื นE ฟูกิจการ โดยเซ็นทรัลพัฒนาไม่สามารถทําการแก้ ไขเหตุดงั กล่าวให้
เสร็ จ สิ นE ภายใน 180 วัน นับ จากวัน ที ทราบหรื อ มี เหตุอัน ควรทราบถึ ง เหตุก ารณ์
ดังกล่าว เว้ นแต่เซ็นทรัลพัฒนาสามารถพิสจู น์และยืนยันเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจนเป็ น
ทีพอใจแก่กองทุนรวมว่าการผิดนัดดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อฐานะ
ทางการเงินของเซ็นทรัลพัฒนา ซึงอาจนําเซ็นทรัลพัฒนาไปสูส่ ภาวะล้ มละลายหรื อ
ฟื นE ฟูกิจการ และการผิดนัดดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการใช้ สทิ ธิของกองทุนรวมตาม
สัญญาฉบับนี E
(3) ในกรณีทีเซ็นทรัลพัฒนาถูกศาลสังพิทกั ษ์ ทรัพย์ หรื อถูกศาลสังให้ ล้มละลาย หรื ออยู่
ในขันตอนการเลิ
E
กบริ ษัท การชําระบัญชี หรื อศาลมีคําสังให้ ฟืนE ฟูกิจการของเซ็นทรัล
พัฒนา ซึงกองทุนรวมเห็นว่ามีผลกระทบต่อความสามารถของเซ็นทรัลพัฒนาในการ
ชําระหนี Eหรื อปฏิบตั ิตามสัญญานี E
(4) ในกรณีทีกองทุนรวมฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงทีระบุไว้ ในสัญญานี E หรื อผิดคํา
รับรองทีให้ ไว้ ในสัญญานี E และกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการแก้ ไขและปฏิบตั ิให้
ถูกต้ องตามสัญญาภายใน 60 วันนับจากวันทีได้ รับแจ้ งหรื อทราบถึงเหตุแห่งการผิด
สัญญานันE หรื อภายในระยะเวลาใด ๆ ทีคู่สญ
ั ญาได้ ตกลงกันเว้ นแต่ในกรณีทีการไม่
ปฏิบัติตามข้ อตกลงหรื อเงือนไขทีระบุไว้ ในสัญ ญาฉบับนี Eเป็ นผลเนืองมาจากการที
เซ็ น ทรั ล พัฒ นา ในฐานะผู้ ให้ เช่ า ช่ ว งตามสัญ ญาฉบับ นี E หรื อ ในฐานะผู้ บริ ห าร
อสังหาริ มทรัพย์ (หรื อบุคคลหรื อนิติบุคคลทีเซ็นทรัลพัฒนาเสนอชือให้ ปฏิบตั ิหน้ าที
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์แทน) จงใจหรื อประมาทเลินเล่อในการปฏิบตั ิหน้ าทีตามที
กําหนดไว้ ในสัญญาแต่งตังผู
E ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์หรื อโครงการจัดการกองทุนรวม
(5) เมือครบกําหนดระยะเวลาการเช่าทีดินทีเช่าช่วงตามสัญญาฉบับนี E
(6) คูส่ ญ
ั ญาตกลงเลิกสัญญา
(7) (ก) ในกรณี ที มี ก ารเลิ ก กองทุน รวมตามรายละเอี ย ดที กํ าหนดในโครงการ และ
กองทุนรวมได้ แจ้ งให้ เซ็นทรัลพัฒนาทราบถึงการเลิกกองทุนรวมเป็ นลายลักษณ์
อักษรแล้ ว
(ข) กรณีทีผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติให้ เลิกโครงการโดยในการลงมติดงั กล่าวมีเซ็นทรัล
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พัฒนาและกลุม่ บุคคลเดียวกัน ร่วมกันลงมติให้ เลิกกองทุนรวม เว้ นแต่ในกรณีที
การลงมติของเซ็นทรัลพัฒนาและกลุ่มบุคคลเดียวกันดังกล่าว เป็ นประโยชน์
โดยรวมของกองทุนรวมและเป็ นไปตามความประสงค์ของบริ ษัทจัดการ (ทังนี
E E
“กลุ่มบุ คคลเดียวกัน ” หมายถึงบุคคลทีเกี ยวข้ องกับผู้ถือหน่วยลงทุนตามที
กํ าหนดไว้ ในประกาศสํา นัก งานคณะกรรมการกํ า กับ หลัก ทรั พ ย์ และตลาด
หลักทรัพย์ที สน.11/2550 เรื อง หลักเกณฑ์ เงือนไขและวิธีการจัดตังและจั
E
ดการ
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ ฉบับลงวันที 28 มิถนุ ายน พ.ศ. 2550 และทีมีการ
แก้ ไขเพิมเติม (ถ้ ามี))
(8) ในกรณีทีมีกฎหมาย หรื อคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสํานักงาน ก.ล.ต. มีคําสังให้ เลิก
กองทุนรวมโดยทีกองทุนรวมมิได้ ฝ่าฝื น และ/หรื อปฏิบัติผิดกฎข้ อบังคับ กฎหมาย
และ/หรื อกฎระเบียบอืนใดทีเกียวข้ อง และ/หรื อไม่ใช่ความผิดของเซ็นทรัลพัฒนา ใน
ฐานะผู้บ ริ ห ารอสังหาริ ม ทรั พ ย์ ของกองทุนรวม และกองทุน รวมได้ แจ้ งให้ เซ็น ทรั ล
พัฒนาทราบถึงการเลิกกองทุนรวมเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรแล้ ว โดยทีคู่สญ
ั ญาทังสอง
E
ฝ่ ายมีหน้ าทีร่วมกันและได้ ใช้ ความพยายามอย่างเต็มทีร่วมกันเพือไม่ให้ สญ
ั ญาฉบับนี E
ระงับโดยผลจากการเปลียนแปลงของกฎหมาย หรื อจากคําสังของหน่วยงานใด ๆ
ของรัฐ เท่าทีไม่ขดั ต่อกฎหมาย หรื อคําสังของหน่วยงานใด ๆ ของรัฐทีมีผลใช้ บงั คับ
อยูใ่ นขณะนันE เช่น การจัดตังหรื
E อจัดหาบุคคลใด ๆ มารับโอนสิทธิและหน้ าทีทีกองทุน
รวมมีอยูต่ ามสัญญาฉบับนี Eแล้ วก็ตาม3
(9) ในกรณีทีทีดินทีเช่าช่วงทังหมดหรื
E
อบางส่วนทีสําคัญตกอยูภ่ ายใต้ เขตเวนคืน หรื อเขต
สงวน หรื อ เขตสํา รวจเพื อการเวนคื น ตามประกาศ หรื อกฎหมายอัน เกี ยวกับ การ
เวนคืน หรื อกฎหมายอืน ๆ ซึงทําให้ กองทุนรวมไม่สามารถใช้ ประโยชน์จากทรัพย์สนิ ที
เช่าได้ อย่างมีนยั สําคัญ
(10) ในกรณีทีสัญญาเช่าอาคารสิ Eนผลใช้ บงั คับลงเนืองจากเหตุตามทีระบุไว้ ในสัญญาเช่า
อาคาร
ผลของการผิดนัดหรือ (1) ในกรณี ที เซ็ น ทรั ล พัฒ นาจงใจฝ่ าฝื นหรื อ จงใจไม่ ป ฏิ บัติ ต ามข้ อ ตกลงที ระบุไว้ ใน
ผลอันเกิดจากเหตุแห่ ง
สัญญานี E หรื อผิดคํารับรองทีให้ ไว้ ในสัญญานี E และเหตุการณ์ดงั กล่าวมิได้ เป็ นผลจาก
การเลิกสัญญา
การทีกองทุนรวมไม่ปฏิบตั ิหน้ าทีหรื อปฏิบตั ิหน้ าทีผิดพลาด หรื อปฏิบตั ิบกพร่ องต่อ
หน้ าทีตามสัญญาฉบับนี E กองทุนรวมจะเรี ยกค่าเสียหายจากเซ็นทรัลพัฒนาจากเหตุ
ดังกล่าว และไม่มีผลทําให้ สญ
ั ญาฉบับนี Eสิ Eนสุดลง เว้ นแต่ความเสียหายดังกล่าวเกิด
จากเซ็นทรัลพัฒนาจงใจฝ่ าฝื นหรื อจงใจไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงทีระบุไว้ ในสัญญานี E
3

หมายเหตุ: กองทุนรวมได้ รับความยินยอมจากเซ็นทรัลพัฒนา ในการโอนสิทธิการเช่าช่วงตามสัญญาฉบับนีใE ห้ แก่กองทรัสต์แล้ วเมือเดือน
ตุลาคม Œ•‘Š โดยจะไม่ให้ ถือว่าการทีสํานักงาน ก.ล.ต. มีคําสังให้ เลิกกองทุนรวมเนืองจากการแปลงสภาพเป็ นเหตุผิดนัดตามสัญญาฉบับนี E
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และมีผลกระทบอย่างร้ ายแรงต่อทรัพย์สนิ ทีเช่าภายใต้ สญ
ั ญาฉบับนี E หรื อมีผลกระทบ
ต่อผลประโยชน์ห รื อสิทธิของกองทุนรวมในการใช้ ประโยชน์ในทรัพย์สินทีเช่าภายใต้
สัญญาฉบับนี Eอย่างมีนยั สําคัญ ซึงมีผลทําให้ กองทุนรวมใช้ สทิ ธิการเข้ าเป็ นคูส่ ญ
ั ญา
โดยตรงกับผู้ให้ เช่าเดิมตามสัญ ญาเช่าหลักแทนเซ็นทรัลพัฒ นา แต่กองทุนรวมไม่
สามารถใช้ สทิ ธิดงั กล่าวได้ อย่างมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายทีใช้ บงั คับอยูใ่ นระยะเวลา
ดังกล่าวโดยไม่ใช่ความผิดของกองทุนรวม และเนืองจากเซ็นทรัลพัฒนาหรื อบริ ษัท
ห้ างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์ จํากัด จงใจหรื อประมาทเลินเล่อกระทําการใด ๆ ทีเป็ น
ผลทําให้ กองทุนรวมไม่สามารถใช้ สทิ ธิดงั กล่าวได้ หรื อกองทุนรวมเลือกทีจะไม่ใช้ สทิ ธิ
ดังกล่าวเนืองจากจะก่อให้ เกิดภาระมากกว่าผลประโยชน์ ทีพึงได้ รับแก่กองทุนรวม
กองทุนรวมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี Eได้ ทนั ที และเซ็นทรัลพัฒนาจะต้ องชําระคืน
ค่าเช่าช่วงทีดินทีเช่าช่วงคงเหลือ รวมถึงเงินหรื อผลประโยชน์อืนใดทีเซ็นทรัลพัฒนา
ได้ รับไว้ ในนามกองทุนรวมให้ แก่กองทุน รวม ตามสัด ส่วนของระยะเวลาการเช่าที
เหลืออยู่ ค่าขาดประโยชน์จากการทีกองทุนรวมไม่สามารถใช้ ประโยชน์ซึงทรัพย์สินที
เช่าได้ ตามระยะเวลาทีกําหนดไว้ ในสัญญาฉบับนี E
(2) ในกรณีทีเซ็นทรัลพัฒนาปฏิบตั ิผิดเงือนไขของสัญญากู้ยืมเงิน หรื อภาระผูกพัน หรื อ
ภาระหนี Eสินอืนใดกับบุคคลใด ๆ และเซ็นทรัลพัฒนาถูกศาลสังพิทกั ษ์ ทรัพย์ หรื อถูก
ศาลสังให้ ล้มละลาย หรื ออยูใ่ นขันตอนการเลิ
E
กบริ ษัท การชําระบัญชี หรื อศาลมีคําสัง
ให้ ฟืนE ฟูกิจการแล้ ว กองทุนรวมไม่สามารถใช้ สทิ ธิการเข้ าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาโดยตรงกับผู้ให้
เช่าเดิมตามสัญญาเช่าหลักแทนเซ็นทรัลพัฒนาได้ อย่างมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายที
ใช้ บงั คับอยู่ในระยะเวลาดังกล่าว โดยไม่ใช่ความผิดของกองทุนรวม และเนืองจาก
เซ็นทรัลพัฒนา หรื อบริ ษัท ห้ างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์ จํากัด จงใจหรื อประมาท
เลินเล่อกระทําการใด ๆ ทีเป็ นผลทําให้ กองทุนรวมไม่สามารถใช้ สทิ ธิดงั กล่าวได้ หรื อ
กองทุ น รวมเลื อ กที จะไม่ ใ ช้ สิ ท ธิ ดัง กล่ า วเนื องจากจะก่ อ ให้ เกิ ด ภาระมากกว่ า
ผลประโยชน์ทีพึงได้ รับแก่กองทุนรวม กองทุนรวมมีสทิ ธิทีจะบอกเลิกสัญญาฉบับนี Eได้
ทันที และในกรณีทีกองทุนรวมใช้ สิทธิในการเลิกสัญญาฉบับนี E เซ็นทรัลพัฒนาจะต้ อง
ชําระคืนค่าเช่าช่วงทีดินทีเช่าช่วงคงเหลือ รวมถึงเงินหรื อผลประโยชน์อืนใดทีเซ็นทรัล
พัฒนาได้ รับไว้ ในนามกองทุนรวมให้ แก่กองทุนรวม ตามสัดส่วนของระยะเวลาการเช่า
ทีเหลืออยู่ ค่าขาดประโยชน์จากการทีกองทุนรวมไม่สามารถใช้ ประโยชน์ซงทรั
ึ พย์สิน
ทีเช่าได้ ตามระยะเวลาทีกําหนดไว้ ในสัญญาฉบับนี E ทังนี
E E ไม่ตดั สิทธิของกองทุนรวมใน
การเรี ยกร้ องค่าเสียหาย และ/หรื อค่าใช้ จ่ายอืนใดอันเกิดจากการทีมีเหตุผิดนัดเกิดขึ Eน
นันE เว้ นแต่เหตุผิดนัดของเซ็นทรัลพัฒนาดังกล่าวเกิดจากการทีกองทุนรวมไม่ปฏิบตั ิ
ตามหน้ าทีหรื อปฏิบตั ิหน้ าทีผิดพลาดตามสัญญาฉบับนี E
(3) ในกรณีทีกองทุนรวมฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงทีระบุไว้ ในสัญญานี E หรื อผิดคํา
รับรองทีให้ ไว้ ในสัญญานี E เซ็นทรัลพัฒนาจะเรี ยกค่าเสียหายจากกองทุนรวมจากเหตุ
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ดังกล่าว และไม่มีผลทําให้ สญ
ั ญาฉบับนี Eสิ Eนสุดลง เว้ นแต่ความเสียหายดังกล่าวเกิด
จากกองทุนรวมจงใจฝ่ าฝื นหรื อจงใจไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงทีระบุไว้ ในสัญญานี E และมี
ผลกระทบอย่างร้ ายแรงต่อทรัพย์สนิ ทีเช่าภายใต้ สญ
ั ญาฉบับนี E เซ็นทรัลพัฒนามีสิทธิ
บอกเลิกสัญญาฉบับนี Eได้ ทนั ที โดยเซ็นทรัลพัฒนาไม่ต้องชําระคืนค่าเช่าช่วงทีดินที
เช่าช่วงคงเหลือให้ แก่กองทุนรวม
(4) ในกรณีทีครบกําหนดระยะเวลาการเช่าทีดินทีเช่าช่วงตามสัญญาฉบับนี Eคู่สญ
ั ญาตก
ลงเลิกสัญญา หรื อมีการเลิกกองทุนรวมตามรายละเอียดทีกําหนดในโครงการ หรื อใน
กรณี ทีมีกฎหมาย หรื อคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสํานักงาน ก.ล.ต. มีคําสังให้ เลิก
กองทุนรวม โดยทีกองทุนรวมมิได้ ฝ่าฝื น และ/หรื อปฏิบัติผิดกฎข้ อบังคับ กฎหมาย
และ/หรื อกฎระเบียบอืนใดทีเกียวข้ อง และ/หรื อไม่ใช่ความผิดของเซ็นทรัลพัฒนา ใน
ฐานะผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวม ให้ ถือว่าสัญญาฉบับนี Eสิ Eนสุดลง โดยที
คู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายไม่มีสิทธิเรี ยกค่าเสียหาย ค่าใช้ จ่าย ค่าเช่าช่วงทีดิน หรื อเงินหรื อ
ประโยชน์ตอบแทนอืนใดจากคูส่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึงได้ โดยเซ็นทรัลพัฒนาไม่ต้องชําระ
คืนค่าเช่าช่วงทีดินทีเช่าช่วงคงเหลือให้ แก่กองทุนรวม ทังนี
E E เว้ นแต่ค่สู ญ
ั ญาจะตกลง
กันเป็ นอย่างอืน
(5) ในกรณี ทีผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติให้ เลิกโครงการ โดยในการลงมติดังกล่าวมีเซ็นทรัล
พัฒนา และกลุม่ บุคคลเดียวกันร่วมกันลงมติให้ เลิกกองทุนรวม ให้ ถือว่าสัญญาฉบับ
นีสE ิ Eนสุดลง โดยทีเซ็นทรัลพัฒ นาจะต้ องชําระคืนค่าเช่าช่วงทีดิ นทีเช่าช่วงคงเหลือ
รวมถึงเงินหรื อผลประโยชน์อืนใดทีเซ็นทรัลพัฒนาได้ รับไว้ ในนามกองทุนรวมให้ แก่
กองทุนรวม ตามสัดส่วนของระยะเวลาการเช่าทีเหลืออยู่ รวมถึงค่าขาดประโยชน์จาก
การทีกองทุนรวมไม่สามารถใช้ ประโยชน์ซึงทีดินทีเช่าช่วงตามระยะเวลาทีกําหนดไว้
ในสัญ ญาฉบับ นี E ทังE นี E หากกรณี ที การลงมติ ข องเซ็ น ทรั ล พัฒ นาและกลุ่ม บุค คล
เดียวกันดังกล่าวเป็ นประโยชน์โดยรวมของกองทุนรวมและเป็ นไปตามความประสงค์
ของบริ ษัทจัดการ ให้ นําข้ อกําหนดในข้ อ (4) มาใช้ บงั คับ
(6) ในกรณีทีทีดินทีเช่าช่วงทังหมดหรื
E
อบางส่วนทีสําคัญตกอยูภ่ ายใต้ เขตเวนคืน หรื อเขต
สงวน หรื อเขตสํารวจเพือการเวนคืน กองทุนรวมมีสทิ ธิพิจารณาว่าจะให้ สญ
ั ญาฉบับ
นี Eสิ Eนสุดลงหรื อไม่ โดยกองทุนรวมจะพิจารณาจากผลกระทบจากการเวนคืนดังกล่าว
ว่ามีนัยสําคัญ เพียงใด ซึงในกรณี ที กองทุนรวมเห็ นควรให้ สญ
ั ญาฉบับ นีสE ิ Eนสุดลง
เซ็น ทรั ล พัฒ นาจะต้ อ งชํ า ระคื น ค่ าเช่ าช่ ว งที ดิ น ที เช่ า ช่ วงคงเหลือ รวมถึ งเงิ น หรื อ
ผลประโยชน์อืนใดทีเซ็นทรัลพัฒนาได้ รับไว้ แทนกองทุนรวม (ถ้ ามี) ให้ แก่กองทุนรวม
ตามสัดส่วนของระยะเวลาการเช่าทีเหลืออยู่ตามระยะเวลาทีกํ าหนดไว้ ในสัญ ญา
ฉบับนี E
(7) ในกรณีทีสัญญาเช่าอาคารสิ Eนผลใช้ บงั คับลงเนืองจากเหตุตามทีระบุไว้ ในสัญญาเช่า
อาคาร และเหตุการณ์ ดงั กล่าวมิได้ เป็ นผลจากการทีกองทุนรวมไม่ปฏิบตั ิหน้ าทีหรื อ
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ปฏิบัติ ห น้ าที ผิ ดพลาด หรื อ ปฏิ บัติ บ กพร่ อ งต่อหน้ าที ตามสัญ ญาฉบับ นี E ให้ ถื อว่า
สัญญาฉบับนี Eสิ Eนสุดลง โดยทีเซ็นทรัลพัฒนาจะต้ องชําระคืนค่าเช่าช่วงทรัพย์สินทีเช่า
คงเหลือ โดยคํานวณจากมูลค่าการเช่าช่วงทีกองทุนรวมชําระไว้ ลว่ งหน้ าทีคงเหลือ
ตามสัดส่วนระยะเวลาการเช่าทีเหลืออยู่ รวมถึงเงินหรื อผลประโยชน์อืนใดทีเซ็นทรัล
พัฒนา ได้ รับไว้ แทนกองทุนรวม (ถ้ ามี) ให้ แก่กองทุนรวม ตามสัดส่วนของระยะเวลา
การเช่าทีเหลืออยูต่ ามระยะเวลาทีกําหนดไว้ ในสัญญาฉบับนี E
(8) ในกรณีทีสัญญาเช่าอาคารสิ Eนผลใช้ บงั คับลงเนืองจากเหตุตามทีระบุไว้ ในสัญญาเช่า
อาคาร และเหตุการณ์ดงั กล่าวมิได้ เป็ นผลจากการทีเซ็นทรัลพัฒนา ในฐานะผู้ให้ เช่า
ช่วง หรื อในฐานะผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวม (หรื อบุคคลหรื อนิติบคุ คลที
เซ็ น ทรั ล พัฒ นาเสนอชื อให้ ป ฏิ บัติ ห น้ า ที ผู้บ ริ ห ารอสังหาริ ม ทรั พ ย์ แ ทน) จงใจหรื อ
ประมาทเลินเล่อในการปฏิบตั ิหน้ าทีหรื อปฏิบตั ิหน้ าทีผิดพลาด หรื อจงใจหรื อประมาท
เลินเล่อปฏิบตั ิบกพร่ องต่อหน้ าที เซ็นทรัลพัฒนาจะเรี ยกค่าเสียหายจากกองทุนรวม
โดยเซ็นทรัลพัฒนาไม่ต้องชําระคืนค่าเช่าช่วงทีดินทีเช่าช่วงคงเหลือให้ แก่กองทุนรวม
ทังนี
E E หากเหตุการณ์ ดงั กล่าวมิได้ เกิดขึ Eนเนืองจากคู่สญ
ั ญาฝ่ ายหนึงฝ่ ายใดไม่ปฏิบตั ิ
หน้ าทีหรื อปฏิบตั ิหน้ าทีผิดพลาด หรื อปฏิบตั ิบกพร่องต่อหน้ าทีตามสัญญาฉบับนี E ให้
ถื อ ว่าสัญ ญาฉบับ นี สE ินE สุด ลง โดยที คู่ส ัญ ญาแต่ล ะฝ่ ายไม่มี สิท ธิ เรี ยกค่าเสียหาย
ค่าใช้ จ่าย หรื อเงิน หรื อประโยชน์ ตอบแทนอืนใดจากคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึงได้ โดย
เซ็นทรัลพัฒนาไม่ต้องชําระคืนค่าเช่าช่วงทีดินทีเช่าช่วงคงเหลือให้ แก่กองทุนรวมเว้ น
แต่คสู่ ญ
ั ญาจะตกลงกันเป็ นอย่างอืน
(9) เมือสัญญาเช่าฉบับนี Eสิ Eนสุดลงไม่ว่าด้ วยเหตุใด ๆ ตามทีได้ กําหนดไว้ ในสัญญาฉบับนี E
กองทุนรวมจะส่งมอบทีดินทีเช่าช่วงคืน ตามสภาพทีเป็ นอยู่ ณ เวลานันE พร้ อมกับจะ
ส่งมอบเงินหรื อทรัพย์สินอืนใดทีกองทุนรวมได้ รับไว้ แทนเซ็นทรัลพัฒนา (ถ้ ามี) ให้ แก่
เซ็นทรัลพัฒนา
(10) ในระหว่างระยะเวลาเยียวยาเหตุผิดนัด ในกรณีทีเซ็นทรัลพัฒนาจงใจฝ่ าฝื นหรื อจงใจ
ไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงทีระบุไว้ ในสัญญานี E หรื อผิดคํารับรองทีให้ ไว้ ในสัญญานี E และ
ในกรณีทีกองทุนรวมฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงทีระบุไว้ ในสัญญานี E หรื อผิดคํา
รับ รองที ให้ ไว้ ในสัญ ญานี E หากเกิ ดความเสียหายขึนE กับ คู่สญ
ั ญาที มิ ได้ ป ฏิ บัติ ผิ ด
สัญญา คู่สญ
ั ญาฝ่ ายดังกล่าวมีสิทธิ ทีจะเรี ยกร้ องค่าเสียหายจากคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ าย
หนึงทีฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงทีระบุไว้ ในสัญญานี E หรื อผิดคํารับรองทีให้ ไว้
ในสัญญานี Eได้
(11) ในกรณีทีกองทุนรวมได้ ใช้ สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้ อ (1) และ (2) แล้ ว กองทุนรวม
สงวนสิท ธิ ที จะใช้ ป ระโยชน์ ในทรั พ ย์ สิน ที เช่ าจนกว่าสัญ ญาฉบับ นี สE ินE สุด ลง และ
กองทุนรวมได้ รับชําระค่าเสียหาย ค่าเช่าช่วงทีดินทีเช่าช่วงคงเหลือ รวมถึงเงินหรื อ
ผลประโยชน์อืนใดดังกล่าวจากเซ็นทรัลพัฒนาแล้ วเสร็ จ โดยกองทุนรวมไม่สามารถ
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เรี ยกร้ องค่าเสียหาย ค่าเช่าช่วงทีดินทีเช่าช่วงคงเหลือ รวมถึงเงินหรื อผลประโยชน์อืน
ใดจากเซ็นทรัลพัฒนาสําหรับระหว่างระยะเวลานี E เว้ นแต่กองทุนรวมจะพิสจู น์ได้ ว่า
กองทุนรวมได้ รับความเสียหายจากเหตุดงั กล่าวเกินกว่าผลประโยชน์ทีกองทุนรวม
ได้ รับ สํา หรั บ ช่ ว งระยะเวลาดังกล่า ว เซ็ น ทรั ล พัฒ นายิ น ยอมรั บ ผิ ด ชอบในความ
เสียหายทีเกินดังกล่าว
เงือนไขพิเศษ

(3.2)

หากมีเหตุทีอาจทําให้ สญ
ั ญาเช่าหลักระงับลงด้ วยเหตุการณ์ ใด ๆ ตามทีได้ กําหนดไว้ ใน
สัญญานี E โดยทีเซ็นทรัลพัฒนาเป็ นฝ่ ายผิดและไม่สามารถเยียวยาหรื อแก้ ไขด้ วยวิธีการอืน
ใดนอกจากวิธีการทีระบุไว้ ในข้ อนี E เซ็นทรัลพัฒนาจะต้ องดําเนินการให้ กองทุนรวมเข้ าเป็ น
คู่สญ
ั ญาโดยตรงกับผู้ให้ เช่าเดิมตามสัญญาเช่าหลักแทนเซ็นทรัลพัฒนาก่อนวันทีสัญญา
เช่าหลักจะมีผลระงับสิ Eนไป โดยกองทุนรวมไม่ต้องเสียค่าใช้ จ่ายใด ๆ เพิมเติมเนืองจาก
เซ็นทรัลพัฒนา ในฐานะผู้เช่าทีดิน ได้ ชําระค่าเช่าทีดินตามสัญญาเช่าทีดินดังกล่าวเป็ นการ
ล่วงหน้ าครบถ้ วนแล้ วทังจํ
E านวน นอกจากนี E ค่าใช้ จ่ายใด ๆ ทีเกียวข้ องกับการดําเนินการ
สวมสิทธิดงั กล่าว กองทุนรวมไม่ต้องรับผิดชอบ ทังนี
E E ให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดและเงือนไข
ของสัญญานี E

สรุ ปสาระสําคัญของสัญญาเช่ าอาคาร (บางส่ วน) โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ นเกล้ า

ผู้ให้ เช่ า

เซ็นทรัลพัฒนา

ผู้เช่ า

กองทุนรวม

ทรัพย์ สินทีเช่ า

อสังหาริ มทรัพย์ โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ นเกล้ าบางส่วน ซึงตังE อยู่เลขที 7/3 ถึง 7/128,
7/129 ถึง 7/221, 7/222 ถึง 7/552 และ 7/553 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุ ณอมริ นทร์ เขต
บางกอกน้ อย กรุงเทพมหานคร บนโฉนดทีดินเลขที 1041 และ 1054 ตังอยู
E ต่ ําบลบางบําหรุ
อํ า เภอบางพลัด กรุ ง เทพมหานคร คิ ด เป็ นพื นE ที ที เช่ า ประมาณ 188,345 ตารางเมตร
ประกอบด้ วย
- อาคารศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ปิ นเกล้ า (บางส่วน) สูง 7 ชันE และชันใต้
E ดิน 1 ชันE
- อาคารสํานักงานเซ็นทรัล ทาวเวอร์ A ปิ นเกล้ า (ทังหมด)
E
สูง 26 ชันE
- อาคารสํานักงานเซ็นทรัล ทาวเวอร์ B ปิ นเกล้ า (ทังหมด)
E
สูง 18 ชันE และ
- พื Eนทีจอดรถยนต์ภายในอาคาร (บางส่วน)
ทังนี
E E ไม่รวมพื Eนทีบางส่วน เช่น
- พื Eนทีในส่วนทีเซ็นทรัลพัฒนาได้ เช่าจากบริ ษัท ห้ างเซ็นทรัลปิ นเกล้ า จํากัด (ส่วน
พื Eนทีบนอาคารห้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรัล ชันE 5 และ 6)
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- พื Eนทีในส่วนทีเซ็นทรัลพัฒนาได้ ให้ เช่าแก่ผ้ เู ช่ารายย่อยทีได้ มีการชําระค่าตอบแทน
สิทธิการเช่าในลักษณะของสัญญาเช่าระยะยาว (ค่าเซ้ ง) และ
- พื Eนทีจอดรถยนต์ในส่วนทีเป็ นกรรมสิทธิU ของอาคารห้ างสรรพสินค้ า และในส่วนที
เป็ นไปตามสิทธิของเซ็นทรัลพัฒนา
ระยะเวลาการเช่ า

มีเงือนไขทีเป็ นสาระสําคัญเช่นเดียวกับสัญญาเช่าช่วงทีดินโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ น
เกล้ า

สิทธิในการต่ ออายุ
สัญญาเช่ าเมือสัญญา
เช่ าครบกําหนด

มีเงือนไขทีเป็ นสาระสําคัญเช่นเดียวกับสัญญาเช่าช่วงทีดินโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ น
เกล้ า

เงือนไขในการต่ ออายุ
สัญญาเช่ าเมือสัญญา
เช่ าครบกําหนด

มีเงือนไขทีเป็ นสาระสําคัญเช่นเดียวกับสัญญาเช่าช่วงทีดินโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ น
เกล้ า

ค่ าเช่ า

กองทุนรวมได้ ชําระค่าเช่าทรัพย์สนิ ทีเช่าสําหรับสิทธิการเช่าทรัพย์สินทีเช่าตลอดระยะเวลา
การเช่า ในวันจดทะเบียนสิทธิการเช่าตามสัญญาฉบับนี E โดยกองทุนรวมตกลงและรับทราบ
ว่าได้ มี การนํ าเงิน บางส่วนของเงิ นค่าเช่าไปชํ าระให้ แก่กองทุน รวมธุรกิ จ ไทย 2 เพือเป็ น
ค่าชดเชยการขาดประโยชน์จากการใช้ ทรัพย์สนิ เนืองจากการเลิกสัญญาก่อนกําหนด

หน้ าทีของกองทุนรวม

มีเงือนไขทีเป็ นสาระสําคัญ เช่น เดี ยวกับสัญ ญาเช่าอาคาร (บางส่วน) โครงการเซ็น ทรั ล
พลาซา พระราม 2 ยกเว้ นคูส่ ญ
ั ญาซึงเป็ นเซ็นทรัลพัฒนา และเงือนไขดังต่อไปนี E

(1) ตลอดระยะเวลาทีสัญ ญาฉบับนียE ังมีผลใช้ บังคับอยู่ กองทุนรวมยินยอมให้ เซ็นทรัล
พัฒ นา บริ ษั ท ห้ างเซ็นทรัล ปิ นเกล้ า จํ ากัด รวมถึงลูกค้ าและคู่สญ
ั ญาของเซ็น ทรั ล
พัฒ นาและบริ ษั ท ห้ า งเซ็ น ทรั ล ปิ นเกล้ า จํ ากัด และผู้เช่ าพื นE ที ในอสัง หาริ ม ทรั พ ย์
โครงการเซ็ น ทรั ล พลาซา ปิ นเกล้ า รายอื นที นอกจากผู้เช่ าช่ ว งทรั พ ย์ สิน ที เช่ า ตาม
สัญ ญานีใE ช้ พืนE ทีส่วนกลาง ทีจอดรถ และพืนE ทีทีเกี ยวข้ องของทรัพย์ สินทีเช่าซึงเป็ น
ทรั พ ย์ สิน ที เช่าของกองทุน รวมโดยให้ ถือ เป็ นพื นE ที เพื อใช้ ป ระโยชน์ ร่วมกัน โดยไม่มี
ค่าตอบแทนทังนี
E E เว้ นแต่เซ็นทรัลพัฒนามีการจัดเก็บผลประโยชน์ตอบแทนจากการใช้
บริ การทีจอดรถ คู่สญ
ั ญาจะมาตกลงร่ วมกันในการแบ่งสัดส่วนรายได้ ดงั กล่าว ตาม
สัดส่วนการครอบครองพื Eนทีของคูส่ ญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายต่อไป
(2) ตลอดอายุส ัญ ญาฉบับ นี กE องทุน รวมตกลงยิ น ยอมให้ เซ็ น ทรั ล พัฒ นาใช้ งานระบบ
สาธารณูปโภคทีเกียวเนืองกับทรัพย์สนิ ทีเช่าในการให้ บริ การแก่ผ้ เู ช่ารายย่อยทีได้ มีการ
ชําระค่าตอบแทนสิทธิการเช่าในลักษณะของสัญญาเช่าระยะยาว (ค่าเซ้ ง) ทีมิใช่ผ้ เู ช่า
ช่วงทรัพย์สินทีเช่าตามสัญญาฉบับนี E รวมถึงลูกค้ า คู่สญ
ั ญา และผู้เช่าพื Eนทีรายย่อย
รายอืนทีเป็ นผู้เช่าพื Eนทีในส่วนทียังอยู่ภายใต้ สิทธิครอบครองของเซ็นทรัลพัฒนาและ
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บริ ษั ท ห้ างเซ็ น ทรัล ปิ นเกล้ า จํ า กัด เพื อใช้ ในการประกอบกิ จการของตน โดยไม่ มี
ค่าตอบแทน แต่ทงนี
ั E E หากมีคา่ ใช้ จ่ายทีเกิดขึ Eนเนืองจากการซ่อมแซมหรื อดูแลรักษางาน
ระบบดังกล่าว เซ็นทรัลพัฒนา และกองทุนรวมจะร่วมกันรับผิดชอบตามอัตราส่วนการ
ครอบครองพื Eนที
การประกันภัย

มีเงือนไขทีเป็ นสาระสําคัญ เช่น เดี ยวกับสัญ ญาเช่าอาคาร (บางส่วน) โครงการเซ็น ทรั ล
พลาซา พระราม 2 ยกเว้ นเงือนไขและเจตนารมณ์ ของสัญญาเช่าหลักทีกําหนดให้ เซ็นทรัล
พระราม 2 และเจ้ าของทีดินตามสัญญาเช่าหลักร่วมกันรับประโยชน์จากการประกันวินาศ
ภัยในอาคารและสิงปลูกสร้ างบนทีดินทีเช่าตามสัญ ญาเช่าหลัก รวมทังE คู่สญ
ั ญาซึงเป็ น
เซ็นทรัลพัฒนา

ทรัพย์ สินทีเช่ าเสียหาย ให้ “ค่ าสินไหมทดแทนพืน1 ฐาน” หมายถึง ค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัย ซึงไม่
หรือถูกทําลาย
รวมถึ ง ค่ า สิ น ไหมทดแทนซึ งได้ รั บ จากการประกั น ภั ย ธุ ร กิ จ หยุ ด ชะงั ก (Business
Interruption Insurance)และ/หรื อ การประกั น ภัย อื นใดที คู่ส ัญ ญาแต่ ล ะฝ่ ายเป็ นผู้เอา
ประกันภัยเพิมเติม ด้ วยค่าใช้ จ่ายของคูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายนันเองทั
E
งสิ
E Eน
(1) ภายใต้ บงั คับของข้ อ (3) และเว้ นแต่ค่สู ญ
ั ญาทังสองฝ่
E
ายจะตกลงเป็ นอย่างอืน ในกรณี
ทีทรัพย์สนิ ทีเช่าได้ รับความเสียหายทังหมดหรื
E
ออย่างมีนยั สําคัญไม่วา่ ด้ วยเหตุใด ๆ จน
ไม่อาจใช้ ทรัพย์สินทีเช่าเพือประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจต่อไปได้ คูส่ ญ
ั ญาทังสองฝ่
E
าย
ตกลงจะสร้ างทรัพย์สินทีเช่าขึ Eนใหม่ด้วยค่าใช้ จ่ายร่ วมกันของคูส่ ญ
ั ญาทังสองฝ่
E
าย โดย
เซ็นทรัลพัฒนาจะเป็ นผู้ดําเนินการจัดให้ มีการก่อสร้ างภายใต้ แบบแปลน แผนงาน และ
งบประมาณทีคูส่ ญ
ั ญาจะได้ ตกลงร่วมกันและจะต้ องทําการก่อสร้ างให้ แล้ วเสร็ จภายใน
3 ปี นับแต่เกิดความเสียหายดังกล่าว รวมถึงจะร่วมกับกองทุนรวมในการดําเนินการขอ
ความยินยอมจากบุคคลใด ๆ หรื อขออนุญาตต่อหน่วยงานราชการใด ๆ ทีเกียวข้ อง(ถ้ า
มี) เพื อประโยชน์ ในการดํ าเนิ นการใด ๆ ภายใต้ สญ
ั ญาฉบับ นี E โดยค่าก่อ สร้ างและ
ค่าใช้ จ่ายทีเกียวข้ องกับการก่อสร้ างดังกล่าวกองทุนรวมและเซ็นทรัลพัฒนาจะร่ วมกัน
รับผิดชอบ ตามสัดส่วนการครอบครองพื Eนทีในอสังหาริ มทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา
ปิ นเกล้ า ณ เวลาทีทรัพย์สนิ ทีเช่าเกิดความเสียหาย โดยคูส่ ญ
ั ญาทังสองฝ่
E
ายจะต้ องนํา
เงินทีได้ รับจากค่าสินไหมทดแทนพื Eนฐานมาใช้ ในการดําเนินการก่อสร้ างดังกล่าว และ
ให้ ถือว่าสิทธิและหน้ าทีของคู่สญ
ั ญาตามสัญญาฉบับนี Eยังคงมีผลต่อไปจนกว่าจะได้ มี
การก่อสร้ างทรัพย์สินใหม่ขึ Eนมาแทนทีทรัพย์สินทีเช่าตามสัญญาฉบับนี E โดยคู่สญ
ั ญา
จะจัดให้ มีการทําสัญญาเช่าทรัพย์สินขึ Eนใหม่ (โดยให้ มีข้อกําหนดและเงือนไขต่าง ๆ
เช่นเดียวกับสัญญาฉบับนี E) ทันทีทีการก่อสร้ างดังกล่าวแล้ วเสร็ จ (แต่ทงนี
ั E Eกองทุนรวม
จะไม่มีภาระหน้ าทีในการชําระค่าเช่าตามสัญญาเช่าฉบับใหม่อีกแต่อย่างใด)
ทังนี
E E เว้ นแต่ในกรณีทีความเสียหายดังกล่าวข้ างต้ นเกิดขึ Eนระหว่างระยะเวลาการเช่า 5
ปี สุดท้ ายก่อนสิ Eนสุดระยะเวลาการเช่าตามสัญญาฉบับนี E กองทุนรวมมีสิทธิ ทีจะบอก
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เลิกสัญญาเช่าฉบับนี E
(2) ภายใต้ บงั คับของข้ อ (3) และเว้ นแต่คสู่ ญ
ั ญาทังสองฝ่
E
ายจะตกลงเป็ นอย่างอืน ในกรณี
ทีทรัพ ย์ สินที เช่ าได้ รับความเสีย หายแต่เพีย งบางส่วนไม่ว่าด้ วยเหตุใด ๆ โดยยังคง
สามารถใช้ ทรัพย์สินทีเช่าบางส่วนเพือประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจต่อไปได้ กองทุน
รวมและเซ็ น ทรั ล พัฒ นามี ห น้ า ที ต้ อ งซ่อ มแซมทรั พ ย์ สิ น ที เช่ า ให้ ค งเดิ ม ตามความ
เสีย หายที เกิ ด ขึนE จริ งในพื นE ที ที คู่ส ัญ ญาแต่ล ะฝ่ ายครอบครองในขณะที เกิ ด ความ
เสียหายดังกล่าว ด้ วยค่าใช้ จ่ายของคูส่ ญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายเอง แต่ไม่เกินกว่าจํานวนเงินค่า
สิน ไหมทดแทนพื นE ฐานที กองทุน รวม และ/หรื อ เซ็ น ทรั ล พัฒ นาได้ รับ มาจากบริ ษั ท
ประกันภัย แล้ วแต่กรณี
(3) เว้ นแต่คสู่ ญ
ั ญาทังสองฝ่
E
ายจะตกลงเป็ นอย่างอืน หรื อกองทุนรวมสามารถจัดหาเงินทุน
จากแหล่งอืนได้ ในกรณีทีค่าก่อสร้ าง หรื อค่าใช้ จ่ายใด ๆ ทีเกียวกับหรื อเกียวเนืองกับ
การก่อสร้ าง และ/หรื อการซ่อมแซมทรั พย์ สินที เช่าดังกล่าวมี จํานวนเกิ นกว่าเงินค่า
สินไหมทดแทนพื Eนฐานทีคู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายได้ รับ คู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายจะรับผิดชอบค่า
ก่อ สร้ างหรื อ ค่า ใช้ จ่ ายที เกิ น ดังกล่าว ตามสัด ส่วนการครอบครองพื นE ที ในขณะนันE
(สําหรับกรณีตามข้ อ (1)) หรื อตามพื Eนทีคู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายครอบครองในขณะทีได้ รับ
ความเสียหายจริ ง (สําหรับกรณีตามข้ อ (2)) แล้ วแต่กรณี โดยเซ็นทรัลพัฒนาตกลงทด
รองจ่ายเงินในจํานวนทีกองทุนรวมจะต้ องรับผิดชอบดังกล่าวแทนกองทุนรวมไปก่อน
สําหรับกรณีทีทรัพย์สินทีเช่าได้ รับความเสียหายแต่เพียงบางส่วนตามข้ อ (2) กองทุน
รวมตกลงจะชําระคืนเงินจํานวนดังกล่าวให้ แก่เซ็นทรัลพัฒนาภายใน 6 เดือนนับแต่
วันทีเปิ ดให้ บริ การพื Eนทีในทรัพย์สนิ ทีซ่อมแซมแล้ วเสร็ จพร้ อมทังชดเชยค่
E
าใช้ จ่ายในการ
จ่ายเงินทดรองจ่ายดังกล่าวในอัตราเท่ากับต้ นทุนในการกู้ยืมเงิน (Cost of Borrowing)
ของเซ็นทรัลพัฒนาทีได้ ใช้ เพือการจ่ายเงินทดรองจ่ายดังกล่าว โดยคํานวณจากวันทีได้
มีการทดรองจ่ายเงินดังกล่าวจนถึงวันทีกองทุนรวมได้ ชําระเงินให้ แก่เซ็นทรัลพัฒนา
ทังนี
E E เซ็นทรัลพัฒนาและกองทุนรวมจะร่วมกันพิจารณาสรรหาแหล่งเงินทุนทีเหมาะสม
เพือการจ่ายเงินทดรองจ่ายดังกล่าว
สําหรับกรณีทีทรัพย์สินทีเช่าได้ รับความเสียหายทังหมดหรื
E
ออย่างมีนยั สําคัญตามข้ อ
(1) โดยทีกองทุนรวมมิได้ ใช้ สิทธิ ในการบอกเลิกสัญ ญาเช่าตามทีกํ าหนดในข้ อ (1)
วรรค 2 กองทุนรวมมีสิทธิเลือกชดใช้ เงินทดรองจ่ายดังกล่าวโดย (ก) การชําระคืนเงิน
ทดรองจ่ า ยภายใน 6 เดื อ นนับ แต่ วัน ที เปิ ดให้ บ ริ ก ารพื นE ที ในทรั พ ย์ สิน ที สร้ างหรื อ
ซ่อมแซมขึ Eนใหม่เพือทดแทนทรัพย์สนิ ทีเช่าตามสัญญาฉบับนี Eแล้ วเสร็ จ พร้ อมทังชดเชย
E
ค่าใช้ จ่ายในการจ่ายเงินทดรองจ่ายดังกล่าวในอัตราเช่นเดียวกับทีระบุในวรรคก่อน
หรื อ (ข) การยินยอมลดสัดส่วนการครอบครองพื Eนทีของกองทุนรวม โดยทีกองทุนรวม
ไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยใด ๆ ให้ แก่เซ็นทรัลพัฒนาอีก โดยในหลักการให้ สดั ส่วนใหม่ของ
การครอบครองพื Eนทีของกองทุนรวมและเซ็นทรัลพัฒนาเป็ นไปตามจํานวนค่าก่อสร้ าง
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และค่าใช้ จ่ายทังหมดตามที
E
คูส่ ญ
ั ญาทังสองฝ่
E
ายได้ ชําระไปหรื อตกลงว่าจะชําระในการ
ก่อสร้ างหรื อซ่อมแซมขึ Eนใหม่ดงั กล่าวข้ างต้ น
อนึง ก่อนการใช้ สิทธิ ในข้ อ (ก) หรื อ (ข) ดังกล่าวข้ างต้ น กองทุนรวมสงวนสิทธิ ทีจะ
เสนอการดําเนินการดังกล่าวเพือให้ ทีประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมพิจารณา
อนุมตั ิก่อน ทังนี
E E ภายใน 6 เดือนนับแต่วนั ทีเปิ ดให้ บริ การพื Eนทีในทรัพย์สินทีสร้ างหรื อ
ซ่อมแซมขึ Eนใหม่เพือทดแทนทรัพย์ สินทีเช่าตามสัญ ญาฉบับ นีทE งั E นี E หากพ้ นกํ าหนด
ระยะเวลาดังกล่าวแล้ วกองทุนรวมยินยอมลดสัดส่วนการครอบครองพื Eนทีของกองทุน
รวมตามข้ อ (2) ดังกล่าวข้ างต้ นได้ ตามทีเห็นสมควรแก่กรณี
การโอนสิทธิการเช่ า
และการให้ เช่ าช่ วง

ภายในระยะเวลาการเช่าตามสัญญาฉบับนี E กองทุนรวมจะไม่นําสิทธิการเช่าทรัพย์สนิ ทีเช่า
นี E ไม่วา่ ทังหมดหรื
E
อบางส่วน ออกให้ เช่าช่วงแก่บคุ คลใด ๆ หรื อให้ บคุ คลใด ๆ เข้ ามาอยูแ่ ทน
หรื อก่อให้ เกิดภาระผูกพันใด ๆ ทีทําให้ บคุ คลอืนมีสทิ ธิเข้ ามาใช้ ประโยชน์ในทรัพย์สนิ ทีเช่า
หรื อโอนสิทธิการเช่าไม่ว่าทังหมดหรื
E
อแต่บางส่วนให้ แก่บุคคลใด ๆ ทังนี
E E เพือประโยชน์ใน
การดําเนินกิจการศูนย์การค้ าและอาคารสํานักงานให้ เช่า เซ็นทรัลพัฒนายินยอมให้ กองทุน
รวมนํ า ทรั พ ย์ สิน ที เช่ า ออกให้ บุค คลภายนอกเช่ า ช่ ว งพื นE ที ภายในทรั พ ย์ สิน ที เช่ า ไม่ ว่า
ทังหมดหรื
E
อบางส่วนได้ โดยไม่ต้องได้ รับอนุญาตจากเซ็นทรัลพัฒนาก่อน เว้ นแต่การให้ เช่า
ช่วงพื Eนทีภายในทรัพย์สินทีเช่าทีมีพื Eนทีตังแต่
E 1,000 ตารางเมตรขึ Eนไป กองทุนรวมจะต้ อง
ได้ รับความยินยอมจากเซ็นทรัลพัฒนาก่อน ซึงการให้ ความยินยอมดังกล่าวจะกระทําโดย
ไม่ชกั ช้ าและการไม่ให้ ความยินยอมจะไม่กระทําโดยปราศจากเหตุผล

เหตุผดิ นัดหรือเหตุแห่ ง ในกรณีทีเกิดเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึงตามทีระบุในกรณีดงั ต่อไปนี E
การเลิกสัญญา
(1) ในกรณี ที เซ็ น ทรั ล พัฒ นาจงใจฝ่ าฝื นหรื อ จงใจไม่ ป ฏิ บัติ ต ามข้ อ ตกลงที ระบุไว้ ใน
สัญ ญานี E หรื อ ผิ ด คํ า รั บ รองที ให้ ไว้ ใ นสัญ ญานี E และเซ็ น ทรั ล พัฒ นาไม่ ส ามารถ
ดําเนินการแก้ ไขและปฏิบตั ิให้ ถกู ต้ องตามสัญญาภายใน 90 วันนับจากวันทีได้ รับแจ้ ง
หรื อทราบถึงเหตุแห่งการผิดสัญญานันE หรื อภายในระยะเวลาใด ๆ ทีคู่สญ
ั ญาได้ ตก
ลงกัน
(2) ในกรณีทีเซ็นทรัลพัฒนาปฏิบตั ิผิดเงือนไขของสัญญากู้ยืมเงิน หรื อภาระผูกพัน หรื อ
ภาระหนี Eสินอืนใดกับบุคคลใด ๆ ก็ตาม ซึงรวมกันมีมูลค่าเกินกว่ากึงหนึงของมูลค่า
ของส่ ว นของผู้ ถื อ หุ้น ของเซ็ น ทรั ล พัฒ นา และอาจนํ า เซ็ น ทรั ล พัฒ นาไปสู่ภ าวะ
ล้ มละลายหรื อฟื นE ฟูกิจการ โดยเซ็นทรัลพัฒนาไม่สามารถทําการแก้ ไขเหตุดงั กล่าวให้
เสร็ จ สิ นE ภายใน 180 วัน นับ จากวัน ที ทราบหรื อ มี เหตุอัน ควรทราบถึ ง เหตุก ารณ์
ดังกล่าว เว้ นแต่เซ็นทรัลพัฒนาสามารถพิสจู น์และยืนยันเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจนเป็ น
ทีพอใจแก่กองทุนรวมว่าการผิดนัดดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อฐานะ
ทางการเงินของเซ็นทรัลพัฒนา ซึงจะนําเซ็นทรัลพัฒนาไปสูส่ ภาวะล้ มละลาย และ
การผิดนัดดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการใช้ สทิ ธิของกองทุนรวมตามสัญญาฉบับนี E
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(3) ในกรณีทีเซ็นทรัลพัฒนาถูกศาลสังพิทกั ษ์ ทรัพย์ หรื อถูกศาลสังให้ ล้มละลาย หรื ออยู่
ในขันตอนการเลิ
E
กบริ ษัท การชําระบัญชี หรื อศาลมีคําสังให้ ฟืนE ฟูกิจการของเซ็นทรัล
พัฒนา ซึงกองทุนรวมเห็นว่ามีผลกระทบต่อความสามารถของเซ็นทรัลพัฒนาในการ
ชําระหนี Eหรื อปฏิบตั ิตามสัญญานี E
(4) ในกรณีทีกองทุนรวมจงใจฝ่ าฝื นหรื อจงใจไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงทีระบุไว้ ในสัญญานี E
หรื อผิดคํารับรองทีให้ ไว้ ในสัญญานี E และกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการแก้ ไขและ
ปฏิบตั ิให้ ถกู ต้ องตามสัญญาภายใน 60 วันนับจากวันทีได้ รับแจ้ งหรื อทราบถึงเหตุแห่ง
การผิดสัญญานันE หรื อภายในระยะเวลาใด ๆ ทีคู่สญ
ั ญาได้ ตกลงกันเว้ นแต่ในกรณีที
การไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงหรื อเงือนไขทีระบุไว้ ในสัญญาฉบับนี Eเป็ นผลเนืองมาจาก
การทีเซ็น ทรั ลพัฒ นาในฐานะผู้ให้ เช่ าหรื อในฐานะผู้บริ หารอสังหาริ ม ทรัพ ย์ (หรื อ
บุคคลหรื อนิติบคุ คลทีเซ็นทรัลพัฒนาเสนอชือให้ ปฏิบตั ิหน้ าทีผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
แทน) จงใจหรื อประมาทเลินเล่อในการปฏิบตั ิหน้ าทีตามทีกําหนดไว้ ในสัญญาแต่งตังE
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์หรื อโครงการจัดการกองทุนรวม
(5) เมือครบกําหนดระยะเวลาการเช่าทรัพย์สนิ ทีเช่าตามสัญญาฉบับนี E
(6) คูส่ ญ
ั ญาตกลงเลิกสัญญา
(7) (ก) ในกรณี ที มี ก ารเลิ ก กองทุน รวมตามรายละเอี ย ดที กํ าหนดในโครงการ และ
กองทุนรวมได้ แจ้ งให้ เซ็นทรัลพัฒนาทราบถึงการเลิกกองทุนรวมเป็ นลายลักษณ์
อักษรแล้ ว
(ข) กรณีทีผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติให้ เลิกโครงการ โดยในการลงมติดงั กล่าวมีเซ็นทรัล
พัฒนาและกลุม่ บุคคลเดียวกัน ร่วมกันลงมติให้ เลิกกองทุนรวม เว้ นแต่ในกรณีที
การลงมติของเซ็นทรัลพัฒ นาและกลุ่มบุคคลเดียวกันดังกล่าวเป็ นประโยชน์
โดยรวมของกองทุนรวมและเป็ นไปตามความประสงค์ของบริ ษัทจัดการ
(8) ในกรณีทีมีกฎหมาย หรื อคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสํานักงาน ก.ล.ต. มีคําสังให้ เลิก
กองทุนรวม โดยทีกองทุนรวมมิได้ ฝ่าฝื น และ/หรื อปฏิบัติผิดกฎข้ อบังคับ กฎหมาย
และ/หรื อกฎระเบียบอืนใดทีเกี ยวข้ อง และ/หรื อไม่ใช่ความผิดของเซ็นทรัลพัฒ นา
และกองทุนรวมได้ แจ้ งให้ เซ็นทรัลพัฒนาทราบถึงการเลิกกองทุนรวมเป็ นลายลักษณ์
อักษรแล้ ว โดยทีคู่สญ
ั ญาทังสองฝ่
E
ายมีหน้ าทีร่ วมกันและได้ ใช้ ความพยายามอย่าง
เต็มทีร่ วมกันเพือไม่ให้ สญ
ั ญาฉบับนี Eระงับโดยผลจากการเปลียนแปลงของกฎหมาย
หรื อ จากคํ าสังของหน่ วยงานใด ๆ ของรั ฐ เท่ าที ไม่ขัด ต่อ กฎหมายหรื อ คํ า สังของ
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หน่วยงานใด ๆ ของรัฐทีมีผลใช้ บงั คับอยู่ในขณะนันE เช่น การจัดตังหรื
E อจัดหาบุคคล
ใด ๆ มารับโอนสิทธิและหน้ าทีทีกองทุนรวมมีอยูต่ ามสัญญาฉบับนี Eแล้ วก็ตาม4
(9) ในกรณีทีทรัพย์สนิ ทีเช่าทังหมดหรื
E
อบางส่วนทีสําคัญตกอยูภ่ ายใต้ เขตเวนคืน หรื อเขต
สงวน หรื อ เขตสํา รวจเพื อการเวนคื น ตามประกาศ หรื อกฎหมายอัน เกี ยวกับ การ
เวนคืน หรื อกฎหมายอืน ๆ ซึงทําให้ กองทุนรวมไม่สามารถใช้ ประโยชน์จากทรัพย์สนิ ที
เช่าได้ อย่างมีนยั สําคัญ
ผลของการผิดนัดหรือ (1) ในกรณี ที เซ็ น ทรั ล พัฒ นาจงใจฝ่ าฝื นหรื อ จงใจไม่ ป ฏิ บัติ ต ามข้ อ ตกลงที ระบุไว้ ใน
ผลอันเกิดจากเหตุแห่ ง
สัญญานี E หรื อผิดคํารับรองทีให้ ไว้ ในสัญญานี Eและเหตุการณ์ ดงั กล่าวมิได้ เป็ นผลจาก
การเลิกสัญญา
การทีกองทุนรวมไม่ปฏิบตั ิหน้ าทีหรื อปฏิบตั ิหน้ าทีผิดพลาดหรื อปฏิบัติบกพร่ องต่อ
หน้ าทีตามสัญญาฉบับนี E กองทุนรวมจะเรี ยกค่าเสียหายจากเซ็นทรัลพัฒนาจากเหตุ
ดังกล่าว และไม่มีผลทําให้ สญ
ั ญาฉบับนี Eสิ Eนสุดลง เว้ นแต่ความเสียหายดังกล่าวเกิด
จากเซ็นทรัลพัฒนาจงใจฝ่ าฝื นหรื อจงใจไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงทีระบุไว้ ในสัญญานี E
และมีผลกระทบอย่างร้ ายแรงต่อทรัพย์สนิ ทีเช่าภายใต้ สญ
ั ญาฉบับนี E และกระทบสิทธิ
ของกองทุนรวมภายใต้ สญ
ั ญาฉบับนีอE ย่างมีนัยสําคัญ กองทุนรวมมีสิทธิ บอกเลิก
สัญ ญาฉบับ นี ไE ด้ ทัน ที และเซ็ น ทรั ล พัฒ นาจะต้ อ งชํ า ระคื น ค่ า เช่ า ทรั พ ย์ สิน ที เช่ า
คงเหลือ รวมถึงเงินหรื อผลประโยชน์อืนใดทีเซ็นทรัลพัฒนาได้ รับไว้ ในนามกองทุนรวม
ให้ แก่ ก องทุน รวม ตามสัด ส่ว นของระยะเวลาการเช่ า ที เหลื อ อยู่ รวมถึ ง ค่ า ขาด
ประโยชน์ จ ากการที กองทุน รวมไม่ส ามารถใช้ ป ระโยชน์ ซึงทรั พ ย์ สิน ที เช่ า ได้ ต าม
ระยะเวลาทีกําหนดไว้ ในสัญญาฉบับนี E
(2) ในกรณีทีเซ็นทรัลพัฒนาปฏิบตั ิผิดเงือนไขของสัญญากู้ยืมเงิน หรื อภาระผูกพัน หรื อ
ภาระหนี สE ิ น อื นใดกับ บุค คลใด ๆ และถูก ศาลสังพิ ทัก ษ์ ท รั พ ย์ หรื อ ถูก ศาลสังให้
ล้ มละลาย หรื ออยู่ในขันตอนการเลิ
E
กบริ ษัท การชําระบัญชี หรื อศาลมีคําสังให้ ฟืนE ฟู
กิจการ กองทุนรวมมีสิทธิ ทีจะบอกเลิกสัญญาฉบับนี Eได้ ทันที และในกรณี ทีกองทุน
รวมใช้ สิทธิ ดงั กล่าว เซ็นทรัลพัฒ นาจะต้ องชํ าระคืนค่าเช่าคงเหลือ รวมถึงเงินหรื อ
ผลประโยชน์อืนใดทีเซ็นทรัลพัฒนาได้ รับไว้ ในนามกองทุนรวมให้ แก่กองทุนรวม ตาม
สัดส่วนของระยะเวลาการเช่าทีเหลืออยู่ ค่าขาดประโยชน์จากการทีกองทุนรวมไม่
สามารถใช้ ประโยชน์ซึงทรัพย์สินทีเช่าได้ ตามระยะเวลาทีกําหนดไว้ ในสัญญาฉบับนี E
ทังนี
E E ไม่ตดั สิทธิของกองทุนรวมในการเรี ยกร้ องค่าเสียหาย และ/หรื อค่าใช้ จ่ายอืนใด
อันเกิดจากการทีมีเหตุผิดนัดเกิดขึ EนนันE เว้ นแต่เหตุผิดนัดของเซ็นทรัลพัฒนาดังกล่าว
เกิดจากการทีกองทุนรวมไม่ปฏิบตั ิตามหน้ าทีหรื อปฏิบตั ิหน้ าทีผิดพลาดตามสัญญา

4

หมายเหตุ : กองทุนรวมได้ รับความยินยอมจากเซ็นทรัลพัฒนา ในการโอนสิทธิ การเช่าตามสัญ ญาฉบับ นีใE ห้ แก่กองทรัสต์แล้ วเมือเดือน
ตุลาคม Œ•‘Š โดยจะไม่ให้ ถือว่าการทีสํานักงาน ก.ล.ต. มีคําสังให้ เลิกกองทุนรวมเนืองจากการแปลงสภาพเป็ นเหตุผิดนัดตามสัญญาฉบับนี E
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ฉบับนี E
(3) ในกรณีทีกองทุนรวมจงใจฝ่ าฝื นหรื อจงใจไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงทีระบุไว้ ในสัญญานี E
หรื อผิดคํารับรองทีให้ ไว้ ในสัญญานี E เซ็นทรัลพัฒ นาจะเรี ยกค่าเสียหายจากกองทุน
รวมจากเหตุดงั กล่าว และไม่มีผลทําให้ สญ
ั ญาฉบับนี Eสิ Eนสุดลง เว้ นแต่ความเสียหาย
ดังกล่าวเกิดจากกองทุนรวมจงใจฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงทีระบุไว้ ในสัญญา
นี E และมี ผ ลกระทบอย่างร้ ายแรงต่อ ทรัพ ย์ สิน ทีเช่ าภายใต้ ส ัญ ญาฉบับ นี E เซ็น ทรั ล
พัฒนามีสทิ ธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี Eได้ ทนั ที โดยเซ็นทรัลพัฒนาไม่ต้องชําระคืนค่าเช่า
คงเหลือ
(4) ในกรณีทีครบกําหนดระยะเวลาการเช่าทรัพย์สนิ ทีเช่าคูส่ ญ
ั ญาตกลงเลิกสัญญา หรื อ
มีการเลิกกองทุนรวมตามรายละเอียดทีกํ าหนดในโครงการ หรื อกรณี ทีมีกฎหมาย
หรื อคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสํานักงาน ก.ล.ต. มีคําสังให้ เลิกกองทุนรวมโดยที
กองทุนรวมมิได้ ฝ่าฝื น และ/หรื อปฏิบตั ิผิดกฎข้ อบังคับ กฎหมาย และ/หรื อกฎระเบียบ
อืนใดทีเกียวข้ อง และ/หรื อไม่ใช่ความผิดของเซ็นทรัลพัฒนา ให้ ถือว่าสัญญาฉบับนี E
สิ นE สุด ลง โดยที คู่ส ัญ ญาแต่ ล ะฝ่ ายไม่ มี สิ ท ธิ เรี ย กค่ า เสี ย หาย ค่ า ใช้ จ่ า ย ค่ า เช่ า
ทรัพย์สินทีเช่าหรื อเงินหรื อประโยชน์ตอบแทนอืนใดจากคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึงได้ โดย
เซ็นทรัลพัฒนาไม่ต้องชําระคืนค่าเช่าทรัพย์สินทีเช่าคงเหลือให้ แก่กองทุนรวม ทังนี
E E
เว้ นแต่คสู่ ญ
ั ญาจะตกลงกันเป็ นอย่างอืน
(5) ในกรณี ทีผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติให้ เลิกโครงการ โดยในการลงมติดังกล่าวมีเซ็นทรัล
พัฒนาและกลุม่ บุคคลเดียวกัน ร่วมกันลงมติให้ เลิกกองทุนรวม ให้ ถือว่าสัญญาฉบับ
นี Eสิ Eนสุดลง โดยทีเซ็นทรัลพัฒนาจะต้ องชําระคืนค่าเช่าทรัพย์สินทีเช่าคงเหลือ รวมถึง
เงินหรื อผลประโยชน์อืนใดทีเซ็นทรัลพัฒนาได้ รับไว้ ในนามกองทุนรวมให้ แก่กองทุน
รวมตามสัดส่วนของระยะเวลาการเช่าทีเหลืออยู่ รวมถึงค่าขาดประโยชน์จากการที
กองทุนรวมไม่สามารถใช้ ประโยชน์ซึงทรัพย์สินทีเช่าตามระยะเวลาทีกําหนดไว้ ใน
สัญ ญาฉบับ นี E ทังE นี E หากการลงมติ ข องเซ็ น ทรั ล พัฒ นาและกลุ่ม บุ ค คลเดี ย วกั น
ดังกล่าวเป็ นประโยชน์ โดยรวมของกองทุนรวมและเป็ นไปตามความประสงค์ ของ
บริ ษัทจัดการ ให้ นําข้ อกําหนดในข้ อ (4) มาใช้ บงั คับ
(6) ในกรณีทีทรัพย์สนิ ทีเช่าทังหมดหรื
E
อบางส่วนทีสําคัญตกอยูภ่ ายใต้ เขตเวนคืน หรื อเขต
สงวน หรื อเขตสํารวจเพือการเวนคืน กองทุนรวมมีสทิ ธิพิจารณาว่าจะให้ สญ
ั ญาฉบับ
นี Eสิ Eนสุดลงหรื อไม่ โดยกองทุนรวมจะพิจารณาจากผลกระทบจากการเวนคืนดังกล่าว
ว่ามีนัยสําคัญ เพียงใด ซึงในกรณี ที กองทุนรวมเห็ นควรให้ สญ
ั ญาฉบับ นีสE ิ Eนสุดลง
เซ็ น ทรั ล พั ฒ นาจะต้ องชํ า ระคื น ค่ า เช่ า ทรั พ ย์ สิ น ที เช่ า คงเหลื อ รวมถึ ง เงิ น หรื อ
ผลประโยชน์อืนใดทีเซ็นทรัลพัฒนาได้ รับไว้ แทนกองทุนรวม (ถ้ ามี) ให้ แก่กองทุนรวม
ตามสัดส่วนของระยะเวลาการเช่าทีเหลืออยู่ตามระยะเวลาทีกํ าหนดไว้ ในสัญ ญา
ฉบับนี E
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(7) เมือสัญญาเช่าฉบับนี Eสิ Eนสุดลงไม่ว่าด้ วยเหตุใด ๆ ตามทีได้ กําหนดไว้ ในสัญญาฉบับนี E
กองทุนรวมจะส่งมอบทรัพย์สนิ ทีเช่าคืนตามสภาพทีเป็ นอยู่ ณ เวลานันE พร้ อมกับส่วน
ควบและอุปกรณ์ทีติดตรึ งตราและไม่ติดตรึ งตรากับทรัพย์สินทีเช่า รวมทังจะส่
E งมอบ
เงินหรื อทรัพย์สนิ อืนใดทีกองทุนรวมได้ รับไว้ แทนเซ็นทรัลพัฒนา (ถ้ ามี) ให้ แก่เซ็นทรัล
พัฒ นา รวมถึงการคื นเงิน ประกัน การเช่าทีกองทุนรวมได้ รับ จากผู้เช่าช่วงพื นE ทีใน
ทรัพย์สนิ ทีเช่าให้ แก่ผ้ เู ช่าช่วงหรื อเซ็นทรัลพัฒนา (แล้ วแต่กรณี)
พร้ อมกันนี E ในระหว่างระยะเวลา 6 เดือนหลังจากวันทีสัญญาฉบับนี Eสิ Eนสุดลง กองทุน
รวมจะใช้ ความพยายามในการดําเนินการส่งมอบสิทธิ ประโยชน์ (ทีส่งมอบได้ และ/
หรื อไม่ละเมิดสิทธิ ของผู้อืน และไม่รวมถึงเงิน ประกันการเช่าซึงจะส่งมอบตามข้ อ
(10)) ทีกองทุนรวมได้ รับไว้ ลว่ งหน้ า ซึงเกียวเนืองกับทรัพย์สนิ ทีเช่าทังก่
E อนและในวันที
สัญญาฉบับนี Eสิ Eนสุดลงให้ แก่เซ็นทรัลพัฒนาหรื อผู้มีสิทธิได้ รับเงินโดยเร็ ว และเซ็นทรัล
พัฒนาตกลงชําระคืนกองทุนรวมในเงินหรื อค่าใช้ จ่ายใด ๆ ซึงกองทุนรวมได้ ชําระไป
อันเกียวเนืองกับทรัพย์สินทีเช่าสําหรับระยะเวลาภายหลังจากทีสัญญาฉบับนี Eสิ Eนสุด
ลงให้ แก่ กองทุน รวมภายใน 5 วัน ทําการนับ แต่วัน ที เซ็ นทรั ลพัฒ นาได้ รับ แจ้ งจาก
กองทุนรวมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
(8) ในระหว่างระยะเวลาเยียวยาเหตุผิดนัดทีเกิดจากกรณี ทีเซ็นทรัลพัฒนาจงใจฝ่ าฝื น
หรื อ จงใจไม่ป ฏิ บัติ ต ามข้ อ ตกลงที ระบุไว้ ในสัญ ญานี E หรื อ ผิ ด คํ ารั บ รองที ให้ ไว้ ใน
สัญญานี Eและกรณีทีกองทุนรวมจงใจฝ่ าฝื นหรื อจงใจไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงทีระบุไว้ ใน
สัญญานี E หรื อผิดคํารับรองทีให้ ไว้ ในสัญญานี E หากเกิดความเสียหายขึ Eนกับคูส่ ญ
ั ญาที
มิ ได้ ป ฏิ บัติ ผิ ด สัญ ญา คู่ส ัญ ญาฝ่ ายดังกล่า วมี สิท ธิ ที จะเรี ย กร้ องค่าเสีย หายจาก
คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึงทีฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงทีระบุไว้ ในสัญญานี E หรื อผิด
คํารับรองทีให้ ไว้ ในสัญญานี Eได้
(9) ในกรณีทีกองทุนรวมได้ ใช้ สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้ อ (1) และ (2) แล้ ว กองทุนรวม
สงวนสิท ธิ ที จะใช้ ป ระโยชน์ ในทรั พ ย์ สิน ที เช่ าจนกว่าสัญ ญาฉบับ นี สE ินE สุด ลง และ
กองทุน รวมได้ รับ ชํ า ระค่า เสีย หาย ค่า เช่ า ทรั พ ย์ สิน ที เช่ า คงเหลือ รวมถึ งเงิ น หรื อ
ผลประโยชน์อืนใดดังกล่าวจากเซ็นทรัลพัฒนาแล้ วเสร็ จ โดยกองทุนรวมไม่สามารถ
เรี ยกร้ องค่าเสียหาย ค่าเช่าทรัพย์สินทีเช่าคงเหลือ รวมถึงเงินหรื อผลประโยชน์อืนใด
จากเซ็นทรัลพัฒ นาสําหรั บระหว่างระยะเวลานี E เว้ นแต่กองทุนรวมจะพิสูจน์ ได้ ว่า
กองทุนรวมได้ รับความเสียหายจากเหตุดงั กล่าวเกินกว่าผลประโยชน์ทีกองทุนรวม
ได้ รับ สํา หรั บ ช่ ว งระยะเวลาดังกล่า ว เซ็ น ทรั ล พัฒ นายิ น ยอมรั บ ผิ ด ชอบในความ
เสียหายทีเกินดังกล่าว
(10) ในกรณี ทีกองทุนรวมใช้ สิทธิ ในการบอกเลิกสัญ ญา ภายใต้ เงือนไข ทรัพย์ สินทีเช่า
เสียหายหรื อถูกทําลายระหว่างระยะเวลาการเช่า 5 ปี สุดท้ ายก่อนสิ Eนสุดระยะเวลา
การเช่าตามสัญญาฉบับนี Eเซ็นทรัลพัฒนาไม่ต้องชําระคืนค่าเช่าคงเหลือ
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นอกจากนี E กองทุน รวมตกลงจะส่งมอบค่าสิน ไหมทดแทนที ได้ รับจากการประกัน
ความเสียงภัย ทรั พ ย์ สิน (Property All Risks Insurance) ในฐานะผู้เอาประกัน ภัย
ให้ แก่เซ็นทรัลพัฒ นาทังE หมด รวมถึงคู่สญ
ั ญาจะร่ วมกันในการใช้ สิทธิ เรี ยกร้ องค่า
สินไหมทดแทนจากผู้รับประกันภัยรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการประกันภัยความเสียง
ท รั พ ย์ สิ น (Property All Risks) และป ระกั น ภั ย ธุ ร กิ จห ยุ ด ชะงั ก (Business
Interruption Insurance) จนครบถ้ วนตามสิทธิทีคู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายจะได้ รับในฐานะ
ผู้เอาประกันภัย ทังE นี E กองทุนรวมสงวนสิทธิ ทีจะรับเงินค่าสินไหมทดแทนจากผู้รับ
ป ระกั น ภั ย สํ า ห รั บ การป ระกั น ภั ย ธุ ร กิ จห ยุ ด ชะงั ก (Business Interruption
Insurance) ทังE จํ านวนตามสิท ธิ ทีกองทุน รวมจะได้ รับ เพื อเป็ นการชดเชยการขาด
ประโยชน์ของกองทุนรวมจากการใช้ สทิ ธิเลิกสัญญาดังกล่าว
(11) ในกรณี ทีสัญญาเช่าฉบับนี Eสิ Eนสุดลงด้ วยเหตุใด ๆ ในระหว่างเวลา 6 เดือนหลังจาก
สัญ ญาเช่ า ฉบั บ นี สE ิ นE สุ ด ลงกองทุ น รวมจะให้ ความช่ ว ยเหลื อ ตามคํ า ร้ องขอที
สมเหตุสมผลจากเซ็นทรัลพัฒนาในการดําเนินการให้ ผ้ ูเช่าพื Eนทีในทรัพย์สินทีเช่ามา
ทํ า สัญ ญาเช่ า พื นE ที กับ เซ็ น ทรั ล พัฒ นาใหม่พ ร้ อมทังE ส่ง มอบเงิ น ประกัน การเช่ า ที
กองทุนรวมได้ รับไว้ จากผู้เช่าพืนE ทีในทรัพย์สินทีเช่าก่อนวันทําสัญญาเช่าพื Eนทีฉบับ
ใหม่ดงั กล่าว (ภายหลังจากทีได้ หกั ค่าเช่า ค่าบริ การ หรื อค่าใช้ จ่ายค้ างจ่ายของผู้เช่า
พื Eนทีแต่ละราย (ถ้ ามี)) ให้ แก่เซ็นทรัลพัฒนา (ภายใต้ ความยินยอมของผู้เช่าพื EนทีนันE
ๆ) หรื อคืนให้ แก่ผ้ ูเช่าพื EนทีนันE ๆ (หากผู้เช่าพื Eนทีไม่ประสงค์จะเช่าพื Eนทีดังกล่าวกับ
เซ็นทรัลพัฒนาอีกต่อไป) แล้ วแต่กรณี ทงนี
ั E E ค่าใช้ จ่ายทีเกียวเนืองกับการดําเนินการ
ดังกล่าวกองทุนรวมและเซ็นทรัลพัฒนาจะร่ วมกันรับผิดชอบ (เว้ นแต่กรณีทีสัญญา
เช่ าฉบับ นี สE ิ นE สุด ลงโดยเป็ นผลจากการที กองทุน รวมเป็ นฝ่ ายผิ ด หรื อ ในกรณี ที มี
กฎหมาย หรื อคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสํานักงาน ก.ล.ต. มีคําสังให้ เลิกกองทุนรวม
โดยไม่ใช่ความผิดของเซ็นทรัลพัฒนา)
(3.3)

สรุ ปสาระสําคัญของสัญญาเช่ างานระบบโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ นเกล้ า

ผู้ให้ เช่ า

เซ็นทรัลพัฒนา

ผู้เช่ า

กองทุนรวม

ทรัพย์ สินทีเช่ า

งานระบบไฟฟ้ า ระบบสาธารณูปโภค ระบบโทรศัพท์ ลิฟท์ บันไดเลือน ระบบปรับอากาศ
และระบบงานวิศวกรรม ระบบบําบัดนํ Eาเสีย และสิงอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ซึงติดตังและ
E
ใช้ งานอยู่ในอสังหาริ มทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ นเกล้ า รวมทังสิ
E ทธิใด ๆ ทีเกียวกับ
หรื อเกี ยวเนืองกับงานระบบดังกล่าว (แล้ วแต่กรณี )(เซ็น ทรัลพัฒ นาได้ รับ โอนงานระบบ
สาธารณูปโภคทีเกียวเนืองกับอสังหาริ มทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ นเกล้ าจากบริ ษัท
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เซ็นทรัลเรี ยลตี E เซอร์ วิส จํากัด)
ระยะเวลาการเช่ า

มีเงือนไขทีเป็ นสาระสําคัญเช่นเดียวกับสัญ ญาเช่าช่วงทีดินโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ น
เกล้ า

ค่ าเช่ า

กองทุนรวมได้ ชําระค่าเช่าทังจํ
E านวนในวันจดทะเบียนสิทธิการเช่าตามทีระบุไว้ ในสัญญาเช่า

การส่ งมอบสิทธิ
ครอบครอง

คูส่ ญ
ั ญาตกลงให้ สทิ ธิครอบครองในทรัพย์สนิ ทีเช่าภายใต้ สญ
ั ญาฉบับนี Eมีผลเป็ นการส่งมอบ
การครอบครองในทรัพย์สนิ ทีเช่าอย่างสมบูรณ์ในวันจดทะเบียนสิทธิการเช่าตามทีกําหนดไว้
ในสัญญาเช่าอาคาร และได้ มีการชําระราคาตามทีกําหนดในสัญญาฉบับนีแE ล้ ว (“วันส่ ง
มอบสิทธิครอบครอง”)

การส่ งมอบสิทธิตาม
สัญญาบริการและการ
รับภาระค่ าใช้ จ่าย

ตราบเท่าที เซ็น ทรั ลพัฒ นา หรื อบุคคลหรื อนิ ติบุคคลที เซ็ นทรัลพัฒ นาเสนอชื อให้ ปฏิ บัติ
หน้ าทีผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ แทน ยังคงปฏิบัติหน้ าทีเป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของ
กองทุนรวม กองทุนรวมยินยอมให้ สิทธิ ในการจัดเก็ บเงินหรื อประโยชน์ ตอบแทนอืนใดที
เกี ยวกับ หรื อเกี ยวเนืองกับ การให้ บริ การงานระบบที กองทุน รวมเป็ นผู้มี สิท ธิ ครอบครอง
ดังกล่าวทังหมดแก่
E
เซ็นทรัลพัฒนา ได้ แก่ บริ การส่วนกลาง บริ การไอเย็น และบริ การดูดควัน
ค่ า นํ าE ประปาและค่ า ไฟฟ้ า (ตามมิ เ ตอร์ ข องผู้ เช่ า พื นE ที แต่ ล ะราย) เป็ นต้ น และนํ า
ผลประโยชน์ดงั กล่าวไปชําระหนี Eกับหน่วยงานของรัฐทีเกียวข้ อง หรื อบุคคลทีเกียวข้ องอืนใด
(ถ้ ามี) แทนกองทุนรวม ทังE นี E ในกรณี ทีเซ็นทรัลพัฒ นา หรื อบุคคลใด ๆ ทีเซ็นทรัลพัฒ นา
มอบหมายมิได้ ปฏิบตั ิหน้ าทีเป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวมแล้ ว กองทุนรวม
ยินยอมให้ เซ็นทรัลพัฒนา หรื อบุคคลใด ๆ ทีเซ็นทรัลพัฒนามอบหมาย มีสิทธิในการใช้ งาน
ระบบสาธารณูปโภคและเก็บผลประโยชน์จากผู้เช่ารายย่อยเฉพาะในพื Eนทีทีเซ็นทรัลพัฒนา
ยังมีสิทธิ ครอบครองอยู่ โดยเซ็นทรัลพัฒนาจะต้ องนําส่งค่าบริ การดังกล่าวตามสัดส่วนที
เซ็นทรัลพัฒนาต้ องรับผิดชอบให้ แก่กองทุนรวม หรื อบุคคลใด ๆ ทีกองทุนรวมมอบหมาย
เพือให้ กองทุนรวมสามารถชําระหนี Eแก่หน่วยงานของรัฐทีเกียวข้ อง หรื อบุคคลทีเกียวข้ องอืน
ใด (ถ้ ามี) แทนคูส่ ญ
ั ญาได้

คํารับรองของกองทุน
รวม

ตลอดอายุสญ
ั ญาฉบับนี E กองทุนรวมตกลงยินยอมให้ เซ็นทรัลพัฒนาใช้ ทรัพย์สนิ ทีเช่าในการ
ให้ บริ การแก่ผ้ เู ช่าพื Eนทีในอสังหาริ มทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ นเกล้ าทีได้ มีการชําระ
ค่าตอบแทนสิทธิการเช่าในลักษณะของสัญญาเช่าระยะยาว (ค่าเซ้ ง) และพื Eนทีในส่วนทีอยู่
ภายใต้ สิทธิครอบครองของเซ็นทรัลพัฒนาซึงไม่ใช่พื Eนทีเช่าตามสัญญาเช่าอาคาร นอกจาก
ผู้เช่าพื Eนทีตามสัญญาเช่าอาคาร ตามภาระผูกพันทีมีอยูก่ ่อนหรื อตามทีคู่สญ
ั ญาได้ ตกลงกัน
ไว้ รวมถึงบริ ษัท ห้ างเซ็นทรัลปิ นเกล้ า จํากัด เพือใช้ ในการประกอบกิจการของตน

เหตุผดิ นัดหรือเหตุแห่ ง มีเงือนไขทีเป็ นสาระสําคัญ เช่ นเดีย วกับ สัญ ญาเช่าอาคาร (บางส่วน) โครงการเซ็นทรั ล
การเลิกสัญญา
พลาซา ปิ นเกล้ า ยกเว้ นเงือนไขดังต่อไปนี E

ส่วนที 2 หน้ า 2 - 107

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
(1) ในกรณีทีเซ็นทรัลพัฒนาถูกศาลสังพิทกั ษ์ ทรัพย์ หรื อถูกศาลสังให้ ล้มละลาย หรื ออยู่
ในขันตอนการเลิ
E
กบริ ษัท การชําระบัญชี หรื อศาลมีคําสังให้ ฟืนE ฟูกิจการของเซ็นทรัล
พัฒนา ซึงกองทุนรวมเห็นว่ามีผลกระทบต่อความสามารถของเซ็นทรัลพัฒนาในการ
ชําระหนี Eหรื อปฏิบตั ิตามสัญญานี E กองทุนรวมมีสทิ ธิบอกเลิกสัญญาได้ ทนั ที
(2) ในกรณีทีสัญญาเช่าอาคารสิ Eนผลใช้ บงั คับลงเนืองจากเหตุตามทีระบุไว้ ในสัญญาเช่า
อาคาร
ผลของการผิดนัดหรือ มีเงือนไขทีเป็ นสาระสําคัญ เช่ นเดีย วกับ สัญ ญาเช่าอาคาร (บางส่วน) โครงการเซ็นทรั ล
ผลอันเกิดจากเหตุแห่ ง พลาซา ปิ นเกล้ า ยกเว้ นเงือนไขดังต่อไปนี E
การเลิกสัญญา
(1) ในกรณีทีเซ็นทรัลพัฒนาจงใจฝ่ าฝื นหรื อจงใจไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงทีระบุไว้ ในสัญญา
นี E หรื อผิดคํารับรองทีให้ ไว้ ในสัญญานี E และเหตุการณ์ ดงั กล่าวมิได้ เป็ นผลจากการที
กองทุนรวมไม่ปฏิบตั ิหน้ าทีหรื อปฏิบตั ิหน้ าทีผิดพลาด หรื อปฏิบตั ิบกพร่ องต่อหน้ าที
ตามสัญญาฉบับนี E กองทุนรวมจะเรี ยกค่าเสียหายจากเซ็นทรัลพัฒนาจากเหตุดงั กล่าว
และไม่ มี ผ ลทํ า ให้ ส ัญ ญาฉบับ นี สE ิ นE สุด ลง เว้ น แต่ ค วามเสี ย หายดัง กล่า วเกิ ด จาก
เซ็นทรัลพัฒนาจงใจฝ่ าฝื นหรื อจงใจไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงทีระบุไว้ ในสัญญานี E และมี
ผลกระทบอย่างร้ ายแรงต่อทรัพย์สินทีเช่าภายใต้ สญ
ั ญาฉบับนี E หรื อมีผลกระทบต่อ
ผลประโยชน์ หรื อสิทธิ ของกองทุน รวมในการใช้ ประโยชน์ ในทรัพ ย์ สิน ทีเช่าภายใต้
สัญญาฉบับนี Eอย่างมีนยั สําคัญ กองทุนรวมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี Eได้ ทนั ที และ
เซ็ น ทรั ล พัฒ นาจะต้ อ งชํ า ระคื น ค่ า เช่ า ช่ ว งที ดิ น ที เช่ า ช่ ว งคงเหลื อ รวมถึ งเงิ น หรื อ
ผลประโยชน์อืนใดทีเซ็นทรัลพัฒนาได้ รับไว้ ในนามกองทุนรวมให้ แก่กองทุนรวมตาม
สัดส่วนของระยะเวลาการเช่าทีเหลืออยู่ ค่าขาดประโยชน์ จากการทีกองทุนรวมไม่
สามารถใช้ ประโยชน์ซึงทรัพย์สินทีเช่าได้ ตามระยะเวลาทีกําหนดไว้ ในสัญญาฉบับนี E
ทังนี
E E เว้ นแต่ในกรณีทีกองทุนรวมยังสามารถใช้ ประโยชน์ในทรัพย์สินทีเช่าตามสัญญา
เช่าอาคารและสัญญาฉบับนี Eได้ เซ็นทรัลพัฒนาไม่ต้องชําระคืนค่าเช่าคงเหลือให้ แก่
กองทุนรวม และกองทุนรวมจะไม่ใช้ สิทธิ เรี ยกร้ องค่าขาดประโยชน์จากการทีกองทุน
รวมไม่สามารถใช้ ประโยชน์ซึงทรัพย์สินทีเช่าได้ ตามระยะเวลาทีกําหนดไว้ ในสัญญา
ฉบับนี E
(2) ในกรณีทีสัญญาเช่าอาคารสิ Eนผลใช้ บงั คับลงเนืองจากเหตุตามทีระบุไว้ ในสัญญาเช่า
อาคาร และเหตุการณ์ ดงั กล่าวมิได้ เป็ นผลจากการทีกองทุนรวมไม่ปฏิบตั ิหน้ าทีหรื อ
ปฏิ บัติ ห น้ าที ผิ ด พลาด หรื อ ปฏิ บัติ บ กพร่ องต่อ หน้ า ที ตามสัญ ญาฉบับ นี E ให้ ถื อ ว่า
สัญ ญาฉบับนีสE ิ Eนสุดลง โดยทีเซ็นทรัลพัฒ นาจะต้ องชํ าระคืนค่าเช่าทรัพ ย์ สินทีเช่า
คงเหลือ โดยคํานวณจากมูลค่าการเช่าทีกองทุนรวมชําระไว้ ล่วงหน้ าทีคงเหลือตาม
สัดส่วนระยะเวลาการเช่าทีเหลืออยู่ รวมถึงเงินหรื อผลประโยชน์อืนใดทีเซ็นทรัลพัฒนา
ได้ รับไว้ แทนกองทุนรวม (ถ้ ามี) ให้ แก่กองทุนรวมตามสัดส่วนของระยะเวลาการเช่าที
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เหลืออยูต่ ามระยะเวลาทีกําหนดไว้ ในสัญญาฉบับนี E
(3) ในกรณีทีสัญญาเช่าอาคารสิ Eนผลใช้ บงั คับลงเนืองจากเหตุตามทีระบุไว้ ในสัญญาเช่า
อาคาร และเหตุการณ์ ดงั กล่าวมิได้ เป็ นผลจากการทีเซ็นทรัลพัฒนา ในฐานะผู้ให้ เช่า
หรื อ ในฐานะผู้บ ริ ห ารอสังหาริ ม ทรั พ ย์ ของกองทุนรวม (หรื อ บุค คลหรื อ นิติ บุค คลที
เซ็ น ทรั ล พัฒ นาเสนอชื อให้ ป ฏิ บัติ ห น้ าที ผู้บ ริ ห ารอสังหาริ ม ทรั พ ย์ แ ทน) จงใจหรื อ
ประมาทเลินเล่อในการปฏิบตั ิหน้ าทีหรื อปฏิบตั ิหน้ าทีผิดพลาด หรื อจงใจหรื อประมาท
เลินเล่อปฏิบตั ิบกพร่ องต่อหน้ าที เซ็นทรัลพัฒนาจะเรี ยกค่าเสียหายจากกองทุนรวม
โดยเซ็นทรัลพัฒนาไม่ต้องชําระคืนค่าเช่าทรัพย์สินทีเช่าคงเหลือให้ แก่กองทุนรวมทังนี
E E
หากเหตุการณ์ ดงั กล่าวมิได้ เกิดขึ Eนเนืองจากคู่สญ
ั ญาฝ่ ายหนึงฝ่ ายใดไม่ปฏิบตั ิหน้ าที
หรื อปฏิบตั ิหน้ าทีผิดพลาด หรื อปฏิบตั ิบกพร่ องต่อหน้ าทีตามสัญญาฉบับนี Eให้ ถือว่า
สัญญาฉบับนี Eสิ Eนสุดลง โดยทีคู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายไม่มีสิทธิเรี ยกค่าเสียหาย ค่าใช้ จ่าย
หรื อเงินหรื อประโยชน์ตอบแทนอืนใดจากคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึงได้ โดยเซ็นทรัลพัฒนา
ไม่ต้องชําระคืนค่าเช่าทรัพย์สนิ ทีเช่าคงเหลือให้ แก่กองทุนรวมเว้ นแต่คสู่ ญ
ั ญาจะตกลง
กันเป็ นอย่างอืน
(4) เมือสัญญาเช่าฉบับนี Eสิ Eนสุดลงไม่ว่าด้ วยเหตุใด ๆ ตามทีได้ กําหนดไว้ ในสัญญาฉบับนี E
กองทุนรวมจะส่งมอบทรัพย์สินทีเช่าคืน ตามสภาพทีเป็ นอยู่ ณ เวลานันE พร้ อมกับจะ
ส่งมอบเงินหรื อทรัพย์สินอืนใดทีกองทุนรวมได้ รับไว้ แทนเซ็นทรัลพัฒนา (ถ้ ามี) ให้ แก่
เซ็นทรัลพัฒนา
(3.4)

สรุ ปสาระสําคัญของสัญญาซือ1 ขายทรัพย์ สิน โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ นเกล้ า

ผู้ขาย

เซ็นทรัลพัฒนา

ผู้ซอื 1

กองทุนรวม

ทรัพย์ สินทีซือ1 ขาย

อุป กรณ์ ต กแต่ ง ทังE ที ติ ด ตรึ ง ตราและไม่ ติ ด ตรึ ง ตราถาวรรวมทังE อุป กรณ์ อื นใดที ใช้ เพื อ
วัตถุประสงค์ในการประดับตกแต่งหรื ออํานวยความสะดวกให้ กบั ผู้ใช้ บริ การอาคารโครงการ
ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ปิ นเกล้ า ซึงตังE และ/หรื อติดตรึ งตราอยู่บริ เวณภายนอกหรื อ
ภายในพื Eนทีของอาคารโครงการศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ปิ นเกล้ า หรื อบนพื Eนผิวของตัว
อาคารโครงการศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ปิ นเกล้ า และ/หรื อบริ เวณภายในพื Eนทีเช่าของผู้
เช่าพื Eนทีในอาคารโครงการศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ปิ นเกล้ า รวมทังสิ
E ทธิใด ๆ ทีเกียวกับ
หรื อเกียวเนืองกับทรัพย์สินดังกล่าว (แล้ วแต่กรณี ) แต่ทงนี
ั E Eไม่ใช่ทรัพย์สินทีมีลกั ษณะเป็ น
ส่วนควบของอาคารโครงการศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ปิ นเกล้ า

เงือนไขภายหลังการ
(1) กองทุนรวมตกลงให้ สิทธิแก่เซ็นทรัลพัฒนา บริ ษัท ห้ างเซ็นทรัลปิ นเกล้ า จํากัด ลูกค้ า
จําหน่ ายทรัพย์ สนิ ทีซือ1
คูส่ ญ
ั ญา ของเซ็นทรัลพัฒนาและบริ ษัท ห้ างเซ็นทรัลปิ นเกล้ า จํากัด และผู้เช่าพื Eนทีใน
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อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ โครงการเซ็ น ทรั ล พลาซา ปิ นเกล้ า รายอื นที มิ ได้ เช่ า พื นE ที ภายใน
อสังหาริ ม ทรัพ ย์ โครงการเซ็น ทรัล พลาซา ปิ นเกล้ าจากกองทุนรวมใช้ ป ระโยชน์ ซึง
ทรัพย์สนิ ตามปกติธุรกิจ ตามภาระผูกพันทีมีอยูก่ ่อน หรื อตามทีคูส่ ญ
ั ญาได้ ตกลงกันไว้
โดยกองทุน รวมและเซ็ น ทรั ล พัฒ นา จะร่ วมกัน รั บ ผิ ด ชอบภาระค่ าใช้ จ่ ายสํา หรั บ
ทรัพย์สนิ ร่วมกันตามทีจะได้ ตกลงกันต่อไป
(2) ในกรณีทีสัญญาเช่าอาคารสิ Eนสุดลง กองทุนรวมตกลงจะจําหน่ายทรัพย์สินทีซื Eอขาย
กันตามสัญญาฉบับนี Eหรื อทรัพย์สนิ อืนใดทีมีการใช้ ประโยชน์ในลักษณะเดียวกัน ให้ แก่
เซ็นทรัลพัฒนา และเซ็นทรัลพัฒนาตกลงซื Eอทรัพย์สินดังกล่าวจากกองทุนรวม ตาม
สภาพของทรัพย์สินทีมีการใช้ งานจริ งอยู่ในขณะนันE ในราคาตามบัญชีของทรัพย์สิน
ดังกล่าวหัก ด้ วยค่าเสือมราคาที คิ ด ตามระยะเวลา 5 ปี หรื อ ตามราคาอื นใดตามที
คูส่ ญ
ั ญาได้ ตกลงกัน

(3.5)

สรุ ปสาระสําคัญของสัญญาก่ อตัง1 สิทธิและการกระทําการโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ นเกล้ า

คู่สัญญา

เซ็นทรัลพัฒนาและกองทุนรวม

การใช้ ชือ และ/หรือ
เครืองหมายการค้ า

ตลอดระยะเวลาทีเซ็นทรัลพัฒนา หรื อบุคคลหรื อนิติบุคคลทีเซ็นทรัลพัฒ นาเสนอชือให้
ปฏิบตั ิหน้ าทีผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์แทน ยังคงปฏิบตั ิหน้ าทีเป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
ของกองทุนรวมตามสัญ ญาแต่งตังผู
E ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ และตราบเท่าทีกองทุนรวม
ยัง คงลงทุ น ในโครงการ เซ็ น ทรั ล พัฒ นาตกลงยิ น ยอมให้ กองทุน รวมใช้ ชื อ และ/หรื อ
เครื องหมายการค้ า และ/หรื อตราสัญลักษณ์ และ/หรื อรู ปภาพ และ/หรื อเครื องหมายอืนใด
ทีใช้ ในการสือความหมายให้ ประชาชนทัวไปเข้ าใจว่าทรัพย์สนิ ทีกองทุนรวมลงทุนในหรื อมี
ไว้ นนั E เป็ นทรัพย์สินของเซ็นทรัลพัฒนาและบริ ษัทในเครื อเซ็นทรัลพัฒนาทีเกียวเนืองกับ
โครงการ ทังนี
E E ให้ รวมถึงชือ และ/หรื อเครื องหมายการค้ า และ/หรื อตราสัญลักษณ์ และ/หรื อ
รูปภาพ และ/หรื อเครื องหมายอืนใดทีเกียวเนืองกับศูนย์การค้ าทีเซ็นทรัลพัฒนาและบริ ษัท
ในเครื อเซ็นทรัลพัฒนาจะได้ มีในอนาคตด้ วย
ทังนี
E E ในกรณีทีเซ็นทรัลพัฒนา หรื อบุคคลหรื อนิติบคุ คลทีเซ็นทรัลพัฒนาเสนอชือให้ ปฏิบตั ิ
หน้ าทีผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์แทน ไม่ได้ เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวมตาม
สัญญาแต่งตังผู
E ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์อีกต่อไป กองทุนรวมจะดําเนินการระงับการใช้ ชือ
และ/หรื อ เครื องหมายการค้ า และ/หรื อ ตราสัญ ลัก ษณ์ และ/หรื อ รู ป ภาพ และ/หรื อ
เครื องหมายอืนใดดังกล่าว โดยกองทุนรวมจะดําเนินการดังกล่าวให้ แล้ วเสร็ จภายใน 6
เดือนนับจากวันทีเซ็นทรัลพัฒ นา หรื อบุคคลหรื อนิติบุคคลทีเซ็นทรัลพัฒ นาเสนอชื อให้
ปฏิบตั ิหน้ าทีผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์แทนไม่ได้ เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุน
รวม

ส่วนที 2 หน้ า 2 - 110

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
2.8.2.4
(4.1)

โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต
สรุ ป สาระสําคั ญ ของสั ญ ญาเช่ า ที ดิ น (บางส่ ว น) และอาคาร (บางส่ วน) โครงการเซ็ น ทรั ล พลาซา
เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต

ผู้ให้ เช่ า

เซ็นทรัลเชียงใหม่

ผู้เช่ า

กองทุนรวม

ทรัพย์ สินทีเช่ า

(1) ทีดินบางส่วนตามโฉนดดังต่อไปนี E ซึงตังอยู
E ่ทีตําบลสุเทพ อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่ โดยทีดินทีกองทุนรวมเช่ามีเนื Eอทีรวมทังสิ
E Eนประมาณ 32-3-56.85 ไร่
โฉนด
เลขที

เลขที
ดิน

หน้ า
สํารวจ

เนือ1 ที
(ไร่ -งาน-ตร.ว.)

เนือ1 ทีที
กองทุนรวมลงทุน
(ไร่ -งาน-ตร.ว.)

3289

350

88

15-3-51

15-0-80.75

3301

349

100

42-41.9

2-2-88.4

3313

3313

112

5-1-74.3

5-1-74.3

58660

351

5782

2-1-90

2-1-90

58661

352

5783

1-1-85

1-1-85

110632

9

10806

1-1-11.3

1-1-11.3

110633

58

10807

2-0-83.1

2-0-83.1

110634

59

1008

0-2-46

0-2-46

110635

10

10809

0-0-96

0-0-96

15540

321

1133

1-1-02

1-1-02

35-1-80.6

32-3-56.85

รวม

(2) อาคารและสิงปลูกสร้ างบางส่วนในโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต ซึงตังE
บนโฉนดทีดินข้ างต้ น ตังอยู
E ่เลขที 2 ถนนมหิดล 252-252/1 ถนนวัวลาย ตําบลหายยา
อําเภอเมืองเชี ยงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้ วย อาคารศูนย์ การค้ า (บางส่วน)
อาคารอเนกประสงค์ (Multipurpose Hall) (ทังE หมด) และพื นE ที จอดรถยนต์ ภ ายใน
อาคาร (บางส่วน) ซึงคิดเป็ นพื Eนทีทีเช่าประมาณ 122,991 ตารางเมตร
ทังนี
E E อาคารทีเช่านีไE ม่รวมพืนE ที (1) พืนE ทีในส่วนทีเซ็นทรัลเชียงใหม่ได้ ให้ เช่าแก่ผ้ ูเช่า
พื Eนทีทีได้ มีการชําระค่าตอบแทนสิทธิ การเช่าในลักษณะของสัญญาเช่าระยะยาว (ค่า
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เซ้ ง) และพืนE ทีทีอยู่ในระหว่างการปรับปรุ ง และ (2) พื Eนทีจอดรถยนต์ในส่วนทีเป็ นไป
ตามสิทธิของเซ็นทรัลเชียงใหม่
ระยะเวลาการเช่ า

มีกําหนดระยะเวลา 30 ปี นับตังแต่
E วนั จดทะเบียนสิทธิเช่าตามสัญญาฉบับนี E

สิทธิในการต่ ออายุ
เซ็นทรัลเชียงใหม่ตกลงทีจะแจ้ งเงือนไขและราคาในการต่ออายุสญ
ั ญาฉบับนี Eให้ กองทุนรวม
สัญญาเช่ าเมือสัญญา ทราบอย่างน้ อย 9 เดือนก่อนวันทีสัญญาเช่าปั จจุบนั ครบกําหนด โดยเซ็นทรัลเชียงใหม่ตกลง
เช่ าครบกําหนด
ให้ สิทธิในการปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) แก่กองทุนรวมในการพิจารณาซื Eอ และ/
หรื อ รั บ โอนกรรมสิท ธิU และ/หรื อ รั บ โอนสิท ธิ ค รอบครอง และ/หรื อ เช่ า และ/หรื อ เช่ าช่ ว ง
โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต
เงือนไขในการต่ ออายุ (1) มู ล ค่ า และเงื อนไขในการซื อE และ/หรื อ รั บ โอนกรรมสิ ท ธิU และ/หรื อ รั บ โอนสิ ท ธิ
สัญญาเช่ าเมือสัญญา
ครอบครอง และ/หรื อ เช่า และ/หรื อ เช่าช่วงโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์
เช่ าครบกําหนด
พอร์ ต จะขึ Eนอยู่กับการเจรจาและตกลงระหว่างกองทุนรวมและเซ็นทรัลเชี ยงใหม่ใน
อนาคต
(2) เซ็นทรัลพัฒนา และ/หรื อ บริ ษัททีเซ็นทรัลพัฒนามีอํานาจควบคุม ยังคงมีหน้ าทีเป็ น
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวม อย่างไรก็ดี เซ็นทรัลเชียงใหม่สงวนสิทธิในการ
ทีจะไม่ให้ สิท ธิ ในการปฏิเสธก่ อนแก่ก องทุน รวมในกรณี ทีเซ็น ทรั ลพัฒ นา และ/หรื อ
บริ ษัททีเซ็นทรัลพัฒนามีอํานาจควบคุม พ้ นจากการทําหน้ าทีผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
ของกองทุนรวม
(3) หากกองทุ น รวมประสงค์ จ ะใช้ สิ ท ธิ ต่ อ อายุเพื อลงทุ น ในโครงการเซ็ น ทรั ล พลาซา
เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต กองทุนรวมจะต้ องแจ้ งให้ เซ็นทรัลเชียงใหม่ทราบล่วงหน้ าเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรภายใน 6 เดือนนับแต่กองทุนรวมได้ รับแจ้ งเงือนไขและราคาในการต่ออายุ
สัญญาจากเซ็นทรัลเชียงใหม่ดงั กล่าวข้ างต้ น หรื อระยะเวลาอืนใดตามทีคู่สญ
ั ญาจะได้
ตกลงกัน และ
(4) กองทุน รวมได้ รับ อนุมัติ จากสํานัก งาน ก.ล.ต. ให้ สามารถลงทุน ในอสังหาริ ม ทรั พ ย์
เพิมเติมได้
ค่ าเช่ า

ตลอดระยะเวลาการเช่า กองทุนรวมได้ ชําระทรัพย์สินทีเช่าทังจํ
E านวนในวันจดทะเบียนสิทธิ
การเช่าตามสัญญาฉบับนี E

หน้ าทีของกองทุนรวม มีเงือนไขทีเป็ นสาระสําคัญเช่นเดียวกับสัญญาเช่าอาคาร (บางส่วน) โครงการเซ็นทรัลพลาซา
พระราม 2 ยกเว้ นคูส่ ญ
ั ญาซึงเป็ นเซ็นทรัลพัฒนา และเงือนไขดังต่อไปนี E
(1) ตลอดระยะเวลาทีสัญ ญาฉบับนียE ังมี ผลใช้ บังคับอยู่ กองทุนรวมยินยอมให้ เซ็นทรั ล
เชียงใหม่ รวมถึงลูกค้ าและคู่สญ
ั ญาของเซ็นทรัลเชี ยงใหม่ และผู้เช่าพืนE ทีรายอืนใน
โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต นอกจากผู้เช่าพื Eนทีในทรัพย์สนิ ทีเช่าตาม
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สัญญานี E ใช้ ประโยชน์ใน พื Eนทีส่วนกลาง ทีจอดรถ พื Eนทีทีเกียวข้ องกับทรัพย์สนิ ทีเช่าซึง
เป็ นทรัพย์สินทีเช่าของกองทุนรวม และถนนรอบอสังหาริ มทรัพย์และทางเข้ าออกของ
โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต เฉพาะส่วนทีกองทุนรวมลงทุน โดยให้ ถือ
เป็ นพื Eนทีเพือใช้ ประโยชน์ร่วมกัน โดยไม่มีคา่ ตอบแทน โดยถือประโยชน์ของการดําเนิน
กิจการของโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต เป็ นสําคัญ ทังE นี E เว้ นแต่ใน
กรณีทีการใช้ ประโยชน์ของบุคคลดังกล่าวก่อให้ เกิดความเสียหายหรื อภาระค่าใช้ จ่าย
แก่กองทุนรวม เซ็นทรัลเชียงใหม่ตกลงจะรับผิดชอบในความเสียหายดังกล่าว และใน
การจัดเก็บผลประโยชน์ตอบแทนจากการใช้ บริ การทีจอดรถ คู่สญ
ั ญาจะตกลงร่ วมกัน
ในการแบ่งสัดส่วนรายได้ และค่าใช้ จ่ายทีเกียวข้ องต่อไป
(2) ตลอดอายุสญ
ั ญาฉบับนี E กองทุนรวมตกลงยินยอมให้ เซ็นทรัลพัฒนา และ/หรื อ บุคคล
ใด ๆ ทีเซ็นทรัลพัฒนาเสนอชือให้ ปฏิบตั ิหน้ าทีเป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุน
รวมแทน ใช้ งานระบบสาธารณูปโภคทีเกียวเนืองกับโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่
แอร์ พ อร์ ต ในการให้ บริ การแก่ผ้ ูเช่าพืนE ทีทีได้ มีการชํ าระค่าตอบแทนสิทธิ การเช่าใน
ลักษณะของสัญญาเช่าระยะยาว (ค่าเซ้ ง) ทีมิใช่ผ้ เู ช่าพื Eนทีในทรัพย์สนิ ทีเช่าตามสัญญา
ฉบับนี E รวมถึงลูกค้ า คู่สญ
ั ญา และผู้เช่าพืนE ที รายอืนทีเป็ นผู้เช่าพืนE ที ในส่วนทียังอยู่
ภายใต้ สิทธิครอบครองของเซ็นทรัลเชียงใหม่ เพือใช้ ในการประกอบกิจการของตนโดย
ไม่มีคา่ ตอบแทน
การประกันภัย

คู่สญ
ั ญาทังE สองฝ่ ายตกลงให้ ดําเนินการเกียวกับการประกันภัยและการใช้ เงินทีได้ รับเป็ น
ค่าสิน ไหมทดแทนจากบริ ษั ท ประกัน ภัย เพื อนํามาใช้ ในการก่อสร้ าง และ/หรื อ ซ่อ มแซม
อาคาร และสิงปลูกสร้ างโครงการเซ็น ทรั ลพลาซา เชี ยงใหม่ แอร์ พ อร์ ต รวมถึงงานระบบ
สาธารณูปโภคทีเกียวข้ องตามสัญญาฉบับนี E ดังต่อไปนี E
(1) เซ็นทรัลเชียงใหม่จะจัดให้ มีการดําเนินการให้ กองทุนรวมเป็ นผู้เอาประกันภัยร่ วมและ
ระบุชือกองทุนรวมเป็ นผู้รับประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันภัยทีจัดทําขึ Eนสําหรับอาคาร
และสิงปลูกสร้ างโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต ได้ แก่ ประกันความเสียง
ภัยในทรัพย์สนิ (All Risks Insurance) ประกันภัยเครื องจักร (Machinery Breakdown
Insurance) ประกั น ภั ย ธุ ร กิ จ หยุ ด ชะงั ก (Business Interruption Insurance) และ
ประกันภัยก่อการร้ าย (Terrorism Insurance) โดยคูส่ ญ
ั ญาตกลงจะรับผิดชอบร่ วมกัน
สําหรับ เบี ยE ประกัน ภัยตามกรมธรรม์ ประกันภัย ดังกล่าว ซึงแบ่งได้ ต ามสัด ส่วนการ
ครอบครองพื Eนทีในอาคารและสิงปลูกสร้ างในโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์
พอร์ ต และตามเกณฑ์อืนทีคูส่ ญ
ั ญาได้ ตกลงกันไว้
(2) ในกรณีทีอาคารทีเช่าเกิดความเสียหายบางส่วน ให้ สญ
ั ญาฉบับนี Eยังคงมีผลบังคับใช้ ได้
ต่อไปในส่วนเฉพาะอาคารทีเช่าทีไม่เสียหายและยังอยูใ่ นสภาพทีสามารถใช้ ประโยชน์
ได้ โดยให้ ถือว่าอาคารทีเช่าดังกล่าวยังคงเป็ นทรัพย์สนิ ทีเช่ากันตามสัญญาฉบับนี Eต่อไป
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ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
อาคารทีเช่ าเสียหาย
หรือถูกทําลาย

ให้ “ค่ าสิน ไหมทดแทนพื น1 ฐาน” หมายถึง ค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัย ซึงไม่
รวมถึงค่าสินไหมทดแทนซึงได้ รับจากการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption
Insurance) และ/หรื อการประกันภัยอืนใดทีคู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายเป็ นผู้เอาประกันภัยเพิมเติม
ด้ วยค่าใช้ จ่ายของคูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายนันเองทั
E
งสิ
E Eน
(1) ภายใต้ บงั คับของข้ อ (3) และเว้ นแต่ค่สู ญ
ั ญาทังสองฝ่
E
ายจะตกลงเป็ นอย่างอืน ในกรณี
ทีอาคารและสิงปลูกสร้ างโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชี ยงใหม่ แอร์ พ อร์ ต รวมถึงงาน
ระบบสาธารณูปโภคทีเกียวข้ องตามสัญญาเช่างานระบบ ได้ รับความเสียหายทังหมด
E
หรื ออย่างมีนยั สําคัญไม่ว่าด้ วยเหตุใด ๆ จนไม่อาจใช้ อาคารและสิงปลูกสร้ างนันเพื
E อ
ประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจต่อไปได้ คู่สญ
ั ญาทังสองฝ่
E
ายตกลงจะสร้ างอาคารและสิง
ปลูก สร้ างขึนE ใหม่ด้ วยค่ า ใช้ จ่ ายร่ วมกัน ของคู่ส ัญ ญาทังE สองฝ่ าย ตามสัด ส่ว นการ
ครอบครองพืนE ทีในอาคารและสิงปลูกสร้ างโครงการเซ็นทรั ลพลาซา เชี ยงใหม่ แอร์
พอร์ ต ณ เวลาทีเกิดความเสียหาย โดยเซ็นทรัลเชียงใหม่จะเป็ นผู้ดําเนินการจัดให้ มีการ
ก่อสร้ างภายใต้ แบบแปลน แผนงาน และงบประมาณทีคูส่ ญ
ั ญาจะได้ ตกลงร่วมกัน และ
จะต้ องทําการก่อสร้ างให้ แล้ วเสร็ จภายใน 3 ปี นับแต่เกิดความเสียหายดังกล่าว รวมถึง
จะร่วมกับกองทุนรวมในการดําเนินการขอความยินยอมจากบุคคลใด ๆ หรื อขออนุญาต
ต่อ หน่วยงานราชการใด ๆ ทีเกี ยวข้ อง (ถ้ ามี ) เพื อประโยชน์ ในการดํ าเนิ นการใด ๆ
ภายใต้ ส ัญ ญาฉบับนี E โดยคู่สญ
ั ญาทังE สองฝ่ ายจะต้ องนํ าเงิน ทีได้ รับ จากค่าสิน ไหม
ทดแทนพื Eนฐานมาใช้ ในการดําเนินการก่อสร้ างดังกล่าว และให้ ถือว่าสิทธิ และหน้ าที
ของคู่สญ
ั ญาตามสัญญาฉบับนี Eยังคงมีผลต่อไปจนกว่าจะได้ มีการก่อสร้ างอาคารและ
สิงปลูก สร้ างดังกล่าวขึนE มาแทนที อาคารและสิงปลูก สร้ างโครงการเซ็นทรัลพลาซา
เชี ยงใหม่ แอร์ พ อร์ ต ตามสัญ ญาฉบับ นี E โดยคู่สญ
ั ญาจะจัด ให้ มี ก ารทํ าสัญ ญาเช่ า
ทรัพย์สนิ ขึ Eนใหม่ (โดยให้ มีวนั ครบกําหนดอายุสญ
ั ญาเช่า ข้ อกําหนดและเงือนไขต่าง ๆ
เช่นเดียวกับสัญญาฉบับนี E) ทันทีทีการก่อสร้ างดังกล่าวแล้ วเสร็ จ (แต่ทงนี
ั E Eกองทุนรวมจะ
ไม่มีภาระหน้ าทีในการชําระค่าเช่าตามสัญญาเช่าฉบับใหม่อีกแต่อย่างใด)
(2) ภายใต้ บงั คับของข้ อ (3) และเว้ นแต่ค่สู ญ
ั ญาทังสองฝ่
E
ายจะตกลงเป็ นอย่างอืน ในกรณี
ทีอาคารและสิงปลูกสร้ างโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชี ยงใหม่ แอร์ พอร์ ต ได้ รับความ
เสียหายแต่เพียงบางส่วน ไม่ว่าด้ วยเหตุใด ๆ โดยยังคงสามารถใช้ อาคารและสิงปลูก
สร้ างบางส่ว นเพื อประโยชน์ ในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ต่อ ไปได้ กองทุน รวมและเซ็ น ทรั ล
เชียงใหม่มีหน้ าทีต้ องซ่อมแซมอาคารและสิงปลูกสร้ างนันให้
E คงเดิมตามความเสียหายที
เกิดขึ Eนจริ งในพื Eนทีทีคูส่ ญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายครอบครองในขณะทีเกิดความเสียหายดังกล่าว
ด้ วยค่าใช้ จ่ายของคู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายเอง แต่ไม่เกินกว่าจํานวนเงินค่าสินไหมทดแทน
พื Eนฐานทีกองทุนรวม และ/หรื อ เซ็นทรัลเชียงใหม่ได้ รับมาจากบริ ษัทประกันภัยแล้ วแต่
กรณี
(3) เว้ นแต่ค่สู ญ
ั ญาทังสองฝ่
E
ายจะตกลงเป็ นอย่างอืน หรื อกองทุนรวมสามารถจัดหาเงินทุน
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จากแหล่งอืนได้ ในกรณีทีค่าก่อสร้ างหรื อค่าใช้ จ่ายใด ๆ ทีเกียวกับหรื อเกียวเนืองกับ
การก่อสร้ าง และ/หรื อ การซ่อมแซมอาคารและสิงปลูกสร้ างดังกล่าว มีจํานวนเกินกว่า
เงิ น ค่ า สิ น ไหมทดแทนพื นE ฐานที คู่ส ัญ ญาแต่ ล ะฝ่ ายได้ รั บ คู่ส ัญ ญาแต่ ล ะฝ่ ายจะ
รับผิดชอบค่าก่อสร้ าง หรื อค่าใช้ จ่ายทีเกินดังกล่าวตามสัดส่วนการครอบครองพื Eนทีใน
ขณะนันE (สําหรับกรณี ตามข้ อ (1)) หรื อตามพื Eนทีทีคู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายครอบครองใน
ขณะที ได้ รับ ความเสีย หายจริ ง (สําหรั บกรณี ต ามข้ อ (2)) แล้ วแต่ก รณี โดยเซ็น ทรั ล
เชียงใหม่ตกลงทดรองจ่ายเงินในจํานวนทีกองทุนรวมจะต้ องรับผิดชอบดังกล่าวแทน
กองทุนรวมไปก่อน
สําหรับกรณีทีอาคารและสิงปลูกสร้ างได้ รับความเสียหายแต่เพียงบางส่วนตามข้ อ (2)
กองทุนรวมตกลงจะชําระคืนเงินจํานวนดังกล่าวให้ แก่เซ็นทรัลเชียงใหม่ภายใน 6 เดือน
นับแต่วนั ทีเปิ ดให้ บริ การพื Eนทีในอาคารและสิงปลูกสร้ างทีซ่อมแซมแล้ วเสร็ จ พร้ อมทังE
ชดเชยค่าใช้ จ่ายในการจ่ายเงินทดรองจ่ายดังกล่าวในอัตราเท่ากับต้ นทุนในการกู้ยืมเงิน
(Cost of Borrowing) ของเซ็นทรัลเชียงใหม่ทีได้ ใช้ เพือการจ่ายเงินทดรองจ่ายดังกล่าว
โดยคํานวณจากวันทีได้ มีการทดรองจ่ายเงินดังกล่าวจนถึงวันทีกองทุนรวมได้ ชําระเงิน
ให้ แก่เซ็นทรัลเชียงใหม่ ทังนี
E E เซ็นทรัลเชียงใหม่และกองทุนรวมจะร่ วมกันพิจารณาสรร
หาแหล่งเงินทุนทีเหมาะสมเพือการจ่ายเงินทดรองจ่ายดังกล่าว
สําหรับกรณีทีอาคารและสิงปลูกสร้ างได้ รับความเสียหายทังหมดหรื
E
ออย่างมีนยั สําคัญ
ตามข้ อ (1) กองทุนรวมมีสิทธิ เลือกชดใช้ เงินทดรองจ่ายดังกล่าวโดย (ก) การชําระคืน
เงินทดรองจ่ายภายใน 6 เดือนนับแต่วนั ทีเปิ ดให้ บริ การพื Eนทีในอาคารและสิงปลูกสร้ างที
สร้ างหรื อซ่อมแซมขึ Eนใหม่เพือทดแทนอาคารและสิงปลูกสร้ างตามสัญญาฉบับนี Eแล้ ว
เสร็ จ พร้ อมทังชดเชยค่
E
าใช้ จ่ายในการจ่ายเงินทดรองจ่ายดังกล่าวในอัตราเช่นเดียวกับที
ระบุในวรรคก่อน หรื อ (ข) การยินยอมลดสัดส่วนการครอบครองพื Eนทีของกองทุนรวม
โดยทีกองทุนรวมไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยใด ๆ ให้ เซ็นทรัลเชียงใหม่อีก โดยในหลักการให้
สัดส่วนใหม่ของการครอบครองพื Eนทีของกองทุนรวมและเซ็นทรัลเชียงใหม่เป็ นไปตาม
จํานวนค่าก่อสร้ างและค่าใช้ จ่ายทังหมดตามที
E
คูส่ ญ
ั ญาทังสองฝ่
E
ายได้ ชําระไปหรื อตกลง
ว่าจะชําระในการก่อสร้ างหรื อซ่อมแซมขึ Eนใหม่ดงั กล่าวข้ างต้ น
อนึง ก่อนการใช้ สทิ ธิในข้ อ (ก) หรื อ (ข) ดังกล่าวข้ างต้ น กองทุนรวมสงวนสิทธิทีจะเสนอ
การดําเนินการดังกล่าวเพือให้ ทีประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมพิจารณาอนุมตั ิ
ก่อน ทังE นี E ภายใน 6 เดือนนับแต่วนั ทีเปิ ดให้ บริ การพืนE ทีในอาคารและสิงปลูกสร้ างที
สร้ างหรื อซ่อมแซมขึ Eนใหม่เพือทดแทนอาคารและสิงปลูกสร้ างตามสัญญาฉบับนี E ทังนี
E E
หากพ้ นกําหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ วกองทุนรวมยินยอมลดสัดส่วนการครอบครอง
พื Eนทีของกองทุนรวมตามข้ อ (ข) ดังกล่าวข้ างต้ นได้ ตามทีเห็นสมควรแก่กรณี
การโอนสิทธิการเช่ า
และการให้ เช่ า

มีเงือนไขทีเป็ นสาระสําคัญเช่นเดียวกับสัญญาเช่าอาคาร (บางส่วน) โครงการเซ็นทรัลพลาซา
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ปิ นเกล้ า
เหตุผดิ นัดหรือเหตุ
แห่ งการเลิกสัญญา

มีเงือนไขทีเป็ นสาระสําคัญเช่นเดียวกับสัญญาเช่าอาคาร (บางส่วน) โครงการเซ็นทรัลพลาซา
ปิ นเกล้ า ยกเว้ นเงือนไขดังต่อไปนี E
(1) ในกรณีทีมีกฎหมาย หรื อคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสํานักงาน ก.ล.ต. มีคําสังให้ เลิก
กองทุนรวมโดยทีกองทุนรวมมิได้ ฝ่าฝื น และ/หรื อ ปฏิบตั ิผิดกฎข้ อบังคับ กฎหมาย และ/
หรื อ กฎระเบียบอืนใดทีเกียวข้ อง และ/หรื อ ไม่ใช่ความผิดของเซ็นทรัลเชียงใหม่ และ/
หรื อไม่ใช่ความผิดของเซ็นทรัลพัฒนาในฐานะผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวม
และ/หรื อ บุ ค คลใด ๆ ที เซ็ น ทรั ล พั ฒ นาเสนอชื อให้ ปฏิ บั ติ ห น้ าที เป็ นผู้ บริ ห าร
อสังหาริ ม ทรั พ ย์ แ ทน และกองทุน รวมได้ แจ้ ง ให้ เซ็ น ทรั ล เชี ย งใหม่ท ราบถึ งการเลิ ก
กองทุนรวมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแล้ ว โดยทีคู่สญ
ั ญาทังสองฝ่
E
ายมีหน้ าทีร่วมกันและได้
ใช้ ค วามพยายามอย่า งเต็ ม ที ร่ วมกัน เพื อไม่ให้ ส ัญ ญาฉบับ นี รE ะงับ โดยผลจากการ
เปลียนแปลงของกฎหมาย หรื อจากคําสังของหน่วยงานใด ๆ ของรัฐ เท่าทีไม่ขัดต่อ
กฎหมายหรื อคําสังของหน่วยงานใด ๆ ของรัฐทีมีผลใช้ บงั คับอยู่ในขณะนันE เช่น การ
จัดตังE หรื อจัดหาบุคคลใด ๆ มารับโอนสิทธิ และหน้ าทีทีกองทุนรวมมีอยู่ตามสัญ ญา
ฉบับนี Eแล้ วก็ตาม5

ผลของการผิดนัดหรือ มีเงือนไขทีเป็ นสาระสําคัญเช่นเดียวกับสัญญาเช่าอาคาร (บางส่วน) โครงการเซ็นทรัลพลาซา
ผลอันเกิดจากเหตุ
ปิ นเกล้ า ยกเว้ นเงือนไขดังต่อไปนี E
แห่ งการเลิกสัญญา
(1) ในกรณี ที เซ็ น ทรั ล เชี ย งใหม่จงใจฝ่ าฝื นหรื อ จงใจไม่ป ฏิ บัติ ต ามข้ อ ตกลงที ระบุไว้ ใน
สัญญานี E หรื อผิดคํารับรองทีให้ ไว้ ในสัญญานี E กองทุนรวมมีสทิ ธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี E
ได้ ทัน ที และเซ็ น ทรั ล เชี ย งใหม่จ ะต้ อ งชํ า ระคื น ค่าเช่ าทรั พ ย์ สิน ที เช่ าคงเหลือ ให้ แ ก่
กองทุนรวมตามสัดส่วนของระยะเวลาการเช่าทีเหลืออยู่ และเงินหรื อผลประโยชน์อืนใด
ที เซ็ น ทรั ล เชี ย งใหม่ ได้ รับ ไว้ ในนามกองทุน รวม ให้ แ ก่ ก องทุน รวมตามสัด ส่ว นของ
ระยะเวลาการเช่าทีเหลืออยู่ รวมถึงค่าขาดประโยชน์จากการทีกองทุนรวมไม่สามารถใช้
ประโยชน์ซึงทรัพย์สินทีเช่าได้ ตามระยะเวลาทีกําหนดไว้ ในสัญญาฉบับนี E ทังนี
E E ไม่ตดั
สิทธิของกองทุนรวมในการเรี ยกร้ องค่าเสียหาย และ/หรื อ ค่าใช้ จ่ายอืนใดอันเกิดจาก
การทีมีเหตุผิดนัดเกิดขึ EนนันE เว้ นแต่เหตุผิดนัดของเซ็นทรัลเชียงใหม่ดงั กล่าวเกิดจาก
การทีกองทุนรวมไม่ปฏิบตั ิตามหน้ าทีหรื อปฏิบตั ิหน้ าทีผิดพลาดตามสัญญาฉบับนี E
เว้ นแต่ในกรณีทีกองทุนรวมยังสามารถใช้ ประโยชน์ในทรัพย์สนิ ทีเช่าตามสัญญาฉบับนี E
ได้ เซ็นทรัลเชียงใหม่ไม่ต้องชําระคืนค่าเช่าคงเหลือให้ แก่กองทุนรวม และกองทุนรวมจะ

5

หมายเหตุ : กองทุนรวมได้ รับความยินยอมจากเซ็นทรัลเชียงใหม่ ในการโอนสิทธิการเช่าตามสัญ ญาฉบับนีใE ห้ แก่กองทรัสต์แล้ วเมือเดือน
ตุลาคม Œ•‘Š โดยจะไม่ให้ ถือว่าการทีสํานักงาน ก.ล.ต. มีคําสังให้ เลิกกองทุนรวมเนืองจากการแปลงสภาพเป็ นเหตุผิดนัดตามสัญญาฉบับนี E
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ไม่ใช้ สิทธิ เรี ยกร้ องค่าขาดประโยชน์ จากการทีกองทุนรวมไม่สามารถใช้ ประโยชน์ ซึง
ทรัพย์สนิ ทีเช่าได้ ตามระยะเวลาทีกําหนดไว้ ในสัญญาฉบับนี E
(2) ในกรณีทีเซ็นทรัลเชียงใหม่ปฏิบตั ิผิดเงือนไขของสัญญากู้ยืมเงิน หรื อภาระผูกพัน หรื อ
ภาระหนี สE ิ น อื นใดกั บ บุ ค คลใด ๆ และถู ก ศาลสังพิ ทัก ษ์ ทรั พ ย์ หรื อ ถู ก ศาลสังให้
ล้ มละลาย หรื ออยู่ในขันE ตอนการเลิกบริ ษัท การชําระบัญ ชี หรื อศาลมีคําสังให้ ฟืEนฟู
กิจการ กองทุนรวมมีสิทธิทีจะบอกเลิกสัญญาฉบับนี Eได้ ทนั ที และในกรณีทีกองทุนรวม
ใช้ สิทธิดงั กล่าว เซ็นทรัลเชียงใหม่จะต้ องชําระคืนค่าเช่าคงเหลือ ให้ แก่กองทุนรวมตาม
สัด ส่ว นของระยะเวลาการเช่ าที เหลือ อยู่ และเงิ น หรื อ ผลประโยชน์ อื นใดที เซ็น ทรั ล
เชียงใหม่ได้ รับไว้ ในนามกองทุนรวม ให้ แก่กองทุนรวมตามสัดส่วนของระยะเวลาการ
เช่ า ที เหลื อ อยู่ ค่ า ขาดประโยชน์ จ ากการที กองทุน รวมไม่ ส ามารถใช้ ประโยชน์ ซึ ง
ทรั พ ย์ สิน ที เช่ าได้ ต ามระยะเวลาที กํ าหนดไว้ ในสัญ ญาฉบับ นี E ทังE นี E ไม่ตัด สิท ธิ ของ
กองทุนรวมในการเรี ยกร้ องค่าเสียหาย และ/หรื อ ค่าใช้ จ่ายอืนใดอันเกิดจากการทีมีเหตุ
ผิดนัดเกิดขึ EนนันE เว้ นแต่เหตุผิดนัดของเซ็นทรัลเชียงใหม่ดงั กล่าวเกิดจากการทีกองทุน
รวมไม่ปฏิบตั ิตามหน้ าทีหรื อปฏิบตั ิหน้ าทีผิดพลาดตามสัญญาฉบับนี E
(3) ในกรณีทีทรัพย์สินทีเช่าทังหมดหรื
E
อบางส่วนทีสําคัญตกอยู่ภายใต้ เขตเวนคืน หรื อเขต
สงวน หรื อเขตสํารวจเพือการเวนคืน กองทุนรวมมีสทิ ธิพิจารณาว่าจะให้ สญ
ั ญาฉบับนี E
สิ Eนสุดลงหรื อไม่ โดยกองทุนรวมจะพิจารณาจากผลกระทบจากการเวนคืนดังกล่าวว่ามี
นัยสําคัญเพียงใด ซึงในกรณี ทีกองทุนรวมเห็นควรให้ สญ
ั ญาฉบับนี Eสิ Eนสุดลง เซ็นทรัล
เชียงใหม่จะต้ องชําระคืนค่าเช่าทรัพย์สินทีเช่าคงเหลือ รวมถึงเงินหรื อผลประโยชน์อืน
ใดทีเซ็นทรัลเชียงใหม่ได้ รับไว้ แทนกองทุนรวม (ถ้ ามี) ให้ แก่กองทุนรวมตามสัดส่วนของ
ระยะเวลาการเช่าทีเหลืออยูต่ ามระยะเวลาทีกําหนดไว้ ในสัญญาฉบับนี E
(4.2)

สรุ ปสาระสําคัญของสัญญาเช่ างานระบบโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต

ผู้ให้ เช่ า

เซ็นทรัลเชียงใหม่

ผู้เช่ า

กองทุนรวม

ทรัพย์ สินทีเช่ า

งานระบบไฟฟ้ า ระบบสาธารณูปโภค ระบบโทรศัพท์ ลิฟท์ บันไดเลือน ระบบปรับอากาศ
และระบบงานวิศวกรรม ระบบบําบัดนํ Eาเสีย และสิงอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ซึงติดตังและ
E
ใช้ งานอยูใ่ นอาคารและสิงปลูกสร้ างโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต รวมทังสิ
E ทธิ
ใด ๆ ทีเกียวกับหรื อเกียวเนืองกับงานระบบดังกล่าว (แล้ วแต่กรณี)

ระยะเวลาการเช่ า

มีเงือนไขทีเป็ นสาระสําคัญเช่นเดียวกับสัญญาเช่าทีดิน (บางส่วน) และอาคาร (บางส่วน)
โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต

ส่วนที 2 หน้ า 2 - 117

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
ค่ าเช่ า

กองทุนรวมได้ ชําระค่าเช่าทังจํ
E านวนในวันจดทะเบียนสิทธิการเช่าตามทีกําหนดไว้ ในสัญญา
เช่าทีดินและอาคาร

การส่ งมอบสิทธิ
ครอบครอง

คูส่ ญ
ั ญาตกลงให้ สทิ ธิครอบครองในทรัพย์สินทีเช่าภายใต้ สญ
ั ญาฉบับนี Eมีผลเป็ นการส่งมอบ
การครอบครองในทรัพย์สนิ ทีเช่าอย่างสมบูรณ์ในวันจดทะเบียนสิทธิการเช่าตามทีกําหนดไว้
ในสัญญาเช่าทีดินและอาคาร และได้ มีการชําระราคาตามทีกําหนดในสัญญาฉบับนี Eแล้ ว

การส่ งมอบสิทธิตาม มีเงือนไขทีเป็ นสาระสําคัญเช่นเดียวกับสัญญาเช่าอาคาร (บางส่วน) โครงการเซ็นทรัลพลาซา
สัญญาบริการและการ ปิ นเกล้ า ยกเว้ นคูส่ ญ
ั ญาซึงเป็ นเซ็นทรัลเชียงใหม่
รับภาระค่ าใช้ จ่าย
เหตุผดิ นัดหรือเหตุ
แห่ งการเลิกสัญญา

มีเงือนไขทีเป็ นสาระสําคัญเช่นเดียวกับสัญญาเช่าอาคาร (บางส่วน) โครงการเซ็นทรัลพลาซา
ปิ นเกล้ า ยกเว้ นคูส่ ญ
ั ญาซึงเป็ นเซ็นทรัลเชียงใหม่

ผลของการผิดนัดหรือ มีเงือนไขทีเป็ นสาระสําคัญเช่นเดียวกับสัญญาเช่าอาคาร (บางส่วน) โครงการเซ็นทรัลพลาซา
ผลอันเกิดจากเหตุ
ปิ นเกล้ า ยกเว้ นคูส่ ญ
ั ญาซึงเป็ นเซ็นทรัลเชียงใหม่
แห่ งการเลิกสัญญา
(4.3)

สรุ ปสาระสําคัญของสัญญาซือ1 ขายทรัพย์ สิน โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต

ผู้ขาย

เซ็นทรัลเชียงใหม่

ผู้ซอื 1

กองทุนรวม

ทรัพย์ สินทีซือ1 ขาย

อุปกรณ์ตกแต่ง เครื องมือ เครื องใช้ ทังที
E ติดตรึ งตราและไม่ติดตรึ งตราถาวร รวมทังอุ
E ปกรณ์
อืนใดทีใช้ เพือวัตถุประสงค์ในการประดับตกแต่งหรื ออํานวยความสะดวกให้ กับผู้ใช้ บริ การ
อาคารศูนย์การค้ า ซึงตังE และ/หรื อติดตรึ งตราอยูบ่ ริ เวณภายนอกหรื อภายในพื Eนทีของอาคาร
ศูนย์การค้ า หรื อบนพื Eนผิวของตัวอาคารศูนย์การค้ า และ/หรื อบริ เวณภายในพื Eนทีเช่าของผู้
เช่าพื นE ทีในอาคารศูน ย์ การค้ า ซึงเซ็น ทรัลเชี ย งใหม่เป็ นผู้มี กรรมสิท ธิU รวมทังE สิท ธิ ใด ๆ ที
เกียวกับหรื อเกียวเนืองกับทรัพย์สนิ ดังกล่าว (แล้ วแต่กรณี) แต่ทงนี
ั E Eไม่ใช่ทรัพย์สนิ ทีมีลกั ษณะ
เป็ นส่วนควบของอาคารศูนย์การค้ า

เงือนไขภายหลังการ
จําหน่ ายทรัพย์ สนิ ที
ซือ1 ขาย

(1) กองทุนรวมตกลงให้ สิทธิ แก่เซ็นทรัลเชี ยงใหม่ ลูกค้ า คู่สญ
ั ญาของเซ็นทรัลเชี ยงใหม่
และผู้เช่าพื Eนทีในอาคารศูนย์การค้ ารายอืนทีมิได้ เช่าพื Eนทีภายในอาคารศูนย์การค้ าจาก
กองทุนรวมใช้ ประโยชน์ซึงทรัพย์สินตามปกติธุรกิจ ตามภาระผูกพันทีมีอยู่ก่อน หรื อ
ตามที คู่ ส ัญ ญาได้ ตกลงกั น ไว้ โดยกองทุ น รวมและเซ็ น ทรั ล เชี ย งใหม่ จ ะร่ ว มกั น
รับผิดชอบภาระค่าใช้ จ่ายสําหรับทรัพย์สนิ ร่วมกันตามทีจะได้ ตกลงกันต่อไป

(2) ในกรณีทีสัญญาเช่าทีดินและอาคารศูนย์การค้ าสิ Eนสุดลง กองทุนรวมตกลงจะจําหน่าย
ส่วนที 2 หน้ า 2 - 118

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
ทรั พ ย์ สินที ซื อE ขายกัน ตามสัญ ญาฉบับ นีหE รื อ ทรั พ ย์ สิน อืนใดที มี ก ารใช้ ป ระโยชน์ ใน
ลัก ษณะเดี ยวกัน ให้ แ ก่เซ็ น ทรั ล เชี ย งใหม่ และเซ็ น ทรั ล เชี ย งใหม่ต กลงซื อE ทรั พ ย์ สิน
ดังกล่าวจากกองทุนรวม ตามสภาพของทรัพย์สินทีมีการใช้ งานจริ งอยู่ในขณะนันE ใน
ราคาตามบัญชีของทรัพย์สนิ ดังกล่าวหักด้ วยค่าเสือมราคาทีคิดตามระยะเวลา • ปี หรื อ
ตามราคาอืนใดตามทีคูส่ ญ
ั ญาได้ ตกลงกัน
(4.4)

สรุ ปสาระสําคัญของสัญญาก่ อตัง1 สิทธิและการกระทําการโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต

คู่สัญญา

เซ็นทรัลพัฒนาและกองทุนรวม

การใช้ ชือและ/หรือ
มีเงือนไขทีเป็ นสาระสําคัญเช่นเดียวกับสัญญาก่อตังสิ
E ทธิและการกระทําการโครงการเซ็นทรัล
เครืองหมายการค้ า
พลาซา ปิ นเกล้ า
และ/หรือเครืองหมาย
บริการ
การดํารงอัตราส่ วน
การถือหุ้น

เซ็นทรัลพัฒนาตกลงจะดํารงอัตราส่วนการถือหุ้นในเซ็นทรัลเชียงใหม่ไม่ตํากว่าร้ อยละ 75
ของหุ้นทีมีสิทธิ ออกเสียงทังหมดของเซ็
E
นทรัลเชียงใหม่ไว้ ตลอดระยะเวลาทีสัญญาเกียวกับ
การลงทุนในโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต ยังมีผลใช้ บงั คับ

2.9

สรุ ปสาระสําคัญของสัญญาทีเกียวข้ องกับทรัพย์ สนิ ทีจะลงทุนเพิมเติมครัง1 ที 1

2.9.1

รายการของสัญญาต่ าง ๆ ทีกองทรัสต์ CPNREIT จะเข้ าทําสัญญาทีเกียวกับทรัพย์ สนิ ทีจะลงทุน
เพิมเติมครัง1 ที 1

กองทรัสต์ CPNREIT จะลงทุนในทรัพย์สินทีจะลงทุนเพิมเติมครังE ที 1 โดยการ (1) เช่าอาคารและสิงปลูกสร้ าง
บางส่วนในศูนย์ การค้ าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช และโรงแรมฮิลตัน พัทยา ซึงได้ แก่ อาคารศูนย์ การค้ า (บางส่วน)
อาคารโรงแรม (ทังหมด)
E
และพื Eนทีจอดรถยนต์ภายในอาคาร (บางส่วน) (2) เช่างานระบบสาธารณูปโภคทีเกียวเนืองกับ
ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช และโรงแรมฮิลตัน พัทยา (3) ซื Eอทรัพย์สินทีเป็ นอุปกรณ์ ทีเกียวเนืองกับการใช้
ประโยชน์ในอสังหาริ มทรัพย์ ทังที
E ติดตรึ งตราและไม่ติดตรึ งตรากับอาคารและสิงปลูกสร้ างในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั
พัทยา บีช และโรงแรมฮิลตัน พัทยา นอกจากนี E กองทรัสต์ CPNREIT จะลงทุนในพืนE ทีอาคารบางส่วนของศูนย์ การค้ า
เซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช โดยการเช่าช่วงพื Eนทีจากซีพีเอ็นพัทยา ซึงเป็ นผู้ทรงสิทธิการเช่า ทังนี
E E กองทรัสต์ CPNREIT จะ
เข้ าทําสัญญาต่าง ๆ ทีสําคัญทีเกียวข้ องกับทรัพย์สนิ ทีจะลงทุนเพิมเติมครังE ที 1 สามารถสรุปได้ ดงั ต่อไปนี E
(1)

สรุปสาระสําคัญของร่างสัญญาเช่าอาคาร (บางส่วน)

(2)

สรุปสาระสําคัญของสัญญาเช่าช่วงพื Eนทีอาคาร

(3)

สรุปสาระสําคัญของร่างสัญญาเช่างานระบบ

(4)

สรุปสาระสําคัญของร่างสัญญาซื Eอขายทรัพย์สนิ
ส่วนที 2 หน้ า 2 - 119

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
(5)

สรุปสาระสําคัญของร่างสัญญาก่อตังสิ
E ทธิและการกระทําการ

(6)

สรุปสาระสําคัญของร่างสัญญาเช่าช่วงอาคารและสัญญาเช่าช่วงงานระบบ

(7)

สรุปสาระสําคัญของร่างสัญญาเช่าสังหาริ มทรัพย์

2.9.2

สรุ ปสาระสําคัญของสัญญาทีเกียวกับทรัพย์ สนิ ทีจะลงทุนเพิมเติมครัง1 ที 1

(1)

สรุ ปสาระสําคัญของร่ างสัญญาเช่ าอาคาร (บางส่ วน)

ผู้ให้ เช่ า

บริ ษัท ซีพีเอ็น พัทยา จํากัด (“ซีพีเอ็นพัทยา”)

ผู้เช่ า

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด ในฐานะทรัสตีของทรัสต์เพือการลงทุนใน
สิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท (“กองทรัสต์ ”)

ทรัพย์ สินทีเช่ า

อาคารและสิงปลูกสร้ างบางส่วนในศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช และโรงแรมฮิลตัน
พัท ยา ตังE อยู่เลขที 333/99 หมู่ที 9 ถนนพัท ยาสาย 1 ตํ าบลหนองปรื อ อํ าเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี และเลขที 333/101 หมู่ที 9 ถนนพัทยาสาย 1 ตําบลหนองปรื อ อําเภอบางละ
มุง จังหวัดชลบุรี ประกอบด้ วย อาคารศูนย์การค้ า (บางส่วน) และพื Eนทีจอดรถยนต์ภายใน
อาคารตามสัดส่วนพื Eนทีของอาคารศูนย์การค้ า (บางส่วน) ซึงคิดเป็ นพื Eนทีทีจะลงทุนประมาณ
65,268 ตารางเมตร และอาคารโรงแรม (ทังหมด)
E
และพื Eนทีจอดรถยนต์ภายในอาคารตาม
สัดส่วนพื Eนทีของอาคารโรงแรม (ทังหมด)
E
ซึงคิดเป็ นพื Eนทีทีจะลงทุนประมาณ 49,686 ตาราง
เมตร
อนึง ทรัพย์สินทีเช่านี Eไม่รวม (1) พื Eนทีในส่วนทีซีพีเอ็นพัทยาได้ ให้ เช่าแก่ผ้ เู ช่าพื Eนทีทีได้ มีการ
ชําระค่าตอบแทนสิทธิการเช่าในลักษณะของสัญญาเช่าระยะยาว (ค่าเซ้ ง) และพื Eนทีทีอยู่ใน
ระหว่างการปรับปรุ งหรื อมีแผนทีจะปรับปรุ งในศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช และ
(2) พื Eนทีจอดรถยนต์ในส่วนทีเป็ นไปตามสิทธิของซีพีเอ็นพัทยา
ทังนี
E E ซีพีเอ็นพัทยาเป็ นผู้ทรงสิทธิการเช่าทีดินและสิทธิการเช่าช่วงทีดินจํานวนรวมทังสิ
E Eน 15
โฉนด ซึงแบ่งเป็ น (1) สิทธิการเช่าทีดินจากบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จํากัด ซึงเป็ น
เจ้ า ของที ดิ น จํ า นวน 8 โฉนด ได้ แ ก่ โฉนดที ดิ น เลขที 76497, 76498, 111719, 111720,
111721, 111722, 111723 และ 111724 รวมเนื Eอทีดินประมาณ 14 ไร่ 2 งาน 84.70 ตาราง
วา ตามสัญญาเช่าทีดินระหว่างซีพีเอ็นพัทยา (ผู้ให้ เช่า) และบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม
2 จํากัด (เจ้ าของทีดิน) จํานวน 1 ฉบับ มีกําหนด 30 ปี ลงวันที 10 มกราคม 2550 สิ Eนสุดลง
วันที 28 กุมภาพันธ์ 2581 และ (2) สิทธิการเช่าช่วงทีดินจากบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม
2 จํากัด ซึงเป็ นผู้เช่าทีดินจากบุคคลภายนอกซึงเป็ นผู้ทรงสิทธิเก็บกิน จํานวน 7 โฉนด ได้ แก่
โฉนดที ดิ น เลขที 1107, 114438, 114439, 114440, 114441, 114442 และ 114443 รวม
เนื Eอทีดินประมาณ 7 ไร่ 2 งาน 84 ตารางวา ตามสัญญาเช่าช่วงทีดินระหว่างบริ ษัท เซ็นทรัล
พัฒนา พระราม 2 จํากัด (ผู้ให้ เช่า) และ ซีพีเอ็นพัทยา (ผู้เช่า) จํานวน 3 ฉบับ มีกําหนด 30 ปี
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ลงวัน ที 10 มกราคม 2550 สินE สุด ลงวัน ที 28 กุม ภาพัน ธ์ 2581 และตามสัญ ญาเช่ าที ดิ น
ระหว่าง บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จํากัด กับผู้ทรงสิทธิเก็บกิน (ผู้ให้ เช่า) จํานวน 3
ฉบับ มีกําหนด 30 ปี ลงวันที 2 กันยายน 2548 สิ Eนสุดลงวันที 28 กุมภาพันธ์ 2581 (รวมเรี ยก
ทังE หมดว่า “สั ญ ญาเช่ าหลั ก ”) ซึงที ดิ นดังกล่าวเป็ นที ตังE ของอาคารและสิงปลูก สร้ างใน
โครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช และโรงแรมฮิลตัน พัทยา
ระยะเวลาการเช่ า

มีกําหนดระยะเวลาประมาณ 20 ปี นับตังแต่
E วนั จดทะเบียนสิทธิ เช่าตามสัญญาฉบับนี E โดย
สิทธิการเช่าจะหมดอายุลงในวันที 31 สิงหาคม 2580

สิทธิในการปฏิเสธ
ก่ อนของกองทรัสต์
(Right of First
Refusal) สําหรับการ
ต่ ออายุสัญญาเช่ า

ในกรณี ที ซี พี เอ็ น พัท ยาได้ ดํ า เนิ น การต่อ อายุส ัญ ญาเช่ า หลัก กับ บริ ษั ท เซ็ น ทรั ล พัฒ นา
พระราม 2 จํากัด ในฐานะเจ้ าของทีดิน และ/หรื อผู้ทรงสิทธิการเช่าทีดินทีเกียวข้ อง แล้ วเสร็ จ
ซีพีเอ็นพัทยายินยอมให้ สิทธิทีจะปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) แก่กองทรัสต์ในการ
ต่ออายุสญ
ั ญาฉบับนี Eต่อไป โดยซีพีเอ็นพัทยาตกลงทีจะแจ้ งเงือนไขและราคาในการต่ออายุ
สัญญาฉบับนี Eให้ กองทรัสต์ทราบอย่างน้ อย 12 เดือนล่วงหน้ าก่อนวันครบกําหนดระยะเวลา
การเช่าตามสัญญาเช่าฉบับนี Eหรื อระยะเวลาอืนใดตามทีคู่สญ
ั ญาจะได้ ตกลงกัน และหาก
กองทรัสต์ประสงค์จะใช้ สิทธิในการเช่าทรัพย์สินทีเช่าต่อไป กองทรัสต์จะต้ องแจ้ งให้ ซีพีเอ็น
พัทยาทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรภายใน 6 เดือนนับแต่กองทรัสต์ได้ รับแจ้ งจากซีพีเอ็นพัทยา
ดังกล่าวข้ างต้ น หรื อระยะเวลาอืนใดตามทีคู่สญ
ั ญาจะได้ ตกลงกัน ทังนี
E E หากกองทรัสต์ตอบ
ปฏิเสธทีจะเช่าทรัพย์สนิ ทีเช่าต่อไป หรื อไม่ได้ แจ้ งความประสงค์ในการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าให้ ซี
พีเอ็นพัทยาทราบภายในระยะเวลา ดังกล่าว ซีพีเอ็นพัทยาสามารถจะนําทรัพย์สินทีเช่าไป
จําหน่าย จ่าย โอน หรื อให้ เช่า แก่บุคคลอืนต่อไปได้ แต่ทงนี
ั E E ข้ อกําหนดและเงือนไขทีเสนอ
ให้ แก่บคุ คลอืนใดจะต้ องเป็ นข้ อเสนอทีไม่ดีกว่าข้ อเสนอทีซีพีเอ็นพัทยาเสนอให้ แก่กองทรัสต์
อนึง หากกองทรัสต์ได้ บอกกล่าวแสดงความประสงค์ในการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าแล้ ว คูส่ ญ
ั ญา
ทังสองฝ่
E
ายตกลงเจรจาเกียวกับข้ อกําหนดและเงือนไขเกียวกับการต่อสัญญาฉบับนี Eต่อไป

ค่ าเช่ า

กองทรัส ต์ ต กลงชํ า ระค่า เช่าทรั พ ย์ สินที เช่ าเป็ นเงิ นจํ านวน 6,314 ล้ านบาท โดยชํ า ระทังE
จํานวนในวันจดทะเบียนสิทธิการเช่าตามสัญญาฉบับนี E

หน้ าทีของกองทรัสต์

(1) กองทรัสต์ตกลงจะบํารุงรักษา ซ่อมแซม และปรับปรุงทรัพย์สนิ ทีเช่าหรื อกระทําการใด ๆ
ทั งE ปวง เพื อให้ ทรั พ ย์ สิ น ที เช่ า อยู่ ใ นสภาพที ดี หรื อ เหมาะสมแก่ ก ารใช้ งานตาม
วัต ถุ ป ระสงค์ ดัง ที ระบุ ไ ว้ ใ นสัญ ญานี ตE ลอดระยะเวลาการเช่ า ด้ วยค่ า ใช้ จ่ า ยของ
กองทรั สต์ ทังE นี E เว้ นแต่การบํ ารุ งรั กษา ซ่อมแซม และปรั บปรุ งทรั พย์ สิน ทีเช่าในส่วน
โรงแรมฮิลตัน พัทยา หรื อกระทําการใด ๆ ทังปวงที
E
เกียวเนืองกับการดําเนินการดังกล่าว
บนทรัพย์สินทีเช่าในส่วนโรงแรมฮิลตัน พัทยาซึงควรจะทําหรื อได้ ทําแล้ วตามแผนการ
ซ่อมแซมทรัพย์สินทีเช่าในส่วนโรงแรมฮิลตัน พัทยาโดยผู้ให้ เช่าก่อนวันจดทะเบียนสิทธิ
การเช่า ซีพีเอ็นพัทยาตกลงรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายทีเกิดขึ Eนดังกล่าวทังสิ
E Eน
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(2) เมือจะต้ องมีการเปลียนแปลง เปลียนแทน หรื อเพิมเติมทรัพย์ สินทีเช่า ตามแผนการ
ดําเนินการทีได้ รับอนุมตั ิโดยกองทรัสต์ ซีพีเอ็นพัทยาจะดําเนินการเปลียนแปลง เปลียน
แทน หรื อเพิมเติมทรัพย์สนิ ทีเช่าด้ วยค่าใช้ จ่ายของซีพีเอ็นพัทยา โดยให้ ถือว่าทรัพย์สนิ ที
เปลียนแปลง เปลียนแทน หรื อเพิมเติมดังกล่าวเป็ นทรัพย์สินทีเช่าภายใต้ สญ
ั ญาฉบับนี E
นอกจากนี E กองทรัสต์ยินยอมให้ ซีพีเอ็นพัทยาเพิมมูลค่าสิทธิการเช่าหากซีพีเอ็นพัทยาได้
ดําเนินการเปลียนแปลง เปลียนแทน หรื อเพิมเติมทรัพย์สินทีเช่าแล้ วเพือให้ สอดคล้ อง
กับการเปลียนแปลงดังกล่าว โดยมูลค่าสิทธิการเช่าส่วนทีเพิมดังกล่าวจะเป็ นไปตาม
สัดส่วนความรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในทรัพย์สินทีได้ มีการเปลียนแปลง เปลียนแทน หรื อ
เพิมเติมดังกล่าว
(3) กองทรัสต์จะไม่ทําการก่อสร้ างสิงปลูกสร้ างหรื อส่วนควบใด ๆ ในทรัพย์สินทีเช่า และจะ
ไม่ทําการแก้ ไขดัดแปลงส่วนใด ๆ ของทรัพย์ สินทีเช่าอันเป็ นการทําให้ ทรัพย์ สินทีเช่า
ได้ รับความเสียหาย หรื อเปลียนแปลงในสาระสําคัญของทรัพย์สินทีเช่า เว้ นแต่ได้ รับ
ความยินยอมล่วงหน้ าเป็ นหนังสือจากซีพีเอ็นพัทยา ทังนี
E E ซีพีเอ็นพัทยาจะพิจารณาการ
ให้ ความยินยอมดังกล่าวอย่างไม่ชักช้ า และจะไม่ปฏิเสธการให้ ความยินยอมโดยไม่มี
เหตุผลอันสมควร ทังนี
E E ส่วนก่อสร้ าง ต่อเติม แก้ ไข ดัดแปลง และสิงปลูกสร้ างดังกล่าวให้
ถือเป็ นส่วนควบกับทรัพย์สนิ ทีเช่า
(4) ตลอดระยะเวลาการเช่าตามสัญญาฉบับนี E กองทรัสต์ยินยอมให้ ซีพีเอ็นพัทยา รวมถึง
ลูกค้ าและคู่สญ
ั ญาของซีพี เอ็นพัทยา และผู้เช่าพืนE ทีรายอืนในส่วนทีกองทรัสต์ ไม่ได้
ลงทุนใช้ ประโยชน์ในพื Eนทีส่วนกลาง ทีจอดรถ และพื Eนทีทีเกียวข้ องกับทรัพย์สินทีเช่าซึง
เป็ นทรัพย์สินทีเช่าของกองทรัสต์ เฉพาะส่วนทีกองทรัสต์จะลงทุน โดยให้ ถือเป็ นพื Eนที
เพือใช้ ประโยชน์ร่วมกัน โดยไม่มีค่าตอบแทน โดยถื อประโยชน์ของการดําเนินกิ จการ
ของศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช และโรงแรมฮิลตัน พัทยา เป็ นสําคัญ ทังนี
E E
เว้ นแต่ในกรณี ทีการใช้ ประโยชน์ของบุคคลดังกล่าวก่อให้ เกิดความเสียหายหรื อภาระ
ค่าใช้ จ่ายแก่กองทรัสต์ ซีพีเอ็นพัทยาตกลงจะรับผิดชอบในความเสียหายดังกล่าว และ
ในการจัดเก็ บ ผลประโยชน์ ตอบแทนจากการใช้ บ ริ ก ารทีจอดรถ คู่สญ
ั ญาตกลงทีจะ
ร่วมกันแบ่งผลประโยชน์ตอบแทนและค่าใช้ จ่ายทีเกียวข้ องตามสัดส่วนรายได้
(5) ตลอดระยะเวลาการเช่าตามสัญญาฉบับนี E กองทรัสต์ตกลงยินยอมให้ บริ ษัท เซ็นทรัล
พัฒ นา จํ ากัด (มหาชน) (“เซ็น ทรั ลพั ฒ นา”) และ/หรื อบุคคลใด ๆ ทีเซ็นทรัลพัฒ นา
เสนอชือให้ ปฏิบตั ิหน้ าทีเป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์แทน ใช้ งานระบบ
สาธารณูปโภคทีเกียวเนืองกับศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช อาทิ งานระบบ
ไฟฟ้ า ระบบสาธารณู ป โภค ระบบโทรศั พ ท์ ลิ ฟ ท์ บั น ไดเลื อน ระบบปรั บ อากาศ
ระบบงานวิศวกรรม ระบบบําบัดนําE เสีย สําหรับการให้ บริ การแก่ผ้ ูเช่าพืนE ทีทีได้ มีการ
ชําระค่าตอบแทนสิทธิการเช่าในลักษณะของสัญญาเช่าระยะยาว (ค่าเซ้ ง) ทีมิใช่ผ้ เู ช่า
พื Eนทีในทรัพย์สนิ ทีเช่าตามสัญญาฉบับนี E รวมถึงลูกค้ า คูส่ ญ
ั ญา และผู้เช่าพื Eนทีรายอืนที
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เป็ นผู้เช่าพืนE ทีในส่วนทียังอยู่ภายใต้ สิทธิ ครอบครองของซีพีเอ็นพัทยา เพื อใช้ ในการ
ประกอบกิ จการของตนโดยไม่มีค่าตอบแทน แต่ทงั E นี E ซีพีเอ็นพัทยาและกองทรัสต์ จะ
ร่ วมกันรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายทีเกิ ดขึ Eน เนืองจากการซ่อมแซมหรื อดูแลรักษางานระบบ
สาธารณูปโภคดังกล่าว โดยคํานวณตามอัตราส่วนการครอบครองพื Eนทีของคูส่ ญ
ั ญาแต่
ละฝ่ าย
(6) ตลอดระยะเวลาการเช่าตามสัญญาฉบับนี E กองทรัสต์ตกลงยินยอมให้ เซ็นทรัลพัฒนา
และ/หรื อ บุ ค คลใด ๆ ที เซ็ น ทรั ล พั ฒ นาเสนอชื อให้ ปฏิ บั ติ ห น้ าที เป็ นผู้ บริ ห าร
อสังหาริ ม ทรั พ ย์ ข องกองทรั ส ต์ แ ทน ใช้ พื นE ที ในทรั พ ย์ สิน ที เช่ า เพื อติ ด ตังE สือโฆษณา
รวมทังอุ
E ปกรณ์ และเสาสัญญาณโทรศัพท์ สัญญาณอินเทอร์ เน็ต และสัญญาณสือสาร
ใด ๆ โดยไม่ มี ค่าตอบแทน โดยถื อ ประโยชน์ ของการดํ าเนิ น กิ จ การของศูน ย์ ก ารค้ า
เซ็น ทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช เป็ นสําคัญ ทังE นี E ซีพี เอ็นพัทยาจะเป็ นผู้รับรั บผิด ชอบใน
ค่าใช้ จ่ายใด ๆ ทีเกียวข้ อง รวมถึงในกรณีทีการใช้ ประโยชน์ของบุคคลดังกล่าวก่อให้ เกิด
ความเสียหายหรื อภาระค่าใช้ จ่ายแก่กองทรั สต์ ซีพี เอ็นพัท ยาตกลงจะรับ ผิดชอบใน
ความเสียหายดังกล่าว
ห น้ า ที ข อ ง ซี พี เอ็ น (1) หากมีผลประโยชน์ใด ๆ (ซึงไม่รวมถึงเงินประกันการเช่าทีเกิ ดขึ Eนจากทรัพย์ สินทีเช่า)
พัทยา
ได้ แก่ ค่าเช่าพื Eนที ค่าเช่ารับล่วงหน้ า ค่าบริ การสาธารณูปโภค รายได้ รับล่วงหน้ าหรื อ
รายได้ อืนใด (ถ้ ามี) ซึงเป็ นผลประโยชน์ทีกองทรัสต์ควรจะได้ รับและซีพีเอ็นพัทยาได้ รับ
ไว้ ล่วงหน้ า ทังE ก่ อนและในวัน จดทะเบียนสิทธิ การเช่า จากผู้เช่าพืนE ที และ/หรื อผู้พัก
อาศัย (ถ้ ามี) ซีพีเอ็นพัทยาจะแจ้ งให้ กองทรัสต์ทราบและส่งมอบผลประโยชน์ดงั กล่าว
ให้ แก่กองทรัสต์ หรื อบุคคลทีกองทรัสต์กําหนดเพือประโยชน์ของกองทรัสต์ ภายใน 14
วันนับจากวันจดทะเบียน หรื อในกรณีทีซีพีเอ็นพัทยาได้ รับผลประโยชน์ดงั กล่าวภายหลัง
จากวันจดทะเบียนสิทธิการเช่าอีก ซีพีเอ็นพัทยาจะส่งมอบผลประโยชน์ดงั กล่าวให้ แก่
กองทรัสต์หรื อบุคคลทีกองทรัสต์กําหนดเพือประโยชน์ของกองทรัสต์ภายในวันที 9 ของ
เดือนถัดไป
(2) สําหรับเงินประกันการเช่าทีกองทรัสต์ควรจะได้ รับและซีพีเอ็นพัทยาได้ รับไว้ ลว่ งหน้ า ทังE
ก่อนและในวันจดทะเบียนสิทธิ การเช่าจากผู้เช่าพืนE ที และผู้พักอาศัย (ถ้ ามี ) ซีพีเอ็น
พัท ยาจะส่งมอบเงิ น ประกัน การเช่ า ดังกล่า วไม่น้ อ ยกว่า ร้ อยละ 80 ของจํ า นวนเงิ น
ประกันการเช่าทีซีพีเอ็นพัทยาได้ รับ ณ วันจดทะเบียนสิทธิการเช่า ให้ แก่กองทรัสต์ หรื อ
บุคคลทีกองทรัสต์กําหนดเพือประโยชน์ของกองทรัสต์ ภายในวันจดทะเบียนสิทธิการเช่า
และสําหรับเงินประกันการเช่าส่วนทีเหลือ ซีพีเอ็นพัทยาจะส่งมอบให้ แก่กองทรัสต์ หรื อ
บุค คลทีกองทรัส ต์ กํ าหนดเพื อประโยชน์ ของกองทรัส ต์ ภายใน 30 วันนับ จากวันจด
ทะเบียนสิทธิการเช่า หรื อระยะเวลาอืนใดทีคู่สญ
ั ญาจะได้ ตกลงกัน นอกจากนี E หากซีพี
เอ็นพัทยาได้ รับเงินประกันการเช่าสําหรับทรัพย์สินทีเช่าภายหลังจากวันจดทะเบียนอีก
ซี พี เอ็ น พัท ยาจะส่ง มอบเงิ น ประกัน การเช่ า ดัง กล่า วให้ แ ก่ ก องทรั ส ต์ หรื อ บุค คลที
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ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
กองทรัสต์กําหนดเพือประโยชน์ของกองทรัสต์ ภายในวันที 9 ของเดือนถัดไป
(3) ตลอดระยะเวลาการเช่าตามสัญญาฉบับนี E ซีพีเอ็นพัทยายินยอมให้ กองทรัสต์ รวมถึง
ลูกค้ าและคู่สญ
ั ญาของกองทรัสต์ รวมถึงผู้เช่าพื Eนทีในทรัพย์สินทีเช่าตามสัญญาฉบับนี E
ซึงเป็ นส่วนทีกองทรัสต์ลงทุน ผู้เช่าช่วงทรัพย์สินจากกองทรัสต์หรื อผู้เช่าช่วงทรัพย์สิน
รายใหม่ และผู้พกั อาศัยในโรงแรมฮิลตัน พัทยา สามารถใช้ ประโยชน์ในพื Eนทีทีกองทรัสต์
ไม่ได้ เข้ าลงทุนแต่เกียวข้ องกับทรัพย์สินทีเช่าได้ อาทิเช่น พื Eนทีส่วนกลาง ทีจอดรถ และ
ถนนรอบอสังหาริ มทรัพย์และทางเข้ าออกของศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช
และโรงแรมฮิลตัน พัทยา โดยให้ ถือเป็ นพื Eนทีเพือใช้ ประโยชน์ร่วมกัน (ได้ ตามปกติทวไป
ั
ของธุรกิจศูนย์การค้ า) โดยไม่มีคา่ ตอบแทน โดยถือประโยชน์ของการดําเนินกิจการของ
ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช และโรงแรมฮิลตัน พัทยา เป็ นสําคัญ ทังนี
E E เว้ น
แต่ ในกรณี ที การใช้ ป ระโยชน์ ข องบุค คลดังกล่า วก่ อ ให้ เกิ ด ความเสีย หายหรื อ ภาระ
ค่าใช้ จ่ายแก่ซีพีเอ็นพัทยา กองทรัสต์ตกลงจะรับผิดชอบในความเสียหายดังกล่าว
ทังนี
E E “ผู้เช่ าช่ วงทรัพย์ สินจากกองทรัสต์ ” หมายถึง บริ ษัทในเครื อเซ็นทรัลพัฒนา ซึงมี
ฐานะเป็ นผู้เช่าช่วงทรัพย์ สินทีเช่าในส่วนโรงแรมฮิลตัน พัทยา ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าช่วง
อาคารระหว่างกองทรัสต์และผู้เช่าช่วงทรัพย์สนิ จากกองทรัสต์
สิทธิในการปฏิเสธ
ก่ อนของกองทรัสต์
(Right of First
Refusal) สําหรับพืน1 ที
ทีกองทรัสต์ ไม่ ได้
ลงทุน

บรรดาพืนE ทีใด ๆ ภายในบริ เวณศูนย์ การค้ าเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช ทีไม่ได้ รวมอยู่ใน
ทรัพย์สนิ ทีเช่าภายใต้ สญ
ั ญาฉบับนี Eและพื Eนทีดังกล่าวยังเป็ นกรรมสิทธิUของซีพีเอ็นพัทยา หาก
ซีพีเอ็นพัทยาประสงค์ให้ เช่าพื Eนทีดังกล่าวแก่บคุ คลภายนอกใด ๆ ในลักษณะทีเป็ นการเช่า
พื Eนทีขนาดใหญ่เพือประกอบกิจการประเภทค้ าปลีก (Shopping Center) เพือให้ เช่าพื Eนทีแก่
ผู้เช่ารายย่อยต่อไป อันมีลกั ษณะคล้ ายคลึงกับการจัดหาประโยชน์ของกองทรัสต์ ซีพีเอ็น
พัทยาตกลงให้ สิทธิในการปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) แก่กองทรัสต์ในการเช่าพื Eนที
ดังกล่าว โดยซีพีเอ็นพัทยาจะต้ องบอกกล่าวให้ กองทรัสต์ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพือให้
กองทรัสต์พิจารณาลงทุนก่อน และหากกองทรัสต์ประสงค์ทีจะเช่าพื Eนทีดังกล่าวจากซีพีเอ็น
พัทยา กองทรัสต์จะต้ องแสดงความจํานงในการลงทุนต่อซีพีเอ็นพัทยาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ภายใน 6 เดือน และจะดําเนินการจดทะเบียนให้ แล้ วเสร็ จภายในระยะเวลา 3 เดือน นับจาก
วันทีได้ แจ้ งความจํานงในการลงทุนแก่ซีพีเอ็นพัทยา โดยบรรดาค่าใช้ จ่ายและค่าธรรมเนียม
ใด ๆ (ยกเว้ น ภาษี เงิ น ได้ นิติ บุค คลของซี พี เอ็ น พัทยา) ที เกี ยวเนื องกับ การจดทะเบี ยนกับ
หน่วยงานทีเกียวข้ อง รวมทังค่
E าประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ให้ เป็ นภาระของกองทรัสต์ทงสิ
ั E Eน แต่
หากกองทรั ส ต์ ต อบปฏิ เสธหรื อ ไม่ได้ แ จ้ งความจํ า นงภายในระยะเวลาดังกล่าว ซี พี เอ็ น
สามารถให้ เช่าพื นE ทีดังกล่าวแก่บุคคลภายนอกได้ แต่ทงั E นี E ข้ อกํ าหนดและเงื อนไขทีเสนอ
ให้ แ ก่ บุค คลดัง กล่า วจะต้ อ งเป็ นข้ อ เสนอที ไม่ ดี ก ว่า ข้ อ เสนอที ซี พี เอ็ น พัท ยาเสนอให้ แ ก่
กองทรัสต์
อนึง ก่อนการใช้ สิทธิดงั กล่าวข้ างต้ น กองทรัสต์สงวนสิทธิทีจะเสนอการดําเนินการดังกล่าว
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ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
เพือให้ ทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์พิจารณาอนุมตั ิก่อน
การประกันภัย

คู่สญ
ั ญาทังE สองฝ่ ายตกลงให้ ดําเนินการเกี ยวกับการประกันภัยและการใช้ เงินทีได้ รับเป็ น
ค่าสิน ไหมทดแทนจากบริ ษั ท ประกัน ภัย เพื อนํ ามาใช้ ในการก่ อสร้ าง และ/หรื อ ซ่อ มแซม
อาคาร และสิงปลูกสร้ างในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช และโรงแรมฮิลตัน พัทยา
รวมถึงงานระบบสาธารณูปโภคทีเกียวข้ องตามสัญญาฉบับนี E ดังต่อไปนี E
(1) ซีพีเอ็นพัทยาจะจัดให้ มีการดําเนินการให้ กองทรัสต์เป็ นผู้เอาประกันภัยร่วมและระบุชือ
กองทรัสต์เป็ นผู้รับประโยชน์ ในกรมธรรม์ประกันภัยทีจัดทําขึนE สําหรับอาคารและสิง
ปลูกสร้ างในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช และโรงแรมฮิ ลตัน พัทยา สําหรั บ
ระยะเวลาประกันภัยทีเหลือของกรมธรรม์ประกันภัยภายใต้ ข้อกําหนดและเงือนไขของ
สัญ ญาฉบั บ นี E ซึ งได้ แก่ ประกั น ความเสี ยงภั ย ในทรั พ ย์ สิ น (Property All Risks
Insurance) ป ระ กั น ภั ย เค รื อ ง จั ก ร (Machinery Breakdown Insurance) แ ล ะ
ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) รวมทังประกั
E
นภัยก่อ
การร้ าย (Political Violence Insurance) ซึงปั จจุบนั มีซีพีเอ็นพัทยาและบริ ษัทในเครื อ
เซ็นทรัลพัฒนาเป็ นผู้เอาประกันภัย โดยทําไว้ กับผู้รับประกันภัยทีมีอยู่ ณ ปั จจุบนั ซึง
วงเงิ น ประกั น ความเสี ยงภั ย ในทรั พ ย์ สิ น (Property All Risks Insurance) ต้ อง
ครอบคลุมมูลค่าของทรัพย์สินทังหมด
E
(รวมฐานรากของอาคาร) ตามวิธีต้นทุนทดแทน
ใหม่ก่อนหักค่าเสือมราคา (Full Replacement Cost) (โดยไม่รวมมูลค่าทีดิน) โดยให้ มี
ผลเป็ นการเปลี ยนแปลงในวัน จดทะเบี ย นสิ ท ธิ ก ารเช่ า ทังE นี E กองทรั ส ต์ ต กลงที จะ
รับผิดชอบค่าใช้ จ่าย หรื อค่าธรรมเนียมใด ๆ ทีเกิดขึ Eนหรื อเกียวเนืองจากการโอนสิทธิ
ตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว โดยคู่สญ
ั ญาตกลงจะรับผิดชอบร่ วมกันสําหรับเบี Eย
ประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว ซึงแบ่งได้ ตามสัดส่วนการครอบครองพื Eนที
ในอาคารและสิงปลูกสร้ างในศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช และโรงแรมฮิลตัน
พัทยา และตามเกณฑ์อืนทีคูส่ ญ
ั ญาได้ ตกลงกันไว้
(2) ในกรณีทีทรัพย์สินทีเช่าเกิดความเสียหายบางส่วน ให้ สญ
ั ญาฉบับนี Eยังคงมีผลบังคับ
ใช้ ได้ ต่อไปในส่วนเฉพาะทรัพย์สินทีเช่าทีไม่เสียหายและยังอยู่ในสภาพทีสามารถใช้
ประโยชน์ได้ โดยให้ ถือว่าทรัพย์สนิ ทีเช่าดังกล่าวยังคงเป็ นทรัพย์สนิ ทีเช่ากันตามสัญญา
ฉบับนี Eต่อไป

ทรัพย์ สินทีเช่ าเสียหาย ให้ “ค่ าสิน ไหมทดแทนพื น1 ฐาน” หมายถึง ค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัย ซึงไม่
หรือถูกทําลาย
รวมถึงค่าสินไหมทดแทนซึงได้ รับจากการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption
Insurance) และ/หรื อการประกันภัยอืนใดทีคู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายเป็ นผู้เอาประกันภัยเพิมเติม
ด้ วยค่าใช้ จ่ายของคูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายนันเองทั
E
งสิ
E Eน
(1) ภายใต้ บงั คับของข้ อ (3) และเว้ นแต่ค่สู ญ
ั ญาทังสองฝ่
E
ายจะตกลงเป็ นอย่างอืน ในกรณี
ทีอาคารและสิงปลูกสร้ างในโครงการเซ็นทรั ลเฟสติ วลั พัท ยา บี ช รวมถึงงานระบบ
ส่วนที 2 หน้ า 2 - 125

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
สาธารณูปโภคทีเกียวข้ องตามสัญญาเช่างานระบบ ได้ รับความเสียหายทังหมดหรื
E
อ
อย่างมีนยั สําคัญไม่ว่าด้ วยเหตุใด ๆ จนทําให้ กองทรัสต์ไม่อาจใช้ อาคารและสิงปลูก
สร้ างนันเพื
E อประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจต่อไปได้ คู่สญ
ั ญาทังสองฝ่
E
ายตกลงจะสร้ าง
อาคารและสิงปลูกสร้ างในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช ในส่วนทีได้ รับความ
เสียหายขึ Eนใหม่เพือทดแทนอาคารและสิงปลูกสร้ างตามสัญญาฉบับนี Eด้ วยค่าใช้ จ่าย
ร่วมกันของคู่สญ
ั ญาทังสองฝ่
E
าย ตามสัดส่วนการครอบครองพื Eนทีในอาคารและสิงปลูก
สร้ างในศูนย์ การค้ าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช ณ เวลาทีเกิดความเสียหาย เพือให้
อาคารและสิงปลูกสร้ างกลับคืนสูส่ ภาพเดิมก่อนทีจะได้ รับความเสียหาย
ภายใต้ บงั คับของข้ อ (3) และเว้ นแต่ค่สู ญ
ั ญาทังสองฝ่
E
ายจะตกลงเป็ นอย่างอืน ในกรณี
ทีอาคารและสิงปลูกสร้ างในโรงแรมฮิ ลตัน พัทยา รวมถึงงานระบบสาธารณูปโภคที
เกียวข้ องตามสัญญาเช่างานระบบ ได้ รับความเสียหายทังหมดหรื
E
ออย่างมีนยั สําคัญไม่
ว่าด้ วยเหตุใด ๆ จนทําให้ กองทรัสต์ไม่อาจใช้ อาคารและสิงปลูกสร้ างนันเพื
E อประโยชน์
ในการดํา เนิ น ธุ รกิ จต่อ ไปได้ กองทรั สต์ ต กลงจะทํ าการซ่อ มแซม และ/หรื อ ก่อ สร้ าง
อาคารและสิงปลูก สร้ างในโรงแรมฮิ ล ตัน พัท ยา ในส่ว นที ได้ รับ ความเสีย หายเพื อ
ทดแทนอาคารและสิงปลูกสร้ างตามสัญญาฉบับนี E ด้ วยค่าใช้ จ่ายของกองทรัสต์เอง
ทังนี
E E ซีพีเอ็นพัทยาจะเป็ นผู้ดําเนินการจัดให้ มีการก่อสร้ างภายใต้ แบบแปลน แผนงาน
และงบประมาณทีคู่สญ
ั ญาจะได้ ตกลงร่ วมกัน และจะต้ องทําการก่อสร้ างให้ แล้ วเสร็ จ
ภายใน 3 ปี นับแต่เกิดความเสียหายดังกล่าว ซีพีเอ็นพัทยาจะร่ วมกับกองทรัสต์ในการ
ดําเนินการขอความยินยอมจากบุคคลใด ๆ หรื อขออนุญาตต่อหน่วยงานราชการใด ๆ ที
เกี ยวข้ อ ง (ถ้ ามี ) เพื อประโยชน์ ในการดํ า เนิ น การใด ๆ ภายใต้ ส ัญ ญาฉบับ นี E โดย
คู่สญ
ั ญาทังสองฝ่
E
ายจะต้ องนําเงินทีได้ รับจากค่าสินไหมทดแทนพื Eนฐานมาใช้ ในการ
ดําเนินการก่อสร้ างดังกล่าว และให้ ถือว่าสิทธิและหน้ าทีของคู่สญ
ั ญาตามสัญญาฉบับ
นี Eยังคงมีผลต่อไปจนกว่าจะได้ มีการก่อสร้ างอาคารและสิงปลูกสร้ างดังกล่าวขึ Eนมา
แทนทีอาคารและสิงปลูกสร้ างในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช และโรงแรมฮิล
ตัน พัทยา ตามสัญ ญาฉบับนี E โดยคู่สญ
ั ญาจะจัดให้ มีการทําสัญญาเช่าทรัพย์สินขึนE
ใหม่ (โดยให้ มีวนั ครบกําหนดอายุสญ
ั ญาเช่า ข้ อกําหนดและเงือนไขต่าง ๆ เช่นเดียวกับ
สัญ ญาฉบับ นี )E ทัน ที ที การก่ อ สร้ างดัง กล่ า วแล้ ว เสร็ จ (แต่ ทังE นี กE องทรั ส ต์ จ ะไม่ มี
ภาระหน้ าทีในการชําระค่าเช่าตามสัญญาเช่าฉบับใหม่อีกแต่อย่างใด)
(2) ภายใต้ บงั คับของข้ อ (3) และเว้ นแต่ค่สู ญ
ั ญาทังสองฝ่
E
ายจะตกลงเป็ นอย่างอืน ในกรณี
ทีอาคารและสิงปลูกสร้ างในโครงการเซ็นทรั ลเฟสติ วลั พัท ยา บี ช รวมถึงงานระบบ
สาธารณู ป โภคที เกี ยวข้ อ งตามสัญ ญาเช่ า งานระบบ ได้ รับ ความเสี ย หายแต่ เพี ย ง
บางส่วน ไม่วา่ ด้ วยเหตุใด ๆ โดยยังคงสามารถใช้ อาคารและสิงปลูกสร้ างบางส่วนเพือ
ประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจต่อไปได้ กองทรัสต์และซีพีเอ็นพัทยามีหน้ าทีต้ องซ่อมแซม
อาคารและสิงปลูกสร้ างนันให้
E คงเดิมตามความเสียหายทีเกิดขึ Eนจริ งในพื Eนทีทีคู่สญ
ั ญา
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แต่ละฝ่ ายครอบครองในขณะทีเกิดความเสียหายดังกล่าวด้ วยค่าใช้ จ่ายของคู่สญ
ั ญา
แต่ละฝ่ ายเอง แต่ไม่เกินกว่าจํานวนเงินค่าสินไหมทดแทนพื Eนฐานทีกองทรัสต์ และ/หรื อ
ซีพีเอ็นพัทยาได้ รับมาจากบริ ษัทประกันภัยแล้ วแต่กรณี
ภายใต้ บงั คับของข้ อ (3) และเว้ นแต่ค่สู ญ
ั ญาทังสองฝ่
E
ายจะตกลงเป็ นอย่างอืน ในกรณี
ทีอาคารและสิงปลูกสร้ างในโรงแรมฮิ ลตัน พัทยา รวมถึงงานระบบสาธารณูปโภคที
เกียวข้ องตามสัญญาเช่างานระบบได้ รับความเสียหายแต่เพียงบางส่วน ไม่วา่ ด้ วยเหตุ
ใด ๆ โดยยังคงสามารถใช้ อาคารและสิงปลูกสร้ างบางส่วนเพือประโยชน์ในการดําเนิน
ธุรกิ จต่อไปได้ กองทรัส ต์ มีห น้ าที ซ่อมแซมอาคารและสิงปลูกสร้ างในโรงแรมฮิ ลตัน
พัท ยาในส่วนที ได้ รับ ความเสีย หายให้ ค งเดิ ม ตามความเสีย หายที เกิ ด ขึนE จริ ง ด้ ว ย
ค่าใช้ จ่ า ยของกองทรั ส ต์ เอง แต่ไม่ เกิ น กว่า จํ านวนเงิ น ค่า สิน ไหมทดแทนพื นE ฐานที
กองทรัสต์ และ/หรื อซีพีเอ็นพัทยาได้ รับมาจากบริ ษัทประกันภัยแล้ วแต่กรณี
(3) เว้ นแต่ค่สู ญ
ั ญาทังสองฝ่
E
ายจะตกลงเป็ นอย่างอืน หรื อกองทรัสต์สามารถจัดหาเงินทุน
จากแหล่งอืนได้ ในกรณี ทีค่าก่อสร้ างหรื อค่าใช้ จ่ายใด ๆ ทีเกียวกับหรื อเกียวเนืองกับ
การก่อสร้ าง และ/หรื อการซ่อมแซมอาคารและสิงปลูกสร้ างในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั
พัทยา บีช และโรงแรมฮิลตัน พัทยา ดังกล่าว มีจํานวนเกินกว่าเงินค่าสินไหมทดแทน
พื Eนฐานทีคู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายได้ รับ คู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายจะรับผิดชอบค่าก่อสร้ างหรื อ
ค่าใช้ จ่ายทีเกินดังกล่าวตามสัดส่วนการครอบครองพื EนทีในขณะนันE (สําหรับกรณีตาม
ข้ อ (1)) หรื อตามพื Eนทีทีคูส่ ญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายครอบครองในขณะทีได้ รับความเสียหายจริ ง
(สําหรับกรณีตามข้ อ (2)) แล้ วแต่กรณี โดยซีพีเอ็นพัทยาตกลงทดรองจ่ายเงินในจํานวน
ทีกองทรัสต์จะต้ องรับผิดชอบดังกล่าวแทนกองทรัสต์ไปก่อน
สําหรั บกรณี ที อาคารและสิงปลูกสร้ างในโครงการเซ็นทรัล เฟสติ วัล พัท ยา บีช และ
โรงแรมฮิลตัน พัทยา ได้ รับความเสียหายแต่เพียงบางส่วนตามข้ อ (2) กองทรัสต์ตกลง
จะชํ าระคื น เงิ น จํ า นวนดังกล่าวให้ แ ก่ ซี พี เอ็ น พัท ยาภายใน 6 เดื อ นนับ แต่วัน ที เปิ ด
ให้ บริ การพื Eนทีในอาคารและสิงปลูกสร้ างทีซ่อมแซมแล้ วเสร็ จ พร้ อมทังชดเชยค่
E
าใช้ จ่าย
ในการจ่ า ยเงิ น ทดรองจ่ า ยดังกล่า วในอัต ราเท่า กับ ต้ น ทุน ในการกู้ ยื ม เงิ น (Cost of
Borrowing) ของซีพีเอ็นพัทยาทีได้ ใช้ เพือการจ่ายเงินทดรองจ่ายดังกล่าว โดยคํานวณ
จากวันทีได้ มีการทดรองจ่ายเงินดังกล่าวจนถึงวันทีกองทรัสต์ได้ ชําระเงินให้ แก่ซีพีเอ็น
พัท ยา ทังE นี E ซี พี เอ็ น พัท ยาและกองทรั ส ต์ จ ะร่ ว มกัน พิ จ ารณาสรรหาแหล่งเงิ น ทุน ที
เหมาะสมเพือการจ่ายเงินทดรองจ่ายดังกล่าว
สําหรั บกรณี ที อาคารและสิงปลูกสร้ างในโครงการเซ็นทรัล เฟสติ วัล พัท ยา บีช และ
โรงแรมฮิ ล ตัน พัท ยา ได้ รับ ความเสีย หายทังE หมดหรื อ อย่างมี นัย สําคัญ ตามข้ อ (1)
กองทรัสต์มีสิทธิเลือกชดใช้ เงินทดรองจ่ายดังกล่าวโดย (ก) การชําระคืนเงินทดรองจ่าย
ภายใน 6 เดือนนับแต่วันทีเปิ ดให้ บ ริ การพืนE ทีในอาคารและสิงปลูกสร้ างทีสร้ างหรื อ
ซ่อมแซมขึ Eนใหม่เพือทดแทนอาคารและสิงปลูกสร้ างตามสัญญาฉบับนี Eแล้ วเสร็ จ พร้ อม
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ทังชดเชยค่
E
าใช้ จ่ายในการจ่ายเงินทดรองจ่ายดังกล่าวในอัตราเช่นเดียวกับทีระบุใน
วรรคก่อน หรื อ (ข) การยินยอมลดสัดส่วนการครอบครองพืนE ทีของกองทรัสต์ โดยที
กองทรัสต์ไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยใด ๆ ให้ ซีพีเอ็นพัทยาอีก โดยให้ สดั ส่วนใหม่ของการ
ครอบครองพืนE ที ของกองทรั สต์ และซีพีเอ็นพัทยาเป็ นไปตามจํานวนค่าก่อสร้ างและ
ค่าใช้ จ่ายทังE หมดตามที คู่สญ
ั ญาทังE สองฝ่ ายได้ ชําระไปหรื อตกลงว่าจะชํ าระในการ
ก่อสร้ างหรื อซ่อมแซมขึ Eนใหม่ดงั กล่าวข้ างต้ น
ทังE นี E ภายหลัง จากที ได้ เปิ ดให้ บริ ก ารพื นE ที ในอาคารและสิ งปลูก สร้ างที สร้ างหรื อ
ซ่อมแซมขึ Eนใหม่เพือทดแทนอาคารและสิงปลูกสร้ างตามสัญญาฉบับนี Eแล้ วเสร็ จ และ
โดยทีกองทรัสต์ไม่ได้ จ่ายเงินทดรองคืนให้ แก่ซีพีเอ็นพัทยาในระหว่างระยะเวลา 6 เดือน
ข้ างต้ น กองทรัสต์จะยังไม่ได้ รับรายได้ ค่าเช่าและไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่าย เฉพาะส่วนที
เป็ นพื Eนทีทีมีค่าใช้ จ่ายส่วนทีเกินจากเงินค่าสินไหมทดแทนพื Eนฐานซึงผู้ให้ เช่าได้ ทดรอง
จ่าย สําหรับระยะเวลาทีกองทรัสต์ยังไม่สามารถจ่ายเงินคืนให้ แก่ซีพีเอ็นพัทยา ทังE นี E
จนกว่ากองทรัสต์จะได้ ชําระเงินคืนครบถ้ วนให้ แก่ซพี ีเอ็นพัทยาแล้ วอนึง ก่อนการใช้ สทิ ธิ
ในข้ อ (ก) หรื อ (ข) ดังกล่าวข้ างต้ น กองทรั ส ต์ ส งวนสิท ธิ ที จะเสนอการดํ า เนิ น การ
ดังกล่าวเพื อให้ ที ประชุม ผู้ถื อ หน่ว ยทรั ส ต์ ข องกองทรั ส ต์ พิ จ ารณาอนุมัติ ก่ อ น ทังE นี E
ภายใน 6 เดือนนับแต่วันทีเปิ ดให้ บริ การพืนE ทีในอาคารและสิงปลูกสร้ างในโครงการ
เซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช และโรงแรมฮิลตัน พัทยา ทีสร้ างหรื อซ่อมแซมขึ Eนใหม่เพือ
ทดแทนอาคารและสิงปลูกสร้ างตามสัญ ญาฉบับนี E ทังE นี E หากพ้ น กํ าหนดระยะเวลา
ดังกล่าวแล้ วกองทรัสต์ยินยอมลดสัดส่วนการครอบครองพื Eนทีของกองทรัสต์ตามข้ อ (ข)
ดังกล่าวข้ างต้ นได้ ตามทีเห็นสมควรแก่กรณี
การโอนสิ ท ธิ ก ารเช่ า กองทรัสต์จะไม่นําสิทธิการเช่าในทรัพย์สินทีเช่านี E ไม่ว่าทังหมดหรื
E
อบางส่วน ออกให้ เช่าช่วง
และการให้ เช่ า
แก่บุค คลใด ๆ หรื อให้ บุคคลใด ๆ เข้ ามาอยู่แทน หรื อ ก่อให้ เกิ ดภาระผูกพัน ใด ๆ ที ทําให้
บุคคลอืนมีสิทธิเข้ ามาใช้ ประโยชน์ในทรัพย์สินทีเช่า หรื อโอนสิทธิการเช่า ไม่ว่าทังหมดหรื
E
อ
แต่บางส่วน ให้ แก่บคุ คลใด ๆ
อย่างไรก็ตาม เพือประโยชน์ในการดําเนินกิจการของโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช
และโรงแรมฮิ ล ตัน พัท ยา ซี พี เอ็ น พัท ยายิ น ยอมให้ ก องทรั ส ต์ นํ า ทรั พ ย์ สิ น ที เช่ า ออกให้
บุคคลภายนอกเช่าช่วงพื Eนทีภายในทรัพย์สินทีเช่าไม่ว่าทังหมดหรื
E
อบางส่วนได้ โดยไม่ต้อง
ได้ รับอนุญาตจากซีพีเอ็นพัทยาก่อน ทังนี
E E เว้ นแต่การให้ เช่าช่วงพื Eนทีภายในทรัพย์สินทีเช่า
ส่วนโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช ทีมีพื Eนทีตังแต่
E 1,000 ตารางเมตรขึ Eนไป กองทรัสต์
จะต้ องได้ รับความยินยอมจากซีพีเอ็นพัทยาก่อน ซึงการให้ ความยินยอมดังกล่าวจะกระทํา
โดยไม่ชกั ช้ าและการไม่ให้ ความยินยอมจะไม่กระทําโดยปราศจากเหตุผลสมควร
ทังE นี E ซีพี เอ็นพัทยารับทราบและยินยอมให้ กองทรัสต์ นําทรัพ ย์ สินทีเช่าส่วนโรงแรมฮิลตัน
พัทยาออกให้ ช่วงแก่ผ้ ูเช่าช่วงทรัพย์สินจากกองทรัสต์ โดยให้ การดําเนินการดังกล่าวถือว่า
ได้ รับอนุญาตจากซีพีเอ็นพัทยาแล้ ว และในกรณี ทีสัญญาเช่าช่วงอาคารระหว่างกองทรัสต์
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และผู้เช่าช่วงทรัพย์สนิ จากกองทรัสต์สิ Eนสุดลงไม่ว่ากรณีใด ๆ อันมีผลทําให้ กองทรัสต์ต้องนํา
ทรัพย์สินทีเช่าส่วนโรงแรมฮิลตัน พัทยาออกให้ เช่าแก่ผ้ เู ช่าช่วงทรัพย์สินรายอืน ให้ ถือว่าซีพี
เอ็นพัทยารับทราบและยินยอมให้ กองทรัสต์ดําเนินการดังกล่าวได้ โดยถือว่าได้ รับอนุญาต
จากซีพีเอ็นพัทยาแล้ ว
เห ตุ ผิ ด นั ด ห รื อเห ตุ ในกรณีทีเกิดเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึงตามทีระบุในกรณีดงั จะกล่าวต่อไปนี E
แห่ งการเลิกสัญญา
(1) ในกรณีทีซีพีเอ็นพัทยาจงใจฝ่ าฝื นหรื อจงใจไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงทีระบุไว้ ในสัญญานี E
หรื อผิดคํารับรองทีให้ ไว้ ในสัญญานี E
(2) ในกรณีซีพีเอ็นพัทยาปฏิบตั ิผิดเงือนไขของสัญญากู้ยืมเงิน หรื อภาระผูกพัน หรื อภาระ
หนี Eสินอืนใดกับบุคคลใด ๆ ก็ตาม ซึงรวมกันมีมลู ค่าเกินกว่ากึงหนึงของมูลค่าของส่วน
ของผู้ถือหุ้นของซีพีเอ็นพัทยา และอาจนําซีพีเอ็นพัทยาไปสูภ่ าวะล้ มละลาย หรื อฟื นE ฟู
กิจการ โดยซีพีเอ็นพัทยาไม่สามารถทําการแก้ ไขเหตุดงั กล่าวให้ เสร็ จสิ Eน
(3) ในกรณี ทีซีพีเอ็นพัทยาถูกศาลสังพิทกั ษ์ ทรัพย์ หรื อถูกศาลสังให้ ล้มละลาย หรื ออยู่ใน
ขันตอนการเลิ
E
กบริ ษัท การชําระบัญชี หรื อศาลมีคําสังให้ ฟืนE ฟูกิจการของซีพีเอ็นพัทยา
ซึงกองทรัสต์เห็นว่ามีผลกระทบต่อความสามารถของซีพีเอ็นพัทยาในการชําระหนี E หรื อ
ปฏิบตั ิตามสัญญานี E
(4) ในกรณีทีกองทรัสต์จงใจฝ่ าฝื นหรื อจงใจไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงทีระบุไว้ ในสัญญานี E หรื อ
ผิดคํารับรองทีให้ ไว้ ในสัญญานี E
(5) เมือครบกําหนดระยะเวลาการเช่าในทรัพย์สนิ ทีเช่าตามสัญญาฉบับนี E
(6) คูส่ ญ
ั ญาตกลงเลิกสัญญา
(7) (ก) ในกรณี ทีมี การเลิกกองทรัสต์ ตามรายละเอียดทีกํ าหนดในสัญ ญาก่อตังE ทรั สต์
และกองทรัสต์ได้ แจ้ งให้ ซีพีเอ็นพัทยาทราบถึงการเลิกกองทรัสต์เป็ นลายลักษณ์
อักษรแล้ ว
(ข) ในกรณีทีผู้ถือหน่วยทรัสต์มีมติให้ เลิกกองทรัสต์ โดยในการลงมติดงั กล่าวมีซีพีเอ็น
พัทยา และ/หรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันลงมติให้ เลิกกองทรัสต์ เว้ นแต่ในกรณีทีการลง
มติของซีพีเอ็นพัทยา และ/หรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันดังกล่าวเป็ นประโยชน์โดยรวม
แก่ ผ้ ูถื อหน่วยทรั ส ต์ ของกองทรั ส ต์ ซึงไม่ใช่ซี พี เอ็น พัท ยา และ/หรื อกลุ่ม บุค คล
เดียวกัน และเป็ นไปตามความประสงค์ของกองทรัสต์
เพือประโยชน์ของข้ อ (ข) นี E “กลุ่มบุคคลเดียวกัน” ให้ เป็ นไปตามนิยามทีกําหนด
ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ. ’“/Œ••• เรื อง การออกและเสนอ
ขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ และทีได้ มีการแก้ ไข
เพิมเติม
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(8) ในกรณี ที มี ก ฎหมาย หรื อ คณะกรรมการกํ า กั บ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์
(“คณะกรรมการ ก.ล.ต.”) หรื อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (“สํานั กงาน ก.ล.ต.”) มีคําสังให้ เลิกกองทรัสต์โดยทีกองทรัสต์มิได้ ฝ่าฝื น
และ/หรื อปฏิบตั ิผิดกฎข้ อบังคับ กฎหมาย และ/หรื อกฎระเบียบอืนใดทีเกียวข้ อง และ/
หรื อ ไม่ ใ ช่ ค วามผิ ด ของซี พี เอ็ น พั ท ยา และ/หรื อ เซ็ น ทรั ล พั ฒ นาในฐานะผู้ บริ ห าร
อสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์ และ/หรื อบุคคลใด ๆ ทีเซ็นทรัลพัฒนาเสนอชือให้ ปฏิบตั ิ
หน้ าทีเป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์แทน และ/หรื อไม่ใช่ความผิดของผู้เช่าช่วงทรัพย์สิน
จากกองทรัสต์ และกองทรัสต์ได้ แจ้ งให้ ซีพีเอ็นพัทยาทราบถึงการเลิกกองทรัสต์เป็ นลาย
ลักษณ์ อักษรแล้ ว โดยทีคู่สญ
ั ญาทังสองฝ่
E
ายมีหน้ าทีร่ วมกันและได้ ใช้ ความพยายาม
อย่ า งเต็ ม ที ร่ ว มกัน เพื อไม่ ให้ ส ัญ ญาฉบับ นี รE ะงับ โดยผลจากการเปลี ยนแปลงของ
กฎหมาย หรื อจากคําสังของหน่วยงานใด ๆ ของรัฐ เท่าทีไม่ขดั ต่อกฎหมายหรื อคําสัง
ของหน่วยงานใด ๆ ของรัฐทีมีผลใช้ บงั คับอยูใ่ นขณะนันE เช่น การจัดตังหรื
E อจัดหาบุคคล
ใด ๆ มารับโอนสิทธิและหน้ าทีทีกองทรัสต์มีอยูต่ ามสัญญาฉบับนี Eแล้ วก็ตาม
(9) ในกรณีทีทีดินอันเป็ นทีตังของทรั
E
พย์สนิ ทีเช่าทังหมดหรื
E
อบางส่วนทีสําคัญตกอยู่ภายใต้
เขตเวนคืน หรื อเขตสงวน หรื อเขตสํารวจ เพือการเวนคืนตามประกาศหรื อกฎหมายอัน
เกียวกับการเวนคืนหรื อกฎหมายอืน ๆ ซึงทําให้ กองทรัสต์ไม่สามารถใช้ ประโยชน์จาก
ทรัพย์สนิ ทีเช่าได้ อย่างมีนยั สําคัญ
ผลของการผิดนั ดหรื อ (1) ในกรณีทีซีพีเอ็นพัทยาจงใจฝ่ าฝื นหรื อจงใจไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงทีระบุไว้ ในสัญญานี E
ผลอันเกิดจากเหตุแห่ ง
หรื อผิดคํารับรองทีให้ ไว้ ในสัญญานี E กองทรัสต์มีสทิ ธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี Eได้ ทนั ที และ
การเลิกสัญญา
ซีพีเอ็นพัทยาจะต้ องชําระคืนค่าเช่าทรัพย์สินทีเช่าคงเหลือ (Straight Line) รวมถึงเงิน
หรื อผลประโยชน์อืนใดทีซีพีเอ็นพัทยาได้ รับไว้ ในนามกองทรัสต์ ให้ แก่กองทรัสต์ตาม
สัดส่วนของระยะเวลาการเช่าทีเหลืออยู่ และค่าขาดประโยชน์จากการทีกองทรัสต์ไม่
สามารถใช้ ประโยชน์ซงทรั
ึ พย์สนิ ทีเช่าได้ ตามระยะเวลาทีกําหนดไว้ ในสัญญาฉบับนี E
(2) ในกรณีทีซีพีเอ็นพัทยาปฏิบตั ิผิดเงือนไขของสัญญากู้ยืมเงิน หรื อภาระผูกพัน หรื อภาระ
หนีสE ินอืนใดกับบุคคลใด ๆ และถูกศาลสังพิทักษ์ ทรัพย์ หรื อถูกศาลสังให้ ล้มละลาย
หรื อ อยู่ใ นขันE ตอนการเลิ ก บริ ษั ท การชํ า ระบัญ ชี หรื อ ศาลมี คํ า สังให้ ฟื Eน ฟู กิ จ การ
กองทรั สต์ มีสิทธิ ทีจะบอกเลิกสัญ ญาฉบับนีไE ด้ ทันที และในกรณี ทีกองทรัสต์ ใช้ สิท ธิ
ดังกล่าว ซีพีเอ็นพัทยาจะต้ องชําระคืนค่าเช่าคงเหลือ (Straight Line) รวมถึงเงินหรื อ
ผลประโยชน์อืนใดทีซีพีเอ็นพัทยาได้ รับไว้ ในนามกองทรัสต์ ให้ แก่กองทรัสต์ตามสัดส่วน
ของระยะเวลาการเช่าทีเหลืออยู่ และค่าขาดประโยชน์จากการทีกองทรัสต์ไม่สามารถ
ใช้ ประโยชน์ซึงทรัพย์สินทีเช่าได้ ตามระยะเวลาทีกําหนดไว้ ในสัญญาฉบับนี E ทังนี
E E ไม่ตดั
สิทธิของกองทรัสต์ในการเรี ยกร้ องค่าเสียหาย และ/หรื อค่าใช้ จ่ายอืนใดอันเกิดจากการ
ทีมี เหตุผิ ด นัด เกิ ด ขึนE นันE เว้ น แต่เหตุผิ ดนัด ของซี พี เอ็น พัท ยาดังกล่าวเกิ ดจากการที
กองทรัสต์ไม่ปฏิบตั ิตามหน้ าทีหรื อปฏิบตั ิหน้ าทีผิดพลาดตามสัญญาฉบับนี E
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(3) ในกรณีทีกองทรัสต์จงใจฝ่ าฝื นหรื อจงใจไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงทีระบุไว้ ในสัญญานี E หรื อ
ผิดคํารับรองทีให้ ไว้ ในสัญญานี E ซีพีเอ็นพัทยามีสทิ ธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี Eได้ ทนั ที โดยซี
พีเอ็นพัทยาไม่ต้องชําระคืนค่าเช่าคงเหลือให้ แก่กองทรัสต์
(4) ในกรณี ที (ก) ครบกําหนดระยะเวลาการเช่าในทรัพย์สินทีเช่าตามสัญญาฉบับนี E หรื อ
(ข) คู่สญ
ั ญาตกลงเลิกสัญญา หรื อ (ค) มีการเลิกกองทรัสต์ตามรายละเอียดทีกําหนด
ในสัญญาก่อตังทรั
E สต์ หรื อ (ง) มีกฎหมาย หรื อคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสํานักงาน
ก.ล.ต. มี คํ าสังให้ เลิก กองทรัส ต์ โดยที กองทรั ส ต์ มิ ได้ ฝ่ าฝื น และ/หรื อ ปฏิ บัติ ผิ ด กฎ
ข้ อบังคับ กฎหมาย และ/หรื อกฎระเบียบอืนใดทีเกียวข้ อง และ/หรื อไม่ใช่ความผิดของซี
พีเอ็นพัทยา และ/หรื อเซ็นทรัลพัฒนาในฐานะผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์
และ/หรื อ บุ ค คลใด ๆ ที เซ็ น ทรั ล พั ฒ นาเสนอชื อให้ ปฏิ บั ติ ห น้ าที เป็ นผู้ บริ ห าร
อสังหาริ มทรัพย์แทน และ/หรื อไม่ใช่ความผิดของผู้เช่าช่วงทรัพย์สินจากกองทรัสต์ ให้
ถื อ ว่า สัญ ญาฉบับ นี สE ิ นE สุด ลง โดยที คู่ส ัญ ญาแต่ ล ะฝ่ ายไม่ มี สิท ธิ เรี ย กค่ า เสี ย หาย
ค่าใช้ จ่าย ค่าเช่าทรัพย์สินทีเช่า หรื อเงินหรื อประโยชน์ตอบแทนอืนใดจากคู่สญ
ั ญาอีก
ฝ่ ายหนึ งได้ โดยซี พี เอ็ น พัท ยาไม่ ต้ อ งชํ า ระคื น ค่ า เช่ า ทรั พ ย์ สิ น ที เช่ า คงเหลือ ให้ แ ก่
กองทรัสต์
ทังนี
E E เว้ นแต่กรณีทีมีกฎหมาย หรื อคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสํานักงาน ก.ล.ต. มีคําสัง
ให้ เลิกกองทรัสต์ เนืองจากความผิดของซีพีเอ็นพัทยา และ/หรื อเซ็นทรัลพัฒนาในฐานะ
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์ และ/หรื อบุคคลใด ๆ ทีเซ็นทรัลพัฒนาเสนอชือ
ให้ ป ฏิบัติ ห น้ าทีเป็ นผู้บ ริ ห ารอสังหาริ ม ทรั พ ย์ แ ทน และ/หรื อ ความผิด ของผู้เช่าช่ว ง
ทรัพย์สินจากกองทรัสต์ กองทรัสต์มีสิทธิ บอกเลิกสัญ ญาฉบับนีไE ด้ ทนั ที และซีพีเอ็น
พัทยาจะต้ องชําระคืนค่าเช่าทรัพย์ สินทีเช่าคงเหลือ (Straight Line) รวมถึงเงินหรื อ
ผลประโยชน์ อื นใดที ซี พี เอ็ น พัท ยาได้ รับ ไว้ ในนามกองทรั ส ต์ ให้ แ ก่ ก องทรั ส ต์ ต าม
สัดส่วนของระยะเวลาการเช่าทีเหลืออยู่ และค่าขาดประโยชน์จากการทีกองทรัสต์ไม่
สามารถใช้ ประโยชน์ซงทรั
ึ พย์สนิ ทีเช่าได้ ตามระยะเวลาทีกําหนดไว้ ในสัญญาฉบับนี E
(5) ในกรณี ที ผู้ถือหน่วยทรัส ต์ มีม ติให้ เลิกกองทรัสต์ โดยในการลงมติดังกล่าวมีซีพี เอ็ น
พัทยา และ/หรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันลงมติให้ เลิกกองทรัสต์ ให้ ถือว่าสัญญาฉบับนี Eสิ Eนสุด
ลง โดยทีซีพีเอ็นพัทยาจะต้ องชํ าระคืนค่าเช่าทรัพย์สินทีเช่าคงเหลือ (Straight Line)
ให้ แก่ ก องทรั ส ต์ ต ามสัด ส่ ว นของระยะเวลาการเช่ า ที เหลื อ อยู่ รวมถึ ง เงิ น หรื อ
ผลประโยชน์อืนใดทีซีพีเอ็นพัทยาได้ รับไว้ ในนามกองทรัสต์ให้ แก่กองทรัสต์ตามสัดส่วน
ของระยะเวลาการเช่ า ที เหลื อ อยู่ รวมถึ ง ค่ า ขาดประโยชน์ จ ากการที กองทรั ส ต์ ไ ม่
สามารถใช้ ประโยชน์ซงทรั
ึ พย์สนิ ทีเช่าตามระยะเวลาทีกําหนดไว้ ในสัญญาฉบับนี E
ทังนี
E E หากเป็ นกรณีทีการลงมติของซีพีเอ็นพัทยา และ/หรื อกลุม่ บุคคลเดียวกัน ซึงเป็ น
ประโยชน์โดยรวมของกองทรัสต์และเป็ นไปตามความประสงค์ของกองทรัสต์ ให้ ถือว่า
สัญญาฉบับนี Eสิ Eนสุดลง โดยทีคู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายไม่มีสิทธิ เรี ยกค่าเสียหาย ค่าใช้ จ่าย
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ค่าเช่าทรัพย์สินทีเช่าหรื อเงินหรื อประโยชน์ตอบแทนอืนใดจากคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึงได้
โดยซีพีเอ็นพัทยาไม่ต้องชําระคืนค่าเช่าทรัพย์สนิ ทีเช่าคงเหลือให้ แก่กองทรัสต์ ทังนี
E E เว้ น
แต่คสู่ ญ
ั ญาจะตกลงกันเป็ นอย่างอืน
(6) ในกรณีทีทีดินอันเป็ นทีตังของทรั
E
พย์สนิ ทีเช่าทังหมดหรื
E
อบางส่วนทีสําคัญตกอยู่ภายใต้
เขตเวนคืน หรื อเขตสงวน หรื อเขตสํารวจเพือการเวนคืน กองทรัสต์มีสทิ ธิพิจารณาว่าจะ
ให้ สญ
ั ญาฉบับนีสE ิ Eนสุดลงหรื อไม่ โดยกองทรั สต์ จะพิ จารณาจากผลกระทบจากการ
เวนคืนดังกล่าวว่ามีนยั สําคัญเพียงใด ซึงในกรณีทีกองทรัสต์เห็นควรให้ สญ
ั ญาฉบับนี E
สิ Eนสุดลง ซีพีเอ็นพัทยาจะต้ องชําระคืนค่าเช่าทรัพย์ สินทีเช่าคงเหลือ (Straight Line)
รวมถึงเงินหรื อผลประโยชน์อืนใดทีซีพีเอ็นพัทยาได้ รับไว้ แทนกองทรัสต์ (ถ้ ามี) ให้ แก่
กองทรัสต์ ตามสัดส่วนของระยะเวลาการเช่าทีเหลืออยู่ตามระยะเวลาทีกําหนดไว้ ใน
สัญญาฉบับนี E
(7) เมือสัญญาเช่าฉบับนี Eสิ Eนสุดลงไม่ว่าด้ วยเหตุใด ๆ ตามทีได้ กําหนดไว้ ในสัญญาฉบับนี E
กองทรัสต์จะส่งมอบทรัพย์สินทีเช่าคืนตามสภาพทีเป็ นอยู่ ณ เวลานันE พร้ อมกับส่วน
ควบและอุปกรณ์ทีติดตรึงตราและไม่ติดตรึงตรากับทรัพย์สนิ ทีเช่า รวมทังจะส่
E งมอบเงิน
หรื อทรัพย์สินอืนใดทีกองทรัสต์ และ/หรื อผู้เช่าช่วงทรัพย์สนิ จากกองทรัสต์ ได้ รับไว้ แทน
ซีพีเอ็นพัทยา (ถ้ ามี) ให้ แก่ซีพีเอ็นพัทยา รวมถึงการคืนเงินประกันการเช่าทีกองทรัสต์
ได้ รับจากผู้เช่าพื Eนที และ/หรื อผู้พกั อาศัย (ถ้ ามี) ในทรัพย์สนิ ทีเช่าให้ แก่ผ้ เู ช่าพื Eนที และ/
หรื อผู้พกั อาศัย (ถ้ ามี) หรื อซีพีเอ็นพัทยา (แล้ วแต่กรณี)
พร้ อมกั น นี E ในระหว่ า งระยะเวลา 6 เดื อ นหลัง จากวัน ที สัญ ญาฉบั บ นี สE ิ นE สุด ลง
กองทรัสต์ จะใช้ ความพยายามในการดําเนินการส่งมอบสิทธิ ประโยชน์ (ทีส่งมอบได้
และ/หรื อไม่ละเมิดสิทธิของผู้อืน และไม่รวมถึงเงินประกันการเช่า) ทีกองทรัสต์ได้ รับไว้
ล่วงหน้ าซึงเกียวเนื องกับทรัพย์ สินทีเช่า ทังE ก่อนและในวันทีสัญ ญาฉบับ นีสE ิ Eนสุดลง
ให้ แ ก่ ซี พี เอ็ น พัท ยาหรื อ ผู้มี สิท ธิ ได้ รับ เงิ น โดยเร็ ว และซี พี เอ็ น พัท ยาตกลงชํ าระคื น
กองทรัสต์ในเงินหรื อค่าใช้ จ่ายใด ๆ ซึงกองทรัสต์ได้ ชําระไปอันเกียวเนืองกับทรัพย์สนิ ที
เช่าสําหรับระยะเวลาภายหลังจากทีสัญญาฉบับนี Eสิ Eนสุดลง ให้ แก่กองทรัสต์ภายใน 5
วันทําการนับแต่วนั ทีซีพีเอ็นพัทยาได้ รับแจ้ งจากกองทรัสต์เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
(8) ในกรณีทีกองทรัสต์ได้ ใช้ สทิ ธิบอกเลิกสัญญาตามข้ อ (1) และ (2) แล้ ว กองทรัสต์สงวน
สิทธิ ทีจะใช้ ประโยชน์ ในทรัพย์ สินทีเช่าจนกว่าสัญ ญาฉบับนีสE ิ Eนสุดลงและกองทรัสต์
ได้ รับชําระค่าเสียหาย ค่าเช่าทรัพย์ สินทีเช่าคงเหลือ (Straight Line) รวมถึงเงินหรื อ
ผลประโยชน์ อื นใดดัง กล่า วจากซี พี เอ็ น พัท ยาแล้ ว เสร็ จ โดยกองทรั ส ต์ ไม่ ส ามารถ
เรี ยกร้ องค่าเสียหาย ค่าเช่าทรัพย์สินทีเช่าคงเหลือ รวมถึงเงินหรื อผลประโยชน์อืนใด
จากซีพีเอ็นพัทยาสําหรับระหว่างระยะเวลานี E เว้ นแต่กองทรัสต์จะพิสจู น์ได้ วา่ กองทรัสต์
ได้ รับความเสียหายจากเหตุดงั กล่าวเกินกว่าผลประโยชน์ทีกองทรัสต์ได้ รับสําหรับช่วง
ระยะเวลาดังกล่าว ซีพีเอ็นพัทยายินยอมรับผิดชอบในความเสียหายทีเกินดังกล่าว
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ทังนี
E E คําว่า “ค่ าขาดประโยชน์ ” ข้ างต้ น ให้ อ้างอิงจากราคาประเมินมูลค่าทรัพย์สินตามที
ปรากฏในรายงานการประเมินค่าของบริ ษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ล่าสุดก่อนเกิดเหตุผิดนัด
หรื อเหตุแห่งการเลิกสัญญา หักด้ วยค่าเช่าทรัพย์สนิ ทีเช่าคงเหลือทีได้ รับ (Straight Line) โดย
ค่าขาดประโยชน์ จ ะต้ องปรั บ ปรุ งด้ วยรายการที มี ผลกระทบเนื องจากการที กองทรั สต์ ไม่
สามารถใช้ ประโยชน์จากทรัพย์สินทีเช่าได้ ตามวัตถุประสงค์ทีกําหนดในสัญญาฉบับนี E ทังนี
E E
ค่าขาดประโยชน์จะต้ องมีจํานวนไม่ตํากว่าศูนย์
คํารับรองของ
กองทรัสต์

ณ วันทําสัญญานี E กองทรัสต์รับรองแก่ซีพีเอ็นพัทยาว่า กองทรัสต์เป็ นกองทรัสต์ทีจัดตังขึ
E Eน
โดยชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติ
ทรัสต์เพือธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 และสัญญาก่อตังทรั
E สต์ โดยทรัสตีของกองทรัสต์มี
อํานาจในการเข้ าทําสัญญา การปฏิบตั ิตามสัญญา การจัดทําเอกสาร และการดําเนินการอืน
ใดตามทีระบุไว้ ในสัญญานี E ตลอดจนกระทําการต่าง ๆ ทีเกียวเนืองกับสัญญานี E

คํารั บ รองของซี พี เอ็ น ณ วันจดทะเบียน ซีพีเอ็นพัทยารับรองแก่กองทรัสต์วา่
พัทยา
(1) ซีพีเอ็นพัทยาเป็ นบริ ษัทจํากัดทีจัดตังและดํ
E
ารงอยูอ่ ย่างสมบูรณ์ตามกฎหมายไทย
(2) ซีพีเอ็นพัทยาเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิUในทรัพย์สนิ ทีเช่า
(3) ซีพีเอ็นพัทยามีอํานาจในการเข้ าทําสัญญา การปฏิบตั ิตามสัญญา การจัดทําเอกสาร
และการดํ า เนิ น การอื นใดตามที ระบุ ไว้ ในสัญ ญานี E ตลอดจนกระทํ า การต่ า ง ๆ ที
เกียวเนืองกับสัญญานี E และการกระทําดังกล่าวไม่ขดั ต่อวัตถุประสงค์และข้ อบังคับของ
บริ ษัท
(4) การทีซีพเี อ็นพัทยาเข้ าทําสัญญานี Eหรื อปฏิบตั ิตามความผูกพันใด ๆ ในสัญญานี E ไม่เป็ น
การขัดแย้ งหรื อฝ่ าฝื นข้ อกําหนด เงือนไข หรื อคํารับรองใด ๆ ทีซีพเี อ็นพัทยาได้ ทําหรื อจะ
ทําความตกลงกับบุคคลอืน
(5) ก่อนทีจะมีการส่งมอบสิทธิครอบครองในทรัพย์สินทีเช่า ซีพีเอ็นพัทยาจะจัดให้ ไม่มีการ
กระทําการใด ๆ อันจะมีผลเป็ นการรอนสิทธิ หรื อกระทบสิทธิ หรื อทําให้ สิทธิครอบครอง
ทรัพย์สินทีเช่าของกองทรัสต์ด้อยลงหรื อด้ อยกว่าบุคคลอืน เว้ นแต่การกระทําดังกล่าว
ได้ มีอยู่ก่อนแล้ วในวันจดทะเบียน และซีพีเอ็นพัทยาเปิ ดเผยการกระทําดังกล่าวให้ แก่
กองทรัสต์ทราบแล้ วก่อนวันจดทะเบียน ทังนี
E E ให้ รวมถึงการไม่กระทําการใด ๆ อันจะมี
ผลเป็ นการก่อ เปลียนแปลง โอน สงวน ระงับ ซึงสิทธิ ในการใช้ ทรัพ ย์สินทีเช่าตามที
กํ า หนดไว้ ใ นสัญ ญาฉบับ นี E เว้ น แต่ เป็ นการให้ เช่ า ที เกี ยวเนื องกั บ การดํ า เนิ น การ
ศูนย์การค้ าและโรงแรมตามปกติ
(6) ซีพีเอ็นพัทยาไม่มีข้อพิพาทหรื อได้ รับคําบอกกล่าวถึงกรณี พิพาท หรื อมีคดีความกับ
บุคคลใด ๆ หรื ออยู่ในระหว่างการดําเนินกระบวนการทางศาล หรื ออยู่ในระหว่างการ
ดําเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการใดทีเกียวเนืองกับกรรมสิทธิUในทรัพย์สินทีเช่า หรื อ
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ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
สิทธิและหน้ าทีตามสัญญาฉบับนี Eทีเกียวเนืองกับทรัพย์สนิ ทีเช่า
(7) ซีพีเอ็นพัทยา และ/หรื อตัวแทนทีได้ รับอนุญ าตจากซีพีเอ็นพัทยาให้ เปิ ดเผยข้ อมูล ได้
เปิ ดเผยข้ อมูลทีมีนัยสําคัญ ทีเกี ยวข้ องกับทรัพย์สินทีเช่าให้ แก่กองทรัสต์แล้ วทังE หมด
โดยข้ อมูลดังกล่าวเป็ นข้ อมูลทีเป็ นจริ งและถูกต้ องทุกประการ
(2)

สรุ ปสาระสําคัญของร่ างสัญญาเช่ าช่ วงพืน1 ทีอาคาร

ผู้ให้ เช่ าช่ วง

บริ ษัท ซีพีเอ็น พัทยา จํากัด (“ซีพีเอ็นพัทยา”)

ผู้เช่ าช่ วง

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด ในฐานะทรัสตีของทรัสต์เพือการลงทุนใน
สิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท (“กองทรัสต์ ”)

ทรัพย์ สินทีเช่ าช่ วง

พื Eนทีภายในอาคารและสิงปลูกสร้ างบางส่วนในศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช ตังอยู
E ่
เลขที 333/99 หมู่ที 9 ถนนพัทยาสาย ‰ ตําบลหนองปรื อ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ซึง
คิดเป็ นพื Eนทีทีจะลงทุนประมาณ 4,827 ตารางเมตร
ทังนี
E E ซีพีเอ็นพัทยาเป็ นผู้ทรงสิทธิการเช่าพื Eนทีดังกล่าว ตามสัญญาเช่าพื Eนทีอาคาร ระหว่าง
บริ ษัท สรรพสินค้ าเซ็นทรัล จํากัด (สาขาเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช) (ผู้ให้ เช่า) และ ซีพีเอ็น
พัท ยา (ผู้เช่า ) จํ า นวน 1 ฉบับ มี กํ าหนด 29 ปี 1 เดื อ น 5 วัน ลงวัน ที 27 มิ ถุน ายน 2556
สิ Eนสุดลงวันที 28 กุมภาพันธ์ 2581 (รวมเรี ยกทังหมดว่
E
า “สัญญาเช่ าพืน1 ทีอาคารหลัก”)

ระยะเวลาการเช่ า

มีกําหนดระยะเวลาประมาณ 20 ปี นับตังแต่
E วนั จดทะเบียนสิทธิ เช่าตามสัญญาฉบับนี E โดย
สิทธิการเช่าจะหมดอายุลงในวันที 31 สิงหาคม 2580

ค่ าเช่ า

กองทรัสต์ตกลงชําระค่าเช่าในทรัพย์สินทีเช่าช่วงเป็ นเงินจํานวน 80 ล้ านบาท โดยชําระทังE
จํานวนในวันจดทะเบียนสิทธิการเช่าตามสัญญาฉบับนี E

หน้ าทีของกองทรัสต์

เป็ นไปตามเงือนไขทีสรุปสาระสําคัญของร่ างสัญญาเช่าอาคาร (บางส่วน) ของส่วนโครงการ
เซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช

หน้ าทีของซีพเี อ็น
พัทยา

เป็ นไปตามเงือนไขทีสรุปสาระสําคัญของร่ างสัญญาเช่าอาคาร (บางส่วน) ของส่วนโครงการ
เซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช นอกจากนี E เนืองจากเป็ นการเช่าช่วงทรัพย์สิน ซีพีเอ็นพัทยาตก
ลงเพิมเติม ดังนี E
(1) หากมีเหตุทีอาจทําให้ สญ
ั ญาเช่าพื Eนทีอาคารหลักต้ องระงับลงด้ วยเหตุการณ์ใด ๆ โดยที
ซีพีเอ็นพัทยาเป็ นฝ่ ายผิด และไม่สามารถเยียวยาหรื อแก้ ไขด้ วยวิธีการอืนใดแล้ ว ซีพีเอ็น
พัทยาจะต้ องดําเนินการให้ กองทรัสต์เข้ าเป็ นคู่สญ
ั ญาโดยตรงกับผู้ให้ เช่าในสัญญาเช่า
พื Eนทีอาคารหลักแทนซีพีเอ็นพัทยาได้ ก่อนวันทีสัญญาเช่าพื Eนทีอาคารหลักจะมีผลระงับ
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ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
สิ Eนไป และจะต้ องให้ กองทรัสต์เข้ าทําสัญญาเช่าพื Eนทีอาคารฉบับใหม่เฉพาะในส่วนที
เป็ นทรัพย์สินทีเช่าช่วงโดยมีข้อกําหนดและเงือนไขทีเป็ นไปสัญญาเช่าพื Eนทีอาคารหลัก
ตามสัดส่วนการครอบครองพื นE ที ทุกประการ ทังE นี E ซีพี เอ็ น พัทยาจะเป็ นผู้รับ ผิ ด ชอบ
บรรดาค่าใช้ จ่ายและค่าธรรมเนียมทีเกียวข้ องกับการดําเนินการสวมสิทธิของกองทรัสต์
ดังกล่าวทังหมดแทนกองทรั
E
สต์ หากซีพีเอ็นพัทยามิได้ จ่ายเงินและค่าใช้ จ่ายดังกล่าว
ข้ างต้ นแทนกองทรัสต์ กองทรัสต์สงวนสิทธิในการจ่ายเงินดังกล่าวโดยตรง และซีพีเอ็น
พัทยาตกลงชดเชยเงินดังกล่าวให้ แก่กองทรัสต์
อนึง ในกรณี ทีกองทรั สต์ ไม่สามารถเข้ าสวมสิทธิ ดังกล่าวแทนซีพี เอ็นพัท ยาได้ อย่าง
สมบู ร ณ์ ต ามกฎหมายที ใช้ บัง คับ อยู่ใ นระยะเวลาดัง กล่ า วโดยไม่ ใ ช่ ค วามผิ ด ของ
กองทรัสต์ หรื อเนืองจากซีพีเอ็นพัทยาจงใจหรื อประมาทเลินเล่อกระทําการใด ๆ ทีทําให้
กองทรั สต์ ไม่ส ามารถใช้ สิทธิ ดังกล่าวได้ หรื อกองทรั สต์ เลือ กที จะไม่ใช้ สิท ธิ ดังกล่าว
เนืองจากอาจก่อให้ เกิดภาระมากกว่าผลประโยชน์ทีพึงได้ รับแก่กองทรัสต์ ให้ ถือการ
ดัง กล่า วไม่ เป็ นการจํ า กัด สิท ธิ ข องกองทรั ส ต์ ในการเรี ย กค่ า เสีย หาย ได้ แ ก่ ค่ า เช่ า
ทรัพย์สินทีเช่าช่วงตามสัดส่วนของระยะเวลาการเช่าช่วงทีเหลืออยู่ (Straight Line) ค่า
ขาดประโยชน์จากการทีกองทรัสต์ไม่สามารถใช้ ประโยชน์ซึงทรัพย์สินทีเช่าช่วงได้ ตาม
ระยะเวลาทีกําหนดไว้ ในสัญญาฉบับนี E ค่าใช้ จ่าย หรื อเงินจํานวนใด ๆ ทีกองทรัสต์ต้อง
เสียไป เสียหาย หรื อไม่ได้ รับประโยชน์เนืองจากเหตุดงั กล่าวเกิดจากซีพีเอ็นพัทยา
ทังE นี E ในกรณี ที กองทรั ส ต์ ส ามารถเข้ า สวมสิ ท ธิ ดัง กล่า วแทนซี พี เอ็ น พัท ยาได้ อ ย่า ง
สมบูรณ์ ตามกฎหมายทีใช้ บงั คับอยู่ในระยะเวลาดังกล่าว ซีพีเอ็นพัทยาไม่ต้องชําระค่า
เช่าทรัพย์สินทีเช่าช่วงตามสัดส่วนของระยะเวลาการเช่าช่วงทีเหลืออยู่ภายใต้ สญ
ั ญา
ฉบับนี Eคืนแก่กองทรัสต์
(2) ในกรณี ทีกองทรัสต์ได้ เข้ าสวมสิทธิ เป็ นผู้เช่าตามสัญญาพื Eนทีอาคารหลักแทนซีพีเอ็น
พัทยาตามทีระบุไว้ ในข้ อ (1) ข้ างต้ น ให้ หน้ าทีของกองทรัสต์ในการส่งมอบทรัพย์สินที
เช่าช่วงคืนแก่ซีพีเอ็นพัทยาตามสัญ ญาฉบับนี Eระงับลง โดยทีกองทรัสต์ ไม่ต้องชดเชย
ค่าเสียหายใด ๆ ให้ แก่ซีพีเอ็นพัทยา และไม่ถือว่ากองทรัสต์ปฏิบตั ิผิดสัญญาฉบับนี E
เงือนไขอืน ๆ

ให้ เงือนไขเกียวกับ “การประกันภัย” “ทรัพย์ สินที เช่าเสี ยหายหรื อถูกทํ าลาย” “การโอนสิ ทธิ
การเช่ าและการให้เช่า” “เหตุผิดนัดหรื อเหตุแห่งการเลิ กสัญญา” “ผลของการผิ ดนัดหรื อผล
อันเกิ ดจากเหตุแห่งการเลิ กสัญญา” “คํารับรองของกองทรัสต์ ” “คํารับรองของซี พีเอ็นพัทยา”
ตามทีสรุ ปสาระสําคัญของร่ างสัญญาเช่าอาคาร (บางส่วน) ของส่วนโครงการเซ็นทรัลเฟส
ติวลั พัทยา บีช บังคับใช้ กบั สรุปสาระสําคัญของร่างสัญญาฉบับนี E โดยอนุโลม

หมายเหตุ

เหตุการณ์ทีอาจทําให้ สญ
ั ญาเช่าพื Eนทีอาคารหลักต้ องระงับลงจะไม่รวมถึงหน้ าทีในการชําระ
ค่าเช่าตามสัญญาเนืองจากซีพีเอ็นพัทยาได้ ชําระค่าเช่าทังE จํานวนตลอดอายุการเช่าแล้ ว
อย่างไรก็ดี เหตุการณ์อืน ๆ ทีอาจทําให้ สญ
ั ญาเช่าพื Eนทีอาคารหลักต้ องระงับลง เช่น
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ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
1. ซีพีเอ็นพัทยาไม่ดําเนินการขออนุญาตตามกฎหมาย และ/หรื อไม่สง่ แบบก่อสร้ าง แบบ
แปลนหรื อวัสดุทีใช้ ให้ ผ้ ูให้ เช่าพิจารณาเห็นชอบ หากประสงค์ทีจะปรับปรุ งหรื อตกแต่ง
ต่อเติมทรัพย์ทีเช่า รวมทังไม่
E ดําเนินการก่อสร้ างให้ ถกู ต้ องตามแบบทีผู้ให้ เช่าหรื อผู้เช่า
ยืนขออนุญาตอย่างเคร่งครัด
2. ซีพีเอ็นพัทยาวางสินค้ าหรื อสิงอืนใดภายนอกบริ เวณทรัพย์ ทีเช่า อย่างไรก็ ดี ผู้ให้ เช่า
สงวนสิทธิทีจะเรี ยกค่าเช่าหรื อค่าตอบแทนใด ๆ เพิมเติมได้ โดยจะแจ้ งหนังสือให้ ซีพีเอ็น
พัทยาทราบล่วงหน้ า
3. ซี พี เอ็ น พัท ยา ให้ เช่ า ช่ ว งหรื อ โอนสิ ท ธิ ก ารเช่ า ที เป็ นการแข่ งขัน หรื อ ขัด แย้ ง กับ การ
ประกอบธุรกิจหลักของผู้ให้ เช่า
4. ซีพีเอ็นพัทยานําทรัพย์ทีเช่าไปจํานํา จํานอง หรื อก่อภาระผูกพันใด ๆ โดยไม่ได้ รับความ
ยินยอมจากผู้ให้ เช่าล่วงหน้ า
5. ซีพีเอ็นพัทยาไม่ชําระภาษี มลู ค่าเพิม (ถ้ ามี) ค่าอากรแสตมป์ และ/หรื อค่าภาษี โรงเรื อน
ตามทีกําหนดในสัญญา
6. ซีพีเอ็นพัทยาไม่จดั ให้ มีการประกันวินาศภัยในอาคารทีเช่าตามทีผู้ให้ เช่าพิจารณา และ/
หรื อไม่ระบุให้ ผ้ ใู ห้ เช่าเป็ นผู้รับผลประโยชน์ และ/หรื อซีพีเอ็นพัทยาไม่ชําระเบี Eยประกัน
สําหรับการประกันภัยดังกล่าว
7. ซีพีเอ็นพัทยากระทําการใด ๆ อันเป็ นการเสียงต่อการเกิดภัยอันตรายหรื อทําให้ การเอา
ประกัน ภัย ได้ รับ ความเสีย หายหรื อ ประโยชน์ ที ได้ จ ากการเอาประกัน ภัย ลดน้ อ ยลง
หรื อไม่ปฏิบัติตามคําแนะนํา ระเบียบ ข้ อบังคับในการใช้ อาคารของบริ ษัทประกันภัย
อย่างเคร่งครัด
8. ซีพีเอ็นพัทยาไม่ดแู ลรักษาซ่อมแซมทรัพย์ทีเช่าหรื ออุปกรณ์ทีติดตังในทรั
E
พย์ทีเช่า ให้ อยู่
ในสภาพดี รวมทังไม่
E จัดการซ่อมแซมแก้ ไขทรัพย์ทีเช่าในเวลาอันควรตามทีผู้ให้ เช่าได้
แจ้ ง หรื อไม่ชําระคืนค่าใช้ จ่ายให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่าหรื อชําระคืนไม่ทนั ภายในกําหนดหากผู้ให้
เช่าดําเนินการแก้ ไขซ่อมแซมแทนซีพีเอ็นพัทยา
9. ซีพีเอ็นพัทยาไม่ดแู ลรักษาความสะอาดทรัพย์ทีเช่า ปล่อยให้ สกปรกรุ งรัง มีกลินเหม็น
หรื อส่งเสียงรบกวนเป็ นทีน่ารังเกียจแก่ผ้ พู บเห็น
10. ซีพีเอ็นพัทยานําหรื อเก็บวัสดุหรื อสารซึงอันตรายในทรัพย์ทีเช่า หรื อกระทําการใด ๆ หรื อ
ยอมให้ บคุ คลอืนกระทําการใด ๆ อันทําให้ การประกันภัยทรัพย์ทีเช่าเป็ นการโมฆะ หรื อ
ถูกยกเลิกหรื อทําให้ เบี Eยประกันภัยสูงขึ Eน
11. ซีพีเอ็นพัทยาไม่ชําระเงินอืนใด (ยกเว้ นค่าเช่าซึงชําระครบถ้ วนตลอดอายุสญ
ั ญาแล้ ว)
หรื อผิดข้ อสัญญาข้ อใดข้ อหนึง โดยทีไม่แก้ ไขให้ ถกู ต้ องภายในกําหนด 30 วัน หรื อทรัพย์
ทีเช่ าถูก ยึดหรื อ อายัด ตามคํ าสังศาล หรื อ ซีพี เอ็น พัท ยาถูก ศาลพิ พ ากษาถึ งที สุด ให้
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ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
ล้ มละลาย
12. ในกรณีเกิดอัคคีภยั หรื อภัยอย่างอืนซึงทําให้ ทรัพย์ทีเช่าเสียหายทังหมดหรื
E
อบางส่วน ซึง
ผู้ให้ เช่าได้ รับความเห็นจากหน่วยงานราชการทีเกียวข้ องหรื อจากวิศวกรทีได้ รับอนุญาต
ให้ ประกอบวิชาชีพว่าเป็ นการไม่ปลอดภัยทีจะใช้ ทรัพย์ทีเช่าต่อไปได้
(3)

สรุ ปสาระสําคัญของร่ างสัญญาเช่ างานระบบ

ผู้ให้ เช่ า

บริ ษัท ซีพีเอ็น พัทยา จํากัด (“ซีพีเอ็นพัทยา”)

ผู้เช่ า

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด ในฐานะทรัสตีของทรัสต์เพือการลงทุนใน
สิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท (“กองทรัสต์ ”)

ทรัพย์ สินทีเช่ า

งานระบบไฟฟ้ า ระบบสาธารณูปโภค ระบบโทรศัพท์ ลิฟท์ บันไดเลือน ระบบปรับอากาศ
ระบบงานวิศวกรรม ระบบบําบัดนํ Eาเสีย และสิงอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ซึงติดตังและใช้
E
งานอยู่ในอาคารและสิงปลูกสร้ างในศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช และโรงแรมฮิล
ตัน พัทยา ทังในส่
E วนของอาคารศูนย์การค้ าและอาคารโรงแรม รวมทังสิ
E ทธิ ใด ๆ ทีเกียวกับ
หรื อเกียวเนืองกับงานระบบดังกล่าว (แล้ วแต่กรณี)

ระยะเวลาการเช่ า

มีกําหนดระยะเวลาประมาณ 20 ปี นับตังแต่
E วนั จดทะเบียนสิทธิการเช่าอาคารตามสัญญาเช่า
อาคารและสัญญาเช่าช่วงพื Eนทีอาคาร โดยสิทธิ การเช่าจะหมดอายุลงในวันที 31 สิงหาคม
2580

ค่ าเช่ า

กองทรัสต์ตกลงจะชําระค่าเช่าเป็ นเงินจํานวน 5,440 ล้ านบาท โดยชําระทังจํ
E านวนในวันจด
ทะเบียนสิทธิการเช่าตามทีกําหนดไว้ ในสัญญาเช่าอาคารและสัญญาเช่าช่วงพื Eนทีอาคาร

การส่ งมอบสิทธิ
ครอบครอง

คูส่ ญ
ั ญาตกลงให้ สทิ ธิครอบครองในทรัพย์สินทีเช่าภายใต้ สญ
ั ญาฉบับนี Eมีผลเป็ นการส่งมอบ
การครอบครองในทรัพย์สนิ ทีเช่าอย่างสมบูรณ์ในวันจดทะเบียนสิทธิการเช่าตามทีกําหนดไว้
ในสัญญาเช่าอาคารและสัญญาเช่าช่วงพื Eนทีอาคาร และได้ มีการชําระราคาตามทีกําหนดใน
สัญญาฉบับนี Eแล้ ว (“วันส่ งมอบสิทธิครอบครอง”)

การส่ งมอบสิทธิตาม (1) ซีพีเอ็นพัทยาจะจัดให้ มีการดําเนินการเปลียน และ/หรื อเพิมเติม ชือผู้รับประโยชน์ตาม
สัญญาบริการและการ
กรมธรรม์ประกันภัยทีจัดทําขึ Eนสําหรับทรัพย์สินทีเช่าในส่วนโครงการเซ็นทรัล เฟสติวลั
รับภาระค่ าใช้ จ่าย
พัทยา บีช กับผู้รับประกันภัยเป็ นกองทรัสต์ สําหรับระยะเวลาประกันภัยทีเหลือของกรม
ธรรม์ประกันภัย โดยกองทรัสต์ตกลงทีจะรับผิดชอบค่าใช้ จ่าย หรื อค่าธรรมเนียมใด ๆ ที
เกิดขึ Eนหรื อเกียวเนืองจากการโอนสิทธิตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว ทังนี
E E กองทรัสต์
จะร่ วมรับผิดชอบค่าเบี Eยประกันภัยดังกล่าวตามสัดส่วนระยะเวลาประกันภัยทีคงเหลือ
อยู่
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ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
ซีพีเอ็นพัทยาจะจัดให้ มีการดําเนินการเปลียน และ/หรื อเพิมเติม ชือผู้รับประโยชน์ตาม
กรมธรรม์ ประกันภัยทีจัดทําขึ Eนสําหรับทรัพย์สินทีเช่าในส่วนโรงแรมฮิลตัน พัทยา กับ
ผู้รับ ประกัน ภัย เป็ นกองทรั ส ต์ และ/หรื อ ผู้เช่ า ช่ ว งทรั พ ย์ สิ น จากกองทรั ส ต์ สํ า หรั บ
ระยะเวลาประกัน ภัย ที เหลือของกรมธรรม์ ป ระกัน ภัย โดยกองทรั ส ต์ จ ะให้ ผ้ ูเช่า ช่ว ง
ทรัพย์สินจากกองทรัสต์ เป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่าย หรื อค่าธรรมเนียมค่าใช้ จ่าย หรื อ
ค่าธรรมเนียมใด ๆ ทีเกิดขึ Eนหรื อเกี ยวเนืองจากการโอนสิทธิ ตามกรมธรรม์ประกันภัย
ดังกล่า ว ทังE นี E กองทรั ส ต์ จ ะร่ วมรั บ ผิด ชอบค่าเบี ยE ประกัน ภัยตามสัดส่วนระยะเวลา
ประกันภัยทีคงเหลืออยู่
(2) กองทรัสต์มีหน้ าทีบํารุ งรักษา ซ่อมแซม และปรับปรุ งทรัพย์สินทีเช่าหรื อกระทําการใด ๆ
ทั งE ปวง เพื อให้ ทรั พ ย์ สิ น ที เช่ า อยู่ ใ นสภาพที ดี หรื อ เหมาะสมแก่ ก ารใช้ งานตาม
วัตถุประสงค์ดงั ทีระบุไว้ ในสัญญานี Eตลอดระยะเวลาการเช่าด้ วยค่าใช้ จ่ายของกองทรัสต์
ทังนี
E E เว้ นแต่การบํารุงรักษา ซ่อมแซม และปรับปรุงทรัพย์สนิ ทีเช่าหรื อกระทําการใด ๆ ทังE
ปวงทีเกียวเนืองกับการดําเนินการดังกล่าวบนทรัพย์สนิ ทีเช่าในส่วนโรงแรมฮิลตัน พัทยา
ซึงควรจะทําหรื อได้ ทําแล้ วโดยผู้ให้ เช่าก่อนวันจดทะเบียนสิทธิการเช่าตามสัญญาเช่า
อาคารตามแผนการซ่อมแซมทรัพย์สนิ ทีเช่า ซึงซีพีเอ็นพัทยาตกลงรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที
เกิดขึ Eนดังกล่าวทังสิ
E Eน
(3) เมื อจะต้ อ งมี การเปลียนแปลง เปลียนแทน หรื อเพิมเติม ทรั พย์ สินที เช่าตามแผนการ
ดําเนินการทีได้ รับอนุมตั ิโดยกองทรัสต์ ซีพีเอ็นพัทยาจะดําเนินการเปลียนแปลง เปลียน
แทน หรื อเพิมเติมทรัพย์สินทีเช่าด้ วยค่าใช้ จ่ายของซีพีเอ็นพัทยา โดยให้ ถือว่าทรัพย์สนิ ที
เปลียนแปลง เปลียนแทน หรื อเพิมเติมดังกล่าวเป็ นทรัพย์สินทีเช่าภายใต้ สญ
ั ญาฉบับนี E
นอกจากนี E กองทรัสต์ยินยอมให้ ซีพีเอ็นพัทยาเพิมมูลค่าสิทธิการเช่าหากซีพีเอ็นพัทยาได้
ดําเนินการเปลียนแปลง เปลียนแทน หรื อเพิมเติมทรัพย์สนิ ทีเช่าแล้ วเพือให้ สอดคล้ องกับ
การเปลียนแปลงดังกล่าว โดยมูลค่าสิทธิการเช่าส่วนทีเพิมดังกล่าวจะเป็ นไปตามสัดส่วน
ความรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในทรัพย์สินทีได้ มีการเปลียนแปลง เปลียนแทน หรื อเพิมเติม
ดังกล่าว
(4) ตราบเท่าที เซ็ นทรั ลพัฒ นา และ/หรื อ บุคคลใด ๆ ทีเซ็น ทรัล พัฒ นาเสนอชื อให้ ป ฏิ บัติ
หน้ าทีเป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์แทน ยังคงปฏิบตั ิหน้ าทีเป็ นผู้บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์ในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช กองทรัสต์ยินยอม
ให้ สิทธิ ในการจัดเก็บเงินหรื อประโยชน์ตอบแทนอืนใดทีเกียวกับหรื อเกียวเนืองกับการ
ให้ บริ การงานระบบทีกองทรัสต์เป็ นผู้มีสิทธิ ครอบครองดังกล่าวทังหมดในศู
E
นย์การค้ า
เซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช แก่เซ็นทรัลพัฒนา และ/หรื อบุคคลใด ๆ ทีเซ็นทรัลพัฒนา
เสนอชือให้ ปฏิบตั ิหน้ าทีเป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์แทน เพือให้ เซ็นทรัล
พัฒ นา และ/หรื อบุค คลใด ๆ ที เซ็น ทรั ล พัฒ นาเสนอชื อให้ ป ฏิ บัติ ห น้ าที เป็ นผู้บ ริ ห าร
อสังหาริ ม ทรั พ ย์ ข องกองทรั ส ต์ แ ทน มี สิท ธิ ในการเก็ บ ผลประโยชน์ ทังE หมดจากการ
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ให้ บริ การแก่ลกู ค้ าและคู่สญ
ั ญาบริ การในอาคารและสิงปลูกสร้ างในโครงการเซ็นทรัล
เฟสติวลั พัทยา บีช จากการให้ บริ การร่วมแก่คสู่ ญ
ั ญาบริ การในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั
พัทยา บีช ได้ แก่ บริ การส่วนกลาง บริ การไอเย็น และบริ การดูดควัน ค่านํ Eาประปาและค่า
ไฟฟ้ า (ตามมิเตอร์ ของผู้เช่าพื Eนทีแต่ละราย) เป็ นต้ น และนําผลประโยชน์ดงั กล่าวไปชําระ
หนี Eหรื อค่าใช้ จ่ายใด ๆ ทีเกียวกับหรื อเกียวเนืองกับการใช้ ระบบสาธารณูปโภคในอาคาร
และสิงปลูกสร้ างในศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช และในการให้ บริ การดังกล่าว
ได้ แ ก่ ค่า นํ าE ประปา ค่า ไฟฟ้ า เป็ นต้ น กับ หน่ว ยงานของรั ฐ ที เกี ยวข้ อ ง หรื อ บุค คลที
เกียวข้ องอืนใด (ถ้ ามี) แทนกองทรัสต์ ทังนี
E E ในกรณีทีเซ็นทรัลพัฒนา และ/หรื อบุคคลใด ๆ
ทีเซ็นทรัลพัฒนาเสนอชือให้ ปฏิบตั ิหน้ าทีเป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์แทน
มิได้ ปฏิบตั ิหน้ าทีเป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์แล้ ว กองทรัสต์ยินยอมให้
เซ็นทรัลพัฒนา และ/หรื อบุคคลใด ๆ ทีเซ็นทรัลพัฒ นามอบหมาย มีสิทธิ ในการใช้ งาน
ระบบสาธารณูปโภคทีเกียวเนืองกับอาคารและสิงปลูกสร้ างในศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเฟส
ติวลั พัทยา บีช ในการให้ บริ การและจัดเก็บผลประโยชน์จากการให้ บริ การร่วมดังกล่าว
จากผู้เช่าพื EนทีเฉพาะในพืนE ทีทีซีพีเอ็นพัทยามีสิทธิ ครอบครองอยู่ โดยเซ็นทรัลพัฒ นา
และ/หรื อบุคคลใด ๆ ทีเซ็นทรัลพัฒนามอบหมาย จะต้ องนําส่งค่าบริ การดังกล่าวตาม
สัด ส่ว นที ซี พี เอ็ น พัท ยาต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบให้ แ ก่ ก องทรั ส ต์ ห รื อ บุค คลใด ๆ ที กองทรั ส ต์
มอบหมายเพือให้ กองทรัสต์สามารถชําระหนี Eหรื อค่าใช้ จา่ ยใด ๆ ทีเกียวกับหรื อเกียวเนือง
กับการใช้ ระบบสาธารณูปโภคในอาคารและสิงปลูกสร้ างในศูนย์การค้ าซ็นทรัลเฟสติวลั
พัทยา บีช และในการให้ บริ การดังกล่าว แก่หน่วยงานของรัฐทีเกียวข้ อง หรื อบุคคลที
เกียวข้ องอืนใด (ถ้ ามี) แทนคูส่ ญ
ั ญาได้
(5) ตลอดระยะเวลาการเช่าตามสัญญาฉบับนี E กองทรัสต์ตกลงยินยอมให้ เซ็นทรัลพัฒนา
และ/หรื อ บุ ค คลใด ๆ ที เซ็ น ทรั ล พั ฒ นาเสนอชื อให้ ปฏิ บั ติ ห น้ าที เป็ นผู้ บริ ห าร
อสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์แทน ใช้ ทรัพย์สนิ ทีเช่าในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา
บีช ในการให้ บริ การแก่ผ้ เู ช่าพื Eนทีทีได้ มีการชําระค่าตอบแทนสิทธิการเช่าในลักษณะของ
สัญญาเช่าระยะยาว (ค่าเซ้ ง) ทีมิใช่ผ้ ูเช่าช่วงทรัพย์สินทีเช่าตามสัญญาฉบับนี E รวมถึง
ลูกค้ า คู่สญ
ั ญา และผู้เช่าพื Eนทีในส่วนทีอยู่ภายใต้ สทิ ธิครอบครองของซีพีเอ็นพัทยา เพือ
ใช้ ในการประกอบกิจการของตน โดยไม่มีคา่ ตอบแทน
เหตุผดิ นัดหรือเหตุ
แห่ งการเลิกสัญญา

คูส่ ญ
ั ญามีสทิ ธิบอกเลิกสัญญาได้ ในกรณีดงั ต่อไปนี E
(1) ในกรณีทีซีพีเอ็นพัทยาจงใจฝ่ าฝื นหรื อจงใจไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงทีระบุไว้ ในสัญญานี E
หรื อผิดคํารับรองทีให้ ไว้ ในสัญญานี E
(2) ในกรณีซีพีเอ็นพัทยาปฏิบตั ิผิดเงือนไขของสัญญากู้ยืมเงิน หรื อภาระผูกพัน หรื อภาระ
หนี Eสินอืนใดกับบุคคลใด ๆ ก็ตาม ซึงรวมกันมีมลู ค่าเกินกว่ากึงหนึงของมูลค่าของส่วน
ของผู้ถือหุ้นของซีพีเอ็นพัทยา และอาจนําซีพีเอ็นพัทยาไปสูส่ ภาวะล้ มละลาย หรื อฟื นE ฟู
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กิจการ โดยซีพีเอ็นพัทยาไม่สามารถทําการแก้ ไขเหตุดงั กล่าวให้ เสร็ จสิ Eน
(3) ในกรณีทีซีพีเอ็นพัทยาถูกศาลสังพิทกั ษ์ ทรัพย์ หรื อถูกศาลสังให้ ล้มละลาย หรื ออยู่ใน
ขันตอนการเลิ
E
กบริ ษัท การชําระบัญชี หรื อศาลมีคําสังให้ ฟืนE ฟูกิจการของซีพีเอ็นพัทยา
ซึงกองทรัสต์เห็นว่ามีผลกระทบต่อความสามารถของซีพีเอ็นพัทยาในการชําระหนี E หรื อ
ปฏิบตั ิตามสัญญานี E
(4) ในกรณีทีกองทรัสต์จงใจฝ่ าฝื นหรื อจงใจไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงทีระบุไว้ ในสัญญานี E หรื อ
ผิดคํารับรองทีให้ ไว้ ในสัญญานี E
(5) เมือครบกําหนดระยะเวลาการเช่าตามสัญญาเช่าอาคาร
(6) คูส่ ญ
ั ญาตกลงเลิกสัญญา
(7) (ก) ในกรณีทีมีการเลิกกองทรัสต์ตามรายละเอียดทีกําหนดในสัญญาก่อตังทรั
E สต์ และ
กองทรัสต์ได้ แจ้ งให้ ซีพีเอ็นพัทยาทราบถึงการเลิกกองทรัสต์เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
แล้ ว
(ข) ในกรณีทีผู้ถือหน่วยทรัสต์มีมติให้ เลิกกองทรัสต์ โดยในการลงมติดงั กล่าวมีซีพีเอ็น
พัทยา และ/หรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันลงมติให้ เลิกกองทรัสต์ เว้ นแต่ในกรณีทีการลง
มติของซีพีเอ็นพัทยา และ/หรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันดังกล่าวเป็ นประโยชน์โดยรวม
แก่ ผ้ ูถื อหน่วยทรั ส ต์ ของกองทรั ส ต์ ซึงไม่ใช่ซี พี เอ็น พัท ยา และ/หรื อกลุ่ม บุค คล
เดียวกัน และเป็ นไปตามความประสงค์ของกองทรัสต์
เพือประโยชน์ของข้ อ (ข) นี E “กลุ่มบุคคลเดียวกัน” ให้ เป็ นไปตามนิยามทีกําหนด
ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ. ’“/Œ••• เรื อง การออกและเสนอ
ขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ และทีได้ มีการแก้ ไข
เพิมเติม
(8) ในกรณีทีมีกฎหมาย หรื อคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสํานักงาน ก.ล.ต. มีคําสังให้ เลิก
กองทรัสต์ โดยทีกองทรัสต์มิได้ ฝ่าฝื น และ/หรื อปฏิบตั ิผิดกฎข้ อบังคับ กฎหมาย และ/
หรื อกฎระเบียบอืนใดทีเกียวข้ อง และ/หรื อไม่ใช่ความผิดของซีพีเอ็นพัทยา และ/หรื อ
เซ็นทรัลพัฒนาในฐานะผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์ และ/หรื อบุคคลใด ๆ ที
เซ็นทรัลพัฒนาเสนอชือให้ ปฏิบตั ิหน้ าทีเป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์แทน และ/หรื อไม่ใช่
ความผิดของผู้เช่าช่วงทรัพย์สินจากกองทรัสต์ และกองทรัสต์ ได้ แจ้ งให้ ซีพีเอ็นพัทยา
ทราบถึงการเลิกกองทรัสต์เป็ นลายลักษณ์อกั ษรแล้ ว โดยทีคูส่ ญ
ั ญาทังสองฝ่
E
ายมีหน้ าที
ร่วมกันและได้ ใช้ ความพยายามอย่างเต็มทีร่วมกันเพือไม่ให้ สญ
ั ญาฉบับนี Eระงับโดยผล
จากการเปลียนแปลงของกฎหมาย หรื อจากคําสังของหน่วยงานใด ๆ ของรัฐ เท่าทีไม่
ขัดต่อกฎหมายหรื อคําสังของหน่วยงานใด ๆ ของรัฐทีมีผลใช้ บงั คับอยู่ในขณะนันE เช่น
การจัดตังหรื
E อจัดหาบุคคลใด ๆ มารับโอนสิทธิและหน้ าทีทีกองทรัสต์มีอยู่ตามสัญญา
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ฉบับนี Eแล้ วก็ตาม
(9) ในกรณี ที ที ดิ น อัน เป็ นที ตังE ของทรั พ ย์ สิ น ที เช่ า ตามสัญ ญาเช่ า อาคารทังE หมดหรื อ
บางส่วนทีสําคัญตกอยูภ่ ายใต้ เขตเวนคืน หรื อเขตสงวน หรื อเขตสํารวจ เพือการเวนคืน
ตามประกาศหรื อกฎหมายอันเกียวกับการเวนคืนหรื อกฎหมายอืน ๆ ซึงทําให้ กองทรัสต์
ไม่สามารถใช้ ประโยชน์จากทรัพย์สนิ ทีเช่าได้ อย่างมีนยั สําคัญ
(10) ในกรณีทีไม่มีการดําเนินการจดทะเบียนการเช่าตามสัญญาเช่าอาคารภายในระยะเวลา
ทีกําหนดในสัญญาเช่าอาคาร
(11) ในกรณีทีสัญญาเช่าอาคารสิ Eนผลใช้ บงั คับลงเนืองจากเหตุตามทีระบุไว้ ในสัญญาเช่า
อาคาร
ผลของการผิดนัดหรื อ (1) ในกรณีทีซีพีเอ็นพัทยาจงใจฝ่ าฝื นหรื อจงใจไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงทีระบุไว้ ในสัญญานี E
ผล อั น เกิ ด จ าก เห ตุ
หรื อผิดคํารับรองทีให้ ไว้ ในสัญญานี E กองทรัสต์มีสทิ ธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี Eได้ ทนั ที และ
แห่ งการเลิกสัญญา
ซีพีเอ็นพัทยาจะต้ องชําระคืนค่าเช่าทรัพย์สินทีเช่าคงเหลือ (Straight Line) รวมถึงเงิน
หรื อผลประโยชน์อืนใดทีซีพีเอ็นพัทยาได้ รับไว้ ในนามกองทรัสต์ ให้ แก่กองทรัสต์ตาม
สัดส่วนของระยะเวลาการเช่าทีเหลืออยู่ และค่าขาดประโยชน์จากการทีกองทรัสต์ไม่
สามารถใช้ ประโยชน์ซงทรั
ึ พย์สนิ ทีเช่าได้ ตามระยะเวลาทีกําหนดไว้ ในสัญญาฉบับนี E
(2) ในกรณีทีซีพีเอ็นพัทยาปฏิบตั ิผิดเงือนไขของสัญญากู้ยืมเงิน หรื อภาระผูกพัน หรื อภาระ
หนีสE ินอืนใด กับบุคคลใด ๆ และถูกศาลสังพิทักษ์ ทรัพย์ หรื อถูกศาลสังให้ ล้มละลาย
หรื อ อยู่ ใ นขันE ตอนการเลิ ก บริ ษั ท การชํ า ระบัญ ชี หรื อ ศาลมี คํ า สังให้ ฟื Eน ฟู กิ จ การ
กองทรัสต์มีสิทธิทีจะบอกเลิกสัญญาฉบับนี Eได้ ทนั ที และในกรณี ทีกองทรัสต์ใช้ สิทธิใน
การเลิก สัญ ญาฉบับ นี E ซี พี เอ็ น พัท ยาจะต้ อ งชํ า ระคื น ค่า เช่ า ทรั พ ย์ สิน ที เช่ า คงเหลื อ
(Straight Line) รวมถึ ง เงิ น หรื อ ผลประโยชน์ อื นใดที ซี พี เอ็ น พั ท ยาได้ รั บ ไว้ ใ นนาม
กองทรัสต์ ให้ แก่กองทรัสต์ ตามสัดส่วนของระยะเวลาการเช่าทีเหลืออยู่ และค่าขาด
ประโยชน์จากการทีกองทรัสต์ไม่สามารถใช้ ประโยชน์ซงทรั
ึ พย์สนิ ทีเช่าได้ ตามระยะเวลา
ทีกําหนดไว้ ในสัญญาฉบับนี E ทังนี
E E ไม่ตดั สิทธิของกองทรัสต์ในการเรี ยกร้ องค่าเสียหาย
และ/หรื อค่าใช้ จ่ายอืนใดอันเกิดจากการทีมีเหตุผิดนัดเกิดขึ EนนันE เว้ นแต่เหตุผิดนัดของซี
พี เอ็น พัท ยาดังกล่าวเกิ ด จากการที กองทรั สต์ ไม่ป ฏิ บัติ ต ามหน้ า ที หรื อ ปฏิ บัติ ห น้ า ที
ผิดพลาดตามสัญญาฉบับนี E
(3) ในกรณีทีกองทรัสต์จงใจฝ่ าฝื นหรื อจงใจไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงทีระบุไว้ ในสัญญานี E หรื อ
ผิดคํารับรองทีให้ ไว้ ในสัญญานี E ซีพีเอ็นพัทยามีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี Eได้ ทนั ที โดยซี
พีเอ็นพัทยาไม่ต้องชําระคืนค่าเช่าทรัพย์สนิ ทีเช่าคงเหลือให้ แก่กองทรัสต์
(4) ในกรณี ที (ก) ครบกําหนดระยะเวลาการเช่าในทรัพย์สินทีเช่าตามสัญญาฉบับนี E หรื อ
(ข) คูส่ ญ
ั ญาตกลงเลิกสัญญา หรื อ (ค) มีการเลิกกองทรัสต์ตามรายละเอียดทีกําหนดใน
สัญ ญาก่ อ ตังE ทรั ส ต์ หรื อ (ง) ในกรณี ที มี ก ฎหมาย หรื อ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อ
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ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
สํานักงาน ก.ล.ต. มีคําสังให้ เลิกกองทรัสต์โดยทีกองทรัสต์มิได้ ฝ่าฝื น และ/หรื อปฏิบตั ิผิด
กฎข้ อบังคับ กฎหมาย และ/หรื อกฎระเบียบอืนใดทีเกียวข้ อง และ/หรื อไม่ใช่ความผิด
ของซี พี เอ็ น พัท ยา และ/หรื อ เซ็ น ทรั ล พัฒ นาในฐานะผู้บ ริ ห ารอสังหาริ ม ทรั พ ย์ ข อง
กองทรัสต์ และ/หรื อบุคคลใด ๆ ทีเซ็นทรัลพัฒนาเสนอชือให้ ปฏิบตั ิหน้ าทีเป็ นผู้บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์แทน และ/หรื อไม่ใช่ความผิดของผู้เช่าช่วงทรัพย์สนิ จากกองทรัสต์ ให้ ถือ
ว่าสัญญาฉบับนี Eสิ Eนสุดลง โดยทีคู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายไม่มีสทิ ธิเรี ยกค่าเสียหาย ค่าใช้ จ่าย
ค่าเช่าทรัพย์สินทีเช่าหรื อเงินหรื อประโยชน์ตอบแทนอืนใดจากคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึงได้
โดยซีพีเอ็นพัทยาไม่ต้องชําระคืนค่าเช่าทรัพย์สนิ ทีเช่าคงเหลือให้ แก่กองทรัสต์ ทังนี
E E เว้ น
แต่คสู่ ญ
ั ญาจะตกลงกันเป็ นอย่างอืน
ทังนี
E E เว้ นแต่กรณีทีมีกฎหมาย หรื อคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสํานักงาน ก.ล.ต. มีคําสัง
ให้ เลิกกองทรัสต์ เนืองจากความผิดของซีพีเอ็นพัทยา และ/หรื อเซ็นทรัลพัฒนาในฐานะ
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์ และ/หรื อบุคคลใด ๆ ทีเซ็นทรัลพัฒนาเสนอชือ
ให้ ป ฏิ บัติ ห น้ า ที เป็ นผู้บ ริ ห ารอสังหาริ ม ทรั พ ย์ แ ทน และ/หรื อ ความผิ ด ของผู้เช่ า ช่ ว ง
ทรัพ ย์ สิน จากกองทรัสต์ กองทรั สต์ มี สิทธิ บ อกเลิกสัญ ญาฉบับ นีไE ด้ ทันที และซีพี เอ็ น
พัท ยาจะต้ องชํ าระคื น ค่าเช่ าทรั พ ย์ สิน ที เช่ าคงเหลือ (Straight Line) รวมถึ งเงิ น หรื อ
ผลประโยชน์อืนใดทีซีพีเอ็นพัทยาได้ รับไว้ ในนามกองทรัสต์ ให้ แก่กองทรัสต์ตามสัดส่วน
ของระยะเวลาการเช่าทีเหลืออยู่ และค่าขาดประโยชน์จากการทีกองทรัสต์ไม่สามารถใช้
ประโยชน์ซงทรั
ึ พย์สนิ ทีเช่าได้ ตามระยะเวลาทีกําหนดไว้ ในสัญญาฉบับนี E
(5) ในกรณีทีผู้ถือหน่วยทรัสต์มีมติให้ เลิกกองทรัสต์ โดยในการลงมติดงั กล่าวมีซีพีเอ็นพัทยา
และ/หรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันลงมติให้ เลิกกองทรัสต์ ให้ ถือว่าสัญญาฉบับนี Eสิ Eนสุดลง โดย
ที ซี พี เอ็ น พัท ยาจะต้ อ งชํ าระคื น ค่า เช่ าทรั พ ย์ สิน ที เช่ า คงเหลือ (Straight Line) ให้ แ ก่
กองทรัสต์ตามสัดส่วนของระยะเวลาการเช่าทีเหลืออยู่ รวมถึงเงินหรื อผลประโยชน์อืนใด
ทีซีพีเอ็นพัทยาได้ รับไว้ ในนามกองทรัสต์ให้ แก่กองทรัสต์ตามสัดส่วนของระยะเวลาการ
เช่าทีเหลืออยู่ รวมถึงค่าขาดประโยชน์ จากการทีกองทรัสต์ ไม่สามารถใช้ ประโยชน์ซึง
ทรัพย์สนิ ทีเช่าตามระยะเวลาทีกําหนดไว้ ในสัญญาฉบับนี E
ทังนี
E E หากเป็ นกรณี ทีการลงมติของซีพีเอ็นพัทยา และ/หรื อกลุ่มบุคคลเดียวกัน ซึงเป็ น
ประโยชน์โดยรวมของกองทรัสต์และเป็ นไปตามความประสงค์ของกองทรัสต์ ให้ ถือว่า
สัญญาฉบับนี Eสิ Eนสุดลง โดยทีคูส่ ญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายไม่มีสทิ ธิเรี ยกค่าเสียหาย ค่าใช้ จ่าย ค่า
เช่าทรัพย์สนิ ทีเช่าหรื อเงินหรื อประโยชน์ตอบแทนอืนใดจากคูส่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึงได้ โดย
ซีพีเอ็นพัทยาไม่ต้องชําระคืนค่าเช่าทรัพย์สินทีเช่าคงเหลือให้ แก่กองทรัสต์ ทังนี
E E เว้ นแต่
คูส่ ญ
ั ญาจะตกลงกันเป็ นอย่างอืน
(6) ในกรณีทีทีดินอันเป็ นทีตังของทรั
E
พย์สนิ ทีเช่าตามสัญญาเช่าอาคารทังหมดหรื
E
อบางส่วน
ทีสําคัญตกอยูภ่ ายใต้ เขตเวนคืน หรื อเขตสงวน หรื อเขตสํารวจเพือการเวนคืน กองทรัสต์
มีสิทธิ พิจารณาว่าจะให้ สญ
ั ญาฉบับนี Eสิ Eนสุดลงหรื อไม่ โดยกองทรัสต์จะพิจารณาจาก
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ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
ผลกระทบจากการเวนคืนดังกล่าวว่ามีนยั สําคัญเพียงใด ซึงในกรณีทีกองทรัสต์เห็นควร
ให้ สญ
ั ญาฉบับนี Eสิ Eนสุดลง ซีพีเอ็นพัทยาจะต้ องชําระคืนค่าเช่าทรัพย์สินทีเช่าคงเหลือ
(Straight Line) รวมถึงเงินหรื อผลประโยชน์อืนใดทีซีพีเอ็นพัทยาได้ รับไว้ แทนกองทรัสต์
(ถ้ ามี) ให้ แก่กองทรัสต์ ตามสัดส่วนของระยะเวลาการเช่าทีเหลืออยู่ตามระยะเวลาที
กําหนดไว้ ในสัญญาฉบับนี E
(7) ในกรณีที (ก) ไม่สามารถจดทะเบียนสิทธิการเช่าอาคารตามสัญญาเช่าอาคาร หรื อ (ข)
สัญญาเช่าอาคารสิ Eนผลใช้ บงั คับลงเนืองจากเหตุตามทีระบุไว้ ในสัญญาเช่าอาคาร และ
เหตุการณ์ ดงั กล่าวไม่ได้ เกิดจากเหตุผิดนัดหรื อผิดสัญญาของซีพีเอ็นพัทยา และ/หรื อ
เซ็นทรัลพัฒนาในฐานะผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์ และ/หรื อบุคคลใด ๆ ที
เซ็นทรัลพัฒนาเสนอชือให้ ปฏิบตั ิหน้ าทีเป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์แทน และ/หรื อผู้เช่า
ช่วงทรัพย์สินจากกองทรัสต์ ตามทีระบุไว้ ในสัญญาเช่าอาคาร และ/หรื อสัญญาเช่าช่วง
พื Eนที ซีพีเอ็นพัทยามีสทิ ธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี Eได้ ทนั ที โดยทีซีพีเอ็นพัทยาไม่ต้องชําระ
คืนค่าเช่าทรัพย์สนิ ทีเช่าคงเหลือให้ แก่กองทรัสต์
อย่างไรก็ ดี ในกรณี ที (ก) ไม่สามารถจดทะเบี ยนสิท ธิ การเช่าอาคารตามสัญ ญาเช่า
อาคาร หรื อ (ข) สัญญาเช่าอาคารสิ Eนผลใช้ บงั คับลงเนืองจากเหตุตามทีระบุไว้ ในสัญญา
เช่าอาคาร และเหตุการณ์ ดงั กล่าวเกิดจากเหตุผิดนัดหรื อผิดสัญญาของซีพีเอ็นพัทยา
และ/หรื อเซ็นทรัลพัฒนาในฐานะผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์ และ/หรื อบุคคล
ใด ๆ ทีเซ็นทรัลพัฒนาเสนอชือให้ ปฏิบตั ิหน้ าทีเป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์แทน และ/
หรื อ ผู้เช่า ช่ว งทรั พ ย์ สิน จากกองทรั สต์ ตามที ระบุไว้ ในสัญ ญาเช่า อาคาร และ/หรื อ
สัญญาเช่าช่วงพื Eนที กองทรัสต์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี Eได้ ทนั ที โดยทีซีพีเอ็นพัทยา
จะต้ องชํ า ระคื น ค่ า เช่ า ทรั พ ย์ สิ น ที เช่ า คงเหลื อ (Straight Line) รวมถึ ง เงิ น หรื อ
ผลประโยชน์ อืนใดทีซีพีเอ็นพัทยาได้ รับไว้ แทนกองทรัสต์ (ถ้ ามี) ให้ แก่กองทรัสต์ ตาม
สัดส่วนของระยะเวลาการเช่าทีเหลืออยู่ และค่าขาดประโยชน์จากการทีกองทรัสต์ไม่
สามารถใช้ ประโยชน์ซงทรั
ึ พย์สนิ ทีเช่าตามระยะเวลาทีกําหนดไว้ ในสัญญาฉบับนี E
(8) ทังนี
E E หากเหตุการณ์ ดังกล่าวมิได้ เกิดขึนE เนืองจากคู่สญ
ั ญาฝ่ ายหนึงฝ่ ายใดไม่ปฏิบัติ
หน้ าทีหรื อปฏิบตั ิหน้ าทีผิดพลาด หรื อปฏิบตั ิบกพร่องต่อหน้ าทีตามสัญญาฉบับนี E ให้ ถือ
ว่าสัญญาฉบับนี Eสิ Eนสุดลง โดยทีคู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายไม่มีสิทธิเรี ยกค่าเสียหาย ค่าใช้ จ่าย
หรื อเงินหรื อประโยชน์ตอบแทนอืนใดจากคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึงได้ โดยซีพีเอ็นพัทยาไม่
ต้ องชําระคืนค่าเช่าทรัพย์สินทีเช่าคงเหลือให้ แก่กองทรัสต์ เว้ นแต่ค่สู ญ
ั ญาจะตกลงกัน
เป็ นอย่างอืน
(9) เมือสัญญาเช่าฉบับนี Eสิ Eนสุดลงไม่ว่าด้ วยเหตุใด ๆ ตามทีได้ กําหนดไว้ ในสัญญาฉบับนี E
กองทรัสต์จะส่งมอบทรัพย์สินทีเช่าคืนตามสภาพทีเป็ นอยู่ ณ เวลานันE พร้ อมกับพร้ อม
กับส่วนควบและอุปกรณ์ทีติดตรึ งตราและไม่ติดตรึ งตรากับทรัพย์สนิ ทีเช่า รวมทังจะส่
E ง
มอบเงิ นหรื อ ทรั พ ย์ สิน อืนใดทีกองทรั สต์ และ/หรื อ ผู้เช่าช่วงทรั พ ย์ สินจากกองทรัส ต์
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ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
ได้ รับไว้ แทนซีพีเอ็นพัทยา (ถ้ ามี) ให้ แก่ซีพีเอ็นพัทยา รวมถึงการคืนเงินประกันการเช่าที
กองทรัสต์ได้ รับจากผู้เช่าพื Eนที และ/หรื อผู้พกั อาศัย (ถ้ ามี) ในทรัพย์สินทีเช่าให้ แก่ผ้ เู ช่า
พื Eนที และ/หรื อผู้พกั อาศัย (ถ้ ามี) หรื อซีพีเอ็นพัทยา (แล้ วแต่กรณี)
พร้ อมกันนี E ในระหว่างระยะเวลา ‘ เดือนหลังจากวันทีสัญญาฉบับนี Eสิ Eนสุดลง กองทรัสต์
จะใช้ ความพยายามในการดําเนินการส่งมอบสิทธิประโยชน์ (ทีส่งมอบได้ และ/หรื อไม่
ละเมิดสิทธิของผู้อืน และไม่รวมถึงเงินประกันการเช่า) ทีกองทรัสต์ได้ รับไว้ ลว่ งหน้ าซึง
เกียวเนืองกับทรัพย์สินทีเช่า ทังก่
E อนและในวันทีสัญญาฉบับนี Eสิ Eนสุดลง ให้ แก่ซีพีเอ็น
พัทยาหรื อผู้มีสทิ ธิได้ รับเงินโดยเร็ ว และซีพีเอ็นพัทยาตกลงชําระคืนกองทรัสต์ในเงินหรื อ
ค่าใช้ จ่ายใด ๆ ซึงกองทรัสต์ได้ ชําระไปอันเกียวเนืองกับทรัพย์สนิ ทีเช่าสําหรับระยะเวลา
ภายหลังจากทีสัญญาฉบับนี Eสิ Eนสุดลง ให้ แก่กองทรัสต์ภายใน • วันทําการนับแต่วนั ทีซี
พีเอ็นพัทยาได้ รับแจ้ งจากกองทรัสต์เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
(10) ในกรณีทีกองทรัสต์ได้ ใช้ สทิ ธิบอกเลิกสัญญาตามข้ อ (1) และ (2) แล้ ว กองทรัสต์สงวน
สิทธิ ทีจะใช้ ประโยชน์ ในทรัพ ย์สินทีเช่าจนกว่าสัญ ญาฉบับ นีสE ิ Eนสุดลงและกองทรัสต์
ได้ รับชํ าระค่าเสียหาย ค่าเช่าทรัพ ย์ สินทีเช่าคงเหลือ (Straight Line) รวมถึงเงินหรื อ
ผลประโยชน์ อื นใดดัง กล่า วจากซี พี เอ็ น พัท ยาแล้ ว เสร็ จ โดยกองทรั ส ต์ ไม่ ส ามารถ
เรี ยกร้ องค่าเสียหาย ค่าเช่าทรัพย์สนิ ทีเช่าคงเหลือรวมถึงเงินหรื อผลประโยชน์อืนใดจาก
ซีพีเอ็นพัทยาสําหรับระหว่างระยะเวลานี E เว้ นแต่กองทรัสต์จะพิสจู น์ได้ วา่ กองทรัสต์ได้ รับ
ความเสีย หายจากเหตุดังกล่า วเกิ น กว่า ผลประโยชน์ ที กองทรั ส ต์ ได้ รับ สํ าหรั บ ช่ ว ง
ระยะเวลาดังกล่าว ซีพีเอ็นพัทยายินยอมรับผิดชอบในความเสียหายทีเกินดังกล่าว
ทังนี
E E คําว่า “ค่ าขาดประโยชน์ ” ข้ างต้ น ให้ อ้างอิงจากราคาประเมินมูลค่าทรัพย์สินตามที
ปรากฏในรายงานการประเมินค่าของบริ ษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ล่าสุดก่อนเกิดเหตุผิดนัด
หรื อเหตุแห่งการเลิกสัญญา หักด้ วยค่าเช่าทรัพย์สนิ ทีเช่าคงเหลือทีได้ รับ (Straight Line) โดย
ค่า ขาดประโยชน์ จะต้ องปรั บ ปรุ งด้ วยรายการที มี ผ ลกระทบเนื องจากการทีกองทรั สต์ ไม่
สามารถใช้ ประโยชน์จากทรัพย์สินทีเช่าได้ ตามวัตถุประสงค์ทีกําหนดในสัญญาฉบับนี E ทังนี
E E
ค่าขาดประโยชน์จะต้ องไม่จํานวนตํากว่าศูนย์
คํารับรองของ
กองทรัสต์

ณ วันทําสัญญานี E กองทรัสต์รับรองแก่ซีพีเอ็นพัทยาว่า กองทรัสต์เป็ นกองทรัสต์ทีจัดตังขึ
E นE
โดยชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติท
รัสต์เพือธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 และสัญญาก่อตังทรั
E สต์ โดยทรัสตีของกองทรัสต์มี
อํานาจในการเข้ าทําสัญญา การปฏิบตั ิตามสัญญา การจัดทําเอกสาร และการดําเนินการอืน
ใดตามทีระบุไว้ ในสัญญานี E ตลอดจนกระทําการต่าง ๆ ทีเกียวเนืองกับสัญญานี E

คํารับรองของซีพีเอ็น
พัทยา

ณ วันจดทะเบียน ซีพีเอ็นพัทยารับรองแก่กองทรัสต์วา่
(1) ซีพีเอ็นพัทยาเป็ นบริ ษัทจํากัดทีจัดตังและดํ
E
ารงอยูอ่ ย่างสมบูรณ์ตามกฎหมายไทย

ส่วนที 2 หน้ า 2 - 144

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
(2) ซีพีเอ็นพัทยาเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิUในทรัพย์สนิ ทีเช่า
(3) ซีพีเอ็นพัทยามีอํานาจในการเข้ าทําสัญญา การปฏิบตั ิตามสัญญา การจัดทําเอกสาร
และการดํ า เนิ น การอื นใดตามที ระบุ ไว้ ในสัญ ญานี E ตลอดจนกระทํ า การต่ า ง ๆ ที
เกียวเนืองกับสัญญานี E และการกระทําดังกล่าวไม่ขดั ต่อวัตถุประสงค์และข้ อบังคับของ
บริ ษัท
(4) การทีซีพีเอ็นพัทยาเข้ าทําสัญญานี Eหรื อปฏิบตั ิตามความผูกพันใด ๆ ในสัญญานี E ไม่เป็ น
การขัดแย้ งหรื อฝ่ าฝื นข้ อกําหนด เงือนไข หรื อคํารับรองใด ๆ ทีซีพีเอ็นพัทยาได้ ทําหรื อจะ
ทําความตกลงกับบุคคลอืน
(5) ซีพีเอ็นพัทยาไม่มีข้อพิพาทหรื อได้ รับคําบอกกล่าวถึงกรณี พิ พาท หรื อมีคดีความกับ
บุคคลใด ๆ หรื ออยู่ในระหว่างการดําเนินกระบวนการทางศาล หรื ออยู่ในระหว่างการ
ดําเนินการอนุญาโตตุลาการใด ทีเกียวเนืองกับกรรมสิทธิUในทรัพย์สนิ ทีเช่า หรื อสิทธิและ
หน้ าทีตามสัญญาฉบับนี Eทีเกียวเนืองกับทรัพย์สินทีเช่า และมิได้ ผิดนัดหรื อผิดสัญญา
หรื อเข้ าทําสัญญา หรื อก่อให้ เกิดภาระผูกพันใด ๆ หรื อฝ่ าผืนกฎหมายใด ๆ ทีเกียวกับ
ทรัพย์สินทีเช่า หรื อสิทธิและหน้ าทีของซีพีเอ็นพัทยาตามสัญญาฉบับนี Eทีเกียวเนืองกับ
ทรัพย์สนิ ทีเช่าทีส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สําคัญต่อการให้ เช่าทรัพย์สนิ ทีเช่าโดย
ซีพีเอ็นพัทยาหรื อการใช้ ทรัพย์สนิ ทีเช่าของกองทรัสต์ภายใต้ สญ
ั ญาฉบับนี E
(6) ซีพีเอ็นพัทยา และ/หรื อตัวแทนทีได้ รับอนุญ าตจากซีพีเอ็นพัทยาให้ เปิ ดเผยข้ อมูล ได้
เปิ ดเผยข้ อมูลทีเกียวข้ องกับทรัพย์สินให้ แก่กองทรัสต์แล้ วทังหมด
E
โดยข้ อมูลดังกล่าว
เป็ นข้ อมูลทีเป็ นจริ งและถูกต้ องทุกประการ
(4)

สรุ ปสาระสําคัญของร่ างสัญญาซือ1 ขายทรัพย์ สิน

ผู้ขาย

บริ ษัท ซีพีเอ็น พัทยา จํากัด (“ซีพีเอ็นพัทยา”)

ผู้ซอื 1

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด ในฐานะทรัสตีของทรัสต์เพือการลงทุนใน
สิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท (“กองทรัสต์ ”)

ทรัพย์ สินทีซือ1 ขาย

อุปกรณ์ตกแต่ง เครื องมือ เครื องใช้ ทังที
E ติดตรึงตราและไม่ติดตรึงตราถาวร รวมทังอุ
E ปกรณ์อืน
ใดทีใช้ เพือวัตถุประสงค์ในการประดับตกแต่งหรื ออํานวยความสะดวกให้ กบั ผู้พกั อาศัยและ
ผู้ใช้ บริ การอาคารและสิงปลูกสร้ างในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช และโรงแรมฮิลตัน
พัทยา ทังE ในส่วนของอาคารศูนย์ การค้ าและอาคารโรงแรม ซึงตังE และ/หรื อติดตรึ งตราอยู่
บริ เวณภายนอกหรื อภายในพื Eนทีของอาคารและสิงปลูกสร้ างในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั
พัทยา บีช และโรงแรมฮิลตัน พัทยา หรื อบนพื Eนผิวของตัวอาคารและสิงปลูกสร้ างในโครงการ
เซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช และโรงแรมฮิลตัน พัทยา และ/หรื อบริ เวณภายในพื Eนทีเช่าของผู้
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ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
เช่าพื Eนทีในอาคารและสิงปลูกสร้ างในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช ซึงซีพีเอ็นพัทยา
เป็ นผู้มีกรรมสิทธิU รวมทังE สิทธิ ใด ๆ ทีเกียวกับหรื อเกียวเนืองกับทรัพย์สินดังกล่าว (แล้ วแต่
กรณี) แต่ทงนี
ั E Eไม่ใช่ทรัพย์สนิ ทีมีลกั ษณะเป็ นส่วนควบของอาคารและสิงปลูกสร้ างในโครงการ
เซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช และโรงแรมฮิลตัน พัทยา
ราคาซือ1 ขาย

กองทรัสต์จะชําระราคาซื Eอขายเป็ นเงินจํานวน 75 ล้ านบาท (ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิม) โดยชําระ
ทังE จํ า นวนภายในวัน ที มี ก ารจดทะเบี ย นสิ ท ธิ ก ารเช่ า อาคารตามสัญ ญาเช่ า อาคารต่ อ
หน่วยงานราชการทีเกียวข้ องตามทีระบุไว้ ในสัญญาเช่าอาคาร

การโอนกรรมสิ ท ธิs ใน คูส่ ญ
ั ญาตกลงให้ กรรมสิทธิUในทรัพย์สินทีซื Eอขายภายใต้ สญ
ั ญาฉบับนี Eมีผลเป็ นการโอนอย่าง
ทรัพย์ สิน
สมบูรณ์ ในวันจดทะเบียนสิทธิ การเช่าตามทีกําหนดไว้ ในสัญญาเช่าอาคารและสัญญาเช่า
ช่ ว งพื นE ที อาคาร และได้ มี ก ารชํ า ระราคาตามที กํ า หนดในสัญ ญาฉบับ นี แE ล้ ว (“วั น โอน
กรรมสิทธิs”)

เห ตุ ผิ ด นั ดห รื อ เห ตุ ก่อนวันโอนกรรมสิทธิU สัญญานี Eอาจสิ Eนสุดลงได้ ในกรณีดงั ต่อไปนี E
แห่ งการเลิกสัญญา
(1) คูส่ ญ
ั ญาทังสองฝ่
E
ายตกลงกันเลิกสัญญา
(2) ในกรณีทีซีพีเอ็นพัทยา จงใจฝ่ าฝื นหรื อจงใจไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงทีระบุไว้ ในสัญญานี E
หรื อผิดคํารับรองทีให้ ไว้ ในสัญญานี E กองทรัสต์มีสทิ ธิบอกเลิกสัญญาได้ ทนั ที
(3) ในกรณี ทีซีพีเอ็นพัทยาถูกศาลสังพิทกั ษ์ ทรัพย์ หรื อถูกศาลสังให้ ล้มละลาย หรื ออยู่ใน
ขันตอนการเลิ
E
กบริ ษัท การชําระบัญชี หรื อศาลมีคําสังฟื นE ฟูกิจการของซีพีเอ็นพัทยา ซึง
กองทรัสต์ เห็นว่ามีผลกระทบต่อความสามารถของซีพีเอ็นพัทยาในการชําระหนี E หรื อ
ปฏิบตั ิตามสัญญานี E กองทรัสต์มีสทิ ธิบอกเลิกสัญญาได้ ทนั ที
(4) ในกรณี ทีไม่มีการดําเนินการจดทะเบียนเช่าตามสัญญาเช่าอาคารและสัญญาเช่าช่วง
พื Eนทีอาคารภายในระยะเวลาทีกําหนดในสัญญาเช่าอาคาร
(5) ในกรณี ทีสัญญาเช่าอาคารสิ Eนผลใช้ บังคับลงเนืองจากเหตุตามทีระบุไว้ ในสัญญาเช่า
อาคารและสัญญาเช่าช่วงพื Eนทีอาคาร
ผลของการผิดนัดหรื อ เมือมีการเลิกสัญญา ให้ ถือว่าคู่สญ
ั ญาทังสองฝ่
E
ายปราศจากภาระหน้ าทีซึงจะต้ องผูกพันกัน
ผล อั น เกิ ด จ าก เห ตุ ตามสัญญาฉบับนี E แต่ทงนี
ั E E ไม่รวมถึงภาระหน้ าทีใด ๆ ซึงเกิดก่อนการเลิกสัญญา และย่อมไม่
แห่ งการเลิกสัญญา
ตัดสิทธิในการเรี ยกร้ องค่าเสียหาย ในกรณีทีการผิดสัญญานันE เกิดจากความผิดของคูส่ ญ
ั ญา
ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง หรื อค่าเสียหายทีเกิดขึ Eนจากการไม่ได้ รับโอน ครอบครอง หรื อใช้ ประโยชน์ใน
ทรัพย์สนิ
นอกจากนี E ในกรณี ที สัญ ญาเช่ า อาคาร และ/หรื อ สัญ ญาเช่ า ช่ ว งพื นE ที อาคารสิ นE สุด ลง
กองทรัสต์ตกลงจะจําหน่ายทรัพย์สินทีซื Eอขายกันตามสัญญาฉบับนี Eหรื อทรัพย์สินอืนใดทีมี
การใช้ ประโยชน์ในลักษณะเดียวกัน ให้ แก่ซีพีเอ็นพัทยา และซีพีเอ็นพัทยาตกลงซื Eอทรัพย์สิน
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ดังกล่าวจากกองทรัสต์ ตามสภาพของทรัพย์สินทีมีการใช้ งานจริ งอยู่ในขณะนันE ในราคา
ต้ นทุนของทรัพย์สินดังกล่าวหักด้ วยค่าเสือมราคาโดยวิธีเส้ นตรง (Straight Line) ทีคิดตาม
ระยะเวลา 5 ปี หรื อตามราคาอืนใดตามทีคูส่ ญ
ั ญาได้ ตกลงกัน
คํารับรองของ
กองทรัสต์

(1) ณ วันทําสัญญานี E กองทรัสต์รับรองแก่ซีพีเอ็นพัทยาว่า กองทรัสต์เป็ นกองทรัสต์ทีจัดตังE
ขึ นE โดยชอบตามพระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ พ.ศ. 2535
พระราชบัญ ญั ติ ท รั ส ต์ เพื อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 และสัญ ญาก่ อ ตังE ทรั ส ต์
โดยทรัสตีของกองทรัสต์มีอํานาจในการเข้ าทําสัญญา การปฏิบตั ิตามสัญญา การจัดทํา
เอกสาร และการดําเนินการอืนใดตามทีระบุไว้ ในสัญญานี E ตลอดจนกระทําการต่าง ๆ ที
เกียวเนืองกับสัญญานี E

(2) กองทรัสต์ ตกลงให้ สิทธิ แก่ซีพีเอ็นพัทยา ลูกค้ า คู่สญ
ั ญาของซีพีเอ็นพัทยา และผู้เช่า
พืนE ทีรายอืนในอาคารและสิงปลูกสร้ างในโครงการเซ็นทรัลเฟสติ วลั พัทยา บีช และ
โรงแรมฮิลตัน พัทยา ทีมิได้ เช่าพื Eนทีภายในอาคารและสิงปลูกสร้ างในโครงการเซ็นทรัล
เฟสติวลั พัทยา บีช และโรงแรมฮิลตัน พัทยา จากกองทรัสต์ ใช้ ประโยชน์ซึงทรัพย์สิน
ตามธุรกิ จ ปกติ ตามภาระผูก พัน ที มีอ ยู่ก่ อน หรื อ ตามที คู่สญ
ั ญาได้ ต กลงกัน ไว้ โดย
กองทรัสต์และซีพีเอ็นพัทยาจะร่วมกันรับผิดชอบภาระค่าใช้ จ่ายสําหรับทรัพย์สินร่วมกัน
ตามทีจะได้ ตกลงกันต่อไป
คํารั บ รองของซีพี เอ็ น ณ วันโอนกรรมสิทธิU ซีพีเอ็นพัทยารับรองต่อกองทรัสต์วา่
พัทยา
(1) ซีพีเอ็นพัทยาเป็ นบริ ษัทจํากัดทีจัดตังขึ
E Eนและดํารงอยู่อย่างสมบูรณ์ ตามกฎหมายของ
ประเทศไทย
(2) ซีพี เอ็นพัทยาเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิU และมีสิทธิ โดยสมบูรณ์ ในการขายทรัพ ย์ สิน โดย
ปราศจากภาระผูกพัน หรื อการนําไปเป็ นหลักประกันโดยประการอืนใด
(3) ซีพีเอ็นพัทยามีอํานาจในการเข้ าทําสัญญา การปฏิบตั ิตามสัญญา จัดทําเอกสาร และ
การดําเนินการอืนใดตามทีระบุไว้ ในสัญญานี E ตลอดจนกระทําการต่าง ๆ ทีเกียวเนืองกับ
สัญญานี E และการกระทําดังกล่าวไม่ขดั ต่อวัตถุประสงค์และข้ อบังคับของบริ ษัท
(4) การทีซีพีเอ็นพัทยาเข้ าทําสัญญานี Eหรื อปฏิบตั ิตามความผูกพันใด ๆ ในสัญญานี E ไม่เป็ น
การขัด แย้ งหรื อฝ่ าฝื น ข้ อกํ าหนด เงื อนไข หรื อคํารับ รองใด ๆ ที ซีพี เอ็นพัทยา ได้ ทํ า
ความตกลงไว้ กบั บุคคลอืน
(5) นับแต่วนั ทําสัญญาฉบับนี EถึงวันโอนกรรมสิทธิU ซีพีเอ็นพัทยาไม่มีข้อพิพาท หรื อได้ รับคํา
บอกกล่าวถึงกรณี พิพาท หรื อมีคดีความกับบุคคลใด ๆ หรื ออยู่ในระหว่างการดําเนิน
กระบวนการทางศาล หรื ออยู่ในระหว่างการดําเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการใด ๆ
ทีเกียวเนืองกับกรรมสิทธิUในทรัพย์สนิ หรื อสิทธิและหน้ าทีตามสัญญาฉบับนี Eทีเกียวเนือง
กับ ทรัพ ย์ สิน และมิ ได้ ผิด นัด หรื อผิ ด สัญ ญา หรื อ เข้ าทํ าสัญ ญา หรื อ ก่อ ให้ เกิ ด ภาระ
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ผูกพันใด ๆ หรื อฝ่ าผืนกฎหมายใด ๆ ทีเกียวกับทรัพย์สนิ หรื อสิทธิและหน้ าทีของซีพีเอ็น
พัท ยาตามสัญ ญาฉบับ นี ทE ี เกี ยวเนื องกับ ทรั พ ย์ สิน ที ส่งผลกระทบในทางลบอย่างมี
นัยสําคัญต่อการซื Eอขายทรัพย์สินโดยซีพีเอ็นพัทยาหรื อการใช้ ทรัพย์สินของกองทรัสต์
ภายใต้ สญ
ั ญาฉบับนี E
(6) ซีพีเอ็นพัทยา และ/หรื อตัวแทนทีได้ รับอนุญ าตจากซีพีเอ็นพัทยาให้ เปิ ดเผยข้ อมูล ได้
เปิ ดเผยข้ อมูลทีเกียวข้ องกับทรัพย์สนิ ให้ แก่กองทรัสต์แล้ วทังหมด
E
โดยข้ อมูลดังกล่าวเป็ น
ข้ อมูลทีเป็ นจริ งและถูกต้ องทุกประการ
(5)

สรุ ปสาระสําคัญของร่ างสัญญาก่ อตัง1 สิทธิและการกระทําการ

คู่สัญญา

(1) บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) (“เซ็นทรัลพัฒนา”) และ
(2) บริ ษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิ ชย์ จํากัด ในฐานะทรัสตีของทรัสต์เพือการ
ลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท (“กองทรัสต์ ”)

การใช้ ชือ และ/หรือ
เครืองหมายการค้ า
และ/หรือเครืองหมาย
บริการ

ตลอดระยะเวลาทีเซ็นทรัลพัฒนา และ/หรื อบุคคลใด ๆ ทีเซ็นทรัลพัฒนาเสนอชือให้ ปฏิบัติ
หน้ าทีเป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ของกองทรัสต์ แทนเซ็นทรัลพัฒ นาตามข้ อกําหนดแห่ง
สัญญาแต่งตังผู
E ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ยังคงปฏิบตั ิหน้ าทีเป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของ
กองทรัสต์ตามสัญญาแต่งตังผู
E ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช
และตราบเท่าทีกองทรัสต์ยงั คงลงทุนในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช และ/หรื อโรงแรม
ฮิลตัน พัทยา เซ็นทรัลพัฒนาตกลงยินยอมดังต่อไปนี E
(1) ให้ กองทรัสต์ใช้ ชือ และ/หรื อเครื องหมายการค้ า และ/หรื อเครื องหมายบริ การ และ/หรื อ
ตราสัญลักษณ์ และ/หรื อรู ปภาพ และ/หรื อเครื องหมายอืนใดทีใช้ ในการสือความหมาย
ให้ ประชาชนทัวไปเข้ าใจว่าทรัพย์สินทีกองทรัสต์ลงทุนในหรื อมีไว้ นนั E เป็ นทรัพย์สินของ
เซ็นทรัลพัฒนาและบริ ษัทในเครื อเซ็นทรัลพัฒนาทีเกียวเนืองกับโครงการเซ็นทรัลเฟส
ติวลั พัทยา บีช ทังนี
E E ให้ รวมถึงชือ และ/หรื อเครื องหมายการค้ า และ/หรื อเครื องหมาย
บริ ก าร และ/หรื อ ตราสัญ ลัก ษณ์ และ/หรื อ รู ป ภาพ และ/หรื อ เครื องหมายอื นใดที
เกียวเนืองกับโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช ทีเซ็นทรัลพัฒนาและบริ ษัทในเครื อ
เซ็นทรัลพัฒนาจะได้ มีในอนาคตด้ วย
(2) ใช้ ความพยายามอย่ า งสูง สุด เพื อให้ ก องทรั ส ต์ และ/หรื อ ผู้ เช่ า ช่ ว งทรั พ ย์ สิ น จาก
กองทรัสต์ สามารถใช้ ชือ และ/หรื อเครื องหมายการค้ า และ/หรื อเครื องหมายบริ การ
และ/หรื อตราสัญ ลักษณ์ และ/หรื อรู ปภาพ และ/หรื อเครื องหมายอืนใดทีใช้ ในการสือ
ความหมายให้ ประชาชนทัวไปเข้ าใจว่าทรัพย์สินทีกองทรัสต์ลงทุนในหรื อมีไว้ นนั E เป็ น
ทรัพย์สนิ ของบุคคลอืนซึงทีเกียวเนืองกับโรงแรมฮิลตัน พัทยา และ/หรื อเครื องหมายของ
เครื อโรงแรมอืนใดทีบริ หารอาคารโรงแรม
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อนึง ในกรณีทีเซ็นทรัลพัฒนา และ/หรื อบุคคลใด ๆ ทีเซ็นทรัลพัฒนาเสนอชือให้ ปฏิบตั ิหน้ าที
เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์แทนเซ็นทรัลพัฒนาตามข้ อกําหนดแห่งสัญญา
แต่งตังผู
E ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ไม่ได้ เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์ตามสัญญา
แต่งตังผู
E ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีชอีกต่อไป กองทรัสต์จะ
ดําเนินการระงับการใช้ ชือ และ/หรื อเครื องหมายการค้ า และ/หรื อเครื องหมายบริ การ และ/
หรื อตราสัญลักษณ์ และ/หรื อรู ปภาพ และ/หรื อเครื องหมายอืนใดดังกล่าว โดยกองทรัสต์จะ
ดําเนินการดังกล่าวให้ แล้ วเสร็ จภายใน 6 เดือนนับจากวันทีเซ็นทรัลพัฒนา และ/หรื อบุคคลใด
ๆ ทีเซ็นทรัลพัฒนาเสนอชือให้ ปฏิบตั ิหน้ าทีเป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์แทน
ดังกล่าว ไม่ได้ เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์ในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา
บีช
ค่ าใช้ จ่ายทีเกียวข้ อง เซ็นทรัลพัฒ นาในฐานะผู้สนับสนุนของกองทรัสต์ (Sponsor) ตกลงรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที
กับการลงทุนใน
เกียวข้ องกับการลงทุนเพิมของกองทรัสต์เพือลงทุนในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช
ทรัพย์ สินเพิมเติมของ และโรงแรมฮิลตัน พัทยา ตามทีคูส่ ญ
ั ญาทังสองฝ่
E
ายเห็นชอบร่วมกัน
กองทรัสต์
การดํารงอัตราส่ วน
การถือหุ้น

ตลอดระยะเวลาทีสัญ ญาเกี ยวกับ การลงทุนในโครงการเซ็นทรั ลเฟสติวัล พัทยา บีช และ
โรงแรมฮิลตัน พัทยา ยังมีผลใช้ บงั คับ เซ็นทรัลพัฒนาจะไม่ขาย จําหน่าย โอนสิทธิ หรื อก่อ
ภาระผูกพันใด ๆ ซึงหุ้นของบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จํากัด (“เซ็นทรัลพระราม 2”)
และ/หรื อซีพีเอ็นพัทยา และ/หรื อของบริ ษัท ซีพีเอ็นพัทยา โฮเทล จํากัด (“ซีพีเอ็นพัทยา โฮ
เทล”) ทีเซ็นทรัลพัฒนาถืออยู่ให้ แก่บคุ คลหรื อนิติบคุ คลใด ๆ โดยจะดํารงสัดส่วนการถือหุ้น
บริ ษัทดังกล่าว ดังนี E
- ในเซ็นทรัลพระราม Œ ในอัตราไม่ตํากว่าร้ อยละ •‰ ของหุ้นทีมีสิทธิ ออกเสียงทังหมด
E
ของเซ็นทรัลพระราม Œ
- ในซีพีเอ็นพัทยา ในอัตราไม่ตํากว่าร้ อยละ 75 ของหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของซี
E
พี
เอ็นพัทยา และ
- ในซีพี เอ็ น พัท ยา โฮเทล ในอัต ราไม่ ตํ ากว่าร้ อยละ 99.99 ของหุ้น ที มี สิท ธิ อ อกเสีย ง
ทังหมดของซี
E
พีเอ็นพัทยา โฮเทล

การควบคุมการปฏิบัติ เซ็นทรัลพัฒนาตกลงควบคุม ดูแล และดําเนินการใด ๆ ทีจําเป็ นในการป้องกันและเยียวยา
ตามสัญญา
เพื อให้ (ก) ซีพี เอ็นพัทยา ซึงเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิU ในทรัพ ย์ สินทีเช่าตามสัญ ญาลงทุนใน
โครงการเซ็ น ทรั ล เฟสติ วัล พัท ยา บี ช และโรงแรมฮิ ล ตัน พัท ยา และ/หรื อ (ข) เซ็ น ทรั ล
พระราม 2 ซึงเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิU ในทีดิน และมีสิทธิ ครอบครองในทีดินอันเป็ นทีตังของ
E
โครงการเซ็น ทรั ล เฟสติ วัล พัทยา บี ช และโรงแรมฮิ ลตัน พัท ยา ตาม สัญ ญาเช่ าที ดิน กับ
บุคคลภายนอก สัญญาเช่าทีดินและสัญญาเช่าช่วงทีดินกับเซ็นทรัลพระราม 2 และ/หรื อ (ค)
ซีพีเอ็น พัท ยา โฮเทล ซึงเป็ นผู้เช่าช่ วงทรั พ ย์ สิน จากกองทรั สต์ ปฏิ บัติ ตามข้ อกํ าหนดและ
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เงือนไขในสัญ ญาทีบุคคลดังกล่าวเป็ นคู่สญ
ั ญาอย่างเคร่ งครัด ซึงรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง
สัญ ญาเช่าที ดิ น กับ บุค คลภายนอก สัญ ญาเช่ าที ดิน และสัญ ญาเช่ าช่วงที ดิ น กับ เซ็น ทรั ล
พระราม 2 สัญญาลงทุนในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช และโรงแรมฮิลตัน พัทยา
สัญญาจัดหาประโยชน์ในโรงแรมฮิลตัน พัทยา รวมทังเอกสารและสั
E
ญญาอืนใดทีเกียวเนือง
และเกียวกับการลงทุนของกองทรัสต์ในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช และโรงแรมฮิล
ตัน พัทยา และ/หรื อการจัดหาประโยชน์ของกองทรัสต์ ซึงมีบริ ษัททีเซ็นทรัลพัฒนามีอํานาจ
ควบคุมมีความเกียวข้ องหรื อเข้ าเป็ นคู่สญ
ั ญาในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช และ
โรงแรมฮิ ล ตัน พัท ยา โดยเฉพาะอย่า งยิ ง เซ็ น ทรั ล พัฒ นาจะใช้ ความพยายามอย่ า งสุด
ความสามารถในการป้องกันและเยียวยา (รวมถึงการให้ ความช่วยเหลือทางการเงินใด ๆ
ได้ แก่ การให้ ก้ ูยืมเงินแก่บริ ษัทย่อย การลงทุนเพิมเติมในหุ้นของบริ ษัทย่อยกรณีทีมีการเพิม
ทุน เป็ นต้ น อนึง การให้ ค วามช่วยเหลือทางการเงิ นให้ แก่ซีพี เอ็นพัทยา โฮเทล จะไม่ได้ มี
วัตถุประสงค์เพือเป็ นการรับประกันรายได้ ให้ แก่กองทรัสต์ แต่จะเป็ นการใช้ เงินเพือสนับสนุน
และเป็ นเงินทุนหมุนเวียนสําหรับการดําเนินกิจการของซีพีเอ็นพัทยา โฮเทล) ทังนี
E E เพือมิให้ ซีพี
เอ็นพัทยา และ/หรื อเซ็นทรัลพระราม 2 และ/หรื อซีพีเอ็นพัทยา โฮเทล ผิดนัด กระทําการฝ่ า
ฝื นเงื อนไข หรื อ ก่ อ ให้ เกิ ด เหตุแห่ งการเลิก สัญ ญา หรื อ กระทํ า ผิ ด ข้ อ สัญ ญาใด ๆ ตามที
กําหนดไว้ ในสัญญา
การจัดหาผู้เช่ าช่ วง
ทรัพย์ สินจาก
กองทรัสต์ หรือการ
เข้ าเป็ นผู้เช่ าช่ วง
ทรัพย์ สินจาก
กองทรัสต์

ตราบเท่าทีกองทรัสต์ยงั คงลงทุนในโรงแรมฮิลตัน พัทยา และภายใต้ เงือนไขในสัญญาจ้ าง
บริ หารโรงแรมฮิลตัน พัทยา ฉบับปั จจุบนั ซึงได้ เข้ าทํากับบริ ษัทในกลุม่ ฮิลตัน ยังมีผลใช้ บงั คับ
(ซึงปั จจุบนั คงเหลือประมาณ 8 ปี ) (“สัญญาจ้ างบริ หารโรงแรม”) ในกรณีทีเกิดเหตุการณ์
ใดเหตุการณ์หนึงดังต่อไปนี E
(1) หากซีพีเอ็นพัทยา โฮเทล ได้ จําหน่าย จ่าย หรื อโอน ซึง (ก) สิทธิ และ/หรื อหน้ าทีใด ๆ
ตามสัญญาจ้ างบริ หารโรงแรม หรื อ (ข) กรรมสิทธิU สิทธิการเช่า หรื อสิทธิครอบครองใด
ๆ บนทรัพย์สินทีเกียวข้ องหรื อเกียวเนืองกับโรงแรมฮิลตัน พัทยา อันเข้ าเงือนไขการโอน
สิทธิของซีพีเอ็นพัทยาตามสัญญาจ้ างบริ หารโรงแรม หรื อ
(2) ในกรณี ที อาคารและสิงปลูก สร้ างในโรงแรมฮิ ล ตัน พัท ยา เสีย หายทังE หมดหรื อ ถูก
ทําลายเกินกว่าร้ อยละ 25 ของพื Eนทีทังหมด
E
และเป็ นเหตุให้ สญ
ั ญาจ้ างบริ หารโรงแรม
สิ Eนสุดลงตามเงือนไขทีกําหนดในสัญญาจ้ างบริ หารโรงแรม และโดยทีกองทรัสต์ได้ ทํา
การซ่อมแซม และ/หรื อก่อสร้ างอาคารและสิงปลูกสร้ างในโรงแรมฮิลตัน พัทยา ในส่วน
ทีได้ รับความเสียหายหรื อถูกทําลายเพือทดแทนอาคารและสิงปลูกสร้ างตามสัญญาเช่า
อาคาร ภายในระยะเวลา 36 เดือนนับจากวันทีสัญญาจ้ างบริ หารโรงแรมสิ Eนสุดลง ทังนี
E E
ไม่วา่ ซีพีเอ็นพัทยา โฮเทล จะยังคงเป็ นผู้เช่าช่วงทรัพย์สนิ จากกองทรัสต์หรื อไม่ก็ตาม
เซ็นทรัลพัฒนาตกลงยินยอมทีจะจัดหาผู้เช่าช่วงทรัพย์สินจากกองทรัสต์รายใหม่ และ/หรื อ
ดําเนินการให้ ซีพีเอ็นพัทยา โฮเทล หรื อผู้เช่าช่วงทรัพย์สนิ จากกองทรัสต์รายใหม่ดงั กล่าว เข้ า
ทําสัญญาจ้ างบริ หารโรงแรมฉบับใหม่กับบริ ษัทในกลุ่มฮิลตัน ทังนี
E E ผู้เช่าช่วงทรัพย์สินจาก
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กองทรัสต์รายใหม่ทีเซ็นทรัลพัฒนาจะจัดหามานันจะต้
E องมีเซ็นทรัลพัฒนาถือหุ้นไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 99.99 ของจํ านวนหุ้นทังE หมดของบริ ษั ทดังกล่าว และในกรณี ทีเซ็น ทรัลพัฒ นาไม่
สามารถดําเนินการดังกล่าวข้ างต้ นได้ เซ็นทรัลพัฒนาตกลงยินยอมทีจะเข้ าทําสัญญาจ้ าง
บริ หารโรงแรมฉบับใหม่กบั บริ ษัทในกลุม่ ฮิลตันเอง
(6)

สรุ ปสาระสําคัญของร่ างสัญญาเช่ าช่ วงอาคารและสัญญาเช่ าช่ วงงานระบบ

ผู้เช่ าช่ วง

บริ ษัท ซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล จํากัด (“ผู้เช่ าช่ วง”)

ผู้ให้ เช่ าช่ วง

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด ในฐานะทรัสตีของทรัสต์เพือการลงทุนใน
สิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท (“กองทรัสต์ ”)

ทรัพย์ สินทีเช่ าช่ วง

1. อาคารและสิงปลูกสร้ างในโรงแรมฮิลตัน พัทยา ตังอยู
E เ่ ลขที 333/101 หมูท่ ี 9 ถนนพัทยา
สาย 1 ตําบลหนองปรื อ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกอบด้ วย อาคารโรงแรม
(ทังE หมด) และพื นE ที จอดรถยนต์ ภายในอาคารเฉพาะส่ว นของโรงแรมฮิ ล ตัน พัท ยา
(ทังหมด)
E
ซึงคิดเป็ นพื Eนทีทีจะเช่าช่วงประมาณ 49,686 ตารางเมตร
2. งานระบบไฟฟ้ า ระบบสาธารณู ป โภค ระบบโทรศัพ ท์ ลิฟ ท์ บัน ไดเลือน ระบบปรั บ
อากาศ ระบบงานวิศวกรรม ระบบบําบัดนํ Eาเสีย และสิงอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ซึง
ติดตังและใช้
E
งานอยู่ในอาคารและสิงปลูกสร้ างในโรงแรมฮิลตัน พัทยา รวมทังสิ
E ทธิใด ๆ
ทีเกียวกับหรื อเกียวเนืองกับงานระบบดังกล่าว (แล้ วแต่กรณี)

ระยะเวลาการเช่ า

สัญญาเช่าช่วงฉบับแรกจะมีกําหนดระยะเวลาตังแต่
E วนั ทีกองทรัสต์เข้ าเป็ นผู้ทรงสิทธิการเช่า
ในทรัพย์สนิ ทีเช่าช่วงภายใต้ สญ
ั ญาเช่าอาคาร จนถึงวันที 31 ธันวาคม 2560 (“วันทีสัญญา
ฉบับนีม1 ีผลใช้ บังคับ”)

เงือนไขในการต่ ออายุ 1. คู่ส ัญ ญาทังE สองฝ่ ายตกลงให้ คํ า มันแก่ คู่ส ัญ ญาอี ก ฝ่ ายว่า เมื อสัญ ญาเช่ าช่ วงครบ
สัญญาเช่ าช่ วงเมือ
กําหนด และคู่สญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึงได้ ใช้ สิทธิ เรี ยกให้ คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึงต่ออายุ
สัญญาเช่ าช่ วงครบ
สัญญาเช่าช่วง คูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายนันจะต่
E ออายุสญ
ั ญาเช่าช่วงต่อไปอีก 3 คราว ๆ ละไม่เกิน
กําหนด
3 ปี (สิ นE สุด ไม่ เกิ น วัน ที 31 ธั น วาคม 2569) ทังE นี E ภายใต้ เงื อนเวลาที ระบุ ใ นข้ อ 2
ด้ านล่างนี E โดยคู่สญ
ั ญาตกลงให้ เงือนไขเกียวกับการเช่า และค่าเช่า ทังค่
E าเช่าคงทีและ
ค่าเช่าแปรผัน รวมทังเงื
E อนไขในการต่ออายุของสัญญาเช่าช่วงฉบับต่ออายุเหมือนกันกับ
ทีกํ าหนดไว้ ในสัญ ญาเช่าช่วงฉบับแรก ทังE นี E ในการใช้ สิทธิ ในข้ อ 1 นี E คู่สญ
ั ญาฝ่ ายที
ประสงค์จะให้ การเช่าช่วงดําเนินต่อไปจะต้ องแจ้ งให้ ค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึงทราบล่วงหน้ า
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือนก่อนวันครบกําหนดระยะเวลา
การเช่าตามสัญญาเช่าช่วงหรื อระยะเวลาการเช่าทีได้ ตอ่ ออกไป ทังนี
E E ยกเว้ นกรณีการต่อ
อายุสญ
ั ญาเช่าช่วงฉบับ แรก คู่สญ
ั ญาฝ่ ายทีประสงค์ จะให้ การเช่าช่วงดําเนิน ต่อไป
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จะต้ องแจ้ งให้ คสู่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึงทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นระยะเวลาไม่
น้ อยกว่า 3 วันก่อนวันครบกําหนดระยะเวลาการเช่าตามสัญญาเช่าช่วง
2. คู่สญ
ั ญาตกลงว่าเงือนไขในการต่ออายุของสัญญาเช่าช่วงตามข้ อ 1 จะใช้ ได้ ไม่เกิน 3
คราว นับจากวันทีสัญญาฉบับนี Eมีผลใช้ บงั คับ โดยการต่ออายุครังE สุดท้ ายจะครบกําหนด
ภายในปี ที 6 นับจากวันทีสัญ ญาเช่าช่วงฉบับต่ออายุฉบับแรกมี ผลใช้ บังคับ (“วัน ที
สัญญาเช่ าช่ วงฉบับต่ ออายุฉบับแรกมีผลใช้ บังคับ”) และสัญญาเช่าช่วงฉบับต่อ
อายุฉบับสุดท้ ายจะสิ Eนสุดภายในวันทีครบกําหนดปี ที 9 นับจากวันทีสัญญาเช่าช่วงฉบับ
ต่ออายุฉบับแรกมีผลใช้ บงั คับ
3. ภายหลังจากที สินE สุด ระยะเวลาการเช่ า ที ได้ ต่อ ออกไปตามที ระบุไว้ ในข้ อ 1 – ข้ อ 2
ข้ างต้ น หากคู่สญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึงยังคงประสงค์ทีจะต่ออายุสญ
ั ญาเช่าช่วงฉบับต่อ
อายุฉบับสุดท้ ายต่อไป คูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายทีประสงค์จะให้ การเช่าช่วงดําเนินต่อไปจะต้ องแจ้ ง
ให้ ค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึงทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรเป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
12 เดื อ นก่ อ นวัน ครบกํ า หนดระยะเวลาการเช่ า ที ได้ ต่ อ ออกไป ทั งE นี E ในกรณี ที มี
บุค คลภายนอกแจ้ งความประสงค์ ต่อกองทรัสต์ ที จะเช่ าช่วงทรัพ ย์ สินที เช่าช่วง โดย
ข้ อเสนอเรื องราคาและเงือนไขการเช่าทีสําคัญ ของบุคคลดังกล่าวดีกว่าข้ อเสนอเรื อง
ราคาและเงือนไขการเช่าทีสําคัญของผู้เช่าช่วง กองทรัสต์จะเจรจากับผู้เช่าช่วง เพือให้ ผ้ ู
เช่าช่วงพิจารณาและปรับเปลียนข้ อเสนอของผู้เช่าช่วงเพือเสนอให้ กองทรัสต์พิจารณา
ต่อไป อย่างไรก็ดี กองทรัสต์สงวนสิทธิทีจะเสนอการดําเนินการดังกล่าวเพือให้ ทีประชุม
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์พิจารณาอนุมตั ิก่อน
4. (1) ในกรณี ทีกองทรัสต์ได้ ใช้ สิทธิในการต่ออายุสญ
ั ญาตามทีระบุไว้ ในข้ อ 1 แต่ผ้ ูเช่า
ช่วงมีข้อจํากัดทางกฎหมายหรื อพ้ นวิสยั ด้ วยเหตุขาดคุณสมบัติตามทีกําหนดไว้ ซึง
เป็ นเหตุในการเลิกสัญ ญาของสัญ ญาฉบับ นี E และ/หรื อเหตุอืนใดทีมิ ได้ เกิ ด จาก
ความจงใจหรื อประมาทเลินเล่ออย่างร้ ายแรงของผู้เช่าช่วง อันทําให้ ผ้ ูเช่าช่วงไม่
สามารถเช่าช่วงทรัพย์สินทีเช่าช่วงเพือประกอบธุรกิจโรงแรมฮิลตัน พัทยาได้ ให้ ถือ
ว่าผู้เช่าช่วงไม่มีหน้ าทีทีจะเช่าช่วงทรัพย์สนิ ทีเช่าช่วงต่อไป
(2) อย่างไรก็ดี ในกรณีทีกองทรัสต์ได้ ใช้ สิทธิในการต่ออายุสญ
ั ญาตามทีระบุไว้ ในข้ อ 1
แต่ผ้ เู ช่าช่วงมีข้อจํากัดทางกฎหมายหรื อพ้ นวิสยั แต่ผ้ เู ช่าช่วงยังคงสามารถเช่าช่วง
ทรัพย์สนิ ทีเช่าช่วงเพือประกอบธุรกิจโรงแรมฮิลตัน พัทยาได้ ชวคราว
ั
ผู้เช่าช่วงและ
กองทรัสต์จะร่วมกันหาผู้เช่าช่วงรายอืนมาเช่าช่วงทรัพย์สินทีเช่าช่วงเพือประกอบ
ธุรกิ จโรงแรมฮิ ลตัน พัท ยาต่อไปแทนผู้เช่าช่วง ทังE นี E ผู้เช่าช่วงตกลงที จะเช่าช่วง
ทรัพย์สินทีเช่าช่วงเพือประกอบธุรกิจโรงแรมฮิลตัน พัทยาต่อไปจนกว่าจะสามารถ
หาผู้เช่าช่วงรายอืนมาเช่าช่วงทรัพย์สนิ ทีเช่าช่วงต่อไปได้ โดยทีกองทรัสต์และผู้เช่า
ช่วงจะร่วมกันกําหนดเงือนไขของการเช่าช่วงทีต่อออกไป แต่ทงนี
ั E E ระยะเวลาการเช่า
ทีต่อออกไปดังกล่าวจะไม่เกิน 180 วันนับจากวันทีครบกําหนดระยะเวลาการเช่า
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โดยให้ ถือว่าผู้เช่าช่วงไม่มีหน้ าทีทีจะเช่าช่วงทรัพ ย์สินทีเช่าช่วงต่อไปในระหว่าง
ระยะเวลาดังกล่าว
(3) นอกจากกรณี ทีระบุไว้ ใน (1) – (2) ข้ างต้ น หากผู้เช่าช่วงไม่ประสงค์ ทีจะต่ออายุ
สัญญาเช่าช่วงหรื อการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าช่วงโดยผู้เช่าช่วงมีข้อจํากัดทางกฎหมาย
หรื อพ้ นวิสยั แต่ผ้ เู ช่าช่วงยังคงสามารถเช่าช่วงทรัพย์สนิ ทีเช่าช่วงเพือประกอบธุรกิจ
โรงแรมฮิลตัน พัทยาได้ ชัวคราว หากกองทรัสต์ร้องขอ ผู้เช่าช่วงและกองทรัสต์จะ
ร่วมกันหาผู้เช่าช่วงรายอืนมาเช่าช่วงทรัพย์สินทีเช่าช่วงเพือประกอบธุรกิจโรงแรม
ฮิลตัน พัทยาต่อไปแทนผู้เช่าช่วง ทังนี
E E ผู้เช่าช่วงตกลงทีจะเช่าช่วงทรัพย์สินทีเช่า
ช่วงเพือประกอบธุรกิจโรงแรมฮิลตัน พัทยาต่อไปจนกว่าจะสามารถหาผู้เช่าช่วงราย
อืนมาเช่าช่วงทรัพย์สินทีเช่าช่วงต่อไปได้ โดยทีกองทรัสต์และผู้เช่าช่วงจะร่ วมกัน
กําหนดเงือนไขของการเช่าช่วงทีต่อออกไป แต่ทงนี
ั E E ระยะเวลาการเช่าทีต่อออกไป
ดังกล่าวจะไม่เกิน 180 วันนับจากวันทีครบกําหนดระยะเวลาการเช่า โดยให้ ถือว่าผู้
เช่าช่วงไม่มีหน้ าทีทีจะเช่าช่วงทรัพย์สนิ ทีเช่าช่วงต่อไปภายหลังระยะเวลาดังกล่าว
(4) อนึง ไม่ว่าในกรณี ใด ๆ หากผู้เช่าช่วงมีข้อจํากัดทางกฎหมายหรื อพ้ นวิสยั โดยไม่
สามารถเช่าช่วงทรัพย์สินทีเช่าช่วงเพือประกอบธุรกิจโรงแรมฮิลตัน พัทยาต่อไปได้
เลย คู่สญ
ั ญาตกลงว่าผู้เช่าช่วงจะไม่เช่าช่วงทรัพย์สินทีเช่าช่วงต่อไปในระหว่าง
ระยะเวลาทีกองทรัสต์หาผู้เช่าช่วงรายอืนมาเช่าช่วงทรัพย์สินทีเช่าช่วงโดยไม่ถือ
เป็ นเหตุผิดนัดผิดสัญญาของผู้เช่าช่วง
ค่ าเช่ า

เว้ นแต่กรณี ทีมีการเลือนการชําระค่าเช่าและการยกเว้ นค่าเช่าอันเนืองมาจากเหตุสดุ วิสยั
หรื อการเลือนชําระค่าเช่ากรณีปรับปรุ งหรื อซ่อมแซมใหญ่ (Renovation) ตามทีกําหนดไว้ ใน
สัญ ญาฉบับนี E ผู้เช่าช่วงตกลงชํ าระค่าเช่าให้ แก่กองทรัสต์ ตามข้ อกํ าหนดและเงือนไขของ
สัญญาฉบับนี E โดยค่าเช่าภายใต้ สญ
ั ญาฉบับนี Eประกอบด้ วยค่าเช่า 2 ส่วน ได้ แก่ ค่าเช่าคงที
และค่าเช่าแปรผัน โดยใช้ หลักเกณฑ์คํานวณตามระยะเวลาการเช่าจริ ง โดยใช้ วิธีการคํานวณ
ซึงมีรายละเอียดดังต่อไปนี E

1. การคํานวณค่ าเช่ าตัง1 แต่ วันทีสัญญาฉบับนีม1 ีผลใช้ บังคับจนถึงสิน1 ปี 2560
1.1 ค่ าเช่ าคงที (Fixed Rent)
ผู้เช่าช่วงตกลงทีจะชําระค่าเช่าคงทีภายใน 45 วันนับจากวันสิ Eนไตรมาส โดยใช้
หลักเกณฑ์คํานวณตามระยะเวลาการเช่าจริ งสําหรับช่วงเวลาตังแต่
E วนั ทีสัญญา
ฉบับนีมE ีผลใช้ บงั คับถึงวันที 31 ธันวาคม 2560 โดยค่าเช่าคงทีต่อปี ของปี 2560
คํานวณจากค่าเช่าคงทีต่อปี ของปี 2561 ปรับลดด้ วยอัตราร้ อยละ 3.5 ต่อปี โดย
แบ่ งชํ าระจํ า นวนเท่ า ๆ กัน ในแต่ ล ะไตรมาส ยกเว้ น ไตรมาสแรกของการเริ ม
ระยะเวลาการเช่าตามสัญญาฉบับนี E ให้ ใช้ หลักเกณฑ์คํานวณตามระยะเวลาการ
เช่าจริ ง โดยไตรมาสแรกของการเริ มระยะเวลาการเช่าจะคิดตามอัตราส่วนของ
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จํานวนวัน จากค่าเช่าคงทีรายไตรมาส หารด้ วยจํานวนวันในไตรมาสนันE ๆ คูณ
ด้ วยจํานวนวันนับจากวันทีสัญญาฉบับนี Eมีผลใช้ บงั คับจนถึงวันทีสิ Eนไตรมาส
1.2 ค่ าเช่ าแปรผัน (Variable Rent)
ผู้เช่าช่วงตกลงทีจะชําระค่าเช่าแปรผันภายใน 45 วันนับจากวันสิ Eนไตรมาส โดยใช้
หลักเกณฑ์คํานวณตามระยะเวลาการเช่าจริ งสําหรับช่วงเวลาตังแต่
E วนั ทีสัญญา
ฉบับนี Eมีผลใช้ บงั คับถึงวันที 31 ธันวาคม 2560 โดยใช้ วิธีการคํานวณทีกําหนดใน
ข้ อ 2.2 ด้ านล่างนี E
2. การคํานวณค่ าเช่ าในกรณีทีมีการต่ ออายุสัญญาเช่ าช่ วง ตัง1 แต่ วันที 1 มกราคม
2561 จนถึงวันที 31 ธันวาคม 2563
2.1 ค่ าเช่ าคงที (Fixed Rent)
ผู้เช่าช่วงตกลงจะชํ าระค่าเช่าคงทีภายใน 45 วันนับจากวันสิ Eนไตรมาส โดยใช้
หลัก เกณฑ์ คํ า นวณตามระยะเวลาการเช่ า จริ ง สํ า หรั บ ช่ ว งเวลาตังE แต่ วัน ที 1
มกราคม 2561 จนถึงวันที 31 ธันวาคม 2563 ในอัตราต่อปี ตามทีระบุในตาราง
ด้ านล่าง โดยแบ่งชําระเป็ นจํานวนเท่า ๆ กันในแต่ละไตรมาส
ปี

ค่ าเช่ าคงทีรายปี (บาท)

2561

199,500,000

2562

206,482,500

2563

213,709,388

2.2 ค่ าเช่ าแปรผัน (Variable Rent)
ผู้เช่าช่วงตกลงทีจะชําระค่าเช่าแปรผันภายใน 45 วันนับจากวันสิ Eนไตรมาส โดยใช้
หลัก เกณฑ์ คํ า นวณตามระยะเวลาการเช่ า จริ ง สํา หรั บ ช่ ว งเวลาตังE แต่ วัน ที 1
มกราคม 2561 จนถึงวันที 31 ธันวาคม 2563 โดยจะคํานวณโดยใช้ เกณฑ์ ยอด
สะสม กล่าวคือ ในรอบปี บัญชีใด ๆ ค่าเช่าแปรผันของไตรมาสปั จจุบนั คํานวณ
จาก ค่าเช่าแปรผันสะสม ณ วันทีสิ Eนสุดไตรมาสปั จจุบัน หักด้ วย ค่าเช่าแปรผัน
สะสม ณ วัน ที สิ Eนสุด ไตรมาสที แล้ ว ของปี เดี ยวกัน โดยค่าเช่ าแปรผัน ดังกล่า ว
คํานวณได้ ดงั นี E
ค่าเช่าแปรผัน = ร้ อยละ 90 x ( ก – ข – ค – ง )
โดยที
ก = รายได้ รวมจากการประกอบธุรกิจโรงแรมฮิลตัน พัทยา ทังทางตรงและ
E
ทางอ้ อมในรอบไตรมาสสะสมนันE ทังE นี E ไม่รวมถึงภาษี มูลค่าเพิม ภาษี
ธุ รกิ จ เฉพาะ หรื อ ภาษี อื นใดในทํ า นองเดี ย วกัน ค่ า บริ ก าร (Service
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Charge) ที เรี ย กเก็ บ จากผู้รั บ บริ ก าร รายได้ หรื อ เงิ น ที ได้ รั บ จากการ
จําหน่ายทรัพย์สิน ค่าสินไหมทดแทนทีได้ รับจากการประกันภัย (ยกเว้ น
ค่าสินไหมทดแทนซึงได้ รับจากการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business
Interruption Insurance)) เงิ น ค่ า ทดแทนการเวนคื น อสังหาริ ม ทรั พ ย์
และดอกเบี Eยรับ
ข = ต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายรวมจากการประกอบธุรกิจโรงแรมฮิลตัน พัทยา ใน
รอบไตรมาสสะสมนันE ได้ แก่ ต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายอาหาร และเครื องดืม
ต้ น ทุ น วัต ถุดิ บ และของใช้ ในการดํ า เนิ น งาน (Operating Supplies)
ต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายในการจัดหาอุปกรณ์ทีใช้ ในการดําเนินงานทดแทน
ของเดิมหรื อเพิมเติม ต้ นทุนเงินเดือน ค่าแรง และผลประโยชน์อืนทีจ่าย
ให้ แก่ ลูกจ้ างและพนักงาน ต้ น ทุน และค่าใช้ จ่ายฝึ กอบรมลูก จ้ างและ
พนัก งาน ต้ น ทุน และค่ า ใช้ จ่ า ยด้ า นการโฆษณาและประชาสัม พัน ธ์
ต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายในการบํารุ งรักษา ซ่อมแซม และตกแต่งโรงแรมฮิล
ตัน พัทยา ให้ อยู่ในสภาพดี ค่าเบี Eยประกันภัย ค่าภาษี และค่าธรรมเนียม
ต่าง ๆ (ยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบคุ คล) ค่าธรรมเนียมในการบริ หารงานและ
ค่า ใช้ จ่ า ยที ผู้บ ริ ห ารโรงแรมฮิ ล ตัน พัท ยา เรี ย กเก็ บ และต้ น ทุน และ
ค่า ใช้ จ่ า ยอื น ๆ ในการดํ า เนิ น งานและประกอบธุ ร กิ จ โรงแรมฮิ ล ตัน
พัทยา ทังนี
E E ไม่รวมถึงภาษี มลู ค่าเพิม ภาษี ธุรกิจเฉพาะ หรื อภาษี อืนใดใน
ทํานองเดียวกัน และค่าใช้ จ่ายทีเกิดจากการซ่อมแซมโดยใช้ เงินทุนทีกัน
ไว้ ในอดีตของซีพีเอ็นพัทยาในฐานะเจ้ าของทรัพย์สินเดิม และดอกเบี Eย
จ่ า ย ค่ า ธรรมเนี ย มที เกี ยวกับ การกู้ยื ม เงิ น หรื อ การจัด หาเงิ น ที ไม่ ใ ช่
ค่าธรรมเนียมในการทําธุรกรรมทางการเงินทีเกียวข้ องกับการประกอบ
ธุรกิจโรงแรมฮิลตัน พัทยา
ค = เงินสํารองสําหรับการซ่อมแซม ปรับปรุ ง จัดหาเพือทดแทนหรื อจัดหา
เพิ มเติ ม เฟอร์ นิ เจอร์ อุป กรณ์ และพาหนะต่ า ง ๆ ของโรงแรมฮิ ล ตัน
พัท ยา (FF&E Reserve Deduction) ตามที ระบุในสัญ ญาจ้ า งบริ ห าร
โรงแรมฮิลตัน พัทยา ซึงทําระหว่างผู้เช่าช่วงกับผู้บริ หารโรงแรมฮิลตัน
พัทยา
ง = ค่าเช่าคงทีในรอบไตรมาสสะสมนันE ตามทีกําหนดไว้ ในข้ อ 1.1 ข้ อ 2.1
(แล้ วแต่กรณี) บวกด้ วยค่าเช่าตามสัญญาเช่าสังหาริ มทรัพย์
หากค่าเช่าแปรผันสะสม ณ วันทีสิ Eนสุดไตรมาสปั จจุบันทีคํานวณตามสูตรดังกล่าวมี
จํานวนน้ อยกว่าศูนย์ ให้ ถือว่าค่าเช่าแปรผันดังกล่าวเท่ากับศูนย์ และหาก ค่าเช่าแปรผัน
สะสม ณ วันทีสิ Eนสุดไตรมาสปั จจุบนั ทีคํานวณตามสูตรดังกล่าวมีจํานวนเกินกว่าร้ อยละ
50 ของค่าเช่าคงทีสะสม ณ วันทีสิ Eนสุดไตรมาสปั จจุบนั ค่าเช่าแปรผันดังกล่าวจะถูก
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ปรับลดให้ มีจํานวนร้ อยละ 50 ของค่าเช่าคงทีสะสม ณ วันทีสิ EนสุดไตรมาสนันE ๆ
ทังE นี E หากค่ า เช่ าแปรผัน สะสม ณ วัน ที สิ นE สุด ไตรมาสที แล้ ว ที ผู้เช่ า ช่ ว งได้ ชํ า ระแก่
กองทรัสต์ มีจํานวนมากกว่าค่าเช่าแปรผันสะสม ณ วันทีสิ Eนสุดไตรมาสปั จจุบนั ทีผู้เช่า
ช่วงควรจะชํ าระตามผลลัพธ์ ทีได้ จากการคํานวณตามสูตรในข้ อ 2.2 ตามข้ อมูลทาง
การเงินของผู้เช่าช่วงทีปรากฏในรายงานทางการเงินทีจัดทําโดยผู้เช่าช่วงสําหรับการ
คํานวณค่าเช่าแปรผันรายไตรมาส กองทรัสต์ตกลงจะนําค่าเช่าแปรผันในส่วนทีได้ รับ
ชําระเงินไว้ เกินดังกล่าวไปหักกลบกับค่าเช่าแปรผันของไตรมาสถัดไปทีกองทรัสต์มีสทิ ธิ
ได้ รับจากผู้เช่าช่วงจนกระทังยอดค่าเช่าแปรผันดังกล่าวทีกองทรัส ต์ รับชํ าระเกิ นจะ
คงเหลือเป็ นศูนย์ อย่างไรก็ดี ในไตรมาสสุดท้ าย กองทรัสต์ตกลงจะนํายอดคงเหลือของ
ค่าเช่าแปรผันทีกองทรัสต์ได้ รับชําระเกินทังหมดที
E
เหลืออยู่ดงั กล่าวไปหักกลบกับค่าเช่า
คงทีของไตรมาสสุดท้ ายทีกองทรัสต์ มีสิทธิ ได้ รับจากผู้เช่าช่วง อย่างไรก็ดี หากค่าเช่า
คงทีในไตรมาสสุดท้ ายมีจํานวนเงินน้ อยกว่าค่าเช่าแปรผันทีกองทรัสต์ได้ รับชําระเกิน
ทังหมดที
E
เหลืออยู่ กองทรัสต์ตกลงจะนําเงินค่าเช่าแปรผันทีได้ รับไว้ เกินทังหมดคื
E
นให้ แก่
ผู้เช่าช่วงภายใน 15 วัน นับจากวันทีผู้สอบบัญชีรับรองรายงานทางการเงินสําหรับรอบปี
บัญชีของผู้เช่าช่วง
นอกจากนี E หากค่ า เช่ า แปรผัน ที กองทรั ส ต์ ได้ รั บ สํ า หรั บ รอบปี บัญ ชี ใด ๆ มี จํ า นวน
มากกว่าหรื อน้ อยกว่าค่าเช่าแปรผันสําหรับรอบปี บัญชีเดียวกันทีกองทรัสต์ควรจะได้ รับ
ตามผลลัพธ์ทีได้ จากการคํานวณตามสูตรในข้ อ 2.2 ตามข้ อมูลทางการเงินของผู้เช่าช่วง
ทีปรากฏในรายงานทางการเงินทีรับรองโดยผู้สอบบัญชีของผู้เช่าช่วงสําหรับปรับปรุงค่า
เช่าแปรผันประจํารอบปี บัญชี กองทรัสต์จะชําระคืนค่าเช่าทีได้ รับไว้ เกิน หรื อผู้เช่าช่วงจะ
จ่ายชํ าระค่าเช่าทีชําระไว้ ขาด (แล้ วแต่กรณี ) ภายใน 15 วัน นับจากวันทีผู้สอบบัญ ชี
รับรองรายงานทางการเงินสําหรับรอบปี บัญชีของผู้เช่าช่วง
3. การคํานวณค่ าเช่ าในกรณีทีมีการต่ ออายุสัญญาเช่ าช่ วงครัง1 ทีสองและครัง1 ทีสาม
เมือสัญญาเช่ าช่ วงฉบับต่ ออายุฉบับแรกครบกําหนด
ในกรณี ที มีก ารต่อ อายุส ัญ ญาเช่า ช่วงเมื อสัญ ญาเช่ าช่วงฉบับ ต่ออายุฉบับ แรกครบ
กําหนด คูส่ ญ
ั ญาตกลงให้ คา่ เช่าคงทีสําหรับสัญญาเช่าช่วงฉบับต่ออายุครังE ที 2 (วันที 1
มกราคม 2564 ถึงวัน ที 31 ธัน วาคม 2566) และสัญ ญาเช่าช่วงฉบับต่ออายุค รังE ที 3
(วันที 1 มกราคม 2567 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2569) มีรายละเอียดดังต่อไปนี E
3.1 ค่ าเช่ าคงที (Fixed Rent)
ผู้เช่าช่วงตกลงจะชํ าระค่าเช่าคงทีภายใน 45 วันนับจากวันสิ Eนไตรมาส โดยใช้
หลัก เกณฑ์ คํ า นวณตามระยะเวลาการเช่ า จริ ง สํ า หรั บ ช่ ว งเวลาตังE แต่ วัน ที 1
มกราคม 2564 จนถึงวันที 31 ธันวาคม 2569 ในอัตราต่อปี ตามทีระบุในตาราง
ด้ านล่าง โดยแบ่งชําระเป็ นจํานวนเท่า ๆ กันในแต่ละไตรมาส
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ปี

ค่ าเช่ าคงทีรายปี (บาท)

2564

221,189,216

2565

228,930,839

2566

236,943,418

2567

245,236,438

2568

253,819,713

2569

262,703,403

3.2 ค่ าเช่ าแปรผัน (Variable Rent)
ผู้เช่าช่วงตกลงจะชําระค่าเช่าแปรผันภายใน 45 วันนับจากวันสิ Eนไตรมาส โดยใช้
หลัก เกณฑ์ คํ า นวณตามระยะเวลาการเช่ า จริ ง สํา หรั บ ช่ ว งเวลาตังE แต่ วัน ที 1
มกราคม 2564 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2569 โดยใช้ วิธีการคํานวณทีกําหนดในข้ อ
2.2
อนึง ในกรณีทีข้ อกําหนดของกฎเกณฑ์ทางกฎหมายหลักทรัพย์ทีเกียวข้ องกับการ
ชําระค่าเช่าคงที และ/หรื อค่าเช่าแปรผันมีการแก้ ไขหรื อเปลียนแปลงไป กองทรัสต์
และผู้เช่าช่วงตกลงจะพิจารณาและหารื อข้ อกําหนดและเงือนไขเกียวกับการชําระ
ค่าเช่าคงที และ/หรื อค่าเช่าแปรผัน ต่อไป
ในกรณี ที ผู้เช่ าช่ วงไม่มี ค วามสามารถในการชํ า ระค่าเช่ าได้ เต็ ม จํ านวนเมื อถึ ง
กําหนดชําระแล้ ว ให้ ถือว่าค่าเช่าในจํานวนทีกองทรัสต์ไม่ได้ รับชําระเป็ นค่าเช่าค้ าง
ชําระ (Accrued Rental Revenue) และให้ ผ้ ูเช่าช่วงชํ าระค่าเช่าค้ างชํ าระให้ แก่
กองทรัสต์ ภายใน 30 วันนับจากวันทีถึงกํ าหนดชํ าระ อนึง การค้ างชําระค่าเช่า
ดังกล่าว ผู้เช่าช่วงจะต้ องชําระดอกเบียE จากการผิดนัดในอัตราร้ อยละ 15 ต่อปี
โดยคํานวณตามจํ านวนเงินทีค้ างชํ าระและจํ านวนวันนับตังE แต่วันทีถึงกํ าหนด
ชําระจนถึงวันทีชําระเสร็ จสิ Eน เว้ นแต่การค้ างชําระค่าเช่าครังE แรกต่อปี และผู้เช่าช่วง
ได้ ชําระค่าเช่าค้ างชําระดังกล่าวแล้ วภายใน 30 วันนับจากวันทีถึงกําหนดชําระ
ทังนี
E E หากผู้เช่าช่วงชําระค่าเช่าค้ างชําระครังE แรกต่อปี เกินกําหนดระยะเวลา 30 วัน
ดังกล่าว ผู้เช่าช่วงจะต้ องชําระดอกเบียE จากการผิดนัดในอัตราร้ อยละ 15 ต่อปี
โดยคํานวณตามจํ านวนเงินทีค้ างชํ าระและจํ านวนวันนับตังE แต่วันทีถึงกํ าหนด
ชําระจนถึงวันทีชําระเสร็ จสิ Eน ทังนี
E E เงือนไขดังกล่าวในวรรคนี Eไม่ใช้ บงั คับกับกรณี
การเลื อนการชํ า ระค่ า เช่ า หรื อ การยกเว้ นค่ า เช่ า บางส่ ว นหรื อ ทั งE หมดอั น
เนืองมาจากเหตุสดุ วิสยั หรื อการเลือนการชําระค่าเช่าในเดือนทีมีปรับปรุ งหรื อ
ซ่อมแซมใหญ่ (Renovation)
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การเลือนการชําระค่ า ในกรณีทีเกิดเหตุการณ์ ใดเหตุการณ์หนึงดังต่อไปนี Eในระหว่างไตรมาสใด กองทรัสต์ยินยอม
เช่ าอันเนืองมาจาก
ให้ ผ้ เู ช่าช่วงเลือนชําระค่าเช่าบางส่วนหรื อทังหมดในระหว่
E
างไตรมาสนันE โดยไม่ถือเป็ นเหตุผิด
เหตุสุดวิสัย
นัดผิดสัญญาโดยฝ่ ายผู้เช่าช่วง ทังนี
E E ผู้เช่าช่วงยังคงมีหน้ าทีในการชําระค่าเช่าส่วนทียังคงมี
ความสามารถในการชําระ (“ค่ าเช่ าส่ วนทีมีความสามารถในการชําระ”) (ถ้ ามี) สําหรับ
ไตรมาสนันตามหลั
E
กเกณฑ์การคํานวณทีกําหนดไว้ ในสัญญาฉบับนี E
1. ในกรณี ที (1) เกิดเหตุสดุ วิสยั ทีมีผลกระทบต่อทรัพย์ สินทีเช่าช่วงโดยตรงหรื อบริ เวณ
ใกล้ เคียงกับสถานทีตังE ของทรัพ ย์ สินทีเช่าช่วง ซึงไม่อาจป้องกันได้ ถึงแม้ ว่าบุคคลที
ประสบหรื อใกล้ จะประสบเหตุนนจะได้
ัE
ใช้ ความระมัดระวังตามสมควรดังเช่นบุคคลทัวไป
จะทํ า ได้ ในฐานะและภาวะเช่ น นันE เช่ น อัค คี ภัย นํ าE ท่ว ม แผ่น ดิ น ไหว อุบัติ เหตุที ไม่
สามารถหลีกเลียงได้ และ (2) ส่งผลต่อการดําเนินกิจการโรงแรมฮิลตัน พัทยา ไม่ว่าจะ
ในเดือนทีเกิดเหตุสดุ วิสยั หรื อมีผลต่อเนืองในระยะเวลาต่อมา และ (3) ทําให้ รายได้ ค่า
ห้ องพักเฉลียต่อเดือนของโรงแรมฮิลตัน พัทยา ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ตํากว่ารายได้
ค่า ห้ อ งพัก เฉลียต่ อ เดื อ นสํ าหรั บ ช่ วงระยะเวลาเดี ย วกัน ในปี ก่ อ นหน้ า เท่า กับ หรื อ
มากกว่า ร้ อยละ 20 แต่ไม่ถึงร้ อยละ 50
2. ในกรณีที (1) เกิดเหตุสดุ วิสยั ไม่ว่าในประเทศหรื อต่างประเทศ ซึงไม่ได้ มีผลกระทบต่อ
ทรัพย์สนิ ทีเช่าช่วงโดยตรงหรื อบริ เวณใกล้ เคียงกับสถานทีตังของทรั
E
พย์สนิ ทีเช่าช่วง เช่น
การบัญญัติกฎหมายหรื อการดําเนินการอืนใดของรัฐ สงคราม ข้ อจํากัดทางกฎหมาย
จลาจล การก่อการร้ าย โรคระบาด หรื อสาเหตุใด ๆ ทีมีผลทํานองเดียวกันซึงคู่สญ
ั ญาที
ได้ รับผลกระทบไม่อาจควบคุมได้ และ (2) ส่งผลต่อการดําเนินกิ จการโรงแรมฮิลตัน
พัทยา ไม่ว่าจะในเดือนทีเกิดเหตุสดุ วิสยั หรื อมีผลต่อเนืองในระยะเวลาต่อมา และ (3)
ทําให้
(ก) รายได้ ค่าห้ องพักเฉลียต่อเดือนในช่วงระยะเวลาดังกล่าวของโรงแรมฮิลตัน พัทยา
ลดลงตํากว่ารายได้ คา่ ห้ องพักเฉลียต่อเดือนสําหรับช่วงระยะเวลาเดียวกันในปี ก่อน
หน้ า เท่ากับ หรื อมากกว่า ร้ อยละ 20 แต่ไม่ถึงร้ อยละ 50 และ
(ข) รายได้ เฉลียต่อห้ องของโรงแรมและรี สอร์ ตทีอยู่ในกลุ่มการแข่งขันทีมีมาตรฐาน
เดี ย วกัน ในเมื อ งพัท ยา ลดลงตํ ากว่ารายได้ เฉลียต่อ ห้ องสํา หรั บ ช่ว งระยะเวลา
เดี ยวกันของโรงแรมและรี สอร์ ตที อยู่ในกลุ่มดังกล่าวในปี ก่อนหน้ า เท่ากับ หรื อ
มากกว่า ร้ อยละ 15 (ถ้ ามี)
3. ในกรณีที (1) เกิดเหตุสดุ วิสยั ไม่ว่าในประเทศหรื อต่างประเทศ ซึงไม่ได้ มีผลกระทบต่อ
ทรัพย์สนิ ทีเช่าช่วงโดยตรงหรื อบริ เวณใกล้ เคียงกับสถานทีตังของทรั
E
พย์สนิ ทีเช่าช่วง เช่น
การบัญญัติกฎหมายหรื อการดําเนินการอืนใดของรัฐ สงคราม ข้ อจํากัดทางกฎหมาย
จลาจล การก่อการร้ าย โรคระบาด หรื อสาเหตุใด ๆ ทีมีผลทํานองเดียวกันซึงคู่สญ
ั ญาที
ได้ รับผลกระทบไม่อาจควบคุมได้ และ (2) ส่งผลต่อการดําเนินกิ จการโรงแรมฮิลตัน
พัทยา ไม่ว่าจะในเดือนทีเกิดเหตุสดุ วิสยั หรื อมีผลต่อเนืองในระยะเวลาต่อมา และ (3)
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ทําให้
(ก) รายได้ ค่าห้ องพักเฉลียต่อเดือนในช่วงระยะเวลาดังกล่าวของโรงแรมฮิลตัน พัทยา
ลดลงตํากว่ารายได้ คา่ ห้ องพักเฉลียต่อเดือนสําหรับช่วงระยะเวลาเดียวกันในปี ก่อน
หน้ า เท่ากับ หรื อมากกว่า ร้ อยละ 50 และ
(ข) รายได้ เฉลียต่อห้ องของโรงแรมและรี สอร์ ตทีอยู่ในกลุ่มการแข่งขันทีมีมาตรฐาน
เดี ย วกัน ในเมื อ งพัท ยา ลดลงตํ ากว่ารายได้ เฉลียต่อ ห้ องสํา หรั บ ช่ว งระยะเวลา
เดี ยวกันของโรงแรมและรี สอร์ ตที อยู่ในกลุ่มดังกล่าวในปี ก่อนหน้ า เท่ากับ หรื อ
มากกว่า ร้ อยละ 15 แต่ไม่ถึงร้ อยละ 30 (ถ้ ามี)
ทังนี
E E ในกรณีทีทรัพย์สนิ ทีเช่าช่วงได้ รับผลกระทบจากเหตุสดุ วิสยั ในช่วงระยะเวลาเดียวกันใน
ปี ก่อนหน้ าด้ วยเช่นกัน ให้ นํารายได้ ค่าห้ องพักเฉลียต่อเดือนของโรงแรมฮิลตัน พัทยา หรื อ
รายได้ เฉลียต่อห้ องของโรงแรมและรี สอร์ ตทีอยู่ในกลุม่ การแข่งขันทีมีมาตรฐานเดียวกันใน
เมืองพัทยา (แล้ วแต่กรณี) ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวของปี ปั จจุบนั เทียบกับค่าเฉลียในช่วง
ระยะเวลาเดีย วกันของปี ล่าสุดก่อ นหน้ าปี ดังกล่าว ซึงเป็ นปี ทีทรัพ ย์ สิน ทีเช่าช่วงไม่ได้ รับ
ผลกระทบจากเหตุสดุ วิสยั หรื อการปิ ดปรับปรุ งหรื อซ่อมแซมใหญ่ (Renovation) ใด ๆ เพือ
ประโยชน์ในการพิจารณาตามกรณีตา่ ง ๆ ข้ างต้ นแทน
นอกจากนี E ผู้เช่าช่วงจะต้ องใช้ ความพยายามโดยสุจริ ตในการหารายได้ เฉลียต่อห้ องของ
โรงแรมและรี สอร์ ตทีอยูใ่ นกลุม่ การแข่งขันทีมีมาตรฐานเดียวกันในเมืองพัทยา เพือประโยชน์
ในการพิจารณาว่าได้ มีเหตุสดุ วิสยั เกิดขึ Eนหรื อไม่ โดยในกรณีทีไม่สามารถหารายได้ เฉลียต่อ
ห้ องของโรงแรมและรี สอร์ ตทีอยูใ่ นกลุม่ การแข่งขันทีมีมาตรฐานเดียวกันในเมืองพัทยาในช่วง
ระยะเวลาเดียวกันของปี ล่าสุดก่อนหน้ าได้ หรื อไม่สามารถหารายได้ คา่ ห้ องพักเฉลียต่อเดือน
ทีนํามาใช้ ในการอ้ างอิงในช่วงระยะเวลาเดียวกันของปี ล่าสุดก่อนหน้ าได้ กองทรัสต์และผู้เช่า
ช่ วงจะตกลงร่ ว มกัน ในการใช้ ข้ อ มูล ที เป็ นมาตรฐาน หลัก เกณฑ์ หรื อ อัต ราส่ว นอื นใดที
สามารถหาได้ จ ากธุรกิ จ โรงแรมทัวไปมาเป็ นหลัก เกณฑ์ ในการพิ จ ารณาแทน อนึง หาก
คูส่ ญ
ั ญาไม่สามารถตกลงกันได้ ให้ พิจารณาจากรายได้ ค่าห้ องพักเฉลียต่อเดือนของโรงแรม
ฮิ ล ตัน พัทยาเป็ นหลัก และในกรณี ทีกองทรัส ต์ แ ละผู้เช่ าช่ วงกํ า หนดโรงแรมในกลุ่ม การ
แข่งขันทีมีมาตรฐานเดียวกันในเมืองพัทยามากกว่าหนึงแห่ง ให้ คํานวณรายได้ เฉลียต่อห้ อง
ของกลุม่ การแข่งขัน โดยอาศัยค่าเฉลีย (Simple Average) ของรายได้ เฉลียต่อห้ องของแต่ละ
โรงแรมและรี สอร์ ตทีอยูใ่ นกลุม่ ดังกล่าว
การยกเว้ นค่ าเช่ าอัน
เนืองมาจากเหตุ
สุดวิสัย

ในกรณีทีเกิดเหตุการณ์ ใดเหตุการณ์หนึงดังต่อไปนี Eในระหว่างไตรมาสใด กองทรัสต์ยินยอม
ยกเว้ นค่าเช่าบางส่วนหรื อทังE หมดในระหว่างไตรมาสนันE ให้ แก่ผ้ ูเช่าช่วง โดยผู้เช่าช่วงไม่
จําเป็ นต้ องชําระค่าเช่าบางส่วนหรื อทังหมดของช่
E
วงระยะเวลานันE โดยไม่ถือเป็ นเหตุผิดนัดผิด
สัญ ญาโดยฝ่ ายผู้เช่ าช่ ว ง อย่า งไรก็ ดี ผู้เช่า ช่ วงยังคงมี ห น้ าที ในการชํ าระค่าเช่ า ส่วนที มี
ความสามารถในการชําระ (ถ้ ามี) ในระหว่างไตรมาสนันตามหลั
E
กเกณฑ์การคํานวณทีกําหนด
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ไว้ ในสัญญาฉบับนี E
1. ในกรณี ที (1) เกิดเหตุสดุ วิสยั ทีมีผลกระทบต่อทรัพย์ สินทีเช่าช่วงโดยตรงหรื อบริ เวณ
ใกล้ เคียงกับสถานทีตังE ของทรัพ ย์ สินทีเช่าช่วง ซึงไม่อาจป้องกันได้ ถึงแม้ ว่าบุคคลที
ประสบหรื อใกล้ จะประสบเหตุนนจะได้
ัE
ใช้ ความระมัดระวังตามสมควรดังเช่นบุคคลทัวไป
จะทํ า ได้ ในฐานะและภาวะเช่ น นันE เช่ น อัค คี ภัย นํ าE ท่ว ม แผ่น ดิ น ไหว อุบัติ เหตุที ไม่
สามารถหลีกเลียงได้ และ (2) ส่งผลต่อการดําเนินกิจการโรงแรมฮิลตัน พัทยา ไม่ว่าจะ
ในเดือนทีเกิดเหตุสดุ วิสยั หรื อมีผลต่อเนืองในระยะเวลาต่อมา และ (3) ทําให้ รายได้ ค่า
ห้ องพักเฉลียต่อเดือนของโรงแรมฮิลตัน พัทยา ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ตํากว่ารายได้
ค่า ห้ อ งพัก เฉลียต่ อ เดื อ นสํ าหรั บ ช่ วงระยะเวลาเดี ย วกัน ในปี ก่ อ นหน้ า เท่า กับ หรื อ
มากกว่า ร้ อยละ 50
2. ในกรณีที (1) เกิดเหตุสดุ วิสยั ไม่ว่าในประเทศหรื อต่างประเทศ ซึงไม่ได้ มีผลกระทบต่อ
ทรัพย์สนิ ทีเช่าช่วงโดยตรงหรื อบริ เวณใกล้ เคียงกับสถานทีตังของทรั
E
พย์สนิ ทีเช่าช่วง เช่น
การบัญญัติกฎหมายหรื อการดําเนินการอืนใดของรัฐ สงคราม ข้ อจํากัดทางกฎหมาย
จลาจล การก่อการร้ าย โรคระบาด หรื อสาเหตุใด ๆ ทีมีผลทํานองเดียวกันซึงคู่สญ
ั ญาที
ได้ รับผลกระทบไม่อาจควบคุมได้ และ (2) ส่งผลต่อการดําเนินกิ จการโรงแรมฮิลตัน
พัทยา ไม่ว่าจะในเดือนทีเกิดเหตุสดุ วิสยั หรื อมีผลต่อเนืองในระยะเวลาต่อมา และ (3)
ทําให้
(ก) รายได้ ค่าห้ องพักเฉลียต่อเดือนในช่วงระยะเวลาดังกล่าวของโรงแรมฮิลตัน พัทยา
ลดลงตํากว่ารายได้ คา่ ห้ องพักเฉลียต่อเดือนสําหรับช่วงระยะเวลาเดียวกันในปี ก่อน
หน้ า เท่ากับ หรื อมากกว่า ร้ อยละ 50 และ
(ข) รายได้ เฉลียต่อห้ องของโรงแรมและรี สอร์ ตทีอยู่ในกลุ่มการแข่งขันทีมีมาตรฐาน
เดี ย วกัน ในเมื อ งพัท ยา ลดลงตํ ากว่ารายได้ เฉลียต่อ ห้ องสํา หรั บ ช่ว งระยะเวลา
เดี ยวกันของโรงแรมและรี สอร์ ตที อยู่ในกลุ่มดังกล่าวในปี ก่อนหน้ า เท่ากับ หรื อ
มากกว่า ร้ อยละ 30 (ถ้ ามี)
ทังนี
E E ในกรณีทีทรัพย์สนิ ทีเช่าช่วงได้ รับผลกระทบจากเหตุสดุ วิสยั ในช่วงระยะเวลาเดียวกันใน
ปี ก่อนหน้ าด้ วยเช่นกัน ให้ นํารายได้ ค่าห้ องพักเฉลียต่อเดือนของโรงแรมฮิลตัน พัทยา หรื อ
รายได้ เฉลียต่อห้ องของโรงแรมและรี สอร์ ตทีอยู่ในกลุม่ การแข่งขันทีมีมาตรฐานเดียวกันใน
เมืองพัทยา (แล้ วแต่กรณี) ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวของปี ปั จจุบนั เทียบกับค่าเฉลียในช่วง
ระยะเวลาเดีย วกันของปี ล่าสุดก่อ นหน้ าปี ดังกล่าว ซึงเป็ นปี ทีทรัพ ย์ สิน ทีเช่าช่วงไม่ได้ รับ
ผลกระทบจากเหตุสดุ วิสยั หรื อการปิ ดปรับปรุ งหรื อซ่อมแซมใหญ่ (Renovation) ใด ๆ เพือ
ประโยชน์ในการพิจารณาตามกรณีตา่ ง ๆ ข้ างต้ นแทน
นอกจากนี E ผู้เช่าช่วงจะต้ องใช้ ความพยายามโดยสุจริ ตในการหารายได้ เฉลียต่อห้ องของ
โรงแรมและรี สอร์ ตทีอยูใ่ นกลุม่ การแข่งขันทีมีมาตรฐานเดียวกันในเมืองพัทยา เพือประโยชน์
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ในการพิจารณาว่าได้ มีเหตุสดุ วิสยั เกิดขึ Eนหรื อไม่ โดยในกรณีทีไม่สามารถหารายได้ เฉลียต่อ
ห้ องของโรงแรมและรี สอร์ ตทีอยูใ่ นกลุม่ การแข่งขันทีมีมาตรฐานเดียวกันในเมืองพัทยาในช่วง
ระยะเวลาเดียวกันของปี ล่าสุดก่อนหน้ าได้ หรื อไม่สามารถหารายได้ คา่ ห้ องพักเฉลียต่อเดือน
ทีนํามาใช้ ในการอ้ างอิงในช่วงระยะเวลาเดียวกันของปี ล่าสุดก่อนหน้ าได้ กองทรัสต์และผู้เช่า
ช่ วงจะตกลงร่ ว มกัน ในการใช้ ข้ อ มูล ที เป็ นมาตรฐาน หลัก เกณฑ์ หรื อ อัต ราส่ว นอื นใดที
สามารถหาได้ จ ากธุรกิ จ โรงแรมทัวไปมาเป็ นหลัก เกณฑ์ ในการพิ จ ารณาแทน อนึง หาก
คูส่ ญ
ั ญาไม่สามารถตกลงกันได้ ให้ พิจารณาจากรายได้ ค่าห้ องพักเฉลียต่อเดือนของโรงแรม
ฮิ ลตัน พัท ยา เป็ นหลัก และในกรณี ทีกองทรั สต์ และผู้เช่าช่วงกํ าหนดโรงแรมในกลุ่มการ
แข่งขันทีมีมาตรฐานเดียวกันในเมืองพัทยามากกว่าหนึงแห่ง ให้ คํานวณรายได้ เฉลียต่อห้ อง
ของกลุม่ การแข่งขัน โดยอาศัยค่าเฉลีย (Simple Average) ของรายได้ เฉลียต่อห้ องของแต่ละ
โรงแรมและรี สอร์ ตทีอยูใ่ นกลุม่ ดังกล่าว
การคํานวณค่ าเช่ าใน
กรณีทีมีเลือนหรือการ
ยกเว้ นการชําระค่ าเช่ า
อันเนืองมาจากเหตุ
สุดวิสัย

ในกรณี ที มีการเลือนหรื อยกเว้ น การชํ าระค่าเช่าอันเนืองมาจากเหตุสุด วิสยั ซึงเกิ ดขึนE ใน
ระหว่างไตรมาสใด ให้ ผ้ เู ช่าช่วงมีสิทธิเลือนหรื อได้ รับการยกเว้ นการชําระค่าเช่าบางส่วนหรื อ
ทังหมดอั
E
นเนืองมาจากเหตุสดุ วิสยั ของเดือนทีเกิดเหตุการณ์สําหรับไตรมาสนันE อย่างไรก็ดี ผู้
เช่าช่วงยังคงมีหน้ าทีในการชําระค่าเช่าของเดือนทีเกิดเหตุการณ์สาํ หรับไตรมาสนันE หากเมือ
คํานวณตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี Eแล้ วพบว่าผู้เช่าช่วงยังคงมีความสามารถในการชําระค่า
เช่าสําหรับไตรมาสนันได้
E โดยการชําระค่าเช่าในส่วนนี Eจะต้ องไม่กระทบต่อความสามารถใน
การประกอบธุรกิจโรงแรมฮิลตัน พัทยาของผู้เช่าช่วง โดยค่าเช่าส่วนทีมีความสามารถในการ
ชําระให้ คํานวณตามหลักเกณฑ์ ดังนี E

ค่าเช่าส่วนทีมีความสามารถในการชําระ = กก – ขข – คค – จ
โดยที
กก = รายได้ รวมจากการประกอบธุรกิจโรงแรมฮิลตัน พัทยา ทังทางตรงและทางอ้
E
อมใน
รอบไตรมาสนันE ๆ ทังนี
E E ไม่รวมถึงภาษี มลู ค่าเพิม ภาษี ธุรกิจเฉพาะ หรื อภาษี อืนใด
ในทํานองเดียวกัน ค่าบริ การ (Service Charge) ทีเรี ยกเก็บจากผู้รับบริ การ รายได้
หรื อ เงิ น ที ได้ รั บ จากการจํ า หน่ า ยทรั พ ย์ สิ น ค่ า สิน ไหมทดแทนที ได้ รับ จากการ
ประกันภัย (ยกเว้ นค่าสินไหมทดแทนซึงได้ รับจากการประกันภัยธุรกิ จหยุดชะงัก
(Business Interruption Insurance)) เงิ น ค่าทดแทนการเวนคื นอสังหาริ มทรั พ ย์
และดอกเบี Eยรับ
ขข = ต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายรวมจากการประกอบธุรกิ จโรงแรมฮิลตัน พัทยา ในรอบไตร
มาสนันE ๆ ได้ แก่ ต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายอาหาร และเครื องดืม ต้ นทุนวัตถุดิบและของ
ใช้ ในการดํ าเนิ น งาน (Operating Supplies) ต้ น ทุน และค่ าใช้ จ่ า ยในการจัด หา
อุปกรณ์ทีใช้ ในการดําเนินงานทดแทนของเดิมหรื อเพิมเติม ต้ นทุนเงินเดือน ค่าแรง
และผลประโยชน์อืนทีจ่ายให้ แก่ลกู จ้ างและพนักงาน ต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายฝึ กอบรม
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ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
ลูกจ้ างและพนักงาน ต้ น ทุนและค่าใช้ จ่ายด้ านการโฆษณาและประชาสัม พัน ธ์
ต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายในการบํารุ งรักษา ซ่อมแซม และตกแต่งโรงแรมฮิลตัน พัทยา
ให้ อยู่ในสภาพดี ค่าเบี Eยประกันภัย ค่าภาษี และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ (ยกเว้ นภาษี
เงินได้ นิติบคุ คล) ค่าธรรมเนียมในการบริ หารงานและค่าใช้ จา่ ยทีผู้บริ หารโรงแรมฮิล
ตัน พัทยา เรี ยกเก็บ และต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายอืน ๆ ในการดําเนินงานและประกอบ
ธุรกิจโรงแรมฮิ ลตัน พัทยา ทังนี
E E ไม่รวมถึงภาษี มูลค่าเพิม ภาษี ธุรกิ จเฉพาะ หรื อ
ภาษี อืนใดในทํานองเดียวกัน และค่าใช้ จ่ายทีเกิดจากการซ่อมแซมโดยใช้ เงินทุนที
กัน ไว้ ในอดี ตของซีพี เอ็น พัท ยาในฐานะเจ้ าของทรั พ ย์ สินเดิ ม และดอกเบี ยE จ่า ย
ค่าธรรมเนียมทีเกียวกับการกู้ยืมเงินหรื อการจัดหาเงินทีไม่ใช่ค่าธรรมเนียมในการ
ทําธุรกรรมทางการเงินทีเกียวข้ องกับการประกอบธุรกิจโรงแรมฮิลตัน พัทยา
คค = เงิ น สํา รองสําหรับ การซ่อ มแซม ปรับ ปรุ ง จัด หาเพื อทดแทนหรื อ จัด หาเพิ มเติ ม
เฟอร์ นิเจอร์ อุปกรณ์ และพาหนะต่าง ๆ ของโรงแรมฮิลตัน พัทยา (FF&E Reserve
Deduction) ตามทีระบุในสัญญาจ้ างบริ หารโรงแรมฮิลตัน พัทยา ซึงทําระหว่างผู้
เช่าช่วงกับผู้บริ หารโรงแรมฮิลตัน พัทยา
จ = เงินสํารองสําหรับรายการตามข้ อ ขข และ คค สําหรับช่วงเวลา 45 วันนับจากวันที
สิ EนสุดไตรมาสนันE ๆ
การชําระค่ าเช่ าใน
กรณีทีมีการเลือนการ
ชําระเนืองจากเหตุ
สุดวิสัย

หากในไตรมาสใดที มี การเลือนการชํ าระค่าเช่าบางส่วนหรื อทังE หมดอัน เนืองมาจากเหตุ
สุดวิสยั ให้ ผ้ เู ช่าช่วงชําระค่าเช่าส่วนทีมีความสามารถในการชําระในรอบไตรมาสนันE ๆ (ถ้ ามี)
โดยใช้ หลักเกณฑ์ การคํานวณค่าเช่าตามเหตุการณ์ ทีระบุในหัวข้ อ “การคํ านวณค่าเช่ าใน
กรณีทีมี เลือนการชํ าระค่าเช่าอันเนืองมาจากเหตุสดุ วิ สยั ”
ทังนี
E E หากในไตรมาสใด ๆ ซึงเป็ นไตรมาสทีพ้ นเหตุการณ์ในกรณีทีมีการเลือนการชําระค่าเช่า
บางส่วนหรื อทังหมดอั
E
นเนืองมาจากเหตุสดุ วิสยั ให้ ผ้ เู ช่าช่วงชําระค่าเช่าในรอบไตรมาสของ
เหตุการณ์ปกติดงั กล่าวนันให้
E แก่กองทรัสต์ตามลําดับการชําระหนี Eดังต่อไปนี E
1. ค่าเช่าผิดนัดใด ๆ (ถ้ ามี)
2. ค่าเช่าคงทีของเหตุการณ์ปกติในรอบไตรมาสสะสมนันE ๆ
3. ค่าเช่าแปรผันของเหตุการณ์ปกติในรอบไตรมาสสะสมนันE ๆ (ถ้ ามี)
4. ค่าเช่าคงทีส่วนทีได้ มีการเลือนการชําระเนืองจากเหตุสดุ วิสยั (ถ้ ามี)
5. ค่าเช่าแปรผันส่วนทีได้ มีการเลือนการชําระเนืองจากเหตุสดุ วิสยั (ถ้ ามี)
6. ดอกเบี Eยของค่าเช่าผิดนัดใด ๆ (ถ้ ามี)
อนึง หากในรอบไตรมาสสะสมใด ๆ ซึงเป็ นไตรมาสทีพ้ นเหตุการณ์ ในกรณีทีมีการเลือนการ
ชําระค่าเช่าบางส่วนหรื อทังหมดอั
E
นเนืองมาจากเหตุสดุ วิสยั และผู้เช่าช่วงยังคงมีกําไรสุทธิ
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ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
หลังหักภาษี ซึงคงเหลือหลังจากทีได้ มีการคํานวณค่าเช่าตามเหตุการณ์ ปกติตามทีระบุใน
สัญ ญาแล้ ว ผู้เช่า ช่ว งตกลงที จะชํ า ระค่าเช่ าส่ว นที ได้ มี การเลือนการชํ าระเนื องจากเหตุ
สุดวิสยั ตามข้ อ 4 และข้ อ 5 ข้ างต้ น ในรอบไตรมาสสะสมดังกล่าวจนถึงวันทีสิ Eนสุดระยะเวลา
การเช่าตามสัญญาฉบับนี E (ทังนี
E E ให้ เงือนไขในข้ อนี Eบังคับใช้ กบั วันทีสิ Eนสุดระยะเวลาการเช่า
ของสัญญาเช่าช่วงฉบับต่ออายุโดยอนุโลม) อย่างไรก็ดี กองทรัสต์ตกลงให้ ผ้ ูเช่าช่วงไม่ต้อง
ชําระดอกเบี Eยจากการผิดนัดชําระค่าเช่าในงวดใด ๆ หรื อค่าเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการค้ าง
ชําระค่าเช่าหรื อการชําระค่าเช่าล่าช้ าใด ๆ อันเกิดขึ Eนหรื อเป็ นผลเกียวเนืองมาจากการเลือน
การชําระอันเนืองมาจากเหตุสดุ วิสยั ดังกล่าว
ทังนี
E E ในกรณีทีมีการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าช่วง ผู้เช่าช่วงจะต้ องไม่ค้างชําระค่าเช่าไม่ว่าทังหมด
E
หรื อ บางส่วน หากผู้เช่ าช่ วงมี ค่าเช่า ค้ างชํ า ระ ผู้เช่ าช่ ว งจะต้ อ งชํ า ระค่า เช่ าค้ า งชํ าระแก่
กองทรัสต์ให้ เสร็ จสิ Eนก่อนทีสัญญาเช่าช่วงฉบับต่ออายุจะมีผลใช้ บงั คับ
โรงแรมและรีสอร์ ตที
อยู่ในกลุ่มการแข่ งขัน
ทีมีมาตรฐานเดียวกัน
ในเมืองพัทยา

ให้ หมายถึง โรงแรมและรี สอร์ ตทีอยูใ่ นกลุม่ การแข่งขันทีมีมาตรฐานเดียวกันกับโรงแรมฮิลตัน
พัทยา ในเมืองพัทยา ตามทีกองทรัสต์และผู้เช่าช่วงอาจกําหนดหรื อตกลงกันขึ Eน และจะได้
ระบุในงบประมาณการดําเนินการประจําปี (Annual Operating Budget) ของโรงแรมฮิลตัน
พัทยา หรื อทีคู่สญ
ั ญาจะได้ ตกลงกันในแต่ละปี ภายหลังจากวันทีสัญญาฉบับนี Eมีผลใช้ บงั คับ
โดยอาจพิจารณาจากสถานทีและระยะห่างจากโรงแรมฮิลตัน พัทยา รายละเอียดลักษณะ
ของทรั พ ย์ สิน โดยละเอีย ด หรื อ หลัก เกณฑ์ อื น ๆ ที กองทรั ส ต์ จ ะสามารถนํ ามาใช้ ในการ
เทียบเคียงได้ ในกรณีทีเกิดเหตุการณ์ดงั กล่าวขึ Eน อาทิเช่น โรงแรมทีตังอยู
E บ่ นถนนพัทยาสาย
2 และถนนพัทยา-นาเกลือ และมีระดับราคาใกล้ เคียงกัน เป็ นต้ น

หน้ าทีของกองทรัสต์

1. กองทรัสต์จะดําเนินการให้ ผ้ ใู ห้ เช่าภายใต้ สญ
ั ญาเช่าอาคารส่งมอบทรัพย์สนิ ทีเช่าช่วงใน
สภาพทีเป็ นอยู่ ณ วันเริ มระยะเวลาการเช่า
2. กองทรั ส ต์ จ ะเป็ นผู้รั บ ผิ ด ชอบค่า ใช้ จ่ า ยที เกี ยวข้ อ งกับ การดํ าเนิ น การปรั บ ปรุ ง หรื อ
ซ่อมแซมใหญ่ (Renovation) ในส่วนทีเกียวกับโครงสร้ าง หรื อส่วนประกอบทีสําคัญของ
อาคาร (Structural Repairs) ค่ า ใช้ จ่ า ยที เป็ นทุ น (Capital Expenditure) ซึ งไม่ ใ ช่
ค่าใช้ จ่ายทีเป็ น FF&E รวมทังค่
E าใช้ จ่ายทีเป็ น FF&E ในส่วนทีเกิน FF&E Reserve ทังนี
E E
ผู้เช่า ช่ วงจะเป็ นผู้รับ ผิ ด ชอบค่า ใช้ จ่ า ยที เป็ น FF&E ในส่ว นที ไม่ เกิ น FF&E Reserve
นอกจากนี E ในกรณี ทีสัญญาฉบับนี Eสิ Eนสุดลงโดยไม่มีการต่ออายุสญ
ั ญาหรื อในกรณี ที
สัญญาจ้ างบริ หารโรงแรมฮิลตันพัทยาสิ Eนสุดลง แล้ วแต่อย่างใดจะเกิดขึ Eนภายหลัง ผู้เช่า
ช่วงตกลงทีจะส่งมอบเงินทีคงเหลือในบัญชีซงสํ
ึ ารองเป็ นค่าใช้ จ่ายทีเป็ น FF&E ทังหมด
E
ให้ แก่กองทรัสต์หรื อบุคคลทีกองทรัสต์กําหนด
นอกจากนี E ผู้เช่าช่วงยินยอมให้ กองทรัสต์ปรับปรุงค่าเช่าคงทีหากกองทรัสต์ได้ ดําเนินการ
ปรับปรุงหรื อซ่อมแซมใหญ่ (Renovation) ในส่วนทีเกียวกับโครงสร้ าง หรื อส่วนประกอบ
ทีสําคัญของอาคาร (Structural Repairs) แล้ ว โดยคู่สญ
ั ญาตกลงทีจะร่ วมกันพิจารณา
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ค่าเช่าใหม่ โดยกองทรัสต์จะต้ องแจ้ งให้ ผ้ ูเช่าทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรเป็ น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันทีกองทรัสต์ได้ ดําเนินการปรับปรุงหรื อซ่อมแซม
ใหญ่ (Renovation) ดังกล่าว หรื อระยะเวลาใดทีคูส่ ญ
ั ญาจะได้ ตกลงร่วมกัน
3. หากกองทรัสต์ได้ ดําเนินการปรับปรุงหรื อซ่อมแซมใหญ่ (Renovation) ในรอบปี บัญชีใด
ๆ กองทรัสต์ยินยอมให้ ผ้ เู ช่าช่วงเลือนชําระค่าเช่าในเดือนทีมีปรับปรุงหรื อซ่อมแซมใหญ่
(Renovation) ในระหว่างไตรมาสนันE โดยไม่ถือเป็ นเหตุผิดนัดผิดสัญญาโดยผู้เช่าช่วง
และผู้เช่าช่วงจะต้ องชําระค่าเช่าในส่วนนี Eภายในรอบปี บัญชีเดียวกัน โดยการชําระค่า
เช่าจะไม่สร้ างปั ญหาสภาพคล่องแก่ผ้ เู ช่าช่วงและไม่สง่ ผลกระทบต่อหน้ าทีในการดูแล
รักษาทรัพย์สนิ ทีเช่าช่วง
ทังE นี E ผู้ เช่ า ช่ ว งจะต้ องระบุ แ ผนการปรั บ ปรุ ง หรื อ ซ่ อ มแซมใหญ่ (Renovation) ใน
งบประมาณ การดํ า เนิ น การประจํ า ปี (Annual Operating Budget) ซึ งได้ แจ้ งให้
กองทรั ส ต์ ท ราบ และงบประมาณค่ า ใช้ จ่ า ยที เป็ นทุ น ประจํ า ปี (Annual Capital
Expenditure Budget) ของโรงแรมฮิลตัน พัทยาทีได้ รับอนุมตั ิจากคู่สญ
ั ญาทังสองฝ่
E
าย
ร่วมกันแล้ ว
4. เมือจะต้ องมีการเปลียนแปลง เปลียนแทน หรื อเพิมเติมทรัพย์สนิ ทีเช่าช่วง กองทรัสต์จะ
ดําเนินการเปลียนแปลง เปลียนแทน หรื อเพิมเติมทรัพย์สินทีเช่าช่วงด้ วยค่าใช้ จ่ายของ
กองทรัสต์ โดยให้ ถือว่าทรัพย์สินทีเปลียนแปลง เปลียนแทน หรื อเพิมเติมดังกล่าวเป็ น
ทรัพย์สนิ ทีเช่าช่วงภายใต้ สญ
ั ญาฉบับนี E
5. กองทรัสต์ จะดําเนินการร่ วมกับผู้ให้ เช่าภายใต้ สญ
ั ญาเช่าอาคารดังต่อไปนี E โดยจะใช้
ความพยายามดําเนินการให้ แล้ วเสร็ จภายใน 6 เดือนนับจากวันทีสัญญาฉบับนี Eมีผลใช้
บังคับ หรื อระยะเวลาใดทีคู่สญ
ั ญาจะได้ ตกลงร่ วมกัน ทังนี
E E หากมีเหตุขดั ข้ องประการใด
กองทรัสต์จะแจ้ งให้ ผ้ เู ช่าช่วงทราบโดยพลัน
(ก) ดําเนินการให้ มีการแปลงหนี Eใหม่ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าห้ องพัก และสัญญาบริ การต่าง
ๆ เพือให้ ผ้ เู ช่าช่วงเข้ าเป็ นคู่สญ
ั ญาภายใต้ สญ
ั ญาดังกล่าว โดยให้ มีผลตังแต่
E วนั ที
สัญญาฉบับนี Eมีผลใช้ บงั คับ
(ข) ดําเนินการอืนใดทีจําเป็ นตามสมควรเพือให้ ผ้ เู ช่าช่วงสามารถประกอบธุรกิจโรงแรม
ฮิลตัน พัทยา และได้ รับผลประโยชน์ จากธุรกิจดังกล่าวบนทรัพย์สินทีเช่าช่วงได้
อย่างต่อเนืองนับจากวันทีสัญญาฉบับนี Eมีผลใช้ บงั คับ
6. กองทรัสต์จะไม่กระทําการใด ๆ ให้ เกิดการรอนสิทธิ หรื อกระทําการใด ๆ ทีมีผลหรื อจะ
ส่งผลทําให้ ผ้ เู ช่าช่วงไม่สามารถใช้ ประโยชน์ในทรัพย์สินทีเช่าช่วงได้ ไม่ว่าทังหมดหรื
E
อ
บางส่วน
7. หากมีผลประโยชน์ใด ๆ ได้ แก่ ค่าเช่ารับล่วงหน้ า และรายได้ รับล่วงหน้ าอืนใด (ถ้ ามี) ซึง
รวมถึงเงินประกันทีเกิดขึ Eนจากทรัพย์สินทีเช่าช่วง ซึงเป็ นผลประโยชน์ทีผู้เช่าช่วงควรจะ
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ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
ได้ รับจากผู้พกั อาศัย และผู้ให้ เช่าภายใต้ สญ
ั ญาเช่าอาคารได้ รับไว้ ลว่ งหน้ าทังก่
E อนและ
ในวันทีสัญญาฉบับนี Eมีผลใช้ บงั คับ กองทรัสต์จะดําเนินการให้ ผ้ ใู ห้ เช่าภายใต้ สญ
ั ญาเช่า
อาคารแจ้ งให้ ผ้ เู ช่าช่วงทราบและส่งมอบผลประโยชน์ดงั กล่าวให้ แก่ผ้ เู ช่าช่วงภายใน 30
วันนับจากวัน ทีสัญ ญาฉบับ นีมE ีผลใช้ บังคับ หรื อในกรณี ทีผู้ให้ เช่าภายใต้ สญ
ั ญาเช่า
อาคารได้ รั บ ผลประโยชน์ ดัง กล่า วภายหลัง จากวัน ที สัญ ญาฉบับ นี มE ี ผ ลใช้ บัง คับ
กองทรัสต์จะดําเนินการให้ ผ้ ใู ห้ เช่าภายใต้ สญ
ั ญาเช่าอาคารส่งมอบผลประโยชน์ดงั กล่าว
ให้ แก่ผ้ เู ช่าช่วงภายใน 30 วันนับจากวันทีได้ รับผลประโยชน์ดงั กล่าว
หน้ าทีของผู้เช่ าช่ วง

1. ผู้เช่าช่วงจะต้ องใช้ ความพยายามอย่างสูงสุดเยียงผู้ประกอบกิจการโรงแรมโดยทัวไปใช้
ในการคัดเลือกและการจ้ างบุคคลใดเพือเข้ าบริ หารกิจการโรงแรม ฮิลตัน พัทยา หรื อเพือ
เข้ า ปฏิ บัติ งานหรื อ หน้ าที ใด ๆ ภายใต้ วัต ถุป ระสงค์ ข องการเช่า ช่ วงตามที ระบุไว้ ใน
สัญญาฉบับนี E โดยจะต้ องเป็ นไปตามทีกฎหมายกําหนด รวมทังการดู
E
แลทรัพย์สินทีเช่า
ช่วงให้ อยูใ่ นสภาพทีดีตลอดระยะเวลาการเช่า

2. เพือให้ ทรัพย์สินทีเช่าช่วงอยู่ในสภาพทีดีและเหมาะสมแก่การใช้ งานตามวัตถุประสงค์
ดั ง ที ระบุ ไ ว้ ในสัญ ญาฉบั บ นี E ผู้ เช่ า ช่ ว งจะรั บ ผิ ด ชอบในการดู แ ล (Maintenance)
ซ่อมแซม (Repairs) หรื อการกระทําใด ๆ ทังปวงบนทรั
E
พย์สินทีเช่าช่วงในกรณีทีจําเป็ น
ตามความรับผิดชอบในค่าใช้ จ่ายตามทีได้ ระบุไว้ ในสัญญา เพือให้ ทรัพย์สินทีเช่าช่วงมี
ลักษณะเป็ นโรงแรม โดยให้ ค่าใช้ จ่ายดังกล่าวถือเป็ นส่วนหนึงของค่าใช้ จ่ายจากการ
ดําเนินงานตามงบประมาณการดําเนินการ (Operating Budget) ซึงได้ แจ้ งให้ กองทรัสต์
ทราบ และงบประมาณค่าใช้ จ่ายทีเป็ นทุน (Capital Expenditure Budget) ทีคู่สญ
ั ญา
ทังสองฝ่
E
ายร่วมกันอนุมตั ิตามข้ อกําหนดในสัญญาฉบับนี E
3. ผู้เช่าช่วงจะปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดและเงือนไขของสัญญาฉบับนี E สัญญาเช่าทีดิน และ
สัญญาเช่าอาคารอย่างเคร่ งครัด และผู้เช่าช่วงจะไม่กระทําการใด ๆ อันเป็ นการผิดนัด
หรื อผิดสัญ ญา หรื ออาจเป็ นการผิดนัดหรื อผิดสัญ ญาเช่าทีดินและสัญ ญาเช่าอาคาร
หรื อเงื อนไขใด ๆ หรื อ กระทํ าการใด ๆ อัน อาจทํ าให้ ส ัญ ญาเช่าที ดิน และสัญ ญาเช่ า
อาคารถูกบอกเลิกหรื อเพิกถอนโดยผู้ให้ เช่าตามสัญญาเช่าทีดินและสัญญาเช่าอาคาร
และผู้เช่าช่วงจะบอกกล่าวให้ กองทรัสต์ทราบเป็ นหนังสือทันทีทีเกิดเหตุการณ์ใด ๆ อัน
เป็ นการผิดนัดหรื อผิดสัญญา หรื ออาจเป็ นการผิดนัดหรื อผิดสัญญาเช่าทีดินและสัญญา
เช่าอาคาร หรื อเงือนไขใด ๆ หรื อการกระทําการใด ๆ อันอาจทําให้ สญ
ั ญาเช่าทีดินและ
สัญญาเช่าอาคารถูกบอกเลิกหรื อเพิกถอนโดยผู้ให้ เช่าตามสัญญาเช่าทีดินและสัญญา
เช่าอาคารดังกล่าว
4. ผู้เช่า ช่ว งต้ องไม่ก ระทํ า การหรื อ ยิ น ยอมให้ บุค คลใดบุค คลหนึงกระทํ า การใด ๆ บน
ทรัพย์ สินทีเช่าช่วง ซึงเป็ นการกระทําทีผิดกฎหมาย หรื อการกระทําดังกล่าวอาจเป็ น
อันตรายต่อสุขภาพ โดยไม่ได้ รับใบอนุญาตตามกฎหมายทีเกียวข้ อง หรื อมีลกั ษณะเป็ น
ทีน่ารังเกี ยจหรื อก่อให้ เกิ ดภยันตราย ความเสียหาย หรื อ ความเดือดร้ อนรํ าคาญแก่
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บุคคลภายนอกและกองทรัสต์ และกรณีทีเกิดปั ญหาหรื อความเสียหายดังกล่าว ผู้เช่า
ช่วงมีหน้ าทีทีจะต้ องใช้ ความพยายามอย่างเต็มทีในการแก้ ไขปั ญหาหรื อความเสียหาย
ดังกล่าว รวมถึงการทําความตกลงและเยียวยาความเสียหายทีเกิดขึ Eนจากการกระทํา
ของบุคคลดังกล่าวข้ างต้ น
5. ผู้เช่าช่วงตกลงจะไม่จ่ายเงินปั นผลหรื อลดทุนจดทะเบียนของผู้เช่าช่วง หากผู้เช่าช่วงมี
ค่ า เช่ า ค้ า งชํ า ระต่ อ กองทรั ส ต์ ในกรณี ที มี เลื อนหรื อ การยกเว้ น การชํ า ระค่ า เช่ า อัน
เนืองมาจากเหตุสดุ วิสยั และ/หรื อในกรณีทีผู้เช่าช่วงผิดนัดหรื อผิดสัญญาตามเงือนไขที
กําหนดในสัญญาฉบับนี E
6. ผู้เช่าช่วงตกลงจะไม่ก่อหนี Eหรื อภาระผูกพันใด ๆ เว้ นแต่การก่อหนีหE รื อภาระผูกพันอัน
เกิดขึ Eนในทางการค้ าปกติของผู้เช่าช่วง หรื อเนืองจากหรื อเพือวัตถุประสงค์ของการเช่า
ช่ว งที ระบุไว้ ในสัญ ญาฉบับ นี แE ละธุรกิ จ ที เกี ยวข้ อ ง เช่ น ค่า ใช้ จ่ ายที เกิ ด ขึนE จากการ
ดําเนินการของกิจการโรงแรม หรื อการปฏิบตั ิตามสัญญาฉบับนี Eหรื อสัญญาทีเกียวข้ อง
ทังนี
E E ผู้เช่าช่วงตกลงจะดํารงสัดส่วนของหนี Eสินต่อทุน (Debt to Equity Ratio) ของผู้เช่า
ช่วงไว้ ในอัต ราไม่เกิ น 2 ต่อ 1 โดยคํ านวณเฉพาะการก่ อหนี ซE ึงเป็ นการกู้ยืม เงิน จาก
สถาบันการเงินหรื อการออกตราสารหนี E โดยไม่รวมถึงการกู้ยืมเงินจากผู้ถือหุ้น
7. ผู้เช่าช่วงตกลงจะจัดให้ มีและจะดํารงไว้ ซึงใบอนุญาตต่าง ๆ ทีสําคัญต่อการประกอบ
กิจการโรงแรมตลอดระยะเวลาตามสัญญาฉบับนี E
8. ผู้เช่าช่วงจะไม่ก่อให้ เกิดภาระผูกพันใด ๆ เหนือทรัพย์สนิ ทีเช่าช่วง
9. ผู้เช่าช่วงจะต้ องรับผิดชดใช้ และกระทําการใด ๆ อันเป็ นการป้องกันให้ กองทรัสต์ปลอด
จากการเรี ยกร้ องใด ๆ ทีเกิดขึ Eนจากการใช้ ทรัพย์สนิ ทีเช่าช่วงเพือการประกอบธุรกิจของผู้
เช่าช่วง และ/หรื อการละเลยไม่ปฏิบตั ิตามหน้ าทีหรื อภาระผูกพันในส่วนของผู้เช่าช่วง
ตามทีระบุในสัญญานี E รวมถึงการกระทําของตัวแทน และ/หรื อบริ วารของผู้เช่าช่วง ใน
กรณี ที กองทรั ส ต์ ถูก ฟ้ องร้ อง ถูก เรี ย กร้ องให้ รับ ผิ ด หรื อ ถูก ดํ า เนิ น คดี เนื องจากเหตุ
ดังกล่าว ผู้เช่าช่วงจะปลดเปลื Eองความรับผิดให้ แก่กองทรัสต์โดยทันที โดยค่าใช้ จ่ายของ
ผู้เช่าช่วงแต่เพียงฝ่ ายเดียว ทังนี
E E ค่าใช้ จ่ายของผู้เช่าช่วงในส่วนนี Eไม่ถือเป็ นค่าใช้ จา่ ยตาม
งบประมาณการดํ าเนิ นการ (Operating Budget) ซึงได้ แจ้ งให้ ก องทรัส ต์ ท ราบ หรื อ
งบประมาณค่าใช้ จ่ายทีเป็ นทุน (Capital Expenditure Budget) ทีคู่สญ
ั ญาทังสองฝ่
E
าย
ได้ ร่วมกันอนุมตั ิ
10. การกระทําทีสําคัญบางประการ เช่น การขายหรื อโอนกิจการของผู้เช่าช่วงทังหมดหรื
E
อ
บางส่วนทีสําคัญให้ แก่บคุ คลอืน, การก่อหลักประกันในทรัพย์สนิ ของผู้เช่าช่วง ซึงรวมถึง
ทรัพย์สินทีใช้ ในการประกอบธุรกิจโรงแรมฮิลตัน พัทยา, การให้ เช่าช่วงทรัพย์สินทีเช่า
ช่วงซึงคิดเป็ นพืนE ทีเกินกว่าร้ อยละ 50 ของพื Eนทีเช่าทังหมดของทรั
E
พย์สินทีเช่าช่วงแก่
บุคคลใดบุคคลหนึงเพียงคนเดียว เป็ นต้ น ผู้เช่าช่วงจะทําได้ ก็ต่อเมือ (ก) ได้ รับความ
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ยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากกองทรัสต์ หรื อ (ข) เป็ นกรณีทีได้ ระบุไว้ ในงบประมาณ
การดําเนินการประจําปี (Annual Operating Budget) ซึงได้ แจ้ งให้ กองทรัสต์ทราบแล้ ว
และงบประมาณค่าใช้ จ่ายทีเป็ นทุนประจําปี (Annual Capital Expenditure Budget)
ของโรงแรมฮิลตัน พัทยาทีได้ รับอนุมตั ิร่วมกันโดยคูส่ ญ
ั ญาทังสองฝ่
E
ายแล้ ว
11. หน้ าทีอืน ๆ ทีระบุภายใต้ สญ
ั ญาเช่าช่วง เช่น การจัดทําและนําส่งรายงานทางการเงิน
งบประมาณการดําเนินการและงบประมาณค่าใช้ จ่ายฝ่ ายทุนให้ แก่กองทรัสต์ การชําระ
ภาษี โรงเรื อนและทีดิน (หรื อภาษี อืนใดในทํานองเดียวกัน) เป็ นต้ น
การประกันภัย

1. ตลอดระยะเวลาการเช่า ผู้เช่าช่วงตกลงจะจัดให้ มีการทําประกันภัยดังต่อไปนี E
1.1 ประกัน ความเสี ยงภัย ในทรั พ ย์ สิน (Property All Risks Insurance) ประกัน ภัย
เครื องจั ก ร (Machinery Breakdown Insurance) ประกั น ภั ย ธุ ร กิ จ หยุ ด ชะงั ก
(Business Interruption Insurance) แ ล ะ ป ระ กั น ภั ย ก่ อ ก ารร้ า ย (Political
Violence Insurance) กั บ ผู้ รั บ ประกั น ภั ย ที มี อ ยู่ ณ ปั จจุ บั น โดยระบุ ชื อให้
กองทรัสต์เป็ นผู้รับผลประโยชน์ร่วมกับผู้เช่าช่วง รวมทังผู
E ้ ให้ เช่าอาคารแก่กองทรัสต์
และบริ ษัทในเครื อเซ็นทรัลพัฒนาหรื อบริ ษัทในกลุม่ เซ็นทรัลพัฒนา ซึงวงเงินประกัน
ความเสียงภัยในทรัพย์สิน (Property All Risks Insurance) ต้ องครอบคลุมมูลค่า
ของทรัพย์สินทังหมด
E
(รวมฐานรากของอาคาร) ตามวิธีต้นทุนทดแทนใหม่ก่อนหัก
ค่าเสือมราคา (Full Replacement Cost) (โดยไม่รวมมูลค่าทีดิน)
1.2 ประกั น ภั ย ความรั บ ผิ ด ต่ อ บุ ค คลภายนอก (Public Liability Insurance) เพื อ
คุ้มครองความบาดเจ็บทางร่ างกายหรื อชีวิต และความเสียหายทีอาจเกิดขึ Eนต่อ
ทรัพย์สนิ ของบุคคลภายนอก
ทังE นี E ภายใต้ จํ า นวนทุ น ประกั น ข้ อ กํ า หนดและเงื อนไขของกรมธรรม์ ป ระกั น ภัย ที
กองทรัสต์และผู้เช่าช่วงเห็นชอบร่ วมกัน นอกจากนี E ผู้เช่าช่วงตกลงรับผิดชอบในเบียE
ประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว
2. ผู้เช่าช่วงตกลงทีจะใช้ ความพยายามอย่างดีทีสุด ในการร่ วมดําเนินการใด ๆ ทีจําเป็ น
เพือเรี ยกร้ องให้ บริ ษัทประกันภัยจ่ายค่าสินไหมทดแทนอันพึงได้ รับโดยเร็ ว

การโอนสิ ท ธิ ก ารเช่ า 1. ตลอดอายุของสัญ ญาฉบับ นี E ผู้เช่า ช่ วงไม่ ส ามารถโอนสิท ธิ และ/หรื อ หน้ าที ภายใต้
ช่ วงและการให้ เช่ าช่ วง
สัญญาฉบับนี E ไม่ว่าทังหมดหรื
E
อบางส่วน ให้ แก่บุคคลอืนใด โดยไม่ได้ รับความยินยอม
ล่วงหน้ าจากกองทรัสต์เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร เว้ นแต่เป็ นการโอนสิทธิ และ/หรื อหน้ าที
ดังกล่าวให้ แก่บริ ษัทในเครื อเซ็นทรัลพัฒ นา ซึงมีคุณ สมบัติและมีความสามารถทีจะ
ปฏิบตั ิหน้ าทีตามสัญญาฉบับนี Eได้ ในกรณีทีกองทรัสต์ยินยอมให้ ผ้ เู ช่าช่วงโอนสิทธิ และ/
หรื อหน้ าทีภายใต้ สญ
ั ญาฉบับนี E ผู้เช่าช่วงจะต้ องดําเนินการให้ ผ้ รู ับโอนยินยอมเข้ าผูกพัน
ตามเงือนไขต่าง ๆ ทีกําหนดในสัญญาฉบับนี E โดยระยะเวลาการเช่าทีโอนไปยังผู้รับโอน
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จะต้ องมีกําหนดระยะเวลาการเช่าไม่เกินกว่าระยะเวลาการเช่าของผู้เช่าช่วงทีเหลืออยู่
ตามสัญญาฉบับนี E
ทังนี
E E “บริษัทในเครื อเซ็นทรัลพัฒนา” หมายถึง (ก) บริ ษัททีเซ็นทรัลพัฒนาถือหุ้นเกิน
กว่าร้ อยละ 50 ของจํานวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
E
ษัทนันE หรื อ (ข) บริ ษัทที
บริ ษัทตาม (ก) ถือหุ้นเกินกว่าร้ อยละ 50 ของจํานวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของ
E
บริ ษัทนันE หรื อ (ค) บริ ษัททีถูกถือหุ้นต่อไปเป็ นทอด ๆ โดยเริ มจากการถือหุ้นของบริ ษัท
ตาม (ข) ในบริ ษัททีถูกถือหุ้น โดยการถือหุ้นของบริ ษัทดังกล่าวในแต่ละทอดมีจํานวน
เกินกว่าร้ อยละ 50 ของจํานวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
E
ษัททีถูกถือหุ้นนันE (ง)
บริ ษัททีเซ็นทรัลพัฒ นาหรื อบริ ษัทตาม (ก) (ข) หรื อ (ค) ถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรื อ
ทางอ้ อมรวมกันเกินกว่าร้ อยละ 50 ของจํานวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
E
ษัทที
ถูกถื อหุ้นนันE หรื อ (จ) บริ ษัท ทีเซ็น ทรัล พัฒ นาหรื อบริ ษั ทตาม (ก) (ข) (ค) หรื อ (ง) มี
อํานาจควบคุมในเรื องการกํ าหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของบริ ษัท
เพือให้ ได้ มาซึงประโยชน์จากกิจการต่าง ๆ ของบริ ษัทนันE
2. กองทรั ส ต์ ยิ น ยอมให้ ผู้เช่ า ช่ ว งสามารถให้ เช่ า ช่ ว งพื นE ที ในทรั พ ย์ สิ น ที เช่ า ช่ ว งตาม
วัตถุประสงค์ของการเช่าช่วงตามทีระบุไว้ ในสัญญาฉบับนี E
3. ตลอดอายุของสัญ ญาฉบับ นี E กองทรั สต์ ไม่สามารถโอนสิท ธิ และ/หรื อหน้ าที ภายใต้
สัญญาฉบับนี E ไม่ว่าบางส่วนหรื อทังหมด
E
ให้ แก่บุคคลใด ๆ โดยไม่ได้ รับความยินยอม
ล่วงหน้ าจากผู้เช่าช่วงเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ทรั พย์ สินเสียหายและ 1. ในกรณี ที ที ดิ น อัน เป็ นที ตังE ของทรั พ ย์ สิน ที เช่ า ช่ ว งถูก เวนคื น หรื อ ทรั พ ย์ สิ น ที เช่ า ช่ ว ง
การถูกเวนคืน
เสียหายไม่ว่าทังหมดหรื
E
อบางส่วนทีสําคัญโดยไม่ใช่ความผิดของคู่สญ
ั ญาฝ่ ายใด ทําให้
ผู้เช่าช่วงไม่อาจใช้ ทรัพย์สินทีเช่าช่วงเพือประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจโรงแรมต่อไปได้
ให้ ถือว่าสัญ ญาฉบับนีสE ิ Eนสุดลงในวันทีทรัพย์ สินดังกล่าวได้ รับความเสียหายหรื อถูก
เวนคืน โดยทีคูส่ ญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายไม่มีสทิ ธิเรี ยกค่าเสียหาย ค่าใช้ จ่าย เงิน หรื อประโยชน์
ตอบแทนอืนใดจากคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึงได้ เว้ นแต่ค่าเสียหายทีเกิ ดขึนE เนืองจากการ
ปฏิบตั ิผิดสัญญาก่อนวันทีสัญญาฉบับนี Eสิ Eนสุดลง
2. ในกรณีทีทรัพย์สนิ ทีเช่าช่วงเสียหายหรื อถูกเวนคืนบางส่วน และกองทรัสต์และผู้เช่าช่วง
มีความเห็นร่วมกันว่าทรัพย์สินทีเช่าช่วงซึงเสียหายหรื อถูกเวนคืนบางส่วนยังสามารถใช้
เพือประโยชน์ ในการดํ าเนินธุรกิ จโรงแรมต่อไปได้ ให้ ถือว่าสัญ ญานียE ังมีผลใช้ บังคับ
ต่อไป เฉพาะในส่วนของทรัพย์ สินทีเช่าช่วงในส่วนทีไม่เสียหายและยังอยู่ในสภาพที
สามารถใช้ ประโยชน์ได้ โดยให้ ถือว่าทรัพย์สินดังกล่าวยังคงเป็ นทรัพย์สินทีเช่าช่วงกัน
ตามสัญญาฉบับนี Eต่อไปโดยคู่สญ
ั ญาจะร่ วมกันพิจารณาถึงความเหมาะสมในการปรับ
อัต ราค่า เช่า ให้ ส อดคล้ อ งกับ สภาพของทรั พ ย์ สิน ที เช่ าช่ วงที เสีย หายหรื อ ถูก เวนคื น
บางส่วนตามสมควร
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เห ตุ ผิ ด นั ด ห รื อเห ตุ ในกรณีทีเกิดเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึงตามทีระบุในกรณีดงั จะกล่าวต่อไปนี E
แห่ งการเลิกสัญญา
(1) ในกรณีทีผู้เช่าช่วงจงใจฝ่ าฝื นหรื อจงใจไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงทีระบุไว้ ในสัญญานี E หรื อ
ผิดคํารับรองทีให้ ไว้ ในสัญญานี E
(2) ในกรณีผ้ เู ช่าช่วงปฏิบตั ิผิดเงือนไขของสัญญากู้ยืมเงิน หรื อภาระผูกพัน หรื อภาระหนี Eสิน
อืนใดกับบุคคลใด ๆ ก็ตาม ซึงรวมกันมีมูลค่าเกินกว่ากึงหนึงของมูลค่าของส่วนของผู้
ถือหุ้นของผู้เช่าช่วง และอาจนําผู้เช่าช่วงไปสู่ภาวะล้ มละลาย หรื อฟื นE ฟูกิจการ โดยผู้
เช่าช่วงไม่สามารถทําการแก้ ไขเหตุดงั กล่าวให้ เสร็ จสิ Eน
(3) เมือมีการแก้ ไขเปลียนแปลง การงดเว้ น หรื อยกเลิกใบอนุญาต หนังสือรับรอง หนังสือ
ยินยอม สิทธิ ประโยชน์ ใด ๆ ทีผู้เช่าช่วงได้ รับจากหน่วยงานของรัฐ เจ้ าหน้ าที บุคคล
หรื อนิติบคุ คลใด ๆ ซึงผู้เช่าช่วงจําเป็ นต้ องมีไว้ หรื อใช้ ในการประกอบธุรกิจหลัก ของผู้
เช่าช่วงและเหตุดงั กล่าวเป็ นเหตุทีไม่สามารถดําเนินการแก้ ไขได้ ภายในระยะเวลาที
กองทรัสต์และผู้เช่าช่วงจะได้ ตกลงร่วมกัน ซึงส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สําคัญ
ต่อการดําเนินกิจการโรงแรมฮิลตัน พัทยา
(4) เมือผู้เช่าช่วงถูกดําเนินการโดยทางกฎหมาย หรื อคําสังของรัฐ หรื อเพราะกรณี อืนใด
อันมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สําคัญต่อความสามารถในการปฏิบตั ิตามสัญญา
ฉบับนี Eของผู้เช่าช่วง หรื ออํานาจในการดําเนินการหรื อประกอบธุรกิจ ของผู้เช่าช่วงต้ อง
เปลียนแปลงหรื อสะดุดลง หรื อทรัพ ย์ สินหรื อรายได้ ของผู้เช่าช่วง ไม่ว่าทังE หมดหรื อ
บางส่วน ต้ องถูกยึด อายัด เวนคืน หรื อตกเป็ นของรัฐ ซึงกองทรัสต์เห็นว่ามีผลกระทบ
ในทางลบอย่างมีนยั สําคัญต่อความสามารถของผู้เช่าช่วงในการปฏิบตั ิตามสัญญานี E
(5) ในกรณี ที ผู้เช่ า ช่ ว งได้ ห ยุด ประกอบกิ จ การทังE หมด หรื อ บางส่ว นที สํ า คัญ ซึงทํ า ให้
กองทรัสต์ไม่สามารถหาประโยชน์จากทรัพย์สินทีเช่าช่วงได้ ซึงส่งผลกระทบในทางลบ
อย่างมีนยั สําคัญต่อการดําเนินกิจการโรงแรมฮิลตัน พัทยา
(6) ในกรณี ที ผู้เช่ า ช่ ว งถูก ศาลสังพิ ทัก ษ์ ท รั พ ย์ หรื อ ถูก ศาลสังให้ ล้ ม ละลาย หรื อ อยู่ใน
ขันตอนการเลิ
E
กบริ ษัท การชําระบัญชี หรื อศาลมีคําสังให้ ฟืนE ฟูกิจการของผู้เช่าช่วง ซึง
กองทรัสต์เห็นว่ามีผลกระทบต่อความสามารถของผู้เช่าช่วงในการชําระหนี E หรื อปฏิบตั ิ
ตามสัญญานี E
(7) ในกรณีทีทีประชุมคณะกรรมการ และ/หรื อทีประชุมผู้ถือหุ้นของผู้เช่าช่วง มีมติให้ ขาย
หรื อโอนกิจการทังหมดหรื
E
อบางส่วนทีสําคัญให้ แก่บคุ คลอืน หรื อควบบริ ษัทกับบุคคล
อืน ซึงกองทรัสต์เห็นว่ามีผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สําคัญต่อการชําระค่าเช่าหรื อ
การปฏิบตั ิตามสัญญาฉบับนี E เว้ นแต่จะได้ รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรจาก
กองทรัสต์
(8) ในกรณีทีกองทรัสต์จงใจฝ่ าฝื นหรื อจงใจไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงทีระบุไว้ ในสัญญานี E หรื อ
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ผิดคํารับรองทีให้ ไว้ ในสัญญานี E
(9) เมือกองทรัสต์ไม่สามารถเข้ าเป็ นผู้ทรงสิทธิการเช่าในทรัพย์สินทีเช่าช่วงภายใต้ สญ
ั ญา
เช่าอาคารได้ หรื อ กองทรั สต์ ไม่มี สิท ธิ ในการใช้ ท รัพ ย์ สินที เช่ าช่ วงเนืองจากการเลิก
สัญญาเช่าอาคาร
(10) เมือครบกําหนดระยะเวลาการเช่าในทรัพย์สนิ ทีเช่าช่วงตามสัญญาฉบับนี E
(11) คูส่ ญ
ั ญาตกลงเลิกสัญญา
(12) ในกรณีทีมีกฎหมาย หรื อคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสํานักงาน ก.ล.ต. มีคําสังให้ เลิก
กองทรัสต์โดยทีกองทรัสต์มิได้ ฝ่าฝื น และ/หรื อปฏิบตั ิผิดกฎข้ อบังคับ กฎหมาย และ/
หรื อกฎระเบียบอืนใดทีเกียวข้ อง และ/หรื อไม่ใช่ความผิดของผู้เช่าช่วง และกองทรัสต์ได้
แจ้ งให้ ผ้ เู ช่าช่วงทราบถึงการเลิกกองทรัสต์เป็ นลายลักษณ์อกั ษรแล้ ว โดยทีคูส่ ญ
ั ญาทังE
สองฝ่ ายมีหน้ าทีร่ วมกันและได้ ใช้ ความพยายามอย่างเต็มทีร่ วมกันเพือไม่ให้ สญ
ั ญา
ฉบับนี Eระงับโดยผลจากการเปลียนแปลงของกฎหมาย หรื อจากคําสังของหน่วยงานใด
ๆ ของรัฐ เท่าทีไม่ขดั ต่อกฎหมายหรื อคําสังของหน่วยงานใด ๆ ของรัฐทีมีผลใช้ บงั คับอยู่
ในขณะนันE เช่น การจัดตังหรื
E อจัดหาบุคคลใด ๆ มารับโอนสิทธิและหน้ าทีทีกองทรัสต์มี
อยูต่ ามสัญญาฉบับนี Eแล้ วก็ตาม
(13) ในกรณี ทีทีดินอันเป็ นทีตังของทรั
E
พย์สินทีเช่าช่วงทังE หมดหรื อบางส่วนทีสําคัญ ตกอยู่
ภายใต้ เขตเวนคื น หรื อ เขตสงวน หรื อ เขตสํารวจ เพื อการเวนคื น ตามประกาศหรื อ
กฎหมายอันเกียวกับการเวนคืนหรื อกฎหมายอืน ๆ ซึงทําให้ กองทรัสต์ ไม่สามารถใช้
ประโยชน์จากทรัพย์สนิ ทีเช่าช่วงได้ อย่างมีนยั สําคัญ
ผลของการผิดนั ดหรื อ 1. สัญญาฉบับนี Eสิ Eนสุดลงโดยไม่มีการต่ออายุสญ
ั ญา ผู้เช่าช่วงตกลงจะดําเนินการต่อไปนี E
ผลอันเกิดจากเหตุแห่ ง
1.1 ส่งมอบทรัพย์สินทีเช่าช่วงคืนให้ แก่กองทรัสต์ หรื อบุคคลทีกองทรัสต์กําหนดเพือ
การเลิกสัญญา
ประโยชน์ของกองทรัสต์ในสภาพทีเหมาะสมและใช้ งานได้ ตามวัตถุประสงค์ดงั ที
ระบุไว้ ในสัญญาฉบับนี E
1.2 ชําระค่าเช่าคงทีและค่าเช่าแปรผันตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดในสัญญาฉบับนี E โดย
คํานวณตามสัดส่วนจากระยะเวลาการเช่าจริ งให้ แก่กองทรัสต์ภายใน 60 วันนับ
จากวันทีมีผลเป็ นการเลิกสัญญาฉบับนี E
1.3 ส่งมอบผลประโยชน์ใด ๆ ซึงเป็ นผลประโยชน์ทีผู้เช่าช่วงได้ รับไว้ ลว่ งหน้ า อาทิเช่น
ค่าเช่ารับล่วงหน้ า และรายได้ รับล่วงหน้ าอืน ๆ (ถ้ ามี) รวมทังE เงิน ประกันให้ แก่
กองทรัสต์ หรื อบุคคลทีกองทรัสต์กําหนดเพือประโยชน์ของกองทรัสต์
อนึง (ก) ในกรณี ทีผู้เช่าช่วงได้ รับผลประโยชน์ดงั กล่าวภายหลังจากวันทีสัญญา
ฉบับนี Eสิ Eนสุดลง ผู้เช่าช่วงตกลงทีจะส่งมอบผลประโยชน์ดงั กล่าว ให้ แก่ กองทรัสต์
หรื อบุคคลทีกองทรัสต์กําหนดเพือประโยชน์ของกองทรัสต์ตามข้ อกําหนดในข้ อนี E
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และ (ข) ในกรณี ที กองทรั ส ต์ หรื อ บุค คลอื นใดได้ รับ ผลประโยชน์ ใด ๆ ซึงเป็ น
ผลประโยชน์ทีผู้เช่าช่วงควรจะได้ รับก่อนวันทีสัญญาฉบับนี Eจะสิ Eนสุดลง กองทรัสต์
ตกลงทีจะดําเนินการให้ มีการส่งมอบผลประโยชน์ดงั กล่าวคืนให้ แก่ผ้ เู ช่าช่วง โดย
ทังสองกรณี
E
ดงั กล่าว คูส่ ญ
ั ญาตกลงจะส่งมอบผลประโยชน์ดงั กล่าวให้ แก่คสู่ ญ
ั ญา
อีกฝ่ ายหนึงภายใน 30 วันนับจากวันทีสัญญาฉบับนีจE ะสิ Eนสุดลงหรื อวันทีได้ รับ
ผลประโยชน์นนั E (แล้ วแต่กรณี)
1.4 ให้ ค วามร่ ว มมื อ ตามจํ า เป็ นและสมควรเพื อให้ บุค คลที กองทรั ส ต์ กํ า หนดเพื อ
ประโยชน์ ข องกองทรั ส ต์ สามารถดํ า เนิ น กิ จ การโรงแรมได้ อ ย่า งต่อ เนื องตาม
กฎหมาย และ/หรื อ ตามที หน่วยงานอืน ๆ ที เกี ยวข้ อ งกํ า หนด ภายในเวลาอัน
สมควรหลัง ได้ รั บ คํ า ร้ องขอจากกองทรั ส ต์ เป็ นลายลัก ษณ์ อัก ษร ทังE นี E โดยไม่
เรี ยกร้ องค่าตอบแทนใด ๆ จากกองทรัสต์ รวมทังให้
E ความช่วยเหลือกองทรัสต์หรื อ
บุคคลทีกองทรัสต์กําหนดเพือประโยชน์ของกองทรัสต์ในการโอนหรื อการให้ ได้ รับ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม หรื อการโอนสิทธิ และหน้ าทีตามสัญญาต่าง ๆ
ทังนี
E E ในกรณีทีกองทรัสต์ไม่สามารถหาผู้เช่าช่วงรายใหม่มาเช่าช่วงทรัพย์สินทีเช่า
ช่ว งแทนได้ ผู้เช่ า ช่ ว งตกลงที จะเช่ า ช่ ว งทรั พ ย์ สิ น ที เช่ าช่ ว งเพื อประกอบธุ รกิ จ
โรงแรมฮิลตัน พัทยาต่อไปจนกว่ากองทรัสต์จะสามารถหาผู้เช่าช่วงรายอืนมาเช่า
ช่วงทรัพย์สินทีเช่าช่วงต่อไปได้ โดยทีระยะเวลาการเช่าทีต่อออกไปดังกล่าวจะไม่
เกิน 180 วันนับจากวันทีครบกําหนดระยะเวลาการเช่า อย่างไรก็ดี ให้ ถือว่าผู้เช่า
ช่วงไม่มีหน้ าทีทีจะเช่าช่วงทรัพย์สินทีเช่าช่วงต่อไปในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว
หากการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าช่วงโดยผู้เช่าช่วงมีข้อจํากัดหรื อพ้ นวิสยั
2. ในกรณีทีสัญญานี Eเลิกกัน คูส่ ญ
ั ญาย่อมไม่สิ Eนสิทธิในการเรี ยกค่าใช้ จ่ายและค่าเสียหาย
ใด ๆ ทีได้ มีอยู่ก่อนมีการเลิกสัญญา ค่าใช้ จ่ายและค่าเสียหายทีเกิดขึ Eนอันเนืองจากการ
เลิกสัญญา และ/หรื อค่าเสียหายใด ๆ ตามทีกฎหมายกําหนด
อนึง ในระหว่างระยะเวลาการเช่าตามสัญญานี Eและระยะเวลาใด ๆ ทีได้ ขยายออกไป
คูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึงไม่มีสิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าช่วงกับคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึง หาก
ไม่มีเหตุผิดนัดผิดสัญญาใด ๆ ทีเกิดโดยคูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายนันE
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(7)

สรุ ปสาระสําคัญของร่ างสัญญาเช่ าสังหาริมทรัพย์

ผู้เช่ า

บริ ษัท ซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล จํากัด (“ผู้เช่ า”)

ผู้ให้ เช่ า

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด ในฐานะทรัสตีของทรัสต์เพือการลงทุนใน
สิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท (“กองทรัสต์ ”)

ทรัพย์ สินทีเช่ า

อุปกรณ์ตกแต่ง เครื องมือ เครื องใช้ ทังที
E ติดตรึงตราและไม่ติดตรึงตราถาวร รวมทังอุ
E ปกรณ์อืน
ใดทีใช้ เพือวัตถุประสงค์ในการประดับตกแต่งหรื ออํานวยความสะดวกให้ กบั ผู้พกั อาศัย และ/
หรื อผู้ใช้ บริ การอาคารและสิงปลูกสร้ างในโรงแรมฮิลตัน พัทยา ซึงตังE และ/หรื อติดตรึงตราอยู่
บริ เวณภายนอกหรื อภายในพื Eนทีของอาคารและสิงปลูกสร้ างในโรงแรมฮิลตัน พัทยา หรื อบน
พื Eนผิวของตัวอาคารและสิงปลูกสร้ างในโรงแรมฮิลตัน พัทยา ซึงกองทรัสต์เป็ นผู้มีกรรมสิทธิU
รวมทังE สิทธิ ใด ๆ ที เกี ยวกับหรื อเกี ยวเนืองกับทรั พย์ สินดังกล่าว แต่ทงั E นีไE ม่ใช่ท รัพย์ สินที มี
ลักษณะเป็ นส่วนควบของอาคารและสิงปลูกสร้ างในโรงแรมฮิลตัน พัทยา

ระยะเวลาการเช่ าและ
เงือนไขในการต่ ออายุ
สัญญาเช่ าเมือสัญญา
เช่ าครบกําหนด

เป็ นระยะเวลา 3 ปี นับจากวันทีสัญญาฉบับนี Eมีผลใช้ บงั คับ และคูส่ ญ
ั ญาตกลงต่ออายุสญ
ั ญา
เช่าฉบับนี Eโดยอัตโนมัติเมือมีการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าช่วงอาคารและสัญญาเช่าช่วงงานระบบ
ระหว่างผู้เช่าและกองทรัสต์ โดยให้ สญ
ั ญาเช่าสังหาริ มทรัพย์ทีต่อออกไปนันมี
E ระยะเวลาการ
เช่าเท่ากับระยะเวลาการเช่าตามสัญญาเช่าช่วงอาคารและสัญญาเช่าช่วงงานระบบทีได้ ต่อ
ออกไปในแต่ละคราว

การส่ งมอบสิทธิ
ครอบครอง

กองทรัสต์ตกลงส่งมอบสิทธิครอบครองในทรัพย์สินทีเช่าให้ แก่ผ้ เู ช่าในวันทีสัญญาฉบับนี Eมีผล
ใช้ บงั คับ
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ค่ าเช่ า

เว้ นแต่กรณี ทีมีการเลือนการชํ าระค่าเช่าและการยกเว้ นค่าเช่าอันเนืองมาจากเหตุสุดวิสยั
ตามทีกําหนดไว้ ในสัญญาฉบับนี E ผู้เช่าตกลงชําระค่าเช่าสําหรับทรัพย์สนิ ทีเช่าให้ แก่กองทรัสต์
ตามข้ อ กํ าหนดและเงื อนไขของสัญ ญาฉบับ นี ตE ลอดระยะเวลาการเช่ า ซึงมี รายละเอี ย ด
ดังต่อไปนี E
1. การคํานวณค่ าเช่ าตัง1 แต่ วันทีสัญญาฉบับนีม1 ีผลใช้ บังคับจนถึงสิน1 ปี 2560
ผู้เช่ า ตกลงที จะชํ า ระค่า เช่ า ภายใน 45 วัน นับ จากวัน สินE ไตรมาส โดยใช้ ห ลัก เกณฑ์
คํานวณตามระยะเวลาการเช่าจริ งสําหรับช่วงเวลาตังแต่
E วนั ทีสัญญาฉบับนี Eมีผลใช้ บงั คับ
ถึงวันที 31 ธันวาคม 2560 โดยค่าเช่าต่อปี ของปี 2560 คํานวณจากค่าเช่าต่อปี ของปี
2561 ปรับลดด้ วยอัตราร้ อยละ 3.5 ต่อปี โดยแบ่งชําระจํานวนเท่า ๆ กันในแต่ละไตรมาส
ยกเว้ นไตรมาสแรกของการเริ มระยะเวลาการเช่าตามสัญญาฉบับนี E ให้ ใช้ หลักเกณฑ์
คํานวณตามระยะเวลาการเช่าจริ ง โดยไตรมาสแรกของการเริ มระยะเวลาการเช่าจะคิด
ตามอัตราส่วนของจํานวนวัน จากค่าเช่ารายไตรมาส หารด้ วยจํานวนวันในไตรมาสนันE ๆ
คูณด้ วยจํานวนวันนับจากวันทีสัญญาฉบับนี Eมีผลใช้ บงั คับจนถึงวันทีสิ Eนไตรมาส
2. การคํานวณค่ าเช่ าในกรณีทีมีการต่ ออายุสัญญาเช่ า ตัง1 แต่ วันที 1 มกราคม 2561
จนถึงวันที 31 ธันวาคม 2563
ผู้เช่าตกลงจะชํ าระค่าเช่าคงทีภายใน 45 วันนับจากวันสิ Eนไตรมาส โดยใช้ หลักเกณฑ์
คํานวณตามระยะเวลาการเช่าจริ งสําหรับช่วงเวลาตังE แต่วนั ที 1 มกราคม 2561 จนถึง
วันที 31 ธันวาคม 2563 ในอัตราต่อปี ตามทีระบุในตารางด้ านล่าง โดยแบ่งชํ าระเป็ น
จํานวนเท่า ๆ กันในแต่ละไตรมาส
ปี

ค่ าเช่ ารายปี (บาท)

2561

10,500,000

2562

10,867,500

2563

11,247,863

ในกรณีทีผู้เช่าไม่มีความสามารถในการชําระค่าเช่าดังกล่าวได้ เต็มจํานวนเมือถึงกําหนด
ชํ า ระแล้ ว ให้ ถื อ ว่ า ค่ า เช่ า ในจํ า นวนที กองทรั ส ต์ ไม่ ไ ด้ รั บ ชํ า ระเป็ นค่ า เช่ า ค้ า งชํ า ระ
(Accrued Rental Revenue) และให้ ผ้ ูเช่าชําระค่าเช่าค้ างชําระให้ แก่กองทรัสต์ภายใน
30 วันนับจากวันทีถึงกําหนดชําระ ทังนี
E E เว้ นแต่เป็ นกรณี การเลือนการชําระค่าเช่าหรื อ
การยกเว้ นค่าเช่าบางส่วนหรื อทังหมดอั
E
นเนืองมาจากเหตุสดุ วิสยั
อนึง การค้ างชําระค่าเช่าดังกล่าว ผู้เช่าจะต้ องชําระดอกเบี Eยจากการผิดนัดในอัตราร้ อย
ละ 15 ต่ อปี โดยคํ านวณตามจํ านวนเงิ น ที ค้ า งชํ าระและจํ า นวนวัน นับ ตังE แต่วัน ที ถึ ง
กําหนดชําระจนถึงวันทีชําระเสร็ จสิ Eน เว้ นแต่การค้ างชําระค่าเช่าครังE แรกต่อปี และผู้เช่าได้
ชําระค่าเช่าค้ างชําระดังกล่าวแล้ วภายใน 30 วันนับจากวันทีถึงกําหนดชําระ ทังนี
E E หากผู้
เช่าชําระค่าเช่าค้ างชําระครังE แรกต่อปี เกินกําหนดระยะเวลา 30 วันดังกล่าว ผู้เช่าจะต้ อง
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ชําระดอกเบี Eยจากการผิดนัดในอัตราร้ อยละ 15 ต่อปี โดยคํานวณตามจํานวนเงินทีค้ าง
ชําระและจํานวนวันนับตังแต่
E วนั ทีถึงกําหนดชําระจนถึงวันทีชําระเสร็ จสิ Eน
3. การคํานวณค่ าเช่ าในกรณีทีมีการต่ ออายุสัญญาเช่ าครั ง1 ทีสองและครั ง1 ทีสามเมือ
สัญญาเช่ าฉบับต่ ออายุฉบับแรกครบกําหนด
ในกรณี ที มี ก ารต่ อ อายุส ัญ ญาเช่ า เมื อสัญ ญาเช่ า ฉบับ ต่อ อายุฉ บับ แรกครบกํ า หนด
คู่สญ
ั ญาตกลงให้ ค่าเช่าสําหรับสัญญาเช่าฉบับต่ออายุครังE ที 2 (วันที 1 มกราคม 2564
ถึงวันที 31 ธันวาคม 2566) และสัญญาเช่าฉบับต่ออายุครังE ที 3 (วันที 1 มกราคม 2567
ถึงวันที 31 ธันวาคม 2569) มีรายละเอียดดังต่อไปนี E
ผู้เช่าตกลงจะชําระค่าเช่าภายใน 45 วันนับจากวันสิ Eนไตรมาส โดยใช้ หลักเกณฑ์คํานวณ
ตามระยะเวลาการเช่าจริ งสําหรับช่วงเวลาตังแต่
E วนั ที 1 มกราคม 2564 จนถึงวันที 31
ธันวาคม 2569 ในอัตราต่อปี ตามทีระบุในตารางด้ านล่าง โดยแบ่งชําระเป็ นจํานวนเท่า ๆ
กันในแต่ละไตรมาส
ปี

ค่ าเช่ ารายปี (บาท)

2564

11,641,538

2565

12,048,992

2566

12,470,706

2567

12,907,181

2568

13,358,932

2569

13,826,495

การเลือนการชําระค่ า
เช่ าและการยกเว้ นค่ า
เช่ าอั น เนื องมาจาก
เหตุสุดวิสัย

คูส่ ญ
ั ญาตกลงให้ นําข้ อสัญญาว่าด้ วย “การเลือนการชํ าระค่าเช่าอันเนืองมาจากเหตุสดุ วิ สยั ”
“การยกเว้นค่าเช่าอันเนืองมาจากเหตุสดุ วิ สยั ” “การคํ านวณค่าเช่าในกรณี ทีมี เลื อนหรื อการ
ยกเว้นการชํ าระค่าเช่าอันเนืองมาจากเหตุสดุ วิ สยั ” และ “โรงแรมและรี สอร์ ตที อยู่ในกลุ่มการ
แข่ งขันที มี มาตรฐานเดี ยวกันในเมื องพัทยา” ตามทีกํ าหนดไว้ ในสัญ ญาเช่าช่วงอาคารมา
บังคับใช้ โดยอนุโลมเท่าทีไม่ขดั หรื อแย้ งกับสัญญาฉบับนี E

หน้ าทีของผู้เช่ า

1. เพือให้ ทรัพย์สินทีเช่าอยู่ในสภาพทีดีและเหมาะสมแก่การใช้ งานตามวัตถุประสงค์ดงั ที
ระบุ ไ ว้ ในสัญ ญาฉบั บ นี E ผู้ เช่ า จะรั บ ผิ ด ชอบในการดู แ ล (Maintenance) ซ่ อ มแซม
(Repairs) หรื อ การกระทํ า ใด ๆ ทั งE ปวงบนทรั พ ย์ สิ น ที เช่ า ในกรณี ที จํ า เป็ น เพื อให้
ทรัพย์สินทีเช่ามีลกั ษณะตามวัตถุประสงค์ของการเช่าตามทีระบุไว้ ในสัญญาฉบับนี E โดย
ให้ ค่าใช้ จ่ายดังกล่าวถือเป็ นส่วนหนึงของค่าใช้ จ่ายจากการดําเนินงานตามงบประมาณ
การดําเนินการ (Operating Budget) ซึงได้ แจ้ งให้ กองทรัสต์ทราบ
2. เมื อจะต้ องมี ก ารเปลี ยนแปลง เปลี ยนแทน หรื อ เพิ มเติ ม ทรั พ ย์ สิ น ที เช่ า ผู้ เช่ า จะ
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ดําเนินการเปลียนแปลง เปลียนแทน หรื อเพิมเติมทรัพย์สินทีเช่าด้ วยค่าใช้ จ่ายของผู้เช่า
และให้ ถือว่าทรัพย์สินทีได้ เปลียนแปลง เปลียนแทน หรื อเพิมเติมดังกล่าวเป็ นทรัพย์สิน
ของผู้เช่า
หน้ าทีของกองทรัสต์

1. ในวันทีสัญญาฉบับนี Eมีผลใช้ บงั คับ กองทรัสต์จะส่งมอบทรัพย์สนิ ทีเช่าในสภาพทีเป็ นอยู่
ณ วันเริ มระยะเวลาการเช่า

2. กองทรัสต์จะไม่กระทําการใด ๆ ให้ เกิดการรอนสิทธิหรื อกระทําการใด ๆ ทีมีผลหรื อจะ
ส่งผลทําให้ ผ้ เู ช่าไม่สามารถใช้ ประโยชน์ในทรัพย์สนิ ทีเช่าได้ ไม่วา่ ทังหมดหรื
E
อบางส่วน
การโอนสิทธิการเช่ า
และการให้ เช่ าช่ วง

1. ตลอดอายุของสัญญาฉบับนี E ผู้เช่าไม่สามารถโอนสิทธิ และ/หรื อหน้ าทีภายใต้ สญ
ั ญา
ฉบับนี E ไม่ว่าทังหมดหรื
E
อบางส่วน ให้ แก่บคุ คลอืนใด โดยไม่ได้ รับความยินยอมล่วงหน้ า
จากกองทรัสต์ เป็ นลายลักษณ์ อักษร เว้ นแต่เป็ นการโอนสิทธิ และ/หรื อหน้ าทีดังกล่าว
ให้ แก่บริ ษัทในเครื อเซ็นทรัลพัฒนา ซึงมีคณ
ุ สมบัติและมีความสามารถทีจะปฏิบตั ิหน้ าที
ตามสัญญาฉบับนี Eได้ ในกรณีทีกองทรัสต์ยินยอมให้ ผ้ เู ช่าโอนสิทธิ และ/หรื อหน้ าทีภายใต้
สัญญาฉบับนี E ผู้เช่าจะต้ องดําเนินการให้ ผ้ รู ับโอนยินยอมเข้ าผูกพันตามเงือนไขต่าง ๆ ที
กํ าหนดในสัญ ญาฉบับ นี E โดยระยะเวลาการเช่าที โอนไปยังผู้รับ โอนจะต้ อ งมี กําหนด
ระยะเวลาการเช่าไม่เกินกว่าระยะเวลาการเช่าของผู้เช่าทีเหลืออยูต่ ามสัญญาฉบับนี E
2. ตลอดอายุของสัญ ญาฉบับ นี E กองทรัส ต์ ไม่ส ามารถโอนสิทธิ และ/หรื อหน้ าที ภายใต้
สัญญาฉบับนี E ไม่ว่าบางส่วนหรื อทังหมด
E
ให้ แก่บุคคลใด ๆ โดยไม่ได้ รับความยินยอม
ล่วงหน้ าจากผู้เช่าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร

เหตุผดิ นัดและผลของ 1. เมือสัญญาเช่าช่วงอาคารและสัญญาเช่าช่วงงานระบบได้ สิ Eนสุดลง เว้ นแต่ค่สู ญ
ั ญาจะ
การผิดนัด
ตกลงกันเป็ นอย่างอืน ให้ สญ
ั ญาฉบับนี Eสิ Eนสุดลงด้ วยทันที โดยให้ การเรี ยกค่าเสียหาย
ค่าใช้ จ่าย เงิน หรื อประโยชน์ ตอบแทนอืนใดระหว่างคู่สญ
ั ญา เป็ นไปตามข้ อกํ าหนด
เกียวกับเหตุผิดนัดหรื อผิดสัญญาทีเกิดขึ Eนจริ งภายใต้ สญ
ั ญาเช่าช่วงอาคารและสัญญา
เช่าช่วงงานระบบทีส่งผลให้ สญ
ั ญาดังกล่าวสิ Eนสุดลง
2. เมือคูส่ ญ
ั ญาตกลงร่วมกันโดยสมัครใจในการเลิกสัญญาฉบับนี E
3. เมือสัญญาฉบับนี Eสิ Eนสุดลง ผู้เช่าตกลงจะส่งมอบทรัพย์สินทีเช่าตามสัญญาฉบับนี E หรื อ
ทรั พ ย์ สิน อืนใดที มีก ารใช้ ป ระโยชน์ ในลัก ษณะเดีย วกัน ให้ แก่ก องทรัส ต์ หรื อบุค คลที
กองทรัสต์กําหนดเพือประโยชน์ของกองทรัสต์ ในสภาพทีเหมาะสมและใช้ งานได้ ตาม
วัตถุประสงค์ดงั ทีระบุไว้ ในสัญญาฉบับนีโดยปราศจากภาระหน้
E
าทีหรื อภาระผูกพันใด ๆ
แต่ทังE นี E ผู้เช่าไม่จําต้ องส่งมอบทรั พย์ สินที เช่าคืนให้ แก่กองทรัสต์ หากทรัพ ย์ สินทีเช่า
ดังกล่าวสูญ หายหรื อ เสือมสลายไปทังE หมดหรื อไม่สามารถส่งมอบได้ เนื องจากเหตุ
สุดวิสยั หรื อการใช้ งานตามปกติหรื อตามอายุการใช้ งานของทรัพย์สนิ ทีเช่า หรื อทรัพย์สิน
ทีเช่าเสียหาย ไม่วา่ ทังหมดหรื
E
อบางส่วนทีสําคัญ โดยไม่ใช่ความผิดของผู้เช่า และทําให้ ผ้ ู
ส่วนที 2 หน้ า 2 - 175
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เช่าไม่อาจใช้ ทรัพย์สนิ ทีเช่าเพือประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจโรงแรมต่อไปได้
4. กองทรั ส ต์ ต กลงซื อE ทรั พ ย์ สิ น ที เช่ า ภายใต้ ส ัญ ญาฉบับ นี ทE ี ซี พี เอ็ น พัท ยา โฮเทล เป็ น
ผู้ดําเนินการเปลียนแปลง เปลียนแทน หรื อเพิมเติมภายใต้ สญ
ั ญาฉบับนี E ตามสภาพของ
ทรัพย์สนิ ทีมีการใช้ งานจริ งอยูใ่ นขณะนันE ในราคาต้ นทุนของทรัพย์สนิ ดังกล่าวหักด้ วยค่า
เสือมราคาโดยใช้ วิธีเส้ นตรง (Straight Line) ทีคิดตามระยะเวลา 5 ปี หรื อตามราคาอืน
ใดตามทีคูส่ ญ
ั ญาได้ ตกลงกัน

ส่วนที 2 หน้ า 2 - 176
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3.

ข้ อพิพาทหรือข้ อจํากัดในการใช้ ประโยชน์ ในอสังหาริมทรัพย์ ทีไม่ ใช่ การได้ มาจากการแปลงสภาพ
-ไม่มี-

ส่วนที 2 หน้ า 3 - 1
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4.

การจัดหาประโยชน์ จากอสังหาริมทรัพย์

4.1

ลักษณะการจัดหาประโยชน์ จากอสังหาริมทรัพย์ ของกองทรัสต์ CPNREIT

ในการรับโอนทรัพย์สนิ จากกองทุนรวม CPNRF และการลงทุนในทรัพย์สินทีจะลงทุนเพิมเติมครัง- ที 1 กองทรัสต์
CPNREIT มีวตั ถุประสงค์ทีจะสร้ างผลตอบแทนจากการลงทุนในระดับทีดีและต่อเนืองในระยะยาวให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์
โดยผู้จดั การกองทรัสต์มีหน้ าทีดําเนินการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทรัสต์ CPNREIT โดยการกําหนดนโยบาย
และกลยุทธ์ ทีเหมาะสมในการบริ หารจัด การทรั พย์ สินของกองทรัสต์ CPNREIT เพือสร้ างรายได้ ในเชิ งพาณิ ชย์ ให้ แก่
กองทรัสต์ CPNREIT และก่อให้ เกิ ดประโยชน์ สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ โดยรวม โดยผู้จัดการกองทรัสต์ จะทําสัญ ญา
แต่งตังและว่
าจ้ าง CPN ให้ ทําหน้ าทีผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของทรัพย์สินทีกองทรัสต์ CPNREIT เข้ าลงทุน ในส่วนทีเป็ น
ศูนย์การค้ าและอาคารสํานักงาน ทังนี
- - CPN เป็ นบุคคลทีมีความเกียวโยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์ (จากการที CPN เป็ นผู้
ถื อ หุ้น รายใหญ่ ร้ อยละ 99.99 และผู้มี อํ า นาจควบคุม ของผู้จัด การกองทรั ส ต์ ) โดย CPN มี ป ระสบการณ์ แ ละความ
เชียวชาญในการพัฒนาและบริ หารจัดการโครงการศูนย์การค้ าและอาคารสํานักงานมานานกว่า 30 ปี สําหรับทรัพย์สนิ ใน
ส่วนทีเป็ นโรงแรมนัน- กองทรัสต์ CPNREIT จะให้ เช่าช่วงทรัพย์สนิ ดังกล่าว (โดยมีลกั ษณะเป็ นการให้ เช่าเหมา) แก่ซีพีเอ็น
พัทยา โฮเทล ซึงเป็ นบริ ษัทย่อยร้ อยละ 99.99 ของ CPN โดยซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล จะแต่งตังกลุ
- ม่ ฮิลตัน ซึงเป็ นเครื อข่าย
การบริ หารจัดการโรงแรมในระดับนานาชาติ ตามเงือนไขสัญญาบริ หารโรงแรมทีมีอยู่ในปั จจุบนั ให้ ทําหน้ าทีเป็ นผู้บริ หาร
โรงแรมฮิลตัน พัทยา ต่อไปตามเดิม โดยกองทรัสต์ CPNREIT จะได้ รับประโยชน์ในรู ปของค่าเช่าคงทีและค่าเช่าแปรผัน
จากซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล ตามทีระบุไว้ ในสัญญา
เพือให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ทีจะบริ หารทรัพย์สินทีกองทรัสต์ CPNREIT เข้ าลงทุนให้ ประสบความสําเร็ จในระยะ
ยาวและสามารถสร้ างผลตอบแทนในระดับทีดีให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ ผู้จดั การกองทรัสต์มีกลยุทธ์ ในการจัดหาประโยชน์
จากทรัพย์สนิ ทีกองทรัสต์ CPNREIT เข้ าลงทุนดังนี - การติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งานของกองทรั ส ต์ CPNREIT ในแต่ ล ะปี โดยเปรี ย บเที ย บกับ งบประมาณ
ประจําปี รวมถึงผลประกอบการของกองทรัสต์ CPNREIT ในอดีต และหากผลประกอบการของกองทรัสต์
CPNREIT ไม่เป็ นไปตามเป้ าหมายที กํ าหนดไว้ ผู้จัด การกองทรั ส ต์ จ ะวิ เคราะห์ เพื อหาสาเหตุ รวมถึ ง
ปรับปรุงและพัฒนาแผนการดําเนินงานทีจําเป็ น เพือให้ สามารถบรรลุเป้าหมายทีกําหนดไว้
- การวิเคราะห์ ข้อมูลตลาดและข้ อมูลลูกค้ าอย่างสมํ าเสมอ เพื อปรับเปลียนสัดส่วนประเภทของร้ านค้ า
ภายในศูนย์การค้ าอย่างเหมาะสมต่อความต้ องการของลูกค้ า ควบคูไ่ ปกับการสรรหาร้ านค้ าใหม่ ๆ จากทังในประเทศและต่างประเทศ เพือยกระดับให้ ศูนย์ การค้ ามีความทันสมัยและสร้ างประสบการณ์ ใหม่ ๆ
ให้ กบั ลูกค้ า
- การดําเนินกลยุทธ์ ทางการตลาด โดยมุ่งเน้ นในการดึงดูดลูกค้ าเป้าหมายให้ เข้ ามาใช้ บริ การ เพือผลักดัน
ยอดขายให้ กับ ร้ านค้ า และสร้ างประสบการณ์ ที ดี ให้ แ ก่ ลูก ค้ า โดยการจัด กิ จ กรรมส่งเสริ ม การขายที
สอดคล้ องกับกลยุทธ์ ดงั กล่าว โดยอาศัยข้ อมูลจากการวิจยั ตลาดและการทํางานร่ วมกับห้ างสรรพสินค้ า
และบริ ษัทในเครื อเซ็นทรัล และพันธมิตรทางธุรกิจต่าง ๆ ซึงจะดําเนินควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมทีมีความ
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โดดเด่น แปลกใหม่ สร้ างสรรค์ (Signature Events) ซึงทัง- หมดนีจ- ะมีการสือสารถึงลูกค้ าผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
- การพัฒ นาบุคลากรและยกระดับคุณ ภาพการให้ บริ การสู่มาตรฐานสากล ตลอดจนการนําเทคโนโลยีที
ทันสมัยมาใช้ เพือเพิมความพึงพอใจของลูกค้ า และลดต้ นทุนในการดําเนินธุรกิจ อาทิ การพัฒนาระบบ
จอดรถ จุดประชาสัมพันธ์ และห้ องนํ -า เป็ นต้ น
- การสร้ างผลตอบแทนเพิมเติมจากอสังหาริ มทรัพย์ทีกองทรัสต์ CPNREIT เข้ าลงทุน โดยการพัฒนาและ
ปรับปรุ งอสังหาริ มทรัพย์ ได้ แก่ การปรับผังพื -นทีและร้ านค้ า เพือเพิมประสิทธิภาพในการใช้ ประโยชน์พื -นที
และการเพิมค่าเช่า รวมถึงการพัฒนาและปรับปรุงศูนย์การค้ าและอาคารสํานักงาน เพือรักษาภาพลักษณ์
ทีดีและความทันสมัยต่อผู้เช่าและลูกค้ า
- การกําหนดอัตราค่าเช่าและค่าบริ การให้ มีความเหมาะสม
ทังนี
- - หลังจากทีมีการโอนทรัพย์สนิ จากกองทุนรวม CPNRF มายังกองทรัสต์ CPNREIT และกองทรัสต์ CPNREIT
ได้ มีการลงทุนในทรัพย์สินทีจะลงทุนเพิมเติมครัง- ที 1 กองทรัสต์ CPNREIT มีนโยบายจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินทีเข้ า
ลงทุนดังกล่าว โดยลักษณะของการจัดหาประโยชน์ โดยกองทรั สต์ CPNREIT ขึน- อยู่กับ ประเภทของทรัพ ย์ สิน ว่าเป็ น
ศูนย์การค้ า/อาคารสํานักงาน หรื อโรงแรม โดยมีลกั ษณะของการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สนิ แต่ละประเภทดังต่อไปนี 4.1.1

การจัดหาประโยชน์ จากทรัพย์ สินประเภทศูนย์ การค้ าและอาคารสํานักงาน

สํา หรั บ ทรั พ ย์ สิ น ประเภทศูน ย์ ก ารค้ า และอาคารสํ า นัก งาน กองทรั ส ต์ CPNREIT มี น โยบายในการจัด หา
ประโยชน์จากทรัพย์สนิ ประเภทนี - โดยการนําพื -นทีของทรัพย์สนิ ออกให้ เช่าแก่ผ้ เู ช่า รวมถึงการให้ บริ การทีเกียวข้ องกับการ
ให้ เช่ า พื น- ที โดยผู้จัด การกองทรั ส ต์ จ ะแต่ งตัง- CPN ให้ ทํ า หน้ า ที ผู้บ ริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ โดย CPN จะจัด การและ
บริ หารงานทีเกียวข้ องกับอสังหาริ มทรัพย์ ได้ แก่ การนําทรัพย์สินไปจัดหาประโยชน์ในรู ปของการให้ เช่าพื -นที รวมถึงการ
ให้ บริ การทีเกียวข้ องกับการให้ เช่าพื -นที ตามนโยบายและแผนธุรกิจของผู้จัดการกองทรัสต์ การจัดหาผู้เช่าพื -นทีภายใน
โครงการ การติดต่อ ประสานงานและอํานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ูเช่าพืน- ที การจัดเก็ บค่าเช่าและค่าบริ การเพือนําส่ง
กองทรัสต์ CPNREIT ตลอดจนการบํารุ งรักษาและซ่อมแซมอสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์ CPNREIT ให้ อยู่ในสภาพทีดี
และพร้ อมจัดหาประโยชน์ ทังนี
- - กองทรัสต์ CPNREIT จะเข้ าทําสัญญาเช่ากับผู้เช่าพื -นที/ผู้รับบริ การ โดยตรง โดยสัญญาที
กองทรัสต์ CPNREIT จะเข้ าทําโดยส่วนใหญ่ จะมีความเป็ นมาตรฐาน โดยมีหลักเกณฑ์ และเงือนไขหลักของสัญญาที
คล้ ายคลึงกันสําหรับผู้เช่าพื -นทีและผู้รับบริ การทุกราย
จากรู ปแบบการจัดหาประโยชน์ดงั ทีกล่าวข้ างต้ น รายได้ หลักทีกองทรัสต์ CPNREIT จะได้ รับจากการลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์ประเภทศูนย์การค้ าและอาคารสํานักงานจะเป็ นรายได้ ค่าเช่าและค่าบริ การซึงเกิดจากการนําพื -นทีของ
ทรัพย์สนิ ประเภทศูนย์การค้ าและอาคารสํานักงานทีกองทรัสต์ CPNREIT ลงทุน ออกให้ เช่าและให้ บริ การทีเกียวเนืองกับ
การให้ เช่าพื -นที แก่ลกู ค้ าทีเป็ นผู้ประกอบการธุรกิจค้ าปลีกและบริ การประเภทต่าง ๆ (สําหรับศูนย์การค้ า) และลูกค้ าทีเป็ น
องค์กรธุรกิจ หน่วยงานราชการ สถาบันการเงิน (สาขาของธนาคารพาณิชย์และห้ องค้ าหลักทรัพย์) สถาบันการศึกษา (เช่น
โรงเรี ยนกวดวิชา สถาบันภาษา ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ) ฯลฯ (สําหรับอาคารสํานักงาน) โดยกองทรัสต์ CPNREIT จะ
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คิดค่าเช่าและค่าบริ การทีเกียวเนืองกับการให้ เช่าพื -นที ตามขนาด ทีตังของพื
-นทีเช่า รูปแบบการเช่า ระยะเวลาทีเช่าและ
ประเภทธุรกิจของผู้เช่า โดยอ้ างอิงจากรายการอัตราค่าเช่าพื -นทีและค่าบริ การ (Price List) ของแต่ละศูนย์ โดยกองทรัสต์
CPNREIT จะยังมีรายได้ อืน ๆ ในรูปของรายได้ สว่ นทีเกียวเนืองกับรายได้ คา่ เช่าและค่าบริ การ เช่น ค่าบริ การทีจอดรถ และ
ค่าป้ายโฆษณา เป็ นต้ น
4.1.2

การจัดหาผลประโยชน์ จากทรัพย์ สินส่ วนที3เป็ นโรงแรม

ภายหลังจากทีกองทรัสต์ CPNREIT ได้ เข้ าลงทุนในทรัพย์สินหลักในส่วนทีเป็ นโรงแรมฮิลตัน พัทยา กองทรัสต์
CPNREIT จะให้ เช่าช่วงทรัพย์สินดังกล่ว (โดยมีลกั ษณะเป็ นการให้ เช่าเหมา) แก่ซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล ซึงเป็ นบริ ษัทย่อย
ร้ อยละ 99.99 ของ CPN เพือนําไปจัดหาประโยชน์ต่อไป โดยซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล จะยังคงแต่งตัง- กลุ่มฮิลตันซึงเป็ น
เครื อข่ายการบริ หารโรงแรมในระดับ นานาชาติ ตามเงื อนไขสัญ ญาบริ ห ารโรงแรมทีมี อยู่ในปั จจุบัน ให้ ทําหน้ าทีเป็ น
ผู้บริ หารโรงแรมฮิลตัน พัทยา ต่อไปตามเดิม ในการนําทรัพย์สนิ หลักในส่วนทีเป็ นโรงแรมฮิลตัน พัทยา ออกให้ เช่าช่วงแก่ซี
พีเอ็น พัทยา โฮเทล กองทรัสต์ CPNREIT จะเข้ าทําสัญญาเช่าช่วงฉบับแรกหลังจากทีกองทรัสต์ CPNREIT เข้ าลงทุนใน
ทรัพย์สนิ ดังกล่าว ซึงมีอายุสญ
ั ญาตังแต่
- วนั ทีสัญญาเช่าช่วงมีผลใช้ บงั คับจนถึงสิ -นปี 2560 โดยเมือสิ -นสุดสัญญาเช่าช่วง
ดังกล่าว ทังกองทรั
สต์ CPNREIT และซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล สามารถใช้ สทิ ธิในการต่ออายุสญ
ั ญาได้ อีก 3 คราว ๆ ละ 3 ปี
โดยมีการคิดค่าเช่าทังในรู
- ปแบบค่าเช่าคงที (Fixed Rent) และค่าเช่าแปรผัน (Variable Rent)
ทังนี
- - ค่าเช่าทีกองทรัสต์ CPNREIT จะได้ รับจากการให้ เช่าช่วงทรัพย์สินในส่วนทีเป็ นโรงแรมฮิลตัน พัทยา ซึงอยู่
ในรู ปแบบค่าเช่าคงทีและค่าเช่าแปรผัน โดยค่าเช่าจะประกอบไปด้ วยค่าเช่าคงทีไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของค่าเช่าทังหมด
อันเป็ นการลดความเสียงบางส่วนของความผันผวนของรายได้ คา่ เช่าอันเนืองจากผลการดําเนินงานของโรงแรมและเป็ นไป
ตามเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต. โดยประมาณการกําไรก่อนค่าเสือมราคาและค่าตัดจําหน่าย ดอกเบี -ยและภาษี เงินได้ หัก
เงินสํารองสําหรับการซ่อมแซม ปรับปรุ ง (FF&E Reserve Deduction) สําหรับปี 2561 มีจํานวนประมาณ 296 ล้ านบาท
(อ้ างอิงจากประมาณการงบกําไรขาดทุนและงบประกอบรายละเอียดรายได้ จากการลงทุนสุทธิตามสมมติฐานสําหรับ
ช่วงเวลาประมาณการตังแต่
- วนั ที 1 มกราคม ถึงวันที 31 ธันวาคม 2561) ซึงอยู่ในระดับทีสามารถสร้ างความมันใจได้ ว่า
ทรัพย์สินหลักทีกองทรัสต์ CPNREIT จะเข้ าลงทุน ในส่วนทีเป็ นโรงแรมฮิลตัน พัทยา จะมีผลการดําเนินงานและกําไรที
เพียงพอในการจ่ายชําระค่าเช่าคงทีในปี 2561 จํานวน 210 ล้ านบาท ให้ แก่กองทรัสต์ CPNREIT ประกอบกับทําเลทีตังและศักยภาพในเชิงพาณิชย์ของทรัพย์สนิ อันจะส่งผลถึงความสามารถในการเติบโตของผลการดําเนินงานของทรัพย์สนิ ใน
อนาคต โดยรายละเอียดการจัดหาผลประโยชน์ สําหรับทรั พย์ สินหลักส่วนทีเป็ นโรงแรมฮิ ลตัน พัทยา ภายหลังจากที
กองทรัสต์ CPNREIT ได้ เข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ ส่วนนี -แล้ ว เป็ นดังนี เว้ นแต่กรณีทีมีการเลือนการชําระค่าเช่าและการยกเว้ นค่าเช่าอันเนืองมาจากเหตุสดุ วิสยั หรื อการเลือนชําระค่า
เช่ากรณีปรับปรุงหรื อซ่อมแซมใหญ่ (Renovation) ตามทีกําหนดไว้ ในสัญญาเช่าช่วง ซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล ตกลงชําระค่า
เช่ า ให้ แก่ ก องทรั ส ต์ CPNREIT ตามข้ อ กํ า หนดและเงื อนไขของสัญ ญาเช่ า ช่ ว ง โดยค่ า เช่ า ภายใต้ สัญ ญาเช่ า ช่ ว ง
ประกอบด้ วยค่าเช่า 2 ส่วน ได้ แก่ ค่าเช่าคงทีและค่าเช่าแปรผัน โดยใช้ หลักเกณฑ์คํานวณตามระยะเวลาการเช่าช่วงจริ ง
โดยใช้ วิธีการคํานวณ ซึงมีรายละเอียดดังต่อไปนี -
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(1)

การคํานวณค่ าเช่ าตัง7 แต่ วันที3สัญญาเช่ าช่ วงมีผลใช้ บังคับจนถึงสิน7 ปี 2560
(1.1) ค่ าเช่ าคงที3 (Fixed Rent)
ซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล ตกลงจะชําระค่าเช่าคงทีสําหรับทรัพย์สินประเภทอาคาร สิงปลูกสร้ าง งานระบบ
และสังหาริ มทรัพย์ ภายใน 45 วันนับจากวันสิ -นไตรมาส โดยใช้ หลักเกณฑ์คํานวณตามระยะเวลาการเช่า
ช่วงจริ งสําหรับช่วงเวลาตังแต่
- วนั ทีสัญญาเช่าช่วงมีผลใช้ บงั คับถึงวันที 31 ธันวาคม 2560 โดยค่าเช่าคงที
ต่อปี ของปี 2560 คํานวณจากค่าเช่าคงทีต่อปี ของปี 2561 ปรับลดด้ วยอัตราร้ อยละ 3.5 ต่อปี โดยแบ่ง
ชําระจํานวนเท่า ๆ กันในแต่ละไตรมาส ยกเว้ นไตรมาสแรกของการเริ มระยะเวลาการเช่าช่วงตามสัญญา
เช่าช่วง ให้ ใช้ หลักเกณฑ์คํานวณตามระยะเวลาการเช่าจริ ง โดยไตรมาสแรกของการเริ มระยะเวลาการ
เช่าช่วงจะคิดตามอัตราส่วนของจํานวนวัน จากค่าเช่าคงทีรายไตรมาส หารด้ วยจํานวนวันในไตรมาส
นัน- ๆ คูณด้ วยจํานวนวันนับจากวันทีสัญญาเช่าช่วงมีผลใช้ บงั คับจนถึงวันทีสิ -นไตรมาส
(1.2) ค่ าเช่ าแปรผัน (Variable Rent)
ซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล ตกลงทีจะชําระค่าเช่าแปรผันสําหรับทรัพย์สินประเภทอาคาร สิงปลูกสร้ าง และ
งานระบบ ภายใน 45 วันนับจากวันสิ -นไตรมาส โดยใช้ หลักเกณฑ์คํานวณตามระยะเวลาการเช่าช่วงจริ ง
สําหรับช่วงเวลาตังแต่
- วนั ทีสัญญาเช่าช่วงมีผลใช้ บงั คับถึงวันที 31 ธันวาคม 2560 โดยใช้ วิธีการคํานวณที
กําหนดในข้ อ (2.2) ด้ านล่างนี -

(2)

การคํานวณค่ าเช่ าตัง7 แต่ วันที3 1 มกราคม 2561 จนถึงวันที3 31 ธันวาคม 2563
(2.1) ค่ าเช่ าคงที3 (Fixed Rent)
ซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล ตกลงจะชําระค่าเช่าคงทีสําหรับทรัพย์สินประเภทอาคาร สิงปลูกสร้ าง งานระบบ
และสังหาริ มทรัพย์ ภายใน 45 วันนับจากวันสิ -นไตรมาส โดยใช้ หลักเกณฑ์คํานวณตามระยะเวลาการเช่า
ช่วงจริ งสําหรับช่วงเวลาตังแต่
- วนั ที 1 มกราคม 2561 จนถึงวันที 31 ธันวาคม 2563 ในอัตราต่อปี ตามที
ระบุในตารางด้ านล่าง โดยแบ่งชําระเป็ นจํานวนเท่า ๆ กันในแต่ละไตรมาส
ปี
2561
2562
2563

ค่ าเช่ าคงที3รายปี (บาท)
210,000,000
217,350,000
224,957,250

(2.2) ค่ าเช่ าแปรผัน (Variable Rent)
ซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล ตกลงจะชําระค่าเช่าแปรผันสําหรับทรัพย์สนิ ประเภทอาคาร สิงปลูกสร้ าง และงาน
ระบบ ภายใน 45 วันนับจากวันสิ -นไตรมาส โดยใช้ หลักเกณฑ์ คํานวณตามระยะเวลาการเช่าช่วงจริ ง
สําหรับช่วงเวลาตังแต่
- วนั ที 1 มกราคม 2561 จนถึงวันที 31 ธันวาคม 2563 โดยจะคํานวณโดยใช้ เกณฑ์
ยอดสะสม กล่าวคือ ในรอบปี บัญชีใด ๆ ค่าเช่าแปรผันของไตรมาสปั จจุบนั คํานวณจากค่าเช่าแปรผัน
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สะสม ณ วันทีสิ -นสุดไตรมาสปั จจุบัน หักด้ วย ค่าเช่าแปรผันสะสม ณ วันทีสิ -นสุดไตรมาสทีแล้ วของปี
เดียวกัน โดยค่าเช่าแปรผันดังกล่าวคํานวณได้ ดงั นี ค่าเช่าแปรผัน = ร้ อยละ 90 x ( ก – ข – ค – ง )
โดยที
ก

=

รายได้ รวมจากการประกอบธุรกิจโรงแรมฮิลตัน พัทยา ทังทางตรงและทางอ้
อมในรอบไตร
มาสสะสมนัน- ทังนี
- - ไม่รวมถึงภาษี มลู ค่าเพิม ภาษี ธุรกิจเฉพาะ หรื อภาษี อืนใดในทํานอง
เดียวกัน ค่าบริ การ (Service Charge) ทีเรี ยกเก็บจากผู้รับบริ การ รายได้ หรื อเงินทีได้ รับ
จากการจําหน่ายทรัพย์สนิ ค่าสินไหมทดแทนทีได้ รับจากการประกันภัย (ยกเว้ นค่าสินไหม
ทดแทนซึงได้ รับจากการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance)
เงินค่าทดแทนการเวนคืนอสังหาริ มทรัพย์ และดอกเบี -ยรับ

ข

=

ต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายรวมจากการประกอบธุรกิ จโรงแรมฮิ ล ตัน พัทยา ในรอบไตรมาส
สะสมนัน- ได้ แก่ ต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายอาหาร และเครื องดืม ต้ นทุนวัตถุดิบและของใช้ ใน
การดําเนินงาน (Operating Supplies) ต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายในการจัดหาอุปกรณ์ ทีใช้ ใน
การดําเนินงานทดแทนของเดิมหรื อเพิมเติม ต้ นทุนเงินเดือน ค่าแรง และผลประโยชน์อืนที
จ่ายให้ แก่ลกู จ้ างและพนักงาน ต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายฝึ กอบรมลูกจ้ างและพนักงาน ต้ นทุน
และค่าใช้ จ่ายด้ านการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายในการบํารุงรักษา
ซ่อมแซม และตกแต่งโรงแรมฮิลตัน พัทยา ให้ อยู่ในสภาพดี ค่าเบี -ยประกันภัย ค่าภาษี
และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ (ยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบุคคล) ค่าธรรมเนียมในการบริ หารงาน
และค่าใช้ จ่ายทีผู้บริ หารโรงแรมฮิลตัน พัทยา เรี ยกเก็บ และต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายอืน ๆ ใน
การดําเนินงานและประกอบธุรกิจโรงแรมฮิ ลตัน พัทยา ทัง- นี - ไม่รวมถึงภาษี มูลค่าเพิ ม
ภาษี ธุรกิจเฉพาะ หรื อภาษี อืนใดในทํานองเดียวกัน และค่าใช้ จ่ายทีเกิดจากการซ่อมแซม
โดยใช้ เงินทุนทีกันไว้ ในอดีตของซีพีเอ็นพัทยาในฐานะเจ้ าของทรัพย์สินเดิม และดอกเบี -ย
จ่าย ค่าธรรมเนียมทีเกียวกับการกู้ยืมเงินหรื อการจัดหาเงินทีไม่ใช่ค่าธรรมเนียมการทํา
ธุรกรรมทางการเงินทีเกียวข้ องกับการประกอบธุรกิจของโรงแรมฮิลตัน พัทยา

ค

=

เงินสํารองสําหรับการซ่อมแซม ปรับปรุ ง จัดหาเพือทดแทนหรื อจัดหาเพิมเติมเฟอร์ นิเจอร์
อุปกรณ์ และพาหนะต่าง ๆ ของโรงแรมฮิลตัน พัทยา (FF&E Reserve Deduction) ตามที
ระบุในสัญ ญาจ้ างบริ หารโรงแรมฮิลตัน พัทยา ซึงทําระหว่างซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล กับ
ผู้บริ หารโรงแรมฮิลตัน พัทยา

ง

=

ค่าเช่าคงทีในรอบไตรมาสสะสมนัน- ตามทีกําหนดไว้ ในข้ อ (1.1) ข้ อ (2.1) (แล้ วแต่กรณี)

ถ้ าค่าเช่าแปรผันสะสม ณ วันทีสิ -นสุดไตรมาสปั จจุบนั ทีคํานวณตามสูตรดังกล่าวมีจํานวนน้ อยกว่าศูนย์
ให้ ถือว่าค่าเช่าแปรผันดังกล่าวเท่ากับศูนย์ และหากค่าเช่าแปรผันสะสม ณ วันทีสิ -นสุดไตรมาสปั จจุบนั ที
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คํานวณตามสูต รดังกล่าวมี จํานวนเกิ น กว่าร้ อยละ 50 ของค่าเช่ าคงที สะสม ณ วัน ที สิน- สุด ไตรมาส
ปั จจุบนั ค่าเช่าแปรผันดังกล่าวจะถูกปรับลดให้ มีจํานวนร้ อยละ 50 ของค่าเช่าคงทีสะสม ณ วันทีสิ -นสุด
ไตรมาสนัน- ๆ
ทังนี
- - หากค่าเช่าแปรผันสะสม ณ วันทีสิ -นสุดไตรมาสทีแล้ วทีซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล ได้ ชําระแก่กองทรัสต์
CPNREIT มี จํ า นวนมากกว่า ค่ า เช่ า แปรผัน สะสม ณ วัน ที สิ น- สุด ไตรมาสปั จจุ บัน ที ซี พี เอ็ น พัท ยา
โฮเทล ควรจะชําระตามผลลัพธ์ ทีได้ จากการคํานวณตามสูตรในข้ อ (2.2) ตามข้ อมูลทางการเงินของซีพี
เอ็น พัทยา โฮเทล ทีปรากฏในรายงานทางการเงินทีจัดทําโดยซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล สําหรับการคํานวณ
ค่าเช่าแปรผันรายไตรมาส กองทรัสต์ CPNREIT ตกลงจะนําค่าเช่าแปรผันในส่วนทีได้ รับชําระเงินไว้ เกิน
ดังกล่าวไปหักกลบกับค่าเช่าแปรผันของไตรมาสถัดไปทีกองทรัสต์ CPNREIT มีสิทธิ ได้ รับจากซีพีเอ็น
พัทยา โฮเทล จนกระทังยอดค่าเช่าแปรผันดังกล่าวทีกองทรัสต์ CPNREIT รับชําระเกินจะคงเหลือเป็ น
ศูนย์ อย่างไรก็ดี ในไตรมาสสุดท้ ายของรอบปี บัญชี กองทรัสต์ CPNREIT ตกลงจะนํายอดคงเหลือของค่า
เช่าแปรผันทีกองทรัสต์ CPNREIT ได้ รับชําระเกินทังหมดที
เหลืออยู่ดงั กล่าวไปหักกลบกับค่าเช่าคงทีของ
ไตรมาสสุดท้ ายทีกองทรัสต์ CPNREIT มีสิทธิได้ รับจากซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล อย่างไรก็ดี หากค่าเช่าคงที
ในไตรมาสสุดท้ ายมีจํานวนเงินน้ อยกว่าค่าเช่าแปรผันทีกองทรัสต์ CPNREIT ได้ รับชําระเกินทังหมดที
เหลืออยู่ กองทรัสต์ CPNREIT ตกลงจะนําเงินค่าเช่าแปรผันทีได้ รับไว้ เกินทังหมดคื
นให้ แก่ซีพีเอ็น พัทยา
โฮเทล ภายใน 15 วัน นับจากวันทีผู้สอบบัญชีรับรองรายงานทางการเงินสําหรับรอบปี บัญชีของซีพีเอ็น
พัทยา โฮเทล
นอกจากนี - หากค่าเช่าแปรผันทีกองทรัสต์ CPNREIT ได้ รับสําหรับรอบปี บัญชีใด ๆ มีจํานวนมากกว่าหรื อ
น้ อยกว่าค่าเช่าแปรผันสําหรับรอบปี บัญชีเดียวกันทีกองทรัสต์ CPNREIT ควรจะได้ รับตามผลลัพธ์ ทีได้
จากการคํ านวณตามสูต รในข้ อ (2.2) ตามข้ อ มูล ทางการเงิ น ของซี พี เอ็ น พัท ยา โฮเทล ที ปรากฏใน
รายงานทางการเงิ นทีรับรองโดยผู้สอบบัญ ชีของซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล สําหรับปรับปรุ งค่าเช่าแปรผัน
ประจํารอบปี บัญชี กองทรัสต์ CPNREIT จะชําระคืนค่าเช่าทีได้ รับไว้ เกิน หรื อซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล จะ
จ่ายชําระค่าเช่าทีชําระไว้ ขาด (แล้ วแต่กรณี) ภายใน 15 วัน หลังวันทีผู้สอบบัญชีรับรองรายงานทางการ
เงินสําหรับรอบปี บัญชีของซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล
อย่างไรก็ดี ในกรณีทีข้ อกําหนดของกฎเกณฑ์ทางกฎหมายหลักทรัพย์ทีเกียวข้ องกับการชําระค่าเช่าคงที
และ/หรื อ ค่าเช่าแปรผันมีการแก้ ไขหรื อเปลียนแปลงไป กองทรัสต์ CPNREIT และซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล
ตกลงจะพิจารณาและหารื อข้ อกําหนดและเงือนไขเกียวกับการชําระค่าเช่าคงที และ/หรื อ ค่าเช่าแปรผัน
ต่อไป
ในกรณีทีซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล ไม่มีความสามารถในการชําระค่าเช่าดังกล่าวได้ เต็มจํานวนเมือถึงกําหนด
ชําระแล้ ว ให้ ถือว่าค่าเช่าในจํานวนทีกองทรัสต์ CPNREIT ไม่ได้ รับชําระ เป็ นค่าเช่าค้ างชําระ (Accrued
Rental Revenue) และให้ ซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล ชําระค่าเช่าค้ างชําระให้ แก่กองทรัสต์ CPNREIT ภายใน
30 วันนับจากวันทีถึงกําหนดชําระ ทังนี
- - เว้ นแต่เป็ นกรณีการเลือนการชําระค่าเช่าหรื อการยกเว้ นค่าเช่า
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บางส่วนหรื อทังหมดอั
นเนืองมาจากเหตุสดุ วิสยั หรื อการเลือนการชําระค่าเช่าในเดือนทีมีปรับปรุ งหรื อ
ซ่อมแซมใหญ่ (Renovation)
อนึง การค้ างชําระค่าเช่าดังกล่าว ซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล จะต้ องชําระดอกเบี -ยจากการผิดนัดในอัตราร้ อย
ละ 15 ต่อปี โดยคํานวณตามจํานวนเงินทีค้ างชําระและจํานวนวันนับตังแต่
- วนั ทีถึงกําหนดชําระจนถึง
วันทีชําระเสร็ จสิ -น เว้ นแต่การค้ างชําระค่าเช่าครัง- แรกต่อปี และซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล ได้ ชําระค่าเช่าค้ าง
ชําระดังกล่าวแล้ วภายใน 30 วันนับจากวันทีถึงกําหนดชําระ ทังนี
- - หากซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล ชําระค่าเช่า
ค้ างชําระครัง- แรกต่อปี เกินกําหนดระยะเวลา 30 วันดังกล่าว ซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล จะต้ องชําระดอกเบี -ย
จากการผิดนัดในอัตราร้ อยละ 15 ต่อปี โดยคํานวณตามจํานวนเงินทีค้ างชําระและจํานวนวันนับตังแต่
วันทีถึงกําหนดชําระจนถึงวันทีชําระเสร็ จสิ -น
(3)

การคํานวณค่ าเช่ าในกรณีท3 มี ีการต่ ออายุสัญญาเช่ าช่ วงเมื3อสัญญาเช่ าช่ วงครบกําหนด

เนืองจากสัญญาเช่าช่วงฉบับแรกหลังจากทีกองทรัสต์ CPNREIT เข้ าลงทุน มีอายุสญ
ั ญา ตังแต่
- วนั ทีสัญญาเช่า
ช่วงมีผลบังคับใช้ จนถึงสิ -นปี 2560 โดยเมือสิ -นสุดอายุสญ
ั ญาเช่าช่วงดังกล่าว ทังกองทรั
สต์ CPNREIT และซีพีเอ็น พัทยา
โฮเทล สามารถใช้ สิทธิ ในการต่ออายุสญ
ั ญาได้ อีก 3 คราว ๆ ละ 3 ปี ซึงค่าเช่าของสัญ ญาเช่าช่วงฉบับต่ออายุครัง- ที 1
(ตังแต่
- วนั ที 1 มกราคม 2561 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2563) จะเป็ นไปตามรายละเอียดในข้ อ 2 โดยในกรณีทีมีการต่ออายุ
สัญญาเช่าช่วงดังกล่าวอีก เมือสัญญาเช่าช่วงครบกําหนด คูส่ ญ
ั ญาตกลงให้ คา่ เช่าคงทีสําหรับสัญญาเช่าช่วงฉบับต่ออายุ
ครัง- ที 2 (ตังแต่
- วนั ที 1 มกราคม 2564 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2566) และสัญญาเช่าช่วงฉบับต่ออายุครัง- ที 3 (ตังแต่
- วนั ที 1
มกราคม 2567 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2569) มีรายละเอียดดังต่อไปนี (3.1) ค่ าเช่ าคงที3 (Fixed Rent)
ซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล ตกลงจะชําระค่าเช่าคงทีสําหรับทรัพย์สินประเภทอาคาร สิงปลูกสร้ าง งานระบบ
และสังหาริ มทรัพย์ ภายใน 45 วันนับจากวันสิ -นไตรมาส โดยใช้ หลักเกณฑ์คํานวณตามระยะเวลาการเช่า
ช่วงจริ งสําหรับช่วงเวลาตังแต่
- วนั ที 1 มกราคม 2564 จนถึงวันที 31 ธันวาคม 2569 ในอัตราต่อปี ตามที
ระบุในตารางด้ านล่าง โดยแบ่งชําระเป็ นจํานวนเท่า ๆ กันในแต่ละไตรมาส
ปี
2564
2565
2566
2567
2568
2569

ค่ าเช่ าคงที3รายปี (บาท)
232,830,754
240,979,830
249,414,124
258,143,619
267,178,645
276,529,898
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(3.2) ค่ าเช่ าแปรผัน (Variable Rent)
ซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล ตกลงจะชําระค่าเช่าแปรผันสําหรับทรัพย์สนิ ประเภทอาคาร สิงปลูกสร้ าง และงาน
ระบบ ภายใน 45 วันนับจากวันสิ -นไตรมาส โดยใช้ หลักเกณฑ์ คํานวณตามระยะเวลาการเช่าช่วงจริ ง
สําหรับช่วงเวลาตังแต่
- วนั ที 1 มกราคม 2564 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2569 โดยใช้ วิธีการคํานวณทีกําหนด
ในข้ อ (2.2)
ทังนี
- - ค่าเช่าคงทีและค่าเช่าแปรผันจะถูกแบ่งสัดส่วนในสัญญาเช่าทีเกียวข้ องตามทีกองทรัสต์ CPNREIT และซีพี
เอ็น พัทยา โฮเทล จะตกลงกัน โดยมีรายละเอียดตามสัญญาทีเกียวข้ อง อันได้ แก่ สัญญาเช่าช่วงอาคารและสัญญาเช่า
ช่วงงานระบบ และสัญญาเช่าสังหาริ มทรัพย์
4.2

ค่ าตอบแทนที3ผ้ ูบริหารอสังหาริมทรัพย์ จะได้ รับจากกองทรัสต์ CPNREIT

CPN ซึงเป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์ CPNREIT มีสิทธิได้ รับค่าตอบแทนในการทําหน้ าทีผู้บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์ สําหรับทรัพย์สินในส่วนทีเป็ นศูนย์การค้ าและอาคารสํานักงาน โดยเรี ยกเก็บจากกองทรัสต์ CPNREIT
ตามสัญญาแต่งตังผู
- ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ซึงสรุปได้ ดงั นี 1. ค่าธรรมเนีย มการเก็ บค่าเช่าในนามของกองทรั สต์ CPNREIT ได้ รับในอัตราไม่เกิ น ร้ อยละ 3.00 ของ
รายได้ ค่า เช่า สุท ธิ ข องกองทรั ส ต์ CPNREIT โดยรายได้ ค่า เช่ าสุท ธิ หมายถึ ง รายได้ ทัง- หมดก่ อ นหัก
ค่าใช้ จ่ายใด ๆ ทีกองทรัสต์ CPNREIT ได้ รับตามสัญญาเช่าและสัญญาบริ การ รวมถึงรายได้ ทีได้ รับจาก
พื -นทีส่งเสริ มการขาย (Promotion Area) ผลตอบแทน หรื อผลประโยชน์ใด ๆ ทีเกียวข้ องกับการประกอบ
กิจการศูนย์การค้ าและอาคารสํานักงานของกองทรัสต์ CPNREIT ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้ อม โดยไม่รวม
เงิ น ชดเชย เงิ น ทดรองจ่ าย (Reimbursement) เช่ น เงิ น เฉลียค่าภาษี โรงเรื อ น (ภาษี อืนใดในทํ านอง
เดียวกัน) ส่วนเฉลียค่าเบี -ยประกันทีได้ รับจากผู้เช่าหรื อผู้เช่าช่วง แล้ วหักด้ วยอัตราส่วนลดค่าเช่า
2. ค่านายหน้ า (Commission) ในการจัดหาผู้เช่าและการบริ หารจัดการผู้เช่าทุกประเภทของกองทรั สต์
CPNREIT เมือมี การทํ าสัญ ญาเช่ ากับ ผู้เช่ารายใหม่ หรื อมี ก ารต่อ สัญ ญาเช่ าสําหรั บ สัญ ญาเช่ าทุก
ประเภท ทังสั
- ญญาเช่าระยะสันและระยะยาว
โดยมีรายละเอียดดังนี -
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ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
ผู้เช่ าพืน7 ที3ในโครงการศูนย์ การค้ า
ค่ านายหน้ าซึ3งคํานวณจากอัตราค่ า
เช่ ารายเดือนของผู้เช่ ารายนัน7 ๆ
0.5 เดือน

1. ในกรณีผ้ เู ช่ารายเดิมต่อสัญญา
2. ในกรณีทําสัญญากับผู้เช่ารายใหม่ มี 4 อัตรา
ขึ -นอยูก่ บั อายุสญ
ั ญาเช่า
0.5 เดือน
- ผู้เช่าทีทําสัญญาเช่าอายุไม่ถึง 1 ปี
- ผู้เช่าทีทําสัญญาเช่าอายุ ตังแต่
- 1 ปี ขึ -นไปแต่
1.0 เดือน
ไม่ถึง 3 ปี
- ผู้เช่าทีทําสัญญาเช่าอายุตงแต่
ั - 3 ปี ขึ -นไป
1.5 เดือน
- ผู้เช่าทีทําสัญ ญาเช่าอายุมากกว่า 3 ปี และผู้เช่า ร้ อยละ 3.0 ของค่าสิทธิการเช่าล่วงหน้ าที
ได้ ชําระค่าสิทธิการเช่าล่วงหน้ า (ค่าเซ้ ง)
ได้ รับจากผู้เช่า

ผู้เช่ าพืน7 ที3ในอาคารสํานักงาน
ค่ านายหน้ าซึ3งคํานวณจากอัตราค่ า
เช่ ารายเดือนของผู้เช่ ารายนัน7 ๆ
0.5 เดือน

1. ในกรณีผ้ เู ช่ารายเดิมต่อสัญญา
2. ในกรณีทําสัญญากับผู้เช่ารายใหม่ มี 3 อัตรา
ขึ -นอยูก่ บั อายุสญ
ั ญาเช่า
- ผู้เช่าทีทําสัญญาเช่าอายุไม่ถึง 3 ปี
0.5 เดือน
- ผู้เช่าทีทําสัญญาเช่าอายุตงแต่
ั - 3 ปี ขึ -นไป
1.0 เดือน
- ผู้เช่าทีทําสัญญาเช่าอายุมากกว่า 3 ปี และผู้เช่า ร้ อยละ 3.0 ของค่าสิทธิการเช่าล่วงหน้ า
ได้ ชําระค่าสิทธิการเช่าล่วงหน้ า (ค่าเซ้ ง)
ทีได้ รับจากผู้เช่า

ทังนี
- - ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์จะคิดค่านายหน้ าสําหรับสัญญาทีมีอายุตงแต่
ั - 1 เดือนขึ -นไป แต่จะไม่คิดค่า
นายหน้ าสําหรับสัญญาบริ การพืน- ทีส่งเสริ มการขาย (Promotion Area) และสัญญาทีเกี ยวข้ องกับสือ
โฆษณาต่าง ๆ เช่น Video Wall และ Light Box เป็ นต้ น
ทั ง- นี - หากการทํ า สั ญ ญ าเช่ า ระหว่ า งกองทรั ส ต์ CPNREIT และผู้ เช่ า เป็ นไปในรู ป แบบอื นใดที
นอกเหนือจากกรณีดงั กล่าวข้ างต้ น ให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์มีอํานาจในการกําหนดเงือนไขของการจ่ายค่า
นายหน้ า ตามทีเห็นสมควร
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ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
3. ค่าธรรมเนียมบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ในอัตราไม่เกินร้ อยละ 0.28 ต่อปี ของมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์เพือการ
ลงทุน (Investment Properties) จากรายงานมูลค่าทรัพ ย์ สิน สุท ธิ ข องกองทรัส ต์ CPNREIT ที รับ รอง
โดยทรัสตีของกองทรัสต์ CPNREIT ในแต่ละเดือน ซึงคํานวณ ณ วันสุดท้ ายของเดือน ทังนี
- - ไม่รวมมูลค่า
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนประเภทโรงแรม
4. ค่าธรรมเนียมพิเศษเพือสร้ างแรงจูงใจในการบริ หาร (Incentive Fee) ในอัตราไม่เกินร้ อยละ 2.35 ของ
รายได้ สุท ธิ จากอสังหาริ มทรัพ ย์ (รายได้ สุทธิ จากอสังหาริ ม ทรั พ ย์ (Net Property Income) หมายถึ ง
รายได้ ทงหมดที
ักองทรัสต์ CPNREIT ได้ รับจากอสังหาริ มทรัพย์หกั ด้ วยต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายทังหมดที
เกิ ดขึน- จากการจัด หาผลประโยชน์ จากอสังหาริ ม ทรัพ ย์ ทัง- นี - ไม่รวมค่าตอบแทนและค่าใช้ จ่ายของ
กองทรัสต์ CPNREIT เช่น ค่าตอบแทนผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์และค่าตอบแทนผู้จดั การกองทรัสต์ เป็ น
ต้ น)
5. ค่าธรรมเนียมจากการลงทุนเพิมเติมหรื อจําหน่ายไปซึงทรัพย์สินของกองทรัสต์ CPNREIT โดยผู้บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์จะได้ รับค่าธรรมเนียมจากการลงทุนในทรัพย์สนิ เพิมเติมในอัตราไม่เกินร้ อยละ 1.50 ของ
มูลค่าทรัพย์สินทีกองทรัสต์ CPNREIT มีการลงทุนเพิม และได้ รับค่าธรรมเนียมจากการจําหน่ายไปซึง
ทรั พ ย์ สิ น ของกองทรั ส ต์ CPNREIT ในอัต ราไม่ เกิ น ร้ อยละ 0.75 ของมู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น ที กองทรั ส ต์
CPNREIT จํ า หน่ า ยไป ทั ง- นี - เฉพาะการลงทุ น เพิ มเติ ม หรื อ จํ า หน่ า ยไปซึ งทรั พ ย์ สิ น ที ผู้ บริ ห าร
อสังหาริ มทรัพย์เป็ นผู้จดั หามาหรื อเสนอให้ กองทรัสต์ CPNREIT พิจารณา
6. ค่าธรรมเนี ย มในการควบคุม งานด้ านการปรั บ ปรุ ง และ/หรื อ พัฒ นาอสังหาริ ม ทรั พ ย์ ข องกองทรั ส ต์
CPNREIT ซึงเป็ นค่าตอบแทนทีกองทรัสต์ CPNREIT จ่ายให้ ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ในการควบคุมให้ มี
การดําเนินการของงานในด้ านการพัฒ นาอสังหาริ มทรัพย์ ของกองทรัสต์ CPNREIT ซึงรวมถึงการให้
คํ า แนะนํ า ด้ านการปรั บ ปรุ ง และ/หรื อ พั ฒ นาอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ข องกองทรั ส ต์ CPNREIT เพื อให้
อสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์ CPNREIT มีศกั ยภาพและสร้ างผลตอบแทนให้ แก่กองทรัสต์ CPNREIT
มากยิงขึ -น (Value Enhancement) ในอัตราไม่เกินร้ อยละ 2.0 ของมูลค่าต้ นทุนในการปรับปรุง และ/หรื อ
พัฒ นาทัง- หมดของอสังหาริ มทรัพ ย์ ของกองทรัสต์ CPNREIT ทีมีการปรับ ปรุ ง และ/หรื อ พัฒ นา ทัง- นี ต้ นทุนการปรับปรุ ง และ/หรื อ พัฒนาดังกล่าวรวมถึงต้ นทุนในการซื -อพื -นทีซึงจะได้ ทําการปรับปรุ ง และ/
หรื อ พัฒนา คืนจากผู้เช่าเดิมด้ วย แต่ไม่รวมค่าใช้ จ่ายในการออกแบบ ค่าทีปรึกษา ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
อืน ๆ ทัง- นี - ให้ ผ้ ูบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ เสนอโครงการปรับปรุ ง และ/หรื อ พัฒ นาอสังหาริ มทรัพย์ ของ
กองทรัสต์ CPNREIT ดังกล่าว พร้ อมทังค่
- าธรรมเนียมในการควบคุมงาน และรายละเอียดทีเกียวข้ องต่อ
ผู้จดั การกองทรัสต์ เพือพิจารณาอนุมตั ิเป็ นคราว ๆ ไป
4.3

ความเกี3ยวข้ องระหว่ างผู้จัดการกองทรัสต์ ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ และผู้บริหารโรงแรม

CPN ในฐานะผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์ CPNREIT สําหรับทรัพย์สินในส่วนทีเป็ นศูนย์การค้ าและ
อาคารสํานักงาน มีความสัมพันธ์กบั ผู้จดั การกองทรัสต์ จากการที CPN เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร้อยละ 99.99 และผู้มีอํานาจ
ควบคุมของผู้จดั การกองทรัสต์
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ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
กลุม่ ฮิลตัน (ซึงเป็ นเครื อข่ายบริ หารโรงแรมในระดับนานาชาติจากประเทศสหรัฐอเมริ กา) ซึงจะได้ รับการแต่งตังจากซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล ตามเงือนไขสัญญาบริ หารโรงแรมทีมีอยู่ในปั จจุบนั ให้ ทําหน้ าทีผู้บริ หารโรงแรมฮิลตัน พัทยา
ต่อไปตามเดิม ไม่ได้ มีความสัมพันธ์กบั ผู้จดั การกองทรัสต์และ CPN แต่อย่างใด
4.4

อสังหาริ มทรั พย์ อ3 ืนภายใต้ การบริ หารจัดการของผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ และผู้บริ หารโรงแรมที3อาจ
แข่ งขันในทางธุรกิจกับอสังหาริมทรัพย์ ของกองทรัสต์ CPNREIT

4.4.1

ข้ อมูลพืน7 ฐานทางธุรกิจของ CPN ณ วันที3 30 มิถุนายน 2560
บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
0107537002443
อาคารสํานักงานเซ็นทรัลเวิลด์, 999/9
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
วันที3จดทะเบียนจัดตัง7 บริษัท
17 มิถนุ ายน 2523
ลักษณะการดําเนินธุรกิจ
พัฒนา บริ หารและให้ เช่าพื -นทีในศูนย์การค้ าขนาดใหญ่ และ
ธุรกิจเกียวเนือง เช่น อาคารสํานักงาน โรงแรม อาคารทีพัก
อาศั ย และศู น ย์ อาหาร รวมทั ง- ลงทุ น ในกองทุ น รวม
อสังหาริ มทรัพย์และเป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ให้ กองทุน
รวมอสังหาริ มทรัพย์
ทุนจดทะเบียน ณ วันที3 30 มิถุนายน 2560 2,244 ล้ านบาท

ชื3อบริษัท
เลขทะเบียนนิติบุคคล
ที3ตงั 7 บริษัท

4.4.2

ลักษณะและขอบเขตการดําเนินธุรกิจ

CPN ก่อตังขึ
- -นเมือวันที 17 มิถนุ ายน 2523 โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ พัฒนาและบริ หารศูนย์การค้ าขนาดใหญ่แบบ
ครบวงจร CPN เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมือวันที 1 มีนาคม 2538 ณ วันที 30 มิถนุ ายน 2560
CPN มีทนุ ทีออกและชําระแล้ วทังสิ
- -น 2,244 ล้ านบาท โดยมีบริ ษัท เซ็นทรัล โฮลดิ -ง จํากัด และบุคคลในตระกูลจิราธิวฒ
ั น์
เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ธุรกิจหลักของ CPN ประกอบด้ วยธุรกิจพัฒนาศูนย์การค้ าขนาดใหญ่และธุรกิจให้ เช่าและให้ บริ การ
พื -นทีค้ าปลีกภายในศูนย์การค้ า ณ วันที 30 มิถนุ ายน 2560 CPN มีโครงการศูนย์การค้ าภายใต้ การบริ หารงานรวมทังสิ
- -น
30 โครงการ โดยแบ่งเป็ นโครงการทีเป็ นของ CPN 26 โครงการ และ โครงการที CPN ให้ เช่าแก่กองทุนรวม CPNRF 4
โครงการ นอกจากนี - CPN ยังประกอบธุรกิจพัฒนา บริ หารและให้ เช่าพื -นทีอาคารสํานักงาน อาคารทีพักอาศัย และธุรกิจ
โรงแรม ซึงเป็ นธุรกิจ สนับสนุนเพือเพิมประโยชน์จากการใช้ ทีดิน การขยายฐานรายได้ และสนับสนุนธุรกิจศูนย์การค้ าให้ มี
ผู้ใช้ บริ การเพิมมากขึ -น พร้ อมกันนี - CPN ยังประกอบธุรกิจทีเกียวเนืองและส่งเสริ มกัน อาทิ การให้ บริ การสวนนํ -า ศูนย์
ประชุมอเนกประสงค์ สวนพักผ่อนและศูนย์อาหารภายในศูนย์การค้ าบางโครงการ เพืออํานวยความสะดวกแก่ลกู ค้ าทีเข้ า
มาใช้ บริ การ โดยการเปิ ดให้ บริ การนันจะพิ
จารณาจากความเหมาะสมของทําเลทีตังและความต้
องการของกลุ่มลูกค้ า
เป้าหมายเป็ นสําคัญ

ส่วนที 2 หน้ า 4 - 11

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
4.4.3

การประกอบธุรกิจของ CPN แยกตามกลุ่มธุรกิจ (ณ วันที3 30 มิถุนายน 2560)
การแบ่งธุรกิจของ CPN ตามแหล่งทีมาของรายได้ สามารถแบ่งได้ เป็ น 6 กลุม่ ธุรกิจ ดังนี 1)

ธุรกิจศูนย์ การค้ า

ธุ ร กิ จ ศู น ย์ ก ารค้ าเป็ นธุ ร กิ จ หลัก ซึ งเป็ นที มาของรายได้ โดยส่ ว นใหญ่ ข อง CPN รายได้ จากธุ ร กิ จ
ศูนย์การค้ านันประกอบไปด้
วยรายได้ คา่ เช่าพื -นทีค้ าปลีก รายได้ จากการให้ บริ การระบบสาธารณูปโภคและระบบ
รักษาความปลอดภัย รายได้ จากการให้ บริ การรักษาความสะอาดภายในศูนย์ การค้ า รายได้ ค่าเช่าและการ
ให้ บริ การพื -นทีศูนย์ประชุมอเนกประสงค์และรายได้ จากการให้ บริ การสือโฆษณา นอกจากนี - CPN ยังมีรายได้
จากการเป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ให้ กบั CPNRF จํานวน 4 โครงการ และรายได้ สว่ นแบ่งกําไรจากเงินลงทุน
ใน CPNRF การพัฒ นาโครงการศูนย์ การค้ าของ CPN จะเริ มตัง- แต่การจัดหาทีดินที เหมาะสมในการพัฒ นา
โครงการศูนย์การค้ า การวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ ของโครงการ การควบคุมการออกแบบและบริ หารงานก่อสร้ าง
การบริ ห ารงานขาย ตลอดจนเป็ นผู้บ ริ ห ารศูนย์ การค้ าหลังจากทีศูน ย์ ก ารค้ าเปิ ดให้ บ ริ การแล้ ว รวมถึงการ
ให้ บริ การระบบสาธารณูปโภค ระบบรักษาความปลอดภัย และการให้ บริ การด้ านการรักษาความสะอาดภายใน
ศูนย์การค้ า
ณ วันที 30 มิถุนายน 2560 CPN มีโครงการศูนย์การค้ าภายใต้ การบริ หารงานรวมทัง- สิ -น 30 โครงการ
โดยแบ่งเป็ นโครงการที CPN เป็ นเจ้ าของทรัพ ย์ สินจํ านวน 26 โครงการ และเป็ นโครงการที CPN ให้ เช่าแก่
กองทุนรวม CPNRF จํานวน 4 โครงการ ซึงมีรายละเอียดดังต่อไปนี โครงการศูนย์ การค้ าภายใต้ การบริหารงานของ CPN ณ วันที3 30 มิถุนายน 2560
โครงการศูนย์ การค้ า
1. เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้ าว
2. เซ็นทรัลพลาซา รามอินทรา
3. เซ็นทรัลพลาซา ปิ นเกล้ า

4. เซ็ น ท รั ล ม า รี น า (เดิ ม ชื อ
เซ็นทรัล เซ็นเตอร์ พัทยา)
5. เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์
พอร์ ต

รูปแบบการ
พัฒนาโครงการ
โดย CPN
ธันวาคม 2525 โครงการก่อสร้ าง
พฤศจิกายน 2536 โครงการก่อสร้ าง
มีนาคม 2538
โครงการก่อสร้ าง
ปี ที3เริ3ม
ดําเนินการ

กรกฎาคม 2538

โครงการก่อสร้ าง

มีนาคม 2539

โครงการซื -อกิจการ

ส่วนที 2 หน้ า 4 - 12

หมายเหตุ
เ ป็ น ส่ ว น ห นึ ง ข อ ง
ทรั พ ย์ สิ น ที จะโอนจาก
ก อ ง ทุ น ร ว ม CPNRF
ม า ยั ง ก อ ง ท รั ส ต์
CPNREIT
เ ป็ น ส่ ว น ห นึ ง ข อ ง
ทรั พ ย์ สิ น ที จะโอนจาก
ก อ ง ทุ น ร ว ม CPNRF

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท

โครงการศูนย์ การค้ า

ปี ที3เริ3ม
ดําเนินการ

รูปแบบการ
พัฒนาโครงการ
โดย CPN

หมายเหตุ

6. เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3

ตุลาคม 2540

โครงการก่อสร้ าง

7. เซ็นทรัลพลาซา บางนา
8. เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2

ธันวาคม 2544
ธันวาคม 2545

โครงการซื -อกิจการ
โครงการก่อสร้ าง

9. เซ็นทรัลเวิลด์
10. เซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์
11. เซ็นทรัลพลาซา แจ้ งวัฒนะ
12. เซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช

ธันวาคม 2545
ธันวาคม 2546
พฤศจิกายน 2551
มกราคม 2552

โครงการซื -อกิจการ
โครงการซื -อกิจการ
โครงการก่อสร้ าง
โครงการก่อสร้ าง

13. เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี
14. เซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี
15. เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น
16. เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย
17. เซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก
18. เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์
พระราม 9
19. เซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ ธานี
20. เซ็นทรัลพลาซา ลําปาง
21. เซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี
22. เซ็นทรัลเฟสติวลั เชียงใหม่
23. เซ็นทรัลเฟสติวลั หาดใหญ่
24. เซ็นทรัลเฟสติวลั สมุย

เมษายน 2552
พฤษภาคม 2552
ธันวาคม 2552
มีนาคม 2554
ตุลาคม 2554
ธันวาคม 2554

โครงการซื -อกิจการ
โครงการก่อสร้ าง
โครงการก่อสร้ าง
โครงการก่อสร้ าง
โครงการก่อสร้ าง
โครงการก่อสร้ าง

ม า ยั ง ก อ ง ท รั ส ต์
CPNREIT
เ ป็ น ส่ ว น ห นึ ง ข อ ง
ทรั พ ย์ สิ น ที จะโอนจาก
ก อ ง ทุ น ร ว ม CPNRF
ม า ยั ง ก อ ง ท รั ส ต์
CPNREIT
เ ป็ น ส่ ว น ห นึ ง ข อ ง
ทรั พ ย์ สิ น ที จะโอนจาก
ก อ ง ทุ น ร ว ม CPNRF
ม า ยั ง ก อ ง ท รั ส ต์
CPNREIT
เ ป็ น ส่ ว น ห นึ ง ข อ ง
ท รั พ ย์ สิ น ที จ ะ ล ง ทุ น
เพิมเติมครัง- ที 1
-

ตุลาคม 2555
พฤศจิกายน 2555
เมษายน 2556
พฤศจิกายน 2556
ธันวาคม 2556
มีนาคม 2557

โครงการก่อสร้ าง
โครงการก่อสร้ าง
โครงการก่อสร้ าง
โครงการก่อสร้ าง
โครงการก่อสร้ าง
โครงการก่อสร้ าง

-

ส่วนที 2 หน้ า 4 - 13
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โครงการศูนย์ การค้ า
25. เซ็นทรัลพลาซา ศาลายา
26. เซ็นทรัลพลาซา ระยอง
27. เซ็นทรัลเฟสติวลั ภูเก็ต
28. เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต
29. เซ็นทรัลเฟสติวลั อีสต์วิลล์
30. เซ็นทรัลพลาซา
นครศรี ธรรมราช

รูปแบบการ
พัฒนาโครงการ
โดย CPN
สิงหาคม 2557 โครงการก่อสร้ าง
พฤษภาคม 2558 โครงการก่อสร้ าง
มิถนุ ายน 2558 โครงการซื -อกิจการ
สิงหาคม 2558 โครงการก่อสร้ าง
พฤศจิกายน 2558 โครงการก่อสร้ าง
กรกฏาคม 2559 โครงการก่อสร้ าง
ปี ที3เริ3ม
ดําเนินการ

หมายเหตุ
-

ที3มา: CPN

2)

ธุรกิจอาคารสํานักงาน

ธุรกิจอาคารสํานักงานเป็ นการพัฒนาอาคารสํานักงานให้ เช่าในบริ เวณโครงการศูนย์การค้ า เนืองจากมี
อุปสงค์ทีส่งเสริ มกันกับธุรกิจศูนย์การค้ า และเป็ นการเพิมมูลค่าให้ กบั โครงการจากการใช้ ประโยชน์ในทีดินผืน
เดียวกันได้ อย่างคุ้มค่า รวมถึงการเพิมประสิทธิภาพการใช้ และบริ หารทีจอดรถ ในการตัดสินใจทีจะพัฒนาอาคาร
สํานักงานในบริ เวณโครงการศูน ย์ การค้ าใดนัน- จะพิจารณาจากความเหมาะสมของทําเลทีตัง- อุป สงค์ และ
อุปทานของพื -นทีอาคารสํานักงานในบริ เวณนัน- ๆ เป็ นสําคัญ ซึงรายได้ จากธุรกิจอาคารสํานักงานนันประกอบไป
ด้ วยรายได้ ค่าเช่าพื -นทีอาคารสํานักงาน รายได้ ค่าเช่าพื -นทีแก่ร้านค้ าปลีกภายในอาคารสํานักงาน และรายได้
จากการให้ บริ การระบบสาธารณูปโภค การพัฒนาอาคารสํานักงานของ CPN เริ มจากการวิเคราะห์ความเป็ นไป
ได้ ของโครงการ การควบคุมออกแบบและบริ หารงานก่อสร้ าง การบริ หารงานขาย และการเป็ นผู้บริ หารอาคาร
สํานักงานหลังจากทีอาคารสํานักงานเปิ ดให้ บริ การแล้ ว รวมถึงการให้ บริ การระบบสาธารณูปโภค ระบบรักษา
ความปลอดภัย และการให้ บริ การด้ านการรักษาความสะอาดภายในอาคารสํานักงาน
ณ วันที 30 มิถนุ ายน 2560 CPN มีอาคารสํานักงานภายใต้ การบริ หาร ในบริ เวณโครงการศูนย์การค้ า
รวมทังสิ
- -น 7 โครงการ ได้ แก่ โครงการเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้ าว, เซ็นทรัลพลาซา ปิ นเกล้ า ทาวเวอร์ เอและบี,
เซ็นทรัลพลาซา บางนา, เซ็นทรัลเวิลด์ (อาคารสํานักงาน ดิ ออฟฟิ ศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์), เซ็นทรัลพลาซา
แจ้ งวัฒนะ และเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 (โดยแบ่งเป็ นโครงการที CPN เป็ นเจ้ าของ 4 โครงการ และ
โครงการทีให้ เช่ากับกองทุนรวม CPNRF 2 โครงการ คือ อาคารสํานักงานปิ นเกล้ า ทาวเวอร์ A และ B รวมทังโครงการทีให้ เช่ากับกองทุนรวม CPNCG จํานวน 1 โครงการ คือ อาคารสํานักงาน ดิ ออฟฟิ ศเศส แอท เซ็นทรัล
เวิลด์) ซึงมีรายละเอียดดังต่อไปนี -

ส่วนที 2 หน้ า 4 - 14

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
โครงการอาคารสํานักงานภายใต้ การบริหารงานของ CPN ณ วันที3 30 มิถุนายน 2560

1. อาคารสํานักงาน ลาดพร้ าว
2. อาคารสํานักงาน ปิ นเกล้ า ทาว
เวอร์ A

ธันวาคม 2525
มีนาคม 2538

รูปแบบการ
พัฒนาโครงการ
โดย CPN
โครงการก่อสร้ าง
โครงการก่อสร้ าง

3. อาคารสํานักงาน ปิ นเกล้ า ทาว
เวอร์ B

มีนาคม 2549

โครงการก่อสร้ าง

โครงการอาคารสํานักงาน

4. อาคารสํานักงาน บางนา
5. อาคารสํานักงาน เซ็นทรัลเวิลด์
6. อาคารสํานักงาน แจ้ งวัฒนะ
7. อาคารสํานักงาน แกรนด์
พระราม 9

ปี ที3เริ3ม
ดําเนินการ

ธันวาคม 2544 โครงการซื -อกิจการ
พฤศจิกายน 2547 โครงการซื -อกิจการ
มีนาคม 2552
ธันวาคม 2554

โครงการก่อสร้ าง
โครงการก่อสร้ าง

หมายเหตุ
เ ป็ น ส่ ว น ห นึ ง ข อ ง
ทรั พ ย์ สิ น ที จะโอนจาก
ก อ ง ทุ น ร ว ม CPNRF
ม า ยั ง ก อ ง ท รั ส ต์
CPNREIT
เ ป็ น ส่ ว น ห นึ ง ข อ ง
ทรั พ ย์ สิ น ที จะโอนจาก
ก อ ง ทุ น ร ว ม CPNRF
ม า ยั ง ก อ ง ท รั ส ต์
CPNREIT
เป็ นทรัพย์สินทีอยู่ภายใต้
กองทุนรวม CPNCG
-

ที3มา: CPN

3)

ธุรกิจโรงแรม

CPN ดําเนิ นธุรกิ จโรงแรมในบริ เวณโครงการศูนย์ การค้ าเนื องจากธุรกิ จโรงแรมเป็ นธุรกิ จทีมี อุปสงค์
ส่งเสริ มกันกับธุรกิจศูนย์ การค้ า และเป็ นธุรกิจทีเพิมมูลค่าให้ กับโครงการศูนย์การค้ า ด้ วยการใช้ ทีดินให้ เกิ ด
ประโยชน์อย่างคุ้มค่าเพือผลตอบแทนจากการลงทุนสูงสุด หลักการในการพิจารณาลงทุนทีสําคัญประกอบด้ วย
ทําเล ทีตังของโครงการ
อุปสงค์ อุปทาน และสภาวะแวดล้ อมของบริ เวณนัน- ๆ รวมถึงศักยภาพการเติบโตของ
โครงการ ทัง- นี - ธุ รกิ จ โรงแรมประกอบด้ ว ยห้ อ งพัก ห้ อ งสัม มนาและศูน ย์ ป ระชุม เพื อรองรั บ การเติ บ โตของ
อุต สาหกรรมการท่ อ งเที ยวและอุต สาหกรรม MICE: Meeting Incentive Convention and Exhibition (การ
จัดการประชุมเชิงธุรกิจ การค้ าและจัดแสดงสินค้ านานาชาติ) ณ วันที 30 มิถนุ ายน 2560 CPN เป็ นเจ้ าของธุรกิจ
โรงแรมจํานวน 2 แห่ง คือ โรงแรมเซ็นทาราแอนด์คอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี และโรงแรมฮิลตัน พัทยา (ตังอยู
- ่
ในบริ เวณเดียวกับโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช) ทังนี
- - CPN ได้ ว่าจ้ างให้ บริ ษัททีมีความชํานาญด้ านการ
บริ หารโรงแรมคือบริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และกลุม่ ฮิลตัน เป็ นผู้บริ หารโรงแรมเซ็นทารา

ส่วนที 2 หน้ า 4 - 15
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แอนด์คอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี และโรงแรมฮิลตัน พัทยา ตามลําดับ เพือการบริ หารจัดการให้ เกิดประโยชน์
สูงสุด ซึงมีรายละเอียดดังต่อไปนี โครงการโรงแรมที3 CPN เป็ นเจ้ าของทรัพย์ สิน ณ วันที3 30 มิถุนายน 2560
โครงการโรงแรม

ปี ที3เริ3ม
ดําเนินการ
เมษายน 2552

1. โรงแรมเซ็นทาราแอนด์คอน
เวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี
2. โรงแรมฮิลตัน พัทยา

พฤศจิกายน 2553

ผู้บริหาร
โรงแรม
บริ ษัท โรงแรม
เซ็นทรัลพลาซา
จํากัด (มหาชน)
กลุม่ ฮิลตัน

หมายเหตุ
-

เป็ นส่วนหนึงของ
ทรัพย์สนิ ทีจะลงทุน
เพิมเติมครัง- ที 1

ที3มา: CPN

4)

ธุรกิจอาคารสําหรับพักอาศัย

ณ วันที 30 มิถนุ ายน 2560 CPN มีโครงการทีพักอาศัยภายใต้ การบริ หารงาน 1 โครงการ คือ โครงการ
เซ็นทรัล ซิตี - เรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม ซึงตังอยู
- ่บริ เวณเดียวกับโครงการศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา บางนา ซึง
ให้ บริ การทีพักอาศัยประเภทห้ องชุดให้ เช่า
5)

ธุรกิจสวนนํา7 และสวนพักผ่ อน

ธุรกิจสวนนํ -าและสวนพักผ่อนเป็ นธุรกิจทีสนับสนุนธุรกิจศูนย์การค้ าซึงเป็ นธุรกิจหลักของ CPN เพือให้
ศูนย์การค้ ามีความหลากหลายขององค์ประกอบและการให้ บริ การ วัตถุประสงค์ของการสร้ างสวนนํ -าและสวน
พักผ่อนขึน- ในบริ เวณโครงการศูนย์การค้ านัน- นอกจากจะเป็ นการดึงดูดให้ ลูกค้ าเข้ ามาใช้ บริ การศูนย์การค้ า
เพิมขึ -นแล้ ว ยังเป็ นการมอบความสุขให้ แก่ลกู ค้ าทีมาใช้ บริ การและตอบแทนชุมชนในบริ เวณใกล้ เคียง ทังนี
- -ขึ -นอยู่
กับความเพียงพอของทีดินและพื -นทีภายในโครงการนัน- ๆ ปั จจุบนั CPN เปิ ดให้ บริ การสวนนํ -าบริ เวณชัน- 6 ของ
โครงการเซ็นทรัลพลาซา บางนา ภายใต้ ชือ “โพโรโระ อควาพาร์ ค กรุ งเทพฯ” เพือสร้ างประสบการณ์ใหม่ ๆ และ
สีสนั ความสนุกให้ กบั ลูกค้ าทุกคนในครอบครัว ในส่วนของสวนพักผ่อน CPN เปิ ดให้ บริ การสวนพักผ่อนขนาด
ใหญ่แก่ประชาชนทัวไปในบริ เวณโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ภายใต้ ชือ “เซ็นทรัล พาร์ ค” ประกอบด้ วย
สวนสุขภาพ สนามเด็กเล่น ลานกิจกรรม และร้ านอาหารชันนํ
- า
6)

ศูนย์ อาหาร

ธุรกิจศูนย์อาหารภายในศูนย์การค้ าเป็ นอีกองค์ประกอบหนึงทีช่วยเสริ มให้ ศูนย์การค้ ามีความครบครัน
วัตถุประสงค์หลักของธุรกิจนี -คือเพือให้ ลกู ค้ าทีมาใช้ บริ การภายในศูนย์การค้ าได้ รับความสะดวกในการเลือก
รับประทานอาหารทีหลากหลายในราคาประหยัด สะดวก และรวดเร็ ว ในขณะที CPN จะได้ รับผลตอบแทนจาก
รายได้ จากการจําหน่ายอาหารและเครื องดืมในบริ เวณศูนย์อาหาร
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4.4.4

ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ในการดําเนินธุรกิจระหว่ างกองทรัสต์ CPNREIT และ CPN

แม้ ว่า ผู้จัด การกองทรั ส ต์ จ ะได้ กํ า หนดบทบาทและขอบเขตการปฏิ บัติ ห น้ าที ของ CPN ในฐานะผู้บ ริ ห าร
อสังหาริ มทรัพย์ ในการบริ หารจัดการทรัพย์สินทีกองทรัสต์ CPNREIT มีการลงทุนในส่วนทีเป็ นศูนย์การค้ าและอาคาร
สํานักงาน อย่างระมัดระวัง ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ระหว่างกองทรัสต์ CPNREIT กับ CPN ก็ ยงั อาจเกิ ดขึน- ได้
เนืองจาก CPN ยังคงทําหน้ าทีในการบริ หารจัดการอสังหาริ มทรัพย์ประเภทศูนย์การค้ าและอาคารสํานักงานแห่งอืน ๆ ใน
หลาย ๆ พื -นที นอกเหนือจากทรัพย์สนิ ทีโอนจากกองทุนรวม CPNRF มายังกองทรัสต์ CPNREIT และทรัพย์สนิ ทีจะลงทุน
เพิมเติมครัง- ที 1
อย่างไรก็ตาม ด้ วยความต้ องการของผู้เช่าพื -นทีศูนย์การค้ าและอาคารสํานักงานทีมีความแตกต่างกันในการ
เลือกสถานทีเช่า เช่น สถานทีตัง- สิงอํานวยความสะดวก งบประมาณ ความสะดวกในการเดินทางและความสะดวกใน
การติดต่อทางธุรกิจ เป็ นต้ น ผู้เช่าพื -นที (Tenants) จึงเป็ นผู้กําหนดว่าจะเช่าพื -นทีในศูนย์การค้ าและ/หรื ออาคารสํานักงาน
ใด นอกจากนี - กองทรัสต์ CPNREIT จะว่าจ้ าง CPN ให้ บริ หารทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ CPNREIT ผ่านโครงสร้ างสัญญาที
จะสร้ างแรงจูงใจให้ แก่ CPN ในการสร้ างผลกําไรในระดับทีดีให้ แก่กองทรัสต์ CPNREIT อย่างต่อเนือง อันจะช่วยลดความ
เสียงจากการเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ดงั กล่าวได้
นอกจากนี - ผู้จดั การกองทรัสต์ได้ กําหนดแนวทางในการพิจารณาผลการปฏิบตั ิงานของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
โดยผู้จดั การกองทรัสต์สามารถเปลียนผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ได้ ในกรณีดงั ต่อไปนี - กรณีทีอัตราการให้ เช่าพื -นทีเฉลียในอสังหาริ มทรัพย์ทีกองทรัสต์ CPNREIT เข้ าลงทุนลดลงตํากว่าร้ อยละ
50 เป็ นระยะเวลาต่อเนืองกันเกินกว่า 3 เดือน ผู้จัดการกองทรัสต์อาจเสนอให้ ทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
พิจารณาและลงมติให้ มีการเลิกสัญญาแต่งตังผู
- ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ได้ หากทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์มี
มติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่ากึงหนึงของจํานวนหน่วยทรัสต์ทงหมดของกองทรั
ัสต์ CPNREIT ให้ มีการเลิก
สัญญา
ทังนี
- - อัตราการให้ เช่าพื -นทีให้ คํานวณจากจํานวนพื -นทีทีให้ เช่าจริ งหารด้ วยพื -นทีทีสามารถให้ เช่าได้ ทงหมด
ัโดย
จํานวนพื น- ทีทีให้ เช่าได้ ทงั - หมดไม่รวมพื น- ทีส่วนกลาง พืน- ที จัดการประชุม และพื น- ทีทีไม่สามารถให้ เช่าได้ ในขณะใด
ขณะหนึง เนืองจากเหตุสดุ วิสยั หรื อเนืองจากการซ่อมแซมและตกแต่งพื -นทีดังกล่าว โดยใช้ ข้อมูลจากรายงานประจําเดือน
ในการคํานวณพื -นทีให้ เช่าดังกล่าว
สําหรับทรัพย์สินในส่วนทีเป็ นโรงแรมซึงในปั จจุบนั CPN เป็ นเจ้ าของโครงการโรงแรม 2 โครงการ ได้ แก่ โรงแรม
ฮิ ลตัน พัท ยา (เป็ นส่วนหนึงของทรัพ ย์ สิน ทีจะลงทุนเพิ มเติมครัง- ที 1) และโรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์
อุดรธานี นัน- ทังสองโรงแรมมี
พื -นทีทีอยู่ห่างไกลกันมาก รวมถึงทังสองโรงแรมก็
มีทีมผู้บริ หารโรงแรมทีต่างกัน โดยโรงแรม
ฮิลตัน พัทยา ได้ รับการบริ หารงานโดยกลุม่ ฮิลตัน ในขณะทีโรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี ได้ รับการ
บริ หารงานโดยบริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) ทําให้ ทงสองโรงแรมไม่
ัได้ แข่งขันกัน แต่อย่างใด
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4.5

ข้ อมูลเกี3ยวกับการบริหารโรงแรมของกลุ่มฮิลตันในประเทศไทย
จากข้ อมูลทีได้ จาก http://hilton.co.th/thailand-hotels/index.html ในปั จจุบนั กลุม่ ฮิลตัน มีการบริ หารโรงแรม

ทังสิ
- -น 10 โรงแรมในประเทศไทย (ซึงรวมถึงโรงแรมฮิลตัน พัทยา) โดยโรงแรมอืนอีก 9 โรงแรมทีไม่ใช่โรงแรมฮิลตัน พัทยา
ตังอยู
- ใ่ นเมืองท่องเทียวทีสําคัญของไทย ได้ แก่ กรุงเทพมหานคร เกาะสมุย เกาะภูเก็ต และหัวหิน
4.6

ข้ อมูลเกี3ยวกับซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล

ซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล ซึงจะเป็ นผู้เช่าหลักสําหรับทรัพย์สนิ หลักส่วนทีเป็ นโรงแรมฮิลตัน พัทยา เป็ นบริ ษัทย่อยร้ อย
ละ 99.99 ของ CPN ทีมีการจดทะเบียนจัดตังขึ
- -นเมือวันที 25 กันยายน 2560 โดยมีรายละเอียดทางธุรกิจทีสําคัญของซีพี
เอ็น พัทยา โฮเทล ดังต่อไปนี ชื3อบริษัท
วัตถุประสงค์

บริ ษัท ซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล จํากัด
เพือเป็ นผู้เช่าช่วงและประกอบธุรกิ จโรงแรมฮิลตัน พัทยา ทีจะอยู่ภายใต้
กองทรัสต์ CPNREIT
ทุนจดทะเบียน ณ 30 กันยายน 2560 1,000,000 บาท (หนึงล้ านบาท) ประกอบด้ วยหุ้นสามัญจํานวน 100,000
หุ้น (หนึงแสนหุ้น) มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท (สิบบาท)
คณะกรรมการบริษัท
1. นายสุทธิธรรม จิราธิวฒ
ั น์
2. นายกอบชัย จิราธิวฒ
ั น์
3. นางสาววัลยา จิราธิวฒ
ั น์
4. นายสุทธิภคั จิราธิวฒ
ั น์
5. นายชนวัฒน์ เอื -อวัฒนะสกุล
6. นายปรี ชา เอกคุณากูล
ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่
CPN ถือหุ้นสัดส่วนร้ อยละ 99.99

ทังนี
- - ซีพีเอ็น รี ท แมเนจเมนท์ พิจารณาว่าซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล มีความสามารถในการปฏิบตั ิตามเงือนไขของ
สัญญาทีเกียวข้ องกับการลงทุนในโรงแรมฮิลตัน พัทยา ซึงรวมถึงการจ่ายค่าเช่าคงที เนืองจากโรงแรมฮิลตัน พัทยา เป็ น
โรงแรมทีมีผลการดําเนินงานในช่วงทีผ่านมาอยู่ในระดับทีดี โดยการมีทําเลทีตังที
- ดีในเมืองพัทยาอันเป็ นแหล่งท่องเทียวที
สําคัญของประเทศไทย จะเป็ นปั จจัยสําคัญทีส่งผลต่อการเติบโตของผลประกอบการของโรงแรมฮิลตัน พัทยา ในอนาคต
ทังนี
- - หลังจากทีกองทรัสต์ CPNREIT เข้ าลงทุนในโรงแรมฮิลตัน พัทยา ซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล จะแต่งตังกลุ
- ่มฮิลตันให้ ทํา
หน้ าทีผู้บริ หารโรงแรมดังกล่าว อันเป็ นปั จจัยทีสําคัญอีกประการหนึงทีจะทําให้ ผลประกอบการของโรงแรมฮิลตัน พัทยา
อยู่ในระดับทีดีอย่างต่อเนือง เนืองจากกลุ่มฮิลตันซึงมีประสบการณ์ และความเชียวชาญในการบริ หารโรงแรมในระดับ
นานาชาติ มีความคุ้นเคยและประสบการณ์ในการบริ หารจัดการโรงแรมดังกล่าวได้ อย่างประสบความสําเร็ จ ในช่วงทีผ่าน
มา โดยการทีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล คือ CPN จะเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินกิจการโรงแรมฮิลตัน
พัทยา เนืองจาก CPN มีความคุ้นเคยกับทรัพย์สินในส่วนทีเป็ นโรงแรมนี -เป็ นอย่างดี โดย CPN สามารถนําประสบการณ์
ของทางบริ ษั ททีมี มาอย่างยาวนานในการพัฒ นาและบริ หารจัดการศูน ย์ การค้ าได้ อย่างประสบความสําเร็ จ มาช่วย
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สนับสนุนการดําเนินธุรกิจของโรงแรมฮิลตัน พัทยา เนืองจากอสังหาริ มทรัพย์ทงสองประเภทมี
ัส่วนช่วยส่งเสริ มในการ
ดําเนินธุรกิจซึงกันและกัน
4.7

ผลกระทบจากการเปลี3ยนแปลงผู้เช่ าช่ วงทรัพย์ สินหลักในส่ วนที3เป็ นโรงแรมฮิลตัน พัทยา

กรณีทีซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล ซึงจะเป็ นผู้เช่าช่วงทรัพย์สนิ หลักในส่วนทีเป็ นโรงแรมฮิลตัน พัทยา ไม่ตอ่ อายุสญ
ั ญา
หรื อมีการบอกเลิกสัญญาเช่าช่วงก่อนครบกําหนดระยะเวลาการเช่าช่วงตามสัญญา กองทรัสต์ CPNREIT อาจต้ องใช้
เวลาในการหาบุคคลอืน เพือเข้ ามาเป็ นผู้เช่าช่วงทรัพย์สินหลักดังกล่าวแทนซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล ซึงบุคคลดังกล่าวอาจไม่
มีคณ
ุ สมบัติหรื อความสามารถเหมือนกับซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล รวมทังกองทรั
สต์ CPNREIT อาจไม่สามารถหาผู้เช่าช่วง
รายใหม่มาทดแทน และจ่ายค่าเช่าได้ เทียบเท่ากับซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล ซึงจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ ของกองทรัสต์
CPNREIT และความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์
เพื อลดความเสี ยงในกรณี นี - ภายใต้ สัญ ญาเช่ า ช่ ว ง กองทรั ส ต์ CPNREIT จะเข้ าทํ า สัญ ญาให้ เช่ า ช่ ว ง
อสังหาริ มทรัพย์และสัญญาให้ เช่าสังหาริ มทรัพย์ โดยมีกําหนดระยะเวลาการเช่า 3 ปี (ยกเว้ นสัญญาเช่าช่วงฉบับแรก
หลังจากทีกองทรัสต์ CPNREIT เข้ าลงทุนในโรงแรมฮิลตัน พัทยา ซึงจะมีอายุสญ
ั ญาตังแต่
- วนั ทีสัญญาเช่าช่วงมีผลบังคับ
ใช้ จนถึงสิ -นปี 2560) โดยเมือสิ -นสุดอายุสญ
ั ญาเช่าช่วงฉบับแรก คูส่ ญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายมีสทิ ธิในการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าออกไป
ได้ อีก 3 คราว ๆ ละ 3 ปี โดยภายใต้ สญ
ั ญาก่อตังสิ
- ทธิและการกระทําการ CPN ตกลงจะควบคุม ดูแล และดําเนินการ
ใด ๆ ทีจําเป็ นในการป้องกันและเยียวยาเพือให้ ซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล ซึงเป็ นบริ ษัทย่อยของ CPN ปฏิบตั ิตามข้ อกําหนด
และเงือนไขในสัญญาทีซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล เป็ นคูส่ ญ
ั ญาอย่างเคร่งครัด
ในกรณีทีกองทรัสต์ CPNREIT ไม่ได้ ให้ ซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล เช่าช่วงอสังหาริ มทรัพย์ในส่วนทีเป็ นโรงแรมฮิลตัน
พัทยา อี กต่อ ไป ผู้จัด การกองทรัส ต์ มี ก ระบวนการในการพิ จารณาคัด เลือ กผู้เช่าช่วงทรั พ ย์ สิน รายใหม่ โดยคํานึงถึ ง
ประโยชน์ของกองทรัสต์ CPNREIT และผู้ถือหน่วยทรัสต์เป็ นสําคัญ นอกจากนี - ด้ วยจุดเด่นของโรงแรมฮิลตัน พัทยาทีมี
ทําเลทีตังที
- ดีในเมืองพัทยาซึงเป็ นเมืองท่องเทียวทีสําคัญของประเทศไทย การจัดหาผู้เช่าช่วงทรัพย์สนิ รายใหม่มาทดแทน
ซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล น่าจะสามารถดําเนินการได้
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4.8

ประมาณการรายได้ และค่ าใช้ จ่ายของกองทุนรวม CPNRF/กองทรัสต์ CPNREIT สําหรับรอบระยะเวลา
12 เดือน

4.8.1

ประมาณการงบกําไรขาดทุ นและงบประกอบรายละเอียดรายได้ จากการลงทุนสุ ทธิตามสมมติฐาน
สําหรับช่ วงเวลาประมาณการตัง7 แต่ วันที3 1 มกราคม 2561 ถึงวันที3 31 ธันวาคม 2561

ประมาณการงบกํ าไรขาดทุนและงบประกอบรายละเอียดรายได้ จากการลงทุนสุทธิ ตามสมมติฐาน สําหรั บ
ช่วงเวลาประมาณการตังแต่
- วนั ที 1 มกราคม 2561 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2561 ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
CPN รี เทล โกรท และของทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท (“ข้ อมูลทางการเงินตาม
สถานการณ์ สมมติ”) ได้ รับการตรวจสอบโดยคุณบงกช อําเสงียม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3684 แห่งบริ ษัท
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด โดยข้ อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติได้ ถกู จัดทําขึ -นเพือนําไปใช้ เป็ นส่วนหนึง
ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม CPNRF และในแบบแสดงรายการข้ อมูลและหนังสือชีช- วนการ
เสนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ CPNREIT ซึงจะเป็ นทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ทีจะถูกจัดตัง- ขึ -นเพื อ
รองรับการแปลงสภาพของกองทุนรวม CPNRF และการลงทุนในทรัพย์สนิ ทีจะลงทุนเพิมเติมครัง- ที 1
ทังนี
- - ข้ อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติ ประกอบด้ วย
กรณีท3 ี 1: กองทุนรวม CPNRF ไม่ มีการแปลงสภาพเป็ นกองทรัสต์ CPNREIT (“ทรัพย์ สินที3มีอยู่เดิมภายใต้
กองทุนรวม CPNRF”)
กองทุนรวม CPNRF ไม่ได้ มีการแปลงสภาพเป็ นกองทรัสต์ CPNREIT และไม่มีการลงทุนในทรัพย์สนิ เพิม
อย่างไรก้ ดี กองทุนรวม CPNRF จะลงทุนในการปรับปรุ งทรัพย์สินโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3
(“โครงการปรั บปรุ ง”) โดยมีประมาณการต้ นทุนการปรับปรุ งจํานวนเงินรวม 700 ล้ านบาท ซึงจัดหา
แหล่งเงินทุนโดยการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินในประเทศเป็ นจํานวนเงินประมาณ 450 ล้ านบาท และ
กําไรสะสมของกองทุนรวม CPNRF เป็ นจํานวนเงินประมาณ 250 ล้ านบาท ดังนัน- ประมาณการงบกําไร
ขาดทุนตามสมมติฐานจะเป็ นผลการดําเนินงานในอนาคตของกองทุนรวม CPNRF ซึงเกิดจากการจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ ทีมีอยูเ่ ดิมและเงินกู้ยืมดังกล่าว
กรณีท3 ี 2: กองทุนรวม CPNRF มีการแปลงสภาพเป็ นกองทรัสต์ CPNREIT
2.1

กองทุนรวม CPNRF มีการแปลงสภาพเป็ นกองทรั สต์ CPNREIT และไม่ ลงทุนในทรัพย์ สินที3จะ
ลงทุนเพิ3มเติมครัง7 ที3 1 (“ทรัพย์ สินที3มีอยู่เดิมภายใต้ กองทรัสต์ CPNREIT”)
ภายในเดือนธันวาคม 2560 กองทุนรวม CPNRF จะมีการแปลงสภาพเป็ นกองทรัสต์ CPNREIT โดย
กองทรัสต์ CPNREIT จะถูกก่อตังขึ
- -นภายใต้ สญ
ั ญาก่อตังทรั
- สต์ ซึงในวันทีทํารายการดังกล่าว กองทรัสต์
CPNREIT จะแลกหน่วยทรัสต์กบั ทรัพย์สินและภาระหนี -สินของกองทุนรวม CPNRF มูลค่าสุทธิ 29,112
ล้ านบาท โดยภายหลังจากการโอนทรัพย์สินและภาระหนี -สินของกองทุนรวม CPNRF แล้ วเสร็ จ บริ ษัท
จัดการจะดําเนินการจดทะเบียนเลิกและชําระบัญชีของกองทุนรวม CPNRF ภายใต้ กระบวนการชําระ
บัญชีนี - ผู้ชําระบัญชีจะนําส่งหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ CPNREIT ทีกองทุนรวม CPNRF ได้ รับจากการ
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โอนทรั พ ย์ สิน และภาระหนี ส- ิน ให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนของกองทุน รวม CPNRF ที มีชื อปรากฏในสมุด
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันทีกําหนดสิทธิในการสับเปลียนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม CPNRF กับ
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ CPNREIT
นอกจากนี - กองทรัส ต์ CPNREIT จะลงทุน ในโครงการปรับ ปรุ งซึงมี ประมาณการต้ น ทุนการปรับ ปรุ ง
จํานวนเงินรวม 700 ล้ านบาท ซึงจัดหาแหล่งเงินทุนทังหมดโดยเงิ
นกู้ยืมจากสถาบันการเงินในประเทศ
ดังนัน- ประมาณการงบกําไรขาดทุนตามสมมติฐานจะเป็ นผลการดําเนินงานในอนาคตของกองทรัสต์
CPNREIT ซึงเกิดจากการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ ทีมีอยูเ่ ดิมและเงินกู้ยืมดังกล่าว
2.2

กองทุนรวม CPNRF จะมีการแปลงสภาพเป็ นกองทรั สต์ CPNREIT และลงทุนในทรั พย์ สินที3จะ
ลงทุนเพิ3มเติมครัง7 ที3 1 (“ทรัพย์ สินหลังการลงทุนเพิ3มเติมครัง7 ที3 1 ภายใต้ กองทรัสต์ CPNREIT”)
ภายในเดือนธันวาคม 2560 กองทุนรวม CPNRF จะมีการแปลงสภาพเป็ นกองทรัสต์ CPNREIT ตาม
รายละเอียดในข้ อ 2.1 และจะลงทุนในทรัพย์สินทีจะลงทุนเพิมเติมครัง- ที 1 จํานวนเงินไม่เกิ น 12,570
ล้ านบาท ซึงจัดหาแหล่งเงินทุนโดยเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินในประเทศ
นอกจากนี - กองทรัส ต์ CPNREIT จะลงทุน ในโครงการปรับ ปรุ งซึงมี ประมาณการต้ น ทุนการปรับ ปรุ ง
จํานวนเงินรวม 700 ล้ านบาท ซึงจัดหาแหล่งเงินทุนทังหมดโดยเงิ
นกู้ยืมจากสถาบันการเงินในประเทศ
ดังนัน- ประมาณการงบกําไรขาดทุนตามสมมติฐานจะเป็ นผลการดําเนินงานในอนาคตของกองทรัสต์
CPNREIT ซึงเกิดจากการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินหลังการลงทุนเพิมเติมครัง- ที 1 และเงินกู้ยืม
ดังกล่าว ทัง- นี - กองทรัส ต์ CPNREIT จะให้ ซีพี เอ็น พัท ยา โฮเทล ซึงเป็ นบริ ษั ท ย่อยของ CPN เช่าช่ วง
ทรัพย์สนิ หลักส่วนทีเป็ นโรงแรมฮิลตัน พัทยา

รายละเอียดข้ อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติ ได้ แสดงไว้ ในหน้ าถัดไป ซึงมีรายละเอียดดังต่อไปนี -

ส่วนที 2 หน้ า 4 - 21

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
ประมาณการงบกําไรขาดทุนและงบประกอบรายละเอียดรายได้ จากการลงทุนสุทธิ
ตามสมมติฐาน สําหรับช่ วงเวลาประมาณการตัง7 แต่ วันที3 1 มกราคม 2561 ถึงวันที3 31 ธันวาคม 2561
(หน่วย: พันบาท)
ทรัพย์ สินที3มี ทรัพย์ สินที3มี ทรัพย์ สินทัง7 หมด
อยู่เดิมภายใต้ อยู่เดิมภายใต้ หลังการลงทุน
กองทุนรวม กองทรัสต์ เพิ3มเติมภายใต้
CPNRF
CPNREIT
กองทรัสต์
CPNREIT
รายได้ จากการลงทุน
ศูนย์ การค้ าและอาคารสํานักงาน
รายได้ คา่ เช่าและค่าบริ การ
รายได้ อืน (3)
รายรายได้ – ศูนย์ การค้ าและอาคารสํานักงาน
โรงแรม
ค่าเช่าคงที
ค่าเช่าแปรผัน
รวมรายได้ – โรงแรม
รวมรายได้ ขนั 7 ต้ น
ดอกเบี -ยรับ
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่ายของกองทุนรวม/กองทรัสต์
ค่าใช้ จา่ ยบริ หารอสังหาริ มทรัพย์
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน/กองทรัสต์และค่าใช้ จา่ ยในการ
บริ หาร
ค่าธรรมเนียมผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
ค่าใช้ จา่ ยในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ตดั จําหน่าย
ต้ นทุนการเงิน
รวมค่ าใช้ จ่าย
รายได้ จากการลงทุนสุทธิก่อนปรับปรุ ง
บวก: สภาพคล่องส่วนเกินทีเกิดจากการตัดจําหน่ายค่าใช้ จ่าย
ในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
หัก: รายได้ คา่ เช่าและค่าบริ การทีมิได้ รับชําระเป็ นเงินสดจริ ง
เงินสดสุทธิท3 สี ามารถนํามาจ่ ายส่ วนแบ่ งกําไร/ประโยชน์
ตอบแทน
ประมาณการอัตราการจ่ายส่วนแบ่งกําไร/ประโยชน์ตอบแทน
ส่วนที 2 หน้ า 4 - 22

3,922,605
208,384
4,130,989

3,922,605
208,384
4,130,989

4,563,765
238,385
4,802,150

4,130,989
6,753
4,137,742

4,130,989
5,961
4,136,950

217,436
77,096
294,532
5,096,682
7,553
5,104,235

(234,843)
(48,890)

(234,843)
(142,329)

(263,088)
(181,952)

(381,812)
(103,204)
(768,749)
3,368,993
-

(380,591)
(20)
(78,239)
(836,022)
3,300,928
20

(461,860)
(93)
(415,115)
(1,322,108)
3,782,127
93

-

-

(7,436)

3,368,993

3,300,948

3,774,784

90.1

98.7

98.2

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
(หน่วย: พันบาท)
ทรัพย์ สินที3มี ทรัพย์ สินที3มี ทรัพย์ สินทัง7 หมด
อยู่เดิมภายใต้ อยู่เดิมภายใต้ หลังการลงทุน
กองทุนรวม กองทรัสต์ เพิ3มเติมภายใต้
CPNRF
CPNREIT
กองทรัสต์
CPNREIT
(ร้ อยละ)
จํานวนลงทุน/หน่วยทรัสต์ (ล้ านหน่วย)
ประมาณการจ่ ายส่ วนแบ่ งกําไร/ประโยชน์ ตอบแทน (1)
ส่วนแบ่งกําไร/ประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วย (บาท)
อัตราผลตอบแทนสําหรับผู้ถือหน่วย (ร้ อยละ) (2)

2,212

2,212

2,212

3,035,355

3,259,638

3,705,844

1.3719

1.4733

1.6750

7.42

7.96

9.05

หมายเหตุ:
(1)
ประมาณการจ่ายส่วนแบ่งกําไร/ประโยชน์ ตอบแทนดังกล่าวไม่มีส่วนของเงินลดทุน ภายใต้ สมมติฐานตามประมาณการงบกําไร
ขาดทุนและงบประกอบรายละเอียดรายได้ จากการลงทุนสุทธิตามสมมติฐานสําหรับช่วงเวลาประมาณการตังแต่
- วนั ที 1 มกราคม
2561 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2561
(2)
อัตราผลตอบแทนดังกล่าว อ้ างอิงจากราคาของหน่วยทรัสต์ ณ วันที 15 สิงหาคม 2560 ทีราคาหน่วยละ 18.5 บาท
(3)
รายได้ อืน ได้ แก่ รายได้ จากค่าเบี -ยประกันและภาษีโรงเรือนทีเรียกเก็บจากผู้เช่า และรายได้ อืนทีเกียวกับทรัพย์สิน

ตามข้ อมูลจากข้ อมูลทางการเงินตามสถานการณ์ สมมติ ประมาณการประโยชน์ ตอบแทนต่อหน่วย (Cash
Distribution Per Unit หรื อ DPU) ทีคาดว่าผู้ถือหน่วยทรัสต์จะได้ รับหลังจากกองทรัสต์ CPNREIT เข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ ที
จะลงทุนเพิมเติมครัง- ที 1 (1.6750 บาทต่อหน่วย) จะเพิมขึ -น 0.3031 บาทต่อหน่วย เมือเทียบกับประมาณการจ่ายส่วน
แบ่งกําไรของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม CPNRF ทีคาดว่าจะได้ รับหากกองทุนรวม CPNRF ไม่ได้ ทําการแปลงสภาพ
และลงทุนในทรัพย์สนิ ทีจะลงทุนเพิมเติมครัง- ที 1 (1.3719 บาทต่อหน่วย)
ตามข้ อมูลจากข้ อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติ ประมาณการอัตราการจ่ายประโยชน์ตอบแทน (Payout
Ratio) เพิมขึ -นภายหลังจากการแปลงสภาพ และ ภายหลังจากการแปลงสภาพและลงทุนในทรัพย์สินทีจะลงทุนเพิมเติม
ครัง- ที 1 คิดเป็ นร้ อยละ 98.7 และ ร้ อยละ 98.2 ตามลําดับ เมือเทียบกับประมาณการอัตราการจ่ายส่วนแบ่งกําไรของ
กองทุนรวม CPNRF หากกองทุนรวม CPNRF ไม่ได้ ทําการแปลงสภาพและลงทุนในทรัพย์สนิ ทีจะลงทุนเพิมเติมครัง- ที 1 ที
ร้ อยละ 90.1 เนืองจาก 1) กองทรัสต์ CPNREIT มีเพดานการกู้ยืมทีสูงกว่ากองทุนรวม CPNRF และ 2) การคํานวณกําไร
สุทธิ สําหรับการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ CPNREIT สามารถหักสํารองการคืนเงินต้ นจ่ายการกู้ยืมเงินได้
ในขณะทีการคํานวณกําไรสุทธิสําหรับการจ่ายส่วนแบ่งกําไรของกองทุนรวม CPNRF ไม่สามารถหักสํารองดังกล่าวได้
ส่งผลให้ กองทรัสต์ CPNREIT สามารถบริ หารจัดการเงินสดได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ -น ผ่านความสามารถในการเก็บ
เงินสํารองสําหรับรายจ่ายฝ่ ายทุนต่อปี ทีน้ อยลงและผ่านการระดมเงินจากการกู้ยืมสําหรับค่าใช้ จ่ายฝ่ ายทุนในอนาคตแทน
ได้ ม ากขึน- อย่า งไรก็ ดี ที ปรึ ก ษาทางการเงิ น ได้ วิ เคราะห์ ผ ลกระทบหากกองทรัส ต์ CPNREIT คงระดับ อัต ราการจ่า ย
ประโยชน์ตอบแทน ในระดับเดียวกับกรณีกองทุนรวม CPNRF ไม่ได้ ทําการแปลงสภาพและลงทุนในทรัพย์สินทีจะลงทุน
เพิ มเติ มครัง- ที 1 ที ร้ อยละ 90.1 สําหรับ ช่วงเวลาประมาณการตัง- แต่วันที 1 มกราคม ถึ งวัน ที 31 ธันวาคม 2561 โดย
สามารถสรุปผลกระทบได้ ดงั ต่อไปนี ส่วนที 2 หน้ า 4 - 23

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท

(หน่ วย: ร้ อยละ)
กรณีฐาน
อัตราการจ่ายประโยชน์ตอบแทน
อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหน่วย (1)
กรณีปรับปรุ งอัตราการจ่ ายประโยชน์ ตอบแทน
อัตราการจ่ายประโยชน์ตอบแทน
อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหน่วย (1)

ทรัพย์ สินที3มีอยู่เดิม
ภายใต้
กองทรัสต์ CPNREIT

ทรัพย์ สินทัง7 หมดหลังการ
ลงทุนเพิ3มเติมภายใต้
กองทรัสต์ CPNREIT

98.7
7.96

98.2
9.05

90.1
7.27

90.1
8.31

หมายเหตุ:
(1)
อัตราผลตอบแทนดังกล่าว อ้ างอิงจากราคาของหน่วยทรัสต์ ณ วันที 15 สิงหาคม 2560 ทีราคาหน่วยละ 18.5 บาท

ทังนี
- - ข้ อมูลประมาณการจ่ายส่วนแบ่งกําไร/ประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วยและอัตราการเพิมขึ -นของประมาณการ
จ่ายส่วนแบ่งกํ าไร/ประโยชน์ ตอบแทนต่อหน่วย ซึงได้ แสดงในตารางเป็ นเพี ยงการประมาณการเพื อแสดงให้ เห็ นถึ ง
ความสัม พัน ธ์ กับ ข้ อ มูล อื น ๆ ในตารางเท่านัน- ผู้ก่ อตัง- ทรั ส ต์ หรื อ บุค คลใด ๆ มิ ได้ รับ ประกัน ผลการดํ า เนิ น งานของ
กองทรัสต์ CPNREIT หรื อประมาณการจ่ายส่วนแบ่งกําไร/ประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วยทีคาดว่าผู้ถือหน่วยทรัสต์จะได้ รับ
4.8.2

ประมาณการอัตราเงินจ่ ายและประมาณการเงินจ่ ายต่ อหน่ วยให้ แก่ ผ้ ูถือหน่ วยตามสมมติฐาน สําหรั บ
ช่ วงเวลาประมาณการตั ง7 แต่ วัน ที3 1 มกราคม 2561 ถึงวัน ที3 31 ธั น วาคม 2561 ในกรณี ท3 ี เงิน ต้ น ถูก
ทยอยคืนแบบเส้ นตรง

เนืองจากกองทุนรวม CPNRF/กองทรัสต์ CPNREIT ลงทุนในสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพ ย์ซึงมีอายุคงเหลือที
ลดลงตามระยะเวลา เพือให้ ผ้ ลู งทุนเห็นถึงผลกระทบทีอาจเกิดขึ -น และสามารถทําความเข้ าใจเกียวกับวิธีการแสดงผลการ
ดําเนินงานเป็ นการทัวไปของกองทุนรวม CPNRF/กองทรัสต์ CPNREIT ได้ อย่างชัดเจน และเข้ าใจง่ายขึ -น ตารางด้ านล่าง
จึงแสดงให้ เห็นถึงประมาณการการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทุนแบบเส้ นตรงต่อหน่วย และประมาณการอัตรา
ประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทุนแบบเส้ นตรง ในกรณีทีกองทุนรวม CPNRF/กองทรัสต์ CPNREIT มีการรับรู้ผลขาดทุนที
ยังไม่เกิดขึ -น (Unrealized Loss) และเงินต้ นถูกทยอยคืนแบบเส้ นตรง ดังนี -

ส่วนที 2 หน้ า 4 - 24

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
ทรัพย์ สินที3มี ทรัพย์ สินที3มี ทรัพย์ สินทัง7 หมด
อยู่เดิมภายใต้ อยู่เดิมภายใต้ หลังการลงทุน
กองทุนรวม กองทรัสต์ เพิ3มเติมภายใต้
CPNRF
CPNREIT
กองทรัสต์
CPNREIT
ประมาณการเงินจ่ ายต่ อหน่ วย (หน่วย: บาท)
ประมาณการการจ่ายประโยชน์ตอบแทน
ประมาณการเงินลดทุนแบบเส้ นตรง (1) (2)
ประมาณการการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและการลดทุน
ประมาณการอัตราเงินจ่ าย (หน่วย: ร้ อยละ) (3)
ประมาณการอัตราประโยชน์ตอบแทน
ประมาณการอัตราเงินลดทุนแบบเส้ นตรง (1) (2)
ประมาณการอัตราประโยชน์ตอบแทนและการลดทุน

0.7279
0.6440
1.3719

0.7739
0.6994
1.4733

1.0602
0.6148
1.6750

3.93
3.48
7.42

4.18
3.78
7.96

5.73
3.32
9.05

หมายเหตุ:
(1)
บนสมมติฐานว่ากองทรัสต์ CPNREIT จะเข้ าลงทุนในทรัพย์สินทีจะลงทุนเพิมเติมครัง- ที 1 ในวันที 1 มกราคม 2561
(2)
ในกรณีทีราคาประเมินของสิทธิการเช่าสิ -นงวดของทรัพย์สินทีกองทรัสต์ CPNREIT จะเข้ าลงทุน ลดลง และมีการรับรู้ผลขาดทุนทียังไม่
เกิดขึ -นจริ ง (Unrealized Loss) จากการด้ อยค่าของสิทธิการเช่า โดยสมมติให้ มลู ค่าการด้ อยค่าเท่ากับยอดคงค้ างของสัญญาสิทธิการ
เช่าทีโดยปกติตดั จ่ายแบบเส้ นตรงตามอายุสญ
ั ญาเช่า อย่างไรก็ตาม มูลค่าสิทธิการเช่า ณ วันสิ -นรอบบัญชีจะขึ -นอยู่กบั ราคาประเมินที
จัดทําโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ซึงการคํานวณมูลค่าสิทธิ การเช่าจะมีปัจจัยทีเกียวข้ องหลายประการ อาทิเช่น อัตราการเช่าและ
เติบโตของรายได้ ค่าเช่า อัตราส่วนลด (Discount Rate) ฯลฯ ซึงอาจส่งผลให้ มลู ค่าสิทธิ การเช่าทีคํานวณได้ เพิมสูงขึน- เท่าเดิม หรื อ
ลดลง ดังนัน- การคํานวณการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและการลดทุนด้ วยวิธีเส้ นตรงต่อหน่วยข้ างต้ น (ลดมูลค่าสิทธิการเช่าเป็ นจํานวน
เท่า กัน ตามอายุสัญ ญาเช่า คงเหลื อเฉลียตามมูล ค่า ประเมิน ตามหมายเหตุป ระกอบงบการเงิน ล่า สุด ) จึงเป็ นการแสดงตัว อย่า ง
ผลกระทบทีอาจเกิดขึ -นในกรณีทีมูลค่าสิทธิการเช่าในอนาคตลดลงแบบเส้ นตรงหรือในอัตราทีเท่ากันตลอดอายุสญ
ั ญาการเช่า
(3)
อัตราผลตอบแทนดังกล่าว อ้ างอิงจากราคาของหน่วยทรัสต์ ณ วันที 15 สิงหาคม 2560 ทีราคาหน่วยละ 18.5 บาท

4.9

การวิ เคราะห์ ค วามอ่ อ นไหว (Sensitivity Analysis) ของประมาณการอั ต ราผลตอบแทนสํา หรั บ ช่ ว ง
ระยะเวลาประมาณการตัง7 แต่ วันที3 1 มกราคม ถึงวันที3 31 ธันวาคม 2561

ในการวิเคราะห์ความอ่อนไหวจากการเปลียนแปลงของปั จจัยทีสําคัญทีมีตอ่ ประมาณการอัตราผลตอบแทนของผู้
ถื อ หน่ วย สําหรั บ ช่ ว งเวลาประมาณการตัง- แต่วัน ที 1 มกราคม ถึ งวัน ที 31 ธัน วาคม 2561 ของกองทรั ส ต์ CPNREIT
หลังจากทีมีการลงทุนในทรัพย์สนิ ทีจะลงทุนเพิมเติมครัง- ที 1 เสร็ จสิ -น ทีปรึกษาทางการเงินได้ พิจารณาปั จจัยทีสําคัญทีอาจ
ส่งผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อประมาณการอัตราผลตอบแทน ได้ แก่ อัตราการเช่าพื -นทีของโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั
พัทยา บีช และอัตราการเข้ าพักของโรงแรมฮิลตัน พัทยา อัตราค่าเช่าพื -นทีของโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช และ
อัต ราค่า ห้ องพัก ของโรงแรมฮิ ล ตัน พัท ยา และอัต ราดอกเบี ย- เงิ น กู้ โดยการวิเคราะห์ ค วามอ่อ นไหวอ้ างอิ งราคาของ
หน่วยทรัสต์ ณ วันที 15 สิงหาคม 2560 ทีราคาหน่วยละ 18.5 บาท

ส่วนที 2 หน้ า 4 - 25

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
การวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) แบ่งได้ เป็ น 4 กรณี ดังนี 1. การเปลียนแปลงของอัตราการเช่าพื -นทีของโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช และอัตราการเข้ าพักของ
โรงแรมฮิลตัน พัทยา
2. การเปลียนแปลงของอัตราค่าเช่าพื -นทีของโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช และอัตราค่าห้ องพักของ
โรงแรมฮิลตัน พัทยา
3. การเปลียนแปลงของอัตราดอกเบี -ยเงินกู้
4. การเปลียนแปลงของทุกปั จจัยทีได้ กล่าวมาข้ างต้ น
สมมติฐานของกรณีฐาน (Base Case) ในการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) มีดงั นี โครงการเซ็นทรัล โรงแรมฮิลตัน
เฟสติวลั พัทยา บีช พัทยา
ระดับทรัพย์ สิน
อัตราการเช่าพื -นที (ร้ อยละ) / อัตราการเข้ าพัก (ร้ อยละ)
99.65%
85.00%
อัตราค่าเช่าพื -นที (บาท/ตารางเมตร/เดือน) / อัตราค่าห้ องพัก (บาทต่อคืน)
1,641
6,019

ระดับกองทรัสต์ CPNREIT
เงินกู้ยืม (ล้ านบาท)
อัตราดอกเบี -ยเงินกู้ (ร้ อยละ)
ประมาณการการจ่ายประโยชน์ตอบแทน (ล้ านบาท)
ประมาณการอัตราการจ่ายประโยชน์ตอบแทน (ร้ อยละ)

15,489.38
2.68%
3,705.84
98.2%

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวมีวตั ถุประสงค์เพือแสดงถึงผลกระทบต่อผลประกอบการของกองทรัสต์ CPNREIT ที
อาจเกิดขึ -นจากการเปลียนแปลงของสมมติฐานสําคัญในกรณีฐานทีนําเสนอนี -เท่านัน- โดยผลกระทบจริ งต่อผล
ประกอบการจากการเปลียนแปลงของปั จจัยสําคัญอาจแตกต่างไปจากช่วงการเปลียนแปลงทีนําเสนอในรายการ
วิเคราะห์ความอ่อนไหวนี 4.9.1

การเปลี3ยนแปลงของอัตราการเช่ าพืน7 ที3ของโครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช และอัตราการเข้ าพัก
ของโรงแรมฮิลตัน พัทยา
ตามประมาณการอัตราผลตอบแทนสําหรับช่วงเวลาประมาณการตังแต่
- วนั ที 1 มกราคม ถึงวันที 31 ธันวาคม
2561 ของกองทรัสต์ CPNREIT หลังจากทีมีการลงทุนในทรัพย์สินทีจะลงทุนเพิมเติมครัง- ที 1 กําหนดกรณีฐาน
(Base Case) ของอัตราการเช่าพื -นทีของโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช ทีร้ อยละ 99.65 และอัตราการเข้ า
พักของโรงแรมฮิลตัน พัทยา ทีร้ อยละ 85.00 โดยพิจารณาจากปั จจัยต่าง ๆ เช่น อัตราการเช่าพื -นทีและอัตราการ
เข้ าพักทังในอดี
ตและปั จจุบนั และภาพรวมของภาวะตลาด เป็ นต้ น ทังนี
- - การวิเคราะห์ความผันผวนสําหรับอัตรา

ส่วนที 2 หน้ า 4 - 26

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
การเช่าพื -นที และอัตราการเข้ าพักสูงสุดทีเป็ นไปได้ (Best Case) และการวิเคราะห์ความผันผวนสําหรับอัตรา
การเช่าพื -นที และอัตราการเข้ าพักตําสุดทีเป็ นไปได้ (Worst Case) อ้ างอิงจากสมมติฐานดังต่อไปนี - Best Case: อัตราการเช่าพื -นทีของโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช สําหรับช่วงเวลาดังกล่าวสูงกว่า
กรณีฐานร้ อยละ 0.35 (เป็ นร้ อยละ 100.00) และอัตราการเข้ าพักของโรงแรมฮิลตัน พัทยาสําหรับช่วงเวลา
ดังกล่าวสูงกว่ากรณีฐานร้ อยละ 5.00 (เป็ นร้ อยละ 90.00)
- Worst Case: อัตราการเช่าพื -นทีของโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช สําหรับช่วงเวลาดังกล่าวตํากว่า
กรณีฐานร้ อยละ 4.65 (เป็ นร้ อยละ 95.00) และอัตราการเข้ าพักของโรงแรมฮิลตัน พัทยาสําหรับช่วงเวลา
ดังกล่าวตํากว่ากรณีฐานร้ อยละ 5.00 (เป็ นร้ อยละ 80.00)
ผลจากการวิ เคราะห์ ค วามอ่ อ นไหว (Sensitivity Analysis) ของประมาณการอัต ราผลตอบแทนของผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์ตงแต่
ั - วนั ที 1 มกราคม ถึงวันที 31 ธันวาคม 2561 ของกองทรัสต์ CPNREIT หลังจากทีมีการลงทุนใน
ทรัพย์สินทีจะลงทุนเพิมเติมครัง- ที 1 จากการเปลียนแปลงของอัตราการเช่าพื -นทีและอัตราการเข้ าพักสามารถ
สรุปได้ ดงั นี Worst Case

อัตราการเช่ าพืน7 ที3
Base Case

Best Case

Worst Case

8.91

8.98

8.98

Base Case

8.99

9.05

9.06

Best Case

9.07

9.13

9.14

อัตราการเข้ าพัก

(หน่ วย: ร้ อยละ)

หมายเหตุ: ประมาณการอัตราผลตอบแทนดังกล่าวไม่มีส่วนของเงินลดทุนภายใต้ สมมติฐานตามประมาณการงบกําไรขาดทุน
และงบประกอบรายละเอียดรายได้ จากการลงทุนสุทธิ ตามสมมติฐานสําหรับ ช่วงเวลาประมาณการตัง- แต่วัน ที 1
มกราคม 2561 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2561

4.9.2

การเปลี3ยนแปลงของอัตราค่ าเช่ าพืน7 ที3ของโครงการเซ็นทรั ลเฟสติวัล พัทยา บีช และอัตราค่ าห้ องพัก
ของโรงแรมฮิลตัน พัทยา
ตามประมาณการอัตราผลตอบแทนสําหรับช่วงเวลาประมาณการตังแต่
- วนั ที 1 มกราคม ถึงวันที 31 ธันวาคม
2561 ของกองทรัสต์ CPNREIT หลังจากทีมีการลงทุนในทรัพย์สินทีจะลงทุนเพิมเติมครัง- ที 1 กําหนดกรณีฐาน
(Base Case) ของอัตราค่าเช่าพื -นทีของโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช ที 1,641 บาทต่อตารางเมตรต่อ
เดือน และอัตราค่าห้ องพักของโรงแรมฮิลตัน พัทยา ที 6,019 บาทต่อคืน โดยพิจารณาจากปั จจัยต่าง ๆ เช่น
อัตราค่าเช่าพื -นทีและอัตราค่าห้ องพักทังในอดี
ตและปั จจุบัน และภาพรวมของภาวะตลาด เป็ นต้ น ทังนี
- - การ
วิเคราะห์ ความผันผวนสําหรับอัตราค่าเช่าพืน- ที และอัตราค่าห้ องพักสูงสุดทีเป็ นไปได้ (Best Case) และการ
วิเคราะห์ความผันผวนสําหรับอัตราค่าเช่าพื -นที และอัตราค่าห้ องพักตําสุดทีเป็ นไปได้ (Worst Case) อ้ างอิงจาก
สมมติฐานดังต่อไปนี -

ส่วนที 2 หน้ า 4 - 27

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
- Best Case: อัตราค่าเช่าพื -นทีของโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช สําหรับช่วงเวลาดังกล่าวสูงกว่า
กรณีฐานร้ อยละ 1.00 (เป็ นร้ อยละ 1,657 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน) และอัตราค่าห้ องพักของโรงแรมฮิล
ตัน พัทยาสําหรับช่วงเวลาดังกล่าวสูงกว่ากรณีฐานร้ อยละ 1.00 (เป็ นร้ อยละ 6,079 บาทต่อคืน)
- Worst Case: อัตราค่าเช่าพื -นทีของโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช สําหรับช่วงเวลาดังกล่าวตํากว่า
กรณีฐานร้ อยละ 1.00 (เป็ นร้ อยละ 1,624 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน) และอัตราค่าห้ องพักของโรงแรมฮิล
ตัน พัทยาสําหรับช่วงเวลาดังกล่าวตํากว่ากรณีฐานร้ อยละ 1.00 (เป็ นร้ อยละ 5,958 บาทต่อคืน)
ผลจากการวิ เคราะห์ ค วามอ่ อ นไหว (Sensitivity Analysis) ของประมาณการอัต ราผลตอบแทนของผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์ตงแต่
ั - วนั ที 1 มกราคม ถึงวันที 31 ธันวาคม 2561 ของกองทรัสต์ CPNREIT หลังจากทีมีการลงทุนใน
ทรัพย์สนิ ทีจะลงทุนเพิมเติมครัง- ที 1 จากการเปลียนแปลงของอัตราค่าเช่าพื -นทีและอัตราค่าห้ องพักสามารถสรุ ป
ได้ ดงั นี Worst Case

อัตราค่ าเช่ าพืน7 ที3
Base Case

Best Case

Worst Case

9.03

9.04

9.06

Base Case

9.04

9.05

9.07

Best Case

9.05

9.07

9.08

อัตราค่ าห้ องพัก

(หน่ วย: ร้ อยละ)

หมายเหตุ: ประมาณการอัตราผลตอบแทนดังกล่าวไม่มีสว่ นของเงินลดทุนภายใต้ สมมติฐานตามประมาณการงบกําไรขาดทุนและ
งบประกอบรายละเอียดรายได้ จากการลงทุนสุทธิตามสมมติฐานสําหรับช่วงเวลาประมาณการตังแต่
- วนั ที 1 มกราคม
2561 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2561

4.9.3

การเปลี3ยนแปลงของอัตราดอกเบีย7 เงินกู้ท3 มี ีผลต่ อประมาณการอัตราผลตอบแทน
ตามประมาณการอัตราผลตอบแทนสําหรับช่วงเวลาประมาณการตังแต่
- วนั ที 1 มกราคม ถึงวันที 31 ธันวาคม
2561 ของกองทรัสต์ CPNREIT หลังจากทีมีการลงทุนในทรัพย์สินทีจะลงทุนเพิมเติมครัง- ที 1 กําหนดกรณีฐาน
(Base Case) ของอัตราดอกเบี -ยเงินกู้ทีร้ อยละ 2.68 ต่อปี โดยอ้ างอิงจากข้ อเสนอเบื -องต้ นทีกองทรัสต์ CPNREIT
ได้ รับ ทัง- นี - การวิ เคราะห์ ค วามผัน ผวนสํา หรั บ อัต ราดอกเบี ย- เงิ น กู้ตํ าสุด ที เป็ นไปได้ (Best Case) และการ
วิเคราะห์ ค วามผัน ผวนสํา หรั บ อัต ราดอกเบี ย- เงิ น กู้ สูง สุด ที เป็ นไปได้ (Worst Case) อ้ า งอิ งจากสมมติ ฐ าน
ดังต่อไปนี - Best Case: อัตราดอกเบี -ยเงินกู้ตํากว่ากรณีฐานร้ อยละ 0.50 ต่อปี (เป็ นร้ อยละ 2.18 ต่อปี )
- Worst Case: อัตราดอกเบี -ยเงินกู้สงู กว่ากรณีฐานร้ อยละ 0.50 ต่อปี (เป็ นร้ อยละ 3.18 ต่อปี )
ผลจากการวิ เคราะห์ ค วามอ่ อ นไหว (Sensitivity Analysis) ของประมาณการอัต ราผลตอบแทนของผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์ตงแต่
ั - วนั ที 1 มกราคม ถึงวันที 31 ธันวาคม 2561 ของกองทรัสต์ CPNREIT หลังจากทีมีการลงทุนใน
ทรัพย์สนิ ทีจะลงทุนเพิมเติมครัง- ที 1 จากการเปลียนแปลงของอัตราดอกเบี -ยเงินกู้สามารถสรุปได้ ดงั นี ส่วนที 2 หน้ า 4 - 28

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
(หน่ วย: ร้ อยละ)
ประมาณการอัตราผลตอบแทน
ของผู้ถอื หน่ วยทรัสต์

Worst Case
8.86

อัตราดอกเบีย7 เงินกู้
Base Case
9.05

Best Case
9.24

หมายเหตุ: ประมาณการอัตราผลตอบแทนดังกล่าวไม่มีส่วนของเงินลดทุนภายใต้ สมมติฐานตามประมาณการงบกําไรขาดทุน
และงบประกอบรายละเอียดรายได้ จากการลงทุนสุทธิ ตามสมมติฐานสําหรับ ช่วงเวลาประมาณการตัง- แต่วัน ที 1
มกราคม 2561 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2561

4.9.4

การเปลี3ยนแปลงของทุกปั จจัยที3ได้ กล่ าวมาข้ างต้ น
สมมติฐานมีดงั ต่อไปนี Best Case:
- อัตราการเช่าพื -นทีของโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช สําหรับช่วงเวลาดังกล่าวสูงกว่ากรณีฐานร้ อย
ละ 0.35 (เป็ นร้ อยละ 100.00) และอัตราการเข้ าพักของโรงแรมฮิลตัน พัทยาสําหรับช่วงเวลาดังกล่าวสูง
กว่ากรณีฐานร้ อยละ 5.00 (เป็ นร้ อยละ 90.00)
- อัตราค่าเช่าพื -นทีของโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช สําหรับช่วงเวลาดังกล่าวสูงกว่ากรณีฐานร้ อยละ
1.00 (เป็ นร้ อยละ 1,657 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน) และอัตราค่าห้ องพักของโรงแรมฮิลตัน พัทยาสําหรับ
ช่วงเวลาดังกล่าวสูงกว่ากรณีฐานร้ อยละ 1.00 (เป็ นร้ อยละ 6,079 บาทต่อคืน)
- อัตราดอกเบี -ยเงินกู้ตํากว่ากรณีฐานร้ อยละ 0.50 ต่อปี (เป็ นร้ อยละ 2.18 ต่อปี )
Worst Case:
- Worst Case: อัตราการเช่าพื -นทีของโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช สําหรับช่วงเวลาดังกล่าวตํากว่า
กรณีฐานร้ อยละ 4.65 (เป็ นร้ อยละ 95.00) และอัตราการเข้ าพักของโรงแรมฮิลตัน พัทยาสําหรับช่วงเวลา
ดังกล่าวตํากว่ากรณีฐานร้ อยละ 5.00 (เป็ นร้ อยละ 80.00)
- อัตราค่าเช่าพื -นทีของโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช สําหรับช่วงเวลาดังกล่าวตํากว่ากรณีฐานร้ อยละ
1.00 (เป็ นร้ อยละ 1,624 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน) และอัตราค่าห้ องพักของโรงแรมฮิลตัน พัทยาสําหรับ
ช่วงเวลาดังกล่าวตํากว่ากรณีฐานร้ อยละ 1.00 (เป็ นร้ อยละ 5,958 บาทต่อคืน)
- อัตราดอกเบี -ยเงินกู้สงู กว่ากรณีฐานร้ อยละ 0.50 ต่อปี (เป็ นร้ อยละ 3.18 ต่อปี )

ส่วนที 2 หน้ า 4 - 29

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
ผลจากการวิ เคราะห์ ค วามอ่ อ นไหว (Sensitivity Analysis) ของประมาณการอัต ราผลตอบแทนของผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์ตงแต่
ั - วนั ที 1 มกราคม ถึงวันที 31 ธันวาคม 2561 ของกองทรัสต์ CPNREIT หลังจากทีมีการลงทุนใน
ทรัพย์สนิ ทีจะลงทุนเพิมเติมครัง- ที 1 จากการเปลียนแปลงของทุกปั จจัยทีกล่าวมาข้ างต้ นสามารถสรุปได้ ดงั นี (หน่ วย: ร้ อยละ)
ประมาณการอัตราผลตอบแทน
ของผู้ถอื หน่ วยทรัสต์

Worst Case
8.69

อัตราดอกเบีย7 เงินกู้
Base Case
9.05

Best Case
9.36

หมายเหตุ: ประมาณการอัตราผลตอบแทนดังกล่าวไม่มีส่วนของเงินลดทุนภายใต้ สมมติฐานตามประมาณการงบกําไรขาดทุน
และงบประกอบรายละเอียดรายได้ จากการลงทุนสุทธิ ตามสมมติฐานสําหรับ ช่วงเวลาประมาณการตัง- แต่วัน ที 1
มกราคม 2561 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2561

ส่วนที 2 หน้ า 4 - 30

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
5.

ผลกระทบต่ อกองทรัสต์ และผู้ถอื หน่ วยจากการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เป็ นทรัสต์ เพื$อ
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

การแปลงสภาพกองทุนรวม CPNRF เป็ นกองทรัสต์ CPNREIT จะมีผลกระทบด้ านภาระภาษี และค่าธรรมเนียม
ต่อกองทรัสต์ CPNREIT และผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ CPNREIT ซึงสามารถสรุปได้ ดงั นี <
ภาระภาษีต่อกองทรัสต์ CPNREIT ซึ$งแปลงสภาพมาจากกองทุนรวม CPNRF
การแปลงสภาพกองทุนรวม CPNRF เป็ นกองทรัสต์ CPNREIT จะทําให้ กองทรัสต์ CPNREIT มีภาระทางภาษี
ดังต่อไปนี <
ภาระภาษี/
ประเภทภาษี
ภาษี เงินได้ นิติบคุ คล

ภาษี มลู ค่าเพิม
ภาษี ธุรกิจเฉพาะ
อากรแสตมป์
หมายเหตุ:

(1)

กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์
ไม่เสีย เพราะไม่ใช่หน่วยภาษี ตาม
ประมวลรัษฎากร
เสียภาษี (1)
เสียภาษี (1)
เสียภาษี (1)

ทรัสต์ เพื$อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์
ไม่เสีย เพราะไม่ใช่หน่วยภาษี ตาม
ประมวลรัษฎากร
เสียภาษี
เสียภาษี
เสียภาษี

ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษ ฎากรว่าด้ วยการยกเว้ น ภาษี มูล ค่า เพิม (ฉบับ ที 608) ว่า ด้ วยการ
กําหนดกิจการทีได้ รับการยกเว้ นภาษี ธุรกิจเฉพาะ (ฉบับที 609) และว่าด้ วยการยกเว้ นรัษฎากร (ฉบับที 610) พ.ศ. 2559
ลงวันที 24 พฤษภาคม 2559 และคําชี <แจงของกรมสรรพากร ลงวันที 28 มีนาคม พ.ศ. 2560 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที
จัดตังขึ
< <นตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีหน้ าทีต้ องเสียภาษี มลู ค่าเพิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากร
แสตมป์ ตังแต่
< วนั ที 24 พฤษภาคม 2560 เป็ นต้ นไป

ส่วนที 2 หน้ า 5 - 1

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
ภาระภาษีต่อผู้ถอื หน่ วยทรัสต์
5.2.1

ภาระภาษีจากเงินปั นผล/ประโยชน์ ตอบแทน

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
ทรัสต์ เพื$อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
อัตราภาษีของส่ วนแบ่ งของกําไร
อัตราภาษีของประโยชน์ ตอบแทน
บุคคลธรรมดา
บุคคลธรรมดา
- มีภมู ิลาํ เนาในไทย
- มีภมู ิลาํ เนาในไทย
: หากผู้รั บ ไม่ ให้ ผู้จ่ า ยหัก ภาษี เงิ น ได้ ณ ที จ่ า ย
: ผู้จ่ายมีหน้ าทีหักภาษี เงินได้ ณ ทีจ่ายในอัตรา
ต้ องนํามารวมคํานวณเสียภาษี เงินได้
ร้ อยละ 10 และผู้รับมีสิทธิเลือกจะไม่นํามารวม
: หากผู้รับยอมให้ ผ้ จู ่ายหักภาษีเงินได้ ณ ทีจ่ายใน
คํานวณเสียภาษี เงินได้
อัตราร้ อยละ 10 ผู้รับไม่ต้องนํามารวมคํานวณ
เสียภาษี เงินได้
- มีภมู ิลาํ เนาในต่างประเทศ
- มีภมู ิลาํ เนาในต่างประเทศ
: ผู้จ่ายไม่มีหน้ าทีต้ องหักภาษี เงินได้ ณ ทีจ่าย แต่
: ผู้จ่ายมีหน้ าทีหักภาษี เงินได้ ณ ทีจ่ายในอัตรา
ผู้รับต้ องนํามารวมคํานวณเสียภาษี เงินได้
ร้ อยละ 10 หรื อ ตามอัต ราที ระบุในอนุส ัญ ญา
ภาษี ซ้อน และผู้รับมีสิทธิ เลือกจะไม่นํามารวม
คํานวณเสียภาษี เงินได้
นิติบุคคล
นิติบุคคล
- ไทย (บริ ษัท จดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ แห่ง - ไทย (บริ ษัท จดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ แห่ง
ประเทศไทย
ประเทศไทย)
: ได้ รับยกเว้ นภาษี เงินได้ ทงจํ
ั < านวน (หากถือหน่วย
: ผู้จ่ายมีหน้ าทีหักภาษี เงินได้ ณ ทีจ่ายในอัตรา
ลงทุน 3 เดือนก่อนและหลังวันทีมีเงินได้ ) โดยผู้
ร้ อยละ 10 และผู้รับต้ องนําไปรวมคํานวณกําไร
จ่ายไม่มีหน้ าทีต้ องหักภาษี เงินได้ ณ ทีจ่าย
สุทธิเพือเสียภาษี เงินได้
- ไทย (บริ ษัทจํากัด)
- ไทย (บริ ษัทจํากัด)
: ได้ รับยกเว้ นภาษี เงินได้ จํานวนกึงหนึง (หากถือ
: ผู้จ่ายมีหน้ าทีหักภาษี เงินได้ ณ ทีจ่ายในอัตรา
หน่วยลงทุน 3 เดือนก่อนและหลังวันทีมีเงินได้ )
ร้ อยละ 10 และผู้รับต้ องนําไปรวมคํานวณกําไร
โดยผู้จ่ายไม่มีหน้ าทีต้ องหักภาษี เงินได้ ณ ทีจ่าย
สุทธิเพือเสียภาษี เงินได้
- ต่างประเทศทีมิได้ ประกอบกิจการในไทย
: ผู้จ่ายไม่มีหน้ าทีหักภาษี นําส่ง

- ต่างประเทศทีมิได้ ประกอบกิจการในไทย
: ผู้จ่ายมีหน้ าทีหักภาษี นําส่งในอัตราร้ อยละ 10
หรื อตามทีระบุในอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อน

ส่วนที 2 หน้ า 5 - 2

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
5.2.2

ภาระภาษีจากส่ วนเกินมูลค่ าหน่ วยลงทุน/หน่ วยทรัสต์ (Capital Gain)

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
ทรัสต์ เพื$อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
อัตราภาษีจากส่ วนเกินมูลค่ าหน่ วยลงทุน
อัตราภาษีจากส่ วนเกินมูลค่ าหน่ วยทรัสต์
บุคคลธรรมดา
บุคคลธรรมดา
- มีภมู ิลาํ เนาในไทย
- มีภมู ิลาํ เนาในไทย
: ได้ รับยกเว้ นไม่ต้องรวมคํานวณเพือเสียภาษี เงิน
: ได้ รับยกเว้ นไม่ต้องรวมคํานวณเพือเสียภาษี เงิน
ได้ หากขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ได้ หากขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- มีภมู ิลาํ เนาในต่างประเทศ
- มีภมู ิลาํ เนาในต่างประเทศ
: ได้ รับยกเว้ นไม่ต้องรวมคํานวณเพือเสียภาษี เงิน
: ได้ รับยกเว้ นไม่ต้องรวมคํานวณเพือเสียภาษี เงิน
ได้ หากขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ได้ หากขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นิติบุคคล
นิติบุคคล
- ไทย
- ไทย
: ต้ อ งนํ า ไปรวมคํ า นวณกํ า ไรสุท ธิ เพื อเสีย ภาษี
: ต้ อ งนํ า ไปรวมคํ า นวณกํ า ไรสุท ธิ เพื อเสีย ภาษี
เงินได้
เงินได้

- ต่างประเทศ
- ต่างประเทศ
(ประกอบกิจการในไทย)
(ประกอบกิจการในไทย)
: ต้ อ งนํ า ไปรวมคํ า นวณกํ า ไรสุท ธิ เพื อเสีย ภาษี
: ต้ อ งนํ า ไปรวมคํ า นวณกํ า ไรสุท ธิ เพื อเสีย ภาษี
เงินได้
เงินได้
- ต่างประเทศ
(มิได้ ประกอบกิจการในไทย)
: ผู้จ่ายไม่มีหน้ าทีหักภาษี นําส่ง

- ต่างประเทศ
(มิได้ ประกอบกิจการในไทย)
: ผู้จ่ายมีหน้ าทีต้ องหักภาษี นําส่งในอัตราร้ อยละ
15 หรื อตามอัตราทีระบุในอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อน

สิทธิประโยชน์ ทางภาษีท$ ีเกี$ยวข้ องกับการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์ เป็ นทรั สต์ เพื$อการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
- การโอนหรื อก่อทรัพยสิทธิหรื อสิทธิใด ๆ ในทรัพย์สินระหว่างผู้ก่อตังทรั
< สต์กบั ทรัสตี หรื อระหว่างทรัสตีกับ
ทรัสตีในกรณีทีมีการเปลียนแปลงทรัสตีตามสัญญาก่อตังทรั
< สต์ ให้ ได้ รับยกเว้ นภาษี เงินได้ ภาษี มลู ค่าเพิม
ภาษี ธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้ วยการ
ยกเว้ นรัษฎากร (ฉบับที 533) พ.ศ. 2555 มาตรา 7
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- ผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ จะได้ รับการยกเว้ นภาษี เงินได้ สําหรับเงินได้ ทีเกิดจากการ
เปลียนแปลงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ไปเป็ นใบทรัสต์ อันเนืองมาจากการแปลงสภาพ
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์เป็ นทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ ทังนี
< < สําหรับเงินได้ ทีเกิดจากการ
เปลียนแปลงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์เป็ นใบทรัสต์ ตังแต่
< วนั ที 1 มกราคม 2560 ถึงวันที
31 ธันวาคม 2560 ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้ วยการยกเว้ นรัษฎากร
(ฉบับที 635) พ.ศ. 2560 มาตรา 4
- กองทุน รวมอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ จ ะได้ รับ การยกเว้ น ภาษี มูล ค่ า เพิ ม ภาษี ธุ รกิ จ เฉพาะ และอากรแสตมป์
เนืองมาจากการโอนหรื อก่อทรัพยสิทธิ หรื อสิทธิ ใดๆ ในทรัพย์สิน อันเนืองมาจากการแปลงสภาพกองทุน
รวมอสังหาริ มทรัพย์เป็ นทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ ทังนี
< < สําหรับการแปลงสภาพกองทุนรวม
อสังหาริ ม ทรั พ ย์ เป็ นทรั ส ต์ เพื อการลงทุน ในอสังหาริ ม ทรั พ ย์ ตัง< แต่ วัน ที 1 มกราคม 2560 ถึ งวัน ที 31
ธันวาคม 2560 ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้ วยการยกเว้ นรัษฎากร (ฉบับ
ที 635) พ.ศ. 2560 มาตรา 5
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกียวกับอสังหาริ มทรัพย์ประเภทมีทนุ ทรัพย์อนั เนืองมาจากการ
แปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์เป็ นทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้ วยทรัสต์เพือธุรกรรม
ในตลาดทุน เฉพาะการจดทะเบียนทีดําเนินการภายในวันที 31 ธันวาคม 2560 จะถูกคิดในอัตราร้ อยละ 0.01 แต่อย่างสูง
ไม่ เกิ น 100,000 บาท ทั ง< นี < ตามกฎกระทรวงกํ า หนดค่ า ธรรมเนี ย มการจดทะเบี ย นสิ ท ธิ แ ละนิ ติ ก รรมเกี ยวกั บ
อสังหาริ มทรัพย์สาํ หรับการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ไปเป็ นกองทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ พ.ศ.
2559
ค่ าธรรมเนียมในการยื$นคําขออนุญาตที$เกี$ยวข้ องต่ อสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์
• กองทรัสต์ CPNREIT ได้ รับการยกเว้ นค่าธรรมเนียมในการยืนคําขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์เพือ
แปลงสภาพกองทุ น รวม CPNRF เป็ นกองทรั ส ต์ CPNREIT ของสํ า นั ก งาน ก.ล.ต. ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที กม. 8/2559 เรื อง การยกเว้ นค่าธรรมเนียมคําขอ
อนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์ทีออกใหม่ในการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ให้ เป็ นทรัสต์เพือ
การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
• กองทรั ส ต์ CPNREIT ได้ รั บ การยกเว้ น ค่ าธรรมเนี ย มการยื นแบบแสดงรายการข้ อ มูล การเสนอขาย
หลักทรัพย์เพือแปลงสภาพกองทุนรวม CPNRF เป็ นกองทรัสต์ CPNREIT ของสํานักงาน ก.ล.ต. ตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที สบ. 28/2547 ข้ อ 4(7) เรื อง การกําหนด
ค่าธรรมเนียมการยืนแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
• กองทรัสต์ CPNREIT ได้ รับการยกเว้ นค่าธรรมเนียมแรกเข้ าของตลาดหลักทรัพย์ตามหนังสือเวียนบริ ษัท
จดทะเบียนที บจ.(ว) 16/2559 เรื อง การปรับปรุงเกณฑ์การเปิ ดเผยข้ อมูลกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์เมือ
มีการแปลงสภาพเป็ นทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ เนืองจากกองทรัสต์ CPNREIT จะลงทุนใน
ทรัพย์สนิ ทีจะลงทุนเพิมเติมครัง< ที 1 โดยใช้ เงินกู้จากสถาบันการเงินทังจํ
< านวน
ส่วนที 2 หน้ า 5 - 4
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6.

รายการระหว่ างกัน

ผู้จดั การกองทรัสต์มีหน้ าทีและความรับผิดชอบหลักในการดูแลและจัดการกองทรัสต์ CPNREIT ซึงรวมถึงการ
ลงทุนในทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ CPNREIT และดูแลผลประโยชน์ของกองทรัสต์ CPNREIT แม้ วา่ กองทรัสต์ CPNREIT จะ
มีนโยบายหลีกเลียงการทํารายการเกียวโยงกันซึงอาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ แต่กองทรัสต์ CPNREIT จะ
ยังมีการทํารายการกับบุคคลทีเกียวโยงกัน ทังนี
8 8 ในกรณีทีกองทรัสต์ CPNREIT มีการทําธุรกรรมกับบุคคลทีเกียวโยงกัน
ผู้จัดการกองทรัสต์จะพิจารณาเหตุผลและความจําเป็ นในการทีกองทรัสต์ CPNREIT จะเข้ าทําธุรกรรมดังกล่าว รวมทัง8
ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามนโยบายของผู้จัดการกองทรัสต์ สัญญาก่อตัง8 ทรัสต์ สัญญาแต่งตังผู
8 ้ จัดการกองทรัสต์ แบบแสดง
รายการข้ อมูล หนังสือชี 8ชวน ระเบียบ และกฎหมายทีเกียวข้ องกับการดูแลจัดการกองทรัสต์ CPNREIT
ทัง8 นี 8 การแปลงสภาพกองทุน รวม CPNRF เป็ นกองทรั ส ต์ CPNREIT และการลงทุน ในทรั พ ย์ สิน ที จะลงทุน
เพิมเติมครัง8 ที 1 จะมีรายการระหว่างกองทรัสต์ CPNREIT และ CPN รวมทังบริ
8 ษัทย่อยของ CPN ซึงเป็ นบุคคลทีเกียวโยง
กันกับผู้จัดการกองทรัสต์ จากการที CPN เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้มีอํานาจควบคุมของผู้จดั การกองทรัสต์และบริ ษัท
ย่อยดังกล่าว รายการระหว่างกองทรัสต์ CPNREIT และผู้จัดการกองทรัสต์ รวมทังรายการระหว่
8
างกองทรัสต์ CPNREIT
กับ ทรัสตีหรื อบุคคลทีเกียวโยงกันกับทรัสตี ดังมีรายละเอียดของการทําธุรกรรมดังกล่าวดังต่อไปนี 8

ส่วนที 2 หน้ า 6 - 1
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6.1

นิติบุคคลทีเกียวโยงกันกับกองทรัสต์ CPNREIT
นิติบุคคลทีเกียวโยงกันกับกองทรัสต์ CPNREIT

ความสัมพันธ์ กับกองทรัสต์ CPNREIT

1. CPN

- เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้จดั การกองทรัสต์ โดย CPN ถือหุ้นคิดเป็ นร้ อยละ 99.99 ของจํานวนหุ้นทังหมดของผู
8
้ จดั การ
กองทรัสต์
- เป็ นผู้มีอํานาจควบคุมของผู้จดั การกองทรัสต์
- จะได้ รับการแต่งตังเป็
8 นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์ CPNREIT สําหรับทรัพย์สินส่วนทีเป็ นศูนย์การค้ าและ
อาคารสํานักงาน
- จะเป็ นผู้ถือหน่วยรายใหญ่ ของกองทรัสต์ CPNREIT ภายหลังการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์เป็ นทรัสต์
เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
- เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้เช่าช่วงทรัพย์สิน โดย CPN จะถือหุ้นคิดเป็ นร้ อยละ 99.99 ของจํานวนหุ้นทังหมดของผู
8
้ เช่า
ช่วงทรัพย์สนิ

2. เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2

- เป็ นบริ ษัทย่อยของ CPN โดย CPN ถือหุ้นคิดเป็ นร้ อยละ 99.99 ของจํานวนหุ้นทังหมดของเซ็
8
นทรัลพัฒนา พระราม 2

3. เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3

- เป็ นบริ ษัทย่อยของ CPN โดย CPN ถือหุ้นคิดเป็ นร้ อยละ 99.99 ของจํานวนหุ้นทังหมดของเซ็
8
นทรัลพัฒนา พระราม 3

4. เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่

- เป็ นบริ ษัทย่อยของ CPN โดย CPN ถือหุ้นคิดเป็ นร้ อยละ 99.99 ของจํานวนหุ้นทังหมดของเซ็
8
นทรัลพัฒนา เชียงใหม่

5. ซีพีเอ็น รี ท แมเนจเมนท์

- จะทําหน้ าทีเป็ นผู้จดั การกองทรัสต์ของกองทรัสต์ CPNREIT หลังการแปลงสภาพเสร็ จสิ 8นลง
- เป็ นบริ ษัทย่อยของ CPN โดย CPN ถือหุ้นคิดเป็ นร้ อยละ 99.99 ของจํานวนหุ้นทังหมดของซี
8
พีเอ็น รี ท แมเนจเมนท์

ส่วนที 2 หน้ า 6 - 2

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
นิติบุคคลทีเกียวโยงกันกับกองทรัสต์ CPNREIT

ความสัมพันธ์ กับกองทรัสต์ CPNREIT

6. ซีพีเอ็นพัทยา

- เป็ นบริ ษัทย่อยของ CPN โดย CPN ถือหุ้นคิดเป็ นร้ อยละ 99.99 ของจํานวนหุ้นทังหมดของซี
8
พีเอ็นพัทยา
- ซีพีเอ็นพัทยาเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิIในอาคารและสิงปลูกสร้ างในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช และโรงแรมฮิล
ตัน พัทยา ซึงเป็ นทรัพย์สนิ ทีกองทรัสต์ CPNREIT จะลงทุนเพิมเติมครัง8 ที 1 และยังเป็ นผู้ทรงสิทธิการเช่า และ/หรื อ เช่า
ช่วงทีดินทีเป็ นทีตังของอาคารและสิ
8
งปลูกสร้ างในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช และโรงแรมฮิลตัน พัทยา

7. ซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล

- เป็ นบริ ษัทย่อยของ CPN โดย CPN ถือหุ้นร้ อยละ 99.99 ของจํานวนหุ้นทังหมดของซี
8
พีเอ็น พัทยา โฮเทล
- จะเป็ นผู้เช่าหลักของทรัพย์สนิ ทีจะลงทุนเพิมเติม ครัง8 ที 1 ในส่วนทีเป็ นโรงแรมฮิลตัน พัทยา

8. SCB

- เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของทรัสตี โดย SCB ถือหุ้นคิดเป็ นร้ อยละ 99.99 ของจํานวนหุ้นทังหมดของทรั
8
สตี

9. SCBAM

- จะเข้ าเป็ นทรัสตีของกองทรัสต์ CPNREIT หลังการแปลงสภาพเสร็ จสิ 8นลง
- เป็ นบริ ษัทย่อยของ SCB โดย SCB ถือหุ้นคิดเป็ นร้ อยละ 99.99 ของจํานวนหุ้นทังหมดของ
8
SCBAM

10. SCBS

- เป็ นบริ ษัทย่อยของ SCB โดย SCB ถือหุ้นคิดเป็ นร้ อยละ 99.99 ของจํานวนหุ้นทังหมดของ
8
SCBS

11. กลุม่ บริ ษัทเซ็นทรัล

- เป็ นนิติ บุค คลที มีกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อผู้มีอํานาจควบคุม ร่ วมกับ CPN โดยนิ ติบุคคลดังกล่าวเป็ นผู้เช่าพืน8 ทีใน
ทรัพ ย์ สิน ทีกองทรัส ต์ CPNREIT เข้ าลงทุน เพื อดําเนินธุรกิ จ ได้ แก่ กลุ่ม บริ ษัท Central Department Store Group
(CDG) , กลุ่ ม บริ ษั ท Central Marketing Group (CMG), กลุ่ ม บริ ษั ท Central Food Retail Group (CFG) , กลุ่ ม
บริ ษัท Central Hardlines Group (CHG), กลุม่ บริ ษัท Central Online Group (COL), กลุ่มบริ ษัท Central Hotels &
Resorts ( CHR) แ ล ะ ก ลุ่ ม บ ริ ษั ท Central Restaurants Group ( CRG) ( ดู ร า ย ล ะ เ อี ย ด ไ ด้ ที
http://www.centralgroup.com)

ส่วนที 2 หน้ า 6 - 3

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
6.2

รายการระหว่ างกองทรัสต์ CPNREIT กับผู้จัดการกองทรัสต์ และบุคคลทีเกียวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์

นิติบุคคลทีเกียวโยง
กันกับกองทรัสต์
ลักษณะของรายการระหว่ างกัน
CPNREIT
กองทรัสต์ CPNREIT จะนําเงินที ได้ รับ จากการ
ซีพีเอ็นพัทยา
กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินไปลงทุนในทรัพย์สิน
ที จ ะ ล งทุ น เพิ ม เติ ม ค รั 8ง ที 1 โด ย ก า รเช่ า
อ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย์ แ ล ะ งาน ระ บ บ แ ล ะ ซื อ8
สัง หาริ ม ทรั พ ย์ ใ นโครงการเซ็ น ทรั ล เฟสติ วั ล
พัทยา บีช และโรงแรมฮิ ลตัน พัทยา โดยมูลค่า
การลงทุ น สุ ด ท้ าย (สุ ท ธิ จาก ค่ าใช้ จ่ า ย ที
เกี ยวข้ อ ง) ที กองทรั ส ต์ CPNREIT จะลงทุน ใน
ทรัพย์สินทีจะลงทุนเพิมเติมครัง8 ที 1 จะมีจํานวน
11,908 ล้ า นบาท โดยที ค่ า ใช้ จ่ า ยที เกี ยวข้ อง
ได้ แก่ ภาษี มู ล ค่ า เพิ ม ค่ า ธรรมเนี ย มการจด
ทะเบี ย น และอากรแสตมป์ รวมตลอดจน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายอืนใดทีเกียวเนืองกับ
การลงทุนในทรัพย์สนิ ทีจะลงทุนเพิมเติมครัง8 ที 1
ซึงกองทรัสต์ CPNREIT เป็ นผู้รับผิดชอบ

ความจําเป็ น
และความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของ
ผู้จัดการกองทรัสต์
ทีปรึกษาทางการเงินและกรรมการอิสระ
สําหรับมูลค่าการเข้ าลงทุนในทรัพย์สินทีจะลงทุน
เพิ มเติ ม ครั ง8 ที 1 มี ก ารพิ จ ารณากํ า หนดขึน8 โดย
พิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ทีมีความเกียวข้ อง ได้ แก่ (1)
ราคาประเมินของทรัพย์สินทีจัดทําโดยผู้ประเมิน
มู ล ค่ า ท รั พ ย์ สิ น ที ได้ รั บ ค วาม เห็ น ชอบ จาก
สํา นัก งาน ก.ล.ต. (2) ภาวะตลาดเงิ น ตลาดทุน
ในช่ ว งที คาดว่า จะลงทุน ในทรั พ ย์ สิ น ที จะลงทุน
เพิมเติมครัง8 ที 1 (3) อัตราผลตอบแทนในระดับที
เหมาะสมทีนักลงทุนจะได้ รับ (4) ศักยภาพในเชิง
พาณิ ช ย์ ข องทรั พ ย์ สิ น (5) อัต ราดอกเบี ย8 ทัง8 ใน
ประเทศและในตลาดโลก (6) อัตราผลตอบแทนที
จะได้ จากการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสาร
ทุน ตราสารหนี 8 รวมถึ งการลงทุน ทางเลือ กอืน ๆ
และ (7) มูลค่าทีผู้เช่าและผู้ให้ เช่าตกลงร่วมกัน

การดําเนินการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลเนืองจาก
1) ทําให้ กองทรัส ต์ CPNREIT ได้ ม าซึงทรัพ ย์ สิน หลัก
ประเภทศูนย์การค้ าและโรงแรมทีมีทําเลทีตังที
8 ดีและ
มีศกั ยภาพในเชิงพาณิชย์ อันจะช่วยสร้ างมูลค่าเพิม
ให้ แก่กองทรัสต์ CPNREIT และผู้ถือหน่วยทรัสต์
2) ช่ ว ยกระจายความเสี ยงในการดํ า เนิ น งานของ
กองทรัสต์ CPNREIT โดยทําให้ รายได้ ของกองทรัสต์
CPNREIT ในระยะยาว มีความมันคงเพิมขึ 8น ผ่าน
การกระจายความเสียงของการจัดหาประโยชน์จาก
อสังหาริ มทรัพย์ และช่วยลดการพึงพาแหล่งรายได้
(Asset Diversification) เนื องจากทรั พ ย์ สิ น ที โอน
จากกองทุนรวม CPNRF มายังกองทรัสต์ CPNREIT
และทรัพย์สินทีจะลงทุนเพิมเติมครัง8 ที 1 มีทําเลทีตัง8
ทีแตกต่างกัน
3) การลงทุนในทรัพย์สนิ ทีจะลงทุนเพิมเติมครัง8 ที 1 จะ
(โปรดพิ จารณารายละเอียดเพิมเติมใน ส่วนที 2
ช่ ว ยลดผลกระทบจากความผัน ผวนของกระแส
ข้อ 2 หัวข้อย่ อย 2.5.2 “ความเห็ นของที ปรึ กษา
รายได้ ของกองทรัสต์ CPNREIT ในกรณี ทีสิทธิ การ
ทางการเงิ นและผู้จดั การกองทรัสต์ เกี ยวกับความ
เช่า/เช่าช่วงของทรัพย์สนิ บางแห่งสิ 8นสุดลง
สมเหตุ ส มผลของมู ล ค่ า การลงทุ น ในทรั พ ย์ สิ น

ส่วนที 2 หน้ า 6 - 4

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
นิติบุคคลทีเกียวโยง
กันกับกองทรัสต์
CPNREIT

ซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล

ลักษณะของรายการระหว่ างกัน

กองทรั ส ต์ CPNREIT จะจัด หาประโยชน์ จ าก
ทรั พ ย์ สิน ที จะลงทุน เพิ มเติ ม ครั ง8 ที 1 ในส่ว นที
เป็ นโรงแรมฮิ ล ตัน พั ท ยา โดยการให้ เช่ า ช่ ว ง
ทรั พ ย์ สิน ดังกล่า ว (โดยมี ล ัก ษณะเป็ นการเช่ า
เหมา) แก่ซี พี เอ็ น พัทยา โฮเทล โดยกองทรัส ต์
CPNREIT จะได้ รับประโยชน์จากการปล่อยเช่า
ช่วงทรัพย์สนิ ในรูปของค่าเช่าคงทีและค่าเช่าแปร
ผันจากซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล ตามเงือนไขทีระบุ
ไว้ ในสัญ ญา โดยมีรายละเอียดเกี ยวกับค่าเช่า
คงทีและค่าเช่าแปรผันตามทีปรากฏในส่วนที 2
ข้ อ 4.1.2 “การจัดหาประโยชน์ สําหรับทรัพย์ สิน
ส่วนที เป็ นโรงแรม” โดยมูลค่ารวมของค่าเช่าคงที
(ไม่รวมค่าเช่าแปรผัน ) ตัง8 แต่วันเข้ าทําสัญ ญา

ความเห็นของ
ผู้จัดการกองทรัสต์
ทีปรึกษาทางการเงินและกรรมการอิสระ
4) เงือนไขในการเข้ าทํารายการซือ8 ทรัพ ย์ สินที สําคัญ หลัก” )
เป็ นไปตามที ระบุ ไ ว้ ใน ส่ ว นที 2 ข้ อ 2.9 “สรุ ป
ทังนี
8 8 กรรมการอิสระได้ พิจารณาจากข้ อมูลทีได้ รับ
สาระสําคัญของสัญญาที เกี ยวข้องกับทรัพย์ สินที จะ
ลงทุนเพิ มเติ มครั.งที 1” โดยเงือนไขดังกล่าวเป็ นไป จากฝ่ ายจัดการของผู้จัดการกองทรัสต์ และไม่มี
ความเห็นทีขัดแย้ งและเห็นว่าการเข้ าทํารายการมี
ตามปกติการค้ าโดยทัวไป
ความสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์ตอ่ กองทรัสต์
CPNREIT
ความจําเป็ น
และความสมเหตุสมผลของรายการ

เนื องจากกองทรัส ต์ CPNREIT ไม่ส ามารถดํ าเนิ น การ
บริ หารทรัพย์ สินประเภทโรงแรมได้ ตามประกาศที ทจ.
49/2555 กองทรัสต์ CPNREIT จึงจําเป็ นต้ องให้ เช่าช่วง
โรงแรมฮิ ล ตัน พัท ยา แก่ ซี พี เอ็ น พัท ยา โฮเทล อัน จะ
ก่อให้ เกิ ดประโยชน์ แก่กองทรัสต์ CPNREIT จากการที
ก อ งท รั ส ต์ CPNREIT จ ะ มี แ ห ล่ ง ราย ได้ เพิ ม เติ ม
(นอกเหนือไปจากรายได้ ค่าเช่า/ค่าบริ การจากการให้ เช่า
พื น8 ที ของทรั พ ย์ สิ น ประเภทศู น ย์ ก ารค้ าและอาคาร
สํานักงาน) ในรู ปของค่าเช่าคงทีและค่าเช่าแปรผันจาก
ทรัพย์สินประเภทโรงแรมทีมีทําเลทีตังในเขตเมื
8
องพัทยา
ซึงเป็ นเมืองท่องเทียวทีสําคัญของประเทศไทย

ส่วนที 2 หน้ า 6 - 5

ทีปรึกษาทางการเงินและผู้จดั การกองทรัสต์เห็นว่า
การนําทรัพย์สนิ ทีจะลงทุนเพิมเติมครัง8 ที 1 ในส่วน
ทีเป็ นโรงแรมฮิ ลตัน พัท ยา ออกให้ เช่าแก่ซีพีเอ็น
พัทยา โฮเทล มีความสมเหตุสมผล เนืองจากซีพี
เอ็น พัทยา โฮเทล ซึงมีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่คือ CPN มี
ความเข้ าใจเกี ยวกับ ทรั พ ย์ สิน หลัก ในส่วนที เป็ น
โรงแรมฮิ ล ตัน พัท ยา เป็ นอย่างดี โดยหลังจากที
กองทรั ส ต์ CPNREIT เข้ าลงทุน ในโรงแรมฮิ ล ตัน
พัทยา ซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล จะแต่งตังกลุ
8 ่มฮิลตัน
ตามเงือนไขสัญญาบริ หารโรงแรมทีมีอยูใ่ นปั จจุบนั
ให้ ทําหน้ าทีผู้บริ หารโรงแรมดังกล่าว โดยเงือนไข
ค่าเช่าจะประกอบไปด้ วยส่วนคงทีไม่น้ อยกว่า 2
ใน 3 ของค่าเช่าทังหมด
8
อันเป็ นการป้องกันความ

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
นิติบุคคลทีเกียวโยง
กันกับกองทรัสต์
CPNREIT

ลักษณะของรายการระหว่ างกัน

ความจําเป็ น
และความสมเหตุสมผลของรายการ

จนถึ ง สิ น8 ปี 2560 และในกรณี ที มี ก ารต่ อ อายุ
สัญญาเช่าช่วงจนถึง วันที 31 ธันวาคม 2569 จะ
อยูท่ ีไม่เกิน 2,400 ล้ านบาท

ความเห็นของ
ผู้จัดการกองทรัสต์
ทีปรึกษาทางการเงินและกรรมการอิสระ
เสียงบางส่วนจากผลการดําเนินงานของโรงแรม
และเป็ นไปตามเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต. โดยที
CPN ผู้จดั การกองทรัสต์และซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล
สามารถประสานงานกั บ กลุ่ ม ฮิ ล ตั น ในการ
ดําเนิน การที จํ าเป็ น เพื อให้ การดํ าเนิ น ธุรกิ จของ
โรงแรมดังกล่าวประสบความสําเร็ จในระยะยาว
ทัง8 นี 8 ค่า เช่ าที กองทรั ส ต์ CPNREIT จะได้ รับ จาก
การให้ เช่าช่วงทรัพย์สนิ ในส่วนทีเป็ นโรงแรมฮิลตัน
พัทยา จะอยู่ในรู ปแบบค่าเช่าคงทีและค่าเช่าแปร
ผัน โดยโครงสร้ างค่าเช่าทีกองทรัสต์ CPNREIT จะ
ได้ รับ ได้ รับการอ้ างอิงจากอัตราการเข้ าพักเฉลีย
อัตราค่าห้ องพักเฉลีย และผลประกอบการทีคาด
ว่าจะเกิดขึ 8นจากทรัพย์สินทีสามารถเทียบเคียงได้
กั บ ผลประกอบการในอดี ต ของโรงแรมฮิ ล ตั น
พั ท ยา โดยกํ า ไรก่ อ นค่ า เสื อมราคาและค่ า ตั ด
จํ าหน่าย ดอกเบี ย8 และภาษี เงิน ได้ หักเงิน สํารอง
สํ า หรั บ การซ่ อ มแซม ปรั บ ปรุ ง (FF&E Reserve
Deduction) สํ า หรั บ ปี 2561 ตามที ปรากฏใน
ข้ อมู ล ท างก ารเงิ น ต าม สถาน ก ารณ์ สม ม ติ

ส่วนที 2 หน้ า 6 - 6

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
นิติบุคคลทีเกียวโยง
กันกับกองทรัสต์
CPNREIT

ลักษณะของรายการระหว่ างกัน

ความจําเป็ น
และความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของ
ผู้จัดการกองทรัสต์
ทีปรึกษาทางการเงินและกรรมการอิสระ
(ประมาณ 296 ล้ านบาท) อยู่ในระดับทีสามารถ
สร้ างความมันใจได้ ว่าทรัพ ย์ สินหลักทีกองทรัส ต์
CPNREIT จะเข้ าลงทุนในส่วนทีเป็ นโรงแรมฮิลตัน
พัทยา จะมีผลการดําเนินการและกําไรทีเพียงพอ
ในการจ่ า ยชํ า ระค่ า เช่ า คงที ให้ แก่ ก องทรั ส ต์
CPNREIT (จํ า นวน 210 ล้ านบาท ในปี 2561)
ประกอบกับทําเลทีตังและศั
8
กยภาพในเชิงพาณิชย์
ของทรัพย์สินอันจะส่งผลถึงความสามารถในการ
เติบโตของผลการดําเนินงานในอนาคต รวมถึงมูล
ค่ า ที กองทรั ส ต์ CPNREIT เข้ าลงทุ น ผู้ จั ด การ
กองทรัสต์และทีปรึกษาทางการเงินเห็นว่าค่าเช่ามี
ความเหมาะสมในส่วนของผลตอบแทนจากการ
ลงทุน และความสามารถในการจ่ายชํ าระค่าเช่ า
ให้ แก่กองทรัสต์ CPNREIT
ทังนี
8 8 กรรมการอิสระได้ พิจารณาจากข้ อมูลทีได้ รับ
จากฝ่ ายจัดการของผู้จัดการกองทรัสต์ และไม่มี
ความเห็นทีขัดแย้ งและเห็นว่าการเข้ าทํารายการมี
ความสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์ตอ่ กองทรัสต์
CPNREIT

ส่วนที 2 หน้ า 6 - 7

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
นิติบุคคลทีเกียวโยง
กันกับกองทรัสต์
ลักษณะของรายการระหว่ างกัน
CPNREIT
CPN
CPN จะได้ รับ การแต่ง ตัง8 ให้ ทํ าหน้ าที ผู้บ ริ ห าร
อสั ง ห าริ ม ท รั พ ย์ ขอ งกอ งท รั ส ต์ CPNREIT
สํา หรั บ ทรั พ ย์ สิน ในส่ว นที เป็ นศูน ย์ ก ารค้ าและ
อ าค ารสํ านั ก งาน โด ย CPN จ ะเรี ย ก เก็ บ
ค่าธรรมเนี ยมการบริ หารอสังหาริ ม ทรั พ ย์ จาก
กองทรั ส ต์ CPNREIT ตามอัต ราและเงื อนไขที
ระบุในสัญญาแต่งตังผู
8 ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์

ความจําเป็ น
และความสมเหตุสมผลของรายการ
CPN มีประสบการณ์ และความเชียวชาญในการพัฒนา
และบริ หารโครงการศูนย์การค้ าและอาคารสํานักงาน มา
น า น ก ว่ า 30 ปี ร ว ม ถึ ง CPN เ ป็ น ผู้ บ ริ ห า ร
อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ข องทรั พ ย์ สิ น ที โอนจากกองทุ น รวม
CPNRF มายังกองทรัสต์ CPNREIT รวมถึงทรัพย์สินใน
ส่วนทีเป็ นโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช ซึง CPN
ได้ บริ หารจัดการทรัพย์สนิ ในส่วนนี 8มาตังแต่
8 ปี 2552

ทังนี
8 8 ในปี 2559 และงวด 6 เดือนสิ 8นสุดวันที 30
มิถุนายน 2560 กองทุนรวม CPNRF มีการจ่าย
ค่าธรรมเนียมการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ให้ แก่
CPN ดังนี 8
2559: 399.37 ล้ านบาท

ความเห็นของ
ผู้จัดการกองทรัสต์
ทีปรึกษาทางการเงินและกรรมการอิสระ
การแต่งตังผู
8 ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์จะมีคณ
ุ สมบัติ
เป็ น ไป ต า ม เก ณ ฑ์ ก า ร คั ด เลื อ ก ผู้ บ ริ ห า ร
อสังหาริ มทรัพย์ตามคู่มือปฏิบตั ิงานของผู้จัดการ
กองทรัสต์ ซึงปั จจัยในเรื องของค่าธรรมเนียมเป็ น
หนึ งในปั จจั ย ที ใช้ ในการพิ จ ารณ าด้ วย โดย
ค่ า ธรรม เนี ย ม ผู้ บ ริ ห ารอสั ง ห าริ ม ท รั พ ย์ จ ะ
สอดคล้ องกับหน้ าทีความรับผิดชอบของผู้บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์และเทียบเคียงได้ กบั ค่าธรรมเนียม
ผู้ บ ริ ห า รอ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย์ ใน ต ล า ด โด ย มี
รายละเอียดค่าธรรมเนียมผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
ต า ม ที เปิ ด เผ ย ใ น ส่ ว น ที 2 ข้ อ 12 “อั ต ร า
ค่ า ธรรมเนี ยมและค่ า ใช้ จ่ ายที เรี ยกเก็ บ จาก
กองทรัสต์ CPNREIT”
ทังนี
8 8 กรรมการอิสระได้ พิจารณาจากข้ อมูลทีได้ รับ
จากฝ่ ายจัดการของผู้จัดการกองทรัสต์ และไม่มี
ความเห็นทีขัดแย้ งและเห็นว่าการเข้ าทํารายการมี
ความสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์ตอ่ กองทรัสต์
CPNREIT

งวด 6 เดื อ นสิ น8 สุ ด วัน ที 30 มิ ถุ น ายน 2560:
201.17 ล้ านบาท

ส่วนที 2 หน้ า 6 - 8

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
นิติบุคคลทีเกียวโยง
กันกับกองทรัสต์
CPNREIT

ลักษณะของรายการระหว่ างกัน
CPN จะเข้ าทํ า สัญ ญาเช่ า พื น8 ที และสัญ ญ า
บริ การในอาคารสํานักงาน ปิ นเกล้ า ทาวเวอร์ A
และอาคารสํานักงาน ปิ นเกล้ า ทาวเวอร์ B เพือ
เช่าพื น8 ที บางส่วนของทรั พ ย์ สิน ดังกล่าวในการ
ดํา เนิน งาน (ดูมูล ค่าของรายการรวมในหมาย
เหตุ (1) ท้ ายตาราง)

ความจําเป็ น
และความสมเหตุสมผลของรายการ
เป็ นการดําเนินการเพือจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สนิ ของ
กองทรัสต์ CPNREIT โดยมีการกําหนดราคาโดยใช้ ราคา
ตลาด และมี เงื อนไขในการให้ เช่ า พื น8 ที และบริ ก ารที
เป็ นไปตามมาตรฐานทีใช้ กับ ผู้เช่ารายอืนทีมี ลกั ษณะ
ใกล้ เคียงกัน (Arm’s Length Basis)

ความเห็นของ
ผู้จัดการกองทรัสต์
ทีปรึกษาทางการเงินและกรรมการอิสระ
ในการเช่ า พื น8 ที บนทรั พ ย์ สิ น ของกองทรั ส ต์
CPNREIT เพือประกอบธุรกิจและดําเนินงานของ
CPN อัต ราค่ า เช่ า และค่ า บริ ก ารของ CPN เป็ น
เงือนไขภายใต้ สญ
ั ญาเช่า/บริ การพืน8 ทีทีสามารถ
เทียบเคียงได้ กับเงือนไขปกติทีผู้เช่ารายอืนได้ รับ
โดยเทียบเคียงกับลักษณะของพื 8นที ตําแหน่ง ทีตัง8
และขนาดของพื 8นที
ทังนี
8 8 กรรมการอิสระได้ พิจารณาจากข้ อมูลทีได้ รับ
จากฝ่ ายจัดการของผู้จัดการกองทรัสต์ และไม่มี
ความเห็นทีขัดแย้ งและเห็นว่าการเข้ าทํารายการมี
ความสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์ตอ่ กองทรัสต์
CPNREIT

กองทรัสต์ CPNREIT จะรับโอนสัญญาต่าง ๆ ที
กองทุน รวม CPNRF ได้ เข้ า ทํ า ซึงมี CPN เป็ น
คู่สญ
ั ญา และยังคงมีผลใช้ บงั คับกับกองทุนรวม
CPNRF ในระหว่างการดําเนิ นการแปลงสภาพ
กองทุนรวม CPNRF เป็ นกองทรัสต์ CPNREIT

เป็ นการรับโอนสัญญาต่าง ๆ ทีกองทุนรวม CPNRF ได้ เข้ าทํา เพือจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินทีลงทุนและ
ยังคงมีผลใช้ บงั คับกับกองทุนรวม CPNRF ซึงเป็ นกระบวนการในระหว่างการดําเนินการแปลงสภาพกองทุน
รวม CPNRF เป็ นกองทรัสต์ CPNREIT

ทังนี
8 8 กรรมการอิสระได้ พิจารณาจากข้ อมูลทีได้ รับจากฝ่ ายจัดการของผู้จดั การกองทรัสต์ และไม่มีความเห็นที
ขัดแย้ งและเห็นว่าการเข้ าทํารายการมีความสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์ตอ่ กองทรัสต์ CPNREIT

ส่วนที 2 หน้ า 6 - 9

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
นิติบุคคลทีเกียวโยง
กันกับกองทรัสต์
CPNREIT

ความเห็นของ
ลักษณะของรายการระหว่ างกัน
ผู้จัดการกองทรัสต์
ทีปรึกษาทางการเงินและกรรมการอิสระ
กองทรัสต์ CPNREIT จะรั บโอนสิทธิ และหน้ าที ข้ อตกลงกระทําการต่าง ๆ โดยรวมเป็ นเงือนไขเพื อให้ ก องทรั สต์ CPNREIT สามารถจัดหาประโยชน์ จาก
ภายใต้ ส ัญ ญาตกลงกระทํ าการที เกี ยวข้ องกับ ทรัพย์สนิ ทีเข้ าลงทุนได้ อย่างราบรื น
ทรั พ ย์ สิน ที โอนจากกองทุน รวม CPNRF มายัง
ทังนี
8 8 กรรมการอิสระได้ พิจารณาจากข้ อมูลทีได้ รับจากฝ่ ายจัดการของผู้จดั การกองทรัสต์ และไม่มีความเห็นที
กองทรัสต์ CPNREIT ซึงมีข้อตกลงกระทําการที
ขัดแย้ งและเห็นว่าการเข้ าทํารายการมีความสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์ตอ่ กองทรัสต์ CPNREIT
สําคัญดังนี 8
- การควบคุ ม และดู แ ลให้ มี ก ารปฏิ บัติ ต าม
สัญญาทีมีกบั กองทุนรวม CPNRF
- การคงสัด ส่ว นการถื อ หุ้น ในบริ ษั ท ผู้ให้ เช่ า
ทรัพย์สนิ แก่กองทุนรวม CPNRF
- การยินยอมให้ ใช้ เครื องหมายการค้ า
ความจําเป็ น
และความสมเหตุสมผลของรายการ

กองทรั ส ต์ CPNREIT จะเข้ าเป็ นคู่ ส ัญ ญากั บ
CPN ในสัญญาตกลงกระทําการทีเกี ยวข้ องกับ
การลงทุนในทรัพย์สนิ ทีจะลงทุนเพิมเติมครัง8 ที 1
ซึงมีข้อตกลงกระทําการทีสําคัญดังนี 8
- การยินยอมให้ ใช้ เครื องหมายการค้ า
- การควบคุ ม และดู แ ลให้ มี ก ารปฏิ บัติ ต าม
สัญญาทีมีกบั กองทรัสต์ CPNREIT
- การคงสัด ส่ว นการถื อ หุ้น ในบริ ษั ท ผู้ให้ เช่ า
ทรัพย์สนิ แก่กองทรัสต์ CPNREIT

ข้ อตกลงกระทําการต่าง ๆ โดยรวมเป็ นเงือนไขเพื อให้ ก องทรั สต์ CPNREIT สามารถจัดหาประโยชน์ จาก
ทรัพย์สนิ ทีเข้ าลงทุนได้ อย่างราบรื น
ทังนี
8 8 กรรมการอิสระได้ พิจารณาจากข้ อมูลทีได้ รับจากฝ่ ายจัดการของผู้จดั การกองทรัสต์ และไม่มีความเห็นที
ขัดแย้ งและเห็นว่าการเข้ าทํารายการมีความสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์ตอ่ กองทรัสต์ CPNREIT

ส่วนที 2 หน้ า 6 - 10

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
นิติบุคคลทีเกียวโยง
กันกับกองทรัสต์
CPNREIT

ลักษณะของรายการระหว่ างกัน

ความจําเป็ น
และความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของ
ผู้จัดการกองทรัสต์
ทีปรึกษาทางการเงินและกรรมการอิสระ

- การจัดหาผู้เช่าช่วงทรัพย์ สินจากกองทรัสต์
CPNREIT ห รื อ ก า ร เข้ า เป็ น ผู้ เช่ า ช่ ว ง
ทรัพย์สนิ จากกองทรัสต์ CPNREIT
ซี พี เอ็ น รี ท แ ม เน จ กองทรั ส ต์ CPNREIT จะแต่ ง ตั ง8 ซี พี เอ็ น รี ท - กรรมการและผู้บริ หารของซีพีเอ็น รี ท แมเนจเมนท์
เมนท์
แมเนจเมนท์ เป็ นผู้จดั การกองทรัสต์ภายหลังการ
เป็ นผู้ที มีประสบการณ์ ในการบริ หารจัดการลงทุน
แปลงสภาพกองทุนรวม CPNRF เป็ นกองทรัสต์
และจัด หาประโยชน์ จ ากอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ และมี
CPNREIT เสร็ จสิ 8น
ความรู้ ความเข้ าใจในทรัพย์ สินหลักของกองทรัสต์
CPNREIT เป็ นอย่ า งดี ดัง นัน8 ซี พี เอ็ น รี ท แมเนจ
เมนท์ จึ ง มี ค วามเหมาะสมที จะทํ า หน้ าที ผู้จัด การ
กองทรัสต์ของกองทรัสต์ CPNREIT
- ซี พี เอ็ น รี ท แมเนจเมนท์ เป็ นบริ ษั ท ย่ อ ยร้ อยละ
99.99 ของ CPN โดย CPN มี ป ระสบการณ์ และ
ความเชี ยวชาญในการพัฒนาและบริ หารโครงการ
ศูน ย์ ก ารค้ า (ซึงรวมถึ งโครงการเซ็ น ทรั ล เฟสติ วัล
พัทยา บีช) และอาคารสํานักงาน มานานกว่า 30 ปี
รวมถึงมีความคุ้นเคยกับทรัพย์สนิ หลักในส่วนทีเป็ น
โรงแรม ฮิ ล ตั น พั ท ยา เป็ นอย่ า งดี ซึ งจะช่ ว ย
สนับสนุนการทําหน้ าทีของซีพีเอ็น รี ท แมเนจเมนท์
ในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์ ได้ เป็ นอย่างดี

ส่วนที 2 หน้ า 6 - 11

ค่าธรรมเนียมและเงือนไขทีเกียวข้ องสอดคล้ องกับ
หน้ าทีความรับผิดชอบของผู้จดั การกองทรัสต์ และ
เทียบเคียงได้ กับค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์
ในตลาด โดยมีรายละเอียดค่าธรรมเนียมผู้จดั การ
กองทรัสต์ตามทีเปิ ดเผยในส่วนที 2 ข้ อ 12 “อัตรา
ค่ า ธรรมเนี ยมและค่ า ใช้ จ่ ายที เรี ยกเก็ บ จาก
กองทรัสต์ CPNREIT”
ทังนี
8 8 กรรมการอิสระได้ พิจารณาจากข้ อมูลทีได้ รับ
จากฝ่ ายจัดการของผู้จัดการกองทรัสต์ และไม่มี
ความเห็นทีขัดแย้ งและเห็นว่าการเข้ าทํารายการมี
ความสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์ตอ่ กองทรัสต์
CPNREIT

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
นิติบุคคลทีเกียวโยง
ความจําเป็ น
กันกับกองทรัสต์
ลักษณะของรายการระหว่ างกัน
และความสมเหตุสมผลของรายการ
CPNREIT
กลุม่ บริ ษัทเซ็นทรัล
กลุม่ บริ ษัทเซ็นทรัลจะเข้ าทําสัญญาเช่าพื 8นทีและ - เป็ นการดําเนินการเพือจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สนิ
ของกองทรั ส ต์ CPNREIT โดยมี ก ารกํ า หนดราคา
สัญญาบริ การในทรัพย์สินประเภทศูนย์การค้ าที
โดยใช้ ราคาตลาดและมีเงือนไขในการให้ เช่าพื 8นทีที
กองทรัสต์ CPNREIT จะเข้ าลงทุน เพือเช่าพื 8นที
เป็ นไปตามมาตรฐานที ใช้ กั บ ผู้ เช่ า รายอื นที มี
บางส่ว นของทรั พ ย์ สิ น ดัง กล่า วในการดํ า เนิ น
ลักษณะใกล้ เคียงกัน (Arm’s Length Basis)
ธุรกิจ
ทังนี
8 8 ในปี 2559 และงวด 6 เดือนสิ 8นสุดวันที 30
มิ ถุ น ายน 2560 กองทุ น รวม CPNRF ได้ รั บ
รายได้ ค่ า เช่ า และค่ า บริ ก ารจากกลุ่ ม บริ ษั ท
เซ็นทรัล ดังนี 8

ความเห็นของ
ผู้จัดการกองทรัสต์
ทีปรึกษาทางการเงินและกรรมการอิสระ
ในการเช่ า พื น8 ที บนทรั พ ย์ สิ น ของกองทรั ส ต์
CPNREIT เพื อประกอบธุ ร กิ จ ของกลุ่ ม บริ ษั ท
เซ็นทรัล มีอตั ราค่าเช่าและบริ การ รวมถึงเงือนไข
ภาย ใต้ สั ญ ญ าเช่ า /บ ริ การพื น8 ที ที สาม ารถ
เทียบเคียงได้ กับเงือนไขปกติทีผู้เช่ารายอืนได้ รับ
โดยเทียบเคียงกับลักษณะของพื 8นที ตําแหน่งทีตัง8
และขนาดของพื 8นที
ทังนี
8 8 การทีกลุม่ บริ ษัทเซ็นทรัลเช่าพื 8นทีในทรัพย์สิน
ประเภทศูน ย์ ก ารค้ าที กองทรั ส ต์ CPNREIT เข้ า
ลงทุน เป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินการศูนย์การค้ า
ดัง กล่า ว เนื องจากผู้เช่ า พื น8 ที ดังกล่า วมี ก ารเช่ า
พื น8 ที เพื อ ดํ าเนิ น ธุ ร กิ จร้ าน อ าห ารและร้ าน
Specialty Store ป ร ะ เภ ท ต่ า ง ๆ (เช่ น ร้ า น
เครื องใช้ ไฟฟ้ า ร้ านเครื องมื อ อุป กรณ์ กี ฬ า ร้ าน
หนังสือ ร้ านเสื 8อผ้ าและสินค้ าแฟชัน ฯลฯ) ซึงช่วย
เพิ มความน่าสนใจให้ แก่ศูนย์ การค้ าทีกองทรัส ต์
CPNREIT เข้ าลงทุ น อัน จะช่ ว ยดึ ง ดู ด ให้ มี ผ้ ู มา
จับจ่ายซื 8อสินค้ าและใช้ บริ การภายในศูนย์การค้ า
เพิมมากขึ 8น และเป็ นปั จจัยทีสําคัญประการหนึงใน

2559: 409.13 ล้ านบาท
งวด 6 เดื อ นสิ น8 สุ ด วัน ที 30 มิ ถุ น ายน 2560:
199.30 ล้ านบาท

ส่วนที 2 หน้ า 6 - 12

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
นิติบุคคลทีเกียวโยง
กันกับกองทรัสต์
CPNREIT

ลักษณะของรายการระหว่ างกัน

ความจําเป็ น
และความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของ
ผู้จัดการกองทรัสต์
ทีปรึกษาทางการเงินและกรรมการอิสระ
การดึ ง ดู ด ให้ มี ผ้ ู เช่ า รายใหม่ อื น ๆ มาเช่ า พื น8 ที
ภายในศูนย์การค้ า รวมถึงทําให้ ผ้ เู ช่าอืน ๆ ทีมีอยู่
เดิม มีการต่อสัญญาเช่า
ทังนี
8 8 กรรมการอิสระได้ พิจารณาจากข้ อมูลทีได้ รับ
จากฝ่ ายจัดการของผู้จัดการกองทรัสต์ และไม่มี
ความเห็นทีขัดแย้ งและเห็นว่าการเข้ าทํารายการมี
ความสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์ตอ่ กองทรัสต์
CPNREIT

เซ็นทรัลพัฒนา
พระราม 2

เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จะเข้ าทําสัญญาเช่า - เป็ นการดําเนินการเพือจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สนิ
พื น8 ที และสัญ ญาบริ ก ารในโครงการเซ็ น ทรั ล
ของกองทรั ส ต์ CPNREIT โดยมี ก ารกํ า หนดราคา
พลาซา พระราม 2 เพื อเช่ า พื น8 ที บางส่ว นของ
โดยใช้ ราคาตลาดและมีเงือนไขในการให้ เช่าพื 8นทีที
ทรัพย์สนิ ดังกล่าวในการดําเนินงาน (ดูมลู ค่าของ
เป็ นไปตามมาตรฐานที ใช้ กั บ ผู้ เช่ า รายอื นที มี
รายการรวมในหมายเหตุ (1) ท้ ายตาราง)
ลักษณะใกล้ เคียงกัน (Arm’s Length Basis)

ในการเช่ า พื น8 ที บนทรั พ ย์ สิ น ของกองทรั ส ต์
CPNREIT เพือประกอบธุรกิจและดําเนินงานของ
เซ็ น ทรัล พัฒ นา พระราม 2 นัน8 อัต ราค่าเช่าและ
บริ การของเซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 เป็ นเงือนไข
ภาย ใต้ สั ญ ญ าเช่ า /บ ริ การพื น8 ที ที สาม ารถ
เทียบเคียงได้ กับเงือนไขปกติทีผู้เช่ารายอืนได้ รับ
โดยเทียบเคียงกับลักษณะของพื 8นที ตําแหน่งทีตัง8
และขนาดของพื 8นที
ทังนี
8 8 กรรมการอิสระได้ พิจารณาจากข้ อมูลทีได้ รับ
จากฝ่ ายจัดการของผู้จัดการกองทรัสต์ และไม่มี

ส่วนที 2 หน้ า 6 - 13

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
นิติบุคคลทีเกียวโยง
กันกับกองทรัสต์
CPNREIT

ลักษณะของรายการระหว่ างกัน

ความจําเป็ น
และความสมเหตุสมผลของรายการ

เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จะให้ เช่าระบบบําบัด เป็ นการดํ า เนิ น การเพื อสนั บ สนุ น การใช้ และจั ด หา
นํ า8 เสี ย แก่ ก องทรั ส ต์ CPNREIT ซึ งการเช่ า ประโยชน์จากทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ CPNREIT
ดั ง กล่ า วเป็ นส่ ว นหนึ งของการเช่ า อาคาร
ศูน ย์ ก ารค้ า เซ็ น ทรั ล พลาซา พระราม 2 โดยมี
ระยะเวลาการเช่า 20 ปี ตังแต่
8 วนั ที 15 สิงหาคม
2548 ถึงวันที 15 สิงหาคม 2568
โดยในปี 2559 และในงวด 6 เดื อ นสิน8 สุด วัน ที
30 มิถุนายน 2560 กองทุนรวม CPNRF ได้ จ่าย
ค่าใช้ จ่ายส่วนนี 8ให้ แก่เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2
ดังต่อไปนี 8
2559: 5.66 ล้ านบาท
งวด 6 เดือนสิ 8นสุดวันที 30 มิถนุ ายน 2560:2.83
ล้ านบาท

ส่วนที 2 หน้ า 6 - 14

ความเห็นของ
ผู้จัดการกองทรัสต์
ทีปรึกษาทางการเงินและกรรมการอิสระ
ความเห็นทีขัดแย้ งและเห็นว่าการเข้ าทํารายการมี
ความสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์ตอ่ กองทรัสต์
CPNREIT
อัตราค่าเช่าทีเรี ยกเก็บเป็ นไปตามอัตราทีกําหนด
ไว้ ในสัญญาเช่าอาคารศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา
พระราม 2 ทีกองทุนรวม CPNRF ได้ จัด ทํ าเมื อปี
2548
ทังนี
8 8 กรรมการอิสระได้ พิจารณาจากข้ อมูลทีได้ รับ
จากฝ่ ายจัดการของผู้จัดการกองทรัสต์ และไม่มี
ความเห็นทีขัดแย้ งและเห็นว่าการเข้ าทํารายการมี
ความสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์ตอ่ กองทรัสต์
CPNREIT

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
นิติบุคคลทีเกียวโยง
กันกับกองทรัสต์
CPNREIT

ความเห็นของ
ลักษณะของรายการระหว่ างกัน
ผู้จัดการกองทรัสต์
ทีปรึกษาทางการเงินและกรรมการอิสระ
กองทรัสต์ CPNREIT จะรับโอนสัญญาต่าง ๆ ที เป็ นการรับโอนสัญญาต่าง ๆ ทีกองทุนรวม CPNRF ได้ เข้ าทําเพือจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินทีลงทุนและ
กองทุ น รวม CPNRF ได้ เข้ าทํ า ซึ งมี เ ซ็ น ทรั ล ยังคงมีผลใช้ บังคับ กับกองทุนรวม CPNRF ซึงเป็ นกระบวนการในระหว่างการดําเนินการแปลงสภาพของ
พัฒนา พระราม 2 เป็ นคู่สญ
ั ญา และยังคงมีผล กองทุนรวม CPNRF เป็ นกองทรัสต์ CPNREIT
ใช้ บงั คับกับกองทุนรวม CPNRF ในระหว่างการ
ทังนี
8 8 กรรมการอิสระได้ พิจารณาจากข้ อมูลทีได้ รับจากฝ่ ายจัดการของผู้จดั การกองทรัสต์ และไม่มีความเห็นที
ดําเนินการแปลงสภาพของกองทุนรวม CPNRF
ขัดแย้ งและเห็นว่าการเข้ าทํารายการมีความสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์ตอ่ กองทรัสต์ CPNREIT
เป็ นกองทรัสต์ CPNREIT

เซ็นทรัลพัฒนา
พระราม 3

เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 จะทําสัญญาเช่าพื 8นที
และสัญญาบริ การในอาคารศูนย์การค้ าเซ็นทรัล
พลาซา พระราม 3 และศู น ย์ ก ารค้ าเซ็ น ทรั ล
พลาซา ปิ นเกล้ า เพื อเช่ า พื น8 ที บางส่ ว นของ
ทรัพย์สนิ ดังกล่าวในการดําเนินงาน (ดูมลู ค่าของ
รายการรวมในหมายเหตุ (1) ท้ ายตาราง)

ความจําเป็ น
และความสมเหตุสมผลของรายการ

เป็ นการดําเนินการเพือจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สนิ ของ
กองทรัสต์ CPNREIT โดยมีการกําหนดราคาโดยใช้ ราคา
ตลาดและมี เงื อนไขในการให้ เช่ า พื น8 ที ที เป็ นไปตาม
มาตรฐานทีใช้ กบั ผู้เช่ารายอืนทีมีลกั ษณะใกล้ เคียงกัน

ในการเช่ า พื น8 ที บนทรั พ ย์ สิ น ของกองทรั ส ต์
CPNREIT เพือประกอบธุรกิจและดําเนินงานของ
เซ็ น ทรัล พัฒ นา พระราม 3 นัน8 อัต ราค่าเช่าและ
ค่ า บริ ก ารของเซ็ น ทรั ล พั ฒ นา พระราม 3 เป็ น
เงือนไขภายใต้ สญ
ั ญาเช่า/บริ การพืน8 ทีทีสามารถ
เทียบเคียงได้ กับเงือนไขปกติทีผู้เช่ารายอืนได้ รับ
โดยเทียบเคียงกับลักษณะของพื 8นที ตําแหน่งทีตัง8
และขนาดของพื 8นที
ทังนี
8 8 กรรมการอิสระได้ พิจารณาจากข้ อมูลทีได้ รับ
จากฝ่ ายจัดการของผู้จัดการกองทรัสต์ และไม่มี
ความเห็นทีขัดแย้ งและเห็นว่าการเข้ าทํารายการมี
ความสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์ตอ่ กองทรัสต์
CPNREIT

ส่วนที 2 หน้ า 6 - 15

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
นิติบุคคลทีเกียวโยง
กันกับกองทรัสต์
CPNREIT

ความเห็นของ
ลักษณะของรายการระหว่ างกัน
ผู้จัดการกองทรัสต์
ทีปรึกษาทางการเงินและกรรมการอิสระ
กองทรัสต์ CPNREIT จะรับโอนสัญญาต่าง ๆ ที เป็ นการรับโอนสัญญาต่าง ๆ ทีกองทุนรวม CPNRF ได้ เข้ าทําเพือจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินทีลงทุนและ
กองทุ น รวม CPNRF ได้ เข้ าทํ า ซึ งมี เ ซ็ น ทรั ล ยังคงมีผลใช้ บังคับ กับกองทุนรวม CPNRF ซึงเป็ นกระบวนการในระหว่างการดําเนินการแปลงสภาพของ
พัฒนา พระราม 3 เป็ นคู่สญ
ั ญา และยังคงมีผล กองทุนรวม CPNRF เป็ นกองทรัสต์ CPNREIT
ใช้ บงั คับกับกองทุนรวม CPNRF ในระหว่างการ
ทังนี
8 8 กรรมการอิสระได้ พิจารณาจากข้ อมูลทีได้ รับจากฝ่ ายจัดการของผู้จดั การกองทรัสต์ และไม่มีความเห็นที
ดําเนินการแปลงสภาพของกองทุนรวม CPNRF
ขัดแย้ งและเห็นว่าการเข้ าทํารายการมีความสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์ตอ่ กองทรัสต์ CPNREIT
เป็ นกองทรัสต์ CPNREIT

เซ็นทรัลพัฒนา
เชียงใหม่

เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่จะทําสัญญาเช่าพื 8นที
และสัญญาบริ การในอาคารศูนย์การค้ าเซ็นทรัล
พลาซา เชี ย งใหม่ แอร์ พอร์ ต เพื อเช่ า พื น8 ที
บางส่วนของทรัพย์สินดังกล่าวในการดําเนินงาน
(ดูมูลค่าของรายการรวมในหมายเหตุ (1) ท้ าย
ตาราง)

ความจําเป็ น
และความสมเหตุสมผลของรายการ

เป็ นการดําเนินการเพือจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สนิ ของ
กองทรัสต์ CPNREIT โดยมีการกําหนดราคาโดยใช้ ราคา
ตลาดและมี เงื อนไขในการให้ เช่ า พื น8 ที ที เป็ นไปตาม
มาตรฐานทีใช้ กบั ผู้เช่ารายอืนทีมีลกั ษณะใกล้ เคียงกัน

ในการเช่ า พื น8 ที บนทรั พ ย์ สิ น ของกองทรั ส ต์
CPNREIT เพือประกอบธุรกิจและดําเนินงานของ
เซ็ น ทรั ล พัฒ นา เชี ย งใหม่ นัน8 อัต ราค่ า เช่ า และ
ค่ า บริ ก ารของเซ็ น ทรั ล พั ฒ นา เชี ย งใหม่ เป็ น
เงือนไขภายใต้ สญ
ั ญาเช่า/บริ การพืน8 ทีทีสามารถ
เทียบเคียงได้ กับเงือนไขปกติทีผู้เช่ารายอืนได้ รับ
โดยเทียบเคียงกับลักษณะของพื 8นที ตําแหน่งทีตัง8
และขนาดของพื 8นที
ทังนี
8 8 กรรมการอิสระได้ พิจารณาจากข้ อมูลทีได้ รับ
จากฝ่ ายจัดการของผู้จัดการกองทรัสต์ และไม่มี
ความเห็นทีขัดแย้ งและเห็นว่าการเข้ าทํารายการมี
ความสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์ตอ่ กองทรัสต์
CPNREIT

ส่วนที 2 หน้ า 6 - 16

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
นิติบุคคลทีเกียวโยง
กันกับกองทรัสต์
CPNREIT

ความเห็นของ
ลักษณะของรายการระหว่ างกัน
ผู้จัดการกองทรัสต์
ทีปรึกษาทางการเงินและกรรมการอิสระ
กองทรัสต์ CPNREIT จะรับโอนสัญญาต่าง ๆ ที เป็ นการรับโอนสัญญาต่าง ๆ ทีกองทุนรวม CPNRF ได้ เข้ าทําเพือจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินทีลงทุนและ
กองทุ น รวม CPNRF ได้ เข้ าทํ า ซึ งมี เ ซ็ น ทรั ล ยังคงมีผลใช้ บังคับ กับกองทุนรวม CPNRF ซึงเป็ นกระบวนการในระหว่างการดําเนินการแปลงสภาพของ
พัฒนาเชียงใหม่ เป็ นคู่สญ
ั ญา และยังคงมีผลใช้ กองทุนรวม CPNRF เป็ นกองทรัสต์ CPNREIT
บัง คับ กับ กองทุน รวม CPNRF ในระหว่า งการ
ทังนี
8 8 กรรมการอิสระได้ พิจารณาจากข้ อมูลทีได้ รับจากฝ่ ายจัดการของผู้จดั การกองทรัสต์ และไม่มีความเห็นที
ดําเนินการแปลงสภาพของกองทุนรวม CPNRF
ขัดแย้ งและเห็นว่าการเข้ าทํารายการมีความสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์ตอ่ กองทรัสต์ CPNREIT
เป็ นกองทรัสต์ CPNREIT
ความจําเป็ น
และความสมเหตุสมผลของรายการ

หมายเหตุ:
(1)
ในปี 2559 และในงวด 6 เดือนสิ 8นสุดวันที 30 มิถนุ ายน 2560 กองทุนรวม CPNRF มีรายได้ จากการให้ เช่าและบริ การแก่ CPN และบริ ษัทย่อย เป็ นจํานวนเงินรวม 52.26 และ 21.06 ล้ านบาท ตามลําดับ

ส่วนที 2 หน้ า 6 - 17

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
6.3

รายการระหว่ างกองทรัสต์ CPNREIT กับทรัสตีและบุคคลทีเกียวโยงกันกับทรัสตี

นิติบุคคลทีเกียวโยง
กันกับกองทรัสต์
ลักษณะของรายการระหว่ างกัน
CPNREIT
กองทรั ส ต์ CPNREIT อาจกู้ ยื ม เงิ น จาก SCB
SCB
โดยมี ว งเงิ น กู้ รวมทัง8 หมดไม่ เกิ น 2,000 ล้ า น
บาท หรื อเทียบเป็ นประมาณร้ อยละ 4 ถึง 5 ของ
มูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ CPNREIT ณ
สิ 8นวันของวันทีมีการจดทะเบียนสิทธิการเช่าเพือ
ลงทุนในในทรัพ ย์ สินทีจะรับโอนจากการแปลง
สภาพกองทุ น รวม CPNRF และเข้ าลงทุ น ใน
ทรั พ ย์ สิน ที จะลงทุน เพิ มเติ ม ครั ง8 ที 1 โดยเงิ น กู้
ดังกล่าวจะใช้ สําหรับนําไปชําระภาระผูกพันของ
เงินกู้ยืมฉบับเดิม (Refinance)
ทังนี
8 8 ณ วันที 30 มิถนุ ายน 2560 จํานวนเงินกู้ยืม
ระยะยาวที กองทุน รวม CPNRF คงค้ า งอยู่กับ
SCB เท่ากับ 1,831.25 ล้ านบาท และหลังจากที
มีการเบิกใช้ เงินกู้เพือการ Refinance เงินกู้เดิม
จํานวนเงินกู้ยืมทีกองทรัสต์ CPNREIT จะคงค้ าง
อยูก่ บั SCB จะไม่เกินไปกว่า 2,000 ล้ านบาท

ความจําเป็ น
และความสมเหตุสมผลของรายการ
การกู้ยืมเงินเพือนําไปชําระภาระผูกพันของเงินกู้ยืมฉบับ
เดิมของกองทรัสต์ CPNREIT จะเป็ นประโยชน์ต่อผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ เนืองจากการกู้ยืมเงินมีต้นทุนทางการเงิน
(Cost of Debt) ตํ ากว่า ต้ น ทุน ทางการเงิ น ของเงิ น ทุ น
(Cost of Equity) และยัง ไม่ เป็ นภาระในส่ว นของการ
ลงทุนเพิมเติมสําหรับผู้ถือหน่วยเดิมอีกด้ วย ซึงทําให้ ผ้ ู
ถือหน่วยทรัสต์ไม่ได้ รับผลกระทบในเรื องการลดลงของ
สัด ส่ ว นการถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ (Control Dilution) และ
ผลกระทบในเรื องการลดลงของผลตอบแทน (Return
Dilution) ถ้ าเทีย บกับ การใช้ แหล่งเงิ น ทุน โดยการออก
และเสนอขายหน่วยทรัสต์ใหม่แต่เพียงอย่างเดียว

ความเห็นของ
ผู้จัดการกองทรัสต์
ทีปรึกษาทางการเงินและกรรมการอิสระ
เงื อนไขในการกู้ยื ม เงิ น ซึงรวมถึ งอัต ราดอกเบี ย8
การชํ า ระเงิ น ต้ นและดอกเบี ย8 จะเป็ นไปอย่ า ง
สมเหตุส มผลและไม่ ทํ า ให้ ก องทรั ส ต์ CPNREIT
เสียประโยชน์ โดยมีการกําหนดเงือนไขในสัญญาที
เกียวข้ องทีเป็ นเงือนไขทางการค้ าตามปกติ (Arm’s
Length Basis) ในกรณี ที กองทรั ส ต์ CPNREIT มี
การเข้ าทํ า สั ญ ญ าเงิ น กู้ กั บ บุ ค คลที เกี ยวโยง
ของทรัสตีนนั 8 สัญญาเงินกู้ทีเข้ าทําจะมีเงือนไขทีไม่
ด้ อยกว่าข้ อเสนอจากธนาคารพาณิ ชย์ และ/หรื อ
สถาบั น การเงิ น อื นที ประสงค์ จ ะให้ เงิ น กู้ แก่
กองทรั ส ต์ CPNREIT โดยในการกู้ ยื ม เงิ น ของ
กองท รั ส ต์ CPNREIT ผู้ จั ด การกองท รั ส ต์ จะ
พิ จารณาให้ สอดคล้ องและเหมาะสมกับ สถานะ
ทางการเงิ น และกระแสเงิ น สดของกองทรั ส ต์
CPNREIT รวมถึงสภาวะตลาดเงินตลาดทุน
ทังนี
8 8 กรรมการอิสระได้ พิจารณาจากข้ อมูลทีได้ รับ
จากฝ่ ายจัดการของผู้จัดการกองทรัสต์ และไม่มี
ความเห็นทีขัดแย้ งและเห็นว่าการเข้ าทํารายการมี

ส่วนที 2 หน้ า 6 - 18

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
นิติบุคคลทีเกียวโยง
กันกับกองทรัสต์
CPNREIT

ลักษณะของรายการระหว่ างกัน

ความจําเป็ น
และความสมเหตุสมผลของรายการ

SCB จะทําสัญญาเช่าพื 8นทีและสัญญาบริ การใน
พื น8 ที บางส่ ว นของทรั พ ย์ สิ น ของกองทรั ส ต์
CPNREIT ในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ (ดู มู ล ค่ า ของ
รายการรวมในหมายเหตุ (1) ท้ ายตาราง)

เป็ นการดําเนินการเพือจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สนิ ของ
กองทรัสต์ CPNREIT โดยมีการกําหนดราคาโดยใช้ ราคา
ตลาดและมี เงื อนไขในการให้ เช่ า พื น8 ที ที เป็ นไปตาม
มาตรฐานทีใช้ กบั ผู้เช่ารายอืนทีมีลกั ษณะใกล้ เคียงกัน

ความเห็นของ
ผู้จัดการกองทรัสต์
ทีปรึกษาทางการเงินและกรรมการอิสระ
ความสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์ตอ่ กองทรัสต์
CPNREIT
ในการเช่ า พื น8 ที บนทรั พ ย์ สิ น ของกองทรั ส ต์
CPNREIT เพือประกอบธุรกิจและดําเนินงานของ
SCB นัน8 อัตราค่าเช่าและค่าบริ การของ SCB เป็ น
เงือนไขภายใต้ สญ
ั ญาเช่า/บริ การพืน8 ทีทีสามารถ
เทียบเคียงได้ กับเงือนไขปกติทีผู้เช่ารายอืนได้ รับ
โดยเทียบเคียงกับลักษณะของพื 8นที ตําแหน่งทีตัง8
และขนาดของพื 8นที
ทังนี
8 8 กรรมการอิสระได้ พิจารณาจากข้ อมูลทีได้ รับ
จากฝ่ ายจัดการของผู้จัดการกองทรัสต์ และไม่มี
ความเห็นทีขัดแย้ งและเห็นว่าการเข้ าทํารายการมี
ความสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์ตอ่ กองทรัสต์
CPNREIT

SCBAM

ก อ ง ท รั ส ต์ CPNREIT จ ะ แ ต่ ง ตั 8 ง SCBAM SCBAM มี เป็ นผู้ ที มี ป ระสบการณ์ ในการเป็ นทรั ส ตี
เป็ นทรัสตี เมือการแปลงสภาพเสร็ จสิ 8น
ของทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ รวมถึงการ
บริ ห ารจั ด การกองทุ น รวมอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ใ นหลาย
ประเภทธุ ร กิ จ จึ ง มี ค วามรู้ ความเข้ าใจในธุ ร กิ จ การ
ส่วนที 2 หน้ า 6 - 19

โครงสร้ างของค่าธรรมเนียมทรัสตีนนั 8 เป็ นไปตาม
ธุรกิ จโดยปกติ ซึงเทียบเคียงได้ กับค่าธรรมเนียม
ประเภทเดียวกันของทรัสตีของทรัสต์เพือการลงทุน
ในอสังหาริ มทรัพย์อืน ๆ

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
นิติบุคคลทีเกียวโยง
กันกับกองทรัสต์
CPNREIT

ลักษณะของรายการระหว่ างกัน

ความเห็นของ
ผู้จัดการกองทรัสต์
ทีปรึกษาทางการเงินและกรรมการอิสระ
จั ด ก ารก องทุ น รวม และท รั ส ต์ เพื อก ารลงทุ น ใน โดยมี ร ายละเอี ย ดค่ า ธรรมเนี ย มทรั ส ตี ต ามที
อสังหาริ มทรัพย์ รวมถึงกฎเกณฑ์ทีเกียวข้ องเป็ นอย่างดี เปิ ดเผยในส่ว นที 2 ข้ อ 12 “อัต ราค่ า ธรรมเนี ย ม
SCBAM จึงมีความเหมาะสมเป็ นทรัสตี
แ ล ะ ค่ า ใช้ จ่ า ย ที เรี ย ก เก็ บ จ า ก ก อ งท รั ส ต์
CPNREIT”
ความจําเป็ น
และความสมเหตุสมผลของรายการ

ทังนี
8 8 กรรมการอิสระได้ พิจารณาจากข้ อมูลทีได้ รับ
จากฝ่ ายจัดการของผู้จัดการกองทรัสต์ และไม่มี
ความเห็นทีขัดแย้ งและเห็นว่าการเข้ าทํารายการมี
ความสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์ตอ่ กองทรัสต์
CPNREIT
SCBS

SCBS จะทําสัญญาเช่าพื 8นทีและสัญญาบริ การ
ในพื น8 ที บางส่ ว นของทรั พ ย์ สิ น ของกองทรั ส ต์
CPNREIT ในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ (ดู มู ล ค่ า ของ
รายการรวมในหมายเหตุ (1) ท้ ายตาราง)

เป็ นการดําเนินการเพือจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สนิ ของ
กองทรัสต์ CPNREIT โดยมีการกําหนดราคาโดยใช้ ราคา
ตลาดและมี เงื อนไขในการให้ เช่ า พื น8 ที ที เป็ นไปตาม
มาตรฐานทีใช้ กบั ผู้เช่ารายอืนทีมีลกั ษณะใกล้ เคียงกัน

ในการเช่ า พื น8 ที บนทรั พ ย์ สิ น ของกองทรั ส ต์
CPNREIT เพือประกอบธุรกิจและดําเนิน•งานของ
SCBS นัน8 อัตราค่าเช่าและค่าบริ การของ SCBS
เป็ นเงื อนไขภายใต้ สั ญ ญ าเช่ า /บริ ก ารพื น8 ที ที
สามารถเทียบเคียงได้ กับเงือนไขปกติทีผู้เช่าราย
อื นได้ รั บ โดยเที ย บเคี ย งกั บ ลัก ษณะของพื น8 ที
ตําแหน่งทีตังและขนาดของพื
8
8นที
ทังนี
8 8 กรรมการอิสระได้ พิจารณาจากข้ อมูลทีได้ รับ
จากฝ่ ายจัดการของผู้จัดการกองทรัสต์ และไม่มี
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ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
นิติบุคคลทีเกียวโยง
กันกับกองทรัสต์
CPNREIT

ลักษณะของรายการระหว่ างกัน

ความจําเป็ น
และความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของ
ผู้จัดการกองทรัสต์
ทีปรึกษาทางการเงินและกรรมการอิสระ
ความเห็นทีขัดแย้ งและเห็นว่าการเข้ าทํารายการมี
ความสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์ตอ่ กองทรัสต์
CPNREIT

หมายเหตุ:
(1)
ในปี 2559 และในงวด 6 เดือนสิ 8นสุดวันที 30 มิถนุ ายน 2560 กองทุนรวม CPNRF มีรายได้ จากการให้ เช่าและบริ การแก่ SCB และบริ ษัทย่อย เป็ นจํานวนเงินรวม 26.01 และ 12.87 ล้ านบาท ตามลําดับ

รายการระหว่างกันข้ างต้ น ถือว่าเป็ นข้ อมูลทีเปิ ดเผยไว้ อย่างชัดเจนแล้ ว รายการดังกล่าวจึงจะเป็ นรายการทีไม่ต้องได้ รับอนุมตั ิจากทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์อีก
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ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
6.4

นโยบายการทําธุรกรรมระหว่ างกองทรั สต์ CPNREIT กับผู้จัดการกองทรั สต์ หรื อบุคคลทีเกียวโยงกัน
กับผู้จัดการกองทรัสต์

ในกรณี ทีจะมีการทําธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์ CPNREIT กับผู้จัดการกองทรัสต์หรื อบุคคลทีเกียวโยงกันกับ
ผู้จดั การกองทรัสต์ (นอกเหนือจากทีได้ เปิ ดเผยข้ างต้ น) ผู้จดั การกองทรัสต์จะมีการดําเนินการตามกฎหมายหลักทรัพย์ดงั นี 8
1)

บุคคลทีเกียวโยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์

บุค คลที เกี ยวโยงกัน กับ ผู้จัด การกองทรั ส ต์ ให้ ห มายความตามที กํ าหนดในประกาศที เกี ยวข้ อ งกับ
หลักเกณฑ์การทํารายการทีเกียวโยงกัน
2)

เงือนไขและข้ อกําหนดทัวไปของกองทรัสต์ CPNREIT ในการเข้ าทําธุรกรรมกับผู้จัดการกองทรัสต์หรื อ
บุคคลทีเกียวโยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์ มีดงั ต่อไปนี 8
- ในการทํ าธุ รกรรมของกองทรั สต์ CPNREIT กับ ผู้จัด การกองทรั ส ต์ ห รื อบุค คลทีเกี ยวโยงกัน กับ
ผู้จัดการกองทรัสต์ จะดําเนินการให้ เป็ นไปตามสัญญาก่อตังทรั
8 สต์และกฎหมายทีเกียวข้ อง และ
เป็ นไปเพือประโยชน์ทีดีทีสุดของกองทรัสต์ CPNREIT
- ธุรกรรมที กองทรั ส ต์ CPNREIT ทํ ากับ ผู้จัด การกองทรั ส ต์ ห รื อบุค คลที เกี ยวโยงกัน กับ ผู้จัด การ
กองทรัสต์ จะต้ องเป็ นธุรกรรมทีมีความสมเหตุสมผลและใช้ ราคาทีเป็ นธรรม รวมทังค่
8 าใช้ จ่ายใน
การเข้ าทําธุรกรรมทีเรี ยกเก็บจากกองทรัสต์ CPNREIT (ถ้ ามี) อยูใ่ นอัตราทีเป็ นธรรมและเหมาะสม
- ในกรณี ทีกฎหมายกํ าหนดให้ การเข้ าทํารายการโดยกองทรัสต์ CPNREIT ไม่ว่ารายการใด ต้ อง
ได้ รับอนุมตั ิจากทีประชุมคณะกรรมการของผู้จดั การกองทรัสต์ และ/หรื อ ทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
ก่อนการเข้ าทํารายการ ผู้จัดการกองทรัสต์จะดําเนินการให้ กรรมการอิสระให้ ความเห็นเกียวกับ
รายการดังกล่าว และความเห็นของกรรมการอิสระจะถูกนําเสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการของ
ผู้จดั การกองทรัสต์ และ/หรื อผู้หน่วยทรัสต์ เพือให้ มนใจว่
ั าการเข้ าทํารายการตามทีเสนอนันเป็
8 นไป
เพือประโยชน์สงู สุดของกองทรัสต์ CPNREIT และผู้ถือหน่วยทรัสต์ หากกรรมการอิสระไม่มีความ
ชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันทีเกิดขึ 8น ผู้จดั การกองทรัสต์จะจัดให้ มีผ้ เู ชียวชาญอิสระ
เช่น ทีปรึ กษาทางการเงินอิสระ ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ผู้สอบบัญชี เป็ นผู้ให้ ความเห็นเกียวกับ
รายการระหว่างกันดังกล่าว เพือนําไปใช้ ประกอบการพิจารณาและตัดสินใจของคณะกรรมการของ
ผู้จดั การกองทรัสต์ หรื อผู้ถือหน่วยทรัสต์ ตามแต่กรณี โดยผู้มีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษจะไม่มีสทิ ธิออก
เสีย งในรายการที ตนมี ส่ว นได้ เสีย โดยการพิ จ ารณาและอนุมัติ ก ารทํ า รายการของกองทรั ส ต์
CPNREIT ไม่ว่าจะโดยทีประชุม คณะกรรมการของผู้จัดการกองทรัสต์ และ/หรื อ ทีประชุมผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์ จะมีการดําเนินการให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีเกียวข้ อง อีกทังจะมี
8 การเปิ ดเผยรายการ
ระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินทีตรวจสอบหรื อสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์
CPNREIT ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีเกียวข้ อง
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ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
6.5

นโยบายการทําธุรกรรมระหว่ างกองทรัสต์ CPNREIT กับทรัสตีหรือบุคคลทีเกียวโยงกันกับทรัสตี

ในกรณีทีกองทรัสต์ CPNREIT มีความจําเป็ นต้ องทํารายการกับทรัสตีหรื อบุคคลทีเกียวโยงกันกับทรัสตี ผู้จดั การ
กองทรัส ต์ จะพิ จารณาถึ งความจํ า เป็ นและความสมเหตุส มผลในการเข้ าทํ ารายการ โดยกรรมการอิ ส ระจะเป็ นผู้ให้
ความเห็นเกียวกับความจําเป็ นและประโยชน์ทีกองทรัสต์ CPNREIT จะได้ จากการเข้ าทํารายการ โดยขันตอนการพิ
8
จารณา
และอนุมตั ิการทํารายการ จะมีการดําเนินการให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีเกียวข้ อง โดยผู้ทีมีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื องใด
จะไม่สามารถออกเสียงเพืออนุมัติการทํารายการทีตนมีส่วนได้ เสีย ทัง8 นี 8 กองทรัสต์ CPNREIT จะเปิ ดเผยรายละเอียด
เกียวกับการทํารายการกับทรัสตี และ/หรื อ บุคคลทีเกียวโยงกันกับทรัสตี ให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนด
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7.

ภาพรวมของภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจการจัดหาผลประโยชน์ จากอสังหาริมทรัพย์

7.1

ธุรกิจพัฒนาและให้ เช่ าพืน) ที+ในศูนย์ การค้ า

7.1.1

วิวัฒนาการของธุรกิจค้ าปลีกและธุรกิจที+เกี+ยวข้ องในประเทศไทย

ในช่วง 40 ปี ทีผ่านมา ธุรกิ จค้ าปลีกในประเทศไทยพัฒ นาไปมาก จากร้ านค้ าแบบดังเดิ
3 มไปเป็ นร้ านค้ าปลีก
สมัยใหม่ การเปลียนแปลงนี 3เกิดขึ 3นจากความพึงพอใจของผู้บริ โภคทีทันสมัยขึ 3น รูปแบบการใช้ ชีวิตทีมีการเปลียนแปลงไป
และการมีรายได้ ทีเพิมสูงขึ 3นซึงช่วยส่งเสริ มให้ มีการเปลียนแปลงรูปแบบร้ านค้ าปลีกแบบดังเดิ
3 มไปเป็ นร้ านค้ าปลีกยุคใหม่
ซึงเป็ นปั จจัยทีได้ รับการส่งเสริ มจากลักษณะโครงสร้ างของประชากรทีมีการเปลียนแปลงไป ซึงคล้ ายกับปั จจัยทีมีผลใน
ประเทศกําลังพัฒนาอืน ๆ คือ ผู้บริ โภคต้ องการคุณภาพ คุณค่าและความหลากหลายในสถานทีเดียว ซึงก็มีแต่ศนู ย์การค้ า
และร้ านค้ าปลีกยุคใหม่ทีสามารถตอบสนองความต้ องการเหล่านี 3ได้ โดยผู้บริ โภคต้ องการสถานทีทีเดินทางไปได้ สะดวก
และสามารถมอบประสบการณ์การซื 3อแบบครบวงจรทีสามารถตอบสนองความต้ องการในชีวิตประจําวันของลูกค้ าได้ ทกุ
อย่าง นอกจากนี 3 ขนาดของครอบครัวในประเทศไทยทีมีขนาดเล็กลง โดยครอบครัวทีมีสมาชิกเพียงหนึงหรื อสองคนก็
เพิมขึ 3นอย่างต่อเนือง จนเป็ นเรื องปกติมากขึ 3น และครอบครัวส่วนใหญ่ ในปั จจุบันแทบจะไม่มีเวลาทํางานบ้ าน ดังนัน3
ผู้บริ โภคจึงไม่คิดว่าตนเองจะมีเวลาไปตลาดสดหรื อไปซื 3อของจากหลายร้ านค้ าเพือใช้ ในชีวิตประจําวัน ผู้บริ โภคเหล่านี 3จึง
ต้ องการความสะดวกและรวดเร็ ว โดยการเดินทางไปในทีเดียวและมีสงจํ
ิ าเป็ นทีต้ องการทังหมด
3
ทําให้ ผ้ บู ริ โภคมีเวลาให้ แก่
ครอบครัวและเพือนมากขึ 3น
ในช่วงประมาณปี 2510 ถึงปี 2525 ร้ านค้ าแบบดังเดิ
3 ม ตลาดสดและร้ านค้ าปลีกแบบห้ องแถวเป็ นผู้ครองตลาด
พื 3นทีค้ าปลีก อย่างไรก็ดี ในช่วงปลายทศวรรษปี 2520 ถึงต้ นทศวรรษปี 2530 พบว่ามีการเปลียนแปลงจากร้ านขายของชํา
ไปสู่ร้านสะดวกซื 3อและร้ านขายสินค้ าเฉพาะทาง ในช่วงแรก กลุ่มเจริ ญโภคภัณฑ์และกลุ่มเซ็นทรัลเป็ นผู้ครองตลาดค้ า
ปลีกสมัยใหม่ในประเทศไทย ห้ างสรรพสินค้ าแห่งแรก ๆ ในประเทศไทยทังหมดจะตั
3
งอยู
3 ใ่ นเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีการ
จัดจําหน่ายสินค้ าหลากหลายชนิด แต่ยงั ไม่มีโรงภาพยนตร์ หรื อร้ านอาหารเปิ ดให้ บริ การ ห้ างสรรพสินค้ าสมัยใหม่แห่ง
แรกในประเทศไทย ได้ แก่ เซ็ น ทรั ล พลาซา ลาดพร้ าว ซึงเปิ ดให้ บ ริ ก ารในปี 2526 หลังจากนัน3 ห้ างสรรพสิน ค้ า และ
ศูนย์การค้ าใหม่ ๆ ก็เริ มเปิ ดให้ บริ การในย่านชานเมืองมากขึ 3น เพือตามไปให้ บริ การแก่ประชาชนทีย้ ายไปอยูต่ ามย่านชาน
เมือง เพราะว่ามีทีพักอาศัยทีราคาถูกกว่า ในปี 2532 แม็คโครได้ เปิ ดให้ บริ การสาขาแรกบนถนนลาดพร้ าว ซึงนับเป็ นครัง3
แรกทีประเทศไทยมีตลาดค้ าปลีกขนาดใหญ่เกิดขึ 3น วิกฤตการณ์ทางการเงินในปี 2540 เป็ นเหตุการณ์ทีมีผลกระทบต่อการ
พัฒนาตลาดพื 3นทีค้ าปลีกของประเทศไทย บริ ษัททีมีบทบาทสําคัญของไทยในธุรกิจค้ าปลีกได้ ร่วมกิจการการดําเนินงาน
ของตนกับผู้ค้าปลีกจากต่างประเทศ เช่น Tesco และ Casino การไหลเข้ ามาของเงินทุนและความเชียวชาญในด้ านนี 3มี
ส่วนช่วยเร่งการขยายตัวของตลาดพื 3นทีค้ าปลีกสมัยใหม่ทวประเทศไทย
ั
ปั จจุบัน ภาคอสังหาริ มทรัพย์ด้านธุรกิ จค้ าปลีกในประเทศไทยมีการนําเสนอการค้ าปลีกในรู ปแบบทีมีความ
หลากหลายมากขึ 3น ประกอบด้ วยศูนย์การค้ า ซูเปอร์ มาร์ เก็ตขนาดใหญ่และขนาดกลาง ร้ านค้ าสะดวกซื 3อ และร้ านค้ าปลีก
รูปแบบเฉพาะ สําหรับการปรับปรุงรูปแบบธุรกิจเพือพัฒนาให้ เท่าทันกับตลาดและความต้ องการของลูกค้ า ผู้ค้าปลีกหลาย
รายได้ มีการนําเสนอธุรกิจเฉพาะอย่างและเพิมผลิตภัณฑ์ภายในร้ านค้ าของตนเอง รวมถึงผู้ค้าปลีกยังได้ มีการพัฒนา
ร้ านค้ าปลีกรู ปแบบใหม่ ๆ เพือเพิมความหลากหลายในตลาด เช่น ทัง3 Tesco Lotus และ BigC Supercenter ทีมีการ
พัฒนารูปแบบร้ านค้ าปลีกขนาดกลาง หรื อ Extra เพือตอบสนองกลุม่ เป้าหมายทีมีระดับรายได้ ปานกลางถึงสูง นอกจากนี 3
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ยังมีรูปแบบร้ านค้ าปลีกขนาดย่อมหรื อร้ านค้ าสะดวกซื 3อ ทัง3 Tesco Lotus Express ร้ านสะดวกซื 3อ 365 รวมถึง Mini BigC
เพราะการแข่งขันทีเพิมมากขึ 3นในย่านทําเลทีพักอาศัยด้ วย
ทัง3 นี 3 รู ป แบบร้ านค้ าปลีก สมัย ใหม่ นี จ3 ะเติ บ โตต่ อไป โดยมี ก ารพัฒ นาขยายออกสู่จังหวัด ต่า ง ๆ ที ผู้บ ริ โภค
เป้ าหมายมี กํ า ลัง ซื อ3 ซึงจะเป็ นการเติ บ โตทัง3 รู ป แบบซู เปอร์ ม าร์ เก็ ต ขนาดใหญ่ ร้ านค้ า สมัย ใหม่ ศูน ย์ ก ารค้ า และ
ห้ างสรรพสินค้ าในจังหวัดที เป็ นศูนย์ กลางทางเศรษฐกิ จของแต่ละภาค เช่น เชี ยงใหม่ เชีย งราย ขอนแก่น ภูเก็ ต และ
นครศรี ธรรมราช
7.1.2

ภาวะเศรษฐกิจไทยและอุตสาหกรรมค้ าปลีก-ค้ าส่ ง ในปี 2559 และแนวโน้ มในปี 2560

ในปี 2559 เศรษฐกิจไทยโดยภาพรวมมีสญ
ั ญาณการฟื น3 ตัวดีขึ 3น โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศเติบโต
ร้ อยละ 3.2 ในขณะทีอัตราเงินเฟ้ อทัวไปอยูท่ ีร้ อยละ 0.2 เพิมขึ 3นจากปี ก่อนหน้ าเล็กน้ อย เนืองจากปั จจัยด้ านต้ นทุนเพิมขึ 3น
จากราคานํ 3ามันดิบและราคาสินค้ าโภคภัณฑ์ในตลาดโลกทีเพิมขึ 3น การบริ โภคภาคเอกชนมีการปรับตัวสูงขึ 3นจากปั จจัย
ด้ านรายได้ ภาคการเกษตรเพิมขึ 3น โดยมีการขยายตัวในอัตราร้ อยละ 3.0 ยอดขายสินค้ าทังสิ
3 นค้ าอุปโภคบริ โภคทีจําเป็ น
ต่อชีวิตประจําวันและสิน ค้ าคงทน รวมถึงหมวดบริ การมีการเติบโตอย่างค่อยเป็ นค่อยไป ซึงส่วนหนึงเป็ นผลมาจาก
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐอย่างต่อเนืองตลอดปี 2559 อย่างไรก็ตาม การใช้ จ่ายของผู้บริ โภคทีมีรายได้ น้อย
โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรและแรงงานทัวไปยังทรงตัว เนืองจากความเชือมันต่อรายได้ ในอนาคตยังอยู่ในระดับตํา การ
ลงทุนโดยรวมขยายตัวในอัตราลดลงจากปี ก่อนหน้ า เหลือเพียงร้ อยละ 3.0 การลงทุนภาคเอกชนยังคงอยูใ่ นระดับตํา โดย
การขยายตัวจํากัดอยู่ในบางอุตสาหกรรม อาทิ อุตสาหกรรมโทรคมนาคม พลังงานทดแทน (เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์)
ขณะที การลงทุน จากภาครั ฐ ยังเป็ นแรงขับ เคลือนเศรษฐกิ จหลัก ที สํา คัญ โดยเฉพาะอย่างยิ งการลงทุน ในโครงการ
โครงสร้ างพื 3นฐาน การใช้ จ่ายภาครัฐ รวมไปถึงโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ
การส่งออกในปี 2559 มีสญ
ั ญาณทีดีขึ 3นเมือเทียบกับปี ก่อนหน้ า โดยมูลค่าการส่งออกมีแนวโน้ มปรับตัวดีขึ 3นจาก
3 ปั จจัย ได้ แก่ 1) การย้ ายฐานการผลิตของบางอุตสาหกรรมมายังประเทศไทย อาทิ อุตสาหกรรมยางล้ อ และเซลล์
พลังงานแสงอาทิตย์ 2) ราคาสินค้ าส่งออกปรับตัวสูงขึ 3น ตามการเพิมขึ 3นของราคานํ 3ามันดิบและราคาสินค้ าเกษตรโลก
และ 3) การขยายตัว จากคํ า สังซื อ3 ในบางอุต สาหกรรม ได้ แ ก่ อุต สาหกรรมยานยนต์ เครื องใช้ ไฟฟ้ า และชิ น3 ส่ว น
อิเล็กทรอนิกส์ แม้ วา่ ช่วงเดือนกันยายนปี 2559 ภาครัฐได้ ทําการปราบปรามธุรกิจท่องเทียวทีดําเนินกิจการในลักษณะทัวร์
ศูน ย์ เหรี ย ญอัน ส่งผลให้ นัก ท่อ งเที ยวชาวจี น ลดลงเป็ นจํ านวน 1.2 ล้ านราย แต่ก็ ไม่ส่งผลกระทบต่อ รายได้ จ ากการ
ท่องเทียว โดยภาพรวมของภาคธุรกิจการท่องเทียวในปี 2559 นักท่องเทียวต่างชาติได้ เดินทางเข้ ามาท่องเทียวในประเทศ
ไทยเป็ นจํานวนเพิมขึ 3นจากปี 2558 โดยนโยบายยกเว้ นค่าธรรมเนียมวีซา่ ยังคงเป็ นปั จจัยทีช่วยดึงดูดนักท่องเทียวต่างชาติ
ให้ ตดั สินใจมาเทียวประเทศไทยมากขึ 3น อีกทังนโยบายปราบปรามธุ
3
รกิจทัวร์ ศูนย์เหรี ยญยังส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ การ
ท่องเทียวโดยรวมของไทย
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7.1.3

ภาพรวมอุตสาหกรรมค้ าปลีก ปี 2559

7.1.3.1 กลุ่มศูนย์ การค้ าและห้ างสรรพสินค้ า
ภาพรวมอุตสาหกรรมค้ าปลีกในปี 2559 มีอตั ราการเติบโตร้ อยละ 2.6 โดยตลาดสินค้ าอุปโภคบริ โภคเริ มมีการ
ฟื น3 ตัวขึ 3น ส่วนหนึงได้ รับผลดีมาจากรายได้ ของเกษตรกรทีปรับตัวดีขึ 3น ราคาพืชผลทางการเกษตรทีปรับตัวดีขึ 3นหลังจาก
ภาวะภัยแล้ งเริ มคลีคลาย ทําให้ กําลังซื 3อของผู้บริ โภคระดับล่างเพิมขึ 3น อย่างไรก็ดี รัฐบาลได้ เร่งการใช้ จ่ายของภาครัฐและ
ทยอยออกมาตรการกระตุ้น เศรษฐกิ จ ต่า ง ๆ อาทิ การต่อ อายุม าตรการลดหย่อนภาษี จ ากการท่องเที ยวในประเทศ
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึงส่งผลให้ การบริ โภคภาคเอกชนทยอยฟื น3 ตัวและปรับตัว
ดีขึ 3น รวมถึงมาตรการกระตุ้นการบริ โภคและการจับจ่ายใช้ สอยในช่วงปลายปี ทังการเพิ
3
มเติมการลดหย่อนภาษี จากการ
ท่องเทียวในประเทศ และมาตรการ “ช้ อปช่วยชาติ” ซึงส่งผลให้ ภาพรวมอุตสาหกรรมค้ าปลีกในปี 2559 โดยเฉพาะในไตร
มาสสุดท้ ายของปี ขยายตัวเป็ นบวก
พืน3 ทีค้ าปลีก ประมาณ 210,000 ตารางเมตร ถูกเพิ มเข้ าสู่ตลาดในปี 2559 ส่งผลให้ อุปทานพื น3 ที ค้ าปลีกใน
กรุงเทพมหานครและพื 3นทีโดยรอบเพิมขึ 3นสูร่ ะดับ 7.3 ล้ านตารางเมตร โดยศูนย์การค้ ามีสดั ส่วนมากทีสุดในตลาดค้ าปลีก
มีพื 3นทีรวมประมาณ 4.5 ล้ านตารางเมตร ตามด้ วยห้ างค้ าปลีกขนาดใหญ่ หรื อไฮเปอร์ มาร์ เก็ต 1.3 ล้ านตารางเมตร และ
ศูนย์การค้ าขนาดย่อม หรื อคอมมูนิตี 3มอลล์ 1 ล้ านตารางเมตร ภาพรวมอัตราการเช่าพื 3นทีค้ าปลีก (Occupancy Rate) อยู่
ทีร้ อยละ 93.1 โดยผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยงั คงเชือมันในตลาด ทําให้ อตั ราการเช่าเฉลียมีแนวโน้ มทีจะเพิมขึ 3น ในปี 2559
CPN ซึงมีสว่ นแบ่งการตลาดหลักในอุตสาหกรรมนี 3 ได้ เปิ ดศูนย์การค้ าใหม่ 1 แห่ง ได้ แก่ เซ็นทรัลพลาซา นครศรี ธรรมราช
นอกจากนี 3 CPN ยังได้ มีการปรับปรุ งศูนย์การค้ า เช่น เซ็นทรัลพลาซา ปิ นเกล้ า และเซ็นทรัลพลาซา บางนา อีกทังยั
3 งได้
ปรับ โฉมเซ็น ทรั ล เซ็น เตอร์ พัท ยา ใหม่ ให้ เป็ นศูนย์ ก ารค้ าเซ็นทรัลมารี น า ในส่วนของผู้ป ระกอบการรายอืนที ได้ เปิ ด
ศูนย์การค้ าเพิมขึ 3นในปี 2559 ได้ แก่ ศูนย์การค้ าบลูพอร์ ต ของกลุม่ เดอะมอลล์ และศูนย์การค้ าเทอร์ มินอล 21 โคราช ของ
กลุม่ สยามรี เทล และผู้ประกอบการรายอืนยังได้ มีการปรับปรุ งศูนย์การค้ าเดิม อาทิ ศูนย์การค้ าสยามดิสคัฟเวอรี ของกลุม่
สยามพิวรรธน์ และศูนย์การค้ าเดอะมอลล์ โคราช ของกลุม่ เดอะมอลล์ เป็ นต้ น
ในสภาวะตลาดปั จจุบนั ผู้ประกอบการศูนย์การค้ าและห้ างสรรพสินค้ าได้ เผชิญกับความท้ าทายจากพฤติกรรม
การจับจ่ายใช้ สอยของผู้บริ โภคทีเน้ นความสะดวกรวดเร็ ว อีกทังการเติ
3
บโตของตลาดสินค้ าออนไลน์ (Online Shopping)
และร้ านไดรฟ์ -ทรู (Drive Through) ที ขยายตัว อย่ า งรวดเร็ ว ส่ง ผลให้ ค วามถี ในการใช้ บ ริ ก ารห้ า งสรรพสิ น ค้ า และ
ศูนย์การค้ าน้ อยลง ปั จจัยเหล่านี 3จึงเพิมความท้ าทายให้ กบั ผู้ประกอบการศูนย์การค้ าและห้ างสรรพสินค้ า ในการดึงดูด
ลูกค้ าให้ เข้ ามาใช้ บริ การภายในศูนย์ ซึงผู้ประกอบการต้ องปรับเปลียนแผนกลยุทธ์ในรูปแบบใหม่ ๆ และมีการพัฒนาการ
ให้ บริ การอย่างต่อเนือง เพือตอบสนองความต้ องการทีเปลียนแปลงไปของลูกค้ าและส่งมอบประสบการณ์ ใหม่ ๆ ให้ แก่
ลูกค้ าอยูเ่ สมอ
7.1.3.2 กลุ่มศูนย์ การค้ าขนาดย่ อม (Community Mall) และศูนย์ การค้ าไลฟ์สไตล์ (Lifestyle Mall)
แม้ เศรษฐกิจจะยังไม่ฟืน3 ตัวอย่างเต็มที แต่ศนู ย์การค้ าในกลุม่ นี 3ยังคงมีการขยายตัวอย่างต่อเนือง และมีโครงการ
เปิ ดใหม่ทีเพิมขึ 3นเป็ นจํานวนมาก ในช่วงหลายปี ทีผ่านมา โดยในปี 2559 ธุรกิจค้ าปลีกในกลุม่ ศูนย์การค้ าขนาดย่อมมีการ
ขยายตัวเพิมขึ 3น 64,000 ตารางเมตร ทําให้ อปุ ทานพื 3นทีค้ าปลีกของศูนย์การค้ าขนาดย่อมในกรุงเทพมหานครและจังหวัด
ส่วนที 2 หน้ า 7 - 3

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
ใกล้ เคียงมีพืน3 ทีกว่า 1 ล้ านตารางเมตร โดยโครงการทีเปิ ดตัวในปี 2559 มี 9 โครงการ ได้ แก่ โครงการคริ สตัล วีรันดา
โครงการเดอะคอมมอนส์ โครงการสวนเพลิน มาร์ เก็ ต โครงการเดอะ ไบรท์ โครงการฮาบิโตะ โครงการอีสพาร์ ค ราม
อิน ทรา โครงการแจส เออเบิร์น ศรี นคริ นทร์ โครงการมิ ลล์เพลส โพศรี และโครงการจี แลนด์ ท าวเวอร์ ภาพรวมตลาด
อุตสาหกรรมค้ าปลีกค้ าส่งในรู ปแบบโครงการศูนย์การค้ าขนาดย่อมนี 3มีการแข่งขันทีรุนแรง เนืองจากมีผ้ ปู ระกอบการหน้ า
ใหม่ทงรายใหญ่
ั3
รายกลาง และรายเล็กเกิดขึ 3นมากมาย ทําให้ ผ้ ปู ระกอบการในกลุม่ นี 3ต้ องปรับตัวเพือสร้ างความแตกต่าง
และตอบสนองต่อความต้ องการของผู้บริ โภคอยูเ่ สมอ ไม่วา่ จะเป็ นการปรับปรุ งและขยายโครงการ การหาผู้เช่าใหม่ ๆ ทีมี
ความหลากหลายและแปลกใหม่เพือตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าในทุกมิติ การรักษาฐานลูกค้ าเดิมทีมีอยู่ และ
ขยายฐานลูกค้ าในกลุม่ ใหม่ ๆ ต่อเนืองไปจนถึงการจัดให้ โครงการมีสงอํ
ิ านวยความสะดวกต่างๆ ทีครบครัน โดยทังหมดนี
3
3
ต้ องอาศัยความชํานาญในการบริ หาร ภายใต้ ต้นทุนทีเพิมสูงขึ 3น ซึงถือเป็ นความท้ าทายของผู้ประกอบการกลุม่ นี 3
7.1.3.3 กลุ่มห้ างค้ าปลีกขนาดใหญ่ (Hypermarket) และร้ านสะดวกซือ) (Convenience Store)
โครงการในกลุ่มห้ างค้ าปลีกขนาดใหญ่ ทีเปิ ดให้ บริ การใหม่มีไม่มากนัก โดยปั จจุบนั ผู้ประกอบการมุ่งพัฒนา
โครงการในรู ปแบบร้ านค้ าขนาดเล็กในลักษณะใกล้ เคียงกับร้ านสะดวกซื 3อกึงซูเปอร์ มาร์ เก็ต หรื อทีเรี ยกว่า ‘ซูเปอร์ คอนวี
เนียนสโตร์ ’ และร้ านสะดวกซือ3 (Convenience Store) เช่น มินิ บิmกซี เทสโก้ โลตัสเอกซ์เพรส ท็อปส์เดลี และแม็กซ์แวลู
ทันใจ รวมไปถึงการพัฒนาโครงการในรู ปแบบตลาด เพือให้ การขยายสาขาเป็ นไปได้ ง่าย และครอบคลุมกลุ่มลูกค้ าที
หลากหลายมากขึ 3น อีกทังยั
3 งมีการใช้ ช่องทางออนไลน์เข้ ามาเพืออํานวยความสะดวกในการจับจ่ายสินค้ าของกลุม่ ลูกค้ า
เป้าหมาย ซึงในอนาคตอันใกล้ ช่องทางนี 3จะเป็ นเครื องมือทีช่วยในการเพิมรายได้ ให้ แก่กลุม่ ค้ าปลีก อย่างมีนยั สําคัญ จาก
พฤติกรรมของผู้บริ โภคทีเปลียนไปซึงเน้ นความสะดวกรวดเร็ วเป็ นสําคัญ
สําหรับภาพรวมกลุม่ ร้ านค้ าสะดวกซื 3อเน้ นการขยายสาขาเพิมขึ 3นอย่างต่อเนือง เพือให้ ครอบคลุมพื 3นทีต่าง ๆ ให้
มากทีสุด และเริ มมุง่ เน้ นการขยายสาขาผ่านการขายแฟรนไชส์ นอกจากนี 3 ยังมีการปรับตัวเพือให้ เข้ ากับวิถีการดําเนินชีวิต
ของคนในปั จจุบนั โดยเน้ นการเป็ นร้ านอิมสะดวกทีมีเครื องดืมและอาหารถูกสุขลักษณะทีหลากหลาย ในราคาเหมาะสม
สําหรับทุกเพศทุกวัย มีสินค้ าทีสามารถตอบสนองความต้ องการของผู้บริ โภคในแต่ละพื 3นที เน้ นการให้ บริ การทีรวดเร็ วและ
นําเทคโนโลยีมาใช้ มากขึ 3น โดยรุ กธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) เพือการจําหน่ายสินค้ าออนไลน์ (Online
Shopping) เพืออํานวยความสะดวกให้ ลกู ค้ าสามารถเข้ ามาเลือกซื 3อสินค้ าทีต้ องการได้ อย่างรวดเร็ ว และยังมีการใช้ สือ
สังคมออนไลน์ (Social Media) ที สามารถสือสารกับ ลูก ค้ าได้ อ ย่างมี ป ระสิท ธิ ผ ล นอกจากนี 3 การลงทุน จากกลุ่ม ทุน
ต่างประเทศทีมีมากขึ 3น ส่งผลให้ ผ้ ปู ระกอบการรายใหญ่ต้องมุง่ เน้ นการขยายสาขาและจัดกิจกรรมส่งเสริ มการตลาด เพือ
สร้ างและรักษาความสัมพันธ์กบั ลูกค้ าให้ มากขึ 3น
7.1.3.4 แนวโน้ มอุตสาหกรรมค้ าปลีกในปี 2560
ในปี 2560 คาดว่าพื 3นทีค้ าปลีกในเขตกรุงเทพมหานครและปริ มณฑล จะเพิมขึ 3นประมาณ 230,000 ตารางเมตร
โดยการเพิมขึ 3นของอุปทานในปริ มาณนี 3จะไม่มีผลกระทบต่ออัตราการเช่า เนืองจากผู้เช่าโดยส่วนใหญ่ยงั มีความต้ องการ
เช่าพื น3 ที และขยายธุรกิ จอย่างต่อเนื อง ซึงทําให้ อัต ราค่าเช่าและอัต ราการเช่าพื น3 ที ในปี 2560 มี แนวโน้ ม ทีจะเพิ มขึน3
เล็กน้ อย สําหรับแหล่งช็อปปิ ง3 ขนาดใหญ่ทีคาดว่าจะเพิมขึ 3นในปลายปี 2560 ในกรุงเทพมหานครมี 2 แห่ง คือ 1) โครงการ
ไอคอนสยาม ย่านริ มแม่นํ 3าเจ้ าพระยา ซึงจะเป็ นโครงการในรูปแบบพื 3นทีแบบผสม ประกอบด้ วยทีพักอาศัย โรงแรม อาคาร
สํานักงาน และศูนย์รวมความบันเทิง เพือเติมเต็มและสร้ างความครบวงจรให้ กบั ศูนย์การค้ า และ 2) ห้ างอิเกีย ทีตังอยู
3 ใ่ น
ส่วนที 2 หน้ า 7 - 4

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
โครงการศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต ย่านบางใหญ่ ส่วนในปี 2561-2563 คาดว่าจะมีแหล่งช้ อปปิ 3งขนาดใหญ่
เกิดขึ 3น 3 แห่งในกรุ งเทพมหานคร ได้ แก่ ศูนย์การค้ าบางกอกมิดทาวน์ ย่านรัชดาภิเษก ของกลุม่ พร็ อพเพอร์ ตี 3 เพอร์ เฟค
ศูนย์การค้ าเอ็มสเฟี ยร์ ย่านพร้ อมพงษ์ ของกลุ่มเดอะมอลล์ และศูนย์การค้ าบางกอกมอลล์ ย่านบางนา ของกลุม่ เดอะ
มอลล์
สําหรับโครงการทีอยู่ระหว่างการก่อสร้ างในต่างจังหวัดทีสําคัญ ได้ แก่ เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา เซ็นทรัล
พลาซา มหาชัย และเซ็น ทรั ลภูเก็ ต ของ CPN รวมถึ งศูนย์ ก ารค้ าบลูเพิร์ล ของกลุ่มเดอะมอลล์ ในจังหวัดภูเก็ ต และ
ศูนย์การค้ าเทอร์ มินลั 21 พัทยา ของกลุม่ สยามรี เทล นอกจากนี 3 การเข้ าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทยในปี
2559 ทําให้ กลุม่ ค้ าปลีกมีความสนใจในการพัฒนาโครงการในจังหวัดอืน ๆ เพิมมากขึ 3น โดยเฉพาะกลุม่ แนวชายแดนและ
หัวเมืองหลักในทุกภาคของประเทศไทย เนืองจากนโยบายของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทีได้ มีการสนับสนุนการเปิ ดเสรี
ในส่วนของแรงงานและเงินทุนระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มากยิงขึ 3น และด้ วยปั จจัยเหล่านี 3ทําให้
ซู เปอร์ ส โตร์ ม อลล์ และร้ านขายสิ น ค้ าเฉพาะอย่ า ง หลายโครงการ ได้ ท ยอยเปิ ดให้ บริ ก ารในจัง หวัด ชายแดน ใน
ขณะเดียวกันผู้ประกอบการศูนย์การค้ าและห้ างสรรพสินค้ าได้ ประกาศแผนพัฒนาโครงการศูนย์การค้ าในกลุ่มจังหวัด
ดังกล่าว ทังนี
3 3 ในปี 2559 ทีผ่านมา CPN ได้ ประกาศแผนพัฒนาโครงการใหม่ในจังหวัดนครราชสีมา สมุทรสาคร และ
ภูเก็ต ตามลําดับ อีกทังยั
3 งมีแผนทีจะขยายธุรกิจไปยังจังหวัดอืน ๆ ทีมีศกั ยภาพ อย่างต่อเนืองในอนาคต
ที+มา: รายงานประจําปี 2559 ของ CPN และของกองทุนรวม CPNRF
7.2

ภาวะของธุรกิจอาคารสํานักงานในเขตกรุ งเทพมหานครในปี 2559

ตลาดอาคารสํานักงานในเขตกรุงเทพมหานครในปี 2559 ทีผ่านมา สามารถเติบโตได้ ดีตลอดทังปี
3 เนืองจากพื 3นที
อาคารสํานักงานทีเพิมขึ 3นใหม่ทีมีปริ มาณค่อนข้ างจํากัด และมีปริ มาณความต้ องการใช้ พื 3นทีเพิมขึ 3นอย่างต่อเนือง ส่งผล
ให้ ค่าเช่าพื 3นทีอาคารสํานักงานปรับตัวเพิมสูงขึ 3น และทําให้ อตั ราพื 3นทีว่างลดลงกว่าเดิมเมือเทียบกับปี 2558 แม้ ว่าใน
ระหว่างปี ประเทศไทยจะประสบภาวะการสูญเสียและการไว้ อาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช เมือวันที 13 ตุลาคม 2559 แต่ภาคธุรกิจยังคงมีการเคลือนไหวอย่างต่อเนือง และมีปริ มาณความ
ต้ องการเช่าพื 3นทีอาคารสํานักงานทียังคงเพิมสูงขึ 3นเรื อย ๆ โดยมีการคาดการณ์วา่ ความต้ องการพื 3นทีอาคารสํานักงานในปี
2560 จะเพิมขึ 3นอีกประมาณ 200,000 ตารางเมตร ซึงผู้เช่าพื 3นทีส่วนใหญ่จะมาจากการขยายตัวของผู้เช่าเดิม ประกอบ
กับปริ มาณพื 3นทีใหม่ทีมีคอ่ นข้ างจํากัด ซึงเป็ นปั จจัยทีผลักดันให้ อตั ราค่าเช่ามีการเติบโตเพิมขึ 3น
ทังนี
3 3 ปริ มาณพื 3นทีอาคารสํานักงานใหม่ทีสร้ างเสร็ จในปี 2559 มีทงสิ
ั 3 3น 151,000 ตารางเมตร โดยในช่วงไตรมาส
4 พื 3นทีใหม่เพิมขึ 3นมากจาก 2 อาคารด้ วยกัน คือ อาคารมหานคร ซึงเป็ นอาคารใหม่ของไทยรัฐ ตังอยู
3 ่บนถนนนราธิวาส
ราชนคริ นทร์ ใกล้ กับสถานีรถไฟฟ้ าบีทีเอส ช่องนนทรี และอาคารสํานักงาน 12 ชัน3 ซึงเป็ นอาคารสร้ างใหม่ของบริ ษัท
โอสถสภา จํากัด ตังอยู
3 ่บนถนนรามคําแหง ทังสองอาคารมี
3
พื 3นทีรวมกันประมาณ 26,000 ตารางเมตร และเป็ นเจ้ าของ
อาคารใช้ พื 3นทีเอง ทําให้ มีพื 3นทีอาคารสํานักงานในเขตกรุงเทพมหานครทังหมดรวม
3
8,540,000 ตารางเมตร คิดเป็ นพื 3นที
เพิมขึ 3นร้ อยละ 1.7 รวมถึงมีอาคารสํานักงานทีล้ าสมัยซึงมีการปรับปรุงและรื อ3 ถอน ได้ แก่ การรื อ3 ถอนอาคารเคียนหงวน 1
ทีตัง3 อยู่บ นถนนวิทยุ และอาคารวานิสสา ซึงตัง3 อยู่บ นถนนเพลิน จิ ต ส่งผลให้ ปริ มาณพื น3 ทีอาคารสํานักงานให้ เช่าใน
กรุงเทพมหานครลดลงประมาณ 28,000 ตารางเมตร

ส่วนที 2 หน้ า 7 - 5

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
ตารางแสดงจํานวนพืน) ที+ของอาคารสํานักงาน กรุ งเทพมหานคร
พืน) ที+สามารถ
ปล่ อยเช่ าได้ ทงั ) หมด
(ล้ านตารางเมตร)

พืน) ที+ปล่ อยเช่ า
ไปได้ แล้ วทัง) หมด
(ล้ านตารางเมตร)

พืน) ที+ว่าง
% พืน) ที+ว่าง
ทัง) หมด
(ล้ านตารางเมตร)

พื 3นทีเช่าทังหมด
3

8.55

7.90

0.65

7.60%

พื 3นทีเช่าศูนย์กลางธุรกิจทังหมด
3

4.21

3.86

0.35

8.31%

พืน3 ที เช่าศูนย์ กลางธุรกิ จ เกรด A
ทังหมด
3

1.30

1.20

0.10

7.69%

พื น3 ที เช่ า นอกศู น ย์ ก ลางธุ ร กิ จ
เกรด A ทังหมด
3

0.46

0.44

0.02

4.34%

ที+มา: รายงานประจําปี 2559 ของกองทุนรวม CPNRF และกองทุนรวม CPNCG
7.2.1

อุปทานพืน) ที+อาคารสํานักงาน

อุปทานโดยรวมสําหรับพื 3นทีอาคารสํานักงานในปี 2559 โดยเฉพาะในช่วงครึ งปี หลัง อุปทานพื 3นทีเช่าโดยรวม
ลดลงเล็ก น้ อยประมาณร้ อยละ 0.06 จากช่ วงเดี ย วกัน ของปี ก่ อ นหน้ า คิ ด เป็ นพื น3 ที ประมาณ 8.55 ล้ านตารางเมตร
เนืองจากอาคารสํานักงานบางแห่งมีการปิ ดปรับปรุ งอาคาร และมีการนําพื 3นทีบางส่วนกลับไปใช้ ประโยชน์โดยเจ้ าของ
อาคาร ในช่วง 3-4 ปี ข้ างหน้ า คาดว่าจะมีพื 3นทีอาคารสํานักงานให้ เช่าทีจะเข้ าสูอ่ ตุ สาหกรรมหรื อเป็ นอุปทานส่วนเพิมทีจะ
เพิมเข้ ามาอีกประมาณ 1.55 ล้ านตารางเมตร โดยในปั จจุบนั โครงการสํานักงานให้ เช่าข้ างต้ นทีอยูร่ ะหว่างก่อสร้ างซึงคาด
ว่าจะสร้ างจนแล้ วเสร็ จในช่วงปี 2560-2562 จะอยูท่ ีประมาณ 0.91, 0.17 และ 0.47 ล้ านตารางเมตร ตามลําดับ
7.2.2

อัตราการเช่ าพืน) ที+

ถ้ าพิจารณาในแง่ของอัตราการเช่าพื 3นทีสํานักงานในเขตกรุงเทพมหานคร ในช่วงปลายปี 2559 โดยเปรี ยบเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปี ก่อนหน้ า พบว่าอัตราการเช่าพื 3นทีเฉลียเพิมขึ 3นประมาณร้ อยละ 2 มาอยู่ทีประมาณร้ อยละ 92 โดย
อาคารสํานักงานเกรด A มีการเพิมขึ 3นของอัตราการเช่าพื 3นที ประมาณร้ อยละ 1 จากร้ อยละ 91 มาปิ ดทีร้ อยละ 92 ณ สิ 3น
ปี 2559 ในขณะทีอาคารสํานักงานเกรด B มีการเติบโตของอัตราการเช่าพื 3นทีมากถึงร้ อยละ 3 เมือเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปี ก่อนหน้ า โดยมีอตั ราการเช่าพื 3นทีเฉลียประมาณร้ อยละ 90 อันเป็ นผลมาจากการทีอาคารสํานักงานเกรด A แห่งใหม่
มีผ้ เู ช่าพื 3นทีแล้ วเต็มจํานวน และกลุม่ บริ ษัทขนาดเล็กได้ ขยายกิจการ โดยการเช่าพื 3นทีอาคารสํานักงานเกรด B เพิมสูงขึ 3น
หากพิจารณาอัตราการเช่าพื 3นทีเฉลียของอาคารสํานักงานในพื 3นทีในเขตกรุงเทพมหานคร พื 3นทีสํานักงานเกรด A
มีอตั ราการเช่าพื 3นทีเฉลียตังแต่
3 ร้อยละ 89 ถึงร้ อยละ 97 ซึงในเขตทีมีอตั ราการเช่าพื 3นทีสูงทีสุดจะเป็ นเขตนนทบุรีทีเป็ น
นอกเขตศูนย์กลางธุรกิจ และรองลงมาจะเป็ นพื 3นทีเพลินจิต-ชิดลม และพหลโยธิ น ตามลําดับ และสําหรับพื 3นทีอาคาร
สํานักงานให้ เช่าเกรด B มีอตั ราการเช่าเฉลียตังแต่
3 ร้อยละ 87 ถึงร้ อยละ 95 และในพื 3นทีทีมีอตั ราเช่าพื 3นทีสูงสุดสําหรับ
ออฟฟิ ศเกรด B จะเป็ นพืน3 ทีพหลโยธิ น โดยมีอตั ราการเช่าพืน3 ทีเฉลียทีร้ อยละ 95 รองลงมาเป็ นพืน3 ทีรัชดาภิเษก สีลมสาทร และธนบุรี ตามลําดับ
ส่วนที 2 หน้ า 7 - 6

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
7.2.3

ราคาค่ าเช่ าพืน) ที+อาคารสํานักงาน

สําหรับราคาค่าเช่าพื 3นทีอาคารสํานักงานให้ เช่าเฉลียทุกเกรดในช่วงไตรมาส 4 ปี 2559 เทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปี ก่ อนหน้ า ราคาค่าเช่ าต่อ ตารางเมตรเพิ มขึน3 ประมาณร้ อยละ 4 หรื อประมาณ 21 บาท/ตารางเมตร/เดื อน มาอยู่ที
ประมาณ 588 บาท/ตารางเมตร/เดือน โดยพื 3นทีสุขมุ วิททีเปิ ดตัวใหม่ มีราคาค่าเช่าเฉลียสูงขึ 3นถึง 820 บาท/ตารางเมตร/
เดือน และถ้ ามองในแง่เกรดของอาคาร อาคารสํานักงานให้ เช่าเกรด A จะมีการปรับตัวของราคาค่าเช่าเฉลียเพิมขึ 3นสูงถึง
ร้ อยละ 4 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อนหน้ า ทําให้ ราคาค่าเช่าเฉลียปิ ดที 622 บาท/ตารางเมตร/เดือน ในขณะทีอาคาร
สํานักงานให้ เช่าเกรด B ปรับเพิมขึ 3นประมาณร้ อยละ 3 โดยมีคา่ เช่าเฉลียประมาณ 457 บาท/ตารางเมตร/เดือน
กรณีใช้ ทีตังของอาคารสํ
3
านักงานเป็ นเกณฑ์ ราคาค่าเช่าพื 3นทีสํานักงานในพื 3นทีเพลินจิต-ชิดลม จะมีคา่ เช่าเฉลีย
สูงสุดที 847 บาท/ตารางเมตร/เดือน รองลงมาคือพื 3นทีสีลม-สาทร, สุขมุ วิท, พญาไท, พหลโยธิน และนนทบุรี โดยมีค่าเช่า
เฉลีย 736, 686, 679, 553 และ 508 บาท/ตารางเมตร/เดือน ตามลําดับ
ที+มา: รายงานประจําปี 2559 ของกองทุนรวม CPNRF และกองทุนรวม CPNCG
7.3

ภาพรวมของธุรกิจการท่ องเที+ยวและโรงแรมของประเทศไทย

ประเทศไทยเป็ นจุดหมายปลายทางยอดนิยมแห่งหนึงของนักท่องเทียวต่างชาติ ซึงส่วนหนึงเป็ นผลจากประเทศ
ไทยมีความได้ เปรี ยบในการแข่งขันด้ านราคาห้ องพักและความคุ้มค่าเงิน (Value for money) ซึงเมือเทียบกับประเทศเพือน
บ้ านในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกแล้ ว ไทยเป็ นแหล่งท่องเทียวอันดับต้ น ๆ ในภูมิภาคนี 3 โดยประเทศจีนมีจํานวนนักท่องเทียวที
เข้ ามาเทียวในประเทศไทยสูงสุด นักท่องเทียวต่างชาติถือเป็ นกลุม่ ทีมีความสําคัญด้ านรายได้ ของภาคการท่องเทียวไทย
โดยมีสดั ส่วนประมาณร้ อยละ 65 ขณะทีนักท่องเทียวคนไทยมีสดั ส่วนประมาณร้ อยละ 35 เนืองจากนักท่องเทียวต่างชาติ
มีค่าใช้ จ่ายต่อหัวสูงและจํานวนวันพักทียาวกว่าของคนไทย โดยนักท่องเทียวจากเอเชีย (ประกอบด้ วยอาเซียน เอเชีย
ตะวันออก และเอเชียใต้ ) ถือเป็ นตลาดนักท่องเทียวหลักของไทย โดยมีสดั ส่วนเกือบร้ อยละ 70 ในด้ านจํานวน และด้ าน
รายได้ มีสดั ส่วนประมาณร้ อยละ 60 รองลงมาเป็ นนักท่องเทียวจากยุโรป ซึงมีสดั ส่วนประมาณร้ อยละ 20 ในด้ านจํานวน
และเกือบร้ อยละ 30 ในด้ านของรายได้
หากพิจารณานักท่องเทียวเป็ นรายประเทศพบว่าปั จจุบนั จีนเป็ นตลาดอันดับ 1 ของไทย ซึงจํานวนนักท่องเทียว
จีนทีมาเทียวในประเทศไทย เพิมขึ 3นมากกว่า 4 เท่าในช่วง 10 ปี ทีผ่านมา โดยมีปัจจัยหนุนจาก 1) จํานวนชนชันกลางชาว
3
จีนทีเพิมขึ 3นอย่างมาก 2) การผ่อนคลายนโยบายควบคุมการเดินทางท่องเทียวนอกประเทศ (Outbound Tourism) ของ
รัฐบาลจีน ซึงปั จจุบนั ทางการจีนอนุญาตให้ คนจีนเดินทางไปต่างประเทศมากกว่า 140 ประเทศ และ 3) การเพิมขึ 3นของ
สายการบินต้ นทุนตําและเทียวบินตรงระหว่างไทย-จีน ซึงเป็ นปั จจัยหนุนให้ ชาวจีนเดินทางท่องเทียวในประเทศไทยเพิม
มากขึ 3น อย่างต่อเนือง นอกจากนี 3 นักท่องเทียวต่างชาติทีสําคัญอืน ๆ ทีเดินทางมาไทย อาทิ มาเลเซีย ญีปุ่ น และเกาหลีใต้
เป็ นต้ น
ภาวะการท่องเทียวโดยทัวไปไม่เพียงขึ 3นอยูก่ บั ทิศทางเศรษฐกิจของประเทศ แต่ยงั มีปัจจัยทีมีผลอย่างสําคัญต่อ
การตัดสินใจเดินทางท่องเทียว โดยเฉพาะของนักท่องเทียวต่างชาติ อาทิ อัตราแลกเปลียน ราคานํ 3ามัน ปั จจัยการเมืองโลก
ทีอาจมีผลถึงความปลอดภัยในการเดินทาง ปั ญหาการเมืองในประเทศทีเป็ นแหล่งท่องเทียว ปั ญหาโรคระบาด ปั ญหาภัย
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พิบตั ิ เป็ นต้ น ซึงจากการศึกษาข้ อมูลการเดินทางท่องเทียวของนักท่องเทียวต่างชาติทีมาไทยทีผ่านมา พบว่านักท่องเทียว
เอเชีย (โดยเฉพาะจีน) มีพฤติกรรมการเดินทางท่องเทียวทีอ่อนไหวต่อสถานการณ์ วิกฤตต่าง ๆ ซึงต่างจากนักท่องเทียว
ยุโรปและอเมริ กาทีมักอ่อนไหวต่อปั จจัยเศรษฐกิจ การขยายตัวของธุรกิจโรงแรมส่วนใหญ่ในประเทศไทยจะกระจุกตัวใน
แหล่งท่อ งเที ยวที เป็ น Tourist Destination ของชาวต่า งชาติ ซึงในอดี ต การลงทุน ในธุ รกิ จ โรงแรมมี ก ารกระจุก ตัว ใน
กรุงเทพมหานคร เนืองจากเป็ นศูนย์กลางการท่องเทียวและการเดินทางของประเทศไทย แต่ภายหลังจากไทยมีการพัฒนา
สนามบินนานาชาติขึ 3นในจังหวัดท่องเทียว เพือรองรับการเติบโตของการท่องเทียวต่างจังหวัด ทําให้ มีการลงทุนขยายธุรกิจ
โรงแรมในเมืองท่องเทียวมากขึ 3น อาทิ พัทยา ภูเก็ต เชียงใหม่ กระบี เกาะสมุย (จ.สุราษฎร์ ธานี) ทังนี
3 3 ผลจากการขยายตัว
ของการท่องเที ยวส่งผลให้ จํานวนห้ องพัก ทัวประเทศเพิ มขึน3 เกื อ บเท่าตัว จากจํ านวน 277,273 ห้ อ ง ในปี 2543 เป็ น
550,627 ห้ อง ในปี 2557 ซึงมีทงโรงแรมของนายทุ
ั3
นคนไทยและโรงแรมในเครื อต่างชาติ (International Hotel Chain)
ผลประกอบการของธุรกิจโรงแรมมีความสัมพันธ์ โดยตรงกับทิศทางการท่องเทียว ซึงรายได้ จากห้ องพักขึ 3นอยูก่ บั
จํานวนนักท่องเทียวทีเข้ าพัก ระยะเวลาเข้ าพักและราคาห้ องพัก โดยรายได้ จากการขายห้ องพักถือเป็ นรายได้ หลักคิดเป็ น
สัดส่วนถึงร้ อยละ 50 – 60 ของรายได้ รวม ส่วนรายได้ จากค่าอาหารและเครื องดืมคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 30 – 35 (ขึ 3นกับ
ขนาดของโรงแรม โดยโรงแรม 4-5 ดาว จะมีสดั ส่วนรายได้ จากส่วนนี 3มากกว่าขนาดเล็ก) และรายได้ อืน ๆ ร้ อยละ 5 – 10
อย่า งไรก็ ต าม ในช่ ว งหลายปี ที ผ่ า นมา ด้ ว ยอัต ราการขยายตัว ของจํ า นวนห้ อ งพัก ที สูง กว่า การเพิ มขึน3 ของจํ า นวน
นักท่องเทียวทีเข้ าพัก (Guest Arrivals at Accommodations) ทําให้ ยงั คงมีปัญหา Oversupply ของห้ องพักในบางพื 3นที
ผนวกกับการเข้ าแข่งขันของสินค้ าทดแทนอย่างอพาร์ ตเมนต์และคอนโดมิเนียมทีเปิ ดให้ บริ การเช่าเป็ นรายวัน (แม้ จะเป็ น
การกระทําทีผิดกฏหมาย แต่ก็ยงั ไม่มีความเข้ มงวดในการลงโทษ) ทําให้ อตั ราการเข้ าพักเฉลียของโรงแรมในประเทศไทย
ในแต่ละปี ไม่สงู นัก เฉลียอยู่ทีร้ อยละ 60 – 65 เทียบกับฮ่องกง (ร้ อยละ 80 – 85) และสิงคโปร์ (ร้ อยละ 80 – 90) อีกทังยั
3 ง
ทําให้ มีการแข่งขันด้ านราคาสูงขึ 3น ซึงส่งผลกระทบกับรายได้ และอัตราการทํากําไรของธุรกิจโรงแรม
7.3.1

สถานการณ์ ของธุรกิจท่ องเที+ยวและโรงแรมไทยที+ผ่านมา

ในช่วงวิกฤตซับไพร์ ม (ปี 2550-2552) ทีฉุดเศรษฐกิจทัวโลก มีผลให้ การตัดสินใจเดินทางท่องเทียวมาไทยของ
นักท่องเทียวต่างชาติชะลอตัวลงมาก และอัตราการเข้ าพักของธุรกิจโรงแรมไทยลดลงสู่ระดับตําสุดทีร้ อยละ 49.2 (ปี
2552) อย่างไรก็ตาม ในปี 2558 ภาคท่องเทียวไทยกลับมาขยายตัวดีอีกครัง3 หนึง ซึงส่วนหนึงได้ แรงหนุนจากศักยภาพของ
แหล่งท่องเทียวในไทยและบริ การทีเป็ นเอกลักษณ์ รวมทังอานิ
3 สงส์จากการเพิมขึ 3นของเทียวบินตรงและเทียวบินเช่าเหมา
ลํา โดยเฉพาะจากประเทศจีน
สถานการณ์การท่องเทียวของประเทศไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนืองในปี 2559 โดยจํานวนนักท่องเทียวต่างชาติ
ทีเดินทางเข้ ามาประเทศไทยมีจํานวนถึง 32.56 ล้ านคน คิดเป็ นการขยายตัวร้ อยละ 8.91 โดยนักท่องเทีียวชาวจีนยังคง
เป็ นกลุ่มตลาดหลักของการท่องเทียวไทย โดยคิดสัดส่วนเป็ นร้ อยละ 26.87 จากจํานวนนักท่องเทียวต่างชาติทงั 3 หมด
ทางด้ านจํ านวนนัก ท่องเทียวไทยขยายตัวร้ อยละ 6.49 เมื อเปรี ยบเที ยบกับปี 2558 ส่วนหนึงเนืองจากการได้ รับการ
สนับสนุนจากภาครัฐ อาทิ มาตรการช้ อปช่วยชาติ การต่ออายุมาตรการลดหย่อนภาษี และการเพิมจํานวนวันหยุด ส่งผล
ให้ ทงปี
ั 3 2559 ประเทศไทยมีรายได้ จากการท่องเทียวรวมกันทังสิ
3 3น 2.51 ล้ านล้ านบาท สูงกว่าทีกระทรวงการท่องเทียวและ
กีฬาคาดการณ์ ไว้ ที 2.4 ล้ านล้ านบาท โดยขยายตัวร้ อยละ 11.09 โดยแบ่งเป็ นรายได้ จากการท่องเทียวระหว่างประเทศ
หรื อต่างชาติเทียวไทยจํานวน 1.64 ล้ านล้ านบาท และเป็ นรายได้ จากการท่องเทียวภายในประเทศ หรื อ ไทยเทียวไทย
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จํานวน 0.87 ล้ านล้ านบาท จากรายได้ รวมของภาคการท่องเทียวในปี 2559 กว่า 2.51 ล้ านล้ านบาท ได้ สร้ างมูลค่าเพิมแก่
เศรษฐกิจไทยคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 17.7 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ โดยภาคธุรกิจทีได้ รับประโยชน์จากการ
ใช้ จ่ายซื 3อสินค้ าและบริ การของนักท่องเทียวมากทีสุดอันดับแรก คือ ธุรกิจสถานพักแรม ประมาณ 580,000 ล้ านบาท
ภาพรวมธุรกิจโรงแรมทัวประเทศในปี 2559 มีแนวโน้ มเติบโตลดลง สวนทางกับจํานวนนักท่องเทียวทีเพิมมากขึ 3น
อันเป็ นผลจากจํานวนอุปทานห้ องพักทีมีอยูส่ งู ทัง้จากจํานวนธุรกิจโรงแรมในตลาดและธุรกิจบริ การทีพักประเภทอืนทีเพิม
มากขึ 3น อาทิ ห้ องพักรายวัน เซอร์ วิส อพาร์ ทเม้ นท์ โรงแรมทีไม่ได้ จดทะเบียนตามกฎหมาย ซึงมีต้นทุนในการประกอบ
ธุรกิจทีตํากว่า จึงสามารถสามารถลดราคาการให้ บริ การเพือแข่งขันได้ ส่งผลให้ เกิดภาวะการแข่งขันระหว่างผู้ประกอบการ
ทีรุนแรงมากขึ 3น และนําไปสูจ่ ํานวนรายได้ และอัตราการเข้ าพักของธุรกิจโรงแรมทีลดลง โดยเฉพาะโรงแรม 3 - 4 ดาว และ
โรงแรมขนาดเล็กซึงมีขีดความสามารถในการแข่งขันทีจํากัด
สําหรับในด้ านรายได้ จากการท่องเทียว ในปี 2559 นักท่องเทียวชาวต่างชาติก่อให้ เกิดรายได้ จากการท่องเทียว
แก่ประเทศไทยรวมทัง้สิ 3น 1.64 ล้ านล้ านบาท ขยายตัวร้ อยละ 12.40 เมือเทียบกับปี 2558 โดยนักท่องเทียวจีนยังคงมี
บทบาทสําคัญต่อการสร้ างรายได้ จากการท่องเทียว โดยสามารถสร้ างรายได้ สงู ถึง 439,287 ล้ านบาท ขยายตัวกว่าร้ อยละ
15.34 เมือเปรี ยบเทียบกับปี 2558 ในขณะที นักท่องเทียวภูมิภาคยุโรปสามารถสร้ างรายได้ สูงถึง 458,304 ล้ านบาท
ขยายตัวกว่าร้ อยละ 12.84 เมือเปรี ยบเทียบกับปี 2558 ซึงเป็ นผลจากการเติบของรายได้ จากนักท่องเทียวยุโรปเกือบทุก
ประเทศ รวมถึงนักท่องเทียว CLMV ทีรายได้ ขยายตัวสูงถึงร้ อยละ 20.66 เมือเปรี ยบเทียบกับปี 2558 การขยายตัวของ
รายได้ จากนักท่องเที ยวต่างชาติ ของปี 2559 ตํ ากว่าอัตราการขยายตัวของรายได้ ในปี 2558 ส่วนหนึงเป็ นผลมาจาก
ค่าใช้ จ่ายต่อหัวของนักท่องเทียวทีลดลงจากปี ก่อนหน้ า มาจากค่าใช้ จ่ายทีมีสดั ส่วนสูงสุดคือค่าห้ องพักทีไม่ได้ เพิมขึ 3น แต่
มีแนวโน้ มลดลง เนืองจากความนิยมในระบบการจองทีพักออนไลน์ ทีเพิมมากขึ 3น การแข่งขันทางด้ านราคาของธุรกิ จ
โรงแรม รวมทัง3 ธุรกิ จทัวร์ ศูนย์ เหรี ยญทียังคงมีอยู่ในช่วงก่อนใช้ มาตรการอย่างจริ งจังของภาครัฐในช่วงปลายปี และ
นักท่องเทียวส่วนใหญ่ใช้ จ่ายอย่างประหยัดมากขึ 3น จากภาวะทางเศรษฐกิจ
ในปี 2559 การท่องเทียวภายในประเทศยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนือง โดยมีจํานวนชาวไทยเทียวไทย รวม
ทัง3 สิน3 148,037,560 คน ขยายตัว ร้ อยละ 6.49 เมื อเปรี ย บเที ย บกับ ปี 2558 และก่ อ ให้ เกิ ด รายได้ จ ากการท่อ งเที ยว
ภายในประเทศ รวมทังสิ
3 3น 869,510 ล้ านบาท ขยายตัวเพิมขึ 3นร้ อยละ 8.27 เมือเปรี ยบเทียบกับปี 2558 ซึงส่วนหนึงเป็ น
ผลมาจากการส่งเสริ มการท่องเทียวจากโครงการต่าง ๆ การได้ รับการสนับสนุนจากภาครัฐ อาทิ การท่องเทียวในประเทศ
มาหักลดหย่อนภาษี เงินได้ บคุ คลธรรมดาในช่วงต้ นปี 15,000 บาท และในช่วงปลายปี อีก 15,000 บาท มาตรการช้ อปช่วย
ชาติ การต่อ อายุมาตรการลดหย่อนภาษี และการเพิ มวัน หยุด อย่างไรก็ ต าม อัต ราการขยายตัวของรายได้ จากการ
ท่องเทียวภายในประเทศของปี 2559 ตํากว่าอัตราการขยายตัวของรายได้ ในปี 2558 ส่วนหนึงเป็ นผลมาจากค่าใช้ จ่ายต่อ
หัวของนักท่องเทียวทีลดลงจากปี ก่อนหน้ า ซึงส่วนหนึงมาจากค่าใช้ จ่ายทีมีสดั ส่วนสูงสุดคือค่าห้ องพักทีไม่ได้ เพิมขึ 3น แต่มี
แนวโน้ มลดลง จากภาวะความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจ
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แนวโน้ มในอนาคต

คาดว่าจํานวนนักท่องเทียวต่างชาติทีมาท่องเทียวในประเทศไทยจะยังมีการขยายตัวอย่างต่อเนืองในช่วงปี
2560 - 2561 ในขณะทีจํานวนนักท่องเทียวไทยจะเพิมขึ 3นไม่มากนัก ในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ซึงจะหนุนให้ อตั ราการเข้ า
พักในโรงแรมปรับสูงขึ 3นสูร่ ะดับร้ อยละ 63 – 65 โดยที:
- จํานวนนักท่องเทียวจีนจะยังเป็ นแรงขับเคลือนทีสําคัญของภาคการท่องเทียวไทย ซึงคาดว่านักท่องเทียวจีน
จะยังคงหลังไหลเข้ ามาท่องเทียวในไทยอย่างต่อเนือง โดยเศรษฐกิจจีนทีมีแนวโน้ มชะลอตัวลง จะส่งผลให้
จํานวนนักท่องเทียวจีนทีเดินทางระยะไกล (ใช้ จ่ายสูง) หันมาสนใจท่องเทียวในภูมิภาคเดียวกันมากขึน3
ขณะทีนักท่องเทียวยุโรปมีแนวโน้ มกระเตื 3องขึ 3นตามภาวะเศรษฐกิจทีค่อย ๆ ฟื น3 ตัว ส่วนนักท่องเทียวจาก
อาเซียนมีแนวโน้ มขยายตัวอย่างต่อเนือง โดยส่วนหนึงมาจากการเปิ ดตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(AEC)
- นักท่องเทียวกลุม่ MICE (Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions) จะมีการเติบโตทีดี โดยใน
ปั จจุบนั ไทยเป็ น MICE Destination ทีสําคัญแห่งหนึงของเอเชีย ทังนี
3 3 โรงแรมทีรับนักท่องเทียวกลุ่ม MICE
จะสามารถเพิมรายได้ ทังจากค่
3
าห้ องพัก การเช่าห้ องประชุม รวมทังรายได้
3
ค่าอาหารและเครื องดืมจากการ
จัดเลี 3ยง เนืองจากนักท่องเทียว MICE จะมีคา่ ใช้ จ่ายมากกว่านักท่องเทียวทัวไป
- จํานวนนักท่องเทียวไทยมีแนวโน้ มจะเพิมขึน3 โดยได้ รับอานิสงส์จากมาตรการกระตุ้น การท่องเทียวจาก
ภาครัฐ ซึงรวมถึงมาตรการลดหย่อนภาษี (ค่าทีพักและค่าใช้ จา่ ยต่าง ๆ ทีเกียวเนืองกับการเดินทางท่องเทียว)
รวมทังราคานํ
3
3ามันทียังอยูใ่ นระดับตํา
- จํานวนห้ องพักจะมีการขยายตัวชะลอลง ซึงจะส่งผลให้ ปัญหาจํานวนห้ องพักล้ นในบางพื 3นทีคลีคลายลงบ้ าง
โดยพิจารณาจากจํานวนการขอใบอนุญาตก่อสร้ างโรงแรมทีลดลงเมือเทียบกับช่วง 5-10 ปี ก่อนหน้ า โดย
ส่วนใหญ่ จะเป็ นการขยายโรงแรมระดับ 3-4 ดาวและ budget hotel ของผู้ประกอบการรายใหญ่ ในพืน3 ที
ศูนย์กลางภูมิภาค แหล่งท่องเทียวอืน ๆ และเมืองชายแดนทีคาดว่าจะได้ รับประโยชน์จากการเปิ ด AEC ซึง
เมือพิจารณากับจํานวนนักท่องเทียวทีมีแนวโน้ มเติบโตดี น่าจะมีผลให้ อตั ราเข้ าพักปรับเพิมขึ 3น
- การเข้ ามาแข่งขันของสินค้ าทดแทนจะกดดัน รายได้ ของผู้ป ระกอบการธุรกิ จ โรงแรม อาทิ อพาร์ ต เมนต์
เซอร์ วิส อพาร์ ตเมนต์ และคอนโดมิเนียม ซึงยังคงเป็ นปั ญ หากดดันรายได้ ของผู้ประกอบการ โดยเฉพาะ
ผู้ประกอบการโรงแรมขนาดเล็ก เนืองจากต้ องใช้ กลยุทธ์ ด้านราคาเพือดึงดูดลูกค้ า อย่างไรก็ตาม ความผัน
ผวนของภาวะเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก รวมทังปั
3 ญหาการเมืองในประเทศทีอาจมีแนวโน้ มยืดเยื 3อ อาจ
เป็ นปั จจัยฉุดรัง3 การเติ บโตของภาคการท่องเที ยวไทยให้ ไม่เป็ นตามคาด และมีผลกระทบต่อเนื องถึงผล
ประกอบการของธุรกิจโรงแรมและธุรกิจท่องเทียว
7.3.3

สถานการณ์ ของอุตสาหกรรมการท่ องเที+ยวและโรงแรมของเมืองพัทยาและแนวโน้ ม

พัท ยา หรื อ เมื อ งพัท ยา ซึ งอยู่ในเขตจัง หวัด ชลบุรี จัด เป็ นเมื อ งท่อ งเที ยวนานาชาติ ที มี ชื อเสี ย งระดับ โลก
โดยเฉพาะหาดทรายทีทอดยาวไปตามแนวชายฝั งทะเลจัดได้ วา่ มีความสวยงามอีกแห่งของประเทศไทย โดยพัทยาอยูห่ า่ ง
ส่วนที 2 หน้ า 7 - 10

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
จากกรุ งเทพมหานครไปทางตะวันออกเฉียงใต้ ประมาณ 140 กิโลเมตร และตังอยู
3 ่บนฝั งทะเลทางทิศตะวันออกของอ่าว
ไทย พัทยาแบ่งพื 3นทีออกเป็ น 4 ส่วน ได้ แก่ พัทยาเหนือ พัทยากลาง พัทยาใต้ และหาดจอมเทียนซึงตังอยู
3 ท่ างทิศใต้ และอยู่
หางจากตัวเมืองพัทยาประมาณ 4 กิโลเมตร และสามารถเดินทางไปยังทางใต้ ของระยอง เนืองจากพัทยามีการพัฒนา
อย่างต่อเนืองและจํานวนนักท่องเทียวทังชาวไทยและต่
3
างประเทศทีมีจํานวนเพิมมากขึ 3น รัฐบาลจึงได้ จดั ตังพั
3 ทยาให้ เป็ น
เขตปกครองพิเศษเขตหนึงทีตังตามพระราชบั
3
ญญัติระเบียบบริ หารราชการเมืองพัทยา ในปี 2519 และรัฐบาลประกาศใช้
พระราชบัญญัติเมืองพัทยาในปี 2521 (เทียบเท่าเทศบาลนคร) พัทยาเป็ นสถานทีท่องเทียวชายทะเลยอดนิยมอีกแห่งหนึง
ตังแต่
3 อดีตจวบจนปั จจุบนั โดยพัทยามีแหล่งช้ อปปิ ง3 และเป็ นศูนย์รวมแหล่งบันเทิงยามคําคืนมากกว่า 300 แห่ง โรงแรม รี
สอร์ ท พร้ อมสิงอํานวยความสะดวกครบครัน อีกทังยั
3 งมีร้านอาหาร ภัตตาคาร และบาร์ นอกจากนี 3 ยังมีกิจกรรมของกีฬา
ทังทางนํ
3
3าและทางบก รวมทังกิ
3 จกรรมสันทนาการต่าง เช่น ชายหาด สนามกอล์ฟ สนามเทนนิส โรงยิม ฟิ สเนสทีมีอปุ กรณ์
ออกกําลังกายครบครันและมวยไทย พัทยาจึงมีกิจกรรมต่าง ๆ ให้ นกั ท่องเทียวได้ เลือกทํามากมายตลอดทังวั
3 นทีทําให้
นักท่องเทียวให้ ความสนใจมาท่องเทียวในเมืองพัทยากันมาก
ในปี 2559 ทีผ่านมา ภาพรวมการท่องเทียวในพัทยามีแนวโน้ มฟื น3 ตัวมากขึ 3น จากจํานวนนักท่องเทียวชาวรัสเซีย
ทีฟื น3 ตัวจากจุดตําสุดในปี 2558 รวมถึงตลาดใหม่ ๆ เช่น จีน อินเดีย ซึงมีแนวโน้ มเติบโตดีเช่นกัน ส่วนแนวโน้ มการเปิ ด
โรงแรมใหม่ในช่วง 1-2 ปี ข้ างหน้ า จะยังจํากัดเนืองจากจํานวนห้ องพักยังอยูใ่ นระดับทีสูง อัตราการเข้ าพักโรงแรมในพัทยา
มีแนวโน้ มจะกลับ มาเติบ โตดี แต่ราคาค่าห้ องพัก ยังทรงตัว และโอกาสขยายตัวของโรงแรมในพัท ยายังจํ ากัด แม้ ว่า
นักท่องเทียวรัสเซียจะเริ มกลับเข้ ามาท่องเทียวในเมืองพัทยามากขึ 3น แต่กําลังซื 3อของนักท่องเทียวชาวรัสเซียยังไม่ฟืน3 ตัว
ชัดเจนนัก เนืองจากทิศทางราคานํ 3ามันทีกลับมาเติบโตอย่างช้ า ๆ และอาจต้ องใช้ เวลาอีก 2-3 ปี ในการฟื น3 ตัวอย่างเต็มที
ทังในด้
3 านจํานวนและกําลังซื 3อ ทางด้ านแนวโน้ มราคาห้ องพักจะยังทรงตัว จากการแข่งขันของโรงแรมระดับกลาง-ล่างทียัง
รุนแรง เนืองจากฐานลูกค้ าในตลาดพัทยาส่วนใหญ่เป็ นตลาดระดับล่าง ซึงเป็ นข้ อจํากัดในการเพิมราคาห้ องพัก อีกทัง้
จํานวนคอนโดมิเนียมปล่อยเช่ารายวันทีมีแนวโน้ มเพิมขึ 3น จะยังกดดันโรงแรมอีกด้ านหนึง
ตารางแสดงอัตราการเข้ าพักและจํานวนห้ องพักของโรงแรมในพัทยา ปี 2555 – 2559
ปี
2555
2556
2557
2558
2559
ที+มา: การท่องเทียวแห่งประเทศไทย

อัตราการเข้ าพัก
70%
72%
70%
75%
76%

สําหรับอุปทานของโรงแรมในเมืองพัทยา ทางด้ านจํานวนห้ องพักจดทะเบียนทีคาดว่าจะสร้ างเสร็ จแบ่งตามเกรด
สําหรับปี 2560 มีทงสิ
ั 3 3น 700 ห้ อง โดยแบ่งเป็ นโรงแรม 4 ดาวประมาณ 460 ห้ อง และโรงแรม 3 ดาวประมาณ 240 ห้ อง
สําหรับปี 2561 คาดว่าจะมีทงสิ
ั 3 3น 300 ห้ อง โดยทังหมดเป็
3
นโรงแรมระดับ 5 ดาว

ส่วนที 2 หน้ า 7 - 11
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8.

โครงสร้ างผู้ถอื หน่ วยทรัสต์

โครงสร้ างผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม CPNRF ณ วันที 16 สิงหาคม 2560 และโครงสร้ างผู้ถือหน่วยทรัสต์
ของกองทรัสต์ CPNREIT หลังการแปลงสภาพจากกองทุนรวม CPNRF เป็ นกองทรัสต์ CPNREIT เป็ นดังนี ;

ลําดับ

ผู้ถอื หน่ วย

กองทุนรวม CPNRF

กองทรัสต์ CPNREIT

(ก่ อนการแปลงสภาพ)

(หลังการแปลงสภาพ)

จํานวนหน่ วย
1.

บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)

2.

ร้ อยละ

จํานวนหน่ วย ร้ อยละ

590,521,686

26.69

590,521,686

26.69

ธนาคารออมสิน

68,004,833

3.07

68,004,833

3.07

3.

MRS.ARUNEE CHAN

55,645,800

2.52

55,645,800

2.52

4.

HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD

42,170,010

1.91

42,170,010

1.91

5.

บริ ษัท กรุงเทพประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)

37,367,952

1.69

37,367,952

1.69

6.

GIC PRIVATE LIMITED

37,304,437

1.69

37,304,437

1.69

7.

บริ ษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

34,200,020

1.55

34,200,020

1.55

8.

บริ ษัท ไทยประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)

33,491,100

1.51

33,491,100

1.51

9.

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

33,261,756

1.50

33,261,756

1.50

10. กองทุนเปิ ดทหารไทย พร็ อพเพอร์ ตี ; อินคัม พลัส

28,308,100

1.28

28,308,100

1.28

11. AIA TH-EQ3-P

27,420,802

1.24

27,420,802

1.24

12. CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE
LTD-S.A PBG CLIENTS SG

25,600,000

1.16

25,600,000

1.16

13. MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL
PLC

24,337,158

1.10

24,337,158

1.10

14. กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี พร็ อพเพอร์ ตี ;เวลท์ ฟั นด์

23,211,601

1.05

23,211,601

1.05

15. กองทุนเปิ ดเค พร็ อพเพอร์ ตี ; เซคเตอร์

22,683,300

1.03

22,683,300

1.03

16. กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี พร็ อพเพอร์ ตี ; ดิวิเดนด์ ฟั นด์

18,852,107

0.85

18,852,107

0.85

17. บริ ษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)

18,316,100

0.83

18,316,100

0.83

ส่วนที 2 หน้ า 8 - 1
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ลําดับ

ผู้ถอื หน่ วย

กองทุนรวม CPNRF

กองทรัสต์ CPNREIT

(ก่ อนการแปลงสภาพ)

(หลังการแปลงสภาพ)

จํานวนหน่ วย

ร้ อยละ

จํานวนหน่ วย ร้ อยละ

18. บริ ษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จํากัด
(มหาชน)

18,000,000

0.81

18,000,000

0.81

19. HSBC BANK PLC-SCHRODER ORIENTAL
INCOME FUND LIMITED

17,597,209

0.80

17,597,209

0.80

20. THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES)
LIMITED

17,495,735

0.79

17,495,735

0.79

21

CIMB-Principal Property Income Fund

15,665,775

0.71

15,665,775

0.71

22. กองทุนเปิ ด แอล เอช พร็ อพเพอร์ ตี ; พลัส I

15,193,600

0.69

15,193,600

0.69

23. บริ ษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

14,803,697

0.67

14,803,697

0.67

24. กองทุนเปิ ดวรรณ พร็ อพเพอร์ ตี ; พลัส ฟั นด์

14,008,138

0.63

14,008,138

0.63

25. มหาวิทยาลัยมหิดล

12,871,976

0.58

12,871,976

0.58

966,143,808

43.67

966,143,808

43.67

100.00 2,212,476,700

100.00

26. ผู้ถือหน่วยอืนๆของกองทุนรวม CPNRF
รวม
หมายเหตุ:

2,212,476,700

โครงสร้ างผู้ถือหน่วยของกองทรัสต์ CPNREIT ตามทีแสดงไว้ ข้างต้ น จัดทําขึ ;นโดยใช้ อตั ราการแปลงสภาพ (conversion ratio)
ที 1:1 โดยในการลงทุนในทรัพย์สินทีจะลงทุนเพิมเติมครัง; ที 1 กองทรัสต์ CPNREIT ไม่ได้ มีการออกหน่วยทรัสต์เพิมเติม แต่
อย่างใด แต่ใช้ เงินกู้จากสถาบันการเงินทังจํ
; านวน

ส่วนที 2 หน้ า 8 - 2

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
9.

กระบวนการแปลงสภาพและการดําเนินงานของกองทรัสต์ CPNREIT

9.1

เหตุผลในการแปลงสภาพกองทุนรวมเป็ นกองทรัสต์

บริ ษัทจัดการและ CPN ในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ของกองทุนรวม CPNRF ได้ เล็งเห็นถึงประโยชน์ต่อผู้
ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม CPNRF โดยรวม จึงมีความประสงค์ทีจะแปลงสภาพกองทุนรวม CPNRF เป็ นกองทรัสต์
CPNREIT และลงทุนเพิมเติมในทรัพย์สินทีจะลงทุนเพิมเติมครัง= ที 1 เนืองจากกองทุนรวม CPNRF ไม่สามารถดําเนินการ
เพิมเงินทุนเพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์เพิมเติมได้ ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลัก ทรั พ ย์ ที สน. 25/2552 เรื อง หลัก เกณฑ์ เงื อนไข และวิ ธีก ารจัด ตัง= และจัด การกองทุน รวมอสังหาริ ม ทรั พ ย์ ซึ ง
กําหนดให้ ต้องดําเนินการยืนคําขอความเห็นชอบเพิมเงินทุนเพือลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์เพิมเติม ต่อสํานักงาน ก.ล.ต.
ภายในวันที 31 ธันวาคม 2556 ประกอบกับการทีสิทธิประโยชน์ทางภาษี ของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม CPNRF ซึง
จะได้ รั บ ยกเว้ น ภาษี เ งิ น ได้ และสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ท างภาษี ของกองทุ น รวมอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ซึ งจะได้ รั บ การยกเว้ น
ภาษี มลู ค่าเพิม ภาษี ธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ อันเนืองมาจากการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์เป็ นทรัสต์
เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ รวมทังสิ
= ทธิประโยชน์เกียวกับค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกียวกับ
อสังหาริ มทรัพย์อนั เนืองมาจากการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์เป็ นทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ จะ
สิ =นสุดภายในวันที 31 ธันวาคม 2560
ในการนี = ซีพีเอ็น รี ท แมเนจเมนท์ ได้ เสนอแผนการแปลงสภาพกองทุนรวม CPNRF เป็ นกองทรัสต์ CPNREIT
และการลงทุนในทรัพย์สินทีจะลงทุนเพิมเติมครัง= ที 1 ต่อบริ ษัทจัดการ เพือให้ กองทรัสต์ CPNREIT สามารถขยายการ
ลงทุนในทรัพย์สินทีมีคณ
ุ ภาพ อันจะเป็ นการสานต่อนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม CPNRF ทังนี
= = ซีพีเอ็น รี ท แมเนจ
เมนท์อยูร่ ะหว่างการยืนคําขอความเห็นชอบเป็ นผู้จดั การกองทรัสต์ตอ่ สํานักงาน ก.ล.ต. โดยจะเข้ าเป็ นผู้จดั การกองทรัสต์
เมือมีการก่อตังกองทรั
=
สต์ CPNREIT แล้ ว
9.2

แผนการแปลงสภาพกองทุนรวม

ตามแผนการแปลงสภาพกองทุนรวม CPNRF เป็ นกองทรัสต์ CPNREIT นัน= กองทรัสต์ CPNREIT จะก่อตังขึ
= =น
ด้ วยผลของสัญญาก่อตังทรั
= สต์ และสมบูรณ์เมือผู้ก่อตังทรั
= สต์ได้ ก่อสิทธิและหน้ าทีในทางทรัพย์สนิ ให้ แก่ทรัสตี ด้ วยการเข้ า
ทําสัญญาทีมีข้อผูกพันว่าผู้ก่อตังทรั
= สต์จะดําเนินการเพือให้ ได้ มาซึงทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม CPNRF ทีแปลงสภาพ โดย
แลกกับ การที กองทรัส ต์ CPNREIT จะจํ าหน่ายหน่ว ยทรัส ต์ ที ออกใหม่ ให้ แ ก่ ก องทุน รวม CPNRF และเมื อกองทรั ส ต์
CPNREIT ได้ ก่ อ ตัง= ขึ น= แล้ ว กองทรั ส ต์ CPNREIT จะรั บ โอนทรั พ ย์ สิ น และภาระของกองทุ น รวม CPNRF ซึ งรวมถึ ง
อสังหาริ มทรัพย์และสังหาริ มทรัพย์ทีใช้ ในการประกอบกิจการของทรัพย์สินทีอยู่ภายใต้ กองทุนรวม CPNRF (อันได้ แก่
โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ นเกล้ า และโครงการ
เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต)
หลังจากการโอนทรัพย์สนิ และภาระของกองทุนรวม CPNRF ดังกล่าว บริ ษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวม
CPNRF และชําระบัญชี โดยในขันตอนการชํ
=
าระบัญชี ผู้ชําระบัญชีจะแบ่งหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ CPNREIT ทีกองทุน
รวม CPNRF ได้ มาจากการแปลงสภาพ ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทีมีชือปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันทีกําหนด
สิทธิในการสับเปลียนหน่วยลงทุนกับหน่วยทรัสต์
ส่วนที 2 หน้ า 9 - 1

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
นอกจากนี = ผู้ก่อตังทรั
= สต์ต้องดําเนินการเพือให้ หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ CPNREIT ทีออกและเสนอขายให้ แก่
กองทุนรวม CPNRF เพือแลกเปลียนกับทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวม CPNRF เข้ าเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนแทน
หน่วยลงทุนของกองทุนรวม CPNRF ซึงจะถูกเพิกถอนจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยจะดําเนินการดังกล่าวให้
แล้ วเสร็ จภายใน 15 วันทําการนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่วยทรัสต์
9.3

แผนการลงทุนในทรัพย์ สนิ เพิ,มเติมครัง. ที, 1

เพือประโยชน์แก่ผ้ ถู ือหน่วย ซีพีเอ็น รี ท แมเนจเมนท์ได้ เสนอแผนการลงทุนในทรัพย์สนิ ทีจะลงทุนเพิมเติมครัง= ที
1 ซึงผู้ก่อตังทรั
= สต์จะพิจารณาลงทุนในทรัพย์สินทีจะลงทุนเพิมเติมครัง= ที 1 ในช่วงเวลาเดียวกับหรื อหลังจากการแปลง
สภาพกองทุนรวม CPNRF เป็ นกองทรัสต์ CPNREIT โดยใช้ เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินทังจํ
= านวน
9.4

กระบวนการแปลงสภาพ การเลิกกองทุนรวม การชําระบัญ ชี และการลงทุนในทรั พย์ สินที,จะลงทุ น
เพิ,มเติมครัง. ที, 1 (Conversion Timeline)

ผู้ก่อตังทรั
= สต์ มีความประสงค์ ทีจะดําเนินการแปลงสภาพกองทุนรวม CPNRF เป็ นกองทรัสต์ CPNREIT และ
ลงทุนในทรัพย์ สินทีจะลงทุนเพิมเติมครัง= ที 1 ในช่วงเวลาเดียวกัน แต่เนืองจากการดําเนินการดังกล่าวขึ =นอยู่กับปั จจัย
หลายประการ ทําให้ ผ้ กู ่อตังทรั
= สต์อาจพิจารณาดําเนินการแปลงสภาพกองทุนรวม CPNRF เป็ นกองทรัสต์ CPNREIT ให้
เสร็ จสิ =นภายในปี พ.ศ. 2560 ก่อน เพือให้ กองทุนรวม CPNRF และผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม CPNRF ได้ รับสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี จากการแปลงสภาพกองทุนรวม CPNRF เป็ นกองทรัสต์ CPNREIT ทีจะต้ องมีการดําเนินการให้ แล้ ว
เสร็ จตังแต่
= วนั ที 1 มกราคม ถึงวันที 31 ธันวาคม 2560 แล้ วจึงจะพิจารณาดําเนินการลงทุนในทรัพย์สนิ ทีจะลงทุนเพิมเติม
ครัง= ที 1 ในภายหลัง
ทังนี
= = ภายหลังจากทีผู้ก่อตังทรั
= สต์ได้ รับอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. ให้ เสนอขายหน่วยทรัสต์ทีออกใหม่เพือการ
แปลงสภาพแล้ ว บริ ษั ท จัด การ ผู้ก่ อ ตัง= ทรั ส ต์ แ ละผู้ชํ า ระบัญ ชี จะดํ า เนิ น การแปลงสภาพกองทุน รวม CPNRF เป็ น
กองทรัสต์ CPNREIT และลงทุนในทรัพย์ สินทีจะลงทุนเพิ มเติ มครัง= ที 1 โดยมีขนั = ตอนการดํ าเนินการและระยะเวลาที
เกียวข้ องดังนี =

ส่วนที 2 หน้ า 9 - 2

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
ลําดับ

ขัน. ตอนการแปลงสภาพ การเลิกกองทุนรวม CPNRF
การชําระบัญชีและการลงทุนในทรัพย์ สนิ ที,จะลงทุนเพิ,มเติมครัง. ที, 1

ระยะเวลาการดําเนินการโดยประมาณ

1.

ผู้ก่อตังทรั
= สต์จะยืนแบบแสดงรายการข้ อมูลและร่ างหนังสือชี =ชวนเพือการแปลงสภาพที แบบแสดงรายการข้ อมูลและร่างหนังสือชี =ชวนเพือการแปลงสภาพจะมีผลใช้ บงั คับเมือ
แก้ ไขเพิ มเติ ม ครั ง= หลั ง สุ ด ต่ อ สํ า นั ก งาน ก.ล.ต. และนํ า เอกสารนั น= เข้ าสู่ ร ะบบ พ้ นระยะเวลา 14 วันนับแต่วนั ทีทางสํานักงาน ก.ล.ต. ได้ รับแบบแสดงรายการข้ อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์
และร่างหนังสือชี =ชวนทีแก้ ไขเพิมเติมครัง= หลังสุด

2.

บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ูถือหน่วยทราบวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพือ ล่ว งหน้ า ไม่ น้ อ ยกว่า 14 วัน ก่ อ นวัน ปิ ดสมุด ทะเบี ย นพัก การโอนหน่ ว ยลงทุน เพื อ
กําหนดสิทธิ ในการสับเปลียนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม CPNRF กับหน่วยทรัสต์ของ กําหนดสิทธิในการสับเปลียนหน่วยลงทุนกับหน่วยทรัสต์
กองทรัสต์ CPNREIT (Book Closing Date for Swap)

3.

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะขึ =นเครื องหมาย XO-Swap (ซึงหมายความว่าผู้ซื =อหน่วยลงทุนจะ 3 วันทําการก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพือกําหนดสิทธิ ในการ
ไม่ได้ สทิ ธิในการสับเปลียนหน่วยลงทุนเป็ นหน่วยทรัสต์ (Swap))
สับเปลียนหน่วยลงทุนกับหน่วยทรัสต์

4.

บริ ษัทจัดการจะรวบรวมรายชื อผู้ถือหน่วยลงทุนตามมาตรา 225 ของพระราชบัญ ญัติ หลังจากวันทีแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีการปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วย อย่างน้ อย 14 วัน
ลงทุน (Book Closing for Swap)

5.

บริ ษัทจัดการจะขอให้ ตลาดหลักทรัพย์ หยุดพักการซื =อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ล่วงหน้ า 3 วันทําการก่อนวันปิ ดสมุดทะเบี ยนทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื อ
CPNRF (ขอ SP)
กําหนดสิทธิในการสับเปลียนหน่วยลงทุนกับหน่วยทรัสต์

6.

ตลาดหลักทรัพย์จะหยุดพักการซื =อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม CPNRF (ขึ =น SP)

7.

ผู้ก่อตังทรั
= สต์ดําเนินการแปลงสภาพกองทุนรวม CPNRF เป็ นกองทรัสต์ CPNREIT ด้ วย โดยไม่ชกั ช้ า โดยผู้ก่อตังทรั
= สต์คาดว่าจะดําเนินการแปลงสภาพภายในเดือนธันวาคม
การก่อสิทธิและหน้ าทีในทางทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม CPNRF ให้ แก่ทรัสตี
2560

ต่อเนืองไปจนถึงวันทีตลาดหลักทรัพย์ประกาศเพิกถอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
CPNRF และรับหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ CPNREIT เป็ นหลักทรัพย์ จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์

ส่วนที 2 หน้ า 9 - 3

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
ลําดับ

ขัน. ตอนการแปลงสภาพ การเลิกกองทุนรวม CPNRF
การชําระบัญชีและการลงทุนในทรัพย์ สนิ ที,จะลงทุนเพิ,มเติมครัง. ที, 1

ระยะเวลาการดําเนินการโดยประมาณ

8.

บริ ษัทจัดการจะแจ้ งการเลิกกองทุนรวม CPNRF ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ดแู ลผลประโยชน์ ก่อ นการเลิกกองทุน รวม CPNRF เป็ น
ของกองทุนรวม CPNRF ตลาดหลักทรัพย์และสํานักงาน ก.ล.ต.
เวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ

9.

ผู้ก่ อตัง= ทรั สต์ จะขายหน่วยทรั สต์ เพื อการแปลงสภาพให้ แก่ก องทุน รวม CPNRF โดย
บริ ษั ท จั ด การจะโอนทรั พ ย์ สิ น และภาระของกองทุ น รวม CPNRF ไปยั ง กองทรั ส ต์
CPNREIT เพือแลกเปลียนกับหน่วยทรัสต์ทีออกใหม่เพือการแปลงสภาพของกองทรัสต์
CPNREIT
ทังนี
= = ผู้ก่อตังทรั
= สต์ต้องเสนอขายหน่วยทรัสต์ เพือการแปลงสภาพให้ แล้ วเสร็ จภายใน 6
เดือนนับแต่วนั ทีสํานักงาน ก.ล.ต. แจ้ งผลการอนุญาตให้ เสนอขายหน่วยทรัสต์เพือการ
แปลงสภาพ

10.

บริ ษัทจัดการจะเลิกกองทุนรวม CPNRF

11.

ผู้ชําระบัญ ชีจะแบ่งหน่วยทรัสต์ ให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม CPNRF ทีมีชือ
ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันทีกําหนดสิทธิในการสับเปลียนหน่วยลงทุนกับ
หน่วยทรัสต์ โดยผู้ชําระบัญชีจะจัดส่งเอกสารดังนี = ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน

-

ภายในวันทําการถัดจากวันทีมีการโอน
ทรั พ ย์ สิ น และภาระของกองทุ น รวม
CPNRF ไปยังกองทรัสต์ CPNREIT

(1) เอกสารทีแสดงถึงจํานวนหน่วยทรัสต์ทีผู้ถือหน่วยลงทุนได้ รับ
(2) หนังสือชี =ชวนเสนอขายหน่วยทรัสต์ทีรองรับการแปลงสภาพ หรื อเอกสารซึงมีข้อมูล
ทีมีสาระตรงตามสรุปข้ อมูลสําคัญของกองทรัสต์ (Fact Sheet) ทีปรากฏในส่วนที 1
ของแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ทียืนต่อสํานักงาน ก.ล.ต.
ส่วนที 2 หน้ า 9 - 4

โดยไม่ชกั ช้ า

ภายใน 15 วันทําการนับแต่
วันปิ ดการเสนอขายหน่วยทรัสต์
เพือการแปลงสภาพ
(บริ ษัทฯ จะดําเนินการให้ แล้ วเสร็ จ
ภายใน วันที 31 ธันวาคม 2560)

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
ลําดับ

ขัน. ตอนการแปลงสภาพ การเลิกกองทุนรวม CPNRF
การชําระบัญชีและการลงทุนในทรัพย์ สนิ ที,จะลงทุนเพิ,มเติมครัง. ที, 1

ระยะเวลาการดําเนินการโดยประมาณ

12.

ผู้ชําระบัญชี และ/หรื อ บริ ษัทจัดการ จะขอเพิกถอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม CPNRF
จากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

-

13.

ผู้ก่อตังทรั
= สต์จะดําเนินการให้ หน่วยทรัสต์เพือการแปลงสภาพของกองทรัสต์ CPNREIT
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

-

14.

ผู้ชําระบัญชีจะดําเนินการชําระบัญชีทีนอกเหนือจากข้ อ 11. ให้ แล้ วเสร็ จ

15.

ผู้ชําระบัญชีจะยืนคําขอจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมพร้ อมทังจั
= ดส่งรายงาน และผลการ ภายใน 30 วันนับแต่วนั ทีชําระบัญชีแล้ วเสร็ จ
ชําระบัญชีตอ่ สํานักงาน ก.ล.ต.

หมายเหตุ:

ภายใน 90 วันนับแต่วนั เลิกกองทุนรวม CPNRF เว้ นแต่ได้ รับผ่อนผันจากสํานักงาน
ก.ล.ต. ในกรณีทีมีเหตุจําเป็ นและสมควร

เป็ นระยะเวลาประมาณทีบริ ษัทจัดการและผู้ก่อตั =งทรัสต์ได้ คาดการณ์ ไว้ ทั =งนี = ขึ =นอยู่กับระยะเวลาการพิจารณาอนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์เพือการแปลงสภาพ ของสํานักงาน ก.ล.ต. และอาจมีการ
ปรับเปลียนเพือให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศ และ/หรื อ กฎหมายทีเกียวข้ อง (และทีได้ มีการแก้ ไขเพิมเติม)

ทังนี
= = กองทรัสต์ CPNREIT จะลงทุนในทรัพย์สินทีจะลงทุนเพิมเติมครัง= ที 1 ภายหลังจากวันทีกองทรัสต์ CPNREIT รับโอนทรัพย์สนิ จากกองทุนรวม CPNRF ซึงไม่วา่ การลงทุนใน
ทรัพย์สินทีจะลงทุนเพิมเติมครัง= ที 1 จะเกิดขึ =นในช่วงเวลาเดียวกันหรื อหลังการแปลงสภาพ (ทังนี
= = ภายใน 1 ปี นับจากวันทีทีประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม CPNRF มีมติอนุมตั ิการ
ลงทุนในทรัพย์สินทีจะลงทุนเพิมเติมครัง= ที 1) แล้ วก็ตาม จะไม่สง่ ผลกระทบต่อแผนการดําเนินการและขันตอนต่
=
าง ๆ ทีเกียวข้ องกับการแปลงสภาพกองทุนรวม CPNRF เป็ นกองทรัสต์
CPNREIT

ส่วนที 2 หน้ า 9 - 5

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
9.5

สรุ ปสาระสําคัญของสัญญาก่ อตัง. ทรัสต์

คู่สัญญา

1. บริ ษัท ซีพีเอ็น รี ท แมเนจเมนท์ จํากัด ในฐานะผู้ก่อตังทรั
= สต์และผู้จดั การกองทรัสต์
2. บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด ในฐานะทรัสตี

ลักษณะของกองทรัสต์
และกลไกการบริหาร

1. ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท (CPN Retail
Growth Leasehold REIT หรื อ CPNREIT) เป็ นทรัสต์ เพือการลงทุนในสิทธิ การเช่า
อสังหาริ มทรัพย์ตาม พ.ร.บ. ทรัสต์ ซึงเกิดจากการแปลงสภาพจากกองทุนรวมสิทธิ
การเช่ า อสั ง ห าริ ม ท รั พ ย์ CPN รี เท ล โกรท (CPN Retail Growth Leasehold
Property Fund หรื อ CPNRF) และก่อตังขึ
= =นด้ วยผลของสัญญาก่อตังทรั
= สต์ ทังนี
= = การ
ก่อตังกองทรั
=
สต์มีผลสมบูรณ์ เมือผู้ก่อตังทรั
= สต์ได้ ก่อสิทธิและหน้ าทีในทางทรัพย์สิน
ให้ แก่ทรัสตีด้วยการเข้ าทําสัญญาทีมีข้อผูกพันว่าผู้ก่อตังทรั
= สต์จะดําเนินการเพือให้
กองทรัสต์ได้ มาซึงทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ทีแปลงสภาพ
โดยแลกกับการทีกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวจะได้ รับหน่วยทรัสต์ทีออกใหม่
ของกองทรัสต์

2. กองทรัสต์ไม่มีสถานะเป็ นนิติบคุ คล โดยเป็ นกองทรัพย์สินทีอยู่ในชือและอํานาจการ
จัดการของทรัสตี
3. การจัดการกองทรัสต์จะกระทําโดยทรัสตีและผู้จดั การกองทรัสต์ทีได้ รับมอบหมาย
จากทรัสตีซึงได้ รับการแต่งตังตามสั
=
ญ ญาก่อตังทรั
= สต์ โดยมีขอบเขตอํานาจหน้ าที
และความรับผิดชอบตามทีปรากฏในรายการเกี ยวกับอํานาจหน้ าทีของทรัสตีและ
ผู้จดั การกองทรัสต์ ในการนี = ผู้จดั การกองทรัสต์มีอํานาจ หน้ าที และความรับผิดชอบ
หลักทีเกียวข้ องกับการดูแลจัดการกองทรัสต์ ซึงรวมถึงการลงทุนในทรัพย์สนิ หลักของ
กองทรัสต์ และทรัสตีมีอํานาจ หน้ าทีและความรับผิดชอบหลักในการกํากับดูแลการ
ปฏิบตั ิหน้ าทีของผู้จดั การกองทรัสต์ และผู้รับมอบหมายรายอืน (ถ้ ามี) ให้ เป็ นไปตาม
สัญญาก่อตังทรั
= สต์และตามกฎหมายหลักทรัพย์ ตลอดจนการเก็บรักษาทรัพย์สนิ ของ
กองทรัสต์ ทังนี
= = การจัดการลงทุนในทรัพย์สินอืนทีมิใช่ทรัพย์สินหลักจะดําเนินการ
โดยทรั ส ตี โดยจะเป็ นไปตามที ระบุไว้ ในสัญ ญาก่ อ ตัง= ทรั ส ต์ แ ละสัญ ญาอื นใดที
เกียวข้ อง
4. ผู้จดั การกองทรัสต์และทรัสตีจะปฏิบตั ิหน้ าทีในฐานะทีเป็ นผู้ทีมีวิชาชีพซึงได้ รับความ
ไว้ วางใจ ด้ วยความระมั ด ระวัง ซื อสัต ย์ สุจ ริ ต เพื อประโยชน์ ที ดี ที สุด ของผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์ โดยรวม และเป็ นไปตามสัญ ญาก่อตัง= ทรัสต์ และกฎหมายทีเกียวข้ อง
ตลอดจนข้ อผูกพันทีได้ ให้ ไว้ เพิมเติมในเอกสารทีเปิ ดเผยเพือประโยชน์ในการออกและ
เสนอขายหน่วยทรัสต์ให้ แก่ผ้ ลู งทุน (ถ้ ามี) และ/หรื อมติทีประชุมของผู้ถือหน่วยทรัสต์

ส่วนที 2 หน้ า 9 - 6

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
ชื,อ อายุ ประเภท

วัตถุประสงค์ ของ
กองทรัสต์

ชือกองทรัสต์
(ภาษาไทย)

: ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท

ชือกองทรัสต์
(ภาษาอังกฤษ)

: CPN Retail Growth Leasehold REIT

ชือย่อ

: CPNREIT

อายุ

: ไม่มีกําหนดอายุ

ประเภท

: ไม่รับไถ่ถอนหน่วยทรัสต์

กองทรัสต์มีวตั ถุประสงค์ทีจะลงทุนในทรัพย์สนิ หลัก โดยการซื =อ และ/หรื อเช่า และ/หรื อ เช่า
ช่ ว ง และ/หรื อ รั บ โอนสิ ท ธิ ก ารเช่ า และ/หรื อ สิ ท ธิ ก ารเช่ า ช่ ว งทรั พ ย์ สิน หลัก โดยจะนํ า
ทรัพย์สินหลักไปจัดหาประโยชน์ในรู ปของรายได้ ค่าเช่าและค่าบริ การ หรื อรายได้ อืนใดใน
ทํานองเดียวกัน ตลอดจนทําการปรับปรุง เปลียนแปลง พัฒนาศักยภาพ พัฒนา และ/หรื อ
จํ า หน่ า ยทรั พ ย์ สิ น ต่ า ง ๆ เพื อมุ่ ง ก่ อ ให้ เกิ ด รายได้ และผลตอบแทนแก่ ก องทรั ส ต์ เพื อ
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์อย่างต่อเนืองในระยะยาว อีกทังกองทรั
=
สต์มีจุดมุง่ หมายทีจะ
ลงทุนในทรัพย์สนิ เพิมเติมเพือการเติบโตอย่างต่อเนืองของฐานรายได้ ของกองทรัสต์ รวมถึง
การลงทุนในทรัพย์สินอืน และ/หรื อหลักทรัพย์อืน และ/หรื อการหาดอกผลอืนโดยวิธีอืนใด
ตามทีกฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรื อกฎหมายอืนใดทีเกียวข้ องกําหนด
นอกจากนี = กองทรัสต์ยงั ได้ กําหนดวัตถุประสงค์ทีสําคัญไว้ ดงั ต่อไปนี =
1. เพือรองรับการแปลงสภาพจากกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์เป็ นกองทรัสต์
1.1 กองทรัสต์จดั ตังขึ
= =นตาม พ.ร.บ. ทรัสต์ เพือรองรับการแปลงสภาพจากกองทุน
รวมอสังหาริ มทรัพย์เป็ นกองทรัสต์ โดยมีวตั ถุประสงค์ในการออกและเสนอขาย
หน่ ว ยทรั ส ต์ ที ออกใหม่ เพื อแลกกั บ ทรั พ ย์ สิ น และภาระของกองทุ น รวม
อสังหาริ มทรัพ ย์ และนํ าหน่วยทรั สต์ ทีออกใหม่ดังกล่าวเข้ าจดทะเบีย นเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
1.2 ในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ ทีออกใหม่ ผู้ก่อตัง= ทรัสต์จะดําเนินการ
ตามหลักเกณฑ์ วิธีก าร และเงื อนไขทีกํ าหนดไว้ ในกฎหมายหลักทรัพ ย์ และ
ตามทีระบุในแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และหลังจากที
กองทรัสต์ได้ ก่อตังขึ
= =นอย่างสมบูรณ์ตาม พ.ร.บ. ทรัสต์แล้ ว ผู้ก่อตังทรั
= สต์จะเข้ า
เป็ นผู้จดั การกองทรัสต์ ซึงจะดําเนินการยืนคําขอต่อตลาดหลักทรัพย์เพือขอให้
พิจารณารับหน่วยทรัสต์ทีออกใหม่เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนภายใน 15 วันทํา
การนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่วยทรัสต์ทีออกใหม่
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2. เพือลงทุนในทรัพย์สนิ ทีจะลงทุนเพิมเติม ครัง= ที 1
ผู้จดั การกองทรัสต์จะพิจารณาระดมทุนเพือลงทุนในทรัพย์สินทีจะลงทุนเพิมเติม ครัง=
ที 1 โดยการกู้ ยื ม เงิ น ซึ งเงิ น ที ได้ รั บ จากการระดมทุ น ดัง กล่ า วจะโอนเข้ า บั ญ ชี
กองทรัสต์ซึงอยู่ในนามของทรัสตีเพือเก็ บรักษาไว้ และนําไปลงทุนในทรัพย์ สินทีจะ
ลงทุนเพิมเติม ครัง= ที 1 โดยผู้จดั การกองทรัสต์จะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงือนไขทีระบุเพิมเติมในสัญญาก่อตังทรั
= สต์ และตามกฎหมายอืนทีเกียวข้ อง
3. เพื อลงทุน ในทรั พ ย์ สิน หลัก ในอนาคตภายหลังการลงทุน ในทรั พ ย์ สิน ที จะลงทุน
เพิมเติม ครัง= ที 1
3.1 ผู้ จั ด การกองทรั ส ต์ อ าจพิ จ ารณาระดมทุ น โดยการออกและเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ทีออกใหม่ และ/หรื อโดยการกู้ยืมเงิน รวมถึงการออกและเสนอขาย
ตราสารทีมีความหมายหรื อเนื =อหาสาระทีแท้ จริ งเข้ าลักษณะเป็ นการกู้ยืมเงิน
ซึงเงินทีได้ รับจากการระดมทุนดังกล่าวจะโอนเข้ าบัญชีของกองทรัสต์ซึงอยู่ใน
นามของทรัสตีเพือเก็บรักษาไว้ และจะนําไปลงทุนในทรัพย์สินหลักในอนาคต
ทัง= นี = ในกรณี ของการออกและเสนอขายหน่วยทรัส ต์ ทีออกใหม่นนั = ผู้จัด การ
กองทรัสต์จะนําหน่วยทรัสต์ทีออกใหม่ดงั กล่าวเข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
3.2 ในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ทีออกใหม่ หรื อการออกและเสนอขายตรา
สารที มี ค วามหมายหรื อ เนื อ= หาสาระที แท้ จ ริ งเข้ า ลัก ษณะเป็ นการกู้ ยื ม เงิ น
ผู้จดั การกองทรัสต์จะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขทีกําหนดไว้
ในกฎหมายหลักทรัพย์ และตามทีระบุในแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ หรื อแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายตราสารดังกล่าว (ถ้ ามี)
ในแต่ละครัง= อนึง ผู้จดั การกองทรัสต์จะดําเนินการยืนคําขอต่อตลาดหลักทรัพย์
เพือขอให้ พิจารณารับหน่วยทรัสต์ทีออกใหม่เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนภายใน
45 วันนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่วยทรัสต์ทีออกใหม่
วั น ที, ก่ อ ตั . ง ก อ งท รั ส ต์ การก่อตัง= กองทรัสต์มีผลสมบูรณ์ เมือผู้ก่อตัง= ทรัสต์ได้ ก่อสิทธิ และหน้ าทีในทางทรัพย์ สิน
และสัญญาก่ อตัง. ทรั สต์ มี ให้ แ ก่ ท รั ส ตี ด้ ว ยการเข้ า ทํ า สัญ ญาที มี ข้ อ ผูก พัน ว่า ผู้ก่ อ ตัง= ทรั ส ต์ จ ะดํ า เนิ น การเพื อให้
ผลสมบูรณ์
กองทรัสต์ได้ มาซึงทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ทีแปลงสภาพ โดย
แลกกับ การที กองทุน รวมอสังหาริ ม ทรั พ ย์ ดังกล่า วจะได้ รับ หน่ว ยทรั ส ต์ ที ออกใหม่ ข อง
กองทรัสต์
ผู้ถอื หน่ วยทรัสต์

1. การเป็ นผู้ถื อหน่วยทรัส ต์ มิ ได้ ก่อ ให้ เกิ ดนิ ติ ส ัม พันธ์ ในลักษณะของตัวการตัวแทน
ระหว่างผู้ถือหน่วยทรัสต์กบั ทรัสตี และมิได้ ก่อให้ เกิดนิติสมั พันธ์ ในลักษณะของการ
เป็ นหุ้นส่วนหรื อลักษณะอืน ๆ ระหว่างผู้ถือหน่วยทรัสต์ด้วยกัน
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2. การเป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์มิได้ ทําให้ บคุ คลดังกล่าวมีความรับผิดในกรณีทีทรัพย์สนิ ของ
กองทรัสต์ไม่เพียงพอต่อการชําระหนี =ให้ แก่ทรัสตี ผู้จดั การกองทรัสต์ หรื อเจ้ าหนี =ของ
กองทรัสต์ โดยทรัสตี ผู้จดั การกองทรัสต์ และเจ้ าหนี =ของกองทรัสต์จะบังคับชําระหนี =
ได้ จากทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์เท่านัน=
3. ผู้ถือหน่วยทรัสต์มีสทิ ธิเรี ยกให้ กองทรัสต์ชําระประโยชน์ตอบแทนได้ ไม่เกินไปกว่าเงิน
กําไรหลังหักค่าสํารองต่าง ๆ และสิทธิ เรี ยกให้ คืนเงินทุนได้ ไม่เกินไปกว่าจํานวนทุน
ของกองทรัสต์ทีปรับปรุงด้ วยส่วนเกินหรื อส่วนตํากว่ามูลค่าหน่วยทรัสต์ ทังนี
= = ในกรณี
ทีมีการแบ่งชนิดของหน่วยทรัสต์ สิทธิในการรับประโยชน์ตอบแทนหรื อรับคืนเงินทุน
ของผู้ถือหน่วยทรัสต์แต่ละชนิดต้ องเป็ นไปตามข้ อกําหนดของหน่วยทรัสต์ชนิดนัน= ๆ
ด้ วย
4. ไม่วา่ ในกรณีใด มิให้ ตีความสัญญาก่อตังทรั
= สต์ไปในทางทีก่อให้ เกิดผลขัดหรื อแย้ งกับ
ข้ อกําหนดในข้ อ 1 ข้ อ 2 และข้ อ 3 ข้ างต้ น
5. การเป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่ทําให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์มีกรรมสิทธิpหรื อสิทธิเรี ยกร้ องเหนือ
ทรัพย์สินของกองทรัสต์โดยเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียว ไม่ว่าส่วนหนึงส่วนใด และผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ไม่มีสิทธิ เรี ยกร้ องให้ โอนทรัพย์สินของกองทรัสต์ ให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยทรัสต์
โดยผู้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ อ าจมี สิ ท ธิ ติ ด ตามเอาทรั พ ย์ สิ น ของกองทรั ส ต์ คื น จาก
บุคคลภายนอกได้ หากทรัสตี และ/หรื อผู้จดั การกองทรัสต์จดั การกองทรัสต์ไม่เป็ นไป
ตามทีกําหนดในสัญญาก่อตังทรั
= สต์ หรื อตาม พ.ร.บ. ทรัสต์ อันเป็ นผลให้ ทรัพย์สิน
ของกองทรั ส ต์ ถูก จํ า หน่า ยจ่ า ยโอนไปยังบุค คลภายนอก ทัง= นี = ตามหลัก เกณฑ์ ที
พ.ร.บ. ทรัสต์ กําหนด
6. ผู้ถือหน่วยทรัสต์มีสิทธิได้ รับเงินคืนทุน ประโยชน์ตอบแทน หรื อทรัพย์สนิ อืน ๆ ในการ
คืนทุนเมือเลิกกองทรัสต์ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการทีระบุไว้ ในสัญ ญาก่อตังทรั
= สต์
โดยทรัสตีหรื อผู้ทําหน้ าทีแทนทรัสตี หรื อผู้ทีรับมอบหมายจากทรัสตีหรื อผู้ทําหน้ าที
แทนทรัสตี (แล้ วแต่กรณี) จะดําเนินการแจกจ่ายเงินคืนทุน ประโยชน์ตอบแทน หรื อ
ทรัพย์สินอืน ๆ ในการคืนทุนให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยทรัสต์เมือเลิกกองทรัสต์ ทังนี
= = ไม่ว่าใน
กรณี ใด ๆ ผู้ถือหน่วยทรัสต์มีสิทธิ เรี ยกให้ คืนเงินทุนได้ ไม่เกินไปกว่าจํ านวนทุนของ
กองทรัสต์ทีปรับปรุงด้ วยส่วนเกินหรื อส่วนตํากว่ามูลค่าหน่วยทรัสต์
7. ผู้ถือหน่วยทรัสต์มีสิทธิทีจะได้ รับเงินคืนเมือมีการลดทุนชําระแล้ วของกองทรัสต์ตาม
หลักเกณฑ์ทีกําหนดในข้ อ 5 ของสัญญา
8. ผู้ถือหน่วยทรัสต์สามารถนําหน่วยทรัสต์ไปจํานําได้ ตามกฎหมาย และดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการทีทรัสตี และ/หรื อนายทะเบียนหน่วยทรัสต์กําหนด
9. ผู้ถือหน่วยทรัสต์มีสิทธิโอนหน่วยทรัสต์ได้ แต่ทงนี
ั = =จะต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีได้
กําหนดไว้ ในสัญญา
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10. ผู้ถือหน่วยทรัสต์มีสทิ ธิในการเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้
ถือหน่วยทรัสต์ ตามหลักเกณฑ์ทีได้ กําหนดไว้ ในสัญญา
11. ผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่ต้องรับผิดต่อผู้จัดการกองทรัสต์หรื อทรัสตีในการชําระเงินอืนใด
เพิมเติมให้ แก่กองทรัสต์ หลังจากทีได้ ชําระเงินค่าหน่วยทรัสต์ครบถ้ วนแล้ ว และผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ไม่มีความรับผิดอืนใดเพิมเติมอีกสําหรับหน่วยทรัสต์ทีถือนัน=
การลงทุนของกองทรั สต์ การลงทุนของกองทรัสต์ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดในประกาศที ทจ. 49/2555 และ
และนโยบายการลงทุ น ประกาศอืนใดทีเกียวข้ อง และทีได้ มีการแก้ ไขเพิมเติม รวมทังตามที
=
กําหนดในสัญญาก่อตัง=
ของกองทรัสต์
ทรัสต์ โดยกองทรัสต์จะมุง่ เน้ นการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
รวมทังสิ
= ทธิการเช่าช่วงอสังหาริ มทรัพย์ทีมีคณ
ุ ภาพสูง โดยเฉพาะอสังหาริ มทรัพย์ประเภท
ศูน ย์ การค้ า รวมทัง= การลงทุน ในอสังหาริ ม ทรั พ ย์ ป ระเภทอืน ๆ ที มี ความเกี ยวข้ อ งหรื อ
ส่งเสริ มประโยชน์กับอสังหาริ มทรัพย์ประเภทศูนย์การค้ า อาทิ ทรัพย์สินเพือการพาณิ ชย์
อาคารสํานักงาน โรงแรม และเซอร์ วิสอะพาร์ ตเมนต์ เป็ นต้ น เพือเป็ นทรัพย์สินหลักของ
กองทรัสต์ โดยการซื =อ และ/หรื อเช่า และ/หรื อเช่าช่วง และ/หรื อรับโอนสิทธิ การเช่า และ/
หรื อสิทธิการเช่าช่วงทรัพย์สินหลัก และโดยมุ่งเน้ นการจัดหาผลประโยชน์ในรู ปของรายได้
ค่ า เช่ า และค่ า บริ ก าร หรื อ รายได้ อื นใดในทํ า นองเดี ย วกั น ตลอดจนทํ า การปรั บ ปรุ ง
เปลียนแปลง พัฒนาศักยภาพ พัฒนา และ/หรื อจําหน่ายทรัพย์สินต่าง ๆ เพือมุ่งก่อให้ เกิด
รายได้ และผลตอบแทนแก่กองทรัสต์ เพือประโยชน์ ของผู้ถือหน่วยทรัสต์อย่างต่อเนืองใน
ระยะยาว อีกทังกองทรั
=
สต์มีจดุ มุ่งหมายทีจะลงทุนในทรัพย์สนิ เพิมเติมเพือการเติบโตอย่าง
ต่อเนืองของฐานรายได้ ของกองทรัสต์ และเป็ นการกระจายความเสียงผ่านการลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์หลายแห่งในทําเลทีแตกต่างกัน รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สนิ อืน และ/หรื อ
หลักทรัพย์อืน และ/หรื อการหาดอกผลอืนโดยวิธีอืนใดตามทีกฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรื อ
กฎหมายอืนใดทีเกียวข้ องกําหนด
การได้ มาซึ, งทรั พ ย์ สิ น กองทรัสต์จะมีการลงทุนโดยทางตรงและโดยทางอ้ อม โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี =
หลักและอุปกรณ์ (ถ้ ามี)
1. การลงทุนโดยทางตรง ซึงเป็ นการลงทุนในทรัพย์สินหลักจะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี =
1.1 กองทรั ส ต์ จ ะลงทุ น ในอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เพื อได้ มาซึ งกรรมสิ ท ธิp ห รื อ สิ ท ธิ
ครอบครอง ทัง= นี = ในกรณี ทีเป็ นการได้ มาซึงสิทธิ ครอบครองต้ องเป็ นกรณี ใด
กรณีหนึงดังต่อไปนี =
1.1.1 เป็ นการได้ มาซึงอสังหาริ มทรัพย์ทีมีการออก น .ส.3 ก.
1.1.2 เป็ น การได้ ม าซึ งสิ ท ธิ การเช่ า และ/ห รื อสิ ท ธิ การเช่ า ช่ ว งใน
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ที มี ก ารออกตราสารแสดงกรรมสิ ท ธิp ห รื อ สิ ท ธิ
ครอบครองประเภท น.ส. 3 ก. อนึง ในกรณี ทีกองทรัสต์ลงทุนในสิทธิ
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การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ทีมีลกั ษณะเป็ นการเช่าช่วง ผู้จดั การกองทรัสต์
จะต้ อ งจัด ให้ มี ม าตรการป้ องกัน ความเสียงหรื อ การเยี ย วยาความ
เสียหายทีอาจเกิดขึ =นจากการผิดสัญญาเช่า หรื อการไม่สามารถบังคับ
ตามสิทธิในสัญญาเช่า
1.2 อสังหาริ มทรัพย์ทีได้ มาต้ องไม่อยู่ในบังคับแห่งทรัพยสิทธิหรื อมีข้อพิพาทใด ๆ
เว้ นแต่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์และทรัสตีได้ พิจารณาโดยมีความเห็นเป็ นลายลักษณ์
อักษรว่า การอยู่ภายใต้ บงั คับแห่งทรัพยสิทธิหรื อการมีข้อพิพาทนันไม่
= กระทบ
ต่อการหาประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวอย่างมีนยั สําคัญ และเงือนไข
การได้ มาซึงอสังหาริ มทรัพย์นนยั
ั = งเป็ นประโยชน์แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์โดยรวม
1.3 การทําสัญญาเพือให้ ได้ มาซึงอสังหาริ มทรัพย์ต้องไม่มีข้อตกลงหรื อข้ อผูกพันใด
ๆ ทีอาจมีผลให้ กองทรัสต์ไม่สามารถจําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์ในราคายุติธรรม
ขณ ะที มี ก ารจํ า หน่ า ย เช่ น ข้ อตกลงที ให้ สิ ท ธิ แ ก่ คู่ ส ั ญ ญ าในการซื อ=
อสังหาริ ม ทรั พ ย์ ข องกองทรั ส ต์ ได้ ก่ อ นบุค คลอื น โดยมี ก ารกํ า หนดราคาไว้
แน่นอนล่วงหน้ า หรื อ อาจมีผลให้ กองทรัสต์มีหน้ าทีมากกว่าหน้ าทีปกติทีผู้เช่า
พึงมีเมือสัญญาเช่าสิ =นสุดลง เป็ นต้ น
1.4 อสังหาริ มทรัพย์ทีได้ มาต้ องพร้ อมจะนําไปจัดหาประโยชน์คิดเป็ นมูลค่ารวมกัน
ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75 ของมูลค่าหน่วยทรัสต์ ทีขออนุญ าตเสนอขาย รวมทัง=
จํานวนเงินกู้ยืม (ถ้ ามี)
ทั =งนี = กองทรัสต์อาจลงทุนในโครงการที ยังก่อสร้ างไม่แล้ วเสร็ จได้ โดยมูลค่า
ของเงินลงทุนทีจะทําให้ ได้ มาและใช้ พฒ
ั นาอสังหาริ มทรัพย์ ให้ แล้ วเสร็ จเพือ
นํ า ไปจั ด หาประโยชน์ ต้ องไม่ เกิ น ร้ อยละ 10 ของมู ลค่ าทรั พ ย์ สิ น รวมของ
กองทรัสต์ (ภายหลังการเสนอขายหน่วยทรัสต์) และต้ องแสดงได้ ว่าจะมีเงิน ทุน
หมุนเวีย นเพีย งพอเพื อการพัฒ นาดังกล่าว โดยไม่ก ระทบกับ ความอยู่รอด
ของกองทรัสต์ด้วย
1.5 ผู้จัดการกองทรัสต์ ต้องดํ าเนินการให้ มีก ารประเมินมูลค่าอสังหาริ มทรั พย์ ที
ประสงค์จะลงทุน โดยจะต้ องเป็ นการประเมินมูลค่าอย่างเต็มรู ปแบบทีมีการ
ตรวจสอบเอกสารสิทธิ และเป็ นไปเพือวัตถุประสงค์สาธารณะในการเปิ ดเผย
ข้ อมูลต่อผู้ลงทุน เป็ นเวลาไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันยืนคําขออนุญาตเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ โดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ อย่างน้ อย 2 รายทีผู้จดั การกองทรัสต์
และทีปรึ กษาทางการเงินทีร่ วมจัดทําคําขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์ (ถ้ า
มี ) พิ จ ารณาว่า มี ค วามเหมาะสมและสามารถประเมิ น มูล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น ให้
สะท้ อนมูลค่าทีแท้ จริ งได้ อย่างน่าเชือถือเพียงพอ และมีลกั ษณะดังต่อไปนี =

ส่วนที 2 หน้ า 9 - 11
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1.5.1 ต้ องเป็ นผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินทีได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
ก.ล.ต.
1.5.2 ในกรณีทีอสังหาริ มทรัพย์ทีจะลงทุนอยูใ่ นต่างประเทศ ผู้ประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินอาจเป็ นบุคคลทีอยู่ในบัญชีรายชือของบุคคลซึงทางการหรื อ
หน่ว ยงานกํ า กับ ดูแลของประเทศอัน เป็ นที ตัง= ของอสังหาริ ม ทรั พ ย์
กําหนดให้ สามารถทําหน้ าทีประเมินมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์นนั = ๆ ได้
ทัง= นี = ในกรณี ทีไม่ปรากฏบัญ ชี รายชือดังกล่าว ผู้ทีทําหน้ าทีประเมิ น
มูลค่าทรัพย์สนิ ต้ องเข้ าลักษณะใดลักษณะหนึงดังต่อไปนี =
(ก)

เป็ นผู้ประกอบวิชาชีพเกียวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ซึง
มีผลงานเป็ นทียอมรับอย่างแพร่ หลายในประเทศอันเป็ นทีตั =ง
ของอสังหาริ มทรัพย์นนั =

(ข)

เป็ นบุคคลทีมีมาตรฐานการปฏิบตั ิงานและระบบงานในการ
ประเมินมูลค่าทรัพย์สินทีเป็ นสากล

(ค)

เป็ นผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินทีมีเครื อข่ายกว้ างขวางในระดับ
สากล (International Firm)

ทั =งนี = หลักเกณฑ์ในข้ อ 1.5 นี =ไม่ใช้ กบั กรณีทีเป็ นอสังหาริ มทรัพย์ทีรับโอนมา
จากกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ทีแปลงสภาพ และอสังหาริ มทรัพย์นั =นได้ ผ่าน
การประเมิน มูล ค่า โดยชอบตามหลัก เกณฑ์ที กํ า หนดในประกาศที ทจ.
34/2559 แล้ วด้ วย
1.6 อสังหาริ มทรัพย์ทีได้ มาต้ องมีมลู ค่ารวมกันไม่น้อยกว่า 500,000,000 บาท ทังนี
= =
ในกรณี ที จํ า นวนเงิ น ที จะได้ จากการระดมทุน ผ่ า นการออกและเสนอขาย
หน่ ว ยทรั ส ต์ น้ อยกว่า มู ล ค่ า อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ที ประสงค์ จ ะลงทุ น ผู้จัด การ
กองทรั ส ต์ ต้ องแสดงได้ ว่ า มี แ หล่ ง เงิ น ทุ น อื นเพี ย งพอที จะทํ า ให้ ได้ มาซึ ง
อสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว
นอกจากนี = ในการได้ มาซึงทรัพย์สนิ หลักและอุปกรณ์ดงั กล่าว กองทรัสต์จะดําเนินการ
ตามวิธีการทีกําหนดไว้ ในสัญญาก่อตังทรั
= สต์
2. การลงทุนโดยทางอ้ อม ซึงเป็ นการลงทุนในทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ผ่านการถือ
หุ้น ในบริ ษัท ทีจัด ตั =งขึ =นโดยมีว ตั ถุป ระสงค์เพื อดําเนิน การในลัก ษณะเดีย วกัน กับ
กองทรัส ต์ต ามประกาศที ทจ. 49/2555 โดยการลงทุน ดัง กล่า วเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี =
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2.1 กองทรัสต์ต้องถือหุ้นในบริ ษัทดังกล่าวไม่น้อยกว่าร้ อยละ 99 ของจํานวนหุ้น
ทีจํา หน่า ยได้ แ ล้ ว ทั =งหมด และไม่น้ อ ยกว่า ร้ อยละ 99 ของจํานวนสิท ธิ อ อก
เสียงทังหมดของบริ
=
ษัทนัน=
2.2 กองทรัสต์อาจให้ ก้ ูยืมเงินแก่บริ ษัทตามข้ อ 2.1 ผ่านการถือตราสารหนี = หรื อ
การเข้ าทําสัญญาทีมีลกั ษณะเป็ นการให้ ก้ ูยืมเงิน โดยให้ ถือว่าการให้ บริ ษัท
ดังกล่าวกู้ยืมเงินเป็ นการลงทุนในทรัพย์สินหลักโดยทางอ้ อมด้ วย
2.3 ต้ องมีการประเมินมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ทีกองทรัสต์ลงทุนโดยทางอ้ อม ทั =ง
ในชัน= ของกองทรัสต์และในชัน= ของบริ ษัททีกองทรัสต์เป็ นผู้ถือหุ้น ดังนี =
2.3.1 การประเมิน มูล ค่า ในชัน= ของกองทรัส ต์ ให้ เป็ นไปตามหลัก เกณฑ์
ตามที กํ า หนดไว้ ใ นข้ อ 1.5 ข้ า งต้ น โดยให้ คํ า นึง ภาระภาษี ข อง
บริ ษัท ที กองทรัส ต์เป็ นผู้ถือ หุ้น และปั จ จัย อืนที อาจมีผ ลกระทบต่อ
ราคาอสังหาริ มทรัพย์ทีกองทรัสต์ลงทุนโดยทางอ้ อมด้ วย
2.3.2 การประเมิน มูล ค่า ในชั น= ของบริ ษ ัท ที กองทรัส ต์เ ป็ นผู้ ถ ือ หุ้ น ให้
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในข้ อ 1.5 ข้ างต้ น
2.3.3 มีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินอืนทีบริ ษัททีกองทรัสต์เป็ นผู้ถือหุ้นได้
ลงทุนไว้ ตามหลักเกณฑ์ดงั นี =
(ก)

ใช้ มูลค่ายุติธรรมตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการกําหนดมูลค่า
ยุติธรรมของเงินลงทุนทีออกโดยสมาคมบริ ษัทจัดการลงทุน
โดยอนุโลม

(ข)

ในกรณีที หลัก เกณฑ์ต าม (ก) ไม่ร องรับ การกํ า หนดมูล ค่า
ยุต ิธ รรมของทรัพ ย์ส ิน ใด ให้ ใ ช้ ม ูล ค่า ที เป็ นไปตามหลัก
วิชาการอันเป็ นทียอมรับหรื อมาตรฐานสากล

2.3.4 ในกรณีที กองทรัส ต์มีก ารลงทุน ในตราสารหนี =หรื อ สัญ ญาที ถือ เป็ น
การลงทุน โดยทางอ้ อ ม ต้ อ งมีก ารประเมิน มูล ค่า ตราสารหรื อ
สัญญาดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ในข้ อนี =ด้ วย
2.3.5 ผู้จัดการกองทรัสต์แสดงได้ ว่ามีมาตรการหรื อกลไกทีจะทําให้ ทรัสตี
และผู้จัดการกองทรัสต์สามารถดูแ ลและควบคุม ให้ บริ ษัทดังกล่า ว
ดํ า เนิน การให้ เ ป็ นไปในทํ า นองเดีย วกับ หลัก เกณฑ์ที กํ า หนดไว้
สํา หรับ กองทรัสต์ที มีก ารลงทุน ในทรัพ ย์สิน หลัก โดยตรง เว้ น แต่ใ น
กรณีของหลักเกณฑ์เกี ยวกับอัตราส่วนการกู้ยืมเงินตามทีกําหนดไว้
ในสัญญา จะพิจารณาเฉพาะในชัน= ของกองทรัสต์ก็ได้
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3. กองทรัสต์อาจได้ มาซึงทรัพย์สินอืนนอกจากทรัพย์สินหลัก โดยการลงทุนในทรัพย์สิน
อืนทีกองทรัสต์สามารถลงทุนในหรื อมีไว้ ได้ ตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดไว้ ในสัญญา
4. กองทรั ส ต์ ต้ อ งไม่ เข้ าทํ า สัญ ญาการลงทุน ในทรั พ ย์ สิน หลัก กับ บุค คลที มี ล ัก ษณะ
ดัง ต่ อ ไปนี = หากบุค คลนัน= เองหรื อ บุค คลอื นที บุค คลดัง กล่า วควบคุม ได้ จ ะมี ส่ว น
เกียวข้ องกับการบริ หารจัดการกองทรัสต์ เว้ นแต่บคุ คลดังกล่าวเป็ นบริ ษัททีมีห้ นุ เป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ให้ พิจารณาการมีลกั ษณะตามทีกําหนดใน
ข้ อ 4.1.1
4.1 ภายในระยะเวลา 5 ปี ก่อ นวัน ยื นคํ า ขออนุญ าตเสนอขายหน่ว ยทรัส ต์
บุคคลดังกล่าวต้ องไม่มีลกั ษณะดังต่อไปนี =
4.1.1 เคยมีป ระวัติฝ่ าฝื นหลัก เกณฑ์ห รื อ เงื อนไขเกี ยวกับ การเสนอขาย
หลักทรัพย์ในเรื องทีมีนยั สําคัญ
4.1.2 เคยถูก สํานัก งาน ก ล.ต. ปฏิเสธคํา ขออนุญ าตเสนอขายหุ้น ที ออก.
ใหม่ เนื องจากมีเ หตุที มีน ยั สํา คัญ อัน ควรสงสัย เกี ยวกับ กลไกการ
บริ หารจัดการในลักษณะดังต่อไปนี =
(ก)

อาจไม่สามารถปฏิบตั ิต่อ ผู้ถือหุ้นได้ อย่างเป็ นธรรม โดยอาจ
มีการเอื =อประโยชน์ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึง ซึงจะทําให้
ได้ เปรี ย บผู้ถือ หุ้น รายอื นหรื อ ได้ ป ระโยชน์ม ากกว่า ผู้ถือ หุ้ น
รายอืนโดยไม่สมควร

(ข)

อาจไม่ส ามารถรักษาสิท ธิ ข องผู้ถือ หุ้น ได้ โดยทํา ให้ บ ุค คลใด
บุคคลหนึงได้ รับ ประโยชน์ทางการเงินนอกเหนือจากทีพึงได้
ตามปกติ หรื อโดยทําให้ บริ ษัทเสียประโยชน์ทีพึงได้ รับ

4.1.3 เคยถูกสํานักงาน ก.ล.ต. ปฏิเสธคําขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์
ทีออกใหม่ เนื องจากมีเหตุทีทํา ให้ สงสัย เกี ยวกับ การเปิ ดเผยข้ อ มูล
ต่อประชาชนทีไม่ครบถ้ วน ไม่ตรงความเป็ นจริ ง ไม่เพียงพอต่อการ
ตัด สิน ใจลงทุน หรื อ ทํา ให้ ผ้ ูล งทุน สํา คัญ ผิด ซึ งมีล กั ษณะเป็ นการ
ปกปิ ดอําพราง หรื อสร้ างข้ อมูลทีอาจไม่มีอยู่จริ งในรายการหรื อการ
ดําเนินการทีมีนยั สําคัญ
4.1.4 เคยถอนคําขออนุญ าตเสนอขายหลักทรัพย์ทีออกใหม่ โดยไม่มีการ
ชี แ= จงเหตุสงสัย ตามข้ อ 4.1.2 หรื อ ข้ อ 4.1.3 ต่อสํา นักงาน หรื อโดย
มีก ารชี แ= จงแต่ไม่แสดงข้ อ เท็จ จริ ง หรื อ เหตุผ ลอย่างสมเหตุส มผลที
จะหักล้ างข้ อสงสัยตามข้ อ 4.1.2 หรื อข้ อ 4.1.3 นัน=
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4.2 ภายในระยะเวลา10 ปี ก่อ นวัน ยื นคํ า ขออนุญ าตเสนอขายหน่ว ยทรัส ต์
บุค คลดังกล่า วเคยต้ อ งคํา พิพ ากษาถึง ที สุด ให้ ล งโทษในความผิด เกี ยวกับ
ทรัพ ย์ เฉพาะในมูล เหตุเ นื องจากการดํ า เนิน การที มีล กั ษณะหลอกลวง
ฉ้ อโกง หรื อทุจริ ต อัน เป็ นเหตุทีทําให้ เกิดความเสียหายในวงกว้ าง ทั =งนี = ไม่
ว่าตามกฎหมายไทยหรื อกฎหมายต่างประเทศ
4.3 อยู่ร ะหว่า งถูก กล่า วโทษหรื อ ถูก ดํา เนิน คดีใ นความผิด เกี ยวกับ ทรัพ ย์โ ดย
หน่วยงานทีเกี ยวข้ อง เฉพาะในมูลเหตุเนืองจากการดําเนินงานทีมีลกั ษณะ
หลอกลวง ฉ้ อ โกง หรื อ ทุจ ริ ต อัน เป็ นเหตุที ทํ า ให้ เ กิด ความเสีย หายในวง
กว้ าง ทังนี
= = ไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรื อกฎหมายต่างประเทศ
4.4 เป็ นบุคคลทีมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าเป็ นการจัดรูปแบบเพือให้ บคุ คลทีมีลกั ษณะ
ตามข้ อ 4.1 ข้ อ 4.2 หรื อข้ อ 4.3 หลีกเลียงมิให้ สํานักงาน กล.ต. ใช้ หลักเกณฑ์.
การพิจารณาตามข้ อ 4.1 ข้ อ 4.2 หรื อข้ อ 4.3 กับบุคคลทีมีลกั ษณะดังกล่าวนัน=
วิธีการได้ มาซึ,งทรัพย์ สิน ก่อนการได้ มาซึงทรัพย์สนิ หลักแต่ละครัง= ผู้จดั การกองทรัสต์จะดําเนินการดังต่อไปนี =
หลักและอุปกรณ์ (ถ้ ามี)
1. ตรวจสอบหรื อสอบทาน (Due Diligence) ข้ อมูลและสัญ ญาต่าง ๆ ทีเกี ยวข้ องกับ
ทรัพย์สินหลักและอุปกรณ์ (ถ้ ามี) เช่น ข้ อมูลด้ านการเงินและกฏหมาย เป็ นต้ น เพือ
ประกอบการตัดสินใจลงทุนและการเปิ ดเผยข้ อมูลทีถูกต้ อง โดยในกรณีทีเจ้ าของ ผู้ให้
เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่าหรื อผู้โอนสิทธิการเช่าช่วงอสังหาริ มทรัพย์เป็ นบุคคลทีเกียวโยง
กัน กับ ผู้จัด การกองทรั ส ต์ ผู้จัด การกองทรั ส ต์ จ ะจัด ให้ มี ที ปรึ ก ษาทางการเงิ น ให้
ความเห็นเกียวกับการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวด้ วย
1.1 ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ หลักอย่างน้ อยตามทีกําหนดในสัญญาก่อตังทรั
= สต์
1.2 ในกรณี ทีกองทรัสต์จะลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ในลักษณะทีเป็ น
การเช่าช่วง จะต้ องจัดให้ มีมาตรการป้องกันความเสียงหรื อการเยียวยาความ
เสียหายทีอาจเกิดขึ =นจากการผิดสัญญาเช่า หรื อการไม่สามารถบังคับตามสิทธิ
ในสัญญาเช่า
2. การได้ มาซึงทรัพย์สนิ หลักเพิมเติม ต้ องมีเงือนไขต่อไปนี =
2.1 ในด้ านสาระของรายการ เป็ นธุรกรรมทีเข้ าลักษณะดังต่อไปนี =
2.1.1 เป็ นไปตามสัญญาก่อตังทรั
= สต์ฉบับนี =และกฎหมายทีเกียวข้ อง
2.1.2 เป็ นไปเพือประโยชน์ทีดีทีสุดของกองทรัสต์
2.1.3 สมเหตุสมผลและใช้ ราคาทีเป็ นธรรม
2.1.4 ค่าใช้ จ่ายในการเข้ าทําธุรกรรมทีเรี ยกเก็บจากกองทรัสต์ (ถ้ ามี) อยู่ใน
อัตราทีเป็ นธรรมและเหมาะสม
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2.1.5 ผู้ทีมีส่วนได้ เสียเป็ นพิเศษในการเข้ าทําธุรกรรม ไม่มีส่วนร่ วมในการ
ตัดสินใจเข้ าทําธุรกรรมนัน=
2.2 ในด้ านระบบในการอนุมตั ิ ผู้จดั การกองทรัสต์ต้องดําเนินการดังต่อไปนี =
2.2.1 ขอความเห็นชอบจากทรัสตีว่าเป็ นธุรกรรมทีเป็ นไปตามสัญญาก่อตัง=
ทรัสต์และกฎหมายทีเกียวข้ องแล้ ว
2.2.2 ในกรณีทีเป็ นการได้ มาซึงทรัพย์สินหลักทีมีมลู ค่าตังแต่
= ร้อยละ 10 ของ
มู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น รวมของกองทรั ส ต์ ขึ น= ไป ต้ องได้ รั บ อนุ มั ติ จ าก
คณะกรรมการของผู้จดั การกองทรัสต์ด้วย
2.2.3 ในกรณีทีเป็ นการได้ มาซึงทรัพย์สินหลักทีมีมลู ค่าตังแต่
= ร้อยละ 30 ของ
มูล ค่ าทรั พ ย์ สิ น รวมของกองทรั ส ต์ ต้ อ งได้ รั บ มติ ข องที ประชุ ม ผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 ของจํานวนเสียงทังหมด
=
ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ทีมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
การคํานวณมูลค่าของทรัพย์สินหลักในข้ อนี = ให้ คํานวณตามมูลค่าการ
ได้ มาซึงทรัพย์สนิ ทังหมดของแต่
=
ละโครงการทีทําให้ กองทรัสต์พร้ อมจะ
หารายได้ ซึงรวมถึงทรัพย์สนิ ทีเกียวเนืองกับโครงการนันด้
= วย
2.3 กระบวนการขอความเห็ น ชอบจากทรั ส ตี หรื อ การขอมติ ที ประชุ ม ผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์ ผู้จดั การกองทรัสต์และทรัสตีมีหน้ าทีดังต่อไปนี =
2.3.1 ผู้จัดการกองทรัสต์มีหน้ าทีในการจัดเตรี ยมเอกสารขอความเห็นชอบ
หรื อหนังสือเชิญประชุม แล้ วแต่กรณี โดยจะต้ องแสดงความเห็นของ
ตนเกียวกับลักษณะธุรกรรมทีเป็ นไปตามข้ อ 2.1 พร้ อมทังเหตุ
= ผลและ
ข้ อมูลประกอบทีชัดเจน
2.3.2 ทรัสตีมีหน้ าทีในการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เพือให้ ความเห็น
เกียวกับลักษณะของธุรกรรมในประเด็นว่าเป็ นไปตามสัญ ญาก่อตัง=
ทรัสต์และกฎหมายทีเกียวข้ องหรื อไม่
นโยบายการลงทุนใน
ทรัพย์ สินอื,น

1. กองทรัสต์อาจมีการลงทุนในทรัพย์สนิ อืน โดยจะต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี =
1.1 ประเภทของทรัพย์สนิ อืนทีกองทรัสต์จะลงทุน จะต้ องเป็ นไปตามข้ อ 2 และข้ อ 3
ด้ านล่างนี =
1.2 อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สนิ อืนจะต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดไว้ ใน
ประกาศทีเกียวข้ องกับอัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินของกองทุนรวมทัวไปซึง
ออกตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ โดยอนุโลม
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1.3 ในกรณีทีลูกหนี =ตามตราสารทีกองทรัสต์ลงทุนผิดนัดชําระหนี = หรื อมีพฤติการณ์
ว่าจะไม่สามารถชําระหนี =ได้ ผู้จดั การกองทรัสต์จะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ใน
เรื องเดียวกันทีกําหนดไว้ สําหรับกองทุนรวมทัวไปทีออกตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์
โดยอนุโลม
2. ขอบเขตประเภททรัพย์สนิ อืนทีกองทรัสต์จะลงทุน
2.1 พันธบัตรรัฐบาล
2.2 ตัวt เงินคลัง
2.3 พันธบัตรหรื อหุ้นกู้ทีรัฐวิสาหกิจ หรื อนิติบคุ คลทีมีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
= =นเป็ น
ผู้ออก และมีกระทรวงการคลังเป็ นผู้คํ =าประกันต้ นเงินและดอกเบี =ยเต็มจํานวน
แบบไม่มีเงือนไข
2.4 เงินฝากในธนาคาร หรื อบรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยูอ่ าศัย
2.5 บัตรเงินฝากทีธนาคารหรื อบริ ษัทเงินทุนเป็ นผู้ออก โดยไม่มีลกั ษณะของสัญญา
ซื =อขายล่วงหน้ าแฝง
2.6 ตัt ว แลกเงิ น หรื อ ตัt ว สั ญ ญ าใช้ เงิ น ที ธนาคาร บริ ษั ทเงิ น ทุ น หรื อ บริ ษั ท
เครดิ ต ฟองซิ เอร์ เป็ นผู้อ อก ผู้รั บ รอง ผู้รับ อาวัล หรื อ ผู้คํ า= ประกัน โดยไม่ มี
ลักษณะของสัญ ญาซือ= ขายล่วงหน้ าแฝง ทัง= นี = การรั บรอง รับ อาวัล หรื อคํ า=
ประกัน แล้ วแต่กรณี ตามข้ อนี = ต้ องเป็ นการรับรองตลอดไป รับอาวัลทังจํ
= านวน
หรื อคํ =าประกันต้ นเงินและดอกเบี =ยเต็มจํานวนอย่างไม่มีเงือนไข
2.7 หน่วยลงทุนหรื อใบสําคัญแสดงสิทธิ ทีจะซื =อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตรา
สารแห่งหนี = หรื อกองทุนรวมอืนทีมีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งหนี =หรื อเงิน
ฝาก ทังนี
= = ในกรณี ทีเป็ นหน่วยลงทุนของต่างประเทศ ต้ องเป็ นไปตามเงือนไข
ดังต่อไปนี =
2.7.1 เป็ นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศทีอยูภ่ ายใต้ การกํากับดูแล
หลักทรัพย์ทีเป็ นของหน่วยงานกํากับดูแลด้ านหลักทรัพย์และตลาดซื =อ
ขายสมาชิ ก สามั ญ ของ International Organization of Securities
Commissions (IOSCO) หรื อเป็ นห น่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวม
ต่างประเทศทีมีการซือ= ขายในตลาดซือ= ขายหลักทรัพย์ ทีเป็ นสมาชิ ก
ของ World Federation of Exchanges (WFE)
2.7.2 กองทุนรวมต่างประเทศนันมี
= นโยบายการลงทุนในทรัพย์สินประเภท
และชนิดเดียวกับทรัพย์สนิ ทีกองทรัสต์สามารถลงทุนหรื อมีไว้ ได้ และ
2.7.3 กองทุนรวมต่างประเทศนันจั
= ดตังขึ
= =นเพือผู้ลงทุนทัวไป
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2.8 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ หรื อหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์อืน
ทังนี
= = เฉพาะทีจัดตังขึ
= =นตามกฎหมายไทย
2.9 ตราสารของ Real Estate Investment Trust ทีจัดตังตามกฎหมายต่
=
างประเทศ
ไม่ว่ากองทรัสต์นนจะจั
ั = ดตังในรู
= ปบริ ษัท กองทรัสต์ หรื อรูปแบบอืนใด ทังนี
= = ต้ อง
มีลกั ษณะดังต่อไปนี =
2.9.1 Real Estate Investment Trust นันจั
= ดตังขึ
= =นสําหรับผู้ลงทุนทัวไป และ
อยู่ภายใต้ การกํากับดูแลของหน่วยงานทีกํ ากับดูแลด้ านหลักทรัพ ย์
และตลาดซือ= ขายหลักทรัพย์ ทีเป็ นสมาชิ กสามัญ ของ International
Organization of Securities Commissions (IOSCO)
2.9.2 มีวัตถุป ระสงค์ ห ลัก ในการลงทุน ในอสังหาริ ม ทรัพ ย์ หุ้นสามัญ ของ
บริ ษัททีมีรายชืออยู่ในหมวดพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ในตลาดซื =อขาย
หลั ก ทรั พ ย์ ที เป็ นสมาชิ ก ของ World Federation of Exchanges
(WFE) หรื อ หุ้นสามัญ ของบริ ษั ท ที มี ลกั ษณะธุรกิ จเที ยบเคี ยงได้ กับ
หมวดพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
2.9.3 มี ก ารซื อ= ขายในตลาดซื อ= ขายหลัก ทรั พ ย์ ที เป็ นสมาชิ ก ของ World
Federation of Exchanges (WFE) หรื อมีการรับซื =อคืนโดยผู้ออกตรา
สาร
2.10 สัญญาซื =อขายล่วงหน้ า เฉพาะกรณีทีทําสัญญาโดยมีวตั ถุประสงค์เพือป้องกัน
ความเสียงของกองทรัสต์
2.11 ทรัพย์สิน หลักทรัพย์ หรื อตราสารอืนตามทีสํานักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรื อคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
3. การลงทุน ในหุ้น ของนิ ติ บุค คลซึงเป็ นผู้เช่ า และ/หรื อ ผู้เช่ า ช่ วงทรั พ ย์ สิน หลัก ของ
กองทรัสต์
กองทรัสต์สามารถลงทุนในหุ้นของนิติบคุ คลซึงเป็ นผู้เช่า และ/หรื อ ผู้เช่าช่วงทรัพย์สิน
หลักของกองทรัสต์ได้ เมือเป็ นไปตามเงือนไขดังต่อไปนี =
3.1 สัญญาเช่ากําหนดค่าเช่าโดยอ้ างอิงกับผลประกอบการของทรัพย์สินหลักของ
กองทรัสต์ และ
3.2 เป็ นการลงทุนในหุ้นทีให้ สิทธิ พิเศษเพือประโยชน์ในการอนุมตั ิการดําเนินงาน
บางประการของนิติบคุ คล (Golden Share) ตามทีได้ กําหนดไว้ ในข้ อบังคับของ
นิติบคุ คลนัน= ไม่เกิน 1 หุ้น
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การจัดหาผลประโยชน์
ของกองทรัสต์

1. กองทรัสต์สามารถจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินหลักได้ โดยการให้ เช่า การให้ เช่า
ช่วง หรื อการให้ ใช้ หรื อการให้ บริ การในทํานองเดียวกับการให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์
รวมถึ งการให้ บ ริ ก ารทีเกี ยวเนืองกับ การดังกล่าวด้ วย และห้ ามมิให้ ดําเนิน การใน
ลัก ษณะใดที เป็ นการใช้ ก องทรั ส ต์ เพื อประกอบธุ ร กิ จ อื นที กองทรั ส ต์ ไม่ ส ามารถ
ดําเนินการได้ เองโดยตรง เช่น ธุรกิจโรงแรม หรื อธุรกิจโรงพยาบาล เป็ นต้ น
2. กองทรั ส ต์ ส ามารถให้ เช่ า และ/หรื อ ให้ เช่ า ช่ ว งอสังหาริ ม ทรั พ ย์ แ ก่ บุ ค คลที จะนํ า
อสังหาริ มทรัพย์ นนั = ไปประกอบธุรกิ จทีกองทรัสต์ ไม่สามารถดําเนินการได้ เอง เช่น
ธุรกิจโรงแรม หรื อธุรกิจโรงพยาบาล เป็ นต้ น โดยจะต้ องมีข้อตกลงทีให้ กําหนดค่าเช่า
ส่ ว นใหญ่ เป็ นจํ า นวนที แน่ น อนไว้ ล่ ว งหน้ า และหากจะมี ส่ ว นที อ้ างอิ ง กั บ ผล
ประกอบการของผู้เช่า และ/หรื อผู้เช่ าช่วง จํ านวนเงิ น ค่าเช่าสูงสุดที อ้ างอิงกับ ผล
ประกอบการนัน= จะไม่เกินกว่าร้ อยละ 50 ของจํานวนเงินค่าเช่าทีกําหนดไว้ แน่นอน
ล่วงหน้ า
3. กองทรัสต์จะไม่ให้ เช่า และ/หรื อให้ เช่าช่วงอสังหาริ มทรัพย์แก่บุคคลทีมีเหตุอนั ควร
สงสัยว่าจะนําอสังหาริ มทรัพย์นนไปใช้
ั=
ประกอบธุรกิจทีขัดต่อศีลธรรมหรื อไม่ชอบด้ วย
กฎหมาย โดยการให้ เช่าในแต่ละครัง= จะจัดให้ มีข้อตกลงเพือให้ กองทรัสต์สามารถเลิก
สั ญ ญ าเช่ า และ/หรื อ เช่ า ช่ ว งได้ หากปรากฏว่ า ผู้ เช่ า และ/หรื อ ผู้ เช่ า ช่ ว งนํ า
อสังหาริ มทรัพย์ไปใช้ ในการประกอบธุรกิจดังกล่าว
4. ผู้จดั การกองทรัสต์มีหน้ าทีในการดูแลรักษาทรัพย์สินหลักให้ อยู่ในสภาพดีพร้ อมต่อ
การจัดหารายได้ ซึงรวมถึงการจัดให้ มีการประกันภัยทีเพียงพอตลอดระยะเวลาที
กองทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สินหลักด้ วย ซึงการประกันภัยนี =อย่างน้ อยต้ องครอบคลุมถึง
การประกันวินาศภัยทีอาจเกิดขึ =นกับอสังหาริ มทรัพย์ และการประกันภัยความรับผิด
ต่ อ บุ ค คลภายนอกที อาจได้ รั บ ความเสี ย หายจากอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ห รื อ จากการ
ดําเนินการในอสังหาริ มทรัพย์
5. การจัดการกองทรัสต์จะกระทําโดยทรัสตีและผู้จัดการกองทรัสต์ทีได้ รับมอบหมาย
จากทรัสตีซงได้
ึ รับการแต่งตังตามสั
=
ญญาก่อตังทรั
= สต์ โดยมีขอบเขตอํานาจหน้ าทีและ
ความรับผิดชอบตามทีปรากฏในรายการเกียวกับอํานาจหน้ าทีของทรัสตีและผู้จดั การ
กองทรัสต์ตามทีระบุไว้ ในสัญญาก่อตังทรั
= สต์ ในการนี = ผู้จัดการกองทรัสต์มีอํานาจ
หน้ าทีและความรับผิดชอบหลักทีเกียวข้ องกับการดูแลจัดการกองทรัสต์ ซึงรวมถึงการ
ลงทุนในทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ และทรัสตีมีอํานาจหน้ าทีและความรับผิดชอบ
หลักในการกํากับดูแลการปฏิบตั ิหน้ าทีของผู้จัดการกองทรัสต์ และผู้รับมอบหมาย
รายอื น (ถ้ ามี ) ให้ เป็ นไปตามสัญ ญาก่ อ ตัง= ทรั ส ต์ และตามกฎหมายหลัก ทรั พ ย์
ตลอดจนการเก็ บ รัก ษาทรั พ ย์ สินของกองทรัส ต์ และในกรณี ที กองทรั สต์ ล งทุน ใน
ทรั พ ย์ สิ น อื นที มิ ใ ช่ ท รั พ ย์ สิ น หลัก การจั ด การลงทุ น ในทรั พ ย์ สิ น อื นดัง กล่า วจะ
ดําเนินการโดยทรัสตี โดยจะเป็ นไปตามทีระบุไว้ ในสัญญาก่อตังทรั
= สต์ และสัญญาอืน
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ใดที เกี ยวข้ อ ง ทัง= นี = ในกรณี ที ทรั ส ตี มี ค วามประสงค์ จ ะแก้ ไขข้ อ กํ า หนดสิท ธิ แ ละ
เงือนไขใด ๆ ในสัญญาทีเกียวข้ องกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินหลัก ทรัสตี
จะกระทําได้ เมือได้ ตกลงร่ วมกันกับผู้จดั การกองทรัสต์ก่อน และในกรณีทีคู่สญ
ั ญาไม่
สามารถหาข้ อยุติร่วมกันได้ คู่สญ
ั ญาทัง= สองฝ่ ายขอสงวนสิทธิ ทีจะจัดประชุมผู้ถือ
หน่ ว ยทรั ส ต์ เพื อหาข้ อ ยุติ โดยให้ ผู้จัด การกองทรั ส ต์ ดํ า เนิ น การจัด ประชุ ม ผู้ถื อ
หน่วยทรั สต์ ตามวิธีการขอมติ และการประชุมผู้ถือหน่วยทรั สต์ ที ระบุไว้ ในสัญ ญา
ก่อตังทรั
= สต์
การกู้ยมื เงินและก่ อภาระ 1.
ผูกพันใดๆ แก่ ทรัพย์ สนิ
ของกองทรัสต์

กองทรัสต์สามารถกู้ยืมเงินหรื อก่อภาระผูกพันได้ โดยจะต้ องเป็ นการกู้ยืมเงินหรื อก่อ
ภาระผูกพันเพือการบริ หารจัดการกองทรัสต์และทรัพย์สินของกองทรัสต์ ซึงรวมถึง
เพือวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี =
1.1

ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์

1.2

ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์เพิมเติม

1.3

ลงทุนในทรัพย์สนิ อืนใด ตามทีสํานักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/
หรื อ คณะกรรมการกํากับตลาดทุนจะประกาศกําหนดให้ เป็ นทรัพย์สนิ หลัก

1.4

บริ หารจัดการทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์

1.5

ปรับปรุ งหรื อซ่อมแซมอสังหาริ มทรัพย์ ของกองทรัสต์ หรื ออสังหาริ มทรัพย์ ที
กองทรั ส ต์ มี สิท ธิ ก ารเช่าหรื อสิท ธิ ค รอบครองให้ อยู่ในสภาพดี แ ละมี ค วาม
พร้ อมที จะใช้ หาผลประโยชน์ รวมถึ ง การปรั บ ปรุ ง ภาพลั ก ษณ์ ของ
อสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว

1.6

ปรับปรุง ซ่อมแซม หรื อหามาทดแทนซึงสังหาริ มทรัพย์หรื ออุปกรณ์ทีเกียวข้ อง
กับอสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์หรื ออสังหาริ มทรัพย์ทีกองทรัสต์มีสิทธิการ
เช่ า หรื อ สิ ท ธิ ค รอบครองให้ อยู่ ใ นสภาพดี แ ละมี ค วามพร้ อมที จะใช้ หา
ผลประโยชน์

1.7

ต่อเติมหรื อก่อสร้ างอาคารเพิมเติมบนทีดินทีมีอยู่แล้ วซึงเป็ นของกองทรัสต์
หรื อทีกองทรัสต์มีสิทธิการเช่าหรื อสิทธิครอบครองเพือประโยชน์ในการจัดหา
ผลประโยชน์ของกองทรัสต์

1.8

เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของกองทรัสต์

1.9

ชําระหนี =เงินกู้ยืมหรื อภาระผูกพันของกองทรัสต์

1.10 ปรับโครงสร้ างเงินกู้ยืมเพือนําไปชําระหนี =เงินกู้ยืมหรื อภาระผูกพันฉบับเดิม
(Refinance)
1.11 ปรับโครงสร้ างเงินทุนของกองทรัสต์
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1.12 ป้องกันความเสียงทางด้ านอัตราแลกเปลียนเงินตรา และ/หรื อป้องกันความ
เสียงทางด้ านอัตราดอกเบี =ยอันเนืองมาจากการกู้ยืมเงินหรื อออกตราสารหนี =
1.13 เหตุจําเป็ นอืนใดทีผู้จัดการกองทรัสต์เห็นสมควรสําหรับการบริ หารจัดการ
กองทรัสต์
ทังนี
= = ผู้จดั การกองทรัสต์จะกู้ยืมเงินโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของกองทรัสต์และผู้ถือ
หน่วยทรัสต์เป็ นสําคัญ ทังนี
= = ในกรณีทีกองทรัสต์ลงทุนในสิทธิการเช่า และ/หรื อสิทธิ
การเช่าช่วงอสังหาริ มทรัพย์หรื อสังหาริ มทรัพย์ การกู้ยืมเงินเพือวัตถุประสงค์ตามที
กํ า หนดไว้ ในข้ อ 1.5 ข้ อ 1.6 หรื อ ข้ อ 1.7 ข้ างต้ น ผู้จัด การกองทรั ส ต์ ต้ อ งคํ านึง ถึ ง
กําหนดเวลาเช่าทีเหลืออยูต่ ามสัญญาเช่าด้ วย
2. กองทรั ส ต์ สามารถกู้ยืม เงิ น หรื อ ก่ อภาระผูกพัน แก่ ทรั พ ย์ สินของกองทรั ส ต์ ได้ โดย
วิธีการดังต่อไปนี =
2.1

การกู้ยืมเงิน ขอสินเชือ เบิกเงินเกินบัญชีจากนิติบุคคล หรื อสถาบันการเงิน
ทังในประเทศ
=
และ/หรื อ ต่างประเทศ ซึงรวมถึงบริ ษัทประกันภัยซึงจัดตังขึ
= =น
ตามกฎหมายเกี ยวข้ อ งกั บ ประกั น ภัย และกองทรั ส ต์ อ าจพิ จ ารณาให้
หลักประกันในการชําระเงินกู้ยืมดังกล่าวด้ วย นอกจากนี = กองทรัสต์อาจทํา
สัญญาซื =อขายล่วงหน้ า หรื อซื =อขายตราสารอนุพนั ธ์ ทางการเงิน (Derivative
Product) เพือป้องกันความเสียงของกองทรัสต์จากอัตราแลกเปลียน และ/
หรื ออัตราดอกเบี =ยทีเกิดขึ =นจากการกู้ยืมเงินไม่วา่ ทังจํ
= านวนหรื อบางส่วน เช่น
สัญญาแลกเปลียนอัตราแลกเปลียน (Cross Currency Swap) หรื อสัญญา
แลกเปลียนอัตราดอกเบี =ย (Interest Rate Swap) เป็ นต้ น

2.2

กองทรั ส ต์ ส ามารถกู้ ยื ม เงิ น หรื อ ก่ อ ภาระผู ก พั น ใด ๆ แก่ ท รั พ ย์ สิ น ของ
กองทรัสต์ ได้ โดยวิธีใดวิธีหนึงหรื อหลายวิธีร่วมกันในขณะใดขณะหนึง ซึง
หมายความรวมถึงการออกตราสารหรื อการเข้ าทําสัญญาไม่ว่าในรู ปแบบใด
ทีมีความหมายหรื อเนื =อหาสาระทีแท้ จริ งเข้ าลักษณะเป็ นการกู้ยืมเงิน ดังนี =
2.2.1

การกู้ยืมเงิน ขอสินเชือ เบิกเงินเกินบัญชีจากนิติบคุ คล หรื อสถาบัน
การเงิ น ทัง= ในประเทศ และ/หรื อ ต่ า งประเทศ ซึ งรวมถึ ง บริ ษั ท
ประกันภัยซึงจัดตัง= ขึน= ตามกฎหมายเกียวข้ องกับประกันภัย และ
กองทรัสต์อาจพิจารณาให้ หลักประกันในการชําระเงินกู้ยืมดังกล่าว
ด้ วย นอกจากนี = กองทรัสต์อาจทําสัญญาซื =อขายล่วงหน้ า หรื อซื =อ
ขายตราสารอนุพนั ธ์ ทางการเงิน (Derivative Product) เพือป้องกัน
ความเสียงของกองทรั ส ต์ จากอัตราแลกเปลียน และ/หรื อ อัต รา
ดอกเบี =ยทีเกิดขึ =นจากการกู้ยืมเงินไม่ว่าทังจํ
= านวนหรื อบางส่วน เช่น
สัญ ญาแลกเปลี ยนอัต ราแลกเปลี ยน (Cross Currency Swap)
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หรื อสัญญาแลกเปลียนอัตราดอกเบี =ย (Interest Rate Swap) เป็ น
ต้ น หรื อ
2.2.2

การออกตราสาร การออกตราสารหนี = ไม่ว่าระยะสันและระยะยาว
=
เพื อจํ า หน่ า ยให้ แก่ ผ้ ู ลงทุ น ทัง= ประเภทบุ ค คลและสถาบั น ตาม
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. ที
เกียวข้ อง และกองทรัสต์อาจพิจารณาให้ หลักประกันทีเกียวข้ องกับ
การออกตราสารดังกล่าวด้ วย

ผู้จัดการกองทรัสต์จะพิจารณาถึงความจําเป็ นและความเหมาะสมในการกู้ยืมเงิน
เปลียนแปลง หรื อ ก่อภาระผูกพันเหนือทรัพ ย์ สิน ของกองทรัส ต์ เพือประโยชน์ ของ
กองทรัสต์และผู้ถือหน่วยทรัสต์ โดยให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการกู้ยืม
เงิ น หรื อ ก่ อ ภาระผูก พัน ตามที กํ า หนดไว้ ในสัญ ญาก่ อ ตัง= ทรั ส ต์ และกฎหมายที
เกี ยวข้ อ ง โดยไม่ ต้ อ งขอมติ อ นุมัติ จ ากที ประชุม ผู้ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ เท่ า ที ไม่ ขัด กับ
กฎหมายและสัญญาก่อตังทรั
= สต์ อย่างไรก็ดี ในกรณีทีกองทรัสต์นําทรัพย์สนิ หลักของ
กองทรัสต์ไปเป็ นหลักประกันการชําระเงินกู้ยืม ซึงรวมถึงการเพิมวงเงินหลักประกัน
ให้ แ ก่ ผ้ ูให้ ก้ ูรายเดิ ม จากหลัก ประกัน ที มี อ ยู่แ ล้ วตามวิธี การในข้ อ 9.2 นี = ผู้จัด การ
กองทรัสต์จะดําเนินการให้ เป็ นไปตามกฎหมายอืนทีเกียวข้ อง
ทัง= นี = ทรั ส ตี จ ะเป็ นผู้ ลงนามผู ก พั น กองทรั ส ต์ ใ นการเข้ า ทํ า สัญ ญาเพื อกู้ ยื ม เงิ น
เปลียนแปลง หรื อก่อภาระผูกพันเหนือทรัพย์สินของกองทรัสต์ หรื ออาจมอบอํานาจ
ให้ ผ้ ูจัดการกองทรัสต์ ลงนามผูกพันกองทรัสต์ตามสัญญาดังกล่าวแทนได้ ทังนี
= = ใน
กรณีทีทรัสตีมีความประสงค์จะแก้ ไขข้ อกําหนดสิทธิและเงือนไขใด ๆ ทีเกียวข้ องกับ
การกู้ยืมเงิน เปลียนแปลง หรื อก่อภาระผูกพันเหนือทรัพย์สินของกองทรัสต์ดงั กล่าว
ทรั สตี จะกระทํ า ได้ เมื อได้ ต กลงร่ วมกัน กับ ผู้จัด การกองทรั ส ต์ ก่ อ น และในกรณี ที
คู่สญ
ั ญาไม่สามารถหาข้ อยุติร่วมกันได้ คู่สญ
ั ญาทัง= สองฝ่ ายขอสงวนสิทธิ ทีจะจัด
ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เพือหาข้ อยุติ โดยให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ดําเนินการจัดประชุม
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามวิธีการขอมติและการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ทีระบุไว้ ในสัญญา
ก่อตังทรั
= สต์
3. การกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ไม่วา่ กระทําด้ วยวิธีการใด ต้ องไม่มีลกั ษณะ ดังนี =
3.1 มีข้อตกลงและเงือนไขทํานองเดียวกับข้ อกําหนดของหุ้นกู้ทีให้ ไถ่ถอนหุ้นกู้เมือมี
การเลิกบริ ษัท (perpetual bond)
3.2 ให้ สทิ ธิแปลงสภาพเป็ นหุ้น
3.3 มีลกั ษณะของอนุพนั ธ์แฝง เว้ นแต่เป็ นกรณีทีเข้ าลักษณะทีครบถ้ วนดังนี =
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3.3.1 ให้ สิทธิ ลกู หนี =ในการชําระหนี =คืนก่อนกํ าหนด (callable) หรื อให้ สิทธิ
กองทรัสต์ในการเรี ยกให้ ลกู หนี =ชําระหนี =คืนก่อนกําหนด (puttable)
3.3.2 กําหนดดอกเบีย= หรื อผลตอบแทนไว้ อย่างแน่นอนหรื อเป็ นอัตราทีผัน
แปรตามอัตราดอกเบี =ยของสถาบันการเงินหรื ออัตราดอกเบี =ยอืน
3.3.3 ไม่มีการกําหนดเงือนไขการจ่ายดอกเบี =ยหรื อผลตอบแทนทีอ้ างอิงกับ
ปั จจัยอ้ างอิงอืนเพิมเติม
3.4 มีลกั ษณะเป็ นการแปลงสินทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์
4. ในกรณี ทีกองทรัสต์มีการกู้ยืมเงิน ให้ มูลค่าการกู้ยืมไม่เกินอัตราส่วนอย่างใดอย่าง
หนึงดังต่อไปนี = เว้ นแต่การเกินอัตราส่วนดังกล่าวไม่ได้ เกิดจากการกู้ยืมเงินเพิมเติม
4.1 ร้ อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์
4.2. ร้ อยละ 60 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ ในกรณีทีกองทรัสต์มีอนั ดับ
ความน่าเชือถืออยู่ในอันดับทีสามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ซึงเป็ น
อันดับความน่าเชือถือครัง= ล่าสุดทีได้ รับการจัดอันดับโดยสถาบันการจัดอันดับ
ความน่าเชือถือทีได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ไม่เกิน 1 ปี ก่อนวัน
กู้ยืมเงิน
การกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ให้ หมายความรวมถึงการออกตราสารหรื อเข้ าทําสัญญา
ไม่ว่าในรู ปแบบใดทีมีความมุ่งหมายหรื อเนื =อหาสาระทีแท้ จริ งเข้ าลักษณะเป็ นการ
กู้ยืมเงิน
5. การก่อภาระผูกพันของกองทรัสต์ ให้ กระทําได้ เฉพาะกรณีทีจําเป็ นและเกียวข้ องกับ
การบริ หารจัดการทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ดงั ต่อไปนี =
1.

การก่อภาระผูกพันซึงเกียวเนืองกับการทําข้ อตกลงหลักทีกองทรัสต์สามารถ
กระทํ า ได้ ต ามข้ อ กํ าหนดในประกาศที ทจ. 49/2555 และกฎหมายอืนใดที
เกียวข้ อง เช่น การนําทรัพย์สินของกองทรัสต์ไปเป็ นหลักประกันการชําระเงิน
กู้ยืมตามสัญญาก่อตังทรั
= สต์

2.

การก่อภาระผูกพันทีเป็ นเรื องปกติในทางพาณิ ชย์หรื อเป็ นเรื องปกติในการทํา
ธุรกรรมประเภทนัน=

การจ่ ายประโยชน์ ตอบ 1. ผู้จดั การกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่าร้ อย
แทนแก่ ผ้ ูถอื หน่ วยทรัสต์
ละ 90 ของกําไรสุทธิทีปรับปรุงแล้ วของรอบปี บัญชี โดยจะจ่ายไม่น้อยกว่าปี ละ 2 ครัง=
และจะจ่ายภายใน 90 วันนับแต่วนั สิ =นรอบปี บัญชีหรื อรอบระยะเวลาบัญชีทีมีการ
จ่ายประโยชน์ตอบแทนนัน= แล้ วแต่กรณี ยกเว้ นในปี 2560 ผู้จดั การกองทรัสต์จะไม่มี
การจ่ า ยประโยชน์ ต อบแทนให้ แก่ ผ้ ูถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ โดยผู้จัด การกองทรั ส ต์ อ าจ
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ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
พิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามเงือนไขในข้ อนี =ในปี 2561
กําไรสุทธิทีปรับปรุงแล้ วตามข้ อนี = ให้ หมายถึงกําไรทีปรับปรุงด้ วยรายการดังต่อไปนี =
(1) การหัก กํ า ไรที ยังไม่เกิ ด ขึน= (Unrealized Gain) จากการประเมิ นค่าหรื อ การ
สอบทานการประเมิ น ค่ า ทรั พ ย์ สิ น ของกองทรั ส ต์ รวมทัง= การปรั บ ปรุ งด้ ว ย
รายการอืนตามแนวทางของสํานักงาน ก.ล.ต. เพือให้ สอดคล้ องกับสถานะเงิน
สดของกองทรัสต์
(2) การหักด้ วยรายการเงินสํารองเพือการชําระหนี =เงินกู้ยืมหรื อภาระผูกพันจากการ
กู้ยืมเงินของกองทรัสต์ตามวงเงินทีได้ ระบุไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลและ
หนังสือชี =ชวน หรื อแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี แล้ วแต่กรณี
2. ในกรณี ทีกองทรัสต์มีกําไรสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีใด ผู้จัดการกองทรัสต์อาจ
จ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนจากกําไรสะสมดังกล่าวด้ วยก็ได้
3. ในกรณี ที ผู้จัด การกองทรั ส ต์ ไม่ ส ามารถจ่ า ยประโยชน์ ต อบแทนได้ ในระยะเวลา
ดังกล่าว ผู้จัดการกองทรัสต์จะแจ้ งให้ ผ้ ูถือหน่วยทรัสต์ ทราบผ่านระบบสารสนเทศ
ของตลาดหลักทรัพย์
4. ในกรณีทีกองทรัสต์ยงั มียอดขาดทุนสะสมอยู่ ผู้จดั การกองทรัสต์จะไม่จ่ายประโยชน์
ตอบแทนแก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์
5. ในการพิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทน ถ้ าประโยชน์ตอบแทนทีจะประกาศจ่ายต่อ
หน่วยทรัสต์ระหว่างปี บัญชีหรื อรอบปี บัญชีใดมีมูลค่าตํากว่าหรื อเท่ากับ 0.10 บาท
ผู้จัดการกองทรัสต์สงวนสิทธิทีจะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนในครัง= นันและให้
=
ยกไป
จ่ายประโยชน์ตอบแทนพร้ อมกันในงวดถัดไปตามวิธีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนที
กําหนดไว้
6. สําหรับหลักเกณฑ์ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทน ผู้จดั การกองทรัสต์จะดําเนินการให้
เป็ นไปตามทีระบุไว้ เว้ นแต่กรณีทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรื อ
หน่วยงานอืนใดทีมีอํานาจตามกฎหมาย ได้ แก้ ไขเปลียนแปลง เพิมเติม ประกาศ
กํ า หนด สังการ เห็ น ชอบ และ/หรื อ ผ่ อ นผัน เป็ นอย่ า งอื น ผู้จัด การกองทรั ส ต์ จ ะ
ดําเนินการให้ เป็ นไปตามนัน=
7. ผู้จดั การกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ตามสัดส่วนการ
ถือหน่วยของผู้ถือหน่วยทรัสต์แต่ละราย ทังนี
= = ผู้จดั การกองทรัสต์ขอสงวนสิทธิทีจะไม่
จ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยทรัสต์ทีถือหน่วยทรัสต์เกินกว่าอัตราหรื อไม่
เป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ ที กํ า หนดในประกาศที ทจ. 49/2555 เฉพาะในส่ว นที เกิ น
หรื อไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวและให้ ประโยชน์ตอบแทนในส่วนทีไม่อาจจ่าย
ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ดงั กล่าวตกเป็ นของผู้ถือหน่วยทรัสต์รายอืนตามสัดส่วนการถือ
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ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
หน่วยทรัสต์
8. ผู้จดั การกองทรัสต์จะประกาศการจ่ายประโยชน์ตอบแทน วันปิ ดสมุดทะเบียน และ
อัต ราประโยชน์ ต อบแทน โดยการแจ้ งผู้ถื อ หน่วยทรั สต์ ที มี ชืออยู่ในทะเบี ยนผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ และ
แจ้ งให้ ทรัสตีทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
9. ผู้จดั การกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทน เป็ นเงินโอนเข้ าบัญชีเงินฝากของผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ หรื อเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสังจ่ายในนามผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามชือและที
อยูท่ ีปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์
10. ในกรณี ทีผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่ใช้ สิทธิขอรับประโยชน์ตอบแทนจํานวนใดภายในอายุ
ความใช้ สิทธิเรี ยกร้ องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้จดั การกองทรัสต์จะ
ไม่นําประโยชน์ตอบแทนจํานวนดังกล่าวไปใช้ เพือการอืนใดนอกจากเพือประโยชน์
ของกองทรัสต์
การจํากัดสิทธิในการรับ 1. การจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้ แก่บุคคลใด กลุ่มบุคคลเดียวกันใด ผู้ก่อตัง= ทรัสต์ ทรัสตี
ประโยชน์ ตอบแทน การ
ผู้จัด การกองทรั ส ต์ หรื อ ผู้ล งทุน ต่ า งด้ า วต้ อ งเป็ นไปตามอัต ราหรื อ หลัก เกณฑ์ ที
จัดการกับประโยชน์ ตอบ
กําหนดไว้ ในประกาศที ทจ. 49/2555 หรื อประกาศอืนใดทีเกียวข้ อง และทีได้ มีการ
แทน และสิทธิออกเสียง
แก้ ไขเพิมเติม
ลงคะแนนของผู้ถอื
2. ในกรณีทีกองทรัสต์ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ทีตังอยู
= ใ่ นประเทศไทย หากกฎหมาย กฎ
หน่ วยทรัสต์
หรื อข้ อกํ าหนดทีเกี ยวข้ องกับอสังหาริ ม ทรัพ ย์ นนั = กํ าหนดสัดส่วนการลงทุน ของ ผู้
ลงทุน ต่างด้ า วไว้ ให้ ผ้ ูจัด การกองทรั สต์ จัด สรรหน่วยทรั สต์ แก่ ผ้ ูลงทุน ต่างด้ าวให้
เป็ นไปตามกฎหมาย กฎ หรื อ ข้ อ กํ า หนดนัน= ด้ วย ในกรณี ที กองทรั ส ต์ ล งทุ น ใน
อสังหาริ มทรัพย์หลายโครงการ และบรรดากฎหมาย กฎ หรื อข้ อกําหนดทีเกียวข้ อง
กับอสังหาริ มทรัพย์นนมี
ั = การกําหนดสัดส่วนการลงทุนของผู้ลงทุนต่างด้ าวไว้ แตกต่าง
กัน ให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์จดั สรรหน่วยทรัสต์ตามสัดส่วนทีกําหนดไว้ ตําสุดของบรรดา
กฎหมาย กฎ หรื อข้ อกําหนดนัน=
3. ในกรณีทีผู้ถือหน่วยทรัสต์ถือหน่วยทรัสต์เกินกว่าอัตราหรื อไม่เป็ นไปตามข้ อ 1. หรื อ
ข้ อ 2. ให้ ผ้ ูจัดการกองทรัสต์ดําเนินการแจ้ งให้ บุคคลดังกล่าวทราบโดยไม่ชักช้ าถึง
ข้ อจํ ากัดสิทธิ เกี ยวกับ การออกเสียงลงคะแนน และการรั บผลประโยชน์ ตอบแทน
ตามทีกําหนดไว้ ในสัญญาก่อตังทรั
= สต์ และรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 5
วันทําการนับแต่วนั ทีผู้จดั การกองทรัสต์ร้ ูหรื อควรรู้ถึงเหตุดงั กล่าว
4. ผู้ถือหน่วยทรัสต์รายใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันทีถือหน่วยทรัสต์เกินกว่าอัตราหรื อไม่
เป็ นไปตามข้ อ 1. หรื อข้ อ 2. จะมีข้อจํากัดสิทธิในการรับผลตอบแทน โดยจะไม่มีสทิ ธิ
ในการได้ รับประโยชน์ตอบแทนจากหน่วยทรัสต์ ทังนี
= = เฉพาะในส่วนทีเกินกว่าอัตรา
หรื อไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว และให้ ประโยชน์ตอบแทนในส่วนทีไม่อาจจ่าย
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ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
แก่ผ้ ูถือหน่วยทรัสต์ดงั กล่าวตกเป็ นของผู้ถือหน่วยทรัสต์รายอืนตามสัดส่วนการถือ
หน่วยทรัสต์
5. ผู้ถือหน่วยทรัสต์ดงั ต่อไปนี =มีข้อจํากัดสิทธิในการใช้ สทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
5.1 ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทีถือหน่วยทรัสต์เกินกว่าอัตราหรื อไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที
กําหนดในตามข้ อ 1. หรื อข้ อ 2. เฉพาะในส่วนทีเกิ นกว่าอัตราหรื อไม่เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว
5.2 ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทีมีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื องทีขอมติ
สิทธิหน้ าที,และความ
รับผิดชอบของทรัสตี

1. ทรัสตีต้องเป็ นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามและเป็ นผู้ได้ รับอนุญาตจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. ให้ ประกอบธุรกิจเป็ นทรัสตี ทังนี
= = ระหว่างการปฏิบตั ิหน้ าทีเป็ นทรัส
ตีของกองทรัสต์ หากปรากฏข้ อเท็จจริ งในภายหลังว่าทรัสตีขาดความเป็ นอิสระตาม
กฎหมายหลักทรัพย์และกฎหมายทีเกียวข้ อง ให้ ทรัสตีแจ้ งกรณีดงั กล่าวต่อสํานักงาน
ก.ล.ต. พร้ อมทัง= แสดงมาตรการที สมเหตุส มผลและน่ า เชื อได้ ว่า จะทํ า ให้ ท รั ส ตี
สามารถปฏิบตั ิหน้ าทีได้ อย่างเป็ นอิสระภายใน 15 วันนับแต่วนั ทีปรากฏข้ อเท็จจริ ง
ดังกล่าว และให้ ดําเนินการตามมาตรการทีแสดงไว้ นนั = เว้ นแต่สาํ นักงาน ก.ล.ต. จะมี
คําสังเป็ นอย่างอืน
2. ทรัสตีต้องปฏิบตั ิหน้ าทีด้ วยความระมัดระวัง ซือสัตย์สจุ ริ ตเพือประโยชน์ทีดีทีสุดของ
ผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม และเป็ นไปตามสัญญาก่อตังทรั
= สต์และกฎหมายทีเกียวข้ อง
ตลอดจนข้ อผูกพันทีได้ ให้ ไว้ เพิมเติมในเอกสารทีเปิ ดเผยแก่ผ้ ลู งทุน (ถ้ ามี) และต้ องไม่
มีข้อจํากัดความรับผิดของทรัสตีในกรณีทีไม่ปฏิบตั ิหน้ าทีดังกล่าว
3. ทรัสตีมีหน้ าทีติดตามดูแลให้ ผ้ ูจัดการกองทรัสต์ หรื อผู้รับมอบหมายรายอืน (ถ้ ามี)
ปฏิบตั ิหน้ าทีให้ เป็ นไปตามสัญญาก่อตังทรั
= สต์ และสัญญาอืนทีเกียวข้ อง
4. ทรั ส ตี ต้ อ งเข้ า ร่ ว มในการประชุม ผู้ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ด้ ว ยทุก ครั ง= และให้ ค วามเห็ น
เกียวกับเรื องทีขอให้ ทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ลงมติวา่ เป็ นกรณีทีเป็ นไปตามสัญญา
ก่ อ ตัง= ทรั ส ต์ แ ละกฎหมายที เกี ยวข้ อ งหรื อ ไม่ และหากมี ก ารขอมติ ที ประชุม ผู้ถื อ
หน่ว ยทรั ส ต์ เพื อดํ า เนิ น การอย่า งใดอย่ างหนึ ง ทรั ส ตี ต้ อ งตอบข้ อ ซัก ถามและให้
ความเห็ น เกี ยวกับ การดํ าเนิ น การดังกล่าวว่า เป็ นไปตามสัญ ญาก่อ ตัง= ทรั สต์ ห รื อ
กฎหมายที เกี ยวข้ อ งหรื อไม่ หรื อ ทัก ท้ วงและแจ้ งให้ ผ้ ูถือ หน่วยทรัส ต์ ท ราบว่าการ
ดําเนินการดังกล่าวไม่สามารถกระทําได้ ในกรณี ทีการดําเนินการนันไม่
= เป็ นไปตาม
สัญญาก่อตังทรั
= สต์หรื อกฎหมายทีเกียวข้ อง
5. ทรัสตีมีหน้ าทีบังคับชําระหนี =หรื อดูแลให้ มีการบังคับชํ าระหนี =เพือให้ เป็ นไปตามข้ อ
สัญญาระหว่างกองทรัสต์กบั บุคคลอืน
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6. ทรัสตีมีหน้ าทีเข้ าจัดการกองทรัสต์ในกรณีทีไม่มีผ้ จู ดั การกองทรัสต์ หรื อมีเหตุทีทําให้
ผู้จดั การกองทรัสต์ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าทีได้ ทังนี
= = ภายใต้ หลักเกณฑ์ทีกําหนดไว้ ใน
ประกาศที กร. 14/2555 และกฎหมายอืนทีเกียวข้ อง
7. ทรั ส ตี มี สิ ท ธิ หน้ า ที และความรั บ ผิ ด ชอบอื นตามที กํ า หนดไว้ ใ นประกาศที กร.
14/2555 และกฎหมายอืนทีเกียวข้ อง
8. ทรั ส ตี มี ห น้ า ที บริ ห ารและจัด หาผลประโยชน์ จ ากทรั พ ย์ สิน อื น ๆ ของกองทรั ส ต์
นอกจากทรัพย์สินหลัก รวมทังดํ
= าเนินการอืนใดทีจําเป็ นเพือให้ การบริ หารทรัพย์สิน
อื น ๆ ของกองทรั ส ต์ น อกจากทรั พ ย์ สิน หลัก เป็ นไปตามสัญ ญาก่ อ ตัง= ทรั ส ต์ แ ละ
กฎหมายทีเกี ยวข้ อง รวมถึงอาจพิจารณามอบหมายให้ ผ้ ูจัดการกองทรัสต์ จัดการ
กองทรัสต์ในส่วนทีเกียวกับการลงทุนในทรัพย์สนิ อืนทีมิใช่ทรัพย์สนิ หลักแทนทรัสตี
9. ทรัสตีมีหน้ าทีในการแก้ ไขสัญญาก่อตังทรั
= สต์ตามคําสังของสํานักงาน ก.ล.ต.
10. ห้ ามทรั สตีนําหนีท= ีตนเป็ นลูก หนีบ= ุคคลภายนอกอัน มิได้ เกิ ดจากการปฏิบัติหน้ าที
เป็ นทรั ส ตี ไ ปหั ก กลบลบหนี ก= ั บ หนี ท= ี บุ ค คลภายนอกเป็ นลู ก หนี ท= รั ส ตี อั น สื บ
เนืองมาจากการจัดการกองทรัสต์ ในกรณี ทีมีการฝ่ าฝื นข้ อกํ าหนดในข้ อนี = ให้ การ
กระทําเช่นนันเป็
= นโมฆะ
11. ในกรณีทีทรัสตีเข้ าทํานิติกรรมหรื อทําธุรกรรมต่าง ๆ กับบุคคลภายนอกให้ ทรัสตีแจ้ ง
เป็ นลายลักษณ์ อกั ษรให้ บุคคลภายนอกทราบว่าเป็ นการกระทําในฐานะทรัสตี และ
ต้ องระบุในเอกสารหลักฐานของนิติกรรมหรื อธุรกรรมนันให้
= ชดั แจ้ งว่าเป็ นการกระทํา
ในฐานะทรัสตี
12. ให้ ทรัสตีจดั ทําบัญชีทรัพย์สินของกองทรัสต์แยกต่างหากจากบัญชีอืน ๆ ของทรัสตี
ในกรณี ที ทรั ส ตี จัด การกองทรั ส ต์ ห ลายกอง ทรั ส ตี ต้ อ งจัด ทํ า บัญ ชี ท รั พ ย์ สิน ของ
กองทรัสต์แต่ละกองแยกต่างหากออกจากกัน ทังนี
= = โดยต้ องบันทึกบัญชีให้ ถูกต้ อง
ครบถ้ วนและเป็ นปั จจุบนั ด้ วย และในการจัดการกองทรัสต์ ทรัสตีต้องแยกทรัพย์สิน
ของกองทรัสต์ไว้ ต่างหากจากทรัพย์สนิ ทีเป็ นส่วนตัวของทรัสตีและทรัพย์สินอืนทีทรัส
ตีค รอบครองอยู่ และในกรณี ที ทรั ส ตี จัด การกองทรั ส ต์ ห ลายกอง ทรั สตี ต้ อ งแยก
ทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์แต่ละกองออกจากกันด้ วย
13. ในกรณี ทีทรั ส ตีมิ ได้ ดํ าเนิ น การให้ เป็ นไปตามข้ อ 12. จนเป็ นเหตุให้ ท รัพ ย์ สิน ของ
กองทรัสต์ปะปนอยู่กับทรัพย์สินทีเป็ นส่วนตัวของทรัสตีจนมิอาจแยกได้ ว่าทรัพย์สิน
ใดเป็ นของกองทรัสต์ และทรัพย์ สินใดเป็ นทรัพย์ สินทีเป็ นส่วนตัวของทรัสตีเอง ให้
สันนิษฐานดังนี =
13.1 ทรัพย์สนิ ทีปะปนกันอยูน่ นเป็
ั = นของกองทรัสต์
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13.2 ความเสียหายและหนีท= ีเกิ ดจากการจัดการทรัพย์ สินทีปะปนกันอยู่นนั = เป็ น
ความเสียหายและหนี =ทีเป็ นส่วนตัวของทรัสตี
13.3 ผลประโยชน์ ที เกิ ด จากการจั ด การทรั พ ย์ สิ น ที ปะปนกั น อยู่ นั น= เป็ นของ
กองทรัสต์ ทรัพย์สนิ ทีปะปนกันอยู่ ให้ หมายความรวมถึงทรัพย์สนิ ทีถูกเปลียน
รูปหรื อถูกเปลียนสภาพไปจากทรัพย์สนิ ทีปะปนกันอยูน่ นด้
ั = วย
14. ในกรณี ทีทรัสตีมิได้ ดําเนินการให้ เป็ นไปตามข้ อ 12. จนเป็ นเหตุให้ กองทรัสต์แต่ละ
กองปะปนกันจนมิอาจแยกได้ ว่าทรัพย์สินใดเป็ นของกองทรัสต์ใด ให้ สนั นิษฐานว่า
ทรัพย์สนิ นัน= รวมทังทรั
= พย์สนิ ทีถูกเปลียนรู ปหรื อถูกเปลียนสภาพไปจากทรัพย์สนิ นัน=
และประโยชน์ ใด ๆ หรื อหนีส= ิน ทีเกิ ด ขึ =นจากการจัดการทรั พย์ สิน ดังกล่าวเป็ นของ
กองทรัสต์แต่ละกองตามสัดส่วนของทรัพย์สนิ ทีนํามาเป็ นต้ นทุนทีปะปนกัน
15. การจัดการกองทรัสต์เป็ นเรื องเฉพาะตัวของทรัสตี ทรัสตีจะมอบหมายให้ ผ้ อู ืนจัดการ
กองทรัสต์มิได้ เว้ นแต่กรณีดงั ต่อไปนี =
15.1 สัญญาก่อตังทรั
= สต์กําหนดไว้ เป็ นอย่างอืน
15.2 การทําธุรกรรมทีมิใช่เรื องทีต้ องทําเฉพาะตัวและไม่จําเป็ นต้ องใช้ วิชาชีพเยียง
ทรัสตี
15.3 การทํ า ธุ ร กรรมที โดยทั วไปผู้ เป็ นเจ้ าของทรั พ ย์ สิ น ซึ งมี ท รั พ ย์ สิ น และ
วัตถุประสงค์ของการจัดการในลักษณะทํานองเดียวกันกับกองทรัสต์ จะพึง
กระทําในการมอบหมายให้ บคุ คลอืนจัดการแทน
15.4 การเก็ บ รักษาทรัพ ย์ สิน การจัดทํ าสมุดทะเบี ยนผู้ถือหน่วยทรัสต์ หรื อการ
ปฏิบตั ิงานด้ านการสนับสนุนให้ บริ ษัทในเครื อของทรัสตีหรื อผู้อืนดําเนินการ
ได้
15.5 กรณีอืนใดทีผู้จดั การกองทรัสต์เป็ นผู้รับผิดชอบและดําเนินการตามทีกําหนด
ไว้ ในสัญญาก่อตังทรั
= สต์ หรื อหลักเกณฑ์ในประกาศที ทจ. 49/2555 ประกาศ
ที กร. 14/2555 และประกาศที สช. 29/2555 ซึงรวมถึงกรณีทีคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกํ า หนดให้ มอบหมายให้ บุ ค คลอื นจั ด การแทน หรื อ มี
ข้ อกํ าหนดอืนใดทีเกี ยวข้ อ งกํ าหนดเรื องดังกล่าวไว้ ในกรณี ทีทรั สตี ฝ่าฝื น
บทบัญ ญั ติข้างต้ น ให้ การทีทําไปนัน= ผูกพันทรัสตีเป็ นการส่วนตัวไม่ผูกพัน
กองทรัสต์
16. ในกรณี ทีทรัสตีมอบหมายให้ ผ้ ูอืนจัดการกองทรัสต์โดยชอบตามข้ อ 15. ทรัสตีต้อง
เลือกผู้รับมอบหมายด้ วยความรอบคอบและระมัดระวัง รวมทังต้
= องกํากับดูแลและ
ตรวจสอบการจัดการแทนอย่างเพียงพอด้ วยความระมัดระวังและความเอาใจใส่ โดย
ต้ องกําหนดมาตรการในการดําเนินงานเกียวกับการมอบหมายงานตามหลักเกณฑ์ที
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กําหนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที กข. 1/2553 เรื อง ระบบงาน การติดต่อผู้
ลงทุน และการประกอบธุรกิจโดยทัวไปของทรัสตี ดังนี =
16.1 การคัด เลือกผู้ที สมควรได้ รับ มอบหมาย โดยพิ จารณาถึ งความพร้ อมด้ า น
ระบบงานและบุ ค ลากรของผู้ที ได้ รั บ มอบหมาย ตลอดจนการขัด กัน ทาง
ผลประโยชน์ของผู้รับมอบหมายงานและกองทรัสต์
16.2 การควบคุมและประเมินผลการปฏิบตั ิของผู้ได้ รับมอบหมายงาน
16.3 การดําเนินการของทรัสตีเมือปรากฏว่าผู้ทีได้ รับมอบหมายไม่เหมาะสมทีจะ
ได้ รับมอบหมายงานอีกต่อไป
ทังนี
= = คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศกําหนดรายละเอียดในการปฏิบตั ิของทรัสตี
ในกรณีดงั กล่าวได้
17. ในกรณีทีมีการเปลียนแปลงทรัสตี หากทรัสตีรายใหม่พบว่าก่อนทีทรัสตีรายใหม่เข้ า
รับหน้ าที มีการจัดการกองทรัสต์ทีไม่เป็ นไปตามทีกําหนดไว้ ในสัญญาก่อตังทรั
= สต์
หรื อ พ.ร.บ. ทรั สต์ จนเป็ นเหตุให้ ก องทรัส ต์ เสียหาย ให้ ท รัสตี รายใหม่ดําเนิ นการ
เรี ย กร้ องค่าเสีย หายจากทรั ส ตีรายที ต้ อ งรับ ผิ ด และติ ด ตามเอาทรัพ ย์ สินคื น จาก
บุคคลภายนอก ไม่ว่าบุคคลนันจะได้
=
ทรัพย์สินมาโดยตรงจากทรัสตีรายเดิมหรื อไม่
และไม่ว่าทรัพย์สินในกองทรัสต์จะถูกเปลียนรูปหรื อถูกเปลียนสภาพไปเป็ นทรัพย์สิน
อย่างอืนก็ ตาม เว้ นแต่บุคคลดังกล่าวจะได้ มาโดยสุจริ ต เสียค่าตอบแทนและไม่ร้ ู
หรื อไม่มีเหตุอนั ควรรู้วา่ ทรัพย์สนิ นันได้
= มาจากการจัดการกองทรัสต์โดยมิชอบ
18. ในการจัดการกองทรัสต์และการมอบหมายให้ ผ้ อู ืนจัดการกองทรัสต์โดยชอบตามข้ อ
15. หากมีค่าใช้ จ่ายหรื อทรัสตีต้องชําระเงินหรื อทรัพย์สินอืนให้ กับบุคคลภายนอก
ด้ วยเงินหรื อทรัพย์สินทีเป็ นส่วนตัวของทรัสตีเองโดยชอบตามความจําเป็ นอันสมควร
ให้ ทรัสตีมีสทิ ธิได้ รับเงินหรื อทรัพย์สนิ คืนจากกองทรัสต์ได้ เว้ นแต่สญ
ั ญาก่อตังทรั
= สต์
กําหนดไว้ ให้ การชําระเงินหรื อทรัพย์สนิ อืนนันเป็
= นภาระของทรัสตี
สิทธิทีจะได้ รับเงินหรื อทรัพย์สินคืนตามวรรคหนึง ย่อมเป็ นบุริมสิทธิทีทรัสตีมีอยู่ก่อน
ผู้รับประโยชน์และบุคคลภายนอกทีมีทรัพยสิทธิ หรื อสิทธิใด ๆ เหนือกองทรัสต์ และ
เป็ นสิทธิ ทีอาจบังคับได้ ในทันทีโดยไม่จําต้ องรอให้ มีการเลิกทรัสต์ และในกรณี ทีมี
ความจําเป็ นต้ องเปลียนรู ปหรื อเปลียนสภาพทรัพย์สินในกองทรัสต์เพือให้ มีเงินหรื อ
ทรัพย์สนิ คืนแก่ทรัสตี ให้ ทรัสตีมีอํานาจดําเนินการดังกล่าวได้ แต่ต้องกระทําโดยสุจริ ต
เพื อประโยชน์ ในการคุ้ม ครองทรั พ ย์ สิน ในกองทรั ส ต์ คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจ
ประกาศกําหนดหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการให้ ทรัสตีปฏิบตั ิเกียวกับการชําระเงิน
หรื อทรัพย์สินอืนทีเป็ นส่วนตัวของทรัสตีให้ กบั บุคคลภายนอกตามวรรคหนึง หรื อการ
ใช้ สทิ ธิของทรัสตีตามวรรคสองก็ได้
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19. ห้ ามมิให้ ทรัสตีใช้ สทิ ธิตามข้ อ 18. จนกว่าทรัสตีจะได้ ชําระหนี =ทีมีอยู่ตอ่ กองทรัสต์จน
ครบถ้ วนแล้ ว เว้ นแต่เป็ นหนี =ทีอาจหักกลบลบหนี =กันได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์
20. ในกรณีทีทรัสตีจัดการกองทรัสต์ไม่เป็ นไปตามทีกําหนดในสัญญาก่อตังทรั
= สต์ หรื อ
พ.ร.บ. ทรัสต์ ทรัสตีต้องรับผิดต่อความเสียหายทีเกิดขึ =นแก่กองทรัสต์ อย่างไรก็ตาม
ในกรณี ทีมีความจําเป็ นและมีเหตุผลอันสมควรเพือประโยชน์ของกองทรัสต์ ทรัสตี
อาจขอความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ก่อนทีจะจัดการกองทรัสต์เป็ นอย่างอืน
ให้ ต่างไปจากทีกําหนดไว้ ในสัญญาก่อตังทรั
= สต์ก็ได้ และหากทรัสตีได้ จัดการตามที
ได้ รับความเห็นชอบนันด้
= วยความสุจริ ตและเพือประโยชน์ทีดีทีสุดของกองทรัสต์แล้ ว
ทรัสตีไม่จําต้ องรับผิด
21. ทรัสตีต้องดูแลให้ สญ
ั ญาก่อตังทรั
= สต์มีสาระสําคัญเป็ นไปตามกฎหมายทีเกียวข้ อง
โดยในกรณี ทีมีการแก้ ไขเปลียนแปลงสัญญาก่อตัง= ทรัสต์ ให้ ทรัสตีดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี =
21.1 ดูแลให้ การแก้ ไขเปลียนแปลงสัญ ญาก่อตังทรั
= สต์ให้ เป็ นไปตามวิธีการและ
เงือนไขทีกําหนดไว้ ในสัญญาก่อตังทรั
= สต์ และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีกําหนด
ไว้ ในกฎหมายทีเกียวข้ อง
21.2 ในกรณี ทีการแก้ ไขเปลียนแปลงสัญญาก่อตัง= ทรัสต์ฉบับนี =ไม่เป็ นไปตามข้ อ
21.1 ให้ ทรั ส ตี ดํ า เนิ น การให้ เป็ นไปตามอํ า นาจหน้ า ที ที ระบุ ไว้ ในสัญ ญา
ก่อตังทรั
= สต์ฉบับนี = และตาม พ.ร.บ. ทรัสต์ เพือดูแลรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้
ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม
21.3 ในกรณี ที หลัก เกณฑ์ เกี ยวกับ การเสนอขายหน่ ว ยทรั ส ต์ ห รื อ การจัด การ
กองทรั ส ต์ ที ออกตาม พ.ร.บ. หลัก ทรั พ ย์ และพ.ร.บ. ทรั ส ต์ มี ก ารแก้ ไข
เปลียนแปลงในภายหลัง และสัญญาก่อตังทรั
= สต์ทีไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ดังกล่าว ให้ ท รัสตี ดําเนิ นการเพื อแก้ ไขเปลียนแปลงสัญ ญาก่อตัง= ทรั สต์ ให้
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์นนั = ตามวิธีการทีกําหนดในสัญญาก่อตังทรั
= สต์ฉบับนี =
หรื อตามทีสํานักงาน ก.ล.ต. มีคําสัง
22. ทรัสตีต้องติดตาม ดูแล และตรวจสอบให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์หรื อผู้รับมอบหมายราย
อืน (ถ้ ามี)ดําเนินการในงานทีได้ รับมอบหมายให้ เป็ นไปตามสัญญาก่อตังทรั
= สต์ฉบับ
นี =และกฎหมายทีเกียวข้ อง การติดตาม ดูแล และตรวจสอบ ให้ หมายความรวมถึงการ
ทําหน้ าทีดังต่อไปนี =ด้ วย
22.1 การดูแลให้ การบริ หารจัดการกองทรัสต์กระทําโดยผู้จดั การกองทรัสต์ทีได้ รับ
ความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ตลอดระยะเวลาทีกองทรัสต์ตงอยู
ั = ่ เว้ น
แต่เป็ นกรณีตามข้ อ 24
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22.2 การติดตามดูแลและดําเนินการตามทีจําเป็ นเพือให้ ผ้ รู ับมอบหมายมีลกั ษณะ
และปฏิ บัติ ให้ เป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ ที กํ าหนดในสัญ ญาก่ อ ตัง= ทรั ส ต์ และ
กฎหมายทีเกียวข้ อง ซึงรวมถึงการถอดถอนผู้รับมอบหมายรายเดิม และการ
แต่งตังผู
= ้ รับมอบหมายรายใหม่
22.3 การควบคุมดูแลให้ การลงทุนของกองทรัสต์เป็ นไปตามสัญ ญาก่อตัง= ทรัสต์
และกฎหมายทีเกียวข้ อง
22.4 การควบคุมดูแลให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลของกองทรัสต์อย่างถูกต้ องครบถ้ วน
ตามทีกําหนดในสัญญาก่อตังทรั
= สต์และกฎหมายทีเกียวข้ อง
22.5 การแสดงความเห็นเกียวกับการดําเนินการหรื อการทําธุรกรรมเพือกองทรัสต์
ของผู้จดั การกองทรัสต์ และผู้รับมอบหมายรายอืน (ถ้ ามี) เพือประกอบการขอ
มติทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ การเปิ ดเผยข้ อมูลของกองทรัสต์ตอ่ ผู้ลงทุน หรื อ
เมือสํานักงาน ก.ล.ต. ร้ องขอ
23. ในกรณี ทีผู้จัดการกองทรัสต์ กระทําการ หรื องดเว้ นกระทําการ จนก่อให้ เกิดความ
เสียหายแก่กองทรัสต์ หรื อไม่ปฏิบตั ิหน้ าทีตามสัญญาก่อตังทรั
= สต์ หรื อกฎหมายที
เกียวข้ อง ให้ ทรัสตีจัดทํารายงานเสนอต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 5 วันทําการนับ
แต่ร้ ูหรื อพึงรู้ ถึงเหตุการณ์ดงั กล่าว และดําเนินการเพือแก้ ไข ยับยัง= หรื อเยียวยาความ
เสียหายทีเกิดขึ =นแก่กองทรัสต์ตามทีเห็นสมควร
24. ในกรณีทีผู้จดั การกองทรัสต์ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าทีได้ ให้ ทรัสตีเข้ าจัดการกองทรัสต์
ตามความจําเป็ นเพือป้องกัน ยับยัง= หรื อจํากัดมิให้ เกิดความเสียหายอย่างร้ ายแรงต่อ
ประโยชน์ ของกองทรัสต์ หรื อผู้ถือหน่วยทรัสต์ โดยรวม และดําเนินการตามอํานาจ
หน้ า ที ที ระบุไว้ ในสัญ ญาก่ อ ตัง= ทรั ส ต์ และ พ.ร.บ. ทรั ส ต์ ในการจัด ให้ มี ผ้ ูจัด การ
กองทรัสต์ รายใหม่ ทรั สตีทีเข้ าจัดการกองทรัสต์ จะมอบหมายให้ บุคคลอืนจัดการ
กองทรัสต์แทนในระหว่างนันก็
= ได้ ทังนี
= = บุคคลทีได้ รับมอบหมายดังกล่าวจะต้ องปฏิบตั ิ
ตามขอบเขต หลักเกณฑ์ และเงือนไขทีระบุไว้ ในสัญญาก่อตังทรั
= สต์
25. ในกรณีทีทรัสตีเป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์ในกองทรัสต์ทีตนทําหน้ าทีเป็ นทรัสตี หากต้ องมี
การออกเสียงหรื อดําเนินการใด ๆ ในฐานะผู้ถือหน่วยทรัสต์ ให้ ทรัสตีคํานึงถึงและ
รักษาผลประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหน่วยทรัสต์ โดยรวมและตังอยู
= ่บนหลักแห่งความ
ซือสัตย์ สุจริ ตและความรอบคอบระมัดระวัง รวมถึงไม่ก่อให้ เกิ ดความขัดแย้ งหรื อ
กระทบต่อการปฏิบตั ิหน้ าทีในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ดงั กล่าว
26. ทรัสตี ต้องจัด ให้ มี การจัดทําทะเบีย นผู้ถือหน่วยทรัส ต์ โดยอาจมอบหมายให้ น าย
ทะเบียนหลักทรัพย์ดําเนินการแทนได้ การจัดทําทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามวรรค
หนึง ต้ องมีรายการอย่างน้ อยดังต่อไปนี =
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26.1 รายละเอียดทัวไป ประกอบด้ วย
26.1.1 ชือผู้จดั การกองทรัสต์ และทรัสตี
26.1.2 จํานวนหน่วยทรัสต์ มูลค่าทีตราไว้ ทุนชําระแล้ ว และวัน เดือน ปี ที
ออกหน่วยทรัสต์
26.1.3 ข้ อจํากัดในเรื องการโอน (ถ้ ามี)
26.2 รายละเอียดของผู้ถือหน่วยทรัสต์แต่ละราย ประกอบด้ วย
26.2.1 ชือ นามสกุล สัญชาติ และทีอยูข่ องผู้ถือหน่วยทรัสต์
26.2.2 เลขทีหน่วยทรัสต์ (ถ้ ามี) และจํานวนหน่วยทรัสต์ทีถือ
26.2.3 วัน เดือน ปี ทีลงทะเบียนเป็ นหรื อขาดจากการเป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์
26.2.4 วัน เดือน ปี ทียกเลิกใบหน่วยทรัสต์และออกใบหน่วยทรัสต์แทน (ถ้ า
มี)
26.2.5 เลขทีคําร้ องขอให้ เปลียนแปลงหรื อจดแจ้ งรายการในทะเบียน (ถ้ ามี)
26.2.6 การจํานําเพิกถอนจํานอง/ การอายัด/ ปลดอายัดหน่วยทรัสต์ (ถ้ ามี)
27. ทรัสตีต้องจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิ ในหน่วยทรัสต์มอบให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยทรัสต์ ซึง
อย่างน้ อยต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี = เว้ นแต่การจัดทําหลักฐานตามระบบ
ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ให้ เป็ นไปตามเงือนไขทีกําหนดโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
27.1 มีข้อมูลทีจําเป็ นและเพียงพอเพือให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์สามารถใช้ เป็ นหลักฐาน
แสดงสิทธิ ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ และใช้ อ้างอิงต่อทรัสตี ผู้จัดการกองทรัสต์
และบุคคลอืนได้
27.2 มี ข้ อ มูล ของบุค คลต่าง ๆ ที เกี ยวข้ อ งกับ การจัด การกองทรั ส ต์ เช่ น ทรั ส ตี
ผู้จัดการกองทรัสต์ นายทะเบียนหลักทรัพย์ เป็ นต้ น เพือให้ ผ้ ูถือหน่วยทรัสต์
สามารถติดต่อกับบุคคลเหล่านันได้
=
27.3 มีข้อมูลทีแสดงว่า ผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่สามารถขายคืนหรื อไถ่ถอนหน่วยทรัสต์
ได้ และในกรณีทีมีข้อจํากัดสิทธิ ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ ต้ องระบุข้อจํากัดสิทธิ
เช่นว่านันไว้
= ให้ ชดั เจน
28. ภายใต้ บังคับ ของข้ อ 27. ในกรณี ที ผู้ถือหน่วยทรัสต์ ขอให้ ทรั สตีห รื อนายทะเบีย น
หลักทรัพย์ออกหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยทรัสต์ใหม่แทนหลักฐานเก่าทีสูญหาย ลบ
เลือน หรื อชํารุ ดในสาระสําคัญ ทรัสตีต้องออกหรื อดําเนินการให้ มีการออกหลักฐาน
แสดงสิทธิในหน่วยทรัสต์ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ภายในเวลาอันควร
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ผู้จัดการกองทรัสต์ และ
หน้ าที,ของผู้จัดการ
กองทรัสต์

1. ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องเป็ นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามและเป็ นผู้ได้ รับ
ความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ให้ เป็ นผู้จดั การกองทรัสต์ ตามประกาศที สช.
29/2555 กําหนด
2. ผู้จัด การกองทรั ส ต์ มี ห น้ า ที ตามที ได้ รั บ มอบหมายจากทรั ส ตี ในการดูแ ลจัด การ
กองทรัสต์ ในส่วนทีเป็ นการดําเนินงานทางธุรกิ จ ซึงรวมถึงการลงทุน การกู้ยืมเงิน
เปลียนแปลงและก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทรัสต์ การเข้ าทําสัญญา และ
การดํ าเนิ น กิ จ การต่าง ๆ เพื อกองทรั ส ต์ รวมทัง= การจัด ทํ าและเปิ ดเผยข้ อ มูล ของ
กองทรัสต์ และการนําส่งข้ อมูลให้ แก่ทรัสตีซงรวมถึ
ึ
งข้ อมูลตามทีกําหนดในมาตรา 56
และมาตรา 57 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ และภายในขอบเขต หลักเกณฑ์ และเงือนไข
เท่าทีสัญญาแต่งตังผู
= ้ จดั การกองทรัสต์ได้ ระบุไว้
3. ผู้จัด การกองทรัส ต์ อาจมอบหมายให้ บุคคลอืนรั บดําเนิ นการในงานที อยู่ในความ
รับผิดชอบของตนแทนตนได้ โดยต้ องแสดงขอบเขตอํานาจหน้ าทีของผู้รับดําเนินการ
ดังกล่าวในสัญญาทีเกียวข้ อง ทังนี
= = ผู้จดั การกองทรัสต์จะต้ องคัดเลือกผู้รับดําเนินการ
ด้ วยความรอบคอบระมัดระวัง รวมทังกํ
= ากับและตรวจสอบการดําเนินการของผู้รับ
ดําเนินการด้ วย โดยการมอบหมายให้ บคุ คลอืนดําเนินการแทนนันจะต้
=
องไม่ขดั หรื อ
แย้ งกับกฎหมายหลักทรัพย์หรื อกฎหมายอืนทีเกียวข้ องอย่างมีนยั สําคัญ
4. ผู้จดั การกองทรัสต์สามารถเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทรัสต์ได้ เฉพาะกรณีทีเป็ นการ
เบิกจ่ายจากบัญชีดําเนินงานของกองทรัสต์ภายใต้ วงเงินทีได้ รับการอนุมตั ิจากทรัสตี
และให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์จดั ทําและจัดส่งรายงานการเบิกจ่ายให้ แก่ทรัสตีเพือให้ ทรัส
ตีสามารถตรวจสอบรายการดังกล่าวและสังจ่ายได้ ภายในระยะเวลา 5 วันทําการ นับ
จากวันทีผู้จดั การกองทรัสต์จดั ส่งรายงานดังกล่าวให้ แก่ทรัสตี
5. เมือมีการขอมติของผู้ถือหน่วยทรัสต์ ผู้จดั การกองทรัสต์ทีถือหน่วยทรัสต์ต้องใช้ สิทธิ
ออกเสี ย งลงคะแนนในลัก ษณะที เชื อว่ า เป็ นไปเพื อประโยชน์ ที ดี ที สุด ของผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์โดยรวม
6. ในการดําเนินธุรกิจเป็ นผู้จัดการกองทรัสต์ ผู้จัดการกองทรัสต์ ต้องปฏิบตั ิให้ เป็ นไป
ตามหลักการดําเนินธุรกิจดังต่อไปนี =
6.1 ปฏิบัติหน้ าทีโดยใช้ ความรู้ ความสามารถเยียงผู้ป ระกอบวิชาชี พ ด้ วยความ
รับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซือสัตย์สุจริ ต โดยต้ องปฏิบัติต่อผู้ถือ
หน่วยทรัสต์อย่างเป็ นธรรม เพือประโยชน์ทีดีทีสุดของผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม
รวมทังต้
= องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามกฎหมาย สัญญาก่อตังทรั
= สต์ สัญญาแต่งตัง=
ผู้จัด การกองทรั ส ต์ วัต ถุป ระสงค์ ในการจัด ตัง= กองทรั ส ต์ และมติ ข องผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์
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6.2 ดํารงเงินทุนให้ เพียงพอต่อการดําเนินธุรกิจและความรับผิดชอบอันอาจเกิดขึ =น
จากการปฏิบตั ิหน้ าทีในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์ได้ อย่างต่อเนือง
6.3 เปิ ดเผย ให้ ความเห็น หรื อให้ ข้อมูลทีมีความสําคัญและเกียวข้ องอย่างเพียงพอ
ในการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุน โดยข้ อมูลดังกล่าวต้ องสือสารได้ อย่างชัดเจน
ไม่บิดเบือน และไม่ทําให้ สาํ คัญผิด
6.4 ไม่นําข้ อมูลจากการปฏิบัติหน้ าทีผู้จัดการกองทรัสต์ ไปใช้ ประโยชน์ อย่างไม่
เหมาะสมเพือตนเอง หรื อทําให้ เกิดความเสียหาย หรื อกระทบต่อผลประโยชน์
โดยรวมของกองทรัสต์
6.5 ปฏิบตั ิงานด้ วยความระมัดระวังไม่ให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และใน
กรณี ทีมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์เกิดขึ =น ต้ องดําเนินการให้ มนใจได้
ั
ว่าผู้
ลงทุนได้ รับการปฏิบตั ิทีเป็ นธรรมและเหมาะสม
6.6 ปฏิบตั ิตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ พ.ร.บ. ทรัสต์ และกฎหมายอืนทีเกียวข้ องกับ
การดํ าเนิ น การของกองทรั ส ต์ ตลอดจนจรรยาบรรณและมาตรฐานในการ
ประกอบวิช าชี พ ที กํ าหนดโดยสมาคมทีเกี ยวเนื องกับ ธุรกิ จ หลักทรั พ ย์ หรื อ
องค์กรทีเกียวข้ องกับธุรกิจหลักทรัพย์ทีสํานักงาน ก.ล.ต. ยอมรับ โดยอนุโลม
และไม่สนับสนุน สังการ หรื อให้ ความร่ วมมือแก่บุคคลใดในการปฏิบตั ิฝ่าฝื น
กฎหมายหรื อข้ อกําหนดดังกล่าว
6.7 ให้ ความร่วมมือในการปฏิบตั ิหน้ าทีของทรัสตี หรื อสํานักงาน ก.ล.ต. ซึงรวมถึง
การเปิ ดเผยข้ อมูลทีอาจส่งผลกระทบต่อการบริ หารจัดการกองทรัสต์อย่างมี
นัยสําคัญ หรื อข้ อมูลอืนทีควรแจ้ งให้ ทราบ
7. ในการทํ าธุรกรรมเกี ยวกับ อสังหาริ ม ทรัพ ย์ เพือกองทรัสต์ ผู้จัด การกองทรั สต์ ต้อ ง
ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี =ด้ วย
7.1 ดําเนินการเพือให้ มนใจได้
ั
ว่าการจําหน่าย จ่าย โอนอสังหาริ มทรัพย์ หรื อการ
เข้ าทําสัญญาทีเกียวเนืองกับอสังหาริ มทรัพย์เพือกองทรัสต์เป็ นไปอย่างถูกต้ อง
และมีผลใช้ บงั คับได้ ตามกฎหมาย
7.2 ดําเนินการเพือให้ มนใจได้
ั
ว่าการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์เป็ นไป
อย่างเหมาะสม โดยอย่างน้ อยต้ องมีการดําเนินการดังต่อไปนี =
7.2.1 การประเมิ น ความพร้ อมของตนเองในการบริ ห ารการลงทุ น ใน
อสังหาริ มทรัพย์นนั = ๆ ก่อนรับเป็ นผู้จัดการกองทรัสต์ หรื อก่อนลงทุน
เพิมเติมในอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวเพือกองทรัสต์ แล้ วแต่กรณี
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7.2.2 การวิเคราะห์ และศึกษาความเป็ นไปได้ และการตรวจสอบและสอบ
ทาน (การทํา Due Diligence) อสังหาริ มทรัพย์ ตลอดจนการประเมิน
ความเสียงด้ านต่าง ๆ ทีอาจเกิดจากการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์นนั = ๆ
พร้ อมทัง= จัดให้ มีแนวทางการบริ หารความเสียงด้ วย ทังนี
= = ความเสียง
ดังกล่าว ให้ หมายความรวมถึงความเสียงทีเกียวข้ องกับการพัฒนาหรื อ
ก่ อ สร้ างอสังหาริ ม ทรั พ ย์ (ถ้ า มี ) เช่ น ความเสียงที อาจเกิ ด จากการ
ก่อสร้ างล่าช้ า และการไม่สามารถจัดหาประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์
ได้ เป็ นต้ น
8. ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามทีกําหนดในสัญญา
ก่อตังทรั
= สต์
9. ในกรณีทีมีการแต่งตังที
= ปรึ กษาเพือให้ คําปรึกษาหรื อคําแนะนําเกียวกับการลงทุนใน
อสังหาริ ม ทรั พย์ และการจัดการอสังหาริ ม ทรั พ ย์ ผู้จัดการกองทรั สต์ ต้ องแต่งตัง= ที
ปรึกษาทีไม่มีสว่ นได้ เสียในเรื องทีเกียวข้ องกับการปฏิบตั ิหน้ าทีเป็ นทีปรึ กษา แต่เมือ
ปรากฏว่าทีปรึ กษาดังกล่าวเป็ นผู้มีสว่ นได้ เสียให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ปฏิบตั ิให้ เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี =
9.1 ดําเนินการให้ ทีปรึกษาแจ้ งการมีสว่ นได้ เสียในเรื องทีพิจารณา
9.2 มิให้ ทีปรึกษาผู้ทีมีสว่ นได้ เสียในเรื องทีพิจารณาไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้ อม
เข้ าร่วมพิจารณาในเรื องนัน=
10. ให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์เป็ นผู้จดั ทําและรายงานการเปิ ดเผยข้ อมูลเกียวกับฐานะการเงิน
และผลการดํ าเนินงานของกองทรัสต์ ตามหลักเกณฑ์ ทีกํ าหนดในประกาศที ทจ.
51/2555 และประกาศอืนใดทีเกียวข้ อง และทีได้ มีการแก้ ไขเพิมเติม และส่งรายงาน
ดังกล่าวต่อสํานักงาน ก.ล.ต. หรื อหน่วยงานทีเกียวข้ อง ภายในระยะเวลาทีกําหนด
ดังนี =
10.1 แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี ของกองทรัสต์ โดยให้ เป็ นไปตามแบบ 56REIT
10.2 งบการเงินของกองทรั สต์ โดยให้ เป็ นไปตามมาตรฐานบัญ ชี ทีกํ าหนดตาม
กฎหมายว่าด้ วยวิชาชีพบัญชี
10.3 รายงานประจําปี โดยมีข้อมูลอย่างน้ อยตามทีได้ กําหนดไว้ ในประกาศที ทจ .
51/2555
10.4 รายงานข้ อ มูล เกี ยวกับ กองทรั ส ต์ ได้ แ ก่ รายงานมูลค่ าทรั พ ย์ สิน สุท ธิ ข อง
กองทรั ส ต์ แ ละมู ล ค่ า หน่ ว ยทรั ส ต์ รายงานการได้ มาหรื อ จํ า หน่ า ยไปซึ ง
อสังหาริ มทรัพย์ หรื อสิทธิการเช่า หรื อสิทธิการเช่าช่วงอสังหาริ มทรัพย์ และใน
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กรณี ทีกองทรัสต์มีการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ทียังก่อสร้ างไม่แล้ วเสร็ จ ให้
จัด ทํ าและส่งรายงานความคื บ หน้ าของการก่ อ สร้ างอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ด้ ว ย
รายงานมูลค่าทีตราไว้ ของหน่วยทรัสต์ภายหลังจากการลดทุนชําระแล้ ว
11. ในกรณีคณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรื อ หน่วยงานอืนใดทีมีอํานาจ
ตามกฎหมาย ได้ แก้ ไขเปลียนแปลง เพิมเติม ประกาศ กําหนด สังการ เห็นชอบ และ/
หรื อ ผ่อนผันเป็ นอย่างอืน ผู้จดั การกองทรัสต์จะดําเนินการให้ เป็ นไปตามนัน=
นายทะเบียนหน่ วยทรัสต์

นายทะเบียนหน่วยทรัสต์ หมายถึง ทรัสตี หรื อผู้ทีรับมอบหมายจากทรัสตีให้ ดําเนินการใน
ฐานะนายทะเบียนหน่วยทรัสต์ ซึงนายทะเบียนหน่วยทรัสต์จะต้ องเป็ นผู้ได้ รับใบอนุญาต
การให้ บริ การเป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. และเป็ นผู้ทีตลาด
หลัก ทรั พ ย์ ให้ ค วามเห็ น ชอบให้ ดํ า เนิ น การแทนในฐานะนายทะเบี ย นหน่วยทรั ส ต์ ใน
เบื =องต้ น ภายหลังจากทีได้ มีการก่อตังกองทรั
=
สต์ ทรัสตีจะแต่งตังศู
= นย์รับฝากหลักทรัพย์ให้
เป็ นนายทะเบี ย นหน่ ว ยทรั ส ต์ ทัง= นี = นายทะเบี ย นหน่ ว ยทรั ส ต์ มี ห น้ า ที ต่ า ง ๆ ตามที
กฎหมายหลักทรัพย์และหลักเกณฑ์ทีเกียวข้ องกําหนดไว้ ดังนี =

1. การออกใบทรัสต์หรื อหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยทรัสต์ โดยทรัสตีจะดําเนินการให้
นายทะเบียนหน่วยทรัสต์จดั ทําใบทรัสต์หรื อหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยทรัสต์ให้ แก่ผ้ ู
ถือหน่วยทรัสต์เพือให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์สามารถใช้ อ้างอิงต่อทรัสตี ผู้จดั การกองทรัสต์
และบุคคลอืนได้ โดยในกรณี ทีผู้ถือหน่วยทรัสต์ขอให้ นายทะเบียนหน่วยทรัสต์ออก
ใบทรัสต์หรื อหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยทรัสต์ใหม่แทนใบทรัสต์หรื อหลักฐานแสดง
สิทธิ ในหน่วยทรัสต์ เก่าทีสูญ หาย ลบเลือน หรื อชําระในสาระสําคัญ นายทะเบียน
หน่วยทรัสต์ต้องออกหรื อดําเนินการให้ มีการออกใบทรัสต์หรื อหลักฐานแสดงสิทธิใน
หน่วยทรัสต์ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ภายในเวลาอันควร ทังนี
= = นายทะเบียนจะเรี ยกเก็บ
ค่าใช้ จ่ายที เกิ ดขึน= (ถ้ ามี) จากการดํ าเนิ นการตามคํ าร้ องขอของผู้ถือหน่วยทรัส ต์
ดังกล่าวได้ ตามจริ ง
2. การจัดทําทะเบียนหน่วยทรัสต์ โดยทรัสตีอาจมอบหมายให้ นายทะเบียนหน่วยทรัสต์
เป็ นผู้จดั ทําทะเบียนหน่วยทรัสต์ตามขอบเขตทีกําหนดไว้ ในประกาศที กร .14/2555
และประกาศอืนใดทีเกียวข้ อง และทีได้ มีการแก้ ไขเพิมเติม
3. การโอนหน่วยทรัสต์ โดยผู้ถือหน่วยทรัสต์ทีประสงค์จะโอนหน่วยทรัสต์ จะต้ องแจ้ ง
ความประสงค์การโอนหน่วยทรัสต์ไปนายทะเบียนหน่วยทรัสต์ โดยกรอกรายละเอียด
ให้ ครบถ้ วนในคําร้ องขอการโอนหน่วยทรัสต์ทีลงนามโดยผู้โอนและผู้รับโอน พร้ อมทัง=
แนบเอกสารประกอบการโอนหน่วยทรัสต์ตามทีนายทะเบียนหน่วยทรัสต์จะกําหนด
การโอนหน่วยทรัสต์ให้ มีผลบังคับและได้ รับการรับรองเมือนายทะเบียนหน่วยทรัสต์
บันทึกรายชือผู้รับโอนในทะเบียนหน่วยทรัสต์เรี ยบร้ อยแล้ ว ทังนี
= = ผู้โอนจะต้ องชําระ
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยทรัส ต์ (ถ้ ามี) ตามที นายทะเบี ยนหน่วยทรัสต์ กําหนด
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กรณี การโอนหน่วยทรัส ต์ ในระบบไร้ ใบทรั สต์ ผู้ถือหน่วยทรัส ต์ จะต้ องปฏิ บัติ ต าม
หลักเกณฑ์ทีระบุโดยนายทะเบียนหน่วยทรัสต์ และ/หรื อตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื อ
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ทังนี
= = ผู้โอนจะต้ องชําระค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยทรัสต์ (ถ้ า
มี) ตามทีนายทะเบียนหน่วยทรัสต์ และ/หรื อตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื อศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์กําหนด
ทังนี
= = ในกรณีทีการโอนหน่วยทรัสต์จะทําให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์รายใดถือหน่วยทรัสต์เกิน
ข้ อจํากัดในการถือหน่วยทรัสต์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ นายทะเบียนหลักทรัพย์มีสิทธิ
ปฏิเสธการแสดงชือในทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ในกรณีทีการถือหน่วยทรัสต์ไม่เป็ นไป
ตามอัตราทีกําหนดในข้ อจํากัดในการถือหน่วยทรัสต์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์
ค่ าธรรมเนียมและ
ค่ าใช้ จ่าย

หมายเหตุ:

การเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียม เงินตอบแทนอืนใด หรื อค่าใช้ จ่ายจากกองทรัสต์หรื อจากผู้ถือ
หน่ว ยทรั ส ต์ จะต้ องเป็ นไปตามที ระบุไว้ ในสัญ ญาก่อ ตัง= ทรั สต์ ทัง= นี = ค่า ธรรมเนีย มและ
ค่าใช้ จ่ า ยดังกล่า ว ไม่รวมภาษี มูล ค่าเพิ ม ภาษี ธุรกิ จ เฉพาะ หรื อ ภาษี อื นใดในทํ า นอง
เดียวกัน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถศึกษาข้ อมูลเพิมเติมได้ จากร่างสัญญาก่อตังทรั
= สต์ทีแนบท้ ายแบบแสดงรายการข้ อมูลและร่างหนังสือ
ชี =ชวนการเสนอขายหลักทรัพย์เพือการแปลงสภาพ นอกจากนี = สัญญาก่อตังทรั
= สต์ฉบับลงนามอาจมีข้อมูลทีแตกต่างจากร่าง
สัญญาก่อตังทรั
= สต์ฉบับนี =

อนึง การบริ หารจัดการกองทรัสต์ CPNREIT จะอยูภ่ ายใต้ ข้อกําหนดในสัญญาก่อตังทรั
= สต์
9.6

ช่ องทางที,ผ้ ูถอื หน่ วยทรัสต์ จะสามารถขอดูสาํ เนาสัญญาก่ อตัง. ทรัสต์

ผู้ถือหน่วยทรัสต์สามารถขอดูสําเนาสัญญาก่อตังทรั
= สต์ได้ ทีผู้จดั การกองทรัสต์และทรัสตี ได้ ในช่วงเวลาทําการ
ของผู้จดั การกองทรัสต์และทรัสตี
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10.

ผู้จัดการกองทรัสต์

10.1

ข้ อมูลทัวไป

บริ ษัท ซีพีเอ็น รี ท แมเนจเมนท์ จํากัด ซึงจะทําหน้ าทีเป็ นผู้จดั การกองทรัสต์ของกองทรัสต์ CPNREIT เป็ นบริ ษัท
จํากัดซึงจดทะเบียนจัดตังขึ
8 8นในประเทศไทย 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 และมี CPN เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในผู้จดั การกองทรัสต์
เป็ นจํานวนร้ อยละ 99.9997 ของหุ้นทีจําหน่ายแล้ วทังหมด
8
โดยมีสรุ ปข้ อมูลสําคัญของผู้จดั การกองทรัสต์ ปรากฏตาม
ตารางดังต่อไปนี 8
ชือผู้จัดการกองทรัสต์

บริ ษัท ซีพีเอ็น รี ท แมเนจเมนท์ จํากัด

ทีตังสํานักงานใหญ่

เลขที 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

เลขทะเบียนบริษัท

0105560104638

โทรศัพท์

02-667-5555 ต่อ 1660

ทุนจดทะเบียน

10 ล้ านบาท

ทุนชําระแล้ ว

10 ล้ านบาท

จํานวนหุ้นทีออกและเรียกชําระแล้ ว

1,000,000 หุ้น

มูลค่ าทีตราไว้

10 บาท

ลักษณะและขอบเขตการดําเนินธุรกิจ

ทํ าห น้ าที เป็ น ผู้ จั ด ก ารก อ งท รั ส ต์ ขอ งท รั ส ต์ เพื อ ก ารลงทุ น ใน
อสังหาริ มทรัพย์

ผู้ถอื หุ้นใหญ่
(สัดส่ วนการถือหุ้น)

CPN
(ร้ อยละ 99.9997)

รายชือกรรมการ

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

กรรมการผู้มีอาํ นาจลงนาม

นางสาววัลยา จิราธิวฒ
ั น์ และนางสาวนภารัตน์ ศรี วรรณวิทย์ สองคนลง
ลายมือชือร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริ ษัท

รอบระยะเวลาบัญชี

1 มกราคม – 31 ธันวาคม
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10.2

ผู้ถอื หุ้นของผู้จัดการกองทรัสต์

10.2.1 ผู้ถอื หุ้นของผู้จัดการกองทรัสต์ ณ วันที 27 มิถุนายน 2560 มีดังนี
รายชือ

จํานวนหุ้นทีถือ (หุ้น)

สัดส่ วน (ร้ อยละ)

999,997

99.9997

2. นายกอบชัย จิราธิวฒ
ั น์

1

0.0001

3. นางสาววัลยา จิราธิวฒ
ั น์

1

0.0001

4. นายชนวัฒน์ เอื 8อวัฒนะสกุล

1

0.0001

1. CPN

รวม

1,000,000

100.0000

10.2.2 กลุ่มผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ ทีโดยพฤติการณ์ มีอิทธิพลต่ อการกําหนดนโยบายการจัดการหรื อการดําเนินงาน
ของผู้จัดการกองทรัสต์ อย่ างมีนัยสําคัญ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้มีอํานาจควบคุมของผู้จดั การกองทรัสต์ คือ CPN ซึงถือหุ้นของผู้จดั การกองทรัสต์ คิดเป็ น
ร้ อยละ 99.9997 ของจํานวนหุ้นทีชําระแล้ วทังหมด
8
โดย CPN ซึง เป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ในหมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ประกอบธุรกิจหลักในการพัฒนา บริ หาร และให้ เช่าพื 8นทีศูนย์การค้ าขนาดใหญ่
และประกอบธุรกิจอืนทีเกียวเนืองเพือส่งเสริ มการประกอบธุรกิจศูนย์การค้ าในลักษณะพืน8 ทีแบบผสม (Mixed-Used)
ได้ แก่ อาคารทีพักอาศัย อาคารสํานักงาน และโรงแรม พร้ อมกันนี 8ยังประกอบธุรกิจทีเกียวเนืองและส่งเสริ มกัน อาทิ ศูนย์
อาหาร ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์ สวนนํ 8า และสวนพักผ่อนภายในศูนย์การค้ าในบางโครงการ โดยมีรายละเอียดเกียวกับ
บริ ษั ท ย่อ ย กองทุน รวม บริ ษั ท ร่ วม และกิ จ การอื นที เกี ยวข้ อ งกัน ของ CPN ณ วัน ที 30 มิ ถุน ายน 2560 และวัน ที 31
ธันวาคม 2559 ปรากฏดังตารางต่อไปนี 8
CPN ถือหุ้นร้ อยละ
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2560
2559

ลักษณะ
ธุรกิจ

ประเทศ
ทีกิจการ
จัดตัง

บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จํากัด

(1) (4)

ประเทศไทย

99.99

99.99

บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่ จํากัด

(1) (2) (4)

ประเทศไทย

99.99

99.99

(2) (6)

ประเทศไทย

99.99 (1)

99.99 (1)

(1) (2) (4)

ประเทศไทย

99.99

99.99

บริ ษัท เซ็นทรัล เรี ยลตี 8 เซอร์ วิส จํากัด
(อยู่ระหว่างชําระบัญชี)

(2)

ประเทศไทย

99.99

99.99

บริ ษัท เซ็นทรัล ฟู้ดอเวนิว จํากัด

(4)

ประเทศไทย

99.99

99.99

ชือกิจการ
บริษัทย่ อยทางตรง

บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรี ยลตี 8 จํากัด
บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา รัตนาธิเบศร์ จํากัด
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ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
CPN ถือหุ้นร้ อยละ
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2560
2559

ลักษณะ
ธุรกิจ

ประเทศ
ทีกิจการ
จัดตัง

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

ประเทศไทย

99.99 (2)

99.99 (2)

(1) (4)

ประเทศไทย

99.99

99.99

(1) (2) (4)

ประเทศไทย

99.99

99.99

(10)

ประเทศไทย

99.99

99.99

(1) (2) (4)

ประเทศไทย

99.99

99.99

(6)

ประเทศไทย

99.99

99.99

(1) (2)

ประเทศไทย

93.30

93.30

บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา ขอนแก่น จํากัด

(1) (2) (4) (10) ประเทศไทย

78.13

78.13

บริ ษัท ซีพีเอ็น พัทยา จํากัด

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

ประเทศไทย

99.99

99.99

(9)

ประเทศไทย

99.99

99.99

บริ ษัท ซีพีเอ็น ระยอง จํากัด

(1) (2) (4)

ประเทศไทย

99.99

99.99

บริ ษัท ซีพีเอ็น โคราช จํากัด

(1) (2) (4)

ประเทศไทย

99.99

99.99

บริ ษัท ซีพีเอ็น เอสเตท จํากัด

(6)

ประเทศไทย

99.99

-

บริ ษัท ซีพีเอ็น เรซซิเด้ นซ์ ขอนแก่น จํากัด

(6)

ประเทศไทย

99.99

-

บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเม้ นท์ จํากัด

(11)

ประเทศไทย

99.99

-

(1) (2)

ประเทศไทย

63.00

-

บริ ษัท พระราม 4 เดเวลอปเม้ นท์ จํากัด

(6)

ประเทศไทย

90.00

-

บริ ษัท ศาลาแดง พร๊ อพเพอร์ ตี 8 แมนเมจเม้ นท์ จํากัด

(1)

ประเทศไทย

75.00

-

(1) ถึง (5)

ประเทศไทย

99.99

99.99

Global Retail Development & Investment Limited

(6)

ฮ่องกง

99.94

99.94

Global Commercial Property Limited

(6)

ฮ่องกง

99.94

99.94

บริ ษัท ซีพีเอ็น คอมเพล็กซ์ จํากัด

(6)

ประเทศไทย

99.99

99.99

บริ ษัท ซีพีเอ็น ซิตี 8 จํากัด

(6)

ประเทศไทย

99.99

99.99

บริ ษัท ซี.เอส.ซิตี 8 จํากัด

(1)

ประเทศไทย

99.99

99.99

CPN Ventures Sdn. Bhd.

(8)

มาเลเซีย

99.94

99.94

CPN Real Estate Sdn. Bhd.

(6)

มาเลเซีย

99.94

99.94

CPN Malls Malaysia Sdn. Bhd.

(6)

มาเลเซีย

99.94

99.94

ชือกิจการ
บริ ษัท เซ็นทรัลเวิลด์ จํากัด
บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 จํากัด

บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา ชลบุรี จํากัด
บริ ษัท ซีพีเอ็น เรซซิเด้ นซ์ จํากัด
บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด
บริ ษัท ซีพีเอ็น โกบอล จํากัด
บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา ไนน์ สแควร์ จํากัด

บริ ษัท ซีพีเอ็น เลิร์นนิง เซ็นเตอร์ จํากัด

บริ ษัท สวนลุม พร๊ อพเพอร์ ตี 8 จํากัด

บริษัทย่ อยทางอ้ อม
บริ ษัท บางนา เซ็นทรัล พร็ อพเพอร์ ตี 8 จํากัด

ส่วนที 2 หน้ า 10 - 3

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
CPN ถือหุ้นร้ อยละ
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2560
2559

ลักษณะ
ธุรกิจ

ประเทศ
ทีกิจการ
จัดตัง

Central Plaza i-City Malls Malaysia Sdn. Bhd.

(6)

มาเลเซีย

99.94

99.94

Central Plaza i-City Sdn. Bhd.

(6)

มาเลเซีย

99.94

99.94

(1) (2)

มาเลเซีย

59.97

59.97

กองทุนรวมธุรกิจไทย 4 (รวมการถือหุ้นทังทางตรงและ
8
ทางอ้ อมโดย CPN)

(6)

ประเทศไทย

100.00

100.00

กองทุนรวมธุรกิจไทย 5 (รวมการถือหุ้นทังทางตรงและ
8
ทางอ้ อมโดย CPN)

(6)

ประเทศไทย

100.00

100.00

กองทุน รวมสิท ธิ ก ารเช่ าอสังหาริ ม ทรั พ ย์ CPN รี เทล
โกรท

(6)

ประเทศไทย

26.69

26.69

กองทุน รวมสิท ธิ ก ารเช่ า อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ CPN คอม
เมอร์ เชียล โกรท

(6)

ประเทศไทย

25.00

25.00

(1) (3) (7)

ประเทศไทย

35.00

-

ชือกิจการ

Central Plaza i-City Real Estate Sdn. Bhd.
กองทุนรวม

บริษัทร่ วม
บริ ษัท วิมานสุริยา จํากัด
ทีมา: CPN
หมายเหตุ:

(1)
(2)

ถือตรงร้ อยละ 99.64 และถือผ่านบริษัท เซ็นทรัลเรียลตี 8 เซอร์ วิส จํากัด ร้ อยละ 0.36
ถือตรงร้ อยละ 90.00 และถือผ่านบริษัท บางนาเซ็นทรัล พร็อพเพอร์ ตี 8 จํากัด ร้ อยละ 10.00

ลักษณะธุรกิจ
(1) ก่อสร้ างอาคารศูนย์การค้ า และ/หรือ อาคารสํานักงานเพือให้ เช่า
(2) ให้ บริการด้ านสาธารณูปโภคภายในศูนย์การค้ า และ/หรือ อาคารสํานักงาน
(3) ก่อสร้ างห้ องชุดพักอาศัยและอาคารร้ านค้ าเพือให้ เช่า
(4) ขายอาหารและเครืองดืม
(5) ให้ บริการสวนสนุกและสวนนํ 8าบนศูนย์การค้ า
(6) ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
(7) ธุรกิจโรงแรม
(8) ให้ คําปรึกษาด้ านการบริหารและการจัดการอสังหาริมทรัพย์
(9) ให้ บริการด้ านการฝึ กอบรมและพัฒนาบุคลากร
(10) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์สําหรับการขายบ้ านพร้ อมทีดินและหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย
(11) ทําหน้ าทีเป็ นผู้จดั การกองทรัสต์ของทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

ส่วนที 2 หน้ า 10 - 4

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
อนึง ในระหว่างเดือนกรกฏาคม-กันยายน 2560 CPN ได้ เข้ าร่ วมลงทุนในกิจการอืน รวมถึงการจัดตังบริ
8 ษัทย่อย
เพิมเติม ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี 8
บริษัทที CPN เข้ าลงทุน
และถือหุ้น
บริ ษัท ดาราฮาร์ เบอร์ จํากัด

วัตถุประสงค์
ในการเข้ าลงทุน
เพือให้ ได้ มาซึงสิทธิการเช่าช่วงทีดินใน
อําเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี
สําหรับรองรับการขยายธุรกิจของ CPN
เพือพัฒนาโครงการธีมปาร์ คภายใน
ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลภูเก็ต

บริ ษัท ฟี โนมินอน ครี เอชัน จํากัด

บริ ษัท ซินเนอร์ จิสติก พร็ อพเพอร์ ตี 8
ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด
บริ ษัท ซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล จํากัด

เพือรองรับการขยายธุรกิจ

สัดส่ วนการถือหุ้นโดย CPN

65%

51%
(เป็ นการถือหุ้นทางอ้ อมผ่านทาง
บริ ษัทย่อยของ CPN อันได้ แก่ บริ ษัท
บางนา เซ็นทรัล พร็ อพเพอร์ ตี 8 จํากัด)
50%

เพือเป็ นผู้เช่าช่วงและประกอบธุรกิจ
โรงแรมฮิลตัน พัทยา
ทีจะอยูภ่ ายใต้ กองทรัสต์ CPNREIT

99.99%

ทีมา: CPN

ณ วันที 15 มีนาคม 2560 ซึงเป็ นวันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครัง8 ล่าสุด CPN มีรายชือผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ดังนี 8
ลําดับ

รายชือ

จํานวนหุ้นทีถือ (หุ้น)

สัดส่ วน (ร้ อยละ)

1

บริ ษัท เซ็นทรัลโฮลดิ 8ง จํากัด (1)

1,176,343,960

26.21

2

บริ ษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด

250,272,993

5.58

3

HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD

126,625,200

2.82

4

STATE STREET BANK EUROPE LIMITED

115,024,290

2.56

5

CHASE NOMINEES LIMITED

99,425,115

2.22

6

THE BANK OF NEW YORK MELLON

93,570,500

2.08

7

BANK OF SINGAPORE LIMITED-SEG

93,025,620

2.07

8

NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC

84,429,445

1.88

9

CREDIT SUISSE AG, HONG KONG BRANCH

77,344,160

1.72

10

สํานักงานประกันสังคม

70,106,900

1.56

หมายเหตุ:
ทีมา: CPN

(1)

ผู้ถือหุ้นทีแท้ จริง (Ultimate Shareholder) ของ CPN และบริษัท เซ็นทรัลโฮลดิ 8ง จํากัด คือ บุคคลในตระกูลจิราธิวฒ
ั น์

ส่วนที 2 หน้ า 10 - 5

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
10.3

โครงสร้ างการจัดการ

10.3.1 โครงสร้ างบริหารจัดการของผู้จัดการกองทรัสต์

การจัดโครงสร้ างองค์ กรของผู้จัดการกองทรัสต์ ยึดหลักการในการแบ่งหน้ าทีและความรับผิดชอบของแต่ละ
หน่วยงานอย่างชัดเจน โดยแต่ละฝ่ ายงานมีความเป็ นอิสระ เป็ นระบบ รวมทังคํ
8 านึงถึงการควบคุมความเสียงและความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ทีจะเกิดขึ 8น เพือให้ ผ้ จู ัดการกองทรัสต์สามารถจัดการลงทุนให้ ผ้ ลู งทุนด้ วยความซือสัตย์ สุจริ ต
ระมัดระวัง และคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนก่อนประโยชน์ของผู้จดั การกองทรัสต์
ผู้จดั การกองทรัสต์มีโครงสร้ างการจัดการของบริ ษัท ประกอบด้ วยคณะกรรมการบริ ษัท ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร
และฝ่ ายงานต่าง ๆ ได้ แก่ ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ ฝ่ ายสนับสนุนการปฏิบตั ิงาน ฝ่ ายบริ หารความเสียงและกํากับควบคุม (ซึง
ทังหมดเป็
8
นฝ่ ายงานภายในบริ ษัทเอง) และฝ่ ายตรวจสอบภายใน (ซึงจะมอบหมายให้ บคุ คลอืนดําเนินการ) ตามโครงสร้ าง
ทีแสดงไว้ ก่อนหน้ านี 8
ผู้จดั การกองทรัสต์มีหน้ าทีและความรับผิดชอบในการดูแลจัดการกองทรัสต์ CPNREIT และควบคุมการปฏิบตั ิ
หน้ าทีของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์และผู้เช่าช่วงทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ CPNREIT ในส่วนทีเป็ นโรงแรมฮิลตัน พัทยา
และดําเนินการให้ เป็ นไปตามนโยบายของผู้จดั การกองทรัสต์ สัญญาก่อตังทรั
8 สต์ สัญญาแต่งตังผู
8 ้ จดั การกองทรัสต์ แบบ
แสดงรายการข้ อมูล หนังสือชี 8ชวน ระเบียบและกฎหมายทีเกียวข้ อง

ส่วนที 2 หน้ า 10 - 6

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
10.3.2 รายชือคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัท ประกอบด้ วย กรรมการจํานวน 3 ท่าน ดังนี 8
1 นายชาลี มาดาน
กรรมการอิสระ
คุณวุฒทิ างการศึกษา
- ปริ ญ ญาโท สาขาบริ ห ารธุ ร กิ จ สถาบั น บั ณ ฑิ ต บริ ห ารธุ ร กิ จ ศศิ น ทร์ แห่ ง จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาตรี (บริ หารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประสบการณ์ ทาํ งาน
- 2558 – 2560
รองกรรมการผู้จัด การใหญ่ สายงานการเงิ น และบริ ห ารความเสียง
บริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตท จํากัด (มหาชน)
- 2555 – 2557
Chief Executive & Head of International Banking, The Royal
Bank of Scotland
2 นางสาววัลยา จิราธิวัฒน์
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
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจและบริ หารโครงการ
ก่อสร้ าง บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
- ปี 2548 – 2554
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจและบริ หารโครงการ
ก่อสร้ าง บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
3 นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์
กรรมการ
คุณวุฒทิ างการศึกษา
- ปริ ญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ ทาํ งาน
- ปี 2557 – ปั จจุบนั
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน บัญ ชี และบริ หารความ
เสียง บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
- ปี 2556 – 2557
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายงานการเงิน บัญชี และบริ หารความ
เสียง บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
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10.3.3 บทบาท หน้ าที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ผู้จดั การกองทรัสต์มีคณะกรรมการจํานวน 1 ชุด ซึงประกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยมี
กรรมการอย่างน้ อย 1 ใน 3 ของจํ านวนกรรมการทัง8 หมดของบริ ษัท ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระ
ดังกล่าวมีคุณ สมบัติเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ในประกาศคณะกรรมการกํ ากับตลาดทุนว่าด้ วยการขออนุญ าตและการ
อนุญาตให้ เสนอขายหุ้นทีออกใหม่ นอกจากนี 8 กรรมการและบุคคลผู้มีอํานาจในการจัดการต้ องไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้ วยลักษณะต้ องห้ ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนโดยอนุโลม ตามข้ อ 12(4)
ของประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. ที สช. 29/2555 เรื อง หลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการในการให้ ความเห็นชอบผู้จัดการ
กองทรัสต์ และมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน และทีจะมีการแก้ ไขเพิมเติม หรื อตามกฎเกณฑ์อืน ๆ ทีสํานักงาน ก.ล.ต. อาจ
เปลียนแปลงในอนาคต
กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือชือแทนผู้จดั การกองทรัสต์ ต้ องมีกรรมการ 2 ท่าน (โดยไม่ใช่กรรมการอิสระ) ลง
นามร่ วมกันและประทับตราสําคัญของบริ ษัท โดยคณะกรรมการของผู้จัดการกองทรัสต์อาจมอบหมายให้ กรรมการคน
หนึงหรื อหลายคนหรื อบุคคลอืนใดปฏิบตั ิการอย่างหนึงอย่างใดแทนคณะกรรมการก็ได้ ทังนี
8 8 การมอบอํานาจดังกล่าวจะไม่
รวมถึงการมอบอํานาจหรื อการมอบอํานาจช่วงทีทําให้ กรรมการหรื อผู้รับมอบอํานาจจากกรรมการสามารถอนุมตั ิรายการ
ทีตนเองหรื อบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง มีส่วนได้ เสียหรื อมีผลประโยชน์ ในลักษณะอืนใดขัดแย้ งกับผลประโยชน์ ของ
กองทรัสต์ CPNREIT
บริ ษัทฯ ได้ กําหนดให้ กรรมการอิสระเป็ นประธานกรรมการ เพือดูแลให้ มนใจว่
ั าองค์ประกอบและการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการบริ ษัทเอื 8อต่อการใช้ ดลุ ยพินิจในการในการตัดสินใจ โดยประธานกรรมการมีหน้ าที
1) กํากับ ติดตาม และดูแลให้ มนใจได้
ั
วา่ การปฏิบตั ิหน้ าทีของคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
2) ร่วมกําหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทโดยหารื อร่วมกับประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร และมีมาตรการ
ทีดูแลให้ เรื องสําคัญได้ ถกู บรรจุเป็ นวาระการประชุม
3) ดูแลการจัดสรรเวลาไว้ อย่างเพียงพอทีฝ่ ายจัดการจะเสนอเรื องและเพียงพอทีกรรมการจะอภิปรายประเด็น
สําคัญกันอย่างรอบคอบ ส่งเสริ มให้ กรรมการมีการใช้ ดลุ ยพินิจทีรอบคอบ ให้ ความเห็นได้ อย่างอิสระ
10.3.3.1

หน้ าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัทต่อบริ ษัทฯ
(1) ปฏิ บั ติ ห น้ าที ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วั ต ถุ ป ระสงค์ และข้ อบั ง คั บ ของบริ ษั ท ฯ ตลอดจนมติ
คณะกรรมการของบริ ษัทฯ และมติทีประชุมของผู้ถือหุ้น ด้ วยความซือสัตย์ สุจริ ต ระมัดระวัง รักษา
ผลประโยชน์และเป็ นธรรมต่อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ และผู้ถือหน่วยทรัสต์ โดยในการปฏิบตั ิหน้ าทีจะไม่
ขัดต่อหน้ าทีของบริ ษัทฯ ในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์
(2) กําหนดนโยบายการดําเนินงานของบริ ษัทฯ และกํากับควบคุมดูแลให้ ฝ่ายบริ หารดําเนินการให้ เป็ นไป
ตามนโยบายและกฎระเบียบ ภายใต้ การกํากับดูแลกิจการทีดี
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(3) อนุมตั ิงบการเงินของผู้จดั การกองทรัสต์ และรายงานผลประกอบการของบริ ษัทฯ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบ
(4) ควบคุม ดูแลให้ ฝ่ายงานต่าง ๆ ของบริ ษัทฯ มีการปฏิบตั ิต่อผู้มีสว่ นได้ เสียอย่างเป็ นธรรม และมีความ
เท่าเทียมกัน
(5) พิจารณาเสนอวาระการประชุม กรณีทีเห็นว่ามีเรื องทีสําคัญทีคณะกรรมการควรพิจารณา และยังมิได้ มี
การบรรจุไว้ ในวาระการประชุมคณะกรรมการของบริ ษัทฯ
(6) พิ จ ารณาคัด เลือ กและแต่ งตัง8 กรรมการของบริ ษั ท ฯ แทนกรรมการเดิ ม ที พ้ น จากตํ าแหน่ง รวมทัง8
คัดเลือกและเสนอแต่งตังกรรมการเพิ
8
มเติมต่อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ
(7) พิจารณาและอนุมตั ิเรื องทีเกียวข้ องกับการดําเนินงานทีสําคัญของบริ ษัทฯ เช่น การจ่ายเงินปั นผลให้ แก่
ผู้ถือหุ้น การจัดประชุมผู้ถือหุ้น ตามทีกฎหมายกําหนด แผนการตรวจสอบประจําปี การคัดเลือก เสนอ
แต่งตัง8 และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ เป็ นต้ น
(8) ให้ ความรู้เกียวกับการประกอบธุรกิจของบริ ษัทฯ รวมถึงกฎหมาย ประกาศ หลักเกณฑ์ และข้ อบังคับที
เกียวข้ อง ให้ กรรมการใหม่ได้ รับทราบ
(9) กํ า หนดให้ มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการของบริ ษั ท ฯ อย่ า งน้ อยปี ละ 4 ครั ง8 ซึ งในการประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษัทแต่ละครัง8 จะต้ องมีกรรมการเข้ าร่ วมประชุมในจํานวนเกิ นกึงหนึงของจํ านวน
กรรมการทังหมด
8
จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม โดยมติของทีประชุมคณะกรรมการให้ ถือตามเสียงข้ างมาก
ของกรรมการทีมาประชุม ทังนี
8 8 กรรมการผู้มีสว่ นได้ เสียในเรื องนัน8 ๆ จะไม่มีสทิ ธิออกเสียง
(10) จัดให้ มีตําแหน่งเลขานุการคณะกรรมการบริ ษัท เพือนําเสนอวาระในการประชุมตามทีแต่ละฝ่ ายงาน
นําเสนอและจัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการของบริ ษัทฯ และเอกสารทีเกียวข้ องกับการประชุม
ดังกล่าว
(11) ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร โดยในกรณีทีประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หารดํารง
ตําแหน่งกรรมการ กรรมการทีดํารงตําแหน่งประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หารท่านนัน8 จะไม่เข้ าร่ วมในการ
พิจารณา และไม่มีสว่ นร่วมในการตัดสินใจ
10.3.3.2

บทบาท หน้ าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัทต่อกองทรัสต์ CPNREIT
(1) พิจ ารณาอนุมัติน โยบายทีสําคัญ ในการจัด การกองทรัส ต์ CPNREIT ได้ แก่ นโยบายในการจัดการ
กองทรัสต์ นโยบายการจัดโครงสร้ างเงินทุนของกองทรัสต์ นโยบายการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ และ
นโยบายการจัดหาประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ เป็ นต้ น เพือให้ ฝ่ายงานทีเกียวข้ องนําไปปฏิบตั ิ
(2) พิจารณาอนุมตั ิการลงทุนหรื อได้ มาซึงอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ในครัง8 แรกและ
การลงทุนเพิมเติม เพือการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์
ดังกล่าว รวมทัง8 กํ ากับดูแลเพื อให้ เป็ นไปตามนโยบายของผู้จัด การกองทรั สต์ สัญ ญาก่อ ตัง8 ทรัส ต์
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สัญญาแต่งตังผู
8 ้ จดั การกองทรัสต์ แบบแสดงรายการข้ อมูล หนังสือชี 8ชวน ระเบียบ กฎหมายทีเกียวข้ อง
และประกาศทีจะแก้ ไขเพิมเติม รวมทังพิ
8 จารณาอนุมตั ิเกียวกับการเพิมทุนของกองทรัสต์ รวมถึงการขอ
อนุญาตต่าง ๆ ทีเกียวข้ อง
(3) พิจารณาอนุมตั ิเกียวกับการจําหน่ายไปซึงทรัพย์สินหลักและอุปกรณ์ของกองทรัสต์เพือให้ เป็ นไปตาม
นโยบายของผู้จัด การกองทรัสต์ สัญ ญาก่ อตัง8 ทรั สต์ สัญ ญาแต่งตัง8 ผู้จัด การกองทรัส ต์ แบบแสดง
รายการข้ อมูล หนังสือชี 8ชวน ระเบียบ กฎหมายทีเกียวข้ อง และประกาศทีจะแก้ ไขเพิมเติม
(4) พิจารณาอนุมัตินโยบายการบริ หารและจัดการความเสียงทีเกี ยวข้ องกับการดูแลจัดการกองทรัสต์
CPNREIT เพือให้ ฝ่ายงานทีเกียวข้ องนําไปปฏิบตั ิ
(5) พิ จารณาอนุมัติน โยบาย ระเบี ย บปฏิ บัติ และกระบวนการต่า ง ๆ ในการจัด การความขัด แย้ งทาง
ผลประโยชน์ทีเกียวข้ อง โดยเฉพาะอย่างยิงระหว่างกองทรัสต์ CPNREIT กับผู้จัดการกองทรัสต์และ
บุค คลที เกี ยวโยงกัน กับ ผู้จัด การกองทรั ส ต์ ซึงรวมถึ งมาตรการหรื อ แนวทางดํ าเนิ น การเพื อรั ก ษา
ประโยชน์ ทีดีทีสุดของกองทรัสต์ CPNREIT หรื อผู้ถือหน่วยทรั สต์ โดยรวมเมื อเกิ ดความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ขึ 8น
(6) พิจารณาอนุมติการเข้ าทํารายการระหว่างกองทรัสต์ CPNREIT กับบุคคลทีเกียวโยงกันให้ เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ทีประกาศทีเกียวข้ องกําหนด รวมถึงประกาศทีจะแก้ ไขเพิมเติม
(7) พิจารณาคัดเลือกประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร เพือบริ หารจัดการกองทรัสต์ CPNREIT
(8) พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังผู
8 ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ เพือส่งไปให้ ทรัสตีเห็นชอบ
(9) พิจารณาอนุมตั ิการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ เพือส่งไปให้ ทรัสตีรับทราบ
(10) พิจารณาคัดเลือก อนุมตั ิการให้ เช่าทรัพย์สนิ แก่ผ้ เู ช่าช่วงทรัพย์สนิ หลัก และนําส่งให้ ทรัสตีเพือเห็นชอบ
(11) พิจารณาอนุมตั ิระบบงานทีจะมอบหมายให้ ผ้ ใู ห้ บริ การภายนอกเป็ นผู้รับดําเนินการ ตามกฎเกณฑ์ที
เกียวข้ อง รวมถึงพิจารณาคัดเลือกผู้ให้ บริ การภายนอกดังกล่าวเพือส่งให้ ทรัสตีรับทราบ
(12) พิ จารณาอนุมัติ การว่าจ้ างที ปรึ ก ษาทีเกี ยวข้ อ งกับ การบริ ห ารจัด การกองทรั ส ต์ CPNREIT และส่ง
ให้ ทรัสตีเพือรับทราบ
(13) ติดตาม ดูแลจัดการให้ มีการกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานของผู้จดั การกองทรัสต์ และผู้รับมอบหมาย ให้
เป็ นไปตามนโยบายของผู้จดั การกองทรัสต์ สัญญาก่อตังทรั
8 สต์ สัญญาแต่งตังผู
8 ้ จดั การกองทรัสต์ แบบ
แสดงรายการข้ อมูล หนังสือชี 8ชวน ระเบียบ กฎหมายทีเกียวข้ องและประกาศทีจะแก้ ไขเพิมเติม รวมทัง8
การรายงานเรื องทีสําคัญต่อคณะกรรมการในทุก ๆ ไตรมาส หรื อเมือมีเหตุอนั ควรทีต้ องรายงาน และ
ประเมินผลงานของประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร
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(14) พิจารณาอนุมตั ิงบประมาณประจําปี
(15) พิจารณาอนุมตั ิรายจ่ายพิเศษ และ/หรื อ งบประมาณการลงทุนทีอยูน่ อกงบประมาณประจําปี
(16) กํากับดูแลให้ มีการรายงานผลการตรวจสอบภายใน (ถ้ ามี) ตามแผนการและหลักเกณฑ์ทีกําหนด
(17) พิจารณาอนุมตั ิผลการดําเนินงานและการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์
(18) พิจารณาอนุมตั ิการจัดประชุมสามัญประจําปี ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ หรื อเมือเห็นสมควรให้ มีการประชุม
เพือประโยชน์ในการจัดการกองทรัสต์ CPNREIT หรื อเมือผู้ถือหน่วยทรัสต์ซึงถือหน่วยทรัสต์รวมกันไม่
น้ อยกว่าร้ อยละ 10 ของจํานวนหน่วยทรัสต์ทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
8
เข้ าชือกันทําหนังสือขอให้ เรี ยก
ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ โดยระบุเหตุผลในการขอเรี ยกประชุมไว้ อย่างชัดเจนในหนังสือนัน8
(19) พิจารณาอนุมัติ แนวทางในการดําเนิ นการแก้ ไขข้ อพิพ าทและข้ อร้ องเรี ยนทีสําคัญ อัน เกี ยวกับ การ
ดําเนิน งานของกองทรัสต์ CPNREIT ตามทีเห็นว่าจําเป็ นและเหมาะสม เพือให้ ดําเนินการแก้ ไขข้ อ
ร้ องเรี ยนและข้ อพิพาทเกียวกับการดําเนินงานของกองทรัสต์ CPNREIT จากบุคคลภายนอกหรื อผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ ดําเนินการอืนใดเพือให้ เป็ นไปตามข้ อกฎหมาย ข้ อบังคับ มติทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
สัญญาก่อตังทรั
8 สต์ สัญญาแต่งตังผู
8 ้ จดั การกองทรัสต์ แบบแสดงรายการข้ อมูลและหนังสือชี 8ชวน
(20) คณะกรรมการของผู้จดั การกองทรัสต์อาจมอบหมายให้ กรรมการคนหนึงหรื อหลายคนหรื อบุคคลอืนใด
ปฏิบตั ิการอย่างหนึงอย่างใดแทนคณะกรรมการก็ได้ ทังนี
8 8 การมอบอํานาจดังกล่าวจะไม่รวมถึงการ
มอบอํ านาจหรื อการมอบอํานาจช่วงทีทํ าให้ กรรมการหรื อผู้รับ มอบอํานาจจากกรรมการดังกล่าว
สามารถอนุมัติรายการทีตนเองหรื อบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง มีส่วนได้ เสียหรื อมีผลประโยชน์ ใน
ลักษณะอืนใดขัดแย้ งกับผลประโยชน์ของกองทรัสต์ CPNREIT
(21) พิจารณาอนุมตั ิวิธีการดําเนินการทางกฎหมายสําหรับข้ อพิพาททีเกิดขึ 8น
10.3.3.3

หน้ าทีและความรับผิดชอบของกรรมการอิสระ

ผู้จัดการกองทรัสต์ กําหนดให้ มีกรรมการอิสระเป็ นส่วนหนึงของคณะกรรมการบริ ษัท ซึงกรรมการอิสระ
จะต้ องเป็ นผู้ทีมีความรู้ ความเชียวชาญอันเป็ นประโยชน์ต่อธุรกิจ ในการทําหน้ าทีติดตามดูแลตรวจสอบการทํางานของ
ผู้บริ หารและฝ่ ายงานของผู้จัดการกองทรัสต์ เพือให้ เป็ นไปตามหลักการกํ ากับดูแลกิ จการทีดี พิจารณาให้ ความเห็ น
สนับสนุนต่อนโยบายทีเป็ นประโยชน์ต่อกองทรัสต์ CPNREIT และ/หรื อผู้ถือหน่วยทรัสต์ หรื อคัดค้ านเมือเห็นว่าผู้จดั การ
กองทรัสต์อาจตัดสินใจทีส่งผลกระทบกับกองทรัสต์ CPNREIT และ/หรื อผู้ถือหน่วยทรัสต์ ในทางลบ โดยกรรมการอิสระ
ต้ องมีความเป็ นอิสระจากการควบคุมของผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ และไม่มี ส่วนเกียวข้ องหรื อมีส่วนได้ เสียกับการ
ตัดสินใจในการดําเนินงานของผู้จัดการกองทรัสต์ และกองทรัสต์ CPNREIT โดยมีบทบาท หน้ าที และความรับผิดชอบ
ของกรรมการอิสระดังนี 8

ส่วนที 2 หน้ า 10 - 11
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(1) พิจารณาให้ ความเห็นหรื อให้ ข้อสังเกตเกียวกับรายการกับบุคคลทีเกียวโยงของกองทรัสต์ CPNREIT
หรื อรายการทีอาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ รวมทังการได้
8
มาหรื อจํ าหน่ายไปซึงทรัพย์ สินทีมี
นัยสําคัญ เพือประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์
(2) ให้ คําแนะนําหรื อให้ ความเห็นในเรื องทีสําคัญ เช่น โครงสร้ างเงินทุน นโยบายของผู้จดั การกองทรัสต์
นโยบายการควบคุมการปฏิบตั ิงาน เป็ นต้ น
(3) ให้ ค วามเห็น เกี ยวกับ นโยบายในการบริ ห ารและจัดการความเสียงทีเกิ ด ขึน8 และหลัก เกณฑ์ วิธีก าร
ควบคุมหรื อลดความเสียง
(4) เสนอแนะหรื อแนะนําในทีประชุมคณะกรรมการของผู้จดั การกองทรัสต์ ในเรื องทีสําคัญทีควรพิจารณา
เช่น การลงทุนในทรัพย์สินหลัก การพิจารณาข้ อร้ องเรี ยน การพิจารณาข้ อพิพาททางกฎหมาย การ
เปลียนตัวผู้เช่าทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ CPNREIT หรื อผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ (ถ้ ามี) รวมทังให้
8
คําแนะนําหรื อให้ ความเห็นในเรื องทีกรรมการอิสระมีความชํานาญหรื อมีประสบการณ์ เป็ นพิเศษที
เกียวข้ องกับการบริ หารจัดการกองทรัสต์ CPNREIT
(5) พิจารณา กํ ากับดูแล และให้ คํ าแนะนําแก่ผ้ ูจัดการกองทรัสต์ ในการจัดทํางบการเงิน ของผู้จัดการ
กองทรัสต์และกองทรัสต์ CPNREIT ให้ มีความถูกต้ องครบถ้ วน
(6) เสนอแนะเรื องทีสําคัญทีควรพิจารณาในทีประชุมคณะกรรมการของผู้จดั การกองทรัสต์
(7) แต่ ง ตัง8 ดูแ ลติ ด ตามการดํ า เนิ น งาน ตรวจสอบ ให้ คํ า แนะนํ า หรื อ ให้ ค วามเห็ น เกี ยวกับ แผนการ
ดําเนินงาน ประเมินผลงาน และให้ คําแนะนําหรื อให้ ความเห็นเกียวกับผลการประเมินผลงานของผู้
ตรวจสอบภายใน (ถ้ ามี) รวมถึงการนําเสนอและให้ ความเห็นเกียวกับรายงานการตรวจสอบภายในต่อ
ทีประชุมคณะกรรมการของผู้จดั การกองทรัสต์
(8) พิจารณาให้ มีการตรวจสอบภายในเมือเห็นสมควร
(9) ดูแลให้ ทีปรึ กษาของคณะกรรมการของผู้จดั การกองทรัสต์ไม่เข้ าร่ วมประชุม ในกรณีทีมีการพิจารณา
ประเด็นซึงทีปรึกษาอาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
(10) ปฏิบตั ิการอืนใดตามทีคณะกรรมการของผู้จดั การกองทรัสต์มอบหมายและเป็ นประโยชน์ตอ่ กองทรัสต์
CPNREIT
จากบทบาท หน้ าที และความรับผิดชอบของกรรมการอิสระทีได้ กําหนดไว้ ข้างต้ น ฝ่ ายงานทีเกียวข้ องจะต้ อง
มีการรายงานให้ กรรมการอิสระพิจารณาและรับทราบอย่างสมําเสมอ รวมถึงการให้ คําแนะนําทีจําเป็ นเกียวกับรายการ
เกี ยวโยงกันหรื อรายการทีอาจมีความขัด แย้ งทางผลประโยชน์ กับกองทรัสต์ CPNREIT และจุดอ่อนด้ านการควบคุม
ภายในและจุดทีต้ องมีการปรับปรุงแก้ ไขเกียวกับระบบการควบคุมภายใน ในการทําหน้ าทีในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์และ
ความคืบหน้ าในการแก้ ไข

ส่วนที 2 หน้ า 10 - 12
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ทังนี
8 8 ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ ผู้จัดการกองทรัสต์ได้ กําหนดให้ กรรมการอิสระต้ องมีคุณสมบัติอย่าง
น้ อยดังต่อไปนี 8
(1) ถือหุ้นไม่เกิ นร้ อยละ 1 ของจํ านวนหุ้นทีมีสิทธิ ออกเสียงทัง8 หมดของผู้จัดการกองทรัสต์ บริ ษัทใหญ่
บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของผู้จัดการกองทรัสต์ หรื อบุคคลที
เกียวโยงกัน ทังนี
8 8 ให้ นบั รวมการถื อหุ้นของผู้ทีเกียวข้ องตามมาตรา 258 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ ของ
กรรมการอิสระรายนัน8 ๆ ด้ วย
(2) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการทีมีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ทีปรึ กษาทีได้ เงินเดือนประจํา
หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของผู้จัดการกองทรัสต์ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลําดับ
เดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุมของผู้จดั การกองทรัสต์ หรื อเป็ นบุคคลทีเกียวโยงกัน เว้ น
แต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้ าดํารงตําแหน่ง
(3) ไม่เป็ นบุคคลทีมีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะทีเป็ น
บิดา มารดา คู่สมรส พีน้ อง และบุตร รวมทังคู
8 ่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอืน ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อบุคคลทีจะได้ รับการเสนอให้ เป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อผู้มีอํานาจ
ควบคุมของผู้จดั การกองทรัสต์หรื อบริ ษัทย่อย
(4) ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับผู้จดั การกองทรัสต์ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุมของผู้จดั การกองทรัสต์ หรื อนิติบคุ คลทีอาจเป็ นบุคคลทีมีความเกียวโยง ใน
ลักษณะทีอาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่
8 เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือ
หุ้นทีมีนยั กรรมการทีไม่ใช่กรรมการอิสระ หรื อผู้บริ หารของผู้ทีมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับผู้จัดการ
กองทรัสต์ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อนิติบคุ คลทีอาจเป็ นบุคคลทีมีความ
เกียวโยง เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้ าดํารงตําแหน่ง
(5) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของผู้จดั การกองทรัสต์ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของผู้จดั การกองทรัสต์ หรื อนิติบคุ คลทีอาจมีความเกียวโยง และไม่เป็ นผู้
ถือหุ้นทีมีนัย ผู้มีอํานาจควบคุม กรรมการทีไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริ หาร หรื อหุ้นส่วนผู้จัดการของ
สํานักงานสอบบัญชี ซึงมีผ้ สู อบบัญชีของผู้จดั การกองทรัสต์ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของผู้จดั การกองทรัสต์ หรื อนิติบคุ คลทีอาจมีความเกียวโยง สังกัดอยู่
เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้ าดํารงตําแหน่ง
(6) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใด ๆ ซึงรวมถึงการให้ บริ การเป็ นทีปรึ กษากฎหมายหรื อที
ปรึ กษาทางการเงิน ซึงได้ รับค่าบริ การเกิ นกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี จากผู้จัดการกองทรัส ต์ บริ ษั ทใหญ่
บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของผู้จดั การกองทรัสต์ หรื อนิติบคุ คลที
อาจมีความเกียวโยง และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นทีมีนัย ผู้มีอํานาจควบคุม กรรมการทีไม่ใช่กรรมการอิสระ
ผู้บริ หาร หรื อหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนันด้
8 วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้ าดํารงตําแหน่ง
ส่วนที 2 หน้ า 10 - 13
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(7) ไม่เป็ นกรรมการทีได้ รับการแต่งตังขึ
8 8นเพือเป็ นตัวแทนของกรรมการของผู้จดั การกองทรัสต์ ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึงเป็ นผู้ทีเกียวโยงกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
(8) ไม่ประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีมีนยั กับกิจการของผู้จดั การกองทรัสต์
หรื อบริ ษั ทย่อย หรื อไม่เป็ นหุ้นส่วนทีมีนัยในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการทีมีส่วนร่ วมบริ หารงาน
ลูกจ้ าง พนักงาน ทีปรึ กษาทีรับเงินเดือนประจํา หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละ 1 ของจํานวนหุ้นทีมีสิทธิ ออก
เสียงทัง8 หมดของบริ ษัทอืน ซึงประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีมีนัยกับ
กิจการของผู้จดั การกองทรัสต์หรื อบริ ษัทย่อย
(9) ไม่เป็ นบุคคลทีตลาดหลักทรัพย์เห็นว่าไม่สมควรเป็ นผู้บริ หารตามข้ อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ และ/
หรื อ บุคคลทีมีลกั ษณะต้ องห้ ามตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้ วยลักษณะต้ องห้ าม
ของบุค ลากรในธุ รกิ จ ตลาดทุน โดยอนุโลม ตามข้ อ 12(4) ของประกาศสํ า นัก งาน ก.ล.ต. ที สช.
29/2555 เรื อง หลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการในการให้ ความเห็นชอบผู้จดั การกองทรัสต์และมาตรฐาน
การปฏิบตั ิงาน และทีจะมีแก้ ไขเพิมเติมหรื อตามกฎเกณฑ์อืน ๆ ทีสํานักงาน ก.ล.ต. อาจเปลียนแปลง
ในอนาคต
(10) ไม่เคยต้ องคําพิพากษาว่าด้ วยกระทําความผิดตามกฎหมายหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้ วยการประกอบ
ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ กฎหมายว่าด้ วยการธนาคารพาณิชย์ กฎหมาย
ว่าด้ วยการประกันวินาศภัย กฎหมายว่าด้ วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรื อกฎหมายที
เกี ยวกับธุรกิ จการเงิน ในทํานองเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็ นกฎหมายไทยหรื อกฎหมายต่างประเทศ โดย
หน่วยงานทีมีอํานาจตามกฎหมายนัน8 ทังนี
8 8 ในความผิดเกียวกับการกระทําอันไม่เป็ นธรรมทีเกียวกับ
การซื 8อขายหลักทรัพย์ หรื อการบริ หารงานทีมีลกั ษณะเป็ นการหลอกลวงฉ้ อฉลหรื อทุจริ ต
(11) ไม่มีลกั ษณะอืนใดทีทําให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกียวกับการดําเนินงานของผู้จดั การ
กองทรัสต์
ทังนี
8 8 ในส่วนนี 8 คําว่า “บริ ษั ทใหญ่ ” “บริ ษั ทย่อย” “บริ ษั ทย่อยลําดับเดียวกัน” “บริ ษั ทร่ วม” “ผู้ทีเกี ยวโยง”
“ผู้บริ หาร” “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” “ผู้มีอํานาจควบคุม” “บุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง” ให้ มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยาม
ของคําดังกล่าวทีกําหนดไว้ ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้ วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขาย
หุ้นทีออกใหม่
คณะกรรมการของผู้จดั การกองทรัสต์และกรรมการอิสระมีหน้ าทีในการกํากับดูแลและให้ คําแนะนําทีจําเป็ น
แก่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ ในขณะทีประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หารมีอํานาจ หน้ าทีและความรับผิดชอบในการควบคุม ติดตามและ
ดูแลการดําเนินงานของผู้จัดการกองทรัสต์ เพือให้ การปฏิบตั ิหน้ าทีในการเป็ นผู้จดั การกองทรัสต์เป็ นไปตามนโยบายที
กํ าหนด สัญ ญาก่อตัง8 ทรั สต์ สัญ ญาแต่งตัง8 ผู้จัดการกองทรัสต์ แบบแสดงรายการข้ อมูล หนังสือชี ช8 วน ระเบีย บ และ
กฎหมายทีเกียวข้ องกับการดูแลจัดการกองทรัสต์ โดยผู้จดั การกองทรัสต์ได้ กําหนดหน้ าทีและความรับผิดชอบของประธาน
เจ้ าหน้ าทีบริ หาร ดังนี 8

ส่วนที 2 หน้ า 10 - 14
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10.3.3.4

หน้ าทีและความรับผิดชอบของประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร

ประธานเจ้ าหน้ าที บริ ห ารมี อํ า นาจ หน้ า ที และความรั บ ผิ ด ชอบในการควบคุม ติ ด ตามและดูแ ลการ
ดําเนินงานของผู้จดั การกองทรัสต์ โดยกําหนดหน้ าทีและความรับผิดชอบของประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หารดังนี 8
(1) กําหนดแผนการดําเนินงานในการจัดการกองทรัสต์ CPNREIT การจัดโครงสร้ างเงินทุน การตัดสินใจ
ลงทุน การวางกลยุทธ์และนโยบายในการคัดเลือกและจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ ภายใต้
นโยบายของผู้จดั การกองทรัสต์
(2) พิจารณาอนุมตั ิแผนการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบตั ิงานประจําปี
(3) พิจารณาคัดเลือก อนุมตั ิการว่าจ้ าง และอนุมตั ิการเลิกจ้ าง รวมถึงเรื องอืน ๆ ทีเกียวข้ องกับการว่าจ้ าง
บุคลากรของผู้จดั การกองทรัสต์
(4) ดูแลบริ หารการดําเนินงาน และ/หรื อ การบริ หารงานประจําวันในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์ รวมถึงการ
กํากับดูแลการปฏิบตั ิงานโดยรวมของผู้จัดการกองทรัสต์ และประเมินผลงานบุคลากรของผู้จัดการ
กองทรัสต์ ให้ เป็ นไปตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการของผู้จดั การกองทรัสต์ มติคณะกรรมการของ
ผู้จัดการกองทรัสต์ สัญ ญาก่อตังทรั
8 สต์ สัญ ญาแต่งตัง8 ผู้จัดการกองทรัสต์ แบบแสดงรายการข้ อมูล
หนังสือชีช8 วน ระเบียบ มติทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ และกฎหมายทีเกียวข้ องกับการปฏิบัติงานของ
ผู้จดั การกองทรัสต์
(5) พิจารณาอนุมตั ิการเปิ ดเผยข้ อมูลทีเกียวข้ องกับผู้จดั การกองทรัสต์และการดําเนินงานของกองทรัสต์
CPNREIT
(6) พิจารณาอนุมตั ิวิธีการดําเนินการทางกฎหมายสําหรับข้ อพิพาททีเกิดขึ 8นทีมีระดับความมีนยั สําคัญอยู่
ภายในขอบเขตอํานาจการอนุมตั ิของประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร
(7) เป็ นตัวแทนผู้จัดการกองทรัส ต์ ตลอดจนมี อํานาจมอบหมายให้ บุคคลดําเนิ นการในการติด ต่อกับ
หน่วยงานราชการและหน่วยงานกํากับดูแลทีเกียวข้ อง
(8) มีอํานาจในการออก แก้ ไข เพิมเติม หรื อปรับปรุงระเบียบ คําสัง และข้ อบังคับทีเกียวกับการทํางานของ
ผู้จดั การกองทรัสต์ ภายในกรอบนโยบายทีได้ รับจากคณะกรรมการ
(9) มีอํานาจ หน้ าทีและความรับผิดชอบใด ๆ ตามทีได้ รับมอบหมายหรื อตามนโยบายทีได้ รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการของผู้จดั การกองทรัสต์
(10) มีอํานาจในการมอบอํานาจช่วง และ/หรื อ มอบหมายให้ บคุ คลอืนปฏิบตั ิงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดย
การมอบอํานาจช่วง และ/หรื อ การมอบหมายดังกล่าวให้ อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอํานาจตาม
หนังสือมอบอํานาจทีให้ ไว้ และ/หรื อ ให้ เป็ นไปตามระเบียบ ข้ อกําหนด หรื อคําสังทีคณะกรรมการของ
ผู้จัดการกองทรัสต์ได้ กําหนดไว้ ทังนี
8 8 การมอบหมายอํานาจหน้ าทีและความรับผิดชอบของประธาน
ส่วนที 2 หน้ า 10 - 15
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เจ้ าหน้ าทีบริ ห ารนัน8 จะต้ องไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบอํานาจ หรื อมอบอํานาจช่วงทีทําให้ ประธาน
เจ้ าหน้ าทีบริ หาร หรื อผู้รับมอบอํานาจจากประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หารสามารถอนุมตั ิรายการทีตนหรื อ
บุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง อาจมีสว่ นได้ เสียหรื ออาจได้ รับประโยชน์ในลักษณะใด ๆ หรื ออาจมีความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์อืนใดกับกองทรัสต์ CPNREIT
10.3.3.5

หน้ าทีและความรับผิดชอบของผู้ให้ บริ การภายนอกทีได้ รับมอบหมายให้ เป็ นผู้ดําเนินการ

ผู้จัดการกองทรัสต์อาจมอบหมายให้ บุคคลอืนจากภายนอกเป็ นผู้รับดําเนินการในเรื องทีเกียวข้ องกับการ
ประกอบธุรกิจในบางส่วนงาน ซึงผู้จดั การกองทรัสต์จะกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานของผู้ให้ บริ การภายนอกให้ เป็ นไปตาม
นโยบายของผู้จัดการกองทรัสต์ สัญ ญาก่อตัง8 กองทรัส ต์ สัญ ญาแต่งตัง8 ผู้จัดการกองทรั สต์ แบบแสดงรายการข้ อมูล
หนังสือชี 8ชวน ระเบียบ และกฎหมายทีเกียวข้ อง ซึงหน้ าทีและความรับผิดชอบของผู้ให้ บริ การภายนอกทีได้ รับมอบหมาย
ให้ เป็ นผู้ดําเนินการ มีดงั นี 8
(1) ผู้จดั การกองทรัสต์อาจมอบหมายให้ บคุ คลอืนเป็ นผู้รับดําเนินการงานด้ านการตรวจสอบภายในซึงขึ 8น
ตรงต่อกรรมการอิสระ โดยเป็ นผู้ทีมีความเป็ นอิสระและถูกแยกออกจากฝ่ ายงานต่าง ๆ โดยมีหน้ าที
หลักในการตรวจสอบและประเมินระบบการปฏิบตั ิงานภายในของผู้จดั การกองทรัสต์ และรายงานผล
การตรวจสอบต่อกรรมการอิสระเพือให้ มีระบบควบคุมภายในทีดี โดยมีการตรวจสอบในเรื องดังต่อไปนี 8
1.1) ประสิทธิ ภาพ ประสิทธิ ผลของการควบคุมภายใน การกํ ากับ ดูแลกิ จการทีดีและการบริ หาร
ความเสียง
1.2) ความถูกต้ องเชือถือได้ ของข้ อมูลทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินทีเกี ยวข้ องกับการจัดการ
กองทรัสต์ CPNREIT
1.3) การตรวจสอบระบบการควบคุมภายในเพือป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์และรายการที
อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
1.4) ความเพียงพอและประสิทธิผลของการบริ หารความเสียง
(2) ผู้จดั การกองทรัสต์อาจมอบหมายให้ บุคคลอืนเป็ นผู้รับดําเนินการในเรื องทีเกียวข้ องกับการประกอบ
ธุรกิจเป็ นผู้จัดการกองทรัสต์ ในส่วนงานด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมาย ทรัพยากรบุคคล (ไม่
รวมถึ งหน้ า ที ของการคัด เลื อ กบุ ค ลากรของผู้จัด การกองทรั ส ต์ ) โดยให้ ถื อ ปฏิ บัติ ต ามกฎเกณฑ์
เช่นเดียวกันกับพนักงานภายในของผู้จัดการกองทรัสต์ อาทิเช่น ในเรื องการเข้ าถึงข้ อมูลภายในของ
กองทรัสต์ CPNREIT รวมทังให้
8 รับทราบถึงนโยบายของผู้จัดการกองทรัสต์ กฎเกณฑ์และประกาศที
เกียวข้ องกับการปฏิบตั ิงาน
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10.4

หน้ าทีของผู้จัดการกองทรัสต์

ผู้จดั การกองทรัสต์มีหน้ าทีและความรับผิดชอบหลักในการดูแลจัดการกองทรัสต์ CPNREIT ซึงรวมถึงการลงทุน
ในทรัพย์สินของกองทรัสต์ CPNREIT โดยผู้จดั การกองทรัสต์จะปฏิบตั ิหน้ าทีภายใต้ การกํากับดูแลของทรัสตี โดยมีหน้ าที
และความรับผิดชอบของผู้จดั การกองทรัสต์ ดังนี 8
10.4.1 หน้ าทีต่ อกองทรัสต์ CPNREIT
10.4.1.1

ผู้จดั การกองทรัสต์ต้องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามหลักการดําเนินธุรกิจดังต่อไปนี 8
(1) ปฏิบตั ิหน้ าทีโดยใช้ ความรู้ความสามารถเยียงผู้ประกอบวิชาชีพ ด้ วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง
และความซือสัตย์สจุ ริ ต โดยต้ องปฏิบตั ิต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์อย่างเป็ นธรรม เพือประโยชน์ทีดีทีสุดของผู้
ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม รวมทังต้
8 องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามสัญญาก่อตังทรั
8 สต์ สัญญาแต่งตังผู
8 ้ จัดการ
กองทรัสต์ วัตถุประสงค์ ในการก่อตัง8 กองทรัสต์ CPNREIT มติของผู้ถือหน่วยทรัสต์ และกฎหมายที
เกียวข้ อง
(2) ดํารงเงินทุนให้ เพียงพอต่อการดําเนินธุรกิจและความรับผิดชอบอันอาจเกิดขึ 8นจากการปฏิบตั ิหน้ าทีใน
ฐานะผู้จดั การกองทรัสต์ได้ อย่างต่อเนือง
(3) เปิ ดเผย ให้ ความเห็น หรื อให้ ข้อมูลทีมีความสําคัญและเกียวข้ องอย่างเพียงพอในการตัดสินใจลงทุน
ของผู้ลงทุน โดยข้ อมูลดังกล่าวต้ องสือสารได้ อย่างชัดเจน ไม่บิดเบือน และไม่ทําให้ สาํ คัญผิด
(4) ไม่นําข้ อมูลจากการปฏิบตั ิหน้ าทีผู้จดั การกองทรัสต์ไปใช้ ประโยชน์อย่างไม่เหมาะสมเพือตนเอง หรื อทํา
ให้ เกิดความเสียหาย หรื อกระทบต่อผลประโยชน์โดยรวมของกองทรัสต์ CPNREIT
(5) ปฏิบตั ิงานด้ วยความระมัดระวังไม่ให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และในกรณีทีมีความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์เกิดขึ 8น ต้ องดําเนินการให้ มนใจได้
ั
วา่ ผู้ลงทุนได้ รับการปฏิบตั ิทีเป็ นธรรมและเหมาะสม
(6) ปฏิบตั ิตามกฎหมายหลักทรัพย์และกฎหมายอืนทีเกียวข้ องกับการดําเนินการของกองทรัสต์ CPNREIT
ตลอดจนจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพทีกําหนดโดยสมาคมทีเกียวเนืองกับธุรกิจ
หลักทรัพย์ หรื อองค์กรทีเกียวข้ องกับธุรกิจหลักทรัพย์ทีสํานักงาน ก.ล.ต. ยอมรับโดยอนุโลม และไม่
สนับสนุน สังการ หรื อให้ ความร่วมมือแก่บคุ คลใดในการปฏิบตั ิฝ่าฝื นกฎหมายหรื อข้ อกําหนดดังกล่าว
(7) ให้ ความร่วมมือในการปฏิบตั ิหน้ าทีของทรัสตี หรื อสํานักงาน ก.ล.ต. ซึงรวมถึงการเปิ ดเผยข้ อมูลทีอาจ
ส่งผลกระทบต่อการบริ หารจัดการกองทรัสต์ CPNREIT อย่างมีนยั สําคัญ หรื อข้ อมูลอืนทีควรแจ้ งให้
ทราบ

10.4.1.2

ผู้จัด การกองทรั ส ต์ ต้ องจัด ให้ มี ระบบงานที มี คุณ ภาพ มี ก ารตรวจสอบและถ่ ว งดุล การปฏิ บัติ ง านที มี
ประสิทธิภาพ และสามารถรองรับงานในความรับผิดชอบได้ อย่างครบถ้ วน โดยอย่างน้ อยต้ องครอบคลุมเรื อง
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ดังต่อไปนี 8 เพือให้ การดูแลจัดการกองทรัสต์ CPNREIT ตามทีได้ รับมอบหมายจากทรั สตีให้ เป็ นไปอย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
(1) การกํ า หนดนโยบายในการจัด การกองทรั ส ต์ CPNREIT การจัด โครงสร้ างเงิ น ทุ น ของกองทรั ส ต์
CPNREIT การตัดสิน ใจลงทุน ในทรั พ ย์ สิน หลัก และการกํ าหนดนโยบายและกลยุท ธ์ ในการจัด หา
ประโยชน์จากทรัพย์สินหลัก เพือให้ การจัดการลงทุนตามทีได้ รับมอบหมายเป็ นไปด้ วยความรอบคอบ
ระมัด ระวัง สอดคล้ อ งกับ นโยบายการลงทุน ตามสัญ ญาก่ อ ตัง8 ทรั ส ต์ และเป็ นไปตามที กฎหมาย
หลักทรัพย์และกฎหมายอืนทีเกียวข้ องกับการดําเนินการของกองทรัสต์ CPNREIT กําหนด ตลอดจน
เพือรักษาประโยชน์ของกองทรัสต์ CPNREIT และผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม
(2) การบริ ห ารและจัด การความเสียงที เกี ยวข้ อ งกับ การดูแลจัดการกองทรั ส ต์ CPNREIT ตามที ได้ รับ
มอบหมาย เพือให้ สามารถป้องกันและจัดการความเสียงได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
(3) การจัดการความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ทีเกียวข้ อง โดยเฉพาะอย่างยิงระหว่างกองทรัสต์ CPNREIT
กับผู้จดั การกองทรัสต์และบุคคลทีเกียวโยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์ ซึงรวมถึงมาตรการหรื อแนวทาง
ดําเนินการเพือรักษาประโยชน์ทีดีทีสุดของกองทรัสต์ CPNREIT หรื อผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม เมือเกิด
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ขึ 8น
(4) การคัดเลือกบุคลากรของผู้จัดการกองทรัสต์และผู้รับมอบหมายในงานทีเกียวข้ องกับการดําเนินการ
ของกองทรัสต์ CPNREIT (ถ้ ามี) เพือให้ มีผ้ ทู ีมีความรู้ความสามารถและมีคณ
ุ สมบัติทีเหมาะสมกับงาน
ทีจะปฏิบตั ิ
(5) การกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานของผู้จดั การกองทรัสต์และบุคลากรของผู้จดั การกองทรัสต์ รวมทังการ
8
ตรวจสอบดูแลผู้รับมอบหมายในงานทีเกียวกับการจัดการกองทรัสต์ CPNREIT เพือให้ เป็ นไปตามที
กฎหมายหลักทรัพย์ กฎหมายอืนทีเกียวข้ อง และสัญญาก่อตังทรั
8 สต์กําหนด
(6) การเปิ ดเผยข้ อมูลของกองทรัสต์ CPNREIT ทีครบถ้ วนถูกต้ องและเพียงพอเพือให้ เป็ นไปตามทีกําหนด
ในสัญญาก่อตังทรั
8 สต์และกฎหมายหลักทรัพย์
(7) การปฏิบตั ิการด้ านงานสนับสนุน (Back Office)
(8) การตรวจสอบและควบคุมภายใน
(9) การติดต่อสือสารกับผู้ลงทุนและการจัดการกับข้ อร้ องเรี ยนของผู้ลงทุน
(10) การจัดการกับข้ อพิพาททางกฎหมาย
ทังนี
8 8 ผู้จดั การกองทรัสต์อาจมอบหมายให้ บคุ คลอืนเป็ นผู้รับดําเนินการในเรื องทีเกียวข้ องกับการประกอบ
ธุรกิจเป็ นผู้จดั การกองทรัสต์ได้ โดยต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดในข้ อ 10.4.1.3
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10.4.1.3

ผู้จดั การกองทรัสต์อาจมอบหมายให้ บคุ คลอืนเป็ นผู้รับดําเนินการในเรื องทีเกียวข้ องกับการประกอบธุรกิจ
เป็ นผู้จัด การกองทรั ส ต์ ได้ เท่ า ที จํ า เป็ น เพื อส่ง เสริ ม ให้ ก ารประกอบธุ ร กิ จ เป็ นไปอย่ า งคล่อ งตัว และมี
ประสิทธิภาพมากยิงขึ 8น ทังนี
8 8 ภายใต้ หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี 8
(1) การมอบหมายต้ องไม่มีลกั ษณะทีอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการปฏิบตั ิหน้ าทีของผู้จดั การ
กองทรัสต์
(2) มีม าตรการรองรั บให้ สามารถประกอบธุรกิ จได้ อย่างต่อเนื อง ในกรณี ที ผู้รับดํ าเนิ นการไม่ส ามารถ
ดําเนินการต่อไปได้
(3) ในกรณี ที มี ก ารมอบหมายงานเกี ยวกั บ การลงทุ น ในทรั พ ย์ สิ น อื นของกองทรั ส ต์ CPNREIT ต้ อ ง
มอบหมายให้ กบั ผู้ทีสามารถดําเนินการได้ โดยชอบด้ วยกฎหมาย
ทังนี
8 8 การมอบหมายให้ บคุ คลอืนเป็ นผู้รับดําเนินการตามข้ อนี 8 ต้ องมิใช่การมอบหมายระบบและงานตามข้ อ
10.4.1.2(1) (2) (3) (4) และ (9)

10.4.1.4

ให้ ผ้ ูจดั การกองทรัสต์จัดทํางบการเงินของตนให้ เป็ นไปตามมาตรฐานบัญชีทีกําหนดตามกฎหมายว่าด้ วย
วิชาชีพบัญชี และส่งงบการเงินดังกล่าวต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ภายในสามเดือนนับแต่วนั สิ 8นรอบระยะเวลา
บัญชี

10.4.1.5

ไม่ ดํ า เนิ น การใด ๆ ที จะส่ง ผลให้ ทรั ส ตี ไม่ ส ามารถปฏิ บัติ ห น้ าที ได้ อย่ า งเป็ นอิ ส ระ เช่ น การลงทุ น ใน
อสังหาริ มทรัพย์ทีมีบคุ คลทีเกียวโยงกันกับทรัสตีเป็ นผู้ทรงกรรมสิทธิ†หรื อสิทธิครอบครอง

10.4.1.6

ผู้จัด การกองทรั ส ต์ ต้ อ งจัด ให้ มี ก ารประกัน ภัย ความรั บ ผิ ด ที อาจเกิ ด ขึน8 จากการดํ า เนิ น ธุ รกิ จ หรื อ การ
ปฏิ บัติงานของตนในฐานะเป็ นผู้จัดการกองทรัสต์ ตลอดจนการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บ ริ ห าร และ
พนักงานของตน ตลอดระยะเวลาแห่งสัญญาแต่งตังผู
8 ้ จดั การกองทรัสต์ ซึงเป็ นไปตามระบบงานของผู้จดั การ
กองทรัสต์

10.4.1.7

ผู้จดั การกองทรัสต์ต้องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เพือพิจารณาลงมติในกรณีตา่ ง ๆ ตามทีกําหนดไว้
ในสัญ ญาก่ อ ตั ง8 ทรั ส ต์ เช่ น การแก้ ไขเพิ มเติ ม สัญ ญาก่ อ ตั ง8 ทรั ส ต์ การเพิ มทุ น ของกองทรั ส ต์ การ
เปลียนแปลงทรัสตี เป็ นต้ น

10.4.1.8

ในกรณีทีมีการแต่งตังที
8 ปรึกษาเพือให้ คําปรึกษาหรื อคําแนะนําเกียวกับการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และการ
จัดการอสังหาริ มทรัพย์ ผู้จดั การกองทรัสต์ต้องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี 8
(1) ดําเนินการให้ ทีปรึกษาแจ้ งการมีสว่ นได้ เสียในเรื องทีพิจารณา
(2) มิให้ ทีปรึกษาผู้ทีมีสว่ นได้ เสียในเรื องทีพิจารณาไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้ อม เข้ าร่วมพิจารณาในเรื อง
นัน8
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10.4.1.9

ในการทําธุรกรรมเกียวกับอสังหาริ มทรัพย์เพือกองทรัสต์ CPNREIT ผู้จดั การกองทรัสต์ต้องปฏิบตั ิให้ เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี 8ด้ วย
(1) ดําเนินการเพือให้ มนใจได้
ั
ว่าการจําหน่าย จ่าย โอนอสังหาริ มทรัพย์ หรื อการเข้ าทําสัญญาทีเกียวเนือง
กับอสังหาริ มทรัพย์เพือกองทรัสต์ CPNREIT เป็ นไปอย่างถูกต้ องและมีผลใช้ บงั คับได้ ตามกฎหมาย
(2) ดํ าเนิ น การเพื อให้ มันใจได้ ว่าการลงทุน ในอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ข องกองทรั ส ต์ CPNREIT เป็ นไปอย่า ง
เหมาะสม โดยอย่างน้ อยต้ องมีการดําเนินการดังต่อไปนี 8
(ก)

การประเมินความพร้ อมของตนเองในการบริ หารการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์นนั 8 ๆ ก่อนรับเป็ น
ผู้จดั การกองทรัสต์ หรื อก่อนลงทุนเพิมเติมในอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวเพือกองทรัสต์ CPNREIT
แล้ วแต่กรณี

(ข)

การวิเคราะห์ แ ละศึก ษาความเป็ นไปได้ และการตรวจสอบและสอบทาน (Due Diligence)
อสังหาริ ม ทรั พ ย์ ตลอดจนการประเมิ น ความเสียงด้ านต่า ง ๆ ที อาจเกิ ด จากการลงทุน ใน
อสังหาริ มทรัพย์ นนั 8 ๆ พร้ อมทัง8 จัดให้ มีแนวทางการบริ หารความเสียงด้ วย ทัง8 นี 8 ความเสียง
ดังกล่าวให้ หมายความรวมถึงความเสียงทีเกียวข้ องกับการพัฒนาหรื อก่อสร้ างอสังหาริ มทรัพย์
(ถ้ ามี) เช่น ความเสียงทีอาจเกิดจากการก่อสร้ างล่าช้ า และการไม่สามารถจัดหาประโยชน์จาก
อสังหาริ มทรัพย์ได้ เป็ นต้ น

10.4.1.10 จัดให้ มีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินหลักทีกองทรัสต์ CPNREIT ลงทุน โดยบริ ษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินที
ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ตามกฎหมายทีเกียวข้ อง ภายใต้ หลักเกณฑ์ทีกําหนดไว้ ในสัญญา
ก่อตัง8 ทรัสต์ และกฎหมายทีเกี ยวข้ อง เช่น ก่อนการได้ มาหรื อจํ าหน่ายไปซึงทรั พย์ สินหลักของกองทรัส ต์
CPNREIT การสอบทานการประเมิ น มูล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น หลัก ของกองทรั ส ต์ CPNREIT การประเมิ น มูล ค่ า
ทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์ CPNREIT ตามระยะเวลาทีกฎหมายกําหนด เป็ นต้ น
10.4.1.11 อสังหาริ มทรัพย์ทีกองทรัสต์ CPNREIT จะลงทุน นอกจากต้ องจัดให้ มีการประเมินมูลค่าตามหลักเกณฑ์ ที
กฎหมายที เกี ยวข้ อ งกํ า หนด และจัด ให้ มี ก ารตรวจสอบและสอบทานแล้ ว ผู้จัด การกองทรั ส ต์ ยัง ต้ อ ง
ดํ า เนิ น การต่า ง ๆ ในการตรวจสอบอสังหาริ ม ทรั พ ย์ ที จะลงทุน เยี ยงผู้ป ระกอบวิ ช าชี พ เช่ น สภาพของ
อสังหาริ มทรัพย์ ความสามารถของคูส่ ญ
ั ญา ข้ อมูลด้ านการเงินและกฎหมาย ความเหมาะสมด้ านอืน ๆ เป็ น
ต้ น เพือประกอบการตัดสินใจลงทุนและการเปิ ดเผยข้ อมูล ไม่วา่ กรณีใด ๆ หากผู้จดั การกองทรัสต์ไม่สามารถ
ปฏิบตั ิหน้ าทีได้ ให้ ทรัสตีจดั การกองทรัสต์ CPNREIT ตามความจําเป็ นเพือป้องกัน ยับยัง8 หรื อจํากัดมิให้ เกิด
ความเสียหายอย่างร้ ายแรงต่อประโยชน์ของกองทรัสต์ CPNREIT หรื อผู้ถือหน่วยทรัสต์ทงปวง
ั 8 โดยทรัสตีอาจ
มอบหมายให้ บคุ คลอืนจัดการกองทรัสต์ CPNREIT แทนในระหว่างนี 8ได้
10.4.1.12 ดําเนินการใด ๆ เพือให้ ได้ มาซึงทรัพย์สินหลักหรื ออสังหาริ มทรัพย์ทีกองทรัสต์ CPNREIT จะลงทุนเพิมเติม
ในกรณีการเพิมทุนของกองทรัสต์ CPNREIT เพือลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์เพิมเติม ภายใน 60 (หกสิบ) วันนับ
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แต่วนั ทีก่อตังกองทรั
8
สต์ CPNREIT แล้ วเสร็ จ สําหรับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ครัง8 แรก หรื อนับแต่วนั ทีปิ ด
การเสนอขายหน่วยทรัสต์ในกรณีการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพือการเพิมทุนของกองทรัสต์ CPNREIT
10.4.1.13 ในการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ต้องเป็ นการได้ มาซึงกรรมสิทธิ†หรื อสิทธิครอบครองในอสังหาริ มทรัพย์เท่านัน8
เฉพาะกรณีการได้ มาซึงสิทธิครอบครองต้ องเป็ นกรณีการได้ มาซึงเอกสารสิทธิเป็ น น.ส.3 ก. หรื อสิทธิการเช่า
อสังหาริ มทรัพย์ทีมีเอกสารแสดงกรรมสิทธิ†หรื อสิทธิครอบครองประเภท น.ส.3 ก. เท่านัน8
10.4.1.14 อสังหาริ มทรัพย์ทีได้ มาต้ องไม่อยู่ในบังคับแห่งทรัพยสิทธิ หรื อมีข้อพิพ าทใด ๆ เว้ นแต่ผ้ ูจัดการกองทรัสต์
และทรัสตีได้ พิจารณาโดยมีความเห็นเป็ นลายลักษณ์อกั ษรว่าการอยูภ่ ายใต้ บงั คับแห่งทรัพยสิทธิหรื อการมี
ข้ อพิพาทนันไม่
8 กระทบต่อการหาประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวอย่างมีนยั สําคัญ และเงือนไขการ
ได้ มาซึงอสังหาริ มทรัพย์นนยั
ั 8 งเป็ นประโยชน์แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์โดยรวม
10.4.1.15 การทําสัญญาเพือให้ ได้ มาซึงอสังหาริ มทรัพย์ต้องไม่มีข้อตกลงหรื อข้ อผูกพันใด ๆ ทีอาจมีผลให้ กองทรัสต์
CPNREIT ไม่สามารถจําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์ในราคายุติธรรม (ในขณะทีมีการจําหน่าย) เช่น ข้ อตกลงทีให้
สิทธิแก่ค่สู ญ
ั ญาในการซื 8ออสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์ CPNREIT ได้ ก่อนบุคคลอืน โดยมีการกําหนดราคา
ไว้ แน่นอนล่วงหน้ า เป็ นต้ น หรื ออาจมีผลให้ กองทรัสต์ CPNREIT มีหน้ าทีมากกว่าหน้ าทีปกติทีผู้เช่าพึงมีเมือ
สัญญาเช่าสิ 8นสุดลง
10.4.1.16 จัดให้ มีการประกันวินาศภัยหรื อการประกันภัยทีมีลกั ษณะความคุ้มครองประโยชน์ ของผู้ถือหน่วยทรัสต์
เสมือนหรื อทดแทนการประกันวินาศภัยทีอาจเกิดขึ 8นกับทรัพย์สินหลักตามทีคูส่ ญ
ั ญาตกลงร่วมกันและไม่ขดั
กับกฎหมายทีเกียวข้ อง การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกทีอาจได้ รับความเสียหายจากทรัพย์สิน
หลักหรื อจากการดํ าเนิ นการในทรัพ ย์ สิน หลัก กับ ผู้รับประกัน ภัย ทีเป็ นทียอมรั บในวงเงิ นคุ้ม ครองความ
เสียหายทีเพียงพอและเหมาะสมกับการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สนิ หลักเป็ นอย่างน้ อย
10.4.1.17 ดําเนินการให้ ความเห็นเกียวกับลักษณะธุรกรรม พร้ อมทังเหตุ
8 ผลและข้ อมูลประกอบทีชัดเจนทีเกียวข้ องกับ
การได้ มาซึงทรัพย์สินหลักเพิมเติมของกองทรัสต์ CPNREIT ในเอกสารขอความเห็นชอบหรื อหนังสือเชิ ญ
ประชุ ม ผู้ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ เพื อพิ จ ารณาการเพิ มทุน เพื อลงทุน ในทรั พ ย์ สิ น หลัก เพิ มเติ ม ของกองทรั ส ต์
CPNREIT
10.4.1.18 การจําหน่ายไปซึงทรัพย์สินหลัก ต้ องจัดให้ มีการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน การขออนุมตั ิจากผู้ถือหน่วยทรัสต์
การขอความเห็นชอบจากทรัสตี และมีการเปิ ดเผยข้ อมูลตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดไว้ ในสัญญาก่อตังทรั
8 สต์
และกฎหมายทีเกียวข้ อง
10.4.1.19 ในกรณี ทีมีการเปลียนแปลงผู้จัดการกองทรัสต์ ต้ องดําเนินการให้ ผ้ ูจัดการกองทรัสต์ รายใหม่ตกลงทีจะ
ปฏิบัติหน้ าทีให้ เป็ นไปตามสัญ ญาก่อตัง8 ทรัสต์ และกฎหมายทีเกี ยวข้ อง เว้ นแต่เป็ นกรณี ที ทีประชุมผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์มีมติอนุมตั ิการแต่งตังผู
8 ้ จดั การกองทรัสต์รายใหม่ตามการเสนอชือของทรัสตีเนืองจากผู้จดั การ
กองทรัสต์ ไม่สามารถสรรหาบุคคลใด ๆ มาทําหน้ าทีแทนตนได้ ภายในระยะเวลาทีกํ าหนด ทังนี
8 8 ผู้จัดการ
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กองทรัสต์รายเดิมต้ องดําเนินการและให้ ความร่วมมือตามทีจําเป็ น เพือให้ การส่งมอบงานแก่บคุ คลทีจะเข้ า
มาปฏิบตั ิหน้ าทีแทนตนเองสําเร็ จลุลว่ งไป
10.4.1.20 ในกรณีทีมีการแก้ ไขเพิมเติมสัญญาก่อตังทรั
8 สต์ ต้ องดูแลให้ การแก้ ไขเพิมเติมดังกล่าวเป็ นไปตามเงือนไขและ
วิธีก ารตามที กํ า หนดในสัญ ญาก่ อ ตัง8 ทรั ส ต์ แ ละกฎหมายที เกี ยวข้ อ ง เมื อดํ าเนิ น การแก้ ไขแล้ วเสร็ จ ให้
ดําเนินการจัดส่งสําเนาสัญญาก่อตังทรั
8 สต์ฉบับทีได้ แก้ ไขเพิมเติมแล้ วให้ สาํ นักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับ
แต่วนั ทีลงนามหรื อวันทีมีการแก้ ไขเพิมเติม (แล้ วแต่กรณี)
10.4.1.21 ในกรณี ที มี การเปลียนแปลงทรั สตี ให้ ดําเนิ น การแจ้ งการเปลียนแปลงดังกล่าวให้ ผ้ ูถื อหน่วยทรั สต์ และ
สํานักงาน ก.ล.ต. ทราบ ภายในระยะเวลาตามทีกําหนดในสัญญาก่อตังทรั
8 สต์
10.4.1.22 ยืนคําขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์พร้ อมทังเอกสารหลั
8
กฐานใด ๆ ทีเกียวข้ อง ในกรณีทีมีการเพิมทุนของ
กองทรัสต์ CPNREIT พร้ อมทังลงนามรั
8
บรองความถูกต้ องครบถ้ วนของข้ อมูลในส่วนทีเกียวข้ องกับการปฏิบตั ิ
หน้ าทีของตน
10.4.1.23 ให้ ความเห็นเกียวกับความสามารถของผู้รับประกันรายได้ ในการปฏิบตั ิตามสัญญารับประกันรายได้ (ถ้ ามี)
10.4.1.24 ดําเนินการให้ หน่วยทรัสต์ทีเสนอขายแล้ วหรื อทีออกใหม่ (กรณีเพิมทุนกองทรัสต์) สามารถเข้ าเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ ภายใน 45 วันนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่วยทรัสต์
10.4.1.25 ดําเนินการใด ๆ เพือให้ การจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้ แก่บคุ คลใด ๆ หรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันให้ เป็ นไปตามอัตรา
และหลักเกณฑ์ทีกําหนดโดยกฎหมายทีเกียวข้ อง
10.4.2 หน้ าทีในการบริหารจัดการกองทรัสต์ และทรัพย์ สินของกองทรัสต์
10.4.2.1

ให้ ความเห็นต่อเจ้ าพนักงานทีเกี ยวข้ องเกี ยวกับคุณ สมบัติหรื อลักษณะของอสังหาริ มทรัพย์ ทีกองทรัสต์
CPNREIT ลงทุนตามทีได้ รับการร้ องขอจากหน่วยงานทีเกียวข้ อง

10.4.2.2

ควบคุมและดูแลการบริ หารจัดการทรัพย์สนิ หลัก และการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ หลัก รวมตลอดถึง
การบริ หารจัดการในกรณีเกิดเหตุฉกุ เฉิน การซ่อมแซมอสังหาริ มทรัพย์ตามทีจําเป็ น กรณีการซ่อมแซมใหญ่
จะต้ องแจ้ งให้ ทรัสตีทราบก่อน

10.4.2.3

จัดให้ มีการเปลียนแปลง ฟื น8 ฟู และดัดแปลงทรัพย์สินหลัก ตามความจําเป็ นและสมควรเท่าทีไม่ขดั หรื อแย้ ง
กับสัญ ญาก่อตัง8 ทรัสต์ และกฎหมายทีเกี ยวข้ อง รวมทัง8 สัญ ญาเช่าทีดิ นกับ เจ้ าของที ดินอันเป็ นที ตัง8 ของ
ทรัพย์สินหลัก และทีได้ มีการแก้ ไขเพิมเติม และสัญญาเช่าช่วงอสังหาริ มทรัพย์และสัญญาเช่าสังหาริ มทรัพย์
ทีเกียวข้ องกับผู้เช่าช่วงทรัพย์สนิ หลัก โดยจะต้ องแจ้ งให้ ทรัสตีทราบก่อน

10.4.2.4

ควบคุม ดูแล และติดตามให้ ผ้ ูเช่าช่วงทรัพย์สินหลักบริ หารจัดการทรัพย์ สินหลัก ซ่อมแซม ปรับปรุ ง และ
บํารุ งรักษาให้ ทรัพย์สินหลัก อยู่ในสภาพทีดีและพร้ อมทีจะใช้ หาผลประโยชน์ได้ ตลอดเวลาตามทีกําหนดใน
แผนการดําเนินงานประจําปี สัญญาก่อตังทรั
8 สต์ และกฎหมายทีเกียวข้ อง
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10.4.2.5

บริ หารและจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินอืน ๆ ของกองทรัสต์ CPNREIT นอกจากทรัพย์สินหลัก รวมทัง8
ดําเนินการอืนใดทีจําเป็ นเพือให้ การบริ หารทรัพย์สินอืน ๆ ของกองทรัสต์ CPNREIT นอกจากทรัพย์สนิ หลัก
เป็ นไปตามแผนการดําเนินงานประจําปี สัญญาก่อตังทรั
8 สต์และกฎหมายทีเกียวข้ อง

10.4.2.6

อํานวยความสะดวกให้ กับกองทรัสต์ CPNREIT หรื อบุคคลทีได้ รับมอบหมายจากทรัสตีในการตรวจตรา
ทรัพย์สินหลัก ภายในวันและเวลาทําการของผู้จดั การกองทรัสต์ รวมทังให้
8 ข้อมูล ถ้ อยคํา และ/หรื อ ส่งมอบ
เอกสารใด ๆ (ยกเว้ นข้ อมูล ถ้ อยคํา และ/หรื อ เอกสารอืนใดอันเกียวกับทรัพย์สินทางปั ญญาของผู้จัดการ
กองทรัสต์ หรื อของบริ ษัทในเครื อของผู้จัดการกองทรัสต์) ตามทีทรัสตีร้องขอในกรณี ทีมีความจําเป็ นและ
เหมาะสม

10.4.2.7

อํ า นวยความสะดวกให้ กับ บริ ษั ท ประเมิ น มูล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น ของกองทรั ส ต์ CPNREIT หรื อ บุ ค คลที ได้ รั บ
มอบหมายจากบริ ษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ดังกล่าวในการสํารวจทรัพย์สนิ หลักเพือการประเมินค่า รวมทัง8
ให้ ข้อมูล ถ้ อยคํา และ/หรื อ ส่งมอบเอกสารใด ๆ (ยกเว้ นข้ อมูล ถ้ อยคํา และ/หรื อ เอกสารอืนใดอันเกียวกับ
ทรัพย์ สินทางปั ญญาของผู้จัดการกองทรัสต์ หรื อของบริ ษัทในเครื อของผู้จัดการกองทรัสต์) ตามทีบริ ษัท
ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ร้ องขอในกรณีทีมีความจําเป็ นและเหมาะสม

10.4.2.8

จัดเตรี ยมเอกสารหลักฐานใด ๆ ทีอยูใ่ นความครอบครองของผู้จดั การกองทรัสต์อนั เกียวกับหรื อเกียวเนืองกับ
ทรัพย์สินหลัก และ/หรื อ ได้ ครอบครองไว้ ในนามของกองทรัสต์ CPNREIT รวมทังเอกสารหลั
8
กฐานทางการ
บัญชีทีเกียวกับหรื อเกียวเนืองกับกองทรัสต์ CPNREIT เพือให้ ทรัสตีหรื อบุคคลทีได้ รับมอบหมายจากทรัสตี
และ/หรื อ ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบได้ ภายในวันและเวลาทําการของผู้จดั การกองทรัสต์ และหากได้ รับ
การร้ องขอจากทรัสตี หรื อบุคคลทีได้ รับมอบหมายจากทรัสตี และ/หรื อ ผู้สอบบัญชี ผู้จดั การกองทรัสต์ต้อง
ดําเนินการส่งมอบบรรดาเอกสารใด ๆ ทีเกียวกับหรื อเกียวเนืองกับกองทรัสต์ CPNREIT ตามทีได้ รับการร้ อง
ขอให้ แก่ทรัสตี และ/หรื อ ผู้สอบบัญชี (แล้ วแต่กรณี ) ภายใน 15 วันทําการนับแต่วนั ทีได้ ทราบถึงหรื อควร
ทราบถึงการร้ องขอดังกล่าว เว้ นแต่จะมีเหตุอนั สมควรหรื อคูส่ ญ
ั ญาตกลงเป็ นอย่างอืน

10.4.2.9

ควบคุม ดูแล และติดตามผู้เช่าช่วงทรัพย์สินหลัก รวมทังดํ
8 าเนินการใด ๆ ร่ วมกับทรัสตี และ/หรื อ ผู้เช่าช่วง
ทรัพย์สินหลัก เพือให้ ทรัสตี และ/หรื อ ผู้เช่าช่วงทรัพย์สินหลักนําส่งค่าธรรมเนียมและภาษี โรงเรื อนและทีดิน
(หรื อภาษี อืนใดในทํานองเดียวกัน) อันเกิดจากทรัพย์สินหลัก รวมถึงการติดต่อ ประสานงาน ให้ ข้อมูล ยืน
เอกสาร และนําส่งภาษี หกั ณ ทีจ่ายทีทรัสตีมีหน้ าทีหัก ณ ทีจ่าย และ/หรื อ ภาษี อืนใดอันเนืองจากการบริ หาร
จัดการทรัพย์สนิ ของผู้จดั การกองทรัสต์ ต่อพนักงานเจ้ าหน้ าทีของหน่วยงานราชการทีเกียวข้ อง

10.4.2.10 ควบคุม ดูแ ล และติ ด ตามผู้เช่ า ช่ ว งทรั พ ย์ สิ น หลัก ให้ ป ฏิ บัติ ห น้ า ที ตามที กํ า หนดไว้ ในสัญ ญาเช่ า ช่ ว ง
อสังหาริ มทรัพย์ สัญญาเช่าสังหาริ มทรัพย์ทีเกียวข้ อง สัญญาก่อตังทรั
8 สต์และกฎหมายทีเกียวข้ อง
10.4.2.11 แจ้ งให้ ทรัสตีทราบภายในระยะเวลาอันสมควรถึง (ก) ความชํารุดบกพร่องของทรัพย์สนิ หลัก รวมถึงอุปกรณ์
และสิงอํานวยความสะดวกต่าง ๆ หรื อเมือเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ทีจะทําให้ มลู ค่าของทรัพย์สนิ หลักลดลงอย่าง
มีนยั สําคัญ และ (ข) กรณีทีมีการผิดสัญญาใด ๆ ในสาระสําคัญ โดยผู้เช่าช่วงทรัพย์สนิ หลัก
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10.4.2.12 ดําเนินการอืนใดตามทีกองทรัสต์ CPNREIT จะพิจารณาเห็นว่าจําเป็ นและสมควร เพือให้ ทรัพย์สนิ หลักอยูใ่ น
สภาพทีดีและพร้ อมในการใช้ เพือการจัดหาผลประโยชน์ หรื อเป็ นไปตามเจตนารมณ์ ของสัญ ญาแต่งตัง8
ผู้จัด การกองทรั สต์ ทุกประการ รวมทัง8 ให้ คํ าแนะนําเกี ยวกับ สภาวะตลาดในกรณี ทีกองทรัสต์ CPNREIT
ประสงค์จะขาย หรื อโอนสิทธิการเช่าหรื อเช่าช่วงทรัพย์สนิ หลัก
10.4.3 การจัดทําบัญชีและรายงาน เอกสารการจัดการและการตรวจสอบภายใน
10.4.3.1

จัดทําและเปิ ดเผยข้ อมูลของกองทรัสต์ CPNREIT ตามทีสัญญาก่อตังทรั
8 สต์และกฎหมายหลักทรัพย์กําหนด
ต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ ทรัสตี และผู้ถือหน่วยทรัสต์ ซึงรวมถึงการจัดส่งรายงานประจําปี ของ
กองทรัสต์ CPNREIT ให้ แก่ทรัสตีและผู้ถือหน่วยทรัสต์ พร้ อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจําปี

10.4.3.2

จัดให้ มีบญ
ั ชีและรายงานต่าง ๆ ตามทีได้ รับมอบหมายจากทรัสตีหรื อตามทีเห็นว่าจําเป็ นและสมควรในการ
บริ หารจัดการกองทรัสต์ CPNREIT และทรัพย์สินหลัก เพือจัดส่งบัญชีรายงาน และเอกสารดังกล่าวให้ แก่
สํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ ทรัสตี และผู้ถือหน่วยทรัสต์ ภายในระยะเวลาตามทีทรัสตีกําหนด เพือให้
สอดคล้ องกับกฎหมายหลักทรัพย์และกฎหมายอืนทีเกียวข้ อง รวมถึงคําสังของเจ้ าหน้ าทีของทางราชการ
ใด ๆ ทีเกียวข้ อง
ทังนี
8 8 ผู้จัดการกองทรัสต์จะจัดทําบัญชีดงั กล่าวตามหลักการบัญชีทีเป็ นทีรับรองโดยทัวไป โดยจะแบ่งแยก
ทรัพย์สิน และ/หรื อ ดอกผลใด ๆ ทีเกิดจากทรัพย์สนิ ทีกองทรัสต์ CPNREIT ลงทุน และ/หรื อ ทรัพย์สินใด ๆ ที
ผู้จัดการกองทรัสต์ได้ รับไว้ และ/หรื อ พึงรับไว้ ในนามกองทรัสต์ CPNREIT ออกจากทรัพย์สินของตน และ
ผู้จัด การกองทรั ส ต์ จ ะดํ า เนิ น การจัด เก็ บ เอกสารหลัก ฐานประกอบการบัญ ชี แ ละการบัน ทึ ก บัญ ชี เป็ น
ระยะเวลาอย่างน้ อย 1 ปี ให้ อยูใ่ นสภาพสมบูรณ์ ครบถ้ วน และพร้ อมให้ ทรัสตีเข้ าตรวจสอบ

10.4.3.3

ส่งมอบเอกสารดังต่อไปนีใ8 ห้ แก่ทรัสตี ภายในระยะเวลาทีได้ รับมอบหมายจากทรัสตีเพือให้ สอดคล้ องกับ
กฎหมายหลักทรัพย์และกฎหมายอืนทีเกียวข้ อง รวมถึงคําสังของเจ้ าหน้ าทีของทางราชการใด ๆ ทีเกียวข้ อง
(1) รายงานประเมินมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ฉบับเต็ม โดยจัดส่งให้ แก่ทรัสตีไม่น้อยกว่า 7 วัน ล่วงหน้ าก่อน
วันครบกําหนดวันประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทรัสต์ CPNREIT ต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์
(2) รายงานมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทรัสต์ CPNREIT และมูลค่าหน่วยทรัสต์ ณ วันทําการสุดท้ ายของ
แต่ละไตรมาสโดยจัดส่งให้ แก่ทรัสตีเพือพิจารณารับรอง แล้ วนําส่งสํานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 45 วันนับ
แต่วนั สุดท้ ายของแต่ละไตรมาสนัน8 ซึงรวมถึงทําการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของทรัพย์สินหลัก ณ
วัน ทําการสุดท้ ายของแต่ล ะไตรมาสให้ แก่ท รัสตี เพือประกอบการคํ านวณมูล ค่าทรั พ ย์ สิน สุทธิ ของ
กองทรัสต์ CPNREIT และมูลค่าหน่วยทรัสต์ดงั กล่าว
(3) ข้ อมูลปั จจุบนั เกียวกับรายชือบุคคลทีเกียวโยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์ และสาระของรายการทีเป็ น
ธุรกรรมระหว่างกองทรั สต์ CPNREIT กับ ผู้จัดการกองทรัส ต์ ห รื อ บุค คลที เกี ยวโยงกัน กับ ผู้จัด การ
กองทรัสต์ โดยจัดส่งให้ แก่ทรัสตีภายใน 30 วันนับจากวันที 30 มิถุนายน และวันที 31 ธันวาคม และ
จัดส่งให้ ทรัสตีเพือพิจารณาก่อนวันเข้ าทําธุรกรรม
ส่วนที 2 หน้ า 10 - 24

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
(4) ข้ อมูลเกียวกับธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์ CPNREIT กับผู้จดั การกองทรัสต์หรื อบุคคลทีเกียวโยงกันกับ
ผู้จัดการกองทรัสต์ในรอบระยะเวลาบัญชีบญ
ั ชีก่อนและรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบนั โดยดําเนินการ
เปิ ดเผยในรายงานประจําปี และงบการเงินของกองทรัสต์ CPNREIT
(5) ข้ อมูลเกียวกับความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ระหว่างเจ้ าของทรัพย์สนิ ทีกองทรัสต์ CPNREIT ลงทุนและ
กองทรัสต์ CPNREIT ตลอดจนมาตรการทีใช้ ในการป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ดงั กล่าว โดย
ดําเนินการเปิ ดเผยข้ อมูลให้ ผ้ ลู งทุนทราบโดยชัดแจ้ งตังแต่
8 วนั เริ มการเสนอขายหน่วยทรัสต์ตอ่ ประชาชน
เป็ นครัง8 แรกและทุกครัง8 เมือเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
(6) ข้ อมูลเกียวกับส่วนได้ เสียหรื อการได้ รับประโยชน์ของผู้จัดการกองทรัสต์หรื อบุคคลทีเกียวโยงกันกับ
ผู้จดั การกองทรัสต์ จากบริ ษัทหรื อบุคคลทีเป็ นคู่ค้ากับกองทรัสต์ CPNREIT โดยดําเนินการเปิ ดเผย
ข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูล สัญญาก่อตังทรั
8 สต์ หรื อในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เพือ
ขออนุมัติ ทํ ารายการต่า ง ๆ และรายงานประจํ า ปี ของกองทรั ส ต์ CPNREIT เพื อผู้ถื อ หน่ว ยทรั ส ต์
และทรัสตีจะใช้ เป็ นข้ อมูลประกอบการพิจารณาความเป็ นอิสระของผู้จดั การกองทรัสต์ในการเข้ าทํา
ธุรกรรมต่าง ๆ เพือกองทรัสต์ CPNREIT และความสมเหตุสมผลของธุรกรรมนัน8
ส่วนได้ เสียหรื อการได้ รับประโยชน์ทีต้ องพิจารณาเปิ ดเผย เช่น เจ้ าหนี 8 ลูกหนี 8 ผู้คํ 8าประกันหรื อได้ รับการ
คํ 8าประกัน การถือหุ้นระหว่างกัน หรื อมีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่หรื อผู้บริ หารเป็ นกลุ่มเดียวกัน การให้ หรื อรับ
บริ การ การซื 8อขายระหว่างกัน และการออกค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ให้ แก่กนั เป็ นต้ น
(7) ข้ อมูลปั จจุบนั เกียวกับรายการทีเป็ นธุรกรรมการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึงทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์
CPNREIT โดยดําเนินการจัดส่งให้ แก่ทรัสตีและผู้ถือหน่วยทรัสต์ลว่ งหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันเข้ า
ทําธุรกรรม และดําเนินการเปิ ดเผยต่อประชาชนและสํานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่วนั ทีได้ มา
หรื อจําหน่ายไปของทรัพย์สนิ หลัก
(8) ข้ อมูลเกียวกับธุรกรรมการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึงทรัพย์สนิ หลักและอุปกรณ์ของกองทรัสต์ CPNREIT
ในรอบระยะเวลาบัญชีก่อนและรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบนั โดยดําเนินการเปิ ดเผยในรายงานประจําปี
และงบการเงินของกองทรัสต์ CPNREIT
(9) ข้ อมูลปั จจุบันเกียวกับรายการทีเป็ นการกู้ยืมเงินและก่อภาระผูกพันของกองทรัสต์ CPNREIT โดย
ดําเนินการจัดส่งให้ แก่ทรัสตีเพือรับทราบ ก่อนวันเข้ าทําธุรกรรมพร้ อมกับสัญญากู้ยืม
(10) ข้ อมูลเกียวกับธุรกรรมการกู้ยืมเงินและก่อภาระผูกพันของกองทรัสต์ CPNREIT ในรอบระยะเวลาบัญชี
ก่อนและรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบนั โดยดําเนินการเปิ ดเผยในรายงานประจําปี และงบการเงินของ
กองทรัสต์ CPNREIT
(11) ข้ อ มู ล เกี ยวกั บ ธุ ร กรรมที ทรั ส ตี เห็ น ว่ า มี ผ ลกระทบอย่ า งมี นัย สํ า คัญ ต่ อ ทรั พ ย์ สิ น ของกองทรั ส ต์
CPNREIT โดยได้ รับการร้ องขอจากทรัสตี โดยดําเนินการจัดส่งให้ แก่ทรัสตีเพือพิจารณาล่วงหน้ าไม่
น้ อยกว่า 14 วันก่อนวันเข้ าทําธุรกรรม
ส่วนที 2 หน้ า 10 - 25
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(12) งบการเงินของผู้จดั การกองทรัสต์และข้ อมูลทีเกียวข้ องกับการจัดทํางบการเงิน โดยดําเนินการจัดส่ง
ให้ แก่ทรัสตีลว่ งหน้ าไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันครบกําหนดการส่งงบการเงินต่อสํานักงาน ก.ล.ต.
อนึง รายงานดังกล่าวข้ างต้ นเป็ นเพียงรู ปแบบและตัวอย่างของรายงานทีต้ องใช้ ในเบื 8องต้ น คู่สญ
ั ญาอาจจะ
ปรับปรุ ง เพิมหรื อลด จํานวนและชนิดของรายงาน หรื อเปลียนแปลงรู ปแบบของรายงานได้ ตามทีคู่สญ
ั ญา
ร่ วมกัน กํ าหนด เพื อให้ ส อดคล้ องกับ กฎหมายหลัก ทรัพ ย์ และกฎหมายอื นทีเกี ยวข้ อ ง รวมถึงคํ าสังของ
เจ้ าหน้ าทีของทางราชการใด ๆ ทีเกียวข้ อง
10.4.4 หน้ าทีในการทําสัญญาในการจัดหาผลประโยชน์ ในอสังหาริมทรัพย์ ของกองทรัสต์ CPNREIT
10.4.4.1

ควบคุม ดูแล รวมทังสร้
8 างมาตรการในการควบคุมดูแล และดําเนินการใด ๆ ทีจําเป็ นและเหมาะสมในฐานะ
ผู้จดั การกองทรัสต์ เพือให้ ผ้ เู ช่าช่วง และ/หรื อ บุคคลภายนอกทีเกียวข้ องกับการบริ หารจัดการทรัพย์สินหลัก
ปฏิ บัติ ต ามหน้ าที เงื อนไข และ/หรื อ ข้ อ ตกลงที กํ า หนดไว้ ในสัญ ญาเช่ า ช่ ว ง และ/หรื อ สัญ ญาอื นใดที
เกียวข้ องกับทรัพย์สินหลัก รวมถึงระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้ อบังคับหรื อข้ อกําหนดอืนใดของทรัพย์สินหลัก หรื อ
นโยบายทีเกียวกับทรัพย์สนิ หลัก

10.4.4.2

จัดทําสัญญาเช่าพื 8นที สัญญาบริ การ สัญญาให้ บริ การสาธารณูปโภค สัญญาว่าจ้ างกับผู้ให้ บริ การภายนอก
และสัญญาอืนใดทีเกียวข้ องกับทรัพย์สนิ หลัก (ถ้ ามี)

10.4.4.3

ดําเนิน การ และ/หรื อ จัด ให้ มี การสํารองเงิ น สดจากเงิ นประกัน การเช่าทีเรี ยกเก็ บ จากผู้เช่ าพื น8 ที ภายใน
ศูนย์การค้ าซึงเป็ นทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ CPNREIT โดยจะต้ องคงระดับเงินสํารองดังกล่าวให้ เพียงพอ
ต่อประมาณการสัญญาทีหมดอายุและเงินมัดจําทีต้ องจ่ายคืนในแต่ละงวด

10.5

การบริหารจัดการ

ผู้จดั การกองทรัสต์ได้ แบ่งฝ่ ายงานภายในบริ ษัทออกเป็ น 3 ฝ่ าย เพือให้ การปฏิบตั ิหน้ าทีเป็ นไปตามนโยบายของ
บริ ษั ทฯ สัญ ญาก่อตัง8 ทรัสต์ สัญ ญาแต่งตัง8 ผู้จัดการกองทรั สต์ แบบแสดงรายการข้ อมูล หนังสือชี ช8 วน ระเบียบ และ
กฎหมายทีเกียวข้ องกับการดูแลจัดการกองทรัสต์ โดยหน้ าทีความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ ายงานสามารถสรุปได้ ดงั นี 8
10.5.1 ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ
ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจมีหน้ าทีหลักในการจัดทําแผนงานและกลยุทธ์ ในการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินหลักของ
กองทรัสต์ CPNREIT วางแผนการตลาด การส่งเสริ มการขาย การประชาสัมพันธ์ และกลยุทธ์ การแข่งขัน เพือให้ ทรัพย์สิน
หลักของกองทรัสต์ CPNREIT สามารถสร้ างผลตอบแทนได้ ตามเป้าหมาย ตรวจสอบและสอบทานอสังหาริ มทรัพย์ ที
กองทรัสต์ CPNREIT จะเข้ าลงทุน จัดทําแผนและนําเสนอโครงสร้ างและแหล่งเงิ นทุนทีเหมาะสมในการเข้ าลงทุนใน
ทรัพย์สินหลักโดยกองทรัสต์ CPNREIT จัดให้ มีการสรรหาและคัดเลือกเมือมีการเปลียนแปลงผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
และ/หรื อ ผู้เช่าช่วงทรัพย์สินหลัก รวมถึงติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์และผู้เช่าช่วง
ทรัพย์สินหลัก รวมทังการบริ
8
หารจัดการและดูแลทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ CPNREIT ให้ อยู่ในสภาพทีเหมาะสมและ
พร้ อมสําหรับการจัดหาผลประโยชน์
ส่วนที 2 หน้ า 10 - 26
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10.5.2 ฝ่ ายสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ฝ่ ายสนับสนุนการปฏิบตั ิงานมีหน้ าทีหลักในการจัดทํางบประมาณของกองทรัสต์ CPNREIT จัดทําและเปิ ดเผย
ข้ อมูลทีสําคัญของกองทรัสต์ CPNREIT ซึงรวมถึงแต่ไม่จํากัดแค่เพียงงบการเงินรายไตรมาสและรายปี มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ และข้ อมูลเกียวกับทรัพย์สนิ หลัก ให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดทีเกียวข้ อง ติดตามและดูแลการจัดทําประกันภัยทีเกียวกับ
การดําเนินงานของทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ CPNREIT ให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดทีเกียวข้ อง เสนอพิจารณาเพืออนุมตั ิ
การว่าจ้ างให้ ผ้ ูให้ บ ริ การภายนอกให้ เป็ นผู้รับดําเนิน การ (Outsource) ทัง8 ของกองทรัสต์ CPNREIT และของผู้จัดการ
กองทรัสต์ เพือเสนอไปยังประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร
10.5.3 ฝ่ ายบริหารความเสียงและการกํากับควบคุม
ฝ่ ายบริ หารความเสียงและกํากับควบคุมมีหน้ าทีหลักในการตรวจสอบและติดตามความเสียงทีเกียวกับการ
ดําเนินงานและการลงทุนของกองทรัสต์ CPNREIT รวมถึงการกํ าหนดมาตรการทีเหมาะสมในการจัดการความเสียง
ดังกล่าว ดูแลและติ ด ตามการดําเนิ น งานของกองทรัส ต์ CPNREIT ให้ เป็ นไปตามกฏเกณฑ์ ที เกี ยวข้ อ งและคู่มื อการ
ปฏิบัติงาน ดูแลและติดตามให้ บุคลากรทีเกียวข้ องกับการดําเนินการของกองทรัสต์ CPNREIT ให้ เป็ นผู้ทีมีคุณสมบัติ
เหมาะสมตามลักษณะงานทีปฏิบตั ิและข้ อกําหนดทีเกียวข้ อง ดูแลและป้องกันมิให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ระหว่างกองทรัสต์ CPNREIT กับบุคคลทีเกี ยวโยงกัน รวมถึงกําหนดมาตรการทีเหมาะสมในการบริ หารจัดการความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และตรวจสอบการจัดทํารายงานและการเปิ ดเผยข้ อมูลของกองทรัสต์ CPNREIT ให้ เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ทีเกียวข้ อง
ทังนี
8 8 รายละเอียดบุคลากรและผู้รับผิดชอบหลักของหน่วยงานต่าง ๆ ของผู้จดั การกองทรัสต์ ณ วันทีมีการก่อตัง8
กองทรัสต์ CPNREIT คาดว่าจะเป็ นดังต่อไปนี 8
หน่ วยงาน
ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ

จํานวน
บุคลากร
2

ผู้รับผิดชอบหลัก
น.ส. พิรินี พริ ง8 ศุลกะ

ประสบการณ์ ทาํ งาน
- ผู้อํ า นวยการอาวุโส ฝ่ ายบริ ห ารการเงิ น บริ ษั ท
เซ็ น ทรั ล พั ฒ นา จํ า กั ด (มหาชน) (ปี 2549 –
2560)

- ผู้จัด การ ฝ่ ายวาณิ ช ธนกิ จ -ตราสารทุ น บริ ษั ท
หลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ ส (ประเทศไทย) จํากัด
(ปี 2548 – 2549)
น.ส. ณัฐิญา พลวาริ นทร์
ฝ่ ายสนับสนุนการ
ปฏิบตั ิการ

2

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

น.ส. เข็มพลอย ต้ นสกุลรุ่งเรื อง - ผู้ จั ด การฝ่ ายบริ ห ารการเงิ น บริ ษั ท เซ็ น ทรั ล
พัฒนา จํากัด (มหาชน) (ปี 2559 – 2560)

ส่วนที 2 หน้ า 10 - 27

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
หน่ วยงาน

จํานวน
บุคลากร

ผู้รับผิดชอบหลัก

ประสบการณ์ ทาํ งาน
- ผู้ ช่ ว ย ผู้ จั ด ก า ร PricewaterhouseCoopers
ABAS Ltd. (ปี 2552 – 2557)

น.ส. อันธิกา โกดาร์ ต

- ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ ายบัญ ชี กองทุน บริ ษั ท ไทคอน
อิ น ดัส เทรี ย ล คอนเน็ ค ชัน จํ า กัด (มหาชน) (ปี
2556 – 2560)
- เจ้ าหน้ าทีบัญชีอาวุโส บริ ษัท แผ่นดินทอง พร็ อพ
เพอร์ ตี 8 ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน) (ปี 2549
– 2556)

ฝ่ ายบริ หารความ
เสียงและกํากับ
ควบคุม

1

น.ส. ประไพรัตน์ ทีฆพุฒิ

- ผู้จั ด การอาวุโสฝ่ ายบริ ห ารความเสี ยง บริ ษั ท
เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
- ผู้จดั การ ฝ่ ายบัญชี บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด
(มหาชน)

10.5.4 ระบบงานของผู้จัดการกองทรัสต์
เพือให้ ผ้ ูจัดการกองทรัสต์สามารถปฏิบตั ิหน้ าทีได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ และเป็ นไปตามข้ อกําหนดทีเกี ยวข้ อง
ผู้จัดการกองทรัสต์ จึงได้ จัดให้ มีระบบงานหลักทีเกี ยวข้ อง 10 ระบบงาน โดยในแต่ละระบบงานหลักจะประกอบด้ วย
ระบบงานย่อยดังนี 8
ระบบงานหลักและ
ระบบงานย่ อย
1)

หน่ วยงาน
ทีรับผิดชอบ

หน่ วยงาน
ทีอนุมัติ

หน่ วยงาน
ทีกํากับดูแล

ระบบการกําหนดนโยบายในการจัดการกองทรัสต์

1.1) การกําหนดนโยบายในการจัดการ
กองทรัสต์

ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร คณะกรรมการบริ ษัท
ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ

1.2) ระบบและขันตอนการจั
8
ดโครงสร้ าง
เงินทุนของกองทรัสต์

ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ

1.3) ระบบและขันตอนการคั
8
ดเลือก
พิจารณา และตัดสินใจลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์

1.4) ระบบการกําหนดกลยุทธ์ในการ
จัดหาประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์
ส่วนที 2 หน้ า 10 - 28

- ประธานเจ้ าหน้ าที
บริ หาร
- คณะกรรมการบริ ษัท
- ผู้ถือหน่วยทรัสต์
(ผู้อนุมตั ิเป็ นไปตาม
ขนาด หรื อประเภท
ของรายการ)

ฝ่ ายบริ หารความเสียง
และกํากับควบคุม

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
ระบบงานหลักและ
ระบบงานย่ อย
1.5) ระบบการลงทุนในทรัพย์สนิ อืน
นอกเหนือจากทรัพย์สนิ หลัก

หน่ วยงาน
ทีรับผิดชอบ

ระบบการบริหารและจัดการความเสียง

2.)

ระบบการบริ หารและจัดการความ
เสียง

3)

ระบบการจัดการความขัดแย้ งทางผลประโยชน์

ฝ่ ายบริ หารความเสียง
และกํากับควบคุม

ฝ่ ายบริ หารความเสียง
และกํากับควบคุม

คณะกรรมการบริ ษัท

-

3.2) การทําธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กบั ทุกฝ่ ายงาน
บุคคลทีเกียวโยงกับกองทรัสต์

ผู้อนุมตั ิให้ เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ทีประกาศ
กําหนด

3.3) แนวทางการป้องกันการล่วงรู้และการ ฝ่ ายบริ หารความเสียง
ใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลภายใน
และกํากับควบคุม

คณะกรรมการของ
ผู้จดั การกองทรัสต์โดย
ผ่านกรรมการอิสระ
ก่อน

3.4) การติดตามประเด็นเกียวกับ
กระบวนการด้ านการขายพื 8นที

หน่ วยงาน
ทีกํากับดูแล

ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ
ร่วมกับทรัสตี

2)

3.1) การเปิ ดเผยข้ อมูลการมีสว่ นได้ เสีย
ของกรรมการและผู้บริ หาร

หน่ วยงาน
ทีอนุมัติ

ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ

3.5) การติ ด ตามประเด็ น เกี ยวกับ ความ ฝ่ ายบริ ห ารความเสี ยง
เป็ น อิ ส ระ ใน ก า รทํ าห น้ าที ข อ ง และกํากับควบคุม
ผู้จดั การกองทรัสต์
4)

ระบบการคั ด เลื อ กบุ ค คลากรของผู้ จั ด การกองทรั ส ต์ และผู้ รับ มอบหมายงานที เกี ยวข้ อ งกั บ การ
ดําเนินการของกองทรัสต์

4.1) ระบบและขันตอนการพิ
8
จารณาและ ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร คณะกรรมการบริ ษัท
คัดเลือกบุคคลากรของบริ ษัท
4.2) ระบบและขันตอนการพิ
8
จารณาและ ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ
คัดเลือกผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
และ/หรื อ ผู้เช่าช่วงทรัพย์สนิ หลัก

คณะกรรมการบริ ษัท

4.3) ระบบและขันตอนการพิ
8
จารณาและ ฝ่ ายงานทีเกียวข้ อง
คัดเลือกผู้รับมอบหมายในงานที
เกียวข้ องกับการดําเนินงานของ
กองทรัสต์ (Outsource) อืนทีไม่เข้ า
ตามข้ อ 4.2)

ประธานเจ้ าหน้ าที
บริ หาร หรื อ
คณะกรรมการบริ ษัท
แล้ วแต่กรณี

ส่วนที 2 หน้ า 10 - 29

ฝ่ ายบริ หารความเสียง
และกํากับควบคุม
ตรวจสอบว่าการ
คัดเลือกทําไปตาม
กระบวนการและ
หลักเกณฑ์ทีกําหนดไว้
ก่อนว่าจ้ าง

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
ระบบงานหลักและ
ระบบงานย่ อย

หน่ วยงาน
ทีรับผิดชอบ

หน่ วยงาน
ทีอนุมัติ

หน่ วยงาน
ทีกํากับดูแล

4.4) ระบบและขันตอนการพิ
8
จารณาและ ฝ่ ายงานทีเกียวข้ อง
คัดเลือกทีปรึกษาด้ านต่าง ๆ ที
เกียวข้ องกับการบริ หารจัดการ
กองทรัสต์
5)

ระบบการกํากับดูแลการปฏิบัติงานของผู้จัดการกองทรั สต์ และบุคคลากรของผู้จัดการกองทรัสต์ และ
การตรวจสอบ ดูแลผู้รับมอบหมายงานทีเกียวข้ องกับการจัดการกองทรัสต์

5.1) การกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานของ
ฝ่ ายบริ หารความเสียง
ผู้จดั การกองทรัสต์และบุคคลากรของ และกํากับควบคุม
ผู้จดั การกองทรัสต์

คณะกรรมการบริ ษัท

5.2) ระบบการควบคุม กํากับ และ
ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของ
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อ ผู้
เช่าช่วงทรัพย์สนิ หลักในเรื องที
เกียวกับการจัดการทรัพย์สนิ ของ
กองทรัสต์

ประธานเจ้ าหน้ าที
บริ หาร

5.3) การกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานของ
บุคคลภายนอกผู้ได้ รับมอบหมาย
(outsource) ในเรื องทีเกียวกับการ
ดําเนินงานทัวไปของผู้จดั การ
กองทรัสต์

6)

ฝ่ ายบริ หารความเสียง
และกํากับควบคุม

ฝ่ ายงานทีเกียวข้ อง

ระบบการเปิ ดเผยข้ อมูลของกองทรัสต์

6.1) ระบบการเปิ ดเผยข้ อมูลของ
กองทรัสต์

7)

กรรมการอิสระ

นักลงทุนสัมพันธ์ (อยูใ่ น ประธานเจ้ าหน้ าที
ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ)
บริ หาร
ฝ่ ายสนับสนุนการ
ปฏิบตั ิงานสําหรับงบ
การเงิน หรื อมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิ

ฝ่ ายบริ หารความเสียง
และกํากับควบคุม

ระบบการปฏิบัติการด้ านงานสนับสนุน

7.1) การปฏิบตั ิการด้ านงานสนับสนุนที
เกียวข้ องกับบัญชีและการเงิน

ฝ่ ายสนับสนุนการ
ปฏิบตั ิงาน

ส่วนที 2 หน้ า 10 - 30

คณะกรรมการของ
ฝ่ ายบริ หารความเสียง
ผู้จดั การกองทรัสต์
และกํากับควบคุม
อนุมตั ิงบการเงิน
และประธานเจ้ าหน้ าที

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
ระบบงานหลักและ
ระบบงานย่ อย

หน่ วยงาน
ทีรับผิดชอบ

หน่ วยงาน
ทีอนุมัติ

หน่ วยงาน
ทีกํากับดูแล

บริ หารอนุมตั ิ NAV
7.2) การปฏิบตั ิการด้ านงานสนับสนุนที ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ
เกียวข้ องกับการจัดการทรัพย์สนิ ของ
กองทรัสต์

คณะกรรมการบริ ษัท
หรื อทรัสตี แล้ วแต่กรณี

7.3) การปฏิบตั ิการด้ านงานสนับสนุนที
เกียวข้ องกับการจ่ายประโยชน์ตอบ
แทนของกองทรัสต์

ทรัสตีตรวจสอบว่าการ
จ่ายเป็ นไปตามเกณฑ์
ในแต่ละปี

ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ

7.4) การปฏิบตั ิการด้ านงานสนับสนุนอืนๆ ฝ่ ายสนับสนุนการ
ทีได้ มีการมอบหมายให้ ดาํ เนินการ ปฏิบตั ิงาน
โดยผู้รับมอบหมายในงานทีเกียวข้ อง
กับการดําเนินงานของกองทรัสต์
(outsource) และการให้ คาํ ปรึกษา
ด้ านต่าง ๆ ทีเกียวข้ องกับการบริหาร
จัดการกองทรัสต์

ประธานเจ้ าหน้ าที
บริ หาร

7.5) ระบบและขันตอนการสอบทาน
8
รายงานประเมินมูลค่า
อสังหาริ มทรัพย์

ประธานเจ้ าหน้ าที
บริ หารรับทราบ

8)

ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ

ระบบการตรวจสอบและควบคุมภายใน

8.1) ระบบการจัดทํางบประมาณประจําปี ฝ่ ายสนับสนุนการ
ของกองทรัสต์
ปฏิบตั ิงาน

คณะกรรมการบริ ษัท
และทรัสตีอนุมตั ิ เว้ น
แต่ทรัพย์สนิ ประเภท
โรงแรม

8.2) ระบบการพิจารณาและเสนออนุมตั ิ
รายจ่ายพิเศษ รายการทีเกิน
งบประมาณ และ/หรื อ งบประมาณ
การลงทุนทีอยูน่ อกงบประมาณ
ประจําปี

ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ

คณะกรรมการบริ ษัท
และทรัสตี

8.3) ระบบการติดตามการจัดเก็บค่าเช่า

ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ
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ตามวิธีการทีประธาน
เจ้ าหน้ าทีบริ หาร
กําหนดหรื อเห็นชอบ

ฝ่ ายบริ หารความเสียง
และกํากับควบคุม
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ระบบงานหลักและ
ระบบงานย่ อย

หน่ วยงาน
ทีรับผิดชอบ

หน่ วยงาน
ทีอนุมัติ

8.4) ระบบการจัดซื 8อจัดจ้ างของกองทรัสต์ ฝ่ ายงานทีเกียวข้ อง

ตามอํานาจการอนุมตั ิ
รายการ

8.5) ระบบการควบคุมการชําระค่าใช้ จ่าย ฝ่ ายสนับสนุนการ
ปฏิบตั ิงาน

ตามวิธีการทีประธาน
เจ้ าหน้ าทีบริ หาร
กําหนดหรื อเห็นชอบ

หน่ วยงาน
ทีกํากับดูแล

8.6) ระบบการติดตามและประเมิน
ค่าใช้ จา่ ยทีเรี ยกเก็บจากกองทรัสต์
โดยผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์

ฝ่ ายสนับสนุนการ
ปฏิบตั ิงาน

8.7) ระบบการจัดเก็บข้ อมูลเอกสารและ
หลักฐานเกียวกับกองทรัสต์

ทุกหน่วยงาน

ไม่เกียวข้ อง

ฝ่ ายบริ หารความเสียง
และกํากับควบคุม

8.8) ระบบการตรวจสอบภายใน

Outsource ไปยังผู้
ให้ บริ การภายนอก

กรรมการอิสระ

ไม่เกียวข้ อง

9)

ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ

ระบบการติดต่ อสือสารกับผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ และการจัดการกับข้ อร้ องเรียน

9.1) ช่องทางการติดต่อสือสารกับผู้ลงทุน ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ
9.2) การจัดการกับข้ อร้ องเรี ยน

ฝ่ ายบริ หารความเสียง
และกํากับควบคุม

ประธานเจ้ าหน้ าที
บริ หาร หรื อ
คณะกรรมการบริ ษัท
แล้ วแต่ความมี
นัยสําคัญ

ฝ่ ายบริ หารความเสียง
และกํากับควบคุม
กรรมการอิสระ

10) ระบบการจัดการกับข้ อพิพาททางกฏหมาย
10.1) ขันตอนการดํ
8
าเนินการและการ
พิจารณา

ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ

คณะกรรมการบริ ษัท

ฝ่ ายบริ หารความเสียง
และกํากับควบคุม

10.2) การรายงานความคืบหน้ าของข้ อ
พิพาททางกฎหมาย

ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ

คณะกรรมการบริ ษัท

ฝ่ ายบริ หารความเสียง
และกํากับควบคุม

10.6

กระบวนการและปั จจัยทีใช้ พิจารณาตัดสินใจลงทุนรวมทังการบริหารจัดการกองทรัสต์

ในการตัด สิ น ใจลงทุ น ในอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ใด ๆ ผู้จัด การกองทรั ส ต์ จ ะมี ก ารคัด เลื อ กและตรวจสอบ (Due
Diligence) อสังหาริ มทรัพย์ทีกองทรัสต์ CPNREIT จะเข้ าลงทุน ด้ วยความรอบคอบและระมัดระวัง สอดคล้ องกับนโยบาย
การลงทุนตามสัญญาก่อตังทรั
8 สต์ แบบแสดงรายการข้ อมูล หนังสือชี 8ชวน วัตถุประสงค์ในการจัดตังกองทรั
8
สต์ CPNREIT
รวมถึงระเบียบและกฎหมายทีเกียวข้ อง โดยจะมีการบันทึกและจัดเก็บข้ อมูลรวมทังเอกสารหลั
8
กฐานเกียวกับการคัดเลือก
การตรวจสอบและการตัดสินใจทีจะลงทุนหรื อไม่ลงทุนในทรัพย์สนิ ใดทรัพย์สนิ หนึงไว้ เป็ นหลักฐานอ้ างอิง โดยมีขนตอนใน
ั8
การดําเนินงานดังนี 8
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10.6.1 ขันตอนการดําเนินงาน
10.6.1.1

ผู้จดั การกองทรัสต์จะทําการคัดเลือกทรัพย์สินหลักทีจะลงทุน โดยพิจารณาถึงโอกาสและความเป็ นไปได้ ใน
การลงทุนและการดําเนินธุรกิจ ความเสียงในการลงทุนหรื อได้ มาซึงทรัพย์สนิ หลักนัน8 รวมทังรายละเอี
8
ยดใน
เบื 8องต้ นเกียวกับทีตังและประเภทของทรั
8
พย์สนิ และการจัดโครงสร้ างเงินทุนของกองทรัสต์ CPNREIT ในการ
ลงทุนในทรัพย์สนิ นัน8 โดยให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และขันตอนดั
8
งต่อไปนี 8
(1) เป็ นการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์เพือให้ ได้ มาซึงกรรมสิทธิ†หรื อสิทธิครอบครอง ทังนี
8 8 ในกรณีทีเป็ นการ
ได้ มาซึงสิทธิครอบครอง ต้ องเป็ นกรณีใดกรณีหนึงดังต่อไปนี 8
(ก) เป็ นการได้ มาซึงอสังหาริ มทรัพย์ทีมีการออก น.ส. 3ก.
(ข) เป็ นการได้ มาซึงสิทธิ การเช่าในอสังหาริ ม ทรัพ ย์ ทีมีการออกตราสารแสดงกรรมสิทธิ† หรื อสิท ธิ
ครอบครองประเภท น.ส. 3 ก. อนึง ในกรณี ที กองทรั ส ต์ CPNREIT จะลงทุน ในสิท ธิ ก ารเช่ า
อสังหาริ มทรัพย์ ทีมีลกั ษณะเป็ นการเช่าช่วง ผู้จัดการกองทรัสต์ ต้องจัดให้ มี มาตรการป้องกัน
ความเสียงหรื อการเยียวยาความเสียหายทีอาจเกิดขึ 8นจากการผิดสัญญาเช่าหรื อการไม่สามารถ
บังคับตามสิทธิในสัญญาเช่า
(2) อสังหาริ มทรัพย์ทีได้ มาต้ องไม่อยูใ่ นบังคับแห่งทรัพยสิทธิหรื อมีข้อพิพาทใด ๆ เว้ นแต่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์
และทรัสตีได้ พิจารณาโดยมีความเห็นเป็ นลายลักษณ์อกั ษรว่าการอยู่ภายใต้ บงั คับแห่งทรัพยสิทธิหรื อ
การมีข้อพิพาทนันไม่
8 กระทบต่อการหาประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวอย่างมีนยั สําคัญ และ
เงือนไขการได้ มาซึงอสังหาริ มทรัพย์นนยั
ั 8 งเป็ นประโยชน์แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์โดยรวม
(3) การทํ าสัญ ญาเพื อให้ ได้ ม าซึงอสังหาริ มทรั พย์ ต้อ งไม่มี ข้อตกลงหรื อ ข้ อผูก พันใด ๆ ที อาจส่งผลให้
กองทรัสต์ CPNREIT ไม่สามารถจําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์ในราคายุติธรรม (ในขณะทีมีการจําหน่าย)
เช่น ข้ อตกลงทีให้ สทิ ธิแก่ค่สู ญ
ั ญาในการซื 8ออสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์ CPNREIT ได้ ก่อนบุคคลอืน
โดยมีการกําหนดราคาไว้ แน่นอนล่วงหน้ าแล้ ว เป็ นต้ น หรื ออาจมีผลให้ กองทรัสต์ CPNREIT มีหน้ าที
มากกว่าปกติทีผู้เช่าพึงมีเมือสัญญาเช่าสิ 8นสุดลง
(4) อสังหาริ มทรัพย์ ทีได้ มา เมือรวมกับอสังหาริ มทรัพย์ทีกองทรัสต์ CPNREIT เป็ นเจ้ าของอยู่แล้ ว ต้ อง
พร้ อมจะนําไปจัดหาประโยชน์ โดยคิดเป็ นมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75 ของมูลค่าหน่วยทรัสต์ที
ขออนุญาตเสนอขายรวมทังจํ
8 านวนเงินกู้ยืม (ถ้ ามี) ทังนี
8 8 กองทรัสต์ CPNREIT อาจลงทุนในโครงการที
ยังก่อสร้ างไม่แล้ วเสร็ จได้ โดยมูลค่าของเงินลงทุนทีจะทําให้ ได้ มาและใช้ พฒ
ั นาอสังหาริ มทรัพย์ให้ แล้ ว
เสร็ จเพือนําไปจัดหาประโยชน์ต้องไม่เกินร้ อยละ10 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ CPNREIT
(ภายหลังการเสนอขายหน่วยทรัสต์) และต้ องแสดงได้ ว่าจะมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอเพือการพัฒนา
ดังกล่าว โดยไม่สง่ ผลกระทบกับความอยูร่ อดของกองทรัสต์ CPNREIT
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10.6.1.2

ผู้จดั การกองทรัสต์อาจมีการว่าจ้ างทีปรึ กษาทีมีความเชียวชาญเฉพาะทาง เช่น ทีปรึกษาทางการเงิน ผู้สอบ
บัญชี ทีปรึกษากฎหมาย หรื อทีปรึ กษาทางวิศวกรรม เป็ นต้ น เพือมาดําเนินการศึกษาในประเด็นต่าง ๆ ทีมี
ความเกี ยวข้ อ งกับ การพิ จ ารณาตัด สิน ใจลงทุน ในอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ และตรวจสอบหรื อ สอบทาน (Due
Diligence) อสังหาริ มทรัพย์ ทีกองทรัสต์ CPNREIT จะลงทุน ตามหลักเกณฑ์ ทีกํ าหนดในข้ อ 10.6.2 และ
ผู้จดั การกองทรัสต์จะประเมินความเสียงด้ านต่าง ๆ ทีอาจเกิดจากการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ นัน8 ๆ พร้ อม
ทังจั
8 ดให้ มีแนวทางการบริ หารความเสียงด้ วย ทังนี
8 8 ความเสียงดังกล่าวให้ หมายความรวมถึงความเสียงที
เกี ยวข้ อ งกับ การพัฒ นาหรื อ ก่ อ สร้ างอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ (ถ้ ามี ) เพื อให้ มันใจได้ ว่าผู้จัด การกองทรั ส ต์ ได้ มี
การศึกษาและพิจารณาข้ อมูลและปั จจัยต่าง ๆ ทีสําคัญเกียวกับการตัดสินใจลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์อย่าง
ครบถ้ วน ถูกต้ องและเพียงพอ

10.6.1.3

เมือพิจารณาได้ ข้อมูลผลการศึกษาตามข้ อ 10.6.1.2 แล้ ว และผู้จดั การกองทรัสต์พิจารณาว่าอสังหาริ มทรัพย์
นันผ่
8 านเกณฑ์ทีกําหนด ผู้จดั การกองทรัสต์ดําเนินการตามกระบวนการการได้ มาซึงทรัพย์สินหลักเพิมเติม
ตามข้ อ 10.6.3 ซึงรวมถึงการดําเนินการขอความเห็นชอบจากทรัสตีวา่ การลงทุน และ/หรื อ ได้ มาในทรัพย์สิน
ดังกล่าวเป็ นไปตามข้ อกําหนดของสัญญาก่อตังทรั
8 สต์ สัญญาทีเกียวข้ อง และกฎหมายทีเกียวข้ อง และการ
ดําเนินการขออนุมตั ิตามเกณฑ์ทีกําหนดตามสัญญาก่อตังทรั
8 สต์และกฎหมายทีเกียวข้ อง

10.6.1.4

ในกรณี ทีเป็ นการพิจารณาจําหน่ายไปซึงทรัพย์ สินหลัก ผู้จัดการกองทรัสต์ จะประเมินทรัพย์ สินหลักทีจะ
จําหน่ายไป โดยพิจารณาถึงข้ อดี ข้ อเสียและโอกาสในการสร้ างกําไร รวมถึงความเสียงในการจําหน่ายไปซึง
ทรัพย์สินหลักนัน8 โดยผู้จดั การกองทรัสต์จะดําเนินการตามกระบวนการจําหน่ายไปซึงทรัพย์สินหลักตามข้ อ
10.6.4 ซึงรวมถึงการดําเนินการขอความเห็นชอบจากทรัสตีว่าการจําหน่ายไปซึงทรัพ ย์สินหลักดังกล่าว
เป็ นไปตามข้ อ กํ า หนดของสัญ ญาก่ อ ตัง8 ทรั ส ต์ สัญ ญาที เกี ยวข้ อ ง และกฎหมายที เกี ยวข้ อ ง และการ
ดําเนินการขออนุมตั ิตามเกณฑ์ทีกําหนดตามสัญญาก่อตังทรั
8 สต์และกฎหมายทีเกียวข้ อง

10.6.2 การตรวจสอบและสอบทาน (Due Diligence) อสังหาริมทรัพย์ ทีกองทรัสต์ CPNREIT จะลงทุน
เมือผู้จัดการกองทรัสต์พิจารณาคัดเลือกทรัพย์สินหลักทีจะลงทุนตามขันตอนที
8
กําหนดแล้ ว ก่อนการได้ มาซึง
ทรัพย์สนิ หลักและอุปกรณ์ (ถ้ ามี) ในแต่ละครัง8 ผู้จดั การกองทรัสต์จะดําเนินการตรวจสอบหรื อสอบทาน (Due Diligence)
ข้ อมูลและสัญญาต่าง ๆ ทีเกียวข้ องกับทรัพย์สนิ หลักและอุปกรณ์ (ถ้ ามี) เช่น ข้ อมูลด้ านการเงินและกฎหมาย เป็ นต้ น เพือ
ประกอบการตัด สิน ใจลงทุน และการเปิ ดเผยข้ อ มูล ที ถูก ต้ อ ง ทัง8 นี 8 ในการดํ า เนิ น การตรวจสอบและสอบทาน (Due
Diligence) ดังกล่าว ผู้จดั การกองทรัสต์จะจัดให้ มีการตรวจสอบและสอบทานในเรื องต่าง ๆ ดังต่อไปนี 8
10.6.2.1

การตรวจสอบเกียวกับอสังหาริ มทรัพย์และคูส่ ญ
ั ญา
(1) ศึกษาความสามารถของคู่สญ
ั ญาในการเข้ าทํานิติกรรม ตลอดจนความครบถ้ วน ถูกต้ องและบังคับได้
ตามกฎหมายของเอกสารสิทธิหรื อเอกสารสัญญาทีเกียวข้ อง ในกรณีทีอสังหาริ มทรัพย์ทีจะลงทุนอยูใ่ น
ต่างประเทศ ต้ องตรวจสอบและสอบทานความสามารถของกองทรัสต์ CPNREIT ในการได้ มาและถือ
ครองอสังหาริ มทรัพย์ตามกฎหมายของประเทศดังกล่าว โดยต้ องจัดให้ มีความเห็นของทีปรึ กษาทาง
กฎหมายทีเชียวชาญในกฎหมายของประเทศนัน8 ๆ ประกอบการตรวจสอบและสอบทานด้ วย ทัง8 นี 8
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เพื อให้ มันใจได้ ว่า การจํ าหน่ าย จ่ า ย โอนอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ หรื อ การเข้ า ทํ า สัญ ญาที เกี ยวเนื องกับ
อสังหาริ มทรัพย์เพือกองทรัสต์ CPNREIT เป็ นไปอย่างถูกต้ องและมีผลใช้ บงั คับได้ ตามกฎหมาย
(2) ศึกษาสภาพของอสังหาริ ม ทรั พ ย์ ที กองทรั ส ต์ CPNREIT จะลงทุน โดยอย่างน้ อ ยต้ อ งมี ก ารศึก ษา
รายละเอียดในประเด็นดังนี 8
(2.1) พิจารณาทําเลทีตัง8 สภาพเศรษฐกิจ และสภาวการณ์แข่งขันของตลาดอสังหาริ มทรัพย์ประเภท
นัน8 ในช่ ว งที ผ่ า นมา รวมทัง8 แนวโน้ ม ความต่ อ เนื องและความสมํ าเสมอของรายได้ จาก
อสังหาริ มทรัพย์ประเภทนันในอนาคต
8
เช่น
(ก) พิจารณาอัตราพื 8นทีทีปล่อยเช่าได้ ย้อนหลังอย่างน้ อย 3 ปี (กรณีเป็ นอสังหาริ มทรัพย์ทีเริ ม
เปิ ดดําเนินการมาแล้ วน้ อยกว่า 3 ปี ให้ ใช้ ข้อมูลตังแต่
8 เริ มเปิ ดดําเนินการ) เพือประเมิน
ความสามารถในการแข่งขันเปรี ยบเทียบกับคูแ่ ข่ง
(ข) พิจารณาอัตราหรื อราคาเช่าของอสังหาริ มทรัพย์นนในช่
ั 8 วงทีผ่านมาเปรี ยบเทียบกับคู่แข่ง
เพือประเมินโอกาสในการสร้ างรายได้ และเพิมผลตอบแทนในอนาคต
(ค) วิเคราะห์ ข้อมูลอืน ๆ ที มีค วามเกี ยวข้ องกับ สภาพตลาดอสังหาริ มทรัพ ย์ นนั 8 เช่น การ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจซึงจะมีผลต่ออุปสงค์ (Demand) และอุปทาน (Supply) ในตลาด
(2.2) พิจารณามูลค่าของอสังหาริ มทรัพย์ ซึงต้ องมีขนาดใหญ่ เพียงพอทีจะทําให้ เกิดการประหยัด
ขนาดการลงทุน (Economy of Scale) ในการบริ หารจัดการกองทรัสต์ CPNREIT
(2.3) วิเคราะห์ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และความสามารถในการก่อให้ เกิดประโยชน์สทุ ธิของ
อสังหาริ มทรัพย์นนั 8 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
8 เริ มเปิ ดดําเนินการ) เช่น
(ก) วิเคราะห์ค่าใช้ จ่ายและกําไรจากการปล่อยเช่าในอดีตว่าอยู่ในระดับสูงกว่าหรื อตํากว่า
หรื อใกล้ เคียงกับอสังหาริ มทรัพย์ประเภทเดียวกันหรื อใกล้ เคียงกัน เพือพิจารณาแนวทาง
ในการควบคุมและปรับปรุงค่าใช้ จ่ายเพือสร้ างผลตอบแทนทีดีให้ แก่กองทรัสต์ CPNREIT
(ข) กรณี เป็ นอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ที สร้ างขึ น8 ใหม่ แ ละไม่ มี ผ ลการดํ า เนิ น งานในอดี ต (Track
Record) หรื อเป็ นอสังหาริ มทรัพย์ทีเริ มเปิ ดดําเนินการมาแล้ วน้ อยกว่า 3 ปี การศึกษาจะ
พิจารณาผลประกอบการของอสังหาริ มทรัพย์ประเภทใกล้ เคียงทีอยูใ่ นทําเลทีตังใกล้
8 เคียง
กัน รวมถึ ง วิ เคราะห์ อุป สงค์ (Demand) และอุป ทาน (Supply) ของอสังหาริ ม ทรั พ ย์
ประเภทนัน8 เพือประเมินความเสียงและความผันผวนของรายได้ และความเหมาะสมใน
การลงทุนระยะยาว
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(ค) กรณีอสังหาริ มทรัพย์อยูใ่ นทําเลทีตังซึ
8 งมีศกั ยภาพทีจะเพิมรายได้ ค่าเช่าให้ มากขึ 8นกว่าผล
การดําเนินงานในอดีต (Track Record) ทีผ่านมา ประกอบกับอาคารยังอยู่ในสภาพดี
และสามารถใช้ จดั หาประโยชน์ได้ โดยไม่จําเป็ นต้ องลงทุนเพิมเติมเป็ นจํานวนมาก หาก
กองทรัสต์ CPNREIT จะลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์นนั 8 ผู้จดั การกองทรัสต์จะมีการกําหนด
แผนงานทีชัดเจนเกียวกับการปรับปรุ งการบริ หารจัดการหรื อแผนการตลาดทีจะทําให้
อสังหาริ มทรัพย์นนจั
ั 8 ดหาผลประโยชน์ได้ มากขึ 8นในอนาคต
(2.4) วิเคราะห์ และประเมิ นผู้เช่ าในช่วงทีผ่านมา เช่ น ประวัติ การจ่ายชํ าระค่าเช่ า ข้ อ มูลการต่อ
สัญญาเช่าของผู้เช่ารายเดิม การปรับเพิมค่าเช่า ประเภทธุรกิจและสัญชาติของผู้เช่า สัดส่วนผู้
เช่ารายใหญ่ เป็ นต้ น เพือระบุความเสียงทีอาจเกิดขึ 8นจากการปล่อยเช่า และวางแผนป้องกัน
ความเสียง รวมทังเปิ
8 ดเผยเป็ นปั จจัยความเสียงไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลและหนังสือชี 8ชวน
ของกองทรัสต์ CPNREIT ให้ ผ้ ลู งทุนได้ ทราบโดยชัดเจน
(2.5) จัดให้ มีการตรวจสอบความแข็งแรงของอาคารสิงปลูกสร้ างและสภาพของทรัพย์ สินภายใน
อาคารสิงปลูกสร้ าง เพือให้ มนใจได้
ั
วา่ อยูใ่ นสภาพดีพร้ อมจัดหาผลประโยชน์ได้ ทนั ที ตรวจสอบ
ประวัติการซ่อมแซมหรื อต่อเติมอาคารสิงปลูกสร้ างว่ากระทําได้ โดยถูกต้ องตามหลักวิศวกรรม
ตรวจสอบประวัติการตรวจเช็คและซ่อมบํารุ งของสาธารณูปโภคและอุปกรณ์ ต่าง ๆ ภายใน
อาคารว่ามี ก ารดํ าเนิ น การโดยครบถ้ ว นตามรอบระยะเวลาที เหมาะสม เพื อให้ ส ามารถใช้
ประโยชน์ได้ เป็ นระยะเวลานาน
(2.6) ตรวจสอบการปฏิบตั ิตามกฎหมายเกียวกับการควบคุมอาคารสิงปลูกสร้ าง ดังนี 8
(ก) ตรวจสอบว่า มี เอกสารหลัก ฐานซึงบ่งชี ว8 ่ามี ก ารก่ อ สร้ างถูกต้ อ งตามมาตรฐานความ
ปลอดภัยทียอมรับกันทัวไป
(ข) ตรวจสอบการซ่อมแซมหรื อต่อเติมดัดแปลงสิงปลูกสร้ างทีผ่านมาว่ามีการปฏิบตั ิเป็ นไป
ตามมาตรฐานความปลอดภัยทีหน่วยงานทางการกําหนดหรื อไม่
(ค) กรณีมีเหตุแผ่นดินไหวในพื 8นทีบริ เวณนัน8 หรื ออาคารสิงปลูกสร้ างเคยมีเหตุเพลิงไหม้ ต้ อง
ตรวจสอบเป็ นพิเศษในเรื องความแข็งแรงของโครงสร้ างอาคาร ระบบสาธารณูป โภค
ภายในอาคาร (เช่น ระบบป้องกันอัคคีภยั ทางหนีไฟ ลิฟท์ บันไดเลือน ระบบปรับอากาศ
ภายในอาคาร เป็ นต้ น) ว่ า ได้ รั บ การตรวจเช็ ค และซ่ อ มบํ า รุ ง ตามรอบระยะเวลาที
เหมาะสมหรื อไม่
ทังนี
8 8 ภายหลังการซื 8ออสังหาริ มทรัพย์ ผู้จดั การกองทรัสต์จะจัดให้ มีการตรวจสอบเป็ นประจําทุก
ปี เพื อให้ มันใจว่าอสังหาริ ม ทรั พย์ ทีกองทรั สต์ CPNREIT ได้ ลงทุน มีก ารปฏิ บัติโดยถูกต้ อ ง
ครบถ้ วนตามข้ อกําหนดต่าง ๆ ในกฎหมายควบคุมอาคารสิงปลูกสร้ างด้ วย
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(2.7) ตรวจสอบการปฏิบตั ิตามกฎหมายสิงแวดล้ อม เช่น ตรวจสอบว่าอาคารสิงปลูกสร้ างประเภทที
จะไปลงทุนนัน8 กฎหมายกําหนดให้ ต้องมีการจัดทํารายงานวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิงแวดล้ อม
เสนอต่อหน่วยงานทางการก่อนทีจะก่อสร้ างหรื อไม่ และปั จจุบนั ได้ มีการปฏิบตั ิแล้ วหรื อไม่
(2.8) ตรวจสอบกรรมสิทธิ† และ/หรื อ สิทธิ ครอบครองในอสังหาริ มทรัพย์ สิงปลูกสร้ าง หรื อทรัพย์สิน
ใด ๆ บนอสังหาริ มทรั พย์ นนั 8 ว่าผู้จําหน่ายอสังหาริ มทรัพ ย์ ให้ กองทรั สต์ CPNREIT เป็ นผู้ถือ
กรรมสิทธิ† โดยถูกต้ องตามกฎหมาย และเอกสารต่าง ๆ ทีใช้ ในการจดทะเบียนการโอนและรับ
โอน หรื อเอกสารให้ ความยินยอมในการซื 8อขายอสังหาริ มทรัพย์นนมี
ั 8 การจัดทําโดยถูกต้ องตาม
กฎหมายทีเกียวข้ อง
(2.9) ตรวจสอบขอบเขตของทีดินทีจะซือ8 หรื อเช่าว่ามีการรังวัดทีดินเพือทําหมุดแบ่งเขตทีดินโดย
ชัดเจน เพือป้องกันปั ญหาการรุกลํ 8าพื 8นที หรื อปั ญหาได้ รับมอบทีดินไม่ครบถ้ วนตามโฉนดทีดิน
กรณีการลงทุนในกรรมสิทธิ† และ/หรื อสิทธิครอบครองในอสังหาริ มทรัพย์
(2.10) ตรวจสอบว่าอสังหาริ มทรัพย์ไม่ได้ ติดภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อสัญ ญา หรื อมีข้อพิพาท
ใด ๆ ทีจะเป็ นข้ อจํากัดในการจัดหาผลประโยชน์ในระยะต่อไป เช่น
(ก) หากหน่วยงานรัฐไม่ต่อสัญ ญาเช่าทีดินให้ แก่เจ้ าของสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ ทีจะ
จํ าหน่ ายให้ แ ก่ ก องทรั ส ต์ CPNREIT จะทํ า ให้ ก ารจัด หาผลประโยชน์ บ นสิ ท ธิ ก ารเช่ า
อสังหาริ มทรัพย์นนต้
ั 8 องสิ 8นสุด หรื อต้ องเปลียนแปลงรู ปแบบการจัดหาผลประโยชน์ใหม่
เป็ นแบบอืน
(ข) มีข้อร้ องเรี ยนจากผู้เช่าหรื อผู้พักอาศัยในบริ เวณใกล้ เคียง อันจะมีผลต่อการปล่อยเช่า
พื 8นทีของกองทรัสต์ CPNREIT ในระยะต่อไป เป็ นต้ น
(2.11) ตรวจสอบว่าอสังหาริ มทรัพย์ทีจะซื 8อนันมี
8 ทางเข้ าออกหรื อไม่ หากไม่มีและต้ องใช้ ทางเข้ าออก
ซึงเป็ นของบุคคลอืน ผู้จดั การกองทรัสต์ต้องจัดให้ มีการจดทะเบียนภาระจํายอม ภาระติดพัน
หรื อ สิท ธิ อืนใดที ทํ าให้ อ สังหาริ ม ทรั พ ย์ นัน8 ใช้ ท างเข้ า ออกของบุคคลอืนได้ ให้ แก่ ก องทรั ส ต์
CPNREIT ในกรณี ที ผู้จั ด การกองทรั ส ต์ ไ ด้ รั บ ข้ อ มู ล ว่ า ทางเข้ า ออกเป็ นที สาธารณะ ต้ อง
ตรวจสอบว่าทางเข้ าออกนันเป็
8 นทีสาธารณะจริ งตามทีได้ รับแจ้ งด้ วย
(2.12) พิจารณาความเหมาะสมของราคาซื 8ออสังหาริ มทรัพย์ หรื อราคาสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
โดยต้ องเป็ นราคาทีให้ ผลตอบแทนคุ้มค่ากับการลงทุนในระยะยาว และสอดคล้ องกับเงือนไข
การจัด หาผลประโยชน์ ที ตกลงกัน ไว้ กับ ผู้ส นับ สนุน (Sponsor) รวมทัง8 ต้ อ งคํ า นึ งถึ ง ภาระ
ค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ทีกองทรัสต์ CPNREIT จะต้ องรับผิดชอบภายหลังการซื 8อ (เช่น ค่าใช้ จ่ายใน
การซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเนืองจากทรุดโทรมมากจนกระทบต่อการจัดหาประโยชน์ภายหลัง
จากทีซือ8 มา หรื อค่าใช้ จ่ายในการรื อ8 ถอนสิงปลูกสร้ างเมือครบอายุสญ
ั ญาเช่า) และกํ าหนด
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อัตราคิดลด (Discount Rate) ในการคิดลดมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสรายได้ สทุ ธิในอนาคต ให้
เหมาะสมกับความเสียงของความผันผวนของรายได้ คา่ เช่าในอนาคต
(2.13) ตรวจสอบข้ อมูลการชํ าระภาษี หรื อค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ บนอสังหาริ มทรัพ ย์ ว่าได้ มีการชําระต่อ
หน่วยงานทีเกียวข้ องอย่างถูกต้ องครบถ้ วน
(3) ในกรณีกองทรัสต์ CPNREIT ให้ เช่าทรัพย์สินแก่ผ้ เู ช่าช่วงทรัพย์สนิ หลัก ต้ องมีการวิเคราะห์สถานะของ
ผู้เช่าช่วงทรัพย์สินหลัก และความพร้ อมในการบริ หารจัดการอสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์ CPNREIT
อาทิ ความสามารถของคู่สญ
ั ญาในการเข้ าทํานิติกรรม ความพร้ อมในด้ านระบบงาน ความพร้ อมใน
ด้ านบุคลากรและประสบการณ์ทีเกียวข้ อง เป็ นต้ น
10.6.2.2

การตรวจสอบเกียวกับข้ อพิจารณาในการทําสัญญา
(1) กรณี ทีกองทรัสต์ CPNREIT มีการลงทุนในสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ (Leasehold) ต้ องพิจารณา
เกียวกับการกําหนดเงือนไขต่าง ๆ เพือรักษาประโยชน์ของกองทรัสต์ CPNREIT เช่น
(1.1) สัญญาเช่าไม่มีเงือนไขทีทําให้ กองทรัสต์ CPNREIT มีหน้ าทีมากกว่าหน้ าทีอันเป็ นปกติทีผู้เช่า
ต้ องกระทํา
(1.2) ไม่มีการกําหนดเงือนไขทีผู้ให้ เช่าสามารถยกเลิกสัญญาเช่าแก่กองทรัสต์ CPNREIT ได้ โดยทันที
แม้ วา่ กองทรัสต์ CPNREIT จะมิได้ กระทําผิดเงือนไขใด ๆ ในสัญญา
(1.3) มีเงือนไขทีให้ สิทธิ แก่กองทรัสต์ CPNREIT ในการบอกเลิกสัญ ญาเช่ากับผู้ให้ เช่าได้ ทันที ใน
กรณีทีผู้ให้ เช่ากระทําผิดเงือนไขของสัญญาเช่า
(1.4) มีการกําหนดรายละเอียด เงือนไข และสิทธิของกองทรัสต์ CPNREIT ในการต่ออายุสญ
ั ญาเช่า
(1.5) มีการกําหนดเงือนไขและสิทธิของกองทรัสต์ CPNREIT ทีจะซื 8ออสังหาริ มทรัพย์ทีเช่านันได้
8 ก่อน
บุคคลอืน ในราคาไม่สูงไปกว่าราคาทีมีบุคคลอืนเสนอซือ8 หากผู้ให้ เช่าประสงค์ จะจําหน่าย
อสังหาริ มทรัพย์นนั 8
(1.6) มีการกําหนดเงือนไขและสิทธิของกองทรัสต์ CPNREIT ในการจําหน่ายสิทธิการเช่า (เช่น หาก
ในระยะต่อมา อสังหาริ มทรัพย์นนมี
ั 8 ราคาเพิมขึ 8น และกองทรัสต์ CPNREIT จะได้ กําไรจากการ
จํ าหน่ายทรั พ ย์ สินสูงกว่ากํ าไรจากการปล่อยเช่า กองทรัสต์ CPNREIT ก็ มีทางเลือกในการ
จําหน่ายทรัพย์สนิ ได้ เป็ นต้ น)
(2) ตรวจสอบภาระภาษี หรื อค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ บนอสังหาริ มทรัพย์นนั 8 โดยจะกําหนดให้ ชดั เจนว่าเป็ นความ
รับผิดชอบของกองทรัสต์ CPNREIT หรื อผู้สนับสนุน (Sponsor)
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(3) พิ จ ารณากํ า หนดมาตรการป้ องกัน ความขัด แย้ งทางผลประโยชน์ ที อาจเกิ ด ขึ น8 เช่ น ผู้ส นับ สนุ น
(Sponsor) มีธุรกิจทีแข่งขันกับกองทรัสต์ CPNREIT ในบริ เวณพื 8นทีใกล้ เคียงกัน เป็ นต้ น
(4) กรณีทีกองทรัสต์ CPNREIT จะลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ในลักษณะทีเป็ นการเช่าช่วง จะจัด
ให้ มีมาตรการป้องกันความเสียงหรื อการเยียวยาความเสียหายทีอาจเกิดขึ 8นจากการผิดสัญญาเช่าหรื อ
การไม่สามารถบังคับตามสิทธิในสัญญาเช่า
(5) ก่อนกองทรัสต์ CPNREIT จะจ่ายเงินเพือซื 8อหรื อเช่าอสังหาริ มทรัพย์ ผู้จดั การกองทรัสต์จะตรวจสอบให้
มันใจว่ากองทรัสต์ CPNREIT ได้ รับโอนกรรมสิทธิ†ในอสังหาริ มทรัพย์ (กรณีการลงทุนในกรรมสิทธิ†ใน
อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ (Freehold)) หรื อ ได้ จดทะเบี ย นสิ ท ธิ ก ารเช่ า (กรณี ก ารลงทุ น ในสิ ท ธิ ก ารเช่ า
อสังหาริ มทรัพย์ (Leasehold)) และ/หรื อ ได้ มาซึงทรัพยสิทธิ อืนใดในอสังหาริ มทรัพย์ทีลงทุน รวมทัง8
ได้ รับมอบทรัพย์สินทีวางเป็ นหลักประกันแก่กองทรัสต์ CPNREIT หนังสือคํ 8าประกัน และ/หรื อ สัญญา
คํ 8าประกัน ตลอดจนการจดทะเบียนภาระจํายอมต่าง ๆ บนอสังหาริ มทรัพย์ เพือประโยชน์ในการจัดหา
ผลประโยชน์ของกองทรัสต์ CPNREIT โดยครบถ้ วนถูกต้ องตามกฎหมาย และตรงตามข้ อมูลทีเปิ ดเผย
ต่อผู้ลงทุนแล้ ว และในกรณีทีอสังหาริ มทรัพย์ทีกองทรัสต์ CPNREIT ได้ รับมอบนัน8 มีสว่ นทีเป็ นอาคาร
สิงปลูกสร้ าง เฟอร์ นิเจอร์ และ/หรื อ อุปกรณ์ เครื องใช้ ต่าง ๆ ผู้จดั การกองทรัสต์ต้องจัดให้ มีการจัดทํา
ทะเบียนทรัพย์สินโดยละเอียด เพือประโยชน์ในการตรวจสอบความถูกต้ องครบถ้ วนและความมีอยูจ่ ริ ง
ของทรั พ ย์ สิน แต่ ล ะรายการที กองทรั ส ต์ CPNREIT จะได้ รับ มอบ รวมทัง8 จัด ส่งทะเบี ย นทรั พ ย์ สิ น
ดังกล่าวให้ แก่ทรัสตี เพือใช้ ในการสอบทานการปฏิบตั ิงานของผู้จดั การกองทรัสต์
ทัง8 นี 8 ผู้จัด การกองทรั ส ต์ จะบัน ทึก และจัด เก็ บ ข้ อ มูล รวมทัง8 เอกสารหลัก ฐานเกี ยวกับ การคัด เลือ ก การ
ตรวจสอบและการตัดสินใจทีจะลงทุนหรื อไม่ลงทุนในทรัพย์สินใดทรัพย์สินหนึงของกองทรัสต์ CPNREIT ไว้
ด้ วย
10.6.3 การได้ มาซึงทรัพย์ สินหลัก
เมือผู้จัดการกองทรัสต์พิจารณาคัดเลือกทรัพย์สินหลักทีจะลงทุน รวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินเสร็ จสิ 8นแล้ ว
และเห็นสมควรให้ ดําเนินการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์นนั 8 ในการดําเนินการเพือให้ ได้ มาซึงทรัพย์สินหลักจะต้ องเป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี 8
10.6.3.1

การลงทุน หรื อ ได้ ม าซึ งอสังหาริ ม ทรั พ ย์ ห รื อ สิ ท ธิ ก ารเช่ า อสังหาริ ม ทรั พ ย์ เพื อการจัด หาประโยชน์ จ าก
อสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว ผู้จดั การกองทรัสต์จะมีการดําเนินการดังต่อไปนี 8
(1) จัด ให้ มี การประเมิน มูลค่าทรั พย์ สินโดยผู้ป ระเมิ นมูล ค่าทรัพ ย์ สิน รวมทัง8 ดําเนิ นการให้ เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์การลงทุนในทรัพย์สินตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. โดยผู้จดั การกองทรัสต์จะส่งรายการ
อสังหาริ มทรัพย์ทีได้ รับการคัดเลือกในเบื 8องต้ นให้ ผ้ ปู ระเมินมูลค่าทรัพย์สนิ เพือประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
ทีกองทรัสต์ CPNREIT จะลงทุน โดยมีหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี 8
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(1.1) ผู้ป ระเมิ น มูลค่าทรั พ ย์ สิน ต้ อ งเป็ นบุค คลที ได้ รับ ความเห็ น ชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ตาม
ประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. เกียวกับการให้ ความเห็นชอบบริ ษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินและผู้
ประเมินหลัก
(1.2) เป็ นการประเมิ น มู ล ค่ า อย่ า งเต็ ม รู ป แบบที มี ก ารตรวจสอบเอกสารสิ ท ธิ แ ละเป็ นไปเพื อ
วัตถุประสงค์สาธารณะในการเปิ ดเผยข้ อมูลต่อผู้ลงทุน โดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ อย่างน้ อย
2 ราย
(2) พิจารณาโครงสร้ างเงินทุน (Capital Structure) ในการลงทุนหรื อได้ มาซึงอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการ
เช่าอสังหาริ มทรัพย์
(3) พิจารณาในด้ านสาระสําคัญของรายการดังต่อไปนี 8
(3.1) เป็ นไปตามสัญญาก่อตังทรั
8 สต์และกฎหมายทีเกียวข้ อง
(3.2) เป็ นไปเพือประโยชน์ทีดีทีสุดของกองทรัสต์ CPNREIT
(3.3) มีความสมเหตุสมผลและใช้ ราคาทีเป็ นธรรม
(3.4) ผู้ทีมีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในการเข้ าทําธุรกรรมจะไม่มีสว่ นร่ วมในการตัดสินใจเข้ าทําธุรกรรม
นัน8
(3.5) ค่าใช้ จ่ายในการเข้ าทําธุรกรรมทีเรี ยกเก็ บจากกองทรัสต์ CPNREIT (ถ้ ามี) อยู่ในอัตราทีเป็ น
ธรรมและมีความเหมาะสม
(4) ดําเนินการอืนใดให้ เป็ นไปตามทีมีการประกาศไว้ ตามหลักเกณฑ์การลงทุนในทรัพย์สินตามประกาศ
สํานักงาน ก.ล.ต. และทีจะได้ แก้ ไขเพิมเติม
10.6.3.2

ในการลงทุนหรื อได้ มาซึงอสังหาริ มทรั พย์ หรื อสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพ ย์เพิมเติม (Ongoing) ผู้จัดการ
กองทรัสต์จะมีการดําเนินการดังต่อไปนี 8
(1) ในด้ านสาระของรายการ พิจารณาว่าเป็ นธุรกรรมทีเข้ าลักษณะดังต่อไปนี 8
(1.1) เป็ นไปตามสัญญาก่อตังทรั
8 สต์และกฎหมายทีเกียวข้ อง
(1.2) เป็ นไปเพือประโยชน์ทีดีทีสุดของกองทรัสต์ CPNREIT
(1.3) มีความสมเหตุสมผลและใช้ ราคาทีเป็ นธรรม
(1.4) ค่าใช้ จ่ายในการเข้ าทําธุรกรรมทีเรี ยกเก็ บจากกองทรัสต์ CPNREIT (ถ้ ามี) อยู่ในอัตราทีเป็ น
ธรรมและเหมาะสม
ส่วนที 2 หน้ า 10 - 40
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(1.5) ผู้ทีมีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในการเข้ าทําธุรกรรมจะไม่มีสว่ นร่ วมในการตัดสินใจเข้ าทําธุรกรรม
นัน8
(2) ในด้ านระบบในการอนุมตั ิการทํารายการ ต้ องดําเนินการดังต่อไปนี 8
(2.1) กรณีเจ้ าของ ผู้ให้ เช่า หรื อผู้โอนสิทธิการเช่ามิได้ เป็ นผู้จดั การกองทรัสต์ หรื อบุคคลทีเกียวโยง
กันกับผู้จดั การกองทรัสต์
(ก) ได้ รับ ความเห็ น ชอบจากทรั ส ตี ว่า เป็ นธุ รกรรมที เป็ นไปตามสัญ ญาก่ อ ตัง8 ทรั ส ต์ แ ละ
กฎหมายทีเกียวข้ องแล้ ว
(ข) ในกรณี ที เป็ นการได้ ม าซึงทรัพ ย์ สิน หลัก ทีเป็ นรายการที มีนัย สําคัญ จะต้ องปฏิ บัติ ให้
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เกียวกับการทํารายการทีมีนยั สําคัญด้ วย
(2.2) กรณีเจ้ าของ ผู้ให้ เช่า หรื อผู้โอนสิทธิการเช่าเป็ นผู้จดั การกองทรัสต์ หรื อบุคคลทีเกียวโยงกันกับ
ผู้จัด การกองทรั สต์ ทางผู้จัด การกองทรั ส ต์ จะดํา เนิ นการให้ ก ารเข้ าทํ าธุ รกรรมได้ รับ ความ
เห็นชอบจากทรัสตีวา่ เป็ นธุรกรรมทีเป็ นไปตามสัญญาก่อตังทรั
8 สต์และกฎหมายทีเกียวข้ อง โดย
กระบวนการและขันตอนการพิ
8
จารณาและอนุมตั ิการทํารายการให้ มีการดําเนินการให้ เป็ นตาม
หลักเกณฑ์ทีเกียวข้ อง
(ก) ได้ รับ ความเห็ น ชอบจากทรั ส ตี ว่า เป็ นธุ รกรรมที เป็ นไปตามสัญ ญาก่ อ ตัง8 ทรั ส ต์ แ ละ
กฎหมายทีเกียวข้ องแล้ ว
(ข) ในกรณีทีเป็ นธุรกรรมทีมีมลู ค่าเกินกว่า 1 (หนึง) ล้ านบาท หรื อตังแต่
8 ร้อยละ 0.03 (ศูนย์
จุดศูนย์สาม) ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทรัสต์ขึ 8นไป แล้ วแต่มลู ค่าใดจะสูงกว่า หรื อ
ตามเกณฑ์ของประกาศทีจะแก้ ไขในอนาคต ต้ องได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ
หรื อให้ เป็ นไปตามอํานาจอนุมตั ิทีประกาศทีเกียวข้ องกําหนดด้ วย
(ค) ในกรณีทีเป็ นธุรกรรมทีมีมลู ค่าตังแต่
8 20 (ยีสิบ) ล้ านบาทขึ 8นไป หรื อเกินร้ อยละ 3 (สาม)
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทรัสต์ แล้ วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า หรื อ ตามเกณฑ์ ของ
ประกาศทีจะแก้ ไขในอนาคต ต้ องได้ รับมติของทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (สามในสี) ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
8
้ ถือหน่วยทรัสต์ทีมาประชุม
และมี สิ ท ธิ อ อกเสี ย ง หรื อ ให้ เป็ นไปตามอํ า นาจอนุมัติ ที ประกาศที เกี ยวข้ อ งกํ า หนด
นอกจากนี 8 ผู้จัดการกองทรัสต์จะต้ องจัดให้ มีทีปรึ กษาทางการเงินให้ ความเห็นเกียวกับ
การวิเคราะห์ข้อมูลเกียวกับทรัพย์สนิ ดังกล่าวข้ างต้ น เพือประกอบการตัดสินใจลงทุนและ
การเปิ ดเผยข้ อมูลทีถูกต้ อง
10.6.3.3

ในกรณี ทีต้ องขอมติทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ หนังสือเชิญ ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ต้องมีความเห็นของที
ปรึ กษาทางการเงินเพือประกอบการขอมติทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ด้วย โดยจะนําส่งหนังสือเชิญประชุม
ส่วนที 2 หน้ า 10 - 41
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ล่วงหน้ าตามส่วนทีว่าด้ วยการเปิ ดเผยข้ อมูลตามประกาศ บจ/ร 29-00 เรื องการรับ การเปิ ดเผยสารสนเทศ
และการเพิกถอนหน่วยทรั สต์ ของทรั สต์ เพื อการลงทุน พ.ศ. 2558 และประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. ที สร.
26/2555 เรื องข้ อกํ าหนดเกี ยวกับรายการและข้ อความในสัญญาก่อตัง8 ทรัสต์ ของทรัสต์ เพือการลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์ และทีจะมีการแก้ ไขเพิมเติม
10.6.4 การจําหน่ ายไปซึงทรัพย์ สินหลัก
เมือผู้จดั การกองทรัสต์พิจารณาคัดเลือกทรัพย์สนิ หลักทีจะจําหน่ายไปเสร็ จสิ 8นแล้ ว และเห็นสมควรให้ ดําเนินการ
จําหน่ายไปซึงทรัพย์สนิ หลักนัน8 ในการดําเนินการเพือจําหน่ายไปซึงทรัพย์สนิ หลัก จะต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี 8
10.6.4.1

ผู้จดั การกองทรัสต์จะจัดให้ มีการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ หลักตามหลักเกณฑ์ทีเกียวข้ อง

10.6.4.2

ผู้จดั การกองทรัสต์จะมีการดําเนินการจําหน่ายไปโดยเปิ ดเผย และมีสาระของรายการตามข้ อ 10.6.3.2 (1)
การได้ มาซึงทรัพย์สินหลักเพิมเติม และมีระบบการอนุมตั ิตามข้ อ 10.6.3.2 (2) การได้ มาซึงทรัพย์สินหลัก
เพิมเติมโดยอนุโลม

10.6.4.3

การจําหน่ายทรัพย์สินหลักทีเข้ าลักษณะดังต่อไปนี 8 นอกจากจะต้ องเป็ นไปตามข้ อกําหนดในข้ อ 10.6.4.2
แล้ ว จะต้ องเป็ นกรณีทีเป็ นเหตุจําเป็ นและสมควร โดยได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการของผู้จดั การกองทรัสต์
ด้ วย
(1) การจําหน่ายทรัพย์สนิ หลักก่อนครบ 1 ปี นับแต่วนั ทีกองทรัสต์ CPNREIT ได้ มาซึงทรัพย์สนิ หลักนัน8
(2) การจําหน่ายทรัพย์สนิ หลักทีกองทรัสต์ CPNREIT ได้ มาซึงกรรมสิทธิ†ให้ แก่เจ้ าของเดิม

10.7

ระบบในการติดตามดูแลผลประโยชน์ ของกองทรัสต์ CPNREIT

ผู้จดั การกองทรัสต์มีวตั ถุประสงค์หลักทีจะทําให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ได้ รับผลประโยชน์จากการลงทุนในกองทรัสต์
CPNREIT อย่างสมําเสมอและต่อเนืองในระยะยาว โดยคํานึงถึงประโยชน์ทีได้ รับจากการพัฒนาและเพิมคุณภาพของ
ทรัพย์สินหลักอย่างต่อเนือง โดยผู้จดั การกองทรัสต์มีแนวทางและระบบในการติดตามและดูแลผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
หลักของกองทรัสต์ CPNREIT ดังต่อไปนี 8
10.7.1 สํา หรั บ ทรั พ ย์ สิน หลัก ส่ว นที เป็ นศูน ย์ ก ารค้ า และอาคารสํ า นัก งาน กองทรั ส ต์ CPNREIT มี น โยบายจัด หา
ประโยชน์จากทรัพย์สนิ หลักประเภทนี 8 โดยการนําพื 8นทีของทรัพย์สินออกให้ เช่า รวมถึงการให้ บริ การทีเกียวเนือง
กับการเช่าพื 8นที แก่ผ้ เู ช่าซึงเป็ นผู้ประกอบการในธุรกิจประเภทต่าง ๆ และสําหรับทรัพย์สนิ หลักส่วนทีเป็ นโรงแรม
กองทรั ส ต์ CPNREIT จะมี ก ารจัด หาประโยชน์ โดยการนํ า อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ดัง กล่า วออกให้ เช่ า ช่ ว งและนํ า
สังหาริ มทรัพย์ทีเกียวข้ องออกให้ เช่าแก่ผ้ เู ช่าช่วงทรัพย์สนิ
10.7.2 ผู้จัด การกองทรั ส ต์ แ ละทรั ส ตี จ ะติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งานของกองทรั ส ต์ CPNREIT ในแต่ ล ะปี โดยการ
เปรี ยบเทียบกับงบประมาณประจําปี ของกองทรัสต์ CPNREIT รวมถึงพิจารณาผลประกอบการของกองทรัสต์
CPNREIT ในปี ปั จจุบนั เมือเทียบกับปี ทีผ่านมา และในกรณีทีผลประกอบการของอสังหาริ มทรัพย์ทีกองทรัสต์
ส่วนที 2 หน้ า 10 - 42
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CPNREIT เข้ าลงทุนไม่เป็ นไปตามเป้าหมาย ผู้จัดการกองทรัสต์ ทรัสตี และผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ (สําหรับ
ทรัพย์สนิ ส่วนทีเป็ นศูนย์การค้ าและอาคารสํานักงาน) หรื อผู้เช่าช่วงทรัพย์สิน (สําหรับทรัพย์สินส่วนทีเป็ นโรงแรม
ฮิ ลตัน พัทยา) จะดําเนิน การวิเคราะห์ เพื อหาสาเหตุ โดยผู้จัด การกองทรั สต์ จะดํ าเนิน การร่ วมกับ ผู้บริ ห าร
อสังหาริ ม ทรัพ ย์ หรื อผู้เช่าช่วงทรัพ ย์ สิน (แล้ วแต่กรณี ) อย่างใกล้ ชิ ด ในการพัฒ นาแผนการดําเนิ นงานเพื อ
ปรั บปรุ งผลการดําเนินงานของอสังหาริ มทรัพ ย์ ที กองทรัส ต์ CPNREIT เข้ าลงทุน ให้ เป็ นไปตามเป้ าหมายที
กําหนด
10.7.3 ผู้จัด การกองทรั ส ต์ แ ละผู้บ ริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ จ ะร่ ว มกัน สร้ างความเจริ ญ เติ บ โตทางธุ ร กิ จ และพัฒ นา
ความสัมพันธ์ ทีดีกบั ลูกค้ าผู้เช่าพื 8นที พร้ อมทังบริ
8 หารจัดการให้ อตั ราการเช่าพื 8นทีและอัตราค่าเช่าพื 8นทีให้ อยู่ใน
ระดับ ทีก่ อให้ เกิ ด ประโยชน์ สูงสุดแก่ กองทรั สต์ CPNREIT ในขณะเดี ยวกัน ผู้จัดการกองทรัส ต์ และผู้บ ริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์จะร่วมกันควบคุมและบริ หารต้ นทุนการดําเนินงาน รวมถึงความเสียงและปั จจัยลบทีอาจมีผลต่อ
การดําเนินการศูนย์การค้ าและอาคารสํานักงานของกองทรัสต์ CPNREIT
10.7.4 ผู้จดั การกองทรัสต์จะร่วมมือและประสานงานกับผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ในการเพิมประสิทธิภาพในการบริ หาร
จัดการและจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินทีกองทรัสต์ CPNREIT เข้ าลงทุน ในส่วนทีเป็ นศูนย์การค้ าและอาคาร
สํานักงาน โดยการกําหนดกลุ่มลูกค้ าเป้าหมายของอสังหาริ มทรัพย์ การให้ เช่าพื 8นทีและให้ บริ การทีเหมาะสม
การกําหนดราคาค่าเช่าพื 8นทีและค่าบริ การให้ มีความเหมาะสมกับความต้ องการของลูกค้ ากลุม่ เป้าหมาย พร้ อม
ทังมี
8 การควบคุมและบริ หารค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน โดยจะไม่ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อคุณภาพของการให้ เช่า
พื 8นทีและการให้ บริ การ นอกจากนี 8 จะมีการดูแลและบํารุ งรักษาพื 8นทีของทรัพย์สินทีกองทรัสต์ CPNREIT เข้ า
ลงทุน เช่น การปรับปรุ งพื 8นทีส่วนกลางและพื 8นทีเฉพาะส่วนให้ มีความเหมาะสมกับการใช้ งาน รวมถึงจะมีการ
ปรับปรุงภาพลักษณ์ของทรัพย์สนิ และการบํารุ งรักษาทรัพย์สนิ ดังกล่าวให้ ได้ มาตรฐานและมีความเหมาะสมกับ
การใช้ งาน เพือสร้ างความพึงพอใจให้ แก่ลกู ค้ า
10.7.5 ผู้จดั การกองทรัสต์และผู้เช่าช่วงทรัพย์สนิ จะร่วมกันสร้ างความเจริ ญเติบโตทางธุรกิจและพัฒนาความสัมพันธ์ทีดี
กับลูกค้ าทีมาใช้ บริ การของโรงแรม รวมถึงบริ หารจัดการให้ อตั ราการเข้ าพักและอัตราค่าห้ องพักของทรัพย์สิน
หลักส่วนทีเป็ นโรงแรมฮิลตัน พัทยา ให้ อยูใ่ นระดับทีก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่กองทรัสต์ CPNREIT
10.7.6 ผู้จดั การกองทรัสต์และผู้เช่าช่วงทรัพย์สนิ จะทํางานร่วมกันอย่างใกล้ ชิด เพือเพิมศักยภาพทรัพย์สนิ หลักในส่วนที
เป็ นโรงแรมฮิ ลตัน พัทยา โดยการดํ าเนิน การดังกล่าวจะรวมถึงการดูแลและบํารุ งรักษาทรัพ ย์ สิน หลักให้ ได้
มาตรฐานและมีความเหมาะสมกับการใช้ งาน รวมถึงการปรับปรุ งภาพลักษณ์ของทรัพย์สินหลักเพือสร้ างความ
พึงพอใจให้ แก่ลกู ค้ า
10.7.7 ผู้จดั การกองทรัสต์จะจัดให้ มีการประกันภัยสําหรับทรัพย์สินของกองทรัสต์ CPNREIT ให้ เป็ นไปตามแนวปฏิบตั ิ
ทางธุรกิจและข้ อกําหนดของกฎหมายทีเกียวข้ อง ตามหลักการดังต่อไปนี 8
(1) การจัดให้ มีประกันภัยอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับส่วนได้ เสียของกองทรัสต์ CPNREIT ทีมีต่อทรัพย์สิน
ที เข้ าลงทุน เพื อคุ้ม ครองความเสีย หายที จะเกิ ด ขึน8 กับ กองทรั ส ต์ CPNREIT โดยกํ าหนดให้ ก องทรั ส ต์
CPNREIT เป็ นผู้รับผลประโยชน์หรื อผู้รับผลประโยชน์ร่วม ทังนี
8 8 โดยได้ รับความเห็นชอบจากทรัสตี
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(2) การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกทีอาจได้ รับความเสียหายจากความชํารุดบกพร่องของอาคาร
โรงเรื อน หรื อสิงปลูกสร้ าง ทังนี
8 8 ในกรณีทีผู้ให้ เช่าหรื อผู้ให้ สิทธิในอสังหาริ มทรัพย์แก่กองทรัสต์ CPNREIT
หรื อผู้เช่าช่วงทรัพย์สนิ ได้ ทําประกันภัยนันไว้
8 แล้ ว ให้ กองทรัสต์ CPNREIT ทําประกันภัยความรับผิดเฉพาะ
กรณีทีกองทรัสต์ CPNREIT อาจถูกไล่เบี 8ยให้ ต้องรับผิด
(3) การทํ าประกัน ภัย ประเภทต่า ง ๆ ของกองทรั ส ต์ CPNREIT ให้ มี ก ารเอาประกัน ภัย ตลอดระยะเวลาที
กองทรัสต์ CPNREIT มีการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์นนั 8 ๆ
10.7.8 การทําธุรกรรมกับบุคคลทีเกียวโยงกัน จะมีการดําเนินการให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี 8
(1) ในการทําธุรกรรมกับผู้จดั การกองทรัสต์ และ/หรื อ บุคคลทีเกียวโยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์ จะดําเนินการ
ให้ เป็ นไปตามสัญญาก่อตังทรั
8 สต์และกฎหมายทีเกียวข้ อง และเป็ นไปเพือประโยชน์ทีดีทีสุดของกองทรัสต์
CPNREIT
(2) ธุรกรรมกับบุคคลทีเกียวโยงกันจะต้ องเป็ นธุรกรรมทีมีความสมเหตุสมผลและเป็ นธรรม
(3) บุค คลที มี ส่วนได้ เสีย ในการทํ า ธุรกรรมไม่ ว่า ทางตรงหรื อ ทางอ้ อ ม จะต้ อ งไม่ เข้ ามามี ส่ว นร่ ว มในการ
ตัดสินใจเข้ าทําธุรกรรม
(4) การคิดค่าใช้ จ่ายทีเกิดจากการเข้ าทําธุรกรรมกับบุคคลทีเกียวโยงกัน ต้ องใช้ ราคาและอัตราทีเป็ นธรรมและ
มีความสมเหตุสมผล
10.8

ค่ าตอบแทนผู้จัดการกองทรัสต์

ผู้จดั การกองทรัสต์จะได้ รับค่าธรรมเนียมสําหรับการปฏิบตั ิหน้ าทีในการเป็ นผู้จดั การกองทรัสต์ ในอัตราไม่เกิน
ร้ อยละ 1.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวม แต่ทงนี
ั 8 8จะไม่น้อยกว่า 15 ล้ านบาทต่อปี สําหรับปี 2561 โดยมีอตั ราการเพิมร้ อย
ละ 3 ต่อปี (ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิม ภาษี ธุรกิจเฉพาะ หรื อภาษี อืนใดในทํานองเดียวกัน) ตามรายละเอียดในส่วนที 2 ข้ อ 12
“อัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเรี ยกเก็บจากกองทรัสต์ CPNREIT”
10.9

วิธีการและเงือนไขในการเปลียนตัวผู้จัดการกองทรัสต์

10.9.1 เหตุในการเปลียนแปลงผู้จัดการกองทรัสต์
(1) ผู้จัดการกองทรัสต์ ได้ แจ้ งต่อสํานักงาน ก.ล.ต. เป็ นหนังสือถึงความประสงค์ ทีจะยุติการปฏิบัติงานเป็ น
ผู้จดั การกองทรัสต์ทีได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. และสํานักงาน ก.ล.ต. อนุญาตแล้ ว
(2) สํานักงาน ก.ล.ต. สังเพิกถอนการให้ ความเห็นชอบเป็ นผู้จดั การกองทรัสต์หรื อสังพักการปฏิบตั ิหน้ าทีของ
ผู้จดั การกองทรัสต์เป็ นเวลาเกิน 90 วัน
(3) กรณีการให้ ความเห็นชอบเป็ นผู้จดั การกองทรัสต์สิ 8นอายุ และผู้จดั การกองทรัสต์ไม่ยืนคําขอต่ออายุการให้
ความเห็นชอบต่อสํานักงาน ก.ล.ต.
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(4) ผู้จดั การกองทรัสต์ถกู ศาลสังพิทกั ษ์ ทรัพย์ ศาลมีคําสังให้ ฟืน8 ฟูกิจการของผู้จดั การกองทรัสต์ หรื อผู้จดั การ
กองทรัสต์สิ 8นสภาพความเป็ นนิติบคุ คล
(5) ทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์มีมติให้ ถอดถอนผู้จัดการกองทรัสต์ เนืองจากผู้จัดการกองทรัสต์ฝ่าฝื นหรื อไม่
ปฏิบัติหน้ าที หรื อมีลกั ษณะไม่เป็ นไปตามกฎหมายทีเกี ยวข้ อ งตามที ระบุไว้ ในสัญ ญาแต่งตัง8 ผู้จัด การ
กองทรัสต์ และทรัสตีได้ ทําหนังสือแจ้ งการบอกเลิกสัญญาแต่งตังผู
8 ้ จดั การกองทรัสต์แก่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์
แล้ ว
(6) ผู้จดั การกองทรัสต์ได้ ใช้ สิทธิบอกเลิกสัญญาตามทีกําหนดไว้ ในสัญญาแต่งตังผู
8 ้ จดั การกองทรัสต์ ในกรณี
ที ทรั ส ตี จ งใจฝ่ าฝื นหรื อ ไม่ป ฏิ บัติ ต ามหน้ า ที ข้ อ ตกลงที เป็ นสาระสํา คัญ ใด ๆ หรื อ ผิ ด คํ ารั บ รองที เป็ น
สาระสําคัญใด ๆ ตามทีให้ ไว้ ในสัญญาแต่งตังผู
8 ้ จดั การกองทรัสต์
10.9.2 การลาออกจากการเป็ นผู้จัดการกองทรัสต์
หากผู้จดั การกองทรัสต์ประสงค์ทีจะลาออก ให้ แจ้ งการลาออกเป็ นหนังสือให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ โดยการเผยแพร่
ข่าวผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ และทําหนังสือแจ้ งต่อทรัสตีให้ ทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 90 วัน ก่อนวันที
กําหนดให้ การลาออกมีผลใช้ บงั คับ ทังนี
8 8 ต้ องไม่ก่อให้ เกิดความเสียหายแก่ผ้ รู ับประโยชน์และทรัสตี โดยในระหว่างทีทรัสตี
ยังไม่สามารถแต่งตัง8 ผู้จัดการกองทรั สต์ รายใหม่ได้ นนั 8 ให้ ผ้ ูจัด การกองทรัส ต์ รายเดิมทํ าหน้ าทีต่อไปจนกว่าผู้จัด การ
กองทรัสต์ รายใหม่จะสามารถเข้ ามาปฏิบตั ิหน้ าทีแทนผู้จัดการกองทรัสต์ ได้ อย่างสมบูรณ์ ตามสัญ ญาแต่งตัง8 ผู้จัดการ
กองทรัสต์ ทังนี
8 8 ระยะเวลาการปฏิบัติหน้ าทีดังกล่าวจะไม่เกิ นกว่า 90 วัน นับจากวันทีมีผลเป็ นการเลิกสัญญาแต่งตัง8
ผู้จดั การกองทรัสต์
10.9.3 การดําเนินการกรณีทีผู้จัดการกองทรัสต์ ไม่ สามารถปฏิบัติหน้ าทีได้
ไม่ว่ากรณีใด ๆ หากผู้จดั การกองทรัสต์ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าทีได้ ให้ ทรัสตีจดั การกองทรัสต์ตามความจําเป็ น
เพือป้องกัน ยับยัง8 หรื อจํากัดมิให้ เกิดความเสียหายอย่างร้ ายแรงต่อประโยชน์ของกองทรัสต์หรื อผู้ถือหน่วยทรัสต์ทงปวง
ั8
โดยทรัสตีอาจมอบหมายให้ บุคคลอืนจัดการกองทรัสต์แทนในระหว่างนี 8ได้ ทังนี
8 8 ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ทีกําหนดใน
สัญญาก่อตังทรั
8 สต์
10.9.4 หน้ าทีของผู้จัดการกองทรัสต์ ภายหลังการลาออก
ภายหลังผู้จดั การกองทรัสต์ลาออกจากการทําหน้ าที ให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ยงั คงมีหน้ าทีดังต่อไปนี 8
(1) ส่งมอบงาน ระบบงาน รายชือลูกค้ า บัญชี เอกสาร และข้ อมูลใด ๆ ทีเกียวกับการปฏิบตั ิหน้ าทีเป็ นผู้จดั การ
กองทรัสต์ ไม่วา่ จะเป็ นข้ อมูลความลับทางการค้ าหรื อไม่ก็ตามให้ แก่ทรัสตี และ/หรื อ ผู้จดั การกองทรัสต์ราย
ใหม่ ตลอดจนดําเนินการใด ๆ ตามทีทรัสตีร้องขอตามสมควร เพือให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์รายใหม่สามารถ
เข้ าปฏิบตั ิหน้ าทีเป็ นผู้จดั การกองทรัสต์ได้ อย่างต่อเนือง เพือประโยชน์สงู สุดของกองทรัสต์ CPNREIT และ
ผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม

ส่วนที 2 หน้ า 10 - 45

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
(2) เก็บรักษาความลับทางการค้ าของกองทรัสต์ CPNREIT โดยไม่เผยแพร่ ข้อมูล แบบร่ าง รายชือลูกค้ าและ
เอกสารอืนทีมีสาระสําคัญเป็ นความลับทางการค้ าของกองทรัสต์ CPNREIT ต่อบุคคลภายนอก โดยไม่ได้
รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรจากทรัสตีก่อน เว้ นแต่เป็ นการเปิ ดเผยข้ อมูลต่อหน่วยงานราชการ
ตามข้ อกําหนดของกฎหมาย หรื อการเปิ ดเผยข้ อมูลทีเป็ นสาธารณะอยูใ่ นขณะทีมีการเปิ ดเผยหรื อเผยแพร่
(3) ดําเนินการอืนใดตามสมควรเพือให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์รายใหม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าทีได้ อย่างต่อเนืองตาม
สัญญาแต่งตังผู
8 ้ จดั การกองทรัสต์ ซึงการดําเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชือในหนังสือเพือรับรอง
ความถูกต้ องครบถ้ วนของสิงทีส่งมอบให้ ทรัสตีหรื อผู้จดั การกองทรัสต์รายใหม่ด้วย
10.9.5 วิธีการแต่ งตังผู้จัดการกองทรัสต์ รายใหม่
ให้ ทรัสตีขอมติผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เพือแต่งตังผู
8 ้ จดั การกองทรัสต์รายใหม่ภายใน 60 วันนับแต่วนั ทีปรากฏเหตุแห่ง
การเปลียนแปลงผู้จดั การกองทรัสต์ และดําเนินการแต่งตังบุ
8 คคลทีผู้ถือหน่วยทรัสต์มีมติเห็นชอบภายใน 30 วันนับแต่วนั ที
ได้ รับมติหรื อระยะเวลาอืนใดตามทีสํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทังนี
8 8 ในกรณี ทีมีการขอมติแล้ ว แต่ไม่ได้ รับมติ
ให้ ทรัสตีดําเนินการแต่งตังผู
8 ้ จดั การกองทรัสต์รายใหม่ได้ เอง โดยคํานึงถึงประโยชน์ทีดีทีสุดของผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม
ทังนี
8 8 ในกรณีทีไม่สามารถดําเนินการแต่งตังผู
8 ้ จดั การกองทรัสต์รายใหม่ เพราะไม่มีผ้ มู ีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมหรื อไม่
มีผ้ สู นใจเป็ นผู้จดั การกองทรัสต์ ทรัสตีมีหน้ าทีปฏิบตั ิหน้ าทีแทนผู้จดั การกองทรัสต์ตามทีระบุไว้ ในสัญญาก่อตังทรั
8 สต์และ
ภายใต้ กฏเกณฑ์ตามทีกําหนดไว้ ในกฎหมายหลักทรัพย์และกฎหมายอืนทีเกียวข้ อง
10.10 การบริหารจัดการกองทรัสต์ อืน
ปั จจุบัน ซีพีเอ็น รี ท แมเนจเมนท์ (ซึงจะเข้ าเป็ นผู้จัดการกองทรัสต์ของกองทรัสต์ CPNREIT เมือมีการก่อตัง8
กองทรัสต์ CPNREIT ขึ 8นแล้ ว) ไม่ได้ มีการบริ หารจัดการกองทรัสต์อืนแต่อย่างใด โดยในการปฏิบตั ิหน้ าทีของทรัสตีและ
ผู้จัดการกองทรัสต์ตามสัญ ญาก่อตังทรั
8 สต์และสัญ ญาอืน ๆ ทีเกี ยวข้ อง ทรัสตีและผู้จัดการกองทรัสต์มีหน้ าทีใช้ ความ
ระมัดระวังตามสมควรในการดําเนินการเพือป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์ CPNREIT กับทรัสตี
หรื อผู้จดั การกองทรัสต์ โดยให้ มีการดําเนินการดังต่อไปนี 8
10.10.1 ทรัสตีและผู้จัดการกองทรัสต์ต้องไม่มีผลประโยชน์อืนใดทีอาจขัดแย้ งกับผลประโยชน์ ทีดีทีสุดของกองทรัสต์
CPNREIT และหากมีกรณีทีอาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต้ องสามารถแสดงได้ ว่ามีกลไกทีจะทํา
ให้ เชือมันได้ ว่าการบริ หารจัดการกองทรัสต์จะเป็ นไปเพือประโยชน์ทีดีทีสุดของกองทรัสต์ CPNREIT และผู้ถือ
หน่วยทรัสต์โดยรวม
10.10.2 ในกรณีทีผู้จดั การกองทรัสต์มีการบริ หารจัดการกองทรัสต์อืนอยู่ด้วย ทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ทีขออนุญาต
เสนอขายหน่วยทรัสต์ต้องไม่เป็ นประเภทเดียวกับทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์อืนนัน8
10.10.3 กองทรัสต์ CPNREIT จะไม่เข้ าทํารายการใดทีอาจส่งผลให้ ทรัสตีไม่สามารถทําหน้ าทีได้ อย่างเป็ นอิสระ เช่น การ
ซื 8ออสังหาริ มทรัพย์จากบุคคลทีเกียวโยงกันกับทรัสตี ซึงอาจทําให้ ทรัสตีไม่สามารถให้ ความเห็นเกียวกับการทํา
หน้ าทีของผู้จดั การกองทรัสต์ได้ อย่างเป็ นอิสระ
ส่วนที 2 หน้ า 10 - 46
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11.

ทรัสตี

11.1

ข้ อมูลทัวไป

11.2

ชือทรัสตี

:

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด

ทีตังสํ
- านักงานใหญ่

:

เลขที 18 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ ค พลาซ่า ชัน- 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

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

11.3

หน้ าทีและความรับผิดชอบในการเป็ นทรัสตี
(1)

ทรัสตีมีหน้ าทีจัดการกองทรัสต์ด้วยความซือสัตย์สจุ ริ ต และระมัดระวังเยียงผู้มีวิชาชีพ รวมทังด้
- วยความ
ชํานาญ โดยปฏิบตั ิต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์อย่างเป็ นธรรม เพือประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม
รวมทัง- ต้ องปฏิ บัติให้ เป็ นไปตามกฎหมายที เกี ยวข้ อ ง สัญ ญาก่อ ตัง- ทรัส ต์ วัต ถุป ระสงค์ ในการจัด ตังกองทรัสต์ มติของผู้ถือหน่วยทรัสต์ และข้ อผูกพันทีได้ ให้ ไว้ เพิมเติมแก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ (ถ้ ามี)

(2)

ทรัสตีมีหน้ าทีเข้ าร่วมในการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ทกุ ครัง- โดยหากมีการขอมติจากผู้ถือหน่วยทรัสต์เพือ
ดําเนินการอย่างใดอย่างหนึง ทรัสตีต้องปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี -

(3)

(2.1)

ตอบข้ อซักถามและให้ ความเห็นเกียวกับการดําเนินการดังกล่าวหรื อเรื องทีขอมติวา่ เป็ นไปตาม
สัญญาก่อตังทรั
- สต์หรื อกฎหมายทีเกียวข้ องหรื อไม่

(2.2)

ทักท้ วงและแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ทราบว่าการดําเนินการดังกล่าวหรื อเรื องทีขอมติไม่สามารถ
กระทําได้ หากไม่เป็ นไปตามสัญญาก่อตังทรั
- สต์หรื อกฎหมายทีเกียวข้ อง

ทรั ส ตี มี ห น้ า ที บังคับ ชํ าระหนี ห- รื อ ดูแ ลให้ มี ก ารบังคับ ชํ าระหนี เ- พื อให้ เป็ นไปตามข้ อ สัญ ญาระหว่า ง
กองทรัสต์กบั บุคคลอืน

ส่วนที 2 หน้ า 11 - 1
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(4)

ในกรณีทีไม่มีผ้ จู ดั การกองทรัสต์ หรื อมีเหตุทีทําให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าทีได้ ให้ ทรัสตี
เข้ า จัด การกองทรั ส ต์ ไปพลางก่ อ นจนกว่า จะมี ก ารแต่ง ตัง- ผู้จัด การกองทรั ส ต์ รายใหม่ ทัง- นี - ภายใต้
หลักเกณฑ์ตามทีกําหนดไว้ ในประกาศที กร. 14/2555 โดยให้ ทรัสตีมีหน้ าทีจัดการกองทรัสต์ตามความ
จําเป็ นเพือป้องกัน ยับยัง- หรื อจํากัดมิให้ เกิดความเสียหายร้ ายแรงต่อประโยชน์ของกองทรัสต์หรื อผู้ถือ
หน่วยทรัสต์โดยรวมและดําเนินการตามอํานาจหน้ าทีทีระบุไว้ ในสัญญาก่อตังทรั
- สต์และ พ.ร.บ. ทรัสต์ฯ
ในการดําเนินการดังกล่าว ทรัสตีอาจมอบหมายให้ บคุ คลอืนจัดการกองทรัสต์แทนในระหว่างนันก็
- ได้ ทังนี
- ภายในขอบเขต หลักเกณฑ์ และเงือนไขทีสัญญาก่อตังทรั
- สต์ได้ ระบุไว้ รวมทัง- มีอํานาจในการจัดให้ มี
ผู้จดั การกองทรัสต์รายใหม่ตามอํานาจหน้ าทีในสัญญาก่อตังทรั
- สต์และ พ.ร.บ. ทรัสต์ฯ หรื อประกาศหรื อ
ข้ อกําหนดอืนใดทีเกียวข้ อง และทีได้ แก้ ไขเพิมเติม

(5)

ทรัสตีมีสทิ ธิ หน้ าที และความรับผิดชอบในการจัดการกองทรัสต์ตามข้ อกําหนดและเงือนไขของกฎหมาย
หลักทรัพย์และกฎหมายอืนทีเกียวข้ อง

(6)

ในกรณีทีกองทรัสต์มีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินอืนทีมิใช่ทรัพย์สินหลัก การจัดการลงทุนในทรัพย์สิน
อืนดังกล่าวอาจดําเนินการโดยทรัสตี ผู้จัดการกองทรัสต์ หรื อบุคคลอืนทีทรัสตีหรื อผู้จัดการกองทรัสต์
มอบหมายโดยจะเป็ นไปตามทีระบุไว้ ในสัญญาก่อตังทรั
- สต์ โดยในกรณีทีมอบหมายให้ บุคคลอืนทีมิใช่
ผู้จัด การกองทรั ส ต์ เป็ นผู้รั บ ดํ า เนิ น การ ต้ อ งปฏิ บัติ ให้ เป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ ที กํ า หนดในประกาศ
คณะกรรมการกํ ากับ ตลาดทุน ว่าด้ วยการให้ บุค คลอืนเป็ นผู้รับ ดํา เนิน การในงานทีเกี ยวข้ อ งกับ การ
ประกอบธุรกิ จ ในส่วนที เกี ยวกับ การให้ บุคคลอืนเป็ นผู้รับ ดําเนิ นการในงานที เกี ยวกับ การลงทุนของ
กองทุนโดยอนุโลม

(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
- สต์ ทรัสตีจะต้ องดําเนินการตามทีสัญญาก่อตังทรั
- สต์กําหนด
เพือแก้ ไข เปลียนแปลง เพิ มเติ มสัญ ญาก่อตัง- ทรัสต์ ได้ เพือให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบี ยบ ประกาศ
ข้ อบังคับ คําสังทีเปลียนแปลงหรื อแก้ ไขเพิมเติมดังกล่าวโดยไม่ต้องขอมติจากผู้ถือหน่วยทรัสต์

(8)

ห้ ามมิให้ ทรัสตีนําหนี -ทีตนเป็ นลูกหนี -บุคคลภายนอกอันมิได้ เกิดจากการปฏิบตั ิหน้ าทีเป็ นทรัสตีไปหักกลบ
ลบหนี -กับหนี -ทีบุคคลภายนอกเป็ นลูกหนี -ทรัสตีอนั สืบเนืองมาจากการจัดการกองทรัสต์ ทังนี
- - การกระทําที
ฝ่ าฝื นข้ อห้ ามนี - ให้ การกระทําเช่นนันตกเป็
นโมฆะ

(9)

ในกรณี ที ทรัสตีเข้ าทํานิติกรรมหรื อทําธุรกรรมต่าง ๆ กับบุคคลภายนอกเพือประโยชน์ ของกองทรั สต์
ให้ ทรั ส ตี แ จ้ งต่ อ บุ ค คลภายนอกทราบเป็ นลายลัก ษณ์ อัก ษรเมื อเข้ าทํ า นิ ติ ก รรมหรื อ ธุ ร กรรมกั บ
บุคคลภายนอกว่าเป็ นการกระทําในฐานะทรัสตี
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(10) ให้ ทรัสตีจัดทําบัญ ชี ทรัพ ย์ สินของกองทรั สต์ แยกต่างหากจากทรัพ ย์ สินและบัญ ชี อืน ๆ ของทรัสตี ใน
กรณี ทรัสตีจัดการกองทรัสต์หลายกอง ต้ องจัดทําบัญชีทรัพย์สินของกองทรัสต์แต่ละกองแยกต่างหาก
ออกจากกัน และบันทึกบัญชีให้ ถูกต้ องครบถ้ วนและเป็ นปั จจุบนั รวมทังแยกกองทรั
สต์ไว้ ต่างหากจาก
ทรัพย์สนิ ส่วนตัวของทรัสตีและทรัพย์สนิ อืนทีทรัสตีครอบครองอยู่
(11) ในกรณีทีทรัสตีมิได้ ดําเนินการให้ เป็ นไปตามข้ อ 11.3 (10) จนเป็ นเหตุให้ กองทรัสต์ปะปนอยูก่ บั ทรัพย์สิน
ทีเป็ นส่วนตัวของทรัสตีจนมิอาจแยกได้ ว่าทรัพย์สินใดเป็ นของกองทรัสต์และทรัพย์สินใดเป็ นทรัพย์สินที
เป็ นส่วนตัวของทรัสตีเอง ให้ สนั นิษฐานว่า
(11.1) ทรัพย์สนิ ทีปะปนกันอยูน่ นเป็
ั - นของกองทรัสต์
(11.2) ความเสียหายและหนี -ทีเกิดจากการจัดการทรัพย์สนิ ทีปะปนกันอยูน่ นเป็
ั - นความเสียหายและหนี ทีเป็ นส่วนตัวของทรัสตี
(11.3) ผลประโยชน์ทีเกิดจากการจัดการทรัพย์สนิ ทีปะปนกันอยูน่ นเป็
ั - นของกองทรัสต์
ทรัพย์สินทีปะปนกันอยู่ตามวรรคหนึง ให้ หมายความรวมถึงทรัพย์สินทีถูกเปลียนรูปหรื อถูกเปลียนสภาพ
ไปจากทรัพย์สนิ ทีปะปนกันอยูน่ นด้
ั - วย
(12) ในกรณีทีทรัสตีมิได้ ดําเนินการให้ เป็ นไปตามข้ อ 11.3 (10) จนเป็ นเหตุให้ กองทรัสต์แต่ละกองปะปนกันจน
มิอาจแยกได้ ว่าทรัพ ย์สินใดเป็ นของกองทรัสต์ ใด ให้ สนั นิษฐานว่าทรัพย์ สินนัน- รวมทัง- ทรัพย์ สินทีถูก
เปลียนรูปหรื อถูกเปลียนสภาพไปจากทรัพย์สินนันและประโยชน์
ใด ๆ หรื อหนี -สินทีเกิดขึ -นจากการจัดการ
ทรัพย์สนิ ดังกล่าว เป็ นของกองทรัสต์แต่ละกองตามสัดส่วนของทรัพย์สนิ ทีนํามาเป็ นต้ นทุนทีปะปนกัน
(13) การใช้ อํานาจและการปฏิบตั ิหน้ าทีของทรัสตีในการจัดการกองทรัสต์เป็ นเรื องเฉพาะตัวของทรัสตี ทรัสตี
จะมอบหมายให้ ผ้ อู ืนจัดการกองทรัสต์มิได้ เว้ นแต่
(13.1) สัญญาก่อตังทรั
- สต์กําหนดไว้ เป็ นอย่างอืน
(13.2) การทําธุรกรรมทีมิใช่เรื องทีต้ องทําเฉพาะตัวและไม่จําเป็ นต้ องใช้ วิชาชีพเยียงทรัสตี
(13.3) การทําธุรกรรมทีโดยทัวไปผู้เป็ นเจ้ าของทรัพย์สินซึงมีทรัพย์สินและวัตถุประสงค์ของการจัดการ
ในลักษณะทํานองเดียวกันกับกองทรัสต์จะพึงกระทําในการมอบหมายให้ บคุ คลอืนจัดการแทน
(13.4) การเก็บรักษาทรัพย์สนิ การจัดทําสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ รวมถึงการติดตามการจ่ายเงิน
ปั นผล หรื อการปฏิบตั ิงานด้ านการสนับสนุนให้ บริ ษัทในเครื อของทรัสตี หรื อผู้จดั การกองทรัสต์
หรื อนายทะเบียนรายอืนทีได้ รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ดําเนินการได้
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(13.5) เรื องอืนใดทีผู้จดั การกองทรัสต์เป็ นผู้รับผิดชอบและดําเนินการตามทีกําหนดไว้ ในสัญญาก่อตังทรัสต์ หรื อหลักเกณฑ์ในประกาศที ทจ. 49/2555 ประกาศที กร. 14/2555 และประกาศที สช.
29/2555 หรื อประกาศหรื อข้ อกําหนดอืนใดทีเกียวข้ อง และทีได้ แก้ ไขเพิมเติม
ในกรณี ทีทรัสตีฝ่าฝื นบทบัญญัติตามวรรคหนึง ให้ การทีทําไปนันผู
- กพันทรัสตีเป็ นการส่วนตัวไม่ผกู พัน
กองทรัสต์
(14) ในกรณี ที ทรั ส ตี ม อบหมายให้ ผ้ ูอืนจัด การกองทรั สต์ โดยชอบตามข้ อ 11.3 (13) ทรั ส ตี ต้ องเลือ กผู้รับ
มอบหมายด้ วยความรอบคอบและระมัดระวัง รวมทัง- ต้ องกํ ากับ และตรวจสอบการจัดการแทนอย่าง
เพียงพอ และต้ องกํากับดูแล โดยจะกําหนดมาตรการในการดําเนินงานเกียวกับการมอบหมายงานตาม
หลักเกณฑ์ทีกําหนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที กข. 1/2553 เรื อง ระบบงาน การติดต่อผู้ลงทุน
และการประกอบธุรกิจโดยทัวไปของทรัสตี หรื อประกาศหรื อข้ อกําหนดอืนใดทีเกียวข้ อง และทีได้ แก้ ไข
เพิมเติม ดังนี (14.1) การคัดเลือกผู้ทีสมควรได้ รับมอบหมายโดยพิจารณาถึงความพร้ อมด้ านระบบงานและบุคลากร
ของผู้ที ได้ รับ มอบหมายตลอดจนการขัด กัน ทางผลประโยชน์ ข องผู้รับ มอบหมายงานและ
กองทรัสต์
(14.2) การควบคุมและประเมินผลการปฏิบตั ิของผู้ได้ รับมอบหมายงาน
(14.3) การดําเนินการของทรัสตีเมือปรากฏว่าผู้ทีได้ รับมอบหมายไม่เหมาะสมทีจะได้ รับมอบหมาย
งานอีกต่อไป
ทังนี
- - คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศกําหนดรายละเอียดในการปฏิบตั ิของทรัสตีในกรณีดงั กล่าวได้
(15) ในกรณี ทีมีก ารเปลียนแปลงทรั สตี หากทรั สตีรายใหม่พบว่าก่อนที ทรัส ตีรายใหม่เข้ ารับ หน้ าที มี การ
จัดการกองทรัสต์ ทีไม่เป็ นไปตามทีกําหนดไว้ ในสัญ ญาก่อตังทรั
- สต์หรื อ พ.ร.บ. ทรัสต์ ฯ จนเป็ นเหตุให้
กองทรัสต์เสียหาย ให้ ทรัสตีรายใหม่ดําเนินการดังต่อไปนี (15.1) เรี ยกร้ องค่าเสียหายจากทรัสตีรายทีต้ องรับผิด
(15.2) ติดตามเอาทรัพย์สนิ คืนจากบุคคลภายนอก ไม่วา่ บุคคลนันจะได้
ทรัพย์สนิ มาโดยตรงจากทรัสตี
รายเดิมหรื อไม่ และไม่ว่าทรัพย์ สินในกองทรัสต์ จะถูกเปลียนรู ปหรื อถูกเปลียนสภาพไปเป็ น
ทรั พย์ สิน อย่างอืนก็ ต าม เว้ นแต่บุคคลดังกล่าวจะได้ มาโดยสุจริ ต เสีย ค่าตอบแทนและไม่ร้ ู
หรื อไม่มีเหตุอนั ควรรู้วา่ ทรัพย์สนิ นันได้
- มาจากการจัดการกองทรัสต์โดยมิชอบ
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(16) ในการจัดการกองทรัสต์และการมอบหมายให้ ผ้ ูอืนจัดการกองทรัสต์โดยชอบตามข้ อ 11.3 (13) หากมี
ค่าใช้ จ่ายหรื อ ทรั สตี ต้อ งชํ าระเงิน หรื อ ทรั พ ย์ สิน อืนให้ กับ บุคคลภายนอกด้ วยเงิ น หรื อทรัพ ย์ สินที เป็ น
ส่วนตัวของทรัสตีเองโดยชอบตามความจําเป็ นอันสมควร ให้ ทรัสตีมีสิทธิได้ รับเงินหรื อทรัพย์สินคืนจาก
กองทรัสต์ได้ เว้ นแต่สญ
ั ญาก่อตังทรั
- สต์จะกําหนดไว้ เป็ นอย่างอืน
สิทธิทีจะได้ รับเงินหรื อทรัพย์สนิ คืนตามวรรคหนึง ย่อมเป็ นบุริมสิทธิทีทรัสตีมีอยูก่ ่อนผู้ถือหน่วยทรัสต์และ
บุคคลภายนอกทีมีทรัพยสิทธิหรื อสิทธิ ใด ๆ เหนือกองทรัสต์ และเป็ นสิทธิทีอาจบังคับได้ ในทันทีโดยไม่
จําต้ องรอให้ มีการเลิกทรัสต์ และในกรณี ทีมีความจําเป็ นต้ องเปลียนรู ป หรื อเปลียนสภาพทรัพย์สินใน
กองทรัสต์เพือให้ มีเงินหรื อทรัพย์สินคืนแก่ทรัสตี ให้ ทรัสตีมีอํานาจดําเนินการดังกล่าวได้ แต่ต้องกระทํา
โดยสุจริ ต และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ เงือนไขและวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสํานักงาน ก.ล.ต.
กําหนด
(17) ห้ ามมิให้ ทรัสตีใช้ สิทธิตามข้ อ 11.3 (16) จนกว่าทรัสตีจะได้ ชําระหนี -ทีมีอยู่ต่อกองทรัสต์จนครบถ้ วนแล้ ว
เว้ นแต่เป็ นหนี -ทีอาจหักกลบลบหนี -กันได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
(18) ในกรณีทีทรัสตีจดั การกองทรัสต์ไม่เป็ นไปตามทีกําหนดในสัญญาก่อตังทรั
- สต์หรื อ พ.ร.บ. ทรัสต์ฯ ทรัสตี
ต้ องรับผิดต่อความเสียหายทีเกิดขึ -นแก่กองทรัสต์
ในกรณีทีมีความจําเป็ นและมีเหตุผลอันสมควรเพือประโยชน์ของกองทรัสต์ ทรัสตีอาจขอความเห็นชอบ
จากสํานักงาน ก.ล.ต. ก่อนทีจะจัดการกองทรัสต์เป็ นอย่างอืนให้ ต่างไปจากทีกําหนดไว้ ในสัญญาก่อตังทรัสต์ได้ และหากทรัสตีได้ จดั การตามทีได้ รับความเห็นชอบนันด้
- วยความสุจริ ตและเพือประโยชน์ทีดีทีสุด
ของกองทรัสต์แล้ ว ทรัสตีไม่จําต้ องรับผิดตามวรรคหนึง
(19) ทรัสตีมีหน้ าทีดูแลให้ สญ
ั ญาก่อตังทรั
- สต์มีสาระสําคัญเป็ นไปตามกฎหมายทีเกียวข้ อง โดยในกรณีทีมีการ
แก้ ไขเปลียนแปลงสัญญาก่อตังทรั
- สต์ ให้ ทรัสตีดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี (19.1) ดูแลให้ การแก้ ไขเปลียนแปลงสัญญาก่อตังทรั
- สต์เป็ นไปตามวิธีการและเงือนไขทีกําหนดไว้ ใน
สัญญาก่อตังทรั
- สต์ และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดไว้ ในกฎหมายทีเกียวข้ อง
(19.2) ในกรณีทีการแก้ ไขเปลียนแปลงสัญญาก่อตังทรั
- สต์ไม่เป็ นไปตามข้ อ 11.3 (19) (19.1) ให้ ทรัสตี
ดําเนินการให้ เป็ นไปตามอํานาจหน้ าทีทีระบุไว้ ในสัญญาก่อตังทรั
- สต์ และตาม พ.ร.บ. ทรัสต์
เพือดูแลรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม
(19.3) ในกรณี ทีหลักเกณฑ์ เกี ยวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ หรื อการจัดการกองทรัสต์ทีออกตาม
พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และ พ.ร.บ. ทรัสต์ฯ มีการแก้ ไขเปลียนแปลงในภายหลัง และสัญญาก่อตังทรั ส ต์ มี ข้ อกํ า หนดที ไม่ เ ป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ ดั ง กล่ า ว ให้ ทรั ส ตี ดํ า เนิ น การเพื อแก้ ไข
เปลียนแปลงสัญญาก่อตังทรั
- สต์ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์นนั - ตามวิธีการทีกําหนดในสัญญา
ก่อตังทรั
- สต์ หรื อตามทีสํานักงาน ก.ล.ต. มีคําสังตามมาตรา 21 แห่ง พ.ร.บ. ทรัสต์ฯ
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(20) ทรั สตีมีหน้ าทีติดตาม ดูแล และตรวจสอบให้ ผ้ ูจัดการกองทรัสต์ หรื อผู้ได้ รับมอบหมายรายอืน (ถ้ ามี )
ดําเนินการในงานทีได้ รับมอบหมายให้ เป็ นไปตามสัญญาก่อตังทรั
- สต์ สัญญาอืนทีเกียวข้ อง และประกาศ
อื นที เกี ยวข้ อ งตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อ สํา นัก งาน ก.ล.ต. กํ า หนด การติ ด ตาม ดูแ ล และ
ตรวจสอบข้ างต้ น ให้ หมายความรวมถึงการทําหน้ าทีดังต่อไปนี -ด้ วย
(20.1) ดูแลให้ การบริ หารจัดการกองทรัสต์ กระทําโดยผู้จัดการกองทรัสต์ ทีได้ รับความเห็นชอบจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. ตลอดระยะเวลาทีกองทรัสต์ตงอยู
ั- ่
(20.2) ติดตามดูแลและดําเนินการตามทีจําเป็ นเพือให้ ผ้ รู ับมอบหมายมีลกั ษณะและปฏิบตั ิให้ เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดในสัญญาก่อตังทรั
- สต์และกฎหมายทีเกียวข้ อง ซึงรวมถึงการถอดถอน
ผู้รับมอบหมายรายเดิม และการแต่งตังผู
- ้ รับมอบหมายรายใหม่
(20.3) ควบคุมดูแลให้ การลงทุนของกองทรัสต์เป็ นไปตามทีระบุไว้ ในสัญญาก่อตังทรั
- สต์ กฎหมายที
เกียวข้ อง รวมถึงหนังสือชี -ชวน
(20.4) ควบคุมดูแลให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลของกองทรัสต์อย่างถูกต้ องครบถ้ วนตามทีกําหนดในสัญญา
ก่อตังทรั
- สต์และกฎหมายทีเกียวข้ อง
(20.5) แสดงความเห็นเกียวกับการดําเนินการหรื อการทําธุรกรรมเพือกองทรัสต์ของผู้จดั การกองทรัสต์
และผู้รับมอบหมายรายอืน (ถ้ ามี) เพือประกอบการขอมติทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ การเปิ ดเผย
ข้ อมูลของกองทรัสต์ตอ่ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ หรื อเมือสํานักงาน ก.ล.ต. ร้ องขอ
(21) ในกรณีทีปรากฏว่าผู้จัดการกองทรัสต์กระทําการ หรื องดเว้ นกระทําการ จนก่อให้ เกิดความเสียหายแก่
กองทรัสต์ หรื อไม่ปฏิบตั ิหน้ าทีตามสัญญาก่อตังทรั
- สต์หรื อกฎหมายทีเกียวข้ อง ให้ ทรัสตีมีหน้ าที ดังนี (21.1) รายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 5 (ห้ า) วันทําการนับแต่ร้ ูหรื อพึงรู้ถึงเหตุการณ์ดงั กล่าว
(21.2) ดําเนินการแก้ ไข ยับยัง- หรื อเยียวยาความเสียหายทีเกิดขึ -นแก่กองทรัสต์ ตามทีเห็นสมควร
(22) ในกรณีทีทรัสตีเป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์ในกองทรัสต์ หากต้ องมีการออกเสียงหรื อดําเนินการใด ๆ ในฐานะผู้
ถือหน่วยทรัสต์ ให้ ทรัสตีคํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม และตังอยู
- บ่ น
หลักแห่งความซือสัตย์สจุ ริ ต และความรอบคอบระมัดระวัง รวมถึงไม่ก่อให้ เกิดความขัดแย้ งหรื อกระทบ
ต่อการปฏิบตั ิหน้ าทีในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์
(23) ทรัสตีมีหน้ าทีจัดทําสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยทรัสตีอาจมอบหมายให้ ตลาดหลักทรัพย์หรื อผู้ได้ รับ
ใบอนุญาตให้ บริ การเป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์ตามพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ดําเนินการแทนได้ โดยเมือมี
การมอบหมายผู้อืนเป็ นนายทะเบียนหน่วยทรัสต์ ทรัสตีมีหน้ าทีกํากับดูแลให้ ผ้ ทู ีได้ รับมอบหมายดังกล่าว
ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ในสัญญาก่อตังทรั
- สต์ และกฎหมายหลักทรัพย์ เว้ นแต่มีการจัดทําหลักฐานตาม
ระบบและระเบียบข้ อบังคับของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในส่วนทีเกียวข้ องกับนายทะเบียนหลักทรัพย์

ส่วนที 2 หน้ า 11 - 6
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(24) ทรัสตีต้องจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยทรัสต์ หรื อใบหน่วยทรัสต์มอบให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ตาม
หลักเกณฑ์ทีกําหนดในสัญญาก่อตังทรั
- สต์ และกฎหมายหลักทรัพย์
(25) ในกรณีทีผู้ถือหน่วยทรัสต์ขอให้ ทรัสตีหรื อนายทะเบียนหลักทรัพย์ออกหลักฐานสิทธิในหน่วยทรัสต์ใหม่
หรื อใบหน่วยทรัสต์ใหม่แทนหลักฐานเก่าทีสูญหายลบเลือน หรื อชํารุ ดในสาระสําคัญ ให้ ทรัสตีมีหน้ าที
ออกหรื อดําเนินการให้ มีการออกหลักฐานแสดงสิทธิ ในหน่วยทรัสต์ หรื อใบหน่วยทรัสต์ใหม่ให้ แก่ผ้ ูถือ
หน่วยทรัสต์ภายในเวลาอันควร
ทังนี
- - ผู้ถือหน่วยทรัสต์สามารถดูรายละเอียดเกียวกับขอบเขตอํานาจหน้ าทีและความรับผิดชอบของทรัสตีใน
สัญญาก่อตังทรั
- สต์
11.4

ค่ าธรรมเนียมทีได้ รับจากการทําหน้ าทีเป็ นทรัสตี
เป็ นไปตามทีกําหนดในส่วนที 2 ข้ อ 12 “อัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเรี ยกเก็บจากกองทรัสต์ CPNREIT”

ส่วนที 2 หน้ า 11 - 7
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12.

อัตราค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทรัสต์ CPNREIT
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายทีเรี ยกเก็บจากกองทรัสต์ CPNREIT มีรายละเอียด ดังนี 0

ลําดับ

ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่าย
ทีเรียกเก็บจากกองทรัสต์ CPNREIT

เพดานร้ อยละต่ อปี หรือภายหลัง
การทําธุรกรรมในแต่ ละครัง0

รอบและ
ระยะเวลาที
เรียกเก็บ

1.

ค่าธรรมเนียมของผู้จดั การกองทรัสต์

ไม่เกินร้ อยละ 1.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ
รวม แต่ทงนี
ั 0 0จะไม่น้อยกว่า 15 ล้ านบาทต่อปี
ในปี 2561 โดยมีอตั ราการเพิมร้ อยละ 3 ต่อปี
(ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิม ภาษี ธุรกิจเฉพาะ
หรื อภาษี อืนใดในทํานองเดียวกัน)

รายเดือน

2.

ค่าธรรมเนียมทรัสตีและผู้เก็บรักษาทรัพย์สนิ

ไม่เกินร้ อยละ 1.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ
รวม แต่ทงนี
ั 0 0จะไม่น้อยกว่า 20 ล้ านบาทต่อปี
ทังนี
0 0 ไม่รวมค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน
รวมหรื อค่าธรรมเนียมตราสารอืนใดที
กองทรัสต์ CPNREITสามารถเข้ าลงทุนและ
ได้ พิจารณาเข้ าลงทุน เนืองจากการรับหน้ าที
เป็ นผู้จดั การกองทุนรวมหรื อผู้ออกตราสาร
ดังกล่าวโดยทรัสตี
(ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิม ภาษี ธุรกิจเฉพาะหรื อ
ภาษี อืนใดในทํานองเดียวกัน)

รายเดือน

3.

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยทรัสต์

ตามทีนายทะเบียนหน่วยทรัสต์กําหนด

รายเดือน

4.

ค่า ธรรมเนี ย มในการจัด จํ าหน่า ยหน่ว ยทรั ส ต์
และค่านายหน้ า: สําหรับการออกและเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ ครัง0 แรก และสําหรับการเสนอขาย
เพิมเติม เพือเพิมเงินทุนของกองทรัสต์ในคราว
ต่อ ๆ ไป

คราวละไม่เกินร้ อยละ 3.00 ของมูลค่าที
รับประกันการจัดจําหน่าย

เมือเกิดรายการ

5.

ค่าใช้ จ่ายในการโฆษณา ประชาสัม พัน ธ์ และ ตามทีจ่ายจริ ง แต่ไม่เกินร้ อยละ 0.50 ต่อปี
ส่งเสริ มการขาย
ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ ณ วันสิ 0นปี บัญชี
ก่อนหน้ า

เมือเกิดรายการ

6.

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายของผู้สอบบัญชี

ตามทีจ่ายจริ ง

รายไตรมาส

7.

ค่าธรรมเนียมผู้ให้ บริ การอืน ๆ รวมทังที
0 ปรึ กษา
อืน ๆ เช่น ค่าทีปรึกษากฎหมาย ค่าทนายความ

ตามทีจ่ายจริ ง

เมือเกิดรายการ

ส่วนที 2 หน้ า 12 - 1
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ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่าย
ทีเรียกเก็บจากกองทรัสต์ CPNREIT

เพดานร้ อยละต่ อปี หรือภายหลัง
การทําธุรกรรมในแต่ ละครัง0

รอบและ
ระยะเวลาที
เรียกเก็บ

8.

ค่าใช้ จ่ายเกียวกับการจัดอันดับความน่าเชือถือ
ของกองทรัสต์

ตามทีจ่ายจริ ง

เมือเกิดรายการ

9.

ค่า ธรรมเนี ย มและค่าใช้ จ่า ยในการตรวจสอบ
ภายใน

ตามทีจ่ายจริ ง

เมือเกิดรายการ

คํานวณจากอัตราค่าเช่ารายเดือน
ของผู้เช่ารายนัน0 ๆ

เมือเกิดรายการ

ลําดับ

10. ค่านายหน้ า (Commission) ในการหาผู้เช่าพื 0นที
ศูนย์การค้ า
1) ในกรณีผ้ เู ช่ารายเดิมต่อสัญญา
2) ในกรณี ทํ า สัญ ญากั บ ผู้ เช่ า รายใหม่ มี 4
อัตราขึ 0นอยูก่ บั อายุสญ
ั ญาเช่า
- ผู้เช่าทีทําสัญญาเช่าอายุไม่ถึง 1 ปี
- ผู้เช่าทีทําสัญ ญาเช่าอายุ ตัง0 แต่ 1 ปี ขึน0
ไปแต่ไม่ถึง 3 ปี
- ผู้เช่าทีทําสัญญาเช่าอายุตงแต่
ั 0 3 ปี ขึ 0นไป
- ผู้เช่ า ที ทํ าสัญ ญาเช่ าอายุม ากกว่า 3 ปี
และผู้เช่าได้ ชําระค่าสิทธิการเช่าล่วงหน้ า
(ค่าเซ้ ง)

0.5 เดือน

0.5 เดือน
1.0 เดือน
1.5 เดือน
ร้ อยละ 3.00 ของค่าสิทธิการเช่า
ล่วงหน้ าทีได้ รับจากผู้เช่า
ทั ง0 นี 0 ผู้ บริ ห ารอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ จ ะคิ ด ค่ า
นายหน้ าสํ า หรั บ สัญ ญาที มี อ ายุ ตั ง0 แต่ 1
เดือนขึน0 ไป แต่จะไม่คิดค่านายหน้ าสําหรับ
สั ญ ญ า บ ริ ก ารพื 0น ที ส่ ง เส ริ ม ก า รข า ย
(Promotion Area) และสัญ ญาที เกี ยวข้ อ ง
กับ สือโฆษณาต่าง ๆ เช่ น Video Wall และ
Light Box เป็ นต้ น

11. ค่ า นายหน้ าในการจั ด หาผู้ เช่ า พื น0 ที อาคาร
สํานักงาน
1) ในกรณีผ้ เู ช่ารายเดิมต่อสัญญา
2) ในกรณี ทํ า สัญ ญากั บ ผู้ เช่ า รายใหม่ มี 3
อัตราขึ 0นอยูก่ บั อายุสญ
ั ญาเช่า
- ผู้เช่าทีทําสัญญาเช่าอายุไม่ถึง 3 ปี
- ผู้เช่าทีทําสัญญาเช่าอายุตงแต่
ั 0 3 ปี ขึ 0นไป

คํานวณจากอัตราค่าเช่ารายเดือน
ของผู้เช่ารายนัน0 ๆ
0.5 เดือน

ส่วนที 2 หน้ า 12 - 2

0.5 เดือน
1.0 เดือน

เมือเกิดรายการ

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท

ลําดับ

ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่าย
ทีเรียกเก็บจากกองทรัสต์ CPNREIT
- ผู้เช่ า ที ทํ าสัญ ญาเช่ าอายุม ากกว่า 3 ปี
และผู้เช่าได้ ชําระค่าสิทธิการเช่าล่วงหน้ า
(ค่าเซ้ ง)

เพดานร้ อยละต่ อปี หรือภายหลัง
การทําธุรกรรมในแต่ ละครัง0

รอบและ
ระยะเวลาที
เรียกเก็บ

ร้ อยละ 3.00 ของค่าสิทธิการเช่า
ล่วงหน้ าทีได้ รับจากผู้เช่า
ทั ง0 นี 0 ผู้ บริ ห ารอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ จ ะคิ ด ค่ า
นายหน้ าสํ า หรั บ สัญ ญาที มี อ ายุ ตั ง0 แต่ 1
เดือนขึน0 ไป แต่จะไม่คิดค่านายหน้ าสําหรับ
สัญ ญาบริ ก ารพื น0 ที ส่ ง เสริ ม การขายและ
สัญญาทีเกียวข้ องกับสือโฆษณาต่าง ๆ เช่น
Video Wall และ Light Box เป็ นต้ น

12. ค่ า ธรรมเนี ยมการเก็ บค่ า เช่ า ใน นามของ
กองทรัสต์

อัตราไม่เกินร้ อยละ 3.00 ของ
รายได้ คา่ เช่าสุทธิของกองทรัสต์
โดยรายได้ คา่ เช่าสุทธิ หมายถึง
รายได้ ทงหมดก่
ั0
อนหักค่าใช้ จ่ายใด ๆ ที
กองทรัสต์ได้ รับตามสัญญาเช่าและสัญญา
บริ การ รวมถึงรายได้ ทีได้ รับจากพื 0นทีส่งเสริ ม
การขาย (Promotion Area) ผลตอบแทน
หรื อผลประโยชน์ใด ๆ ทีเกียวข้ องกับการ
ประกอบกิจการศูนย์การค้ าของกองทรัสต์ ไม่
ว่าทางตรงหรื อทางอ้ อม โดยไม่รวมเงิน
ชดเชย เงินทดรองจ่าย (Reimbursement)
เช่น เงินเฉลียค่าภาษี โรงเรื อน (ภาษี อืนใดใน
ทํานองเดียวกัน) ส่วนเฉลียค่าเบี 0ยประกันที
ได้ รับจากผู้เช่าหรื อผู้เช่าช่วง
แล้ วหักด้ วยอัตราส่วนลดค่าเช่า

รายเดือน

13. ค่าธรรมเนียมบริ หารอสังหาริ มทรัพ ย์ (สําหรั บ
ทรั พ ย์ สิ น ส่ ว นที เป็ นศู น ย์ ก ารค้ าและอาคาร
สํานักงาน)

ไม่เกินร้ อยละ 0.28 ต่อปี ของมูลค่า
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
(Investment Properties)
จากรายงานมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของ
กองทรัสต์ทีรับรองโดยทรัสตีของกองทรัสต์
ในแต่ละเดือน ซึงคํานวณ ณ
วันทําการสุดท้ ายของเดือน ทังนี
0 0

รายเดือน

ส่วนที 2 หน้ า 12 - 3

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท

ลําดับ

ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่าย
ทีเรียกเก็บจากกองทรัสต์ CPNREIT

เพดานร้ อยละต่ อปี หรือภายหลัง
การทําธุรกรรมในแต่ ละครัง0

รอบและ
ระยะเวลาที
เรียกเก็บ

ไม่รวมมูลค่าอสังหาริมทรัพย์
เพือการลงทุนประเภทโรงแรม
14. ค่าธรรมเนี ย มพิ เศษเพื อสร้ างแรงจูงใจในการ ไม่เกินร้ อยละ 2.35 ของรายได้ สทุ ธิจาก
อสังหาริ มทรัพย์ โดยรายได้ สทุ ธิจาก
บริ หาร (Incentive Fee) (สําหรับทรัพย์สนิ ส่วนที
เป็ นศูนย์การค้ าและอาคารสํานักงาน)
อสังหาริ มทรัพย์ (Net Property Income)
หมายถึง รายได้ ทงหมดที
ั0
กองทรัสต์ได้ รับจาก
อสังหาริ มทรัพย์หกั ด้ วยต้ นทุนและค่าใช้ จา่ ย
ทังหมดที
0
เกิดขึ 0นจากการจัดหาผลประโยชน์
จากอสังหาริ มทรัพย์ ทังนี
0 0 ไม่รวมค่าตอบแทน
และค่าใช้ จา่ ยของกองทรัสต์ เช่น
ค่าตอบแทนผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์และ
ค่าตอบแทนผู้จดั การกองทรัสต์ เป็ นต้ น

รายเดือน

15. ค่าธรรมเนี ยมการซือ0 และขายอสังหาริ มทรัพ ย์
ไม่เกินร้ อยละ 1.50 ของมูลค่า
เมือเกิดรายการ
ของกองทรัสต์
อสังหาริ มทรัพย์ทีกองทรัสต์มกี ารลงทุนเพิม
และไม่เกินร้ อยละ 0.75 ของมูลค่าการขาย
อสังหาริ มทรัพย์ออกจากกองทรัสต์
16. ค่ า ธรรมเนี ย มในการควบคุ ม งานด้ านการ ไม่เกินร้ อยละ 2.00 ของมูลค่าต้ นทุนในการ
ปรับปรุ ง และ/หรื อพัฒ นาอสังหาริ มทรัพย์ ของ ปรับปรุง และ/หรื อพัฒนาทังหมดของ
0
กองทรัสต์
อสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์
ทีมีการปรับ ปรุง และ/หรื อพัฒนา
โดยต้ นทุนในการปรับปรุง และ/หรื อ พัฒนา
เมือเกิดรายการ
ดังกล่าวรวมถึงต้ นทุนในการซื 0อพื 0นทีซึงจะได้
ทําการปรับปรุง และ/หรื อ พัฒนา คืนจากผู้
เช่าเดิมด้ วย แต่ไม่รวมค่าใช้ จา่ ยในการ
ออกแบบ ค่าทีปรึกษา ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
อืน ๆ ตามรายละเอียดทีระบุในสัญญา
17. ค่าธรรมเนียมบริ ษัทประเมินค่าทรัพย์สิน และ/ ตามอัตราทีกําหนดโดยผู้จดั การกองทรัสต์
หรื อสอบทานการประเมินค่าทรัพย์สนิ
ร่วมกับบุคคลดังกล่าว

18. ภาษี ค่า ธรรมเนี ย ม ค่า อากรแสตมป์ และค่ า
นายหน้ าที เกี ยวกั บ การซื อ0 ขายหลั ก ทรั พ ย์

ส่วนที 2 หน้ า 12 - 4

ตามทีจ่ายจริ ง

เมือเกิดรายการ
เมือเกิดรายการ

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
เพดานร้ อยละต่ อปี หรือภายหลัง
การทําธุรกรรมในแต่ ละครัง0

รอบและ
ระยะเวลาที
เรียกเก็บ

ตามทีจ่ายจริ ง

รายปี

20. ค่าธรรมเนียมการยืนแบบแสดงรายการข้ อมูล
การออกและเสนอขายหน่ ว ยทรั ส ต์ (ถ้ ามี )
ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนหน่วยทรัสต์เป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (ถ้ า
มี) รวมถึงค่าธรรมเนียมวิชาชีพทางกฎหมายใน
การดําเนินการดังกล่าว

ตามอัตราทีหน่วยงานและประกาศที
เกียวข้ องได้ กําหนดไว้

เมือเกิดรายการ

21. ค่าธรรมเนียมรายปี และค่าใช้ จ่ายในการดํารง
สถานะเป็ นหลัก ทรั พ ย์ จ ดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามอัตราทีตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยกําหนด

รายปี

22. ค่าใช้ จ่ายในการจัดทําใบจองซื 0อหน่วยทรัสต์ ใบ
ยืนยันรายการ ใบเสร็ จรับเงิน ใบกํากับภาษี และ
แบบฟอร์ ม อื น ๆ ที เกี ยวข้ องกั บ กองทรั ส ต์
รวมทัง0 ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์ ค่าแปลหนังสือชีช0 วน
คําขอจัดตัง0 เพิมทุนกองทรัสต์ เอกสารต่าง ๆ ที
เกี ยวข้ อ งกับ กองทรั ส ต์ แ ละค่ า ใช้ จ่ า ยในการ
จัดเตรี ยมและจัดส่งเอกสารดังกล่าว

ตามทีจ่ายจริ ง

เมือเกิดรายการ

23. ค่าใช้ จ่ายในการจัดทํา ค่าพิมพ์ และการออกใบ
หน่วยทรัสต์

ตามทีจ่ายจริ ง

เมือเกิดรายการ

24. ค่าเอกสารทะเบียนหน่วยทรัสต์ ค่าเอกสารการ
ลงบัญชีกองทรัสต์ ตลอดจนค่าใช้ จ่ายอืน ๆ ที
เกียวข้ องกับการจัดทําทะเบียนผู้ถือหน่วยของ
กองทรัสต์

ตามทีจ่ายจริ ง

เมือเกิดรายการ

25. ค่าใช้ จ่ายในการจัดเตรี ยมและจัดพิมพ์ หนังสือ
บอกกล่าว โฆษณาหรื อประกาศต่าง ๆ ตามที
กําหนดโดยสํานักงาน ก.ล.ต.

ตามทีจ่ายจริ ง

เมือเกิดรายการ

26. ค่ า ใช้ จ่ า ยในการจั ด ทํ า ค่ า แปล และจั ด ส่ ง
รายงานและจดหมายต่ า ง ๆ เช่ น รายงาน

ตามทีจ่ายจริ ง

เมือเกิดรายการ

ลําดับ

ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่าย
ทีเรียกเก็บจากกองทรัสต์ CPNREIT
อสั ง ห าริ ม ท รั พ ย์ ห รื อก ารเช่ า ห รื อให้ เช่ า
อสังหาริ มทรัพย์

19. ค่าเบี 0ยประกัน

ส่วนที 2 หน้ า 12 - 5

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
เพดานร้ อยละต่ อปี หรือภายหลัง
การทําธุรกรรมในแต่ ละครัง0

รอบและ
ระยะเวลาที
เรียกเก็บ

27. ค่าธรรมเนียมในการวิเคราะห์และศึกษาความ
เป็ นไปได้ และความเหมาะสมในการซื 0อ เช่า หรื อ
จํ าหน่ายอสังหาริ มทรัพ ย์ โอนหรื อรับ โอนสิท ธิ
การเช่าอสังหาริ มทรัพย์

ตามทีจ่ายจริ ง

เมือเกิดรายการ

28. ค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายเพือการจัดหา ได้ มา
จํ า หน่ า ย จ่ า ย โอนสิ น ทรั พ ย์ / หลัก ทรั พ ย์ ข อง
กองทรั ส ต์ เช่ น โอนหรื อ รั บ โอนสิ ท ธิ ก ารเช่ า
อสังหาริ มทรัพย์และหลักทรัพย์ของกองทรัสต์

ตามทีจ่ายจริ ง

เมือเกิดรายการ

29. ค่าใช้ จ่ายในการก่อสร้ างเพิมเติมเพือให้ โครงการ
แล้ ว เสร็ จ (ในกรณี เป็ นอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ที อยู่
ระหว่างการก่อสร้ าง)

ตามทีจ่ายจริ ง

เมือเกิดรายการ

30. ค่ า ใช้ จ่ า ยที เกี ยวกั บ การดํ า เนิ น การจั ด การ
อสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์ เช่น ค่าใช้ จ่ายที
เกี ยวกับ พนัก งาน (ที ดูแลรั บ ผิ ด ชอบพื น0 ที ของ
ทรัพ ย์ สิน เฉพาะในส่วนที กองทรัส ต์ CPNREIT
เข้ าลงทุ น ) ค่ า ใช้ จ่ า ยสํ า นั ก งาน ค่ า อุ ป กรณ์
สํ า นั ก งาน ค่ า จั ด เตรี ย มระบบในการจั ด การ
อสังหาริ มทรัพ ย์ ค่าดําเนิ นการ ค่าบํารุ งรั กษา
ค่ า ซ่ อ ม แ ซ ม ค่ าป รั บ ป รุ ง ค่ าต่ อ เติ ม ค่ า
สาธารณู ป โภค ค่ า ใช้ จ่ า ยทางการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้ จ่ายอืน ๆ ในทํานอง
เดียวกัน

ตามทีจ่ายจริ ง

เมือเกิดรายการ

31. ค่ า ใช้ จ่ า ย ใน ก ารดํ าเนิ น ค ดี (ถ้ ามี ) อ าทิ
ค่าใช้ จ่ายทีเกิดขึ 0นจากการติดตามทวงถาม การ
บอกกล่าว หรื อดําเนินคดีใด ๆ เพือบังคับชําระ
ห นี 0 ห รื อ คื น ท รั พ ย์ สิ น ใ ห้ แ ก่ ก อ ง ท รั ส ต์
ค่าธรรมเนี ย มศาล ค่าธรรมเนี ย มทนายความ
ค่าเสียหายหรื อค่าใช้ จ่าย

ตามทีจ่ายจริ ง

เมือเกิดรายการ

ลําดับ

ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่าย
ทีเรียกเก็บจากกองทรัสต์ CPNREIT
ประจํ า ปี รายงานผู้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ เป็ นต้ น
สําหรับผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์

ส่วนที 2 หน้ า 12 - 6

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
เพดานร้ อยละต่ อปี หรือภายหลัง
การทําธุรกรรมในแต่ ละครัง0

รอบและ
ระยะเวลาที
เรียกเก็บ

32. ค่าใช้ จ่ายและค่าธรรมเนียมอืน ๆ ทีก่อขึน0 โดย
ชอบ โดยผู้ จัด การกองทรั ส ต์ ห รื อ ทรั ส ตี ตาม
หน้ าที เพื อประโยชน์ ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ ของ
กองทรัสต์ เมือได้ รับคําสังจากสํานักงาน ก.ล.ต.

ตามทีจ่ายจริ ง

เมือเกิดรายการ

33. ค่าใช้ จ่ายในการตรวจตราอสังหาริ มทรัพย์ของ
กองทรัสต์

ตามทีจ่ายจริ ง

เมือเกิดรายการ

34. ค่าใช้ จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื 0อ หน่วยทรัสต์
ค่าใช้ จ่ายในการติดตามการจ่ายสิทธิ ประโยชน์
และ/หรื อเงินลดทุน ค่าใช้ จ่ายในการชําระเงินใน
กรณีทีมีการลดทุน และ/หรื อจ่ายประโยชน์ตอบ
แทน เช่ น ค่ า ธรรมเนี ย มธนาคาร ค่ า อากร
แสตมป์ ค่ า ไปรษณี ยากร ค่ า โทรศั พ ท์ ค่ า
โทรสาร เป็ นต้ น

ตามทีจ่ายจริ ง

เมือเกิดรายการ

35. ค่า ใช้ จ่ า ยต่ า ง ๆ หรื อ ค่ า ธรรมเนี ย ม ที เกิ ด ขึ น0
เกี ยวเนืองกับ กองทรั สต์ เช่น ค่าธรรมเนียมจด
ทะเบียนนิติกรรมเกียวกับอสังหาริ มทรัพย์ ภาษี
ธุรกิจเฉพาะ ภาษี โรงเรื อน ค่าอากรแสตมป์ หรื อ
ภาษี อืนใดในทํานองเดียวกัน ค่าใช้ จ่ายในการ
จัดประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ค่าพิ มพ์ แบบพิม พ์
ค่าไปรษณียากร สําหรับหนังสือโต้ ตอบกับผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ ค่าธรรมเนียมในการทําเช็คคืนเงิน
ค่าจองซื 0อหน่วยทรัสต์ ค่าโฆษณาหรื อประกาศ
หนังสือพิมพ์ (ถ้ ามี) รวมทัง0 ค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ที
เกิ ดขึน0 เนื องจากการปฏิ บัติต ามกฎหมายหรื อ
ตามทีสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด เป็ นต้ น

ตามทีจ่ายจริ ง

เมือเกิดรายการ

36. ค่าตอบแทนผู้ชําระบัญ ชี และผู้สอบบัญ ชี รวม
ถึงทรัสตีในระหว่างการชําระบัญชีของกองทรัสต์
รวมถึงค่าธรรมเนียมทีเกิดขึ 0นและเกียวเนืองกับ
การจดทะเบียนเลิกกองทรัสต์ (ถ้ ามี)

ตามทีจ่ายจริ ง

เมือเกิดรายการ

ลําดับ

ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่าย
ทีเรียกเก็บจากกองทรัสต์ CPNREIT

ส่วนที 2 หน้ า 12 - 7

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
เพดานร้ อยละต่ อปี หรือภายหลัง
การทําธุรกรรมในแต่ ละครัง0

รอบและ
ระยะเวลาที
เรียกเก็บ

37. ค่ า ใช้ จ่ า ยเกี ยวกับ การเปลี ยนแปลงผู้จัด การ
กองทรัสต์และทรัสตี

ตามทีจ่ายจริ ง

เมือเกิดรายการ

38. ค่าธรรมเนี ยมเกี ยวกับ การจัด หาเงิ น กู้ยื ม หรื อ
การออกตราสารที มี ล ัก ษณะเดี ย วกัน รวมถึ ง
ค่าธรรมเนียมในการชําระคืนเงินกู้

ตามทีจ่ายจริ ง

เมือเกิดรายการ

39. ดอกเบี ย0 และค่ า ธรรมเนี ย มจากการกู้ ยื ม เงิ น
ธนาคาร

ตามทีจ่ายจริ ง

เมือเกิดรายการ

40. ค่าธรรมเนียม และ/หรื อค่าใช้ จ่ายในการประเมิน
ระบบวิศวกรรม ค่าตรวจสอบอาคาร ค่าใช้ จ่าย
ในการทํางานหรื อบทวิจยั

ตามทีจ่ายจริ ง

เมือเกิดรายการ

41. ค่าควบคุมงานซ่อมแซม ปรับปรุ ง ก่อสร้ าง ต่อ
เติ ม และพั ฒ นาอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ (ในกรณี ที
ผู้ จั ด การกองทรั ส ต์ ม อบหมายให้ บุ ค คลอื น
ดําเนินการ)

ตามทีจ่ายจริ ง

เมือเกิดรายการ

42. ค่าใช้ จ่ายในการประชุม ผู้ถือหน่วยทรัสต์ และ
การจัดทํา จัดพิมพ์ ค่าแปลและค่าจัดส่งหนังสือ
เชิ ญ ประชุ ม เอกสารประกอบการประชุ ม
รายงานการประชุม หนังสือบอกกล่าว หนังสือ
ตอบโต้ เอกสาร ข่าวสาร ประกาศ และข้ อ มูล
หรื อ เอกสารใดที เกี ยวข้ องที ต้ องจัด ทํ า ขึ น0 ให้
เป็ นไปตามประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต. หรื อ
ตลาดหลักทรัพย์ทีเกียวข้ อง ผ่านช่องทางต่าง ๆ
ถึงผู้ถือหน่วยทรัสต์ รวมถึงสืออิเล็กทรอนิกส์และ
การลงประกาศหนังสือพิมพ์

ตามทีจ่ายจริ ง

เมือเกิดรายการ

43. ค่ า ใช้ จ่ า ยที เกี ยวกั บ การเปลี ยนแปลงแก้ ไข
เพิมเติมสัญญาก่อตังทรั
0 สต์ และ/หรื อแบบแสดง
รายการข้ อมู ล ที เกิ ด ขึ น0 จากการปฏิ บั ติ ต าม
ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
สํ า นั ก งาน ก.ล.ต. และ/หรื อ กฎหมายอื นที
เกี ยวข้ อง ทั ง0 นี 0 ไม่ ร วมค่ า ที ปรึ ก ษาในการ

ตามทีจ่ายจริ ง

เมือเกิดรายการ

ลําดับ

ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่าย
ทีเรียกเก็บจากกองทรัสต์ CPNREIT

ส่วนที 2 หน้ า 12 - 8

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
เพดานร้ อยละต่ อปี หรือภายหลัง
การทําธุรกรรมในแต่ ละครัง0

รอบและ
ระยะเวลาที
เรียกเก็บ

44. ค่าใช้ จ่ายทีเกิดขึ 0นจากการติดตามทวงหนี 0 หรื อ
การดําเนินการตามกฎหมาย เพือการรับชํ าระ
หนี ใ0 ด ๆ หรื อ ค่ า ใช้ จ่ า ยด้ านกฎหมายในการ
ดํ า เนิ น คดี ใ นศาล เพื อรั ก ษาสิ ท ธิ ข องผู้ ถื อ
หน่ ว ยทรั ส ต์ ผู้ จัด การกองทรั ส ต์ ห รื อ ทรั ส ตี ที
เกียวข้ องกับกองทรัสต์

ตามทีจ่ายจริ ง

เมือเกิดรายการ

45. ค่าใช้ จ่ายทางกฎหมายทีเกียวกับการดําเนินงาน
ของกองทรัสต์และการบริ หารจัดการกองทรัสต์
รวมถึงค่าใช้ จ่ายในการดําเนินคดีทางศาล เช่น
ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินคดี ค่าใช้ จ่ายในการยึด
ทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมศาล ค่าสินไหมทดแทน
ความเสียหายแก่บคุ คลภายนอก เป็ นต้ น

ตามทีจ่ายจริ ง

เมือเกิดรายการ

46. ค่าทีปรึ กษากฎหมายทีเกียวกับการดําเนินงาน
ของกองทรั ส ต์ การให้ คํ า แนะนํ า กฎหมายแก่
กองทรัสต์ ในกรณีต่าง ๆ การจัดเตรี ยมเอกสาร
และรายงานการประชุ ม ผู้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ใน
กรณี ต่าง ๆ การจัดเตรี ยมเอกสารเผยแพร่ ข่าว
ของกองทรั ส ต์ ให้ แก่ ผ้ ู ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ผ่ า น
ช่องทางต่าง ๆ และระบบเผยแพร่ข่าวของตลาด
หลักทรัพย์ การจัดเตรี ยมหนังสือบอกกล่าวทวง
ถามและเอกสารทางกฎหมายต่ า ง ๆ การ
จัดเตรี ยม แก้ ไข เพิมเติมเอกสารและสัญญาต่าง
ๆ รวมถึงสัญญาก่อตังทรั
0 สต์และสัญญาแต่งตัง0
ผู้จดั การกองทรัสต์ เป็ นต้ น

ตามทีจ่ายจริ ง

เมือเกิดรายการ

47. ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินคดีของทรัสตีทีฟ้ องร้ อง
ให้ ผู้จัด การกองทรั ส ต์ ป ฏิ บัติ ต ามหน้ า ที หรื อ
เรี ย กค่ า สิ น ไหมทดแทนความเสี ย หายจาก
ผู้ จั ด การกองทรั ส ต์ เพื อประโยชน์ ข องผู้ ถื อ
หน่ ว ยทรั ส ต์ ทัง0 ปวงรวมถึ ง การดํ า เนิ น การให้
เป็ นไปตามคํ า สัง และ/หรื อ ข้ อกํ า หนดของ

ตามทีจ่ายจริ ง

เมือเกิดรายการ

ลําดับ

ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่าย
ทีเรียกเก็บจากกองทรัสต์ CPNREIT
ดําเนินการดังกล่าว

ส่วนที 2 หน้ า 12 - 9

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท

ลําดับ

ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่าย
ทีเรียกเก็บจากกองทรัสต์ CPNREIT

เพดานร้ อยละต่ อปี หรือภายหลัง
การทําธุรกรรมในแต่ ละครัง0

รอบและ
ระยะเวลาที
เรียกเก็บ

ตามทีจ่ายจริ ง

เมือเกิดรายการ

หน่วยงานกํากับดูแลทีเกียวข้ อง
48. ค่าภาษี ค่าเบี 0ยปรับ เงินเพิม (เฉพาะค่าเบี 0ยปรับ
และเงิ น เพิ มที ไม่ ไ ด้ เกิ ด จากความประมาท
เลิ น เล่ อ ของกองทรั ส ต์ ไม่ ว่า จะเป็ นผู้จั ด การ
กองทรัสต์ ห รื อทรัสตี ) ค่าธรรมเนี ยม และ/หรื อ
ค่า ใช้ จ่ า ยอื น ๆ ที เกี ยวเนื องกับ ทรั พ ย์ สิ น ของ
กองทรัส ต์ การดํ าเนิ น งานของกองทรัส ต์ รวม
ตลอดถึ งการบริ ห ารจัด การทรั พ ย์ สิน อื นที มิ ใช่
ทรัพย์สนิ หลัก
49. ค่าธรรมเนียมผู้ให้ บริ การอืน ๆ

ตามอัตราทีกําหนดโดยผู้จดั การกองทรัสต์ เมือเกิดรายการ
ร่วมกับบุคคลดังกล่าว

ส่วนที 2 หน้ า 12 - 10

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
13.

นโยบายการกู้ยมื เงินในอนาคต

ในอนาคต กองทรั ส ต์ CPNREIT อาจกู้ยื ม เงิ น โดยการขอสิน เชื อจากสถาบัน การเงิ น หรื อ ออกตราสารหรื อ
หลักทรัพย์หรื อเข้ าทําสัญญาทีมีลกั ษณะเป็ นการกู้ยืม รวมถึงก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทรัสต์ CPNREIT เพือนํา
เงินทีได้ มาลงทุนในทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ CPNREIT เพิมเติม ปรับปรุ งทรัพย์สินหลักทีกองทรัสต์ CPNREIT ลงทุน
อยู่ หรื อเพือวัตถุประสงค์อืนใดทีเป็ นประโยชน์ในทางธุรกิจของกองทรัสต์ CPNREIT ทังนี
= = ไม่ว่าจะมีการให้ หลักประกันไว้
ด้ วยหรื อไม่ก็ตาม โดยอยูภ่ ายใต้ นโยบายการกู้ยืมเงินในอนาคตดังต่อไปนี =
13.1

วัตถุประสงค์ ในการกู้ยมื เงิน
13.1.1

ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์

13.1.2

ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์เพิมเติม

13.1.3

ลงทุนในทรัพย์ สินอืนใด ตามทีสํานักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนจะประกาศกําหนดให้ เป็ นทรัพย์สนิ หลัก

13.1.4

บริ หารจัดการทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ CPNREIT

13.1.5

ปรับปรุ งหรื อซ่อมแซมอสังหาริ ม ทรัพย์ ของกองทรัสต์ CPNREIT หรื ออสังหาริ มทรัพ ย์ทีกองทรั สต์
CPNREIT มีสิทธิ การเช่าหรื อสิทธิ ครอบครอง ให้ อยู่ในสภาพดีและพร้ อมนําไปจัดหาผลประโยชน์
รวมถึงการปรับปรุงภาพลักษณ์ของอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว

13.1.6

ปรับปรุง ซ่อมแซม หรื อหามาทดแทนซึงสังหาริ มทรัพย์หรื ออุปกรณ์ทีเกียวข้ องกับอสังหาริ มทรัพย์ของ
กองทรัสต์ CPNREIT หรื ออสังหาริ มทรัพย์ทีกองทรัสต์ CPNREIT มีสิทธิการเช่าหรื อสิทธิครอบครอง
ให้ อยูใ่ นสภาพดีและมีความพร้ อมทีจะใช้ หาผลประโยชน์

13.1.7

ต่ อ เติ ม หรื อ ก่ อ สร้ างอาคารเพิ มเติ ม บนที ดิ น ที มี อ ยู่แ ล้ ว ซึ งเป็ นของกองทรั ส ต์ CPNREIT หรื อ ที
กองทรัสต์ CPNREIT มีสทิ ธิการเช่าหรื อสิทธิครอบครอง เพือประโยชน์ในการจัดหาผลประโยชน์ของ
กองทรัสต์ CPNREIT

13.1.8

ชําระหนี =เงินกู้ยืมหรื อภาระผูกพันของกองทรัสต์ CPNREIT

13.1.9

เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของกองทรัสต์ CPNREIT

13.1.10 ปรับโครงสร้ างเงินกู้ยืมเพือนําไปใช้ ชําระหนี =เงินกู้ยืมหรื อภาระผูกพันฉบับเดิม (Refinance)
13.1.11 ปรับโครงสร้ างเงินทุนของกองทรัสต์ CPNREIT
13.1.12 ป้องกันความเสียงด้ านอัตราแลกเปลียนเงินตรา และ/หรื อป้องกันความเสียงด้ านอัตราดอกเบี =ย อัน
เนืองมาจากการกู้ยืมเงินหรื อออกตราสารหนี =
ส่วนที 2 หน้ า 13 - 1
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13.1.13 เหตุจําเป็ นอืนใดตามทีผู้จดั การกองทรัสต์เห็นสมควร เพือบริ หารจัดการกองทรัสต์ CPNREIT
ทังนี
= = ผู้จดั การกองทรัสต์จะกู้ยืมเงิน โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของกองทรัสต์ CPNREIT และผู้ถือหน่วยทรัสต์เป็ น
สํ า คัญ ทัง= นี = ในกรณี ที กองทรั ส ต์ CPNREIT ลงทุ น ในสิ ท ธิ ก ารเช่ า และ/หรื อ สิ ท ธิ ก ารเช่ า ช่ ว ง อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ห รื อ
สังหาริ มทรัพ ย์ การกู้ยืมเงินเพื อวัตถุประสงค์ตามทีกํ าหนดในข้ อ 13.1.5, 13.1.6 และ 13.1.7 ผู้จัดการกองทรัสต์ ต้อง
คํานึงถึงกําหนดเวลาเช่าทีเหลืออยูต่ ามสัญญาเช่าด้ วย
13.2

วิธีการกู้ยมื เงิน

กองทรัสต์ CPNREIT สามารถกู้ยืมเงินหรื อก่อภาระผูกพันใด ๆ แก่ทรัพย์สินของกองทรัสต์ได้ โดยวิธีใดวิธีหนึง
หรื อหลายวิธีร่วมกันในขณะใดขณะหนึง ซึงหมายความรวมถึงการออกตราสารหรื อการเข้ าทําสัญญาไม่วา่ ในรูปแบบใดที
มีความหมายหรื อเนื =อหาสาระทีแท้ จริ งเข้ าลักษณะเป็ นการกู้ยืมเงิน ดังนี =
13.2.1

การขอกู้ยืมเงิน ขอสินเชือ เบิกเงินเกินบัญชีจากนิติบคุ คล หรื อสถาบันการเงิน ทังในประเทศ
=
และ/
หรื อต่างประเทศ ซึงรวมถึงบริ ษัทประกันภัยซึงจัดตังขึ
= =นตามกฎหมายเกียวข้ องกับการประกันภัย และ
กองทรั ส ต์ CPNREIT อาจพิ จารณาให้ ห ลักประกัน ในการชํ าระเงิ น กู้ยื ม ดังกล่าวด้ วย นอกจากนี =
กองทรั ส ต์ CPNREIT อาจทํ า สัญ ญาซื อ= ขายล่ว งหน้ า หรื อ ซื อ= ขายตราสารอนุพัน ธ์ ท างการเงิ น
(Derivative Product) เพือป้องกันความเสียงของกองทรัสต์ CPNREIT จากอัตราแลกเปลียน และ/
หรื ออัตราดอกเบี =ยทีเกิดจากการกู้ยืมเงินไม่ว่าทังจํ
= านวนหรื อบางส่วน เช่น สัญญาแลกเปลียนอัตรา
แลกเปลียน (Cross Currency Swap) หรื อสัญญาแลกเปลียนอัตราดอกเบี =ย (Interest Rate Swap)
เป็ นต้ น

13.2.2

การออกตราสาร การออกตราสารหนี = ไม่ว่าระยะสันหรื
= อระยะยาว เพื อจําหน่ายให้ แก่ผ้ ูลงทุนทัง=
ประเภทบุคคลและสถาบันตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. ที
เกี ยวข้ อง และกองทรั สต์ CPNREIT อาจพิ จารณาให้ ห ลักประกันที เกี ยวข้ องกับ การออกตราสาร
ดังกล่าวด้ วย

ทังนี
= = ผู้จัดการกองทรัสต์จะพิจารณาถึงความจําเป็ นและความเหมาะสมในการกู้ยืมเงิน เปลียนแปลง หรื อก่อ
ภาระผูกพันเหนือทรัพย์สินของกองทรัสต์ CPNREIT เพือประโยชน์ของกองทรัสต์ CPNREIT และผู้ถือหน่วยทรัสต์ โดยให้
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการกู้ยืมเงินหรื อก่อภาระผูกพันตามทีกําหนดไว้ ในสัญญาก่อตังทรั
= สต์และกฎหมายที
เกียวข้ อง โดยไม่ต้องขอมติอนุมตั ิจากทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ เท่าทีไม่ขดั กับกฎหมายและสัญญาก่อตังทรั
= สต์ อย่างไรก็ดี
ในกรณี ทีกองทรัสต์ CPNREIT นําทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ไปเป็ นหลักประกันการชําระเงินกู้ยืม ซึงรวมถึงการเพิม
วงเงินหลักประกันให้ แก่ผ้ ใู ห้ ก้ รู ายเดิมจากหลักประกันทีมีอยูแ่ ล้ ว ผู้จดั การกองทรัสต์จะดําเนินการให้ เป็ นไปตามกฎหมายที
เกียวข้ อง
ทังนี
= = ทรัสตีจะเป็ นผู้ลงนามผูกพันกองทรัสต์ CPNREIT ในการเข้ าทําสัญญาเพือกู้ยืมเงิน เปลียนแปลง หรื อก่อ
ภาระผูกพันเหนือทรัพย์สินของกองทรัสต์ CPNREIT หรื ออาจมอบอํานาจให้ ผ้ จู ัดการกองทรัสต์ลงนามผูกพันกองทรัสต์
CPNREIT ตามสัญญาดังกล่าวแทนได้
ส่วนที 2 หน้ า 13 - 2
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13.3

ข้ อจํากัดในการกู้ยมื เงิน

ในการกู้ยืมเงินหรื อก่อภาระผูกพันใด ๆ แก่ทรัพย์สินของกองทรัสต์ CPNREIT ไม่ว่าด้ วยวิธีการใด จะต้ องไม่มี
ลักษณะดังนี =
13.3.1 มี ข้ อ ตกลงและเงื อนไขทํ า นองเดี ย วกับ ข้ อ กํ า หนดของหุ้ นกู้ ที ให้ ไ ถ่ ถ อนหุ้ นกู้ เมื อมี ก ารเลิ ก บริ ษั ท
(Perpetual Bond)
13.3.2 ให้ สทิ ธิแปลงสภาพเป็ นหุ้น
13.3.3 มีลกั ษณะของอนุพนั ธ์แฝง เว้ นแต่เป็ นกรณีทีเข้ าลักษณะครบถ้ วนดังนี =
(1) ให้ สิทธิลกู หนี =ในการชําระคืนก่อนกําหนด (Callable) หรื อให้ สิทธิกองทรัสต์ CPNREIT ในการ
เรี ยกให้ ลกู หนี =ชําระหนี =คืนก่อนกําหนด (Puttable)
(2) กําหนดดอกเบี =ยหรื อผลตอบแทนไว้ อย่างแน่นอนหรื อเป็ นอัตราทีผันแปรตามอัตราดอกเบี =ยของ
สถาบันการเงินหรื ออัตราดอกเบี =ยอืน
(3) ไม่มีการกําหนดเงือนไขในการจ่ายดอกเบี =ยหรื อผลตอบแทนทีอ้ างอิงกับปั จจัยอ้ างอิงอืนเพิมเติม
13.3.4 มีลกั ษณะเป็ นการแปลงสินทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์
13.4

มูลค่ าการกู้ยมื

การกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ CPNREIT จะมีข้อจํากัดให้ สดั ส่วนการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ CPNREIT ต้ องไม่เกิน
อัตราส่วนอย่างใดอย่างหนึงดังต่อไปนี = เว้ นแต่การเกินอัตราส่วนดังกล่าวมิได้ เกิดจากการกู้ยืมเงินเพิมเติม ดังนี =
13.4.1 ร้ อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์ CPNREIT
13.4.2 ร้ อยละ 60 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ CPNREIT ในกรณี ทีกองทรัสต์ CPNREIT มีอนั ดับ
ความน่าเชือถืออยูใ่ นอันดับทีสามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ซึงเป็ นอันดับความน่าเชือถือครัง=
ล่าสุดทีได้ รับการจัดอันดับโดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชือถือทีได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
ก.ล.ต. ไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันกู้ยืมเงิน
การกู้ยืมเงินตามข้ อนี = ให้ หมายความรวมถึงการออกตราสารหรื อเข้ าทําสัญญา ไม่ว่าในรู ปแบบใดทีมีความมุ่ง
หมายหรื อเนื =อหาสาระทีแท้ จริ ง (Substance) เข้ าลักษณะเป็ นการกู้ยืมเงิน

ส่วนที 2 หน้ า 13 - 3
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13.5

การก่ อภาระผูกพันแก่ ทรัพย์ สินของกองทรัสต์ CPNREIT

การก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทรัสต์ CPNREIT ให้ กระทําได้ เฉพาะกรณีทีจําเป็ นและเกียวข้ องกับการ
บริ หารจัดการทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ CPNREIT ดังต่อไปนี =
13.5.1 การก่อภาระผูกพันซึงเกียวเนืองกับการทําข้ อตกลงหลักทีกองทรัสต์ CPNREIT สามารถกระทําได้ ตาม
ข้ อ กํ าหนดของประกาศที ทจ. 49/2555 และกฎหมายอื นใดที เกี ยวข้ อง เช่ น การนํ าทรั พ ย์ สิน ของ
กองทรัสต์ CPNREIT ไปเป็ นหลักประกันการชําระเงินกู้ยืม
13.5.2 การก่อภาระผูกพันทีเป็ นเรื องปกติในทางพาณิชย์หรื อเป็ นเรื องปกติในการทําธุรกรรมประเภทนัน=

ส่วนที 2 หน้ า 13 - 4
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14.

นโยบายการจ่ ายผลประโยชน์ และข้ อจํากัด

การจ่ายประโยชน์ ตอบแทนของกองทรัสต์ CPNREIT จะถูกพิจารณาจากผลการดําเนินงานของกองทรัสต์ซึง
ขึ 8นอยูก่ บั ปั จจัยหลายประการ ดังนัน8 จึงมีความเสียงทีนักลงทุนจะไม่ได้ รับประโยชน์ตอบแทนตามทีได้ ประมาณการเอาไว้
หรื อกองทรัสต์ CPNREIT อาจไม่สามารถรักษาระดับการจ่ายประโยชน์ตอบแทน หรื อเพิมการจ่ายประโยชน์ตอบแทนได้
โดยนโยบายการจ่ายผลประโยชน์และข้ อจํากัดของกองทรัสต์ CPNREIT มีดงั นี 8
14.1

กองทรัสต์ CPNREIT มีนโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่าปี ละ 2 ครัง8 ยกเว้ น
ในปี 2560 ซึงผู้จดั การกองทรัสต์จะไม่มีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์

14.2

ในกรณี ทีกองทรัสต์ CPNREIT มีกําไรสุทธิ ในรอบระยะเวลาบัญชีใด ผู้จัดการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบ
แทนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 90 (เก้ าสิบ) ของกําไรสุทธิทีปรับปรุงแล้ วของรอบปี บัญชี
อนึง กําไรสุทธิทีปรับปรุงแล้ วตามข้ อนี 8ให้ หมายถึงกําไรทีปรับปรุงด้ วยรายการดังต่อไปนี 8
14.2.1 การหักกําไรทียังไม่เกิดขึ 8น (Unrealized Gain) จากการประเมินค่าหรื อการสอบทานการประเมินค่า
ทรัพย์ สินของกองทรั สต์ CPNREIT รวมทัง8 การปรับปรุ งด้ วยรายการอืนตามแนวทางของสํานักงาน
ก.ล.ต. เพือให้ สอดคล้ องกับสถานะเงินสดของกองทรัสต์ CPNREIT
14.2.2 การหักด้ วยรายการเงินสํารองเพือการชําระหนี 8เงินกู้ยืมหรื อภาระผูกพันจากการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์
CPNREIT ตามวงเงินทีได้ ระบุไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลและหนังสือชี 8ชวน หรื อแบบแสดงรายการ
ข้ อมูลประจําปี แล้ วแต่กรณี

14.3

ในกรณีทีกองทรัสต์ CPNREIT มีกําไรสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีใด ผู้จดั การกองทรัสต์อาจจ่ายประโยชน์ตอบ
แทนให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ จากกําไรสะสมดังกล่าวด้ วยก็ได้

14.4

ในกรณีทีกองทรัสต์ CPNREIT ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ผู้จดั การกองทรัสต์จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผ้ ถู ือ
หน่วยทรัสต์

14.5

ผู้จดั การกองทรัสต์จะดําเนินการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ภายใน 90 วัน นับแต่วนั สิ 8นรอบปี
บัญชีหรื อรอบระยะเวลาบัญชีทีมีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนนัน8 แล้ วแต่กรณี

14.6

ในกรณีทีผู้จดั การกองทรัสต์ไม่สามารถจ่ายประโยชน์ตอบแทนได้ ในระยะเวลาตามข้ อ 14.5 ผู้จดั การกองทรัสต์
จะแจ้ งผู้ถือหน่วยทรัสต์ทราบผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์

14.7

ผู้จัด การกองทรั ส ต์ จ ะจ่ า ยประโยชน์ ต อบแทนให้ แก่ ผ้ ู ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ต ามสัด ส่ว นการถื อ หน่ ว ยของผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์แต่ละราย ทังนี
8 8 ผู้จัดการกองทรัสต์ ขอสงวนสิทธิ ในการทีจะไม่จ่ายประโยชน์ ตอบแทนให้ แก่ผ้ ูถือ
หน่วยทรัสต์ ทีถื อ หน่วยทรัส ต์ เกิ นกว่าอัต ราหรื อไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ทีกํ าหนดในประกาศ ทจ.49/2555
เฉพาะในส่วนทีเกินหรื อไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว และให้ ประโยชน์ตอบแทนในส่วนทีไม่อาจจ่ายให้ แก่ผ้ ู
ถือหน่วยทรัสต์ดงั กล่าวตกเป็ นของผู้ถือหน่วยทรัสต์รายอืนตามสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์
ส่วนที 2 หน้ า 14 - 1
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14.8

ผู้จดั การกองทรัสต์จะประกาศการจ่ายประโยชน์ตอบแทน วันปิ ดสมุดทะเบียนและอัตราประโยชน์ตอบแทน โดย
การแจ้ งผู้ถือหน่วยทรัสต์ทีมีชืออยูใ่ นทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียน ผ่านระบบสารสนเทศของ
ตลาดหลักทรัพย์และจะแจ้ งให้ ทรัสตีทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
เงือนไขเพิมเติม
ในการพิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทน ถ้ าประโยชน์ตอบแทนทีจะประกาศจ่ายต่อหน่วยทรัสต์ระหว่างปี บัญชีหรื อ
รอบปี บัญชีใดมีมลู ค่าตํากว่าหรื อเท่ากับ 0.10 บาท ผู้จดั การกองทรัสต์สงวนสิทธิทีจะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนในครัง8
นัน8 และให้ ยกไปจ่ายประโยชน์ตอบแทนพร้ อมกันในงวดถัดไปตามวิธีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนทีกําหนดไว้
สําหรับหลักเกณฑ์ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทน ผู้จดั การกองทรัสต์จะดําเนินการให้ เป็ นไปตามทีระบุไว้ เว้ นแต่
กรณี ทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรื อหน่วยงานอืนใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได้ แก้ ไข
เปลียนแปลง เพิมเติม ประกาศ กําหนด สังการ เห็นชอบ และ/หรื อ ผ่อนผันเป็ นอย่างอืน ผู้จัดการกองทรัสต์จะ
ดําเนินการให้ เป็ นไปตามนัน8
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15.

ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของกองทุนรวม CPNRF

15.1

ฐานะทางการเงินของกองทุนรวม CPNRF
ณ วันที)
31 ธ.ค. 2557
(ตรวจสอบ)

ณ วันที)
31 ธ.ค. 2558
(ตรวจสอบ)

ณ วันที)
31 ธ.ค. 2559
(ตรวจสอบ)

ณ วันที)
30 มิ.ย. 2560
(สอบทาน)

29,919.94

31,790.00

32,309.00

32,402.00

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม

527.75

385.54

662.90

896.95

เงินสดและเงินฝากธนาคาร

303.55

431.15

464.64

236.49

ลูกหนี 5ค่าเช่าและบริการ

156.95

110.59

88.64

107.73

0.65

0.35

0.29

0.16

82.51

66.30

78.36

54.30

30,991.34

32,783.93

33,603.83

33,697.63

26.78

23.52

7.07

23.26

เงินมัดจํารับล่วงหน้ า

994.39

1,033.60

1,138.03

1,142.41

ค่าใช้ จา่ ยค้ างจ่าย

115.93

333.30

379.56

346.88

63.16

53.53

48.34

73.20

1,955.00

1,936.44

1,874.56

1,831.25

หนี 5สินอืน

145.88

161.33

163.66

176.24

รวมหนีส: ิน

3,301.14

3,541.72

3,611.22

3,593.24

สินทรัพย์สทุ ธิ

27,690.20

29,242.21

29,992.61

30,104.39

24,406.21

24,406.21

24,406.21

24,406.21

3,283.99

4,836.00

5,586.40

5,698.18

27,690.20

29,242.21

29,992.61

30,104.39

12.5154

13.2169

13.5561

13.6066

2,212,476,700

2,212,476,700

งบดุล
(หน่ วย: ล้ านบาท)
สินทรัพย์
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม

ดอกเบี 5ยค้ างรับ
สินทรัพย์อืน
รวมสินทรัพย์
หนีส: ิน
เจ้ าหนี 5อืน

รายได้ คา่ เช่ารับล่วงหน้ า
เงินกู้ยืมระยะยาว

สินทรัพย์สทุ ธิ:
ทุนทีได้ รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน
กําไรสะสม
สินทรัพย์สทุ ธิ
สินทรัพย์สทุ ธิตอ่ หน่วย (บาท)

จํานวนหน่ วยลงทุนที)จาํ หน่ ายแล้ วทัง: หมด
ณ วันสิน: ปี /งวด (หน่ วย)
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สินทรัพย์
ณ วัน ที 31 ธัน วาคม 2557, 2558, 2559 และวัน ที 30 มิ ถุน ายน 2560 กองทุน รวม CPNRF มี สิน ทรั พ ย์ รวม
จํานวน 30,991.34, 32,783.93, 33,603.83 และ 33,697.63 ล้ านบาท ตามลําดับ ซึงประกอบด้ วยรายการดังนี 5
• เงินลงทุนในสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์ ตามมูลค่ ายุติธรรม
ณ วันที 31 ธันวาคม 2557, 2558, 2559 และวันที 30 มิถนุ ายน 2560 กองทุนรวม CPNRF มีเงินลงทุนใน
สิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม จํานวน 29,919.94, 31,790.00, 32,309.00 และ 32,402.00
ล้ านบาท ตามลําดับ หรื อ คิดเป็ นร้ อยละ 96.54, 96.96, 96.15 และ 96.16 ของสินทรัพย์รวม ตามลําดับ โดยเงิน
ลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ประกอบไปด้ วยทังหมด
5
4 โครงการ ได้ แก่ โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม
2 โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ นเกล้ า และโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่
แอร์ พอร์ ต
• เงินลงทุนในหลักทรัพย์ ตามมูลค่ ายุติธรรม
กองทุนรวม CPNRF มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรมซึงประกอบด้ วยเงินลงทุนในกองทุนตรา
สารตลาดเงินและเงินฝากประจํา ณ วันที 31 ธันวาคม 2557, 2558, 2559 และวันที 30 มิถนุ ายน 2560 จํานวน
527.75, 385.54, 662.90 และ 896.95 ล้ านบาท ตามลําดับ ซึงคิดเป็ นร้ อยละ 1.70, 1.18, 1.97 และ 2.66 ของ
สินทรัพย์รวม ตามลําดับ
• เงินสดและเงินฝากธนาคาร
กองทุนรวม CPNRF มีเงินสดและเงินฝากธนาคารซึงประกอบด้ วยเงินฝากบัญชีออมทรัพย์และเงินฝาก
บัญชีกระแสรายวัน ณ วันที 31 ธันวาคม 2557, 2558 และ 2559 และวันที 30 มิถนุ ายน 2560 จํานวน 303.55,
431.15, 464.64 และ 236.49 ล้ านบาท ตามลําดับ ซึงคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 0.98, 1.32, 1.38 และ 0.70 ของ
สินทรัพย์รวม ตามลําดับ
• สินทรัพย์ อ) นื
สินทรัพย์อืนประกอบด้ วยลูกหนี 5ค่าเช่าและค่าบริ การ ดอกเบี 5ยค้ างรับและสินทรัพย์อืน จํานวนสินทรัพย์
อืน ณ วันที 31 ธันวาคม 2557, 2558 และ 2559 และวันที 30 มิถนุ ายน 2560 เท่ากับ 240.11, 177.24, 167.29
และ 162.19 ล้ านบาท ตามลําดับ โดยคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 0.77, 0.54, 0.50 และ 0.48 ของสินทรั พย์ รวม
ตามลําดับ
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หนีส: ิน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2557, 2558, 2559 และวันที 30 มิถนุ ายน 2560 กองทุนรวม CPNRF มีหนี 5สินรวมจํานวน
3,301.14, 3,541.72, 3,611.22 และ 3,593.24 ล้ านบาท ตามลําดับ ซึงประกอบด้ วยรายการดังนี 5
• เงินกู้ยมื ระยะยาว
เงินกู้ยืมระยะยาวเป็ นเงินกู้ยืมเพือใช้ ในการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ ซึงประกอบด้ วยเงินกู้ยืม
ระยะยาวแบบไม่มีสินทรัพย์คํ 5าประกันในปี 2552 ทีมีอตั ราดอกเบี 5ยลูกค้ ารายใหญ่ชนดี
ั 5 (MLR) ลบร้ อยละ 1.00
ถึง MLR ลบร้ อยละ 1.75 ต่อปี โดยมีระยะเวลาการกู้ยืม 12 ปี และเงินกู้ระยะยาวแบบไม่มีสนิ ทรัพย์คํ 5าประกันใน
ปี 2556 ทีมีอตั ราดอกเบี 5ย MLR ลบร้ อยละ 2.00 ถึง MLR ลบร้ อยละ 3.00 ต่อปี โดยมีระยะเวลาการกู้ยืม 12 ปี
ทัง5 นี 5 ณ วัน ที 31 ธัน วาคม 2557, 2558, 2559 และ 30 มิ ถุน ายน 2560 เงิ น กู้ ยื ม ระยะยาวมี จํ า นวน 1,955,
1,936.44, 1,874.56 และ 1,831.25 ล้ า นบาท ตามลํ าดับ คิ ด เป็ นสัด ส่วนร้ อยละ 59,22, 54.68, 51.91 และ
50.96 ของหนี 5สินรวม ตามลําดับ
• เงินมัดจํารับล่ วงหน้ า
เงินมัดจํารับล่วงหน้ าเป็ นเงินมัดจําทีเรี ยกเก็บจากผู้เช่าเพือเป็ นหลักประกันในกรณีทีกองทุนรวม CPNRF
ไม่สามารถเก็ บค่าเช่าได้ โดย ณ วันที 31 ธันวาคม 2557, 2558, 2559 และ 30 มิถุนายน 2560 เงินมัดจํารับ
ล่วงหน้ ามีจํานวน 994.39, 1,033.60, 1,138.03 และ 1,142.41 ล้ านบาท ตามลําดับ ซึงคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ
30.12, 29.18, 31.51 และ 31.79 ของหนี 5สินรวม ตามลําดับ
• หนีส: ินอื)น
หนี 5สินอืนประกอบด้ วยเจ้ าหนี 5อืน ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย รายได้ คา่ เช่ารับล่วงหน้ าและหนี 5สินอืน โดย ณ วันที 31
ธัน วาคม 2557, 2558, 2559 และ 30 มิ ถุน ายน 2560 หนี ส5 ิน อื นของกองทุน รวม CPNRF มี จํา นวน 351.75,
571.68, 598.63 และ 619.58 ล้ านบาท ตามลําดับ ซึงคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 10.66, 16.14, 16.58 และ 17.24
ของหนี 5สินรวม ตามลําดับ
สินทรัพย์ สุทธิ
ณ วันที 31 ธันวาคม 2557, 2558, 2559 และ 30 มิถนุ ายน 2560 กองทุนรวม CPNRF มีสินทรัพย์สทุ ธิ จํานวน
27,690.20, 29,242.21, 29,992.61 และ 30,104.39 ล้ านบาท ตามลําดับ โดยสินทรัพย์สทุ ธิประกอบด้ วยทุนทีได้ รับจากผู้
ถือหน่วยลงทุนและกําไรสะสม ทังนี
5 5 ระหว่างสิ 5นปี 2557- สิ 5นสุดวันที 30 มิถนุ ายน 2560 ทุนทีได้ รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนมี
จํานวนคงทีเท่ากับ 24,406.21 ล้ านบาท ในขณะทีกําไรสะสมเพิมขึ 5นจาก 3,283.99 ล้ านบาท เป็ น 5,698.18 ล้ านบาท ณ
วันที 30 มิถนุ ายน 2560
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15.2

ผลการดําเนินงานของกองทุนรวม CPNRF
ปี สิน: สุด
31 ธันวาคม
2557
(ตรวจสอบ)

ปี สิน: สุด
31 ธันวาคม
2558
(ตรวจสอบ)

ปี สิน: สุด
31 ธันวาคม
2559
(ตรวจสอบ)

3,185.14

3,037.59

3,425.15

1,675.73

1,696.38

ดอกเบี 5ยรับ

12.91

6.78

6.11

2.62

1.57

รายได้ อืน (1)

111.36

91.25

99.45

52.61

57.76

รวมรายได้

3,309.41

3,135.62

3,530.72

1,730.96

1,755.71

371.78

425.12

399.37

195.65

201.17

29.30

33.80

35.17

17.37

17.10

ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์

4.00

4.61

4.80

2.37

2.33

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

2.66

3.07

3.20

1.58

1.56

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ

0.65

0.59

0.62

0.31

0.34

ต้ นทุนเช่าและบริการ

121.17

123.87

119.57

58.12

66.24

ค่าใช้ จา่ ยในการบริหาร

39.95

49.48

64.80

36.56

34.50

0.08

0.04

0.04

0.02

0.02

56.26

73.25

72.36

36.08

35.18

625.85

713.83

699.94

348.06

358.44

2,683.56

2,421.79

2,830.78

1,382.90

1,397.27

2.48

(4.84)

(3.71)

(0.74)

0.61

รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิทียังไม่เกิดขึ 5น
จากเงินลงทุน

524.87

1,563.48

335.59

244.11

10.41

รวมรายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงิน
ลงทุน

527.35

1,558.64

331.88

243.37

11.02

งบกําไรขาดทุน
(หน่ วย: ล้ านบาท)

งวด 6 เดือน
งวด 6 เดือน
สิน: สุด 30
สิน: สุด 30
มิถุนายน 2559 มิถุนายน 2560
(สอบทาน)
(สอบทาน)

รายได้ จากการลงทุน
รายได้ คา่ เช่าและค่าบริการ

ค่ าใช้ จ่าย
ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์
ค่าธรรมเนียมการจัดการ

ค่าใช้ จา่ ยอืน
ต้ นทุนทางการเงิน

รวมค่ าใช้ จ่าย
รายได้ จากการลงทุนสุทธิ
รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงิน
ลงทุน
รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิทีเกิดขึ 5นจากเงิน
ลงทุน

การเพิ)มขึน: ในสินทรัพย์ สุทธิจากการ
3,210.91
3,980.43
3,162.66
1,626.28
ดําเนินงาน
หมายเหตุ:
(1)
ได้ แก่ รายได้ จากค่าเบี 5ยประกันและภาษีโรงเรือนทีเรียกเก็บจากผู้เช่า และรายได้ อืนทีเกียวกับทรัพย์สิน

ส่วนที 2 หน้ า 15 - 4

1,408.28

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
รายได้
สําหรับปี 2557, 2558 และ 2559 กองทุนรวม CPNRF มีรายได้ รวมจํานวน 3,309.41, 3,135.62 และ 3,530.72
ล้ านบาท ตามลําดับ โดยในปี 2559 รายได้ รวมประกอบด้ วยรายได้ คา่ เช่าและค่าบริ การ (คิดเป็ นร้ อยละ 97.00 ของรายได้
รวม) ดอกเบี 5ยรับ (คิดเป็ นร้ อยละ 0.17 ของรายได้ รวม) และรายได้ อืน (คิดเป็ นร้ อยละ 2.83 ของรายได้ รวม) ในปี 2558
รายได้ รวมลดลงจากปี 2557 เป็ นจํานวน 173.79 ล้ านบาท ซึงมีสาเหตุหลักจากการทีรายได้ คา่ เช่าและค่าบริ การลดลงจาก
3,185.14 ล้ านบาท ในปี 2557 เหลือ 3,037.59 ล้ านบาท ในปี 2558 เนืองจากศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ปิ นเกล้ า ได้
ทยอยปิ ดปรับปรุ งตังแต่
5 เดือนมีนาคม 2558 ซึงส่งผลให้ อตั ราการเช่าพื 5นทีและรายได้ ค่าเช่าและค่าบริ การลดลง ทังนี
5 5 การ
ปรับปรุงศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ปิ นเกล้ า ได้ แล้ วเสร็ จในเดือนพฤษภาคม 2559 ส่งผลให้ รายได้ รวมในปี 2559 เพิมขึ 5น
395.10 ล้ านบาท เป็ น 3,530.72 ล้ านบาท อันเป็ นผลจากอัตราการเช่าพื 5นทีและรายได้ คา่ เช่าและค่าบริ การทีเพิมขึ 5น
สําหรับช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560 รายได้ รวมของกองทุนรวม CPNRF เท่ากับ 1,755.71 ล้ านบาท เพิมขึ 5นจาก
ช่วงเดียวกันของปี ก่อนหน้ า ซึงกองทุนรวม CPNRF มีรายได้ รวมทัง5 สิ 5น 1,730.96 ล้ านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากการ
เพิมขึ 5นของรายได้ ค่าเช่าและค่าบริ การ จากจํานวน 1,675.73 ในงวด 6 เดือนแรกของปั 2559 เป็ น 1,696.38 ล้ านบาท ใน
งวด 6 เดือนแรกของปี 2560
ต้ นทุนและค่ าใช้ จ่าย
ในปี 2557, 2558 และ 2559 กองทุ น รวม CPNRF มี ค่ า ใช้ จ่ า ยรวม 625.85, 713.83 และ 699.94 ล้ า นบาท
ตามลําดับ ซึงค่าใช้ จ่ายรวมในปี 2559 ประกอบด้ วยค่าธรรมเนียมบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ (คิดเป็ นร้ อยละ 57.06 ของ
ค่าใช้ จ่ายรวม) ต้ นทุนค่าเช่าและค่าบริ การ (คิดเป็ นร้ อยละ 17.08 ของค่าใช้ จ่ายรวม) ต้ นทุนทางการเงิน (คิดเป็ นร้ อยละ
10.34 ของค่าใช้ จ่ายรวม) ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร (คิดเป็ นร้ อยละ 9.26 ของค่าใช้ จ่ายรวม) และค่าใช้ จ่ายอืนๆ (คิดเป็ น
ร้ อยละ 6.26 ของค่าใช้ จ่ายรวม) ในปี 2558 ค่าใช้ จ่ายรวมเพิมขึ 5น 87.98 ล้ านบาท (คิดเป็ นร้ อยละ 14.06) จากปี ก่อนหน้ า
เป็ น 713.83 ล้ านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากค่าธรรมเนียมบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ทีเพิมขึ 5น เนืองจากค่าธรรมเนียมในการ
จัดหาผู้เช่าทีเพิมขึ 5นจากสัญญาต่ออายุและสัญญาใหม่ และการเพิมขึ 5นของต้ นทุนทางการเงิน อย่างไรก็ตาม ในปี 2559
ค่าใช้ จ่ายของกองทุนรวม CPNRF ลดลง 13.89 ล้ านบาท (หรื อลดลงร้ อยละ 1.95) จากปี ก่อนหน้ าเป็ น 699.94 ล้ านบาท
โดยสาเหตุหลักทีทําให้ คา่ ใช้ จา่ ยรวมลดลงมาจากการลดลงของค่าธรรมเนียมบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ อันเป็ นผลมาจากการ
ลดลงของค่าธรรมเนียมในการจัดหาผู้เช่า
สําหรับช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560 ค่าใช้ จ่ายรวมมีจํานวน 358.44 ล้ านบาท เพิมขึ 5น 10.38 ล้ านบาท จากช่วง
เดียวกันของปี ก่อนหน้ า โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิมขึ 5นของค่าธรรมเนียมบริ หารอสังหาริ มทรัพย์และต้ นทุนค่าเช่าและ
ค่าบริ การ ตามรายได้ ค่าเช่าและค่าบริ การทีเพิมขึ 5น ซึงค่าใช้ จ่ายทังสองส่
5
วนดังกล่าวคิดเป็ นร้ อยละ 56.12 และ 18.48 ของ
ค่าใช้ จ่ายรวมสําหรับช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560

ส่วนที 2 หน้ า 15 - 5

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
รายได้ จากการลงทุนสุทธิ
ในปี 2557, 2558 และ 2559 กองทุนรวม CPNRF มีรายได้ จากการลงทุนสุทธิ จํานวน 2,683.56, 2,421.79 และ
2,830.78 ล้ านบาท ตามลําดับ ซึงลดลงร้ อยละ 9.75 ในปี 2558 และเพิมขึ 5นร้ อยละ 16.89 ในปี 2559 โดยความผันผวน
ของรายได้ จ ากการลงทุน สุท ธิ ใ นปี 2557-2559 มี ส าเหตุจ ากการเปลียนแปลงของรายได้ ค่า เช่ า และค่ า บริ ก ารและ
ค่าธรรมเนียมบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ สําหรับในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560 กองทุนรวม CPNRF มีรายได้ จากการลงทุน
สุทธิจํานวน 1,397.27 ล้ านบาท เพิมขึ 5นจํานวน 14.37 ล้ านบาท จากช่วงเดียวกันของปี ก่อนหน้ า โดยมีสาเหตุหลักจากการ
ปรับตัวเพิมขึ 5นของรายได้ คา่ เช่าและค่าบริ การ
15.3

การวิเคราะห์ กระแสเงินสด
งบกระแสเงินสด
(หน่ วย: ล้ านบาท)

ปี สิน: สุด
ปี สิน: สุด
ปี สิน: สุด งวด 6 เดือน งวด 6 เดือน
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม สิน: สุด 30
สิน: สุด 30
2557
2558
2559
มิถุนายน 2559 มิถุนายน 2560
(ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (สอบทาน)
(สอบทาน)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
การเพิมขึ 5นในสินทรัพย์สทุ ธิจากการดําเนินงาน

3,210.91

3,980.43

3,162.66

1,626.28

1,408.28

การซื 5อเงินลงทุนในหลักทรัพย์

(2,856.00)

(1,725.00)

(2,827.70)

(1,469.20)

(895.60)

การขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์

2,978.00

1,870.00

2,555.00

1,135.00

666.00

(10,867.77)

(314.62)

(191.88)

(46.69)

(86.67)

4.14

0.42

0.10

0.05

0.23

ลูกหนี 5ค่าเช่าและบริการลดลง (เพิมขึ 5น)

18.43

46.36

21.95

(24.67)

(19.10)

ดอกเบี 5ยค้ างรับลดลง (เพิมขึ 5น)

(0.53)

0.29

0.07

(0.08)

0.14

สินทรัพย์อืนลดลง (เพิมขึ 5น)

(8.35)

16.21

(12.06)

3.83

24.06

เจ้ าหนี 5อืน (ลดลง) เพิมขึ 5น

14.90

(3.26)

(16.45)

(9.83)

16.19

192.48

39.21

104.43

66.99

4.39

28.36

217.37

46.26

(74.97)

(32.68)

(21.14)

(9.63)

(5.19)

12.24

24.86

9.32

15.45

2.33

(2.18)

12.58

(2.48)

4.84

3.71

0.74

(0.61)

รายการ (กําไร) ขาดทุนสุทธิทียังไม่เกิดขึ 5นจากเงิน
ลงทุน

(524.87)

(1,563.48)

(335.59)

(244.11)

(10.41)

เงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน

(7,824.60)

2,574.58

2,507.63

973.38

1,111.67

ปรับกระทบรายการเพิมขึ 5นในสินทรัพย์สทุ ธิจากการ
ดําเนินงานให้ เป็ นเงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน)
กิจกรรมดําเนินงาน:

การซื 5อเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
การจําหน่ายเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์

เงินมัดจํารับล่วงหน้ าเพิมขึ 5น (ลดลง)
ค่าใช้ จา่ ยค้ างจ่ายเพิมขึ 5น (ลดลง)
รายได้ คา่ เช่ารับล่วงหน้ าเพิมขึ 5น (ลดลง)
หนี 5สินอืนเพิมขึ 5น (ลดลง)
รายการ (กําไร) ขาดทุนสุทธิทีเกิดขึ 5น จากเงินลงทุน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

ส่วนที 2 หน้ า 15 - 6

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท

งบกระแสเงินสด
(หน่ วย: ล้ านบาท)
เงินสดรับจากการกู้ยืม

ปี สิน: สุด
ปี สิน: สุด
ปี สิน: สุด งวด 6 เดือน งวด 6 เดือน
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม สิน: สุด 30
สิน: สุด 30
2557
2558
2559
มิถุนายน 2559 มิถุนายน 2560
(ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (สอบทาน)
(สอบทาน)
1,650.00

-

-

(35.00)

(18.56)

(61.88)

8,642.25

-

-

(2,480.43)

(2,428.41)

7,776.82

เงินสดและเงินฝากธนาคารเพิ)มขึน: (ลดลง) สุทธิ

จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว

(18.56)

(43.31)

(2,412.26)

(1,126.82)

(1,296.51)

(2,446.97)

(2,474.14)

(1,145.38)

(1,339.82)

(47.78)

127.61

33.49

(172.00)

(228.15)

เงินสดและเงินฝากธนาคารต้ นปี

351.33

303.55

431.16

431.15

464.64

เงินสดและเงินฝากธนาคารปลายปี

303.55

431.16

464.65

259.15

236.49

ทุนทีได้ รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนเพิมขึ 5น
การแบ่งปั นส่วนทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน

เงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
ในปี 2557 กองทุนรวม CPNRF มีกระแสเงินสดสุทธิทีใช้ ไปในกิ จกรรมดําเนินงานจํานวน 7,824.60 ล้ านบาท
โดยมีสาเหตุหลักจากการเข้ าลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต และการ
ลงทุนในหลักทรัพย์จํานวน 10,867.77 และ 2,856 ล้ านบาท ตามลําดับ อย่างไรก็ตาม ในปี 2558, 2559 และในงวด 6
เดือนแรกของปี 2560 กองทุนรวม CPNRF มีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 2,574.58, 2,507.63 และ
1,111.67 ล้ านบาท ตามลําดับ โดยมีสาเหตุหลักจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ จํานวน 1,870.00, 2,555.00 และ
666.00 ล้ านบาท ในปี 2558, 2559 และในงวด 6 เดือนแรกของปี 2560 ตามลําดับ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ในปี 2557 กองทุนรวม CPNRF มีกระแสเงินสดสุทธิทีได้ มาจากกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 7,776.82 ล้ านบาท
โดยมีสาเหตุหลักจากทุนทีได้ รับเพิมเติมจากผู้ถือหน่วยลงทุนจํ านวน 8,642.25 ล้ านบาท และเงินสดรับจากการกู้ยืม
จํานวน 1,650 ล้ านบาท ซึงทัง5 หมดนํามาใช้ ในการลงทุนในสิท ธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ ของโครงการเซ็นทรัลพลาซา
เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต อย่างไรก็ตาม ในปี 2558, 2559 และในงวด 6 เดือนแรกของปี 2560 กองทุนรวม CPNRF มีกระแส
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงินทังสิ
5 5น 2,446.97, 2,474.14 และ 1,339.82 ล้ านบาท ตามลําดับ ซึงมีสาเหตุหลักจาก
การแบ่งปั นส่วนทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนจํานวน 2,428.41, 2,412.26 และ 1,296.51 ล้ านบาท ตามลําดับ
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15.4

งบเสมือนของกองทรัสต์ CPNREIT สําหรับปี สิน: สุด ณ วันที) 31 ธันวาคม 2559

งบการเงินของกองทรัสต์ CPNREIT เสมือนกองทุนรวม CPNRF ได้ แปลงสภาพเป็ นกองทรัสต์ CPNREIT ตังแต่
5
วันที 1 มกราคม 2559 และยังไม่ได้ มีการลงทุนในทรัพย์สินทีจะลงทุนเพิมเติมครัง5 ที 1 โดยเป็ นข้ อมูลทางการเงินเสมือน
สําหรับปี สิ 5นสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 (ตังแต่
5 วนั ที 1 มกราคม 2559 สิ 5นสุดวันที 31 ธันวาคม 2559) มีรายละเอียด
ดังนี 5
ณ วันที) 31 ธันวาคม 2559
งบตรวจสอบของ
กองทุนรวม
CPNRF

รายการปรับปรุ ง

งบเสมือนของ
กองทรั สต์ CPNREIT
ในกรณีไม่มีการลงทุนใน
ทรัพย์สินทีจะลงทุน
เพิมเติ มครังที

32,309.00

-

32,309.00

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม

662.90

-

662.90

เงินสดและเงินฝากธนาคาร

464.64

(138.56)

326.08

88.64

-

88.64

0.29

-

0.29

78.36

-

78.36

33,603.83

(138.56)

33,465.27

7.07

-

7.07

1,138.03

-

1,138.03

379.56

-

379.56

48.34

-

48.34

1,874.56

61.88

1,936.44

หนี 5สินอืน

163.66

-

163.66

รวมหนีส: ิน

3,611.22

61.88

3,673.09

29,992.61

(200.44)

29,792.18

24,406.21

4,836.01

29,242.22

5,586.40

(5,036.44)

549.96

29,992.61

(200.44)

29,792.18

13.5561

(0.0906)

13.4655

2,212,476,700

2,212,476,700

2,212,476,700

งบดุล
(หน่ วย: ล้ านบาท)

เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม

ลูกหนี 5ค่าเช่าและบริการ
ดอกเบี 5ยค้ างรับ
สินทรัพย์อืน

รวมสินทรัพย์
หนีส: ิน
เจ้ าหนี 5อืน
เงินมัดจํารับล่วงหน้ า
ค่าใช้ จา่ ยค้ างจ่าย
รายได้ คา่ เช่ารับล่วงหน้ า

เงินกู้ยืมระยะยาว

สินทรัพย์ สุทธิ
สินทรัพย์ สุทธิ:
ทุนทีได้ รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน
กําไรสะสม

สินทรัพย์ สุทธิ
สินทรัพย์สทุ ธิตอ่ หน่วย (บาท)
จํานวนหน่วยลงทุน/หน่วยทรัสต์ทีจําหน่ายแล้ วทังหมด
5
(หน่วย)
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ปี สิน: สุด 31 ธันวาคม 2559
รายการปรับปรุ ง

งบเสมือนของ
กองทรั สต์ CPNREIT
(ในกรณีไม่มีการลงทุนใน
ทรัพย์สินทีจะลงทุน
เพิมเติ มครังที 1)

3,425.15

-

3,425.15

ดอกเบี 5ยรับ

6.11

-

6.11

รายได้ อืน (1)

99.45

-

99.45

รวมรายได้

3,530.72

-

3,530.72

ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์

399.37

-

399.37

ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนรวม

35.17

(35.17)

-

-

92.03

92.03

4.80

(4.80)

-

-

30.12

30.12

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

3.20

1.80

5.00

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ

0.62

-

0.62

ต้ นทุนเช่าและบริการ

119.57

-

119.57

ค่าใช้ จา่ ยในการบริหาร

64.80

-

64.80

0.04

2.70

2.74

72.36

(20.47)

51.90

699.94

66.22

766.16

2,830.78

(66.22)

2,764.56

รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิทีเกิดขึ 5นจากเงินลงทุน

(3.71)

-

(3.71)

รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิทียังไม่เกิดขึ 5นจากเงินลงทุน

335.59

(1.40)

334.19

รวมรายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน

331.88

(1.40)

330.48

การเพิ)มขึน: ในสินทรัพย์ สุทธิจากการดําเนินงาน
3,162.66
(67.62)
หมายเหตุ:
(1)
ได้ แก่ รายได้ จากค่าเบี 5ยประกันและภาษีโรงเรือนทีเรียกเก็บจากผู้เช่า และรายได้ อืนทีเกียวกับทรัพย์สิน

3,095.04

งบกําไรขาดทุน
(หน่ วย: ล้ านบาท)

งบตรวจสอบของ
กองทุนรวม
CPNRF

รายได้ จากการลงทุน
รายได้ คา่ เช่าและค่าบริการ

ค่ าใช้ จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทรัสต์
ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมทรัสตี

ค่าใช้ จา่ ยอืน
ต้ นทุนทางการเงิน
รวมค่ าใช้ จ่าย
รายได้ จากการลงทุนสุทธิ
รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
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สรุ ปสมมติฐานที)สาํ คัญในการจัดทําข้ อมูลทางการเงินเสมือน
สมมติฐานในการจัดทําข้ อมูลทางการเงินเสมือนของกองทรัสต์ CPNREIT สําหรับปี สิ 5นสุดวันที 31 ธันวาคม
2559 มีดงั ต่อไปนี 5
(ก)

ข้ อ มู ล ทางการเงิ น เสมื อ นจัด ทํ า ขึ น5 โดยถื อ เสมื อ นว่ า กองทุ น รวม CPNRF มี ก ารแปลงสภาพจาก
กองทุน รวม CPNRF เป็ นกองทรั ส ต์ CPNREIT ตัง5 แต่ วัน ที 1 มกราคม 2559 และไม่ มี ก ารลงทุ น ใน
สินทรัพย์เพิมเติม กล่าวคือไม่มีการลงทุนในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช และ โรงแรมฮิลตัน
พัทยา ภายใต้ สมมติฐานว่า ณ วันที 1 มกราคม 2559 กองทรัสต์ CPNREIT ได้ ออกหน่วยทรัสต์ ให้ แก่
กองทุนรวม CPNRF เพือชําระค่าตอบแทนการรับโอนทรัพย์สนิ และภาระหนี 5สินของกองทุนรวม CPNRF
จํานวน 2,212,476,700 หน่วย มูลค่าทีตราไว้ หน่วยละ 13.2169 บาท ซึงเท่ากับมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิของ
กองทุนรวม CPNRF ณ วันเดียวกัน

(ข)

ข้ อมูลทางการเงินเสมือนจัดทําขึ 5นโดยถือเสมือนว่าจํานวนหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ CPNREIT ภายหลัง
การแปลงสภาพมี จํ า นวนเท่ า กั บ หน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวม CPNRF ตามอัต ราการสับ เปลี ยน
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ CPNREIT กับหน่วยลงทุนของกองทุนรวม CPNRF (Swap Ratio) เท่ากับ 1
ต่อ 1

(ค)

ข้ อมูลทางการเงินเสมือนจัดทําขึ 5นโดยถือเสมือนว่า ณ วันที ] มกราคม 2559 กองทุนรวม CPNRF ได้ มี
การโอนทรัพย์สิน ไปยังกองทรัสต์ CPNREIT โดยได้ รับยกเว้ นภาษี มูลค่าเพิมและอากรแสตมป์ รวมถึง
ได้ รับการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิการเช่าเป็ นอัตราร้ อยละ 0.01 ของมูลค่าสิทธิการ
เช่า แต่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อสัญญา
ทังนี
5 5 ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิการเช่าทีกองทรัสต์ CPNREIT เป็ นผู้รับผิดชอบมีจํานวนเงิน 1.4
ล้ านบาท ซึงบันทึกเป็ นต้ นทุนของเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ และส่งผลให้ กําไรสุทธิทียังไม่
เกิดขึ 5นจากเงินลงทุนภายหลังจากการวัดมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ 5นปี ลดลงด้ วยจํานวนทีเท่ากัน

(ง)

ข้ อมูลทางการเงินเสมือนจัดทําขึ 5นโดยถือเสมือนว่าภายหลังการแปลงสภาพ กองทรัสต์ CPNREIT ได้ มี
การเข้ าทําสัญญาแต่งตังผู
5 ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ฉบับใหม่กบั CPN ในวันแปลงสภาพ โดยเงือนไขและ
ข้ อกําหนดเป็ นไปตามทีกองทุนรวม CPNRF ได้ ตกลงไว้ เดิม

(จ)

ข้ อมูลทางการเงิน เสมือนจัดทําขึน5 โดยถื อเสมือนว่าผู้จัดการกองทรัสต์ มีสิทธิ ได้ รับค่าธรรมเนียมการ
จัดการกองทรัสต์ในอัตราไม่เกินร้ อยละ 1.0 ต่อปี (ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิม ภาษี ธุรกิจเฉพาะ หรื อภาษี อืนใด
ในทํานองเดียวกัน) ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของกองทรัสต์ CPNREIT ทังนี
5 5 ภายหลังจากการแปลงสภาพ
กองทุนรวม CPNRF เป็ นกองทรัสต์ CPNREIT จะไม่มีผ้ ูจดั การกองทุนรวม ดังนันจึ
5 งไม่มีค่าธรรมเนียม
การจัดการกองทุนรวม
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(ฉ)

ข้ อ มูล ทางการเงิ น เสมื อ นจัด ทํ า ขึน5 โดยถื อ เสมื อ นว่า ทรั สตี มี สิ ท ธิ ได้ รั บ ค่ า ธรรมเนี ย มทรั ส ตี ในอัต รา
ไม่เกินร้ อยละ 1.0 ต่อปี (ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิม ภาษี ธุรกิจเฉพาะ หรื อภาษี อืนใดในทํานองเดียวกัน) ของ
มูลค่าสินทรัพย์รวมของกองทรัสต์ CPNREIT ทังนี
5 5 ภายหลังจากการแปลงสภาพกองทุนรวม CPNRF เป็ น
กองทรัสต์ CPNREIT จะไม่มีผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ ดังนันจึ
5 งไม่มีคา่ ธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์

(ช)

ข้ อ มูล ทางการเงิ น เสมื อ นจัด ทํ า ขึน5 โดยถื อ เสมื อ นว่า ค่ า ธรรมเนี ย มนายทะเบี ย นคิ ด ในอัต ราตามที
นายทะเบียนหน่วยทรัสต์กําหนด

(ซ)

ข้ อมูลทางการเงินเสมือนจัดทําขึ 5นโดยถือเสมือนว่ากองทรัสต์ CPNREIT มีค่าใช้ จ่ายอืนซึงเกิดจากการ
จัดประชุมสามัญประจําปี ผู้ถือหน่วยเพิมขึ 5นเป็ นจํานวนเงิน 2.7 ล้ านบาท

(ฌ) ข้ อมูลทางการเงินเสมือนจัดทําขึ 5นโดยถือเสมือนว่ากองทรัสต์ CPNREIT มีการดําเนินการกู้ยืมเงินจาก
ธนาคารพาณิชย์ และ/หรื อสถาบันการเงินจํานวนเงิน 1,936.4 ล้ านบาท เพือใช้ ทดแทนวงเงินกู้เดิมของ
กองทุน รวม CPNRF ที กองทรั สต์ CPNREIT ได้ รับ โอนมา ทัง5 นีเ5 งิน กู้ยืม ทีได้ รับ ทดแทนวงเงิ นกู้เดิม มี
ระยะเวลาปลอดเงินต้ น 2 ปี กําหนดระยะเวลาชําระเงินกู้ 2 ปี และอัตราดอกเบี 5ยไม่เกินร้ อยละ 3.5 ต่อปี
(ญ) เมือเปรี ยบเทียบค่าใช้ จ่ายของข้ อมูลทางการเงินเสมือนกับค่าใช้ จ่ายตามงบการเงินทีตรวจสอบแล้ วโดย
ผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม CPNRF สําหรับปี สิ 5นสุดวันที 31 ธันวาคม 2559 ข้ อมูลทางการเงินเสมือน
จัด ทํ า ขึน5 โดยถื อ เสมื อ นว่า นอกเหนื อ จากค่ า ธรรมเนี ย มการจัด การกองทรั ส ต์ ค่ า ธรรมเนี ย มทรั ส ตี
ค่ า ธรรมเนี ย มนายทะเบี ย น และค่ า ใช้ จ่ า ยอื น ตามที ได้ ก ล่า วมาข้ า งต้ น ค่ า ใช้ จ่ า ยของกองทรั ส ต์
CPNREIT ไม่มีความแตกต่างจากค่าใช้ จ่ายของกองทุนรวม CPNRF โดยเฉพาะอย่างยิงในเรื องของการ
ขอคื นภาษี มูลค่าเพิ ม ซึงกองทรัส ต์ CPNREIT มี สิท ธิ ขอคืน ภาษี มูล ค่าเพิ ม อย่างไรก็ ตามข้ อ มูล ทาง
การเงินเสมือนจัดทําขึ 5นโดยถือเสมือนว่าภาษี มูลค่าเพิมเป็ นค่าใช้ จ่ายโดยไม่มีการขอคืนเช่นเดียวกับ
กองทุนรวม CPNRF
(ฎ)

ข้ อมูลทางการเงินเสมือนจัดทําขึ 5นโดยถือเสมือนว่าในปี 2559 กองทรัสต์ CPNREIT มีการจ่ายประโยชน์
ตอบแทนจํานวนเงิน 2,545.1 ล้ านบาท ซึงประกอบด้ วยการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของ 2 ช่วงเวลาดังนี 5
1. วันที 23 กุมภาพันธ์ 2559 กองทรัสต์ CPNREIT มีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนเป็ นจํานวนเงิน 510.0
ล้ านบาท ตามการจ่ายเงินปั นผลจริ งของกองทุนรวม CPNRF ณ วันดังกล่าว โดยเป็ นการจ่ายเงินปั น
ผลจากผลการดําเนินงานตังแต่
5 วนั ที 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2558 ซึงเป็ นช่วงเวลา
ก่อนการแปลงสภาพเป็ นกองทรัสต์ CPNREIT
2. ในช่วงวันที 1 เมษายน 2559 ถึง วันที 31 ธันวาคม 2559 กองทรัสต์ CPNREIT มีการจ่ายประโยชน์
ตอบแทนเป็ นจํานวนเงิน 2,035.1 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 98.7 ของรายได้ จากการลงทุน
สุทธิ จากผลการดําเนินงานตังแต่
5 วนั ที 1 มกราคม 2559 ถึง วันที 30 กันยายน 2559 ซึงเป็ นช่วงเวลา
หลังการแปลงสภาพเป็ นกองทรัสต์ CPNREIT

ส่วนที 2 หน้ า 15 - 11
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16.

นโยบายการลงทุนในอนาคต

กองทรัสต์ CPNREIT อาจลงทุนในทรัพย์สนิ หลักอืนเพิมเติม นอกจากทรัพย์สนิ ทีโอนมาจากกองทุนรวม CPNRF
และทรั พ ย์ สิ น ที จะลงทุน เพิ มเติ ม ครั ง/ ที 1 โดยกองทรั ส ต์ CPNREIT จะลงทุน ในอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ แ ละสิ ท ธิ ก ารเช่ า
อสังหาริ มทรัพย์ รวมทังสิ
/ ทธิ การเช่าช่วงอสังหาริ มทรัพย์ทีมีคณ
ุ ภาพสูง โดยมุ่งเน้ นการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ประเภท
ศูนย์การค้ า รวมทังการลงทุ
/
นในอสังหาริ มทรัพย์ประเภทอืน ๆ ทีมีความเกียวข้ องหรื อส่งเสริ มประโยชน์กบั อสังหาริ มทรัพย์
ประเภทศูนย์การค้ า อาทิ ทรัพย์สินเพือการพาณิชย์ อาคารสํานักงาน โรงแรมและเซอร์ วิสอะพาร์ ตเมนต์ เป็ นต้ น เพือเป็ น
ทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ CPNREIT โดยการซื /อ และ/หรื อ เช่า และ/หรื อ เช่าช่วง และ/หรื อ รับโอนสิทธิการเช่า และ/
หรื อ สิทธิการเช่าช่วงทรัพย์สนิ หลัก และโดยมุง่ เน้ นการจัดหาผลประโยชน์ในรูปของรายได้ คา่ เช่าและค่าบริ การ หรื อรายได้
อืนใดในทํานองเดียวกัน ตลอดจนทําการปรับปรุ ง เปลียนแปลง พัฒนาศักยภาพ และ/หรื อ จําหน่ายทรัพย์สนิ ต่าง ๆ เพือ
มุง่ ก่อให้ เกิดรายได้ และผลตอบแทนแก่กองทรัสต์ CPNREIT เพือประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ อย่างต่อเนืองในระยะยาว
อีกทังกองทรั
/
สต์ CPNREIT มีจุดมุ่งหมายทีจะลงทุนในทรัพย์สินเพิมเติม เพือการเติบโตอย่างต่อเนืองของฐานรายได้ ของ
กองทรัสต์ CPNREIT และเป็ นการกระจายความเสียงผ่านการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์หลายแห่งในทําเลทีแตกต่างกัน
รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินอืน และ/หรื อ หลักทรัพย์อืน และ/หรื อ การหาดอกผลโดยวิธีอืนใด ตามทีกฎหมายหลักทรัพย์
และ/หรื อ กฎหมายอืนใดทีเกียวข้ องกําหนด
ทังนี
/ / ในการลงทุนในทรัพย์สินหลักเพิมเติมในอนาคต รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินอืน ผู้จัดการกองทรัสต์จะ
ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดทีเกียวข้ อง

ส่วนที 2 หน้ า 16 - 1
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17.

ข้ อมูลอืนทีเกียวข้ อง
-ไม่มี-

ส่วนที 2 หน้ า 17 - 1
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ส่ วนที 3
ข้ อมูลเกียวกับการเสนอขายหน่ วยทรัสต์
1.

รายละเอียดของหน่ วยทรัสต์ ทเสนอขาย
ี

1.1

ลักษณะสําคัญของหลักทรัพย์ ทีเสนอขาย

ผู้เสนอขายหน่ วยทรัสต์

บริ ษัท ซีพีเอ็น รี ท แมเนจเมนท์ จํากัด (“ซีพีเอ็น รี ท แมเนจเมนท์”)

ประเภทหลักทรัพย์ ทีเสนอขาย ใบทรัสต์ทีแสดงสิทธิของผู้ถือในฐานะผู้รับประโยชน์ในทรัสต์ (หน่วยทรัสต์)

ประเภทการลงทุน

การออกและเสนอขายหน่ วยทรั ส ต์ ให้ แ ก่ ก องทุน รวม CPNRF เพื อแลกเปลี ยนกับ
ทรัพย์สนิ และภาระของกองทุนรวม CPNRF โดยสรุปมีรายละเอียดดังนี :
ทรัพย์ สินของกองทุนรวม CPNRF
โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2
(1) สิทธิการเช่าช่วงทีดิน 20 ปี คงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ 8 ปี
(2) สิทธิ การเช่าอาคารศูนย์ การค้ าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 (บางส่วน) ซึงเป็ น
อาคาร 5 ชัน: และชัน: ใต้ ดิน 1 ชัน: พร้ อมอาคารจอดรถ (บางส่วน) จากบริ ษั ท
เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จํากัด ซึงเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิD เป็ นระยะเวลา 20 ปี
คงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ 8 ปี
(3) สิทธิ การเช่า 20 ปี คงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ 8 ปี สําหรับงานระบบ
สาธารณูปโภค ระบบบําบัดนํ :าเสียและสิงอํานวยความสะดวกต่าง ๆ
(4) กรรมสิทธิDในสังหาริ มทรัพย์ทีเกียวเนืองกับโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2
โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3
(1) สิทธิการเช่าทีดิน 30 ปี คงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ 18 ปี (สัญญาสิ :นสุด
วันที 15 สิงหาคม 2578) โดยกองทุนรวม CPNRF มีสทิ ธิทีจะต่ออายุสญ
ั ญาเช่า
ได้ อีก 2 คราว ๆ ละ 30 ปี จากบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 จํากัด ซึงเป็ น
เจ้ าของกรรมสิทธิD
(2) สิทธิ การเช่าอาคารศูนย์ การค้ าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 (บางส่วน) ซึงเป็ น
อาคาร 8 ชัน: และชันใต้
: ดิน 3 ชัน: ซึงปั จจุบนั ใช้ ประโยชน์เป็ นอาคารศูนย์การค้ า
พื :นทีจอดรถและพื :นทีบริ การ (บางส่วน) จากบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3
จํากัด ซึงเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิD เป็ นระยะเวลา 30 ปี คงเหลือระยะเวลาการเช่า
ประมาณ 18 ปี (สัญ ญาสิ น: สุ ด วัน ที 15 สิ ง หาคม 2578) โดยกองทุ น รวม
CPNRF มีสทิ ธิจะต่ออายุสญ
ั ญาเช่าได้ อีก 2 คราว ๆ ละ 30 ปี

ส่วนที 3 หน้ า 1
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(3) กรรมสิทธิD (โดยการซื :อและ/หรื อรับโอน) งานระบบสาธารณูปโภคและสิงอํานวย
ความสะดวกต่าง ๆ ของอาคารศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3
(4) กรรมสิทธิDในสังหาริ มทรัพย์ทีเกียวเนืองกับโครงการเซ็นทรัล พระราม 3
โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ นเกล้ า
(1) สิทธิการเช่าช่วงทีดินทีเป็ นทีตังของอาคารศู
:
นย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ปิ นเกล้ า
(2) สิทธิ การเช่าอาคารศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ปิ นเกล้ า (บางส่วน) จํานวน 1
อาคาร และอาคารสํานักงานจํานวน 2 อาคาร (ทังอาคาร)
:
รวมทังที
: จอดรถยนต์
ภายในอาคาร
(3) สิทธิการเช่างานระบบและทรัพย์สินอืนทีเกียวข้ องกับโครงการเซ็นทรัลพลาซา
ปิ นเกล้ า จากบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) เป็ นระยะเวลาประมาณ
15 ปี คงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ 7 ปี (สัญญาสิ :นสุดวันที 31 ธันวาคม
2567)
โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต
(1) สิ ท ธิ ก ารเช่ า อาคารศู น ย์ ก ารค้ า (บางส่ ว น) จํ า นวน 1 อาคาร อาคาร
อเนกประสงค์ (Multipurpose Hall) จํ า นวน 1 อาคาร รวมทัง: ที จอดรถยนต์
ภายใน 1 อาคาร (ตามสัดส่วนการใช้ งานของพื :นทีอาคารศูนย์การค้ าและอาคาร
อเนกประสงค์ทีกองทุนรวม CPNRF ลงทุน)
(2) สิทธิการเช่า และ/หรื อ รับโอนกรรมสิทธิDในงานระบบและทรัพย์สนิ ทีเกียวข้ องกับ
โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต
(3) สิทธิการเช่าทีดินทีเป็ นทีตังของอาคารศู
:
นย์การค้ า อาคารอเนกประสงค์ ทีจอด
รถยนต์ภายในอาคาร รวมถึงถนนรอบโครงการและทางเข้ าออก (บางส่วน) ของ
โครงการเซ็น ทรั ลพลาซา เชี ย งใหม่ แอร์ พอร์ ต เป็ นระยะเวลา 30 ปี คงเหลือ
ระยะเวลาการเช่าประมาณ 27 ปี (สัญญาสิ :นสุดวันที 22 เมษายน 2587) จาก
บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่ จํากัด
คุณสมบัตขิ องหน่ วยทรัสต์

ประเภทระบุ ชื อผู้ ถื อ และชํ า ระเต็ ม มู ล ค่ า ทั ง: หมด รวมทั ง: ไม่ มี ข้ อจํ า กั ด การโอน
หน่วยทรัสต์ เว้ นแต่ข้อจํ ากัดทีเป็ นไปตามกฎหมายตามทีได้ ระบุไว้ ในสัญ ญาก่อตัง:
ทรัสต์

มูลค่ าทีตราไว้

13.4028 บาท (อ้ างอิงจากมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ (NAV) ต่อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
CPNRF ณ วันที 31 ตุลาคม 2560 ซึงได้ รับการยืนยันจากผู้ดแู ลผลประโยชน์)

จํานวนหน่ วยทีออกและเสนอ การสับ เปลี ยนหน่ ว ยทรั ส ต์ CPNREIT เพื อแลกเปลียนกับ ทรั พ ย์ สิน และภาระของ
ขาย
ส่วนที 3 หน้ า 2
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กองทุนรวม CPNRF จํานวน 2,212,476,700 หน่วย
(ซึงเป็ นไปตามมติ ของการประชุม ผู้ถือ หน่วยของกองทุน รวม CPNRF เมื อวันที 28
สิงหาคม 2560)
ราคาเสนอขาย

1.2

การสับ เปลี ยนหน่ ว ยทรั ส ต์ CPNREIT เพื อแลกเปลียนกับ ทรั พ ย์ สิน และภาระของ
กองทุน รวม CPNRF ในอัต ราส่วนการแลกหน่ว ยทรั สต์ กับ ทรัพ ย์ สิน และภาระของ
กองทุนรวม CPNRF พิจารณาจากอัตรา 1 หน่วยลงทุนของกองทุนรวม CPNRF ต่อ 1
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ CPNREIT

สัดส่ วนการเสนอขายหน่ วยทรัสต์

การเสนอขายหน่วยทรัสต์ทงหมดจํ
ั:
านวน 2,212,476,700 หน่วยในครัง: นี : เป็ นการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
ให้ แก่กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท ซึงจะกระทําการโดยบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทย
พาณิชย์ จํากัด ในฐานะบริ ษัทจัดการของกองทุนรวม CPNRF (“บริ ษัทจัดการ”) เพือแลกเปลียนกับทรัพย์สินและภาระ
ของกองทุนรวม CPNRF โดยคํานวณจากอัตราการสับเปลียนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม CPNRF กับหน่วยทรัสต์ของ
กองทรัสต์ CPNREIT ในอัตรา 1 หน่วยลงทุนของกองทุนรวม CPNRF ต่อ 1 หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ CPNREIT
1.3

ตลาดรองของหน่ วยทรัสต์ ทีเสนอขาย

ซีพีเอ็น รี ท แมเนจเมนท์ จะดําเนินการให้ หน่วยทรัสต์ ทีออกและเสนอขายทัง: หมดในครัง: นีเ: ป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึงเป็ นตลาดรองสําหรับการซื :อขายหน่วยทรัสต์ อย่างไรก็ตาม การเสนอขายหน่วยทรัสต์ใน
ครัง: นีไ: ด้ ดําเนินการก่อนทีจะได้ รับทราบผลการพิจารณาของตลาดหลักทรัพย์ ในการรับหน่วยทรัสต์เป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบียน ดังนัน: หากซีพีเอ็น รี ท แมเนจเมนท์ ไม่ได้ รับอนุญ าตจากตลาดหลักทรัพย์ ให้ หน่วยทรัสต์เป็ นหลักทรัพย์ จด
ทะเบียน ผู้ลงทุนอาจมีความเสียงเรื องสภาพคล่องในการซื :อขายหน่วยทรัสต์
ทังนี
: : ซีพีเอ็น รี ท แมเนจเมนท์ ในฐานะผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์ได้ ดําเนินการยืนคําขออนุญาตให้ รับหน่วยทรัสต์
เป็ นหลักทรัพย์ จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ เมือวันที 12 กันยายน 2560 ซึงขณะนีต: ลาดหลักทรัพย์ อยู่ระหว่างการ
พิจารณารับหน่วยทรัสต์เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยบริ ษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
และธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ในฐานะทีปรึกษาทางการเงินได้ พิจารณาคุณสมบัติของหน่วยทรัสต์ในเบื :องต้ น
แล้ ว มีความเห็นว่าหน่วยทรัสต์มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนทีจะสามารถเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ ตาม
ข้ อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื องการรับ การเปิ ดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพือ
การลงทุน พ.ศ. 2558 ลงวันที 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทังที
: ได้ มีการแก้ ไขเพิมเติม) ยกเว้ นคุณสมบัติเรื องการกระจาย
การถือหน่วยทรัสต์ให้ ผ้ ลู งทุนรายย่อยทีกําหนดให้ ต้องมีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์รายย่อยถือหน่วยทรัสต์รวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ
20 ของจํานวนหน่วยทรัสต์ทีเสนอขายทังหมด
:
โดยทีปรึกษาทางการเงินคาดว่า ภายหลังการเสนอขายหน่วยทรัสต์ในครัง: นี :
แล้ วเสร็ จ หน่วยทรัสต์จะมีการชําระเต็มมูลค่า และมีคณ
ุ สมบัติเกียวกับการกระจายการถือหน่วยทรัสต์ให้ ผ้ ลู งทุนรายย่อย
ครบถ้ วนตามเกณฑ์ทีกําหนดดังกล่าวข้ างต้ น

ส่วนที 3 หน้ า 3
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2.

ทีมาของการกําหนดราคาหน่ วยทรัสต์ ทีเสนอขาย

การแปลงสภาพกองทุ น รวม CPNRF เป็ นกองทรั ส ต์ CPNREIT เป็ นการแปลงสภาพจากกองทุ น รวม
อสังหาริ มทรัพย์หนึงกองเป็ นทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์หนึงกอง โดยผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม CPNRF
ทีมีชือปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันทีกําหนดสิทธิในการสับเปลียนหน่วยลงทุนกับหน่วยทรัสต์ จะกลายเป็ นผู้
ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ CPNREIT ทีรับโอนทรัพย์สนิ และภาระทังหมดมาจากกองทุ
:
นรวม CPNRF
ในการนี : อัตราการสับเปลียนหน่วยลงทุนกับหน่วยทรัสต์ (Swap Ratio) ได้ ถกู กําหนดทีอัตรา 1 หน่วยลงทุนของ
กองทุน รวม CPNRF ต่อ 1 หน่ วยทรั ส ต์ ข องกองทรั ส ต์ CPNREIT เพื อให้ ผ้ ูถื อ หน่ว ยลงทุน ที ได้ รับ สิ ท ธิ ก ารสับ เปลียน
หน่วยทรั สต์ จะยังคงมีการลงทุนในกองทรัสต์ CPNREIT ซึงรับ โอนทรั พย์ สินและภาระมาจากกองทุนรวม CPNRF ใน
สัดส่วนทีเท่าเดิม ดังนัน: จํานวนหน่วยทรัสต์ทีกองทรัสต์ CPNREIT จะออกและเสนอขายให้ แก่กองทุนรวม CPNRF เพือ
แลกกับทรัพย์สนิ และภาระทังหมดของกองทุ
:
นรวม CPNRF จึงมีจํานวนเท่ากับจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม CPNRF
ซึงมีจํานวนเท่ากับ 2,212,476,700 หน่วย (ข้ อมูล ณ วันที 31 ตุลาคม 2560)
อัตราการสับเปลียนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม CPNRF กับหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ CPNREIT (Swap Ratio)
ทีอัตรา 1 หน่วยลงทุนของกองทุนรวม CPNRF ต่อ 1 หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ CPNREIT ในครัง: นี : ใช้ มลู ค่าทีอ้ างอิงจาก
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนรวม CPNRF ณ วันที 31 ตุลาคม 2560 ซึงได้ รับการยืนยันจากผู้ดแู ลผลประโยชน์
ก่ อ นการโอนทรั พ ย์ สิ น และภาระของกองทุน รวม CPNRF ให้ กับ กองทรั ส ต์ CPNREIT เพื อแลกกับ หน่ ว ยทรั ส ต์ ข อง
กองทรัสต์ CPNREIT

3.

ข้ อจํากัดในการโอนหน่ วยทรัสต์ ทเสนอขาย
ี

ไม่มีข้อจํากัดในการโอนหน่วยทรัสต์ทีเสนอขายภายใต้ กฎหมายและกฎเกณฑ์ทีเกียวข้ อง หากการโอนหน่วยทรัสต์
ไม่ทําให้ สดั ส่วนการถือหน่วยของผู้ถือหน่วยทรัสต์ขดั ต่อหลักเกณฑ์ตามประกาศที ทจ. 49/2555

4.

การจองและการจัดสรร

4.1

วิธีการเสนอขายหน่ วยทรัสต์
ซีพี เอ็ น รี ท แมเนจเมนท์ จะเสนอขายหน่วยทรั สต์ ให้ แก่ ก องทุน รวม CPNRF ซึงกระทํ า การโดยบริ ษั ท จัด การ
โดยตรง
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4.2

วิธีการจัดส่ งหนังสือชีช; วนและใบจองซือ; หน่ วยทรัสต์
ซีพีเอ็น รี ท แมเนจเมนท์ จะนําส่งหนังสือชี :ชวนและใบจองซื :อหน่วยทรัสต์ให้ แก่กองทุนรวม CPNRF ซึงกระทําการ
โดยบริ ษัทจัดการ ณ สํานักงานของบริ ษัทจัดการ ในเวลา 08.30 น. – 12.00 น. ของวันที 29 พฤศจิกายน 2560

4.3 วันและวิธีการจอง และการชําระค่ าจองซือ; หน่ วยทรัสต์
กองทุนรวม CPNRF ซึงกระทําการโดยบริ ษัทจัดการ จะต้ องนําส่งใบจองซื :อให้ แก่ซีพีเอ็น รี ท แมเนจเมนท์ ภายใน
เวลาจองซื :อ คือเวลา 08.30 น. – 12.00 น. ของวันที 29 พฤศจิกายน 2560
4.4

วิธีการจัดสรรหน่ วยทรัสต์
ซีพี เอ็ น รี ท แมเนจเมนท์ จะจัดสรรหน่วยทรัส ต์ จํ านวน 2,212,476,700 หน่วย ให้ แก่ กองทุนรวม CPNRF ซึง
กระทําการโดยบริ ษัทจัดการ
ทังนี
: : โดยทีบริ ษัทจัดการจะเลิกกองทุนรวม CPNRF โดยจะแจ้ งการเลิกกองทุนรวม CPNRF ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ของกองทุนรวม CPNRF ตลาดหลักทรัพย์ และสํานักงาน ก.ล.ต. ก่อนการเลิกกองทุน รวม
CPNRF เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ และภายหลังจากการเลิกกองทุนรวม CPNRF แล้ วผู้ชําระบัญ ชีของ
กองทุนรวม CPNRF จะแบ่งหน่วยทรัสต์ ของกองทรั สต์ CPNREIT ทีกองทุน รวม CPNRF ได้ ม าจากการแปลง
สภาพ ให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม CPNRF ทีได้ รับสิทธิการสับเปลียนหน่วยทรัสต์ให้ แล้ วเสร็ จโดยไม่
ชักช้ าต่อไป

5. ประมาณการค่ าใช้ จ่ายต่ าง ๆ ทีเกียวกับการเสนอขายหน่ วยทรัสต์ ครัง; นี ;
ประมาณการค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ทีเกียวข้ องกับการเสนอขายครัง: นี :
ประมาณการค่ าใช้ จ่าย (ไม่ รวมภาษีมูลค่ าเพิม)

มูลค่ า (ล้ านบาท)

ค่าธรรมเนียมคําขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์ของสํานักงาน ก.ล.ต.

- (1)

ค่าธรรมเนียมการยืนแบบแสดงรายการข้ อมูลของสํานักงาน ก.ล.ต.

- (2)

ค่าธรรมเนียมการยื นคําขอให้ รับ หน่วยทรั สต์ เป็ นหลักทรัพ ย์ จดทะเบียนของ
ตลาดหลักทรัพย์

0.05
- (3)

ค่าธรรมเนียมแรกเข้ าของตลาดหลักทรัพย์
ค่าใช้ จ่ายอืน ๆ ประมาณ (4)

270.82

รวมค่ าใช้ จ่ายในการเสนอขายหน่ วยทรัสต์ ทงั ; หมดประมาณ

270.87

หมายเหตุ :
(1)
ได้ รับยกเว้ นตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที กม. 8/2559 เรือง การยกเว้ นค่าธรรมเนียมคํา
ขออนุญ าตเสนอขายหน่วยทรัส ต์ทีออกใหม่ในการแปลงสภาพกองทุน รวมอสังหาริ มทรัพย์ ให้ เป็ นทรัสต์ เพื อการลงทุน ใน
อสังหาริมทรัพย์

ส่วนที 3 หน้ า 5
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(2)

(3)

(4)

ได้ รับ ยกเว้ น ตามประกาศคณะกรรมการกํากับ หลักทรัพย์ และตลาดหลัก ทรัพย์ ที สบ. 28/2547 ข้ อ 4(7) เรื อง การกํ าหนด
ค่าธรรมเนียมการยืนแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ตามข้ อ 8/2 วรรคหนึง (1) ในส่วนทีเป็ นการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ต่อกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ทีแปลงสภาพ ทัง: นี : เฉพาะแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ทียืน
อย่างช้ าภายในวันทําการสุดท้ ายของเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560
ได้ รับ ยกเว้ นตามหนังสือเวียนบริ ษั ทจดทะเบียนที บจ.(ว) 16/2559 เรื อง การปรับ ปรุงเกณฑ์ การเปิ ดเผยข้ อมูลกองทุน รวม
อสังหาริมทรัพย์เมือมีการแปลงสภาพเป็ นทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ค่าใช้ จา่ ยอืน ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินกู้ ค่าธรรมเนียมการซื :ออสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ CPNREIT ค่าธรรมเนียม
และค่าภาษีทางนิติกรรมต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมบริษัทประเมินทรัพย์สิน เป็ นต้ น แต่ไม่รวมถึงค่าใช้ จา่ ยอืน ๆ อาทิเช่น ค่าทีปรึกษา
กฎหมาย ค่าทีปรึ กษาทางการเงิน ค่าตรวจสอบเชิงวิศ วกรรม ค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญ ชี ค่าธรรมเนียมในการจัด จําหน่า ย
หน่วยทรัสต์ ค่าพิมพ์หนังสือชี :ชวน ใบจองซื :อหน่วยทรัสต์ และเอกสารอืน ๆ ตลอดจนค่าใช้ จ่ายในการประชาสัมพันธ์ การเสนอ
ขายหน่วยทรัสต์ เป็ นต้ น ซึงทางผู้สนับสนุน (Sponsor) เป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยดังกล่าว

6. วิธีการส่ งมอบหลักทรัพย์
บริ ษั ท ศูน ย์ รับ ฝากหลัก ทรั พ ย์ (ประเทศไทย) จํ ากัด (“ศู น ย์ รับ ฝากหลั ก ทรั พ ย์ ”) ได้ ตกลงรับ หน้ าที เป็ นนาย
ทะเบียนหน่วยทรัสต์ให้ กบั ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์ และให้ บริ การรับฝากใบทรัสต์ทีจองซื :อในการเสนอขายครัง: นี : โดยศูนย์
รับฝากหลักทรัพย์ จะดําเนินการส่งมอบหลักทรัพย์ตามข้ อมูลรายชือผู้ถือหน่วยลงทุนของ CPNRF ทีปรากฎอยู่ในสมุด
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม CPNRF ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วย ในวันที 30 พฤศจิกายน 2560 ตามที
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ได้ รับจากนายทะเบียนของกองทุนรวม CPNRF

ส่วนที 3 หน้ า 6

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
ส่ วนที 4
การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
1.

การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูลโดยผู้จัดการกองทรัสต์

1.1

กรรมการบริหาร

“ข้ าพเจ้ าได้ สอบทานข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์และหนังสือชีช- วนฉบับนี -แล้ ว
และด้ วยความระมัดระวังในฐานะของกรรมการบริ หารของบริ ษัท ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ อมูลดังกล่าวถูกต้ องครบถ้ วน ไม่
เป็ นเท็จ ไม่ทําให้ ผ้ อู ืนสําคัญผิด หรื อไม่ขาดข้ อมูลทีควรต้ องแจ้ งในสาระสําคัญ
นอกจากนี - ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้ บริ ษัทมีระบบควบคุมภายในทีดี และระบบ
การบริ ห ารจัด การที รั ด กุม เพี ย งพอ ที จะทํา ให้ ก ารเปิ ดเผยข้ อมูล ของบริ ษั ทและกองทรัส ต์ CPNREIT มี ค วามถูกต้ อ ง
ครบถ้ วน รวมทัง- เพื อให้ การจัดการกองทรัส ต์ CPNREIT เป็ นไปตามสัญ ญาก่อ ตัง- ทรั สต์ แ ละประโยชน์ ของกองทรัส ต์
CPNREIT
ในการนี - เพือเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทังหมดเป็
นเอกสารชุดเดียวกันกับทีข้ าพเจ้ าได้ รับรองความถูกต้ องแล้ ว
ข้ าพเจ้ าได้ มอบหมายให้ นางสาวพิรินี พริ ง- ศุลกะ เป็ นผู้ลงลายมือชือกํากับเอกสารนี -ไว้ ทุกหน้ าด้ วย หากเอกสารใดไม่มี
ลายมือชือของนางสาวพิรินี พริ ง- ศุลกะ กํากับไว้ ข้ าพเจ้ าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลทีข้ าพเจ้ าได้ รับรองความถูกต้ องของข้ อมูลแล้ ว
ดังกล่าวข้ างต้ น”
ตําแหน่ง

ลายมือชือ

1. นางสาววัลยา จิราธิวฒ
ั น์

กรรมการ

นางสาววัลยา จิ ราธิ วฒ
ั น์

2. นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์

กรรมการ

นางสาวนภารัตน์ ศรี วรรณวิ ทย์

ชือ

ในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์ CPNREIT
ผู้รับมอบอํานาจในการลงชือกํากับเอกสาร
ชือ
1. นางสาวพิรินี พริ ง- ศุลกะ

ตําแหน่ง

ลายมือชือ

ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร

นางสาวพิ รินี พริ งศุลกะ

ส่วนที 4 หน้ า 1
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1.2

กรรมการบริษัท

“ข้ าพเจ้ าได้ สอบทานข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์และหนังสือชีช- วนฉบับนี -แล้ ว
และด้ วยความระมัดระวังในฐานะของกรรมการของบริ ษัท ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ข้ อมูลดังกล่าวถูกต้ องครบถ้ วน ไม่เป็ นเท็จ
ไม่ทําให้ ผ้ อู ืนสําคัญผิด หรื อไม่ขาดข้ อมูลทีควรต้ องแจ้ งในสาระสําคัญ ทังนี
- - ข้ อมูลเกียวกับกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และ
การดําเนินการของบริ ษัทจัดการทีปรากฏในแบบแสดงรายการข้ อมูลและหนังสือชี -ชวนนี -เป็ นข้ อมูลทีจัดทําขึ -นโดยอ้ างอิง
จากข้ อมูลทีได้ รับจากบริ ษัทจัดการ โดยข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูลและหนังสือชี -ชวนนี -มิได้ มี
การแก้ ไข ปกปิ ด หรื อดัดแปลงในสาระสําคัญอันอาจทําให้ ผ้ ลู งทุนเข้ าใจผิดในสาระสําคัญทีมีผลกระทบต่อการตัดสินใจ
ของผู้ลงทุน
ในการนี - เพือเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทังหมดเป็
นเอกสารชุดเดียวกันกับทีข้ าพเจ้ าได้ รับรองความถูกต้ องแล้ ว
ข้ าพเจ้ าได้ มอบหมายให้ นางสาวพิรินี พริ ง- ศุลกะ เป็ นผู้ลงลายมือชือกํากับเอกสารนี -ไว้ ทุกหน้ าด้ วย หากเอกสารใดไม่มี
ลายมือชือของนางสาวพิรินี พริ ง- ศุลกะ กํากับไว้ ข้ าพเจ้ าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลทีข้ าพเจ้ าได้ รับรองความถูกต้ องของข้ อมูลแล้ ว
ดังกล่าวข้ างต้ น”
ชือ

1. นายชาลี มาดาน

ตําแหน่ง

ลายมือชือ

กรรมการและกรรมการอิสระ

นายชาลี มาดาน

ในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์ CPNREIT
ผู้รับมอบอํานาจในการลงชือกํากับเอกสาร
ชือ

1. นางสาวพิรินี พริ ง- ศุลกะ

ตําแหน่ง

ลายมือชือ

ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร

นางสาวพิ รินี พริ งศุลกะ

ส่วนที 4 หน้ า 2
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2.

การรับรองการปฏิบัติหน้ าทีของทีปรึกษาทางการเงิน

“ข้ าพเจ้ าในฐานะทีปรึกษาทางการเงินของบริ ษัททีเสนอขายหน่วยทรัสต์ ขอรับรองว่าข้ าพเจ้ าได้ สอบทานข้ อมูล
ในแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์และหนังสือชีช- วนฉบับนี -แล้ ว และด้ วยความระมัดระวังในฐานะที
ปรึ กษาทางการเงิน ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ข้ อมูลดังกล่าวถูกต้ องครบถ้ วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทําให้ ผ้ ูอืนสําคัญผิด หรื อไม่ขาด
ข้ อมูลทีควรต้ องแจ้ งในสาระสําคัญ
เว้ นแต่ข้อมูลในเรื องรายงานการประเมินค่าของทรัพย์สนิ ทีจะลงทุนเพิมเติมครัง- ที 1 ของแบบแสดงรายการข้ อมูล
การเสนอขายหน่วยทรัสต์และหนังสือชี -ชวนทีข้ าพเจ้ าใช้ ข้อมูลจากรายงานการประเมินค่าทรัพย์สนิ ทีจัดทําโดยบริ ษัท ซิมส์
พร็ อพเพอร์ ตี - คอนซัลแทนท์ จํากัด และรายงานการประเมินค่าทรัพย์สินทีจัดทําโดยบริ ษัท ควอลิตี - แอพไพรซัล จํากัด ซึง
ข้ าพเจ้ าเห็นว่าเป็ นผู้เชียวชาญในเรื องนี -เป็ นอย่างดี”
ชือ

1. นางสาวอัศวิณี ศรี สมบูรณานนท์

ตําแหน่ง

ลายมือชือ

ผู้อํานวยการอาวุโสวาณิชธนกิจ

นางสาวอัศวิ ณี ศรี สมบูรณานนท์

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
ในฐานะทีปรึกษาทางการเงิน

ส่วนที 4 หน้ า 3

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
“ข้ าพเจ้ าในฐานะทีปรึกษาทางการเงินของบริ ษัททีเสนอขายหน่วยทรัสต์ ขอรับรองว่าข้ าพเจ้ าได้ สอบทานข้ อมูล
ในแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์และหนังสือชีช- วนฉบับนี -แล้ ว และด้ วยความระมัดระวังในฐานะที
ปรึ กษาทางการเงิน ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ข้ อมูลดังกล่าวถูกต้ องครบถ้ วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทําให้ ผ้ ูอืนสําคัญผิด หรื อไม่ขาด
ข้ อมูลทีควรต้ องแจ้ งในสาระสําคัญ
เว้ นแต่ข้อมูลในเรื องรายงานการประเมินค่าของทรัพย์สนิ ทีจะลงทุนเพิมเติมครัง- ที 1 ของแบบแสดงรายการข้ อมูล
การเสนอขายหน่วยทรัสต์และหนังสือชี -ชวนทีข้ าพเจ้ าใช้ ข้อมูลจากรายงานการประเมินค่าทรัพย์สนิ ทีจัดทําโดยบริ ษัท ซิมส์
พร็ อพเพอร์ ตี - คอนซัลแทนท์ จํากัด และรายงานการประเมินค่าทรัพย์สินทีจัดทําโดยบริ ษัท ควอลิตี - แอพไพรซัล จํากัด ซึง
ข้ าพเจ้ าเห็นว่าเป็ นผู้เชียวชาญในเรื องนี -เป็ นอย่างดี”
ชือ

1. นายมนตรี ศรไพศาล, CFA

ตําแหน่ง

ลายมือชือ

ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร

นายมนตรี ศรไพศาล

บริ ษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ในฐานะทีปรึกษาทางการเงิน

ส่วนที 4 หน้ า 4
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(ร่ าง) สัญญาก่ อตังทรั สต์
ของ
ทรั สต์ เพือการลงทุนในสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรั พย์ CPN รี เทล โกรท
(CPN Retail Growth Leasehold REIT)
สัญญาฉบับนีทําขึนเมือวันที [•] โดยและระหว่าง
1.

บริ ษัท ซีพีเอ็น รี ท แมเนจเมนท์ จํากัด ซึงเป็ นนิติบุคคลประเภทบริ ษัทจํากัด จดทะเบียนจัดตังขึนตาม
กฎหมายไทย สํานักงานจดทะเบียนตังอยู่เลขที 999/9 อาคารดิออฟฟิ ศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชัน 31 ถนน
พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร 10330 ในฐานะผู้ก่อตังทรัสต์ และในฐานะผู้จดั การ
กองทรั ส ต์ เมื อมี ก ารก่ อตังกองทรั ส ต์ สํ าเร็ จ (ซึงต่ อไปในสัญ ญาฉบับ นี จะเรี ย กว่า “ผู้ ก่ อตั งทรั ส ต์ ” หรื อ
“ผู้จัดการกองทรั สต์ ”) ฝ่ ายหนึง กับ

2.

บริ ษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด ซึงเป็ นนิติบุคคลประเภทบริ ษัทจํากัด จดทะเบียน
จัดตังขึนตามกฎหมายไทย สํานักงานจดทะเบียนตังอยู่เลขที 18 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ปาร์ ค พลาซ่า ชัน 7-8
ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร 10900 ในฐานะทรัสตีเมือมีการก่อตังกองทรัสต์
สําเร็ จ (ซึงต่อไปในสัญญาฉบับนีจะเรี ยกว่า “ทรั สตี”) อีกฝ่ ายหนึง

โดยที
1.

สัญญาก่อตังทรัสต์ฉบับนีมีวตั ถุประสงค์เพือก่อตังทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN
รี เทลโกรท (CPN Retail Growth Leasehold REIT หรื อ CPNREIT) ซึงแปลงสภาพมาจากกองทุนรวมสิทธิ
การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท (CPN Retail Growth Leasehold Property Fund หรื อ CPNRF)

2.

ผู้ก่อตังทรัสต์มีความประสงค์และยอมรับทีจะเข้ าเป็ นและปฏิบตั ิหน้ าทีเป็ นผู้จดั การกองทรัสต์เมือมีการก่อตัง
กองทรัสต์สําเร็ จ และมีความพร้ อมทีจะปฏิบัติหน้ าที เป็ นผู้จัดการกองทรั สต์ตามสัญญาก่อตังทรัสต์ฉบับนี
และกฎหมายทีเกียวข้ อง ตลอดจนประกาศ กฎ หรื อคําสังทีออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว

3.

ทรั สตี มีค วามประสงค์ และยอมรั บ ที จะเข้ าเป็ นและปฏิ บัติห น้ าที เป็ นทรั ส ตีของกองทรั สต์ เมื อมี การก่ อตัง
กองทรัสต์สําเร็ จ และมีความพร้ อมทีจะปฏิบตั ิหน้ าทีเป็ นทรัสตีตามสัญญาก่อตังทรัสต์ฉบับนี และกฎหมายที
เกียวข้ อง ตลอดจนประกาศ กฎ หรื อคําสังทีออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว

คู่สัญญาจึงตกลงกันเข้ าทําสัญญาก่อตังทรัสต์ฉบับนี โดยมีเงือนไขและรายละเอียดดังต่อไปนี
(ก)

คํานิยาม
คําหรื อข้ อความทีปรากฏดังต่อไปนี หากสัญญาก่อตังทรัสต์ฉบับนีไม่ได้ มีการกําหนดความหมายเป็ นอย่างอืน
ให้ มีความหมายดังนี

กฎหมายหลักทรั พย์

หมายถึง

พระราชบั ญ ญั ติ ห ลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ พ.ศ.
2535 พระราชบัญญัติทรัสต์เพือธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ.
2550 ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์ และตลาด
หลั ก ทรั พ ย์ ประกาศคณ ะกรรมการกํ า กั บ ตลาดทุ น
ประกาศสํ านักงานคณะกรรมการกํ ากับ หลักทรั พ ย์ และ
ตลาดหลัก ทรั พ ย์ รวมถึ งหนั งสื อ เวี ย น หนั งสื อ ผ่ อ นผั น
หนังสือซักซ้ อมความเข้ าใจ หนังสืออนุญาต กฎ ระเบี ยบ
ข้ อบั ง คับ และ/หรื อ เอกสารอื นใดที มี ผ ลใช้ บั ง คั บ ตาม
กฎหมายที ออกโดยอาศัย อํ านาจตามพระราชบั ญ ญั ติ
ห ลั ก ท รั พ ย์ แ ล ะ ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย์ พ .ศ . 2535
พระราชบัญญัติทรัสต์เพือธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550
และ/หรื อกฎหมายอืนใดที เกี ยวข้ อง ทังที มีอยู่ในปั จจุบัน
และทีได้ มีการแก้ ไขเพิมเติม

กลุ่มบุคคลเดียวกัน

หมายถึง

บุคคลที มี ความสัมพัน ธ์ ในลัก ษณะใดลักษณะหนึงหรื อ
หลายลัก ษณะ ตามหลั ก เกณฑ์ ที กํ า หนดในประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ. 49/2555 เรื อง การ
ออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพือการลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์ และประกาศอืนใดทีเกียวข้ อง และทีได้ มี
การแก้ ไขเพิมเติม

กองทรั สต์

หมายถึง

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี
เทล โกรท (CPN Retail Growth Leasehold REIT หรื อ
CPNREIT)

กองทุนรวมอสังหาริมทรั พย์

หมายถึง

กองทุนรวมสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรั พย์ CPN รี เทล โกรท
(CPN Retail Growth Leasehold Property Fund ห รื อ
CPNRF)

การเพิมทุนแบบมอบอํานาจ
ทัวไป (General Mandate)

หมายถึง

การเพิ ม ทุ น ของกองท รั ส ต์ ตาม ม ติ ที ป ระชุ ม ผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์ทีให้ อํานาจแก่ผ้ ูจดั การกองทรัสต์กําหนดหรื อ
เห็ น ชอบเกี ยวกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารออกและจั ด สรร
หน่วยทรั สต์ เพิ มทุนแต่ละคราวตามความเหมาะสม เช่ น
การกําหนดราคา วันและเวลาทีจะเสนอขาย หรื อเงือนไข
ในการเสนอขายหน่วยทรัสต์ เป็ นต้ น
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คณะกรรมการ ก.ล.ต.

หมายถึง

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตลาดหลักทรั พย์

หมายถึง

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทรั พย์ สินและภาระของกองทุน
รวมอสังหาริมทรั พย์

หมายถึง

ทรั พ ย์ สิ น หนี สิ น และความรั บ ผิ ด ของกองทุ น รวม
อสังหาริ มทรัพย์ โดยไม่รวมรายการทีกันไว้ ดงั ต่อไปนี
(1) ทรัพย์สินหรื อเงินทีกันไว้ เพือการชําระหนี
(2) เงิ น ปั นผลหรื อ เงิ น เฉลี ยคื น จากการลดเงิ น ทุ น จด
ทะเบี ยนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์ ซึงยังมิได้
ชําระให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนหรื อบุคคลทีมีสิทธิได้ รับ
เงินนัน
(3) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายใด ๆ ทีเกียวข้ องกับการ
เลิกโครงการจัดการกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ และ
การชําระบัญชีของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์

ทรั พย์ สินของกองทรั สต์

หมายถึง

เงินทีได้ จากการจําหน่ายหน่วยทรัสต์ เงินทีได้ จากการกู้ยืม
รวมถึงทรัพย์ สินและภาระของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์
รวมถึ งทรั พ ย์ สิ น หลัก และทรั พ ย์ สิ น อื นใดที กองทรั ส ต์
สามารถลงทุนได้ ซงไม่
ึ ใช่ทรัพย์สินหลัก รวมถึงแต่ไม่จํากัด
เฉ พ า ะ สิ ท ธิ ใน อ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย์ สิ ท ธิ ก า รเช่ า
อสังหาริ มทรั พย์ สิทธิ ที จะได้ รับชํ าระหนี รวมถึงดอกผล
ของทรัพย์สินดังกล่าว

ทรั พย์ สินทีจะลงทุนเพิมเติม
ครั งที 1

หมายถึง

ทรั พย์ สินหลักที กองทรั สต์ จะลงทุนเพิ มเติม ครั งที 1 โดย
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ [2]

ทรั พย์ สินหลัก

หมายถึง

ทรั พ ย์ สิ น หลั ก ที กองทรั ส ต์ สามารถลงทุ น ได้ ตาม
หลักเกณฑ์ทีกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุ น ที ท จ. 49/2555 เรื อง ก ารออ ก แล ะเส น อข าย
หน่ วยทรั สต์ ของทรั สต์ เพื อการลงทุน ในอสังหาริ มทรั พ ย์
และประกาศอืนใดทีเกียวข้ อง และทีได้ มีการแก้ ไขเพิมเติม

ทรั พย์ สินอืน

หมายถึง

ทรั พ ย์ สิ น อื นใดที กองทรั ส ต์ ส ามารถลงทุ น ได้ ซึ งไม่ ใ ช่
ทรัพย์สินหลัก ทังนี ตามทีกําหนดไว้ ในสัญญาก่อตังทรัสต์
ฉบับนี และตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดในประกาศสํานักงาน
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คณะกรรมการกํ ากับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ ที
สร. 26/2555 เรื อง ข้ อกํ า หนดเกี ยวกั บ รายการและ
ข้ อความในสัญญาก่อตังทรัสต์ของทรัสต์เพือการลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์ และประกาศอืนใดทีเกียวข้ อง และทีได้ มี
การแก้ ไขเพิมเติม
ทรั สตี

หมายถึง

บริ ษัทหลักทรั พย์ จดั การกองทุน ไทยพาณิ ชย์ จํากัด หรื อ
บุคคลอืนทีได้ รับการมอบหมายให้ ทําหน้ าหน้ าทีแทนตาม
สั ญ ญ าก่ อ ตั งทรั ส ต์ ทั งนี ตามที ได้ รั บ อนุ ญ าตจาก
คณะกรรมการกํ ากับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรัพย์ ให้
ประกอบธุรกิจเป็ นทรั สตีตามพระราชบัญ ญัติทรั สต์ เพื อ
ธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550

ทะเบียนหน่ วยทรั สต์

หมายถึง

ทะเบี ย นหน่ วยทรั ส ต์ ที จัด ทํ าขึ นตามข้ อ 6 ของสัญ ญา
ก่อตังทรัสต์ฉบับนี

ทีปรึกษาทางการเงิน

หมายถึง

ที ปรึ ก ษาทางการเงิ น ที อยู่ ในบั ญ ชี ร ายชื อที สํ านั ก งาน
คณะกรรมการกํ ากับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ ให้
ความเห็นชอบ

ทุนชําระแล้ ว

หมายถึง

มูลค่ารวมของหน่วยทรัสต์ทีชําระเต็มจํานวนแล้ ว

นายทะเบียนหน่ วยทรั สต์

หมายถึง

ทรั สตี หรื อผู้ทีรั บมอบหมายจากทรั สตีให้ ดําเนิ นการแทน
ในฐานะนายทะเบียนหน่วยทรัสต์

ใบทรั สต์

หมายถึง

หลั ก ฐานแสดงสิ ท ธิ ใ นหน่ ว ยทรั ส ต์ ที นายทะเบี ยน
หน่วยทรัสต์ออกให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์

บุคคลทีเกียวโยงกัน

หมายถึง

บุ ค คลที เกี ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกํ ากั บ
ตลาดทุ น ที ทจ. 21/2551 เรื อง หลั ก เกณฑ์ ใ นการทํ า
รายการทีเกียวโยงกัน และประกาศอืนใดทีเกียวข้ อง และที
ได้ มีการแก้ ไขเพิมเติม

แบบแสดงรายการข้ อมูลการ
เสนอขายหน่ วยทรั สต์

หมายถึง

แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่ วยทรั ส ต์ ของ
กองทรัสต์

ประกาศที กข. 9/2552

หมายถึง

ประกาศคณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลัก ทรั พ ย์ ที กข. 9/2552 เรื อง หลั ก เกณฑ์ ใ นการขอ
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อนุญาตและการอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจเป็ นทรัสตี และ
ทีได้ มีการแก้ ไขเพิมเติม
ประกาศที กร. 14/2555

หมายถึง

ประกาศคณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรั พย์ ที กร. 14/2555 เรื อง หลักเกณฑ์ เกียวกับการ
เป็ นผู้ก่อตังทรั ส ต์ และการเป็ นทรั ส ตี ของทรั ส ต์ เพื อการ
ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ และทีได้ มีการแก้ ไขเพิมเติม

ประกาศที ทจ. 34/2559

หมายถึง

ประกาศคณะกรรมการกํ ากับ ตลาดทุน ที ทจ. 34/2559
เรื อง การแปลงสภาพกองทุ น รวมอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ใ ห้
เป็ นทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ และทีได้ มีการ
แก้ ไขเพิมเติม

ประกาศที ทจ. 49/2555

หมายถึง

ประกาศคณะกรรมการกํ ากับ ตลาดทุน ที ทจ. 49/2555
เรื อง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพือการ
ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ และทีได้ มีการแก้ ไขเพิมเติม

ประกาศที ทจ. 51/2555

หมายถึง

ประกาศคณะกรรมการกํ ากับ ตลาดทุน ที ทจ. 51/klll
เรื อง หลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการรายงานการเปิ ดเผย
ข้ อมู ล เกี ยวกั บ ฐานะการเงิ น และผลการดํ า เนิ น งาน
ของทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ และทีได้ มีการ
แก้ ไขเพิมเติม

ประกาศที สช. 29/2555

หมายถึง

ประกาศสํานัก งานคณะกรรมการกํ ากับหลักทรั พ ย์ และ
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ที สช. 29/2555 เรื อง หลั ก เกณ ฑ์
เงื อนไข และวิ ธี ก ารในการให้ ความเห็ น ชอบผู้ จั ด การ
กองทรั สต์ และมาตรฐานการปฏิ บัติงาน และที ได้ มีก าร
แก้ ไขเพิมเติม

ประกาศที สร. 26/2555

หมายถึง

ประกาศสํานัก งานคณะกรรมการกํ ากับหลักทรั พ ย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที สร. 26/2555 เรื อง ข้ อกําหนดเกียวกับ
รายการและข้ อความในสัญญาก่อตังทรัสต์ของทรัสต์เพือ
การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ และทีได้ มีการแก้ ไขเพิมเติม

ผู้ก่อตังทรั สต์

หมายถึง

บริ ษั ท ซี พี เอ็ น รี ท แมเนจเมนท์ จํ า กั ด ซึ งจะเข้ าเป็ น
ผู้จดั การกองทรัสต์เมือมีการก่อตังกองทรัสต์สําเร็ จ
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ผู้จัดการกองทรั สต์

หมายถึง

บริ ษั ท ซี พี เอ็ น รี ท แมเนจเมนท์ จํ ากั ด หรื อบุ ค คลอื นที
ได้ รับการมอบหมายให้ ทําหน้ าที แทนตามสัญญาแต่งตัง
ผู้จดั การกองทรัสต์

ผู้ถือหน่ วยทรั สต์

หมายถึง

ผู้ทรงสิทธิในหน่วยทรัสต์ซงเป็
ึ นผู้รับประโยชน์ในกองทรัสต์

ผู้สอบบัญชี

หมายถึง

ผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ ซึงเป็ นผู้สอบบัญชีทีอยู่ในบัญชี
รายชือทีได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พ.ร.บ. ทรั สต์

หมายถึง

พระราชบัญญัติทรัสต์เพือธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550
และทีได้ มีการแก้ ไขเพิมเติม

พ.ร.บ. หลักทรั พย์

หมายถึง

พระราชบัญ ญั ติ ห ลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ พ.ศ.
2535 และทีได้ มีการแก้ ไขเพิมเติม

มูลค่ าหน่ วยทรั สต์

หมายถึง

มูลค่าทรัพย์ สินสุทธิ (NAV) หารด้ วยจํานวนหน่วยทรัสต์ที
จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดเมือสินวันทําการทีคํานวณ

วันทําการ

หมายถึง

วัน ใด ๆ ที ไม่ ใ ช่ วัน เสาร์ วัน อาทิ ต ย์ หรื อ วัน หยุ ด ตาม
ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย

ศูนย์ รับฝากหลักทรั พย์

หมายถึง

บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด

สถาบันการเงิน

หมายถึง

สถาบันการเงินตามพระราชบัญ ญัติดอกเบียเงินให้ ก้ ูยืม
ของสถาบั น การเงิ น พ .ศ . 2523 และที ได้ มี ก ารแก้ ไข
เพิมเติม

สมาคมบริษัทจัดการลงทุน

หมายถึง

สมาคมทีเกียวเนืองกับธุรกิจหลักทรัพย์ทีได้ รับอนุญาตให้
จัดตังและจดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือทํา
การส่งเสริ มและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภททีเกียวกับ
การจัดการลงทุน

สํานักงาน ก.ล.ต.

หมายถึง

สํ านั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์

สัญญาก่ อตังทรั สต์

หมายถึง

สัญญาก่อตังทรัสต์ สําหรับทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการ
เช่ า อสั ง ห าริ มทรั พ ย์ CPN รี เทล โกรท (CPN Retail
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Growth Leasehold REIT ระหว่างผู้ก่อตังทรัสต์และทรัสตี
และทีได้ มีการแก้ ไขเพิมเติม
สัญญาแต่ งตังผู้จัดการ
กองทรั สต์

หมายถึง

สัญ ญาแต่งตังผู้จัดการกองทรั สต์ สําหรั บทรั สต์ เพื อการ
ลงทุ น ในสิ ท ธิ ก ารเช่ าอสังหาริ มทรั พ ย์ CPN รี เทล โกรท
(CPN Retail Growth Leasehold REIT ระหว่างทรัสตีและ
ผู้จดั การกองทรัสต์ และทีได้ มีการแก้ ไขเพิมเติม

หน่ วยทรั สต์

หมายถึง

หน่วยลงทุนของกองทรัสต์

อสังหาริมทรั พย์

หมายถึง

อสังหาริ มทรั พ ย์ และ/หรื อสิ ท ธิ ก ารเช่ าอสังหาริ มทรั พ ย์
ทั งนี ให้ มี ค ว าม ห ม าย รวม ถึ ง สิ ท ธิ ก ารเช่ า ช่ ว ง
อสังหาริ มทรัพย์

1

การก่ อตังกองทรั สต์

1.1

ลักษณะของกองทรัสต์ และกลไกการบริ หาร
1.1.1 ทรั ส ต์ เพื อการลงทุ น ในสิ ท ธิ ก ารเช่ า อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ CPN รี เทล โกรท (CPN Retail Growth
Leasehold REIT หรื อ CPNREIT) เป็ นทรั ส ต์ เพื อการลงทุ น ในสิ ท ธิ ก ารเช่ าอสังหาริ มทรั พ ย์ ต าม
พ.ร.บ. ทรัสต์ ซึงเกิดจากการแปลงสภาพจากกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล
โกรท (CPN Retail Growth Leasehold Property Fund หรื อ CPNRF) และก่ อตังขึ นด้ วยผลของ
สัญญาก่อตังทรั สต์ฉบับนี ทังนี การก่อตังกองทรัสต์ มีผลสมบูรณ์ เมือผู้ก่อตังทรั สต์ได้ ก่อสิทธิ และ
หน้ าทีในทางทรัพย์สินให้ แก่ทรัสตีด้วยการเข้ าทําสัญญาทีมีข้อผูกพันว่าผู้ก่อตังทรัสต์จะดําเนินการ
เพือให้ กองทรัสต์ได้ มาซึงทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ทีแปลงสภาพ โดยแลก
กับการทีกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวจะได้ รับหน่วยทรัสต์ทีออกใหม่ของกองทรัสต์
1.1.2 กองทรัสต์ไม่มีสถานะเป็ นนิติบคุ คล โดยเป็ นกองทรัพย์สินทีอยู่ในชือและอํานาจการจัดการของทรัสตี
1.1.3 การจัดการกองทรัสต์จะกระทําโดยทรัสตีและผู้จดั การกองทรัสต์ทีได้ รับมอบหมายจากทรัสตีซงได้
ึ รับ
การแต่งตังตามสัญ ญาก่อตังทรัสต์ฉบับนี โดยมีขอบเขตอํานาจหน้ าทีและความรั บผิดชอบตามที
ปรากฏในรายการเกี ยวกับ อํ านาจหน้ าที ของทรั ส ตี แ ละผู้ จัด การกองทรั ส ต์ ในการนี ผู้ จัด การ
กองทรั สต์มีอํานาจ หน้ าที และความรั บผิ ดชอบหลักที เกี ยวข้ องกับการดูแลจัดการกองทรั สต์ ซึง
รวมถึงการลงทุนในทรั พย์ สินหลักของกองทรั สต์ และทรั สตีมีอํานาจ หน้ าที และความรั บผิ ดชอบ
หลักในการกํากับดูแลการปฏิบตั ิหน้ าทีของผู้จดั การกองทรัสต์ และผู้รับมอบหมายรายอืน (ถ้ ามี) ให้
เป็ นไปตามสัญ ญาก่ อ ตังทรั ส ต์ ฉ บับ นี และตามกฎหมาย ตลอดจนการเก็ บ รั ก ษาทรั พ ย์ สิ น ของ
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กองทรัสต์ ทังนี การจัดการลงทุนในทรัพย์สินอืนทีมิใช่ทรัพย์สินหลักจะดําเนินการโดยทรัสตี โดยจะ
เป็ นไปตามทีระบุไว้ ในสัญญาก่อตังทรัสต์ฉบับนี และสัญญาอืนใดทีเกียวข้ อง
1.1.4 ผู้จดั การกองทรัสต์และทรัสตีจะปฏิบตั ิหน้ าทีในฐานะทีเป็ นผู้ทีมีวิชาชีพซึงได้ รับความไว้ วางใจ ด้ วย
ความระมัดระวัง ซือสัตย์สุจริ ต เพือประโยชน์ทีดีทีสุดของผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม และเป็ นไปตาม
สัญญาก่อตังทรัสต์ฉบับนีและกฎหมายทีเกียวข้ อง ตลอดจนข้ อผูกพันทีได้ ให้ ไว้ เพิมเติมในเอกสารที
เปิ ดเผยเพื อประโยชน์ ในการออกและเสนอขายหน่วยทรั ส ต์ ให้ แก่ ผ้ ูล งทุน (ถ้ ามี ) และ/หรื อมติ ที
ประชุมของผู้ถือหน่วยทรัสต์
1.2

ชือ อายุ ประเภท และวัตถุประสงค์ของกองทรัสต์
ชือกองทรัสต์ (ภาษาไทย)

:

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท

ชือกองทรัสต์ (ภาษาอังกฤษ) :

CPN Retail Growth Leasehold REIT

ชือย่อ

:

CPNREIT

อายุ

:

ไม่มีกําหนดอายุ

ประเภท

:

ไม่รับไถ่ถอนหน่วยทรัสต์

วัตถุประสงค์ของกองทรัสต์

:

กองทรัสต์มีวตั ถุประสงค์ทีจะลงทุนในทรัพย์สินหลัก โดยการซือ และ/หรื อเช่า และ/หรื อเช่าช่วง และ/หรื อรับ
โอนสิทธิการเช่า และ/หรื อสิทธิการเช่าช่วงทรัพย์สินหลัก โดยจะนําทรัพย์สินหลักไปจัดหาประโยชน์ในรู ปของ
รายได้ ค่าเช่ าและค่าบริ ก าร หรื อรายได้ อืนใดในทํ านองเดี ย วกัน ตลอดจนทํ าการปรั บ ปรุ ง เปลียนแปลง
พัฒ นาศัก ยภาพ พัฒ นา และ/หรื อจํ าหน่ ายทรั พ ย์ สิ น ต่าง ๆ เพื อมุ่งก่อให้ เกิ ด รายได้ และผลตอบแทนแก่
กองทรั สต์เพือประโยชน์ ของผู้ถือหน่วยทรั สต์อย่างต่อเนืองในระยะยาว อีกทังกองทรัสต์มีจุดมุ่งหมายที จะ
ลงทุนในทรั พย์ สินเพิ มเติมเพื อการเติบโตอย่างต่อเนืองของฐานรายได้ ของกองทรั สต์ รวมถึงการลงทุนใน
ทรัพย์สินอืน และ/หรื อหลักทรัพย์อืน และ/หรื อการหาดอกผลอืนโดยวิธีอืนใด ตามทีกฎหมายหลักทรัพย์ และ/
หรื อกฎหมายอืนใดทีเกียวข้ องกําหนด
นอกจากนี กองทรัสต์ยงั ได้ กําหนดวัตถุประสงค์ทีสําคัญไว้ ดงั ต่อไปนี
1.2.1 เพือรองรับการแปลงสภาพจากกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์เป็ นกองทรัสต์
(1)

กองทรั ส ต์ จั ด ตั งขึ นตาม พ.ร.บ. ทรั ส ต์ เพื อรองรั บ การแปลงสภาพจากกองทุ น รวม
อสังหาริ มทรั พย์ เป็ นกองทรัสต์ โดยมีวตั ถุประสงค์ในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ที
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ออกใหม่ เพื อแลกกั บ ทรั พ ย์ สิ น และภาระของกองทุ น รวมอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ และนํ า
หน่ ว ยทรั ส ต์ ที ออกใหม่ ดัง กล่ า วเข้ าจดทะเบี ย นเป็ นหลัก ทรั พ ย์ จ ดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย์
(2)

ในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ทีออกใหม่ ผู้ก่อตังทรัสต์จะดําเนินการตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงือนไขทีกําหนดไว้ ในกฎหมายหลักทรัพย์และตามทีระบุในแบบแสดงรายการ
ข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และหลังจากทีกองทรัสต์ได้ ก่อตังขึนอย่างสมบูรณ์ ตาม
พ.ร.บ. ทรัสต์แล้ ว ผู้ก่อตังทรัสต์จะเข้ าเป็ นผู้จดั การกองทรัสต์ ซึงจะดําเนินการยืนคําขอต่อ
ตลาดหลักทรั พย์ เพือขอให้ พิจารณารั บหน่วยทรั สต์ทีออกใหม่เป็ นหลักทรั พย์ จดทะเบียน
ภายใน 15 (สิบห้ า) วันทําการนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่วยทรัสต์ทีออกใหม่

1.2.2 เพือลงทุนในทรัพย์สินทีจะลงทุนเพิมเติม ครังที 1
ผู้จดั การกองทรัสต์จะพิจารณาลงทุนในทรัพย์สินทีจะลงทุนเพิมเติม ครังที 1 โดยการกู้ยืมเงิน ซึงเงิน
ทีได้ รับจากการกู้ยืมเงินดังกล่าวจะโอนเข้ าบัญชีกองทรัสต์ซงอยู
ึ ่ในนามของทรั สตีเพือเก็บรักษาไว้
และนําไปลงทุนในทรัพย์ สินทีจะลงทุนเพิมเติม ครั งที 1 โดยผู้จัดการกองทรัสต์จะดําเนิ นการตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขทีระบุไว้ ในข้ อ 9 และตามกฎหมายอืนทีเกียวข้ อง
1.2.3 เพือลงทุนในทรัพย์สินหลักในอนาคต ภายหลังการลงทุนในทรัพย์สินทีจะลงทุนเพิมเติม ครังที 1
(1)

ผู้จัดการกองทรัสต์อาจพิจารณาลงทุนในทรัพย์ สินหลักในอนาคต โดยการออกและเสนอ
ขายหน่วยทรัสต์ทีออกใหม่ และ/หรื อโดยการกู้ยืมเงิน รวมถึงการออกและเสนอขายตราสาร
ทีมีความหมายหรื อเนือหาสาระทีแท้ จริ งเข้ าลักษณะเป็ นการกู้ยืมเงิน ซึงเงินทีได้ รับจากการ
ดําเนินการดังกล่าวจะโอนเข้ าบัญชีของกองทรัสต์ซงอยู
ึ ่ในนามของทรัสตีเพือเก็บรักษาไว้
และจะนํ าไปลงทุนในทรั พ ย์ สิน หลักในอนาคต ทังนี ในกรณี ของการออกและเสนอขาย
หน่วยทรั สต์ทีออกใหม่นนั ผู้จัดการกองทรั สต์จะนําหน่วยทรัสต์ทีออกใหม่ดงั กล่าวเข้ าจด
ทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

(2)

ในการออกและเสนอขายหน่วยทรั สต์ ทีออกใหม่ หรื อการออกและเสนอขายตราสารที มี
ความหมายหรื อเนือหาสาระทีแท้ จริ งเข้ าลักษณะเป็ นการกู้ยืมเงิน ผู้จัดการกองทรัสต์จะ
ดําเนิ นการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขที กํ าหนดไว้ ในกฎหมายหลักทรั พย์ และ
ตามทีระบุในแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรั สต์ หรื อแบบแสดงรายการ
ข้ อมูล การเสนอขายตราสารดัง กล่ าว (ถ้ ามี ) ในแต่ ล ะครั ง อนึง ผู้ จัด การกองทรั ส ต์ จ ะ
ดําเนินการยืนคําขอต่อตลาดหลักทรัพย์ เพือขอให้ พิจารณารับหน่วยทรัสต์ทีออกใหม่เป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนภายใน 45 (สีสิบห้ า) วันนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่วยทรัสต์ทีออก
ใหม่
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1.3

รายละเอียดผู้ก่อตังทรัสต์และผู้จดั การกองทรัสต์
บริษัท ซีพีเอ็น รี ท แมเนจเมนท์ จํากัด
ทีอยู่:
โทร:

สํานักงานตังอยู่เลขที 999/9 อาคารดิออฟฟิ ศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชัน 31
ถนนพระราม r แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร 10330
(02) 667-5555 ต่อ 1660

แฟกซ์: (02) 667-5590
เว็บไซต์: www.cpnreit.com
ผู้ก่อตังทรั สต์ และผู้จัดการกองทรั สต์ เป็ นนิ ติบุคคลประเภทบริ ษัทจํ ากัด จดทะเบี ยนจัดตังขึนเมือวันที 27
มิถนุ ายน 2560 ตามกฎหมายไทย และเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) ซึงถือหุ้นใน
บริ ษั ท เป็ นจํ านวนทังสิ นร้ อยละ 99.99 (เก้ าสิ บ เก้ าจุด เก้ าเก้ า) ของหุ้น ที จํ าหน่ ายแล้ วทังหมดของบริ ษั ท
(รายละเอียดเกียวกับโครงสร้ างการถือหุ้นและโครงสร้ างการบริ หารจัดการของผู้ก่อตังทรั สต์ และผู้จัดการ
กองทรัสต์ ปรากฏตามเอกสารแนบ [7])
ทังนี การก่อตังกองทรัสต์มีผลสมบูรณ์ เมือผู้ก่อตังทรัสต์ได้ ก่อสิทธิและหน้ าทีในทางทรัพย์สินให้ แก่ทรัสตีด้วย
การเข้ าทําสัญญาทีมีข้อผูกพันว่าผู้ก่อตังทรัสต์จะดําเนินการเพือให้ กองทรัสต์ได้ มาซึงทรัพย์สินและภาระของ
กองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์ ทีแปลงสภาพ โดยแลกกับการที กองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์ ดังกล่าวจะได้ รับ
หน่วยทรัสต์ทีออกใหม่ของกองทรัสต์ และหลังจากทีกองทรั สต์ได้ ก่อตังขึนอย่างสมบูรณ์ ตาม พ.ร.บ. ทรัสต์
แล้ ว ผู้ก่อตังทรัสต์จะเข้ าเป็ นผู้จัดการกองทรัสต์ ซึงผู้จดั การกองทรัสต์ตกลงเข้ ารับดูแลจัดการทรั พย์ สินของ
กองทรัสต์ตามทีได้ รับมอบหมายจากทรัสตีโดยมีขอบเขต อํานาจ หน้ าที และความรับผิดชอบตามทีกําหนดไว้
ในสัญญาก่อตังทรั สต์ ฉบับนี ตลอดจนสัญ ญาแต่งตังผู้จัดการกองทรั สต์และข้ อตกลงอืนระหว่างผู้จัดการ
กองทรัสต์และทรัสตี (ถ้ ามี)
1.4

รายละเอียดของทรัสตี
บริษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด
ทีอยู่:

สํานักงานตังอยู่เลขที 18 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ปาร์ ค พลาซ่า ชัน 7-8
ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร 10900

โทร:

(02) 949-1500

แฟกซ์: (02) 949-1501
เว็บไซต์: http://www.scbam.com/
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ทรั สตีเป็ นบริ ษัทจํากัดซึงจดทะเบี ยนจัดตังขึนในประเทศไทย เมือวันที 18 มีนาคม 2535 ได้ รับใบอนุญ าต
ประกอบธุรกิ จเป็ นทรั สตี ใบอนุญ าตเลขที ท-0042-02 จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื อวันที 18 กันยายน
2556 และมีคณ
ุ สมบัติตามทีกําหนดไว้ ใน พ.ร.บ. ทรัสต์ รวมทังประกาศอืน ๆ ทีเกียวข้ องของคณะกรรมการ
ก.ล.ต.
ทังนี ทรัสตีตกลงเข้ าถือทรั พย์ สินที จะเป็ นกองทรัสต์ ซึงผู้ก่อตังทรั สต์โอนให้ แก่ทรั สตีด้วยความไว้ วางใจให้
จัดการทรัพย์สินดังกล่าว เพือประโยชน์ของผู้รับประโยชน์ตามสัญญาก่อตังทรัสต์ฉบับนี
1.5

คุณสมบัติหรื อลักษณะของผู้รับประโยชน์ของกองทรัสต์
ผู้ถื อหน่วยทรั ส ต์ ตามที ปรากฏชื อในทะเบี ยนผู้ถือหน่ วยทรั ส ต์ เป็ นผู้รับ ประโยชน์ ของกองทรั ส ต์ นี อนึง ผู้
ก่อตังทรัสต์หรื อทรัสตีจะเป็ นผู้รับประโยชน์ ด้วยมิได้ เว้ นแต่มีบุคคลอืนเป็ นผู้รับประโยชน์ รวมอยู่ด้วย โดยผู้
ก่อตังทรัสต์และทรัสตีจะถือหน่วยทรัสต์ได้ ไม่เกินอัตราทีสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรื อคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด หรื อประกาศอืน ๆ ทีเกียวข้ อง

1.6

ทรัพย์สินทีจะให้ เป็ นของกองทรัสต์
1.6.1 ทรัพย์ สินเริ มต้ นของกองทรัสต์ ได้ แก่ สัญญาระหว่างผู้ก่อตังทรั สต์กับทรัสตี ซึงผู้ก่อตังทรัสต์ได้ ก่อ
สิ ท ธิ แ ละหน้ าที ในทางทรั พ ย์ สิ น โดยการเข้ า ผู ก พั น ว่า จะดํ าเนิ น การเพื อให้ ก องทรั ส ต์ ไ ด้ ม าซึง
ทรั พ ย์ สิ นและภาระของกองทุนรวมอสังหาริ มทรั พ ย์ ที แปลงสภาพ โดยแลกกับการที กองทุนรวม
อสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวจะได้ รับหน่วยทรัสต์ทีออกใหม่ของกองทรัสต์ทงนี
ั รายละเอียดของทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์เป็ นไปตามทีปรากฏในเอกสารแนบ [1] อนึง ผู้จดั การกองทรัสต์จะ
ดําเนินการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ทีออกใหม่เพือแลกกับทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวม
อสังหาริ มทรัพย์ให้ แล้ วเสร็ จภายใน 15 (สิบห้ า) วันทําการนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่วยทรัสต์ที
ออกใหม่
1.6.2 เงินทีได้ รับจากการกู้ยืม เพือลงทุนในทรัพย์สินทีจะลงทุนเพิมเติม ครังที 1
1.6.3 ทรัพย์สินใด ๆ ทีกองทรัสต์สามารถลงทุนได้ ตามหลักเกณฑ์ทีกฎหมายทีเกียวข้ องกําหนด (ถ้ ามี)

1.7

วันทีก่อตังกองทรัสต์ และสัญญาก่อตังทรัสต์ฉบับนีมีผลสมบูรณ์
การก่อตังกองทรัสต์มีผลสมบูรณ์ เมือผู้ก่อตังทรัสต์ได้ ก่อสิทธิและหน้ าทีในทางทรัพย์สินให้ แก่ทรัสตีด้วยการ
เข้ าทํ าสัญ ญาทีมีข้อผูกพันว่าผู้ก่อตังทรั สต์ จะดําเนิ นการเพื อให้ กองทรั สต์ ได้ มาซึงทรั พย์ สินและภาระของ
กองทุนรวมอสังหาริ มทรั พ ย์ ทีแปลงสภาพ โดยแลกกับ การที กองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์ ดังกล่าวจะได้ รับ
หน่วยทรัสต์ทีออกใหม่ของกองทรัสต์
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2

หน่ วยทรั สต์

2.1

สิทธิในการได้ รับประโยชน์ จากกองทรัสต์ให้ แบ่งออกเป็ นหน่วย หน่วยละเท่า ๆ กัน เรี ยกว่าหน่วยทรัสต์ โดย
หน่วยทรัสต์แต่ละชนิดให้ สิทธิแก่ผ้ ถู ือเท่า ๆ กันในการเป็ นผู้รับประโยชน์จากกองทรัสต์

2.2

หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์นี มิได้ ให้ สิทธิแก่ผ้ ถู ือในการขายคืนหรื อไถ่ถอน

2.3

คุณสมบัติของหน่วยทรัสต์
หน่วยทรั สต์ของกองทรั สต์นีเป็ นหน่วยทรั สต์ ชนิ ดระบุชือผู้ถือที มีการชํ าระเต็มมูลค่าแล้ วทังหมด และไม่มี
ข้ อจํากัดในการโอนหน่วยทรัสต์ ยกเว้ นข้ อจํากัดในการถือหน่วยทรัสต์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามทีระบุไว้ ในข้ อ
2.5 ของสัญญาก่อตังทรัสต์ฉบับนี

2.4

2.5

รายละเอียดของหน่วยทรัสต์ทีออกและเสนอขายครังแรก
(1)

มูลค่ารวมของหน่วยทรัสต์

:

ไม่เกิน [•] ([•]) บาท

(2)

มูลค่าทีตราไว้ ของหน่วยทรัสต์

:

ไม่เกิน [•] ([•]) บาทต่อหน่วย

(3)

จํานวนหน่วยทรัสต์ทงหมด
ั

:

2,212,476,700 (สองพันสองร้ อยสิบสองล้ าน
สีแสนเจ็ดหมืนหกพันเจ็ดร้ อย) หน่วย

(4)

ประเภทหน่วยทรัสต์

:

ระบุ ชื อผู้ ถื อ ที มี ก ารชํ า ระเต็ ม มู ล ค่ า แล้ ว
ทั งห ม ด แล ะไม่ มี ข้ อ จํ ากั ด ใน ก ารโอ น
หน่ ว ยทรั ส ต์ ยกเว้ นข้ อจํ า กั ด ในการถื อ
หน่วยทรัสต์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามทีระบุไว้
ในสัญญาก่อตังทรัสต์ฉบับนี

ข้ อจํากัดในการถือหน่วยทรัสต์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์
2.5.1 บุ ค คลใดหรื อ กลุ่ม บุ ค คลเดี ย วกัน ใดถื อ หน่ วยทรั ส ต์ ได้ ไม่ เกิ น อัต ราที กํ าหนดในประกาศที ทจ.
49/2555 หรื อประกาศอืนใดทีเกียวข้ อง และทีได้ มีการแก้ ไขเพิมเติม
2.5.2 ในกรณีทีกองทรัสต์มีการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ในประเทศไทย กองทรัสต์จะมีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ซงึ
เป็ นผู้ลงทุนต่างด้ าวถื อหน่วยทรั สต์ ได้ ไม่เกิ นจํานวนที กฎหมาย กฎ หรื อข้ อกํ าหนดใด ๆ กํ าหนด
สัดส่วนการลงทุนของผู้ลงทุนต่างด้ าวไว้
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2.5.3 ผู้ก่อตังทรั สต์ หรื อผู้จัดการกองทรั สต์ จะถื อหน่วยทรั สต์ ของกองทรั สต์ ได้ ไม่เกิ นอัตราที กํ าหนดใน
ประกาศที กร. 14/2555 และประกาศที สช. 29/2555 หรื อประกาศอืนใดทีเกียวข้ อง และทีได้ มีการ
แก้ ไขเพิมเติม
2.5.4 ทรัสตีจะถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ทีตนทําหน้ าทีเป็ นทรัสตีได้ ไม่เกินอัตราทีกําหนดใน ประกาศที
กร. 14/2555 หรื อประกาศอืนใดทีเกียวข้ อง และทีได้ มีการแก้ ไขเพิมเติม
3

การเพิมทุนของกองทรั สต์

3.1

อํานาจหน้ าทีของผู้จดั การกองทรัสต์ในการเพิมทุน
ให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์มีหน้ าทีในการพิจารณากําหนดจํานวนเงินทุนทีจะเพิม จํานวนหน่วยทรัสต์ทีจะออกและ
เสนอขายเพิมเติม วิธีการเสนอขายและจัดสรรหน่วยทรัสต์ทีจะออกเสนอขายเพิมเติม เพือให้ สอดคล้ องกับ
เหตุของการเพิมทุน รวมถึงการพิจารณากําหนดทรัพย์สินทีกองทรัสต์จะลงทุนเพิมเติม การศึกษาความเป็ นไป
ได้ ในการลงทุนในทรัพย์สินเพิมเติมของกองทรัสต์และการเพิมทุนของกองทรัสต์ และวิธีการได้ มาซึงทรัพย์สิน
ทีกองทรัสต์จะลงทุนเพิมเติม โดยผู้จดั การกองทรัสต์มีอํานาจในการแต่งตังทีปรึกษาใด ๆ เพือการดําเนินการ
ดังกล่าว เมือได้ ข้อสรุ ปแล้ วให้ นําเรื องดังกล่าวเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เพือพิ จารณาอนุมัติต่อไป
และเมือได้ รับมติอนุมตั ิจากทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์แล้ ว ให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์มีอํานาจดําเนินการใด ๆ เพือ
การเพิมทุนของกองทรัสต์ให้ เป็ นไปตามมติอนุมตั ิของทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ดงั กล่าว

3.2

เหตุของการเพิมทุน
เหตุในการเพิมทุนของกองทรัสต์มีดงั ต่อไปนี
3.2.1 เพื อลงทุ น ในทรั พ ย์ สิ น หลั ก เพิ มเติ ม อาทิ การลงทุ น ในอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ หรื อ สิ ท ธิ ก ารเช่ า
อสังหาริ มทรัพย์ สิทธิการเช่าช่วงอสังหาริ มทรัพย์ หรื อการลงทุนในทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์โดย
ทางอ้ อม
3.2.2 เพือบํารุ งรักษา ซ่อมแซม หรื อปรับปรุ งทรัพย์สินหลักให้ อยู่ในสภาพทีดีและเหมาะสมแก่การใช้ งาน
ตามวัตถุประสงค์
3.2.3 เพือต่อเติมหรื อก่อสร้ างอาคารเพิมเติมบนทรัพย์สินหลักซึงเป็ นทีดินทีกองทรัสต์ได้ ลงทุนไว้ แล้ ว
3.2.4 เพือชําระคืนเงินกู้ยืมหรื อภาระผูกพันของกองทรัสต์
3.2.5 เพือลงทุนในทรัพย์สินอืนตามทีกําหนดไว้ ในสัญญาก่อตังทรัสต์ฉบับนี และตามหลักเกณฑ์ทีกําหนด
ในประกาศสํานักงาน ก.ล.ต.
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3.2.6 เพือเหตุอืนใดตามทีสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรื อคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
3.2.7 กรณีอืนใดทีทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์มีมติให้ เพิมทุนของกองทรัสต์ได้ โดยต้ องสอดคล้ องกับสัญญา
ก่อตังทรัสต์ฉบับนี และกฎหมายทีเกียวข้ อง
3.3

กระบวนการเพิมทุน
การเพิ มทุ น ของกองทรั ส ต์ จ ะกระทํ าได้ ต่ อเมื อไม่ ขัด หรื อ แย้ ง กับ เจตนารมณ์ ในการก่ อตังกองทรั ส ต์ แ ละ
กฎหมายหลักทรัพย์ และจะทําภายใต้ กระบวนการดังต่อไปนี
3.3.1 ในการเพิ มทุ น ของกองทรั ส ต์ ผู้ จัด การกองทรั ส ต์ จ ะดํ าเนิ น การขอมติ อ นุ มัติ จ ากที ประชุ ม ผู้ ถื อ
หน่ วยทรั ส ต์ โดยดํ าเนิ น การจัด ประชุม ผู้ ถื อหน่ วยทรั ส ต์ ต ามวิ ธี ก ารขอมติ แ ละการประชุ ม ผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์ทีระบุไว้ ในข้ อ 15
3.3.2 เมือทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์มีมติอนุมตั ิให้ เพิมทุนด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 (สามในสี) ของ
จํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหน่วยทรัสต์ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และเป็ นไปตาม
เงือนไขดังต่อไปนี
(1)

การเพิมทุนโดยเสนอขายหน่วยทรัสต์เป็ นการเฉพาะเจาะจงให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์บางราย
ต้ องไม่มีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ซงถื
ึ อหน่วยทรัสต์รวมกันเกินกว่าร้ อยละ 10 (สิบ) ของจํานวนเสียง
ทังหมดของผู้ถือหน่วยทรัสต์ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคัดค้ านการเพิมทุน

(2)

ในกรณี ทีเป็ นการเพิ มทุนแบบมอบอํานาจทัวไป (General Mandate) ให้ กระทําได้ เฉพาะ
กรณี ทีแสดงไว้ อย่างชัดเจนว่าการจัดสรรหน่วยทรั สต์เพิมทุนจะต้ องเป็ นไปตามอัตราและ
หลักเกณฑ์ทีกําหนดไว้ ในประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้ วย
หลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการในการเปิ ดเผยสารสนเทศ และการปฏิบตั ิการใด ๆ เกียวกับ
การเพิมทุนของบริ ษัทจดทะเบียน โดยอนุโลม และตามแนวทางทีสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด
ในรายละเอียดเพือให้ เกิดความชัดเจนในทางปฏิบตั ิ (ถ้ ามี)

ทังนี การเพิมทุนต้ องกระทําให้ แล้ วเสร็ จภายใน 1 (หนึง) ปี นับแต่วนั ทีทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์มีมติ
อนุมตั ิให้ เพิมทุน
3.3.3 ในกรณี ทีเป็ นการเพิมทุนเพือลงทุนในทรัพย์ สินหลักเพิมเติม ได้ ผ่านกระบวนการตามข้ อ 7.3 – 7.5
และหากเป็ นการทํ าธุรกรรมระหว่างกองทรั สต์ กับผู้จัดการกองทรั สต์ หรื อบุคคลทีเกียวโยงกันกับ
ผู้จดั การกองทรัสต์ ต้ องผ่านการดําเนินการตามข้ อ 11 ด้ วย
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3.3.4 เมือได้ รับมติอนุมตั ิให้ เพิมทุนจากทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์แล้ ว ผู้จดั การกองทรัสต์จะดําเนินการขอ
อนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. เพือเสนอขายหน่วยทรัสต์ทีออกใหม่
3.3.5 เมือได้ รับอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. ให้ เสนอขายหน่วยทรัสต์ทีออกใหม่แล้ ว ผู้จดั การกองทรัสต์
จะดําเนินการเสนอขายหน่วยทรัสต์ตามวิธีการเสนอขายหน่วยทรัสต์ทีระบุไว้ ในแบบแสดงรายการ
ข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์
3.3.6 เมือได้ รับเงินจากการเสนอขายหน่วยทรัสต์ทีออกใหม่แล้ ว ผู้จัดการกองทรั สต์จะดําเนินการใช้ เงิน
ดังกล่าวตามเหตุของการเพิมทุนทีระบุไว้ ข้างต้ น
3.3.7 ในกรณีทีสํานักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรื อหน่วยงาน
อืนใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได้ แก้ ไข เปลียนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กํ าหนด สังการ เห็นชอบ
และ/หรื อผ่อนผัน ข้ อกําหนด เงือนไข และ/หรื อกระบวนการเพิมทุน เป็ นอย่างอืน ผู้จดั การกองทรัสต์
จะดํ าเนิ น การให้ เป็ นไปตามนั น โดยถื อ ว่ าได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากผู้ ถื อ หน่ วยทรั ส ต์ แ ล้ ว หาก
ข้ อ กํ า หนด เงื อนไข และ/หรื อ กระบวนการเพิ มทุ น ดัง กล่ าว ไม่ ก่ อ ให้ เกิ ด ผลกระทบทางลบใน
สาระสําคัญแก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์
4

การลดทุนชําระแล้ วของกองทรั สต์

4.1

อํานาจหน้ าทีของผู้จดั การกองทรัสต์ในการลดทุนชําระแล้ วของกองทรัสต์
ให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์เป็ นผู้มีอํานาจในการพิจารณากําหนดจํานวนเงินทุนทีจะลดซึงต้ องมีเหตุตามทีกําหนด
ไว้ ในข้ อ 4.2.1 – 4.2.5 โดยผู้จัดการกองทรั สต์ มีอํานาจในการใช้ ดุลยพิ นิจพิ จารณาลดทุนชํ าระแล้ วตามที
เห็นสมควรโดยไม่ต้องขอมติอนุมตั ิจากทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ และผู้จดั การกองทรัสต์จะดําเนินการลดทุน
ชําระแล้ วตามกระบวนการต่อไป

4.2

เหตุของการลดทุนชําระแล้ ว
การลดทุนชําระแล้ วของกองทรัสต์จะกระทําได้ ตอ่ เมือไม่ขดั หรื อแย้ งกับเจตนารมณ์ในการก่อตังกองทรัสต์และ
กฎหมายหลักทรัพย์ ทังนี การลดทุนชําระแล้ วจะเกิดขึนได้ เฉพาะในกรณีใดกรณีหนึงดังต่อไปนี
4.2.1 เมือกองทรัสต์มีเงินสดคงเหลือทีเกิดจากการดําเนินงานก่อนการแปลงสภาพเป็ นกองทรัสต์ รวมถึง
เงิ นสดคงเหลือที เกิ ดจากรายการค้ างรั บก่อนการแปลงสภาพเป็ นกองทรั ส ต์ และส่วนกํ าไรสุท ธิ ที
ปรับปรุ งแล้ วทีเกินกว่ากําไรสุทธิทางบัญชี
4.2.2 กองทรั สต์มีสภาพคล่องส่วนเกินทีเหลืออยู่ภายหลังการจําหน่ายอสังหาริ มทรั พย์ หรื อสิทธิ การเช่า
หรื อ สิ ท ธิ ก ารเช่ า ช่ ว งอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ หรื อ การตั ด จํ า หน่ า ยสิ ท ธิ ก ารเช่ า หรื อ สิ ท ธิ ก ารเช่ า ช่ ว ง
อสังหาริ มทรัพย์ (ถ้ ามี) ทังนี ต้ องปรากฏข้ อเท็จจริ งด้ วยว่ากองทรัสต์ไม่มีกําไรสะสมเหลืออยู่แล้ ว
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4.2.3 กองทรัสต์มีการเพิมทุนเพือให้ ได้ มาซึงอสังหาริ มทรัพย์เพิมเติม แต่ปรากฏเหตุขดั ข้ องในภายหลังทํา
ให้ ไม่สามารถได้ มาซึงอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว
4.2.4 กองทรั ส ต์ มีรายการค่าใช้ จ่ ายที ไม่ใช่ เงิน สดและไม่มีเหตุต้ องนํ าไปใช้ ในการคํ านวณกํ าไรสุท ธิ ที
ปรับปรุ งแล้ วของกองทรัสต์ตามข้ อ 14.1
4.2.5 มูลค่าอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ลดลงจากการประเมินมูลค่าหรื อสอบทานการ
ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
4.2.6 กรณีอืนใดทีผู้ถือหน่วยทรัสต์มีมติให้ ลดทุนชําระแล้ วของกองทรัสต์ได้
4.2.7 เหตุอืนตามทีสํานักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศ
กําหนด
4.3

กระบวนการลดทุนชําระแล้ ว
4.3.1 ในการลดทุนชําระแล้ วของกองทรัสต์ ผู้จดั การกองทรัสต์มีอํานาจในการใช้ ดลุ ยพินิจพิจารณาลดทุน
ชํ า ระแล้ ว ตามข้ อ 4.2.1 – 4.2.5 ตามที เห็ น สมควรโดยไม่ ต้ อ งขอมติ อ นุ มัติ จ ากที ประชุ ม ผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์ อย่างไรก็ดี หากผู้จดั การกองทรัสต์เห็นสมควร ผู้จดั การกองทรัสต์อาจดําเนินการขอมติ
อนุมตั ิจากทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ให้ ลดทุนชําระแล้ ว โดยดําเนินการจัดประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
ตามวิธีการขอมติและการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ทีระบุไว้ ในข้ อ 15
4.3.2 เมือผู้จดั การกองทรัสต์ได้ ใช้ ดลุ ยพินิจให้ ลดทุนชําระแล้ ว หรื อได้ รับมติอนุมตั ิให้ ลดทุนชําระแล้ วจากที
ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ แล้ วแต่กรณี ผู้จดั การกองทรัสต์จะดําเนินการลดทุนชําระแล้ วด้ วยวิธีการลด
มูลค่าหน่วยทรัสต์ให้ ตําลง
4.3.3 จากนัน ผู้จดั การกองทรัสต์จะดําเนินการเฉลียเงินให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ทีมีชืออยู่ในสมุดทะเบียน ณ
วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์ โดยคํานวณมูลค่าหน่วยทรัสต์ทีใช้ ในการลดทุนชําระแล้ ว
จากมูลค่าทรั พย์ สินสุทธิ ของกองทรั สต์ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยทรั สต์ ทังนี เงินที
เฉลียคืนต้ องมิได้ มาจากเงินกําไรของกองทรัสต์
4.3.4 ในกรณีทีสํานักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรื อหน่วยงาน
อืนใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได้ แก้ ไข เปลียนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กํ าหนด สังการ เห็นชอบ
และ/หรื อผ่อนผัน ข้ อกําหนด เงือนไข และ/หรื อกระบวนการลดทุนชําระแล้ วเป็ นอย่างอืน ผู้จัดการ
กองทรัสต์ จะดําเนินการให้ เป็ นไปตามนัน โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยทรั สต์แล้ ว
หากข้ อกําหนด เงือนไข และ/หรื อกระบวนการลดทุนชําระแล้ วดังกล่าวไม่ก่อให้ เกิดผลกระทบทางลบ
ในสาระสําคัญแก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์
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5

ผู้ถือหน่ วยทรั สต์

5.1

การเป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์มิได้ ก่อให้ เกิดนิติสมั พันธ์ ในลักษณะของตัวการตัวแทนระหว่างผู้ถือหน่วยทรัสต์กับ
ทรั ส ตี และมิ ไ ด้ ก่ อ ให้ เกิ ด นิ ติ สัม พั น ธ์ ใ นลัก ษณะของการเป็ นหุ้ นส่ ว นหรื อ ลัก ษณะอื น ๆ ระหว่ า งผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์ด้วยกัน

5.2

การเป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์มิได้ ทําให้ บคุ คลดังกล่าวมีความรับผิดในกรณีทีทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ไม่เพียงพอต่อ
การชําระหนี ให้ แก่ทรั สตี ผู้จัดการกองทรั สต์ หรื อเจ้ าหนี ของกองทรั สต์ โดยทรั สตี ผู้จัดการกองทรั สต์ และ
เจ้ าหนีของกองทรัสต์จะบังคับชําระหนีได้ จากทรัพย์สินของกองทรัสต์เท่านัน

5.3

ผู้ถือหน่วยทรัสต์มีสิทธิเรี ยกให้ กองทรัสต์ชําระประโยชน์ตอบแทนได้ ไม่เกินไปกว่าเงินกําไรหลังหักค่าสํารอง
ต่าง ๆ และสิทธิเรี ยกให้ คืนเงินทุนได้ ไม่เกินไปกว่าจํานวนทุนของกองทรัสต์ทีปรับปรุ งด้ วยส่วนเกินหรื อส่วนตํา
กว่ามูลค่าหน่วยทรัสต์ ทังนี ในกรณีทีมีการแบ่งชนิดของหน่วยทรัสต์ สิทธิในการรับประโยชน์ตอบแทนหรื อรับ
คืนเงินทุนของผู้ถือหน่วยทรัสต์แต่ละชนิดต้ องเป็ นไปตามข้ อกําหนดของหน่วยทรัสต์ชนิดนัน ๆ ด้ วย

5.4

ไม่ว่าในกรณี ใด มิให้ ตีความสัญญาก่อตังทรั สต์ฉบับนีไปในทางทีก่อให้ เกิดผลขัดหรื อแย้ งกับข้ อ 5.1 – 5.3
ข้ างต้ น

5.5

การเป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่ทําให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์มีกรรมสิทธิxหรื อสิทธิเรี ยกร้ องเหนือทรัพย์สินของกองทรัสต์
โดยเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียว ไม่ว่าส่วนหนึงส่วนใด และผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่มีสิทธิเรี ยกร้ องให้ โอนทรัพย์สินของ
กองทรัสต์ให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยทรัสต์ โดยผู้ถือหน่วยทรัสต์อาจมีสิทธิ ติดตามเอาทรั พย์สินของกองทรั สต์คืนจาก
บุคคลภายนอกได้ หากทรัสตี และ/หรื อผู้จดั การกองทรัสต์ จัดการกองทรัสต์ไม่เป็ นไปตามทีกําหนดในสัญญา
ก่อตังทรั สต์ฉบับนี หรื อตาม พ.ร.บ. ทรั สต์ อันเป็ นผลให้ ทรั พย์ สินของกองทรั สต์ ถูกจําหน่ายจ่ายโอนไปยัง
บุคคลภายนอก ทังนี ตามหลักเกณฑ์ที พ.ร.บ. ทรัสต์ กําหนด

5.6

ผู้ถือหน่วยทรัสต์มีสิทธิได้ รับเงินคืนทุน ประโยชน์ตอบแทน หรื อทรัพย์สินอืน ๆ ในการคืนทุนเมือเลิกกองทรัสต์
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีระบุไว้ ในสัญญาก่อตังทรัสต์ฉบับนี โดยทรัสตีหรื อผู้ทําหน้ าทีแทนทรัสตี หรื อผู้ที
รับมอบหมายจากทรัสตีหรื อผู้ทําหน้ าทีแทนทรัสตี (แล้ วแต่กรณี) จะดําเนินการแจกจ่ายเงินคืนทุน ประโยชน์
ตอบแทน หรื อทรัพย์สินอืน ๆ ในการคืนทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เมือเลิกกองทรัสต์ ทังนี ไม่วา่ ในกรณีใด ๆ ผู้
ถือหน่วยทรัสต์มีสิทธิเรี ยกให้ คืนเงินทุนได้ ไม่เกินไปกว่าจํานวนทุนของกองทรัสต์ทีปรับปรุ งด้ วยส่วนเกินหรื อ
ส่วนตํากว่ามูลค่าหน่วยทรัสต์

5.7

ผู้ถือหน่วยทรั สต์ มีสิทธิ ทีจะได้ รับเงิ นคืนเมือมีการลดทุนชํ าระแล้ วของกองทรั สต์ ตามหลักเกณฑ์ ทีกําหนด
ในข้ อ 4

5.8

ผู้ถือหน่วยทรัสต์สามารถนําหน่วยทรัสต์ไปจํานําได้ ตามกฎหมาย และดําเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ
ทีทรัสตี และ/หรื อนายทะเบียนหน่วยทรัสต์กําหนด
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5.9

ผู้ถือหน่วยทรัสต์มีสิทธิโอนหน่วยทรัสต์ได้ แต่ทงนี
ั จะต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดในข้ อ 6.5.1

5.10

ผู้ถือหน่วยทรั สต์ มีสิทธิ ในการเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหน่วยทรั สต์ ตาม
หลักเกณฑ์ทีกําหนดในข้ อ 15

5.11

ผู้ถือหน่วยทรั สต์ไม่ต้องรับผิดต่อผู้จดั การกองทรัสต์หรื อทรัสตีในการชําระเงินอืนใดเพิมเติมให้ แก่กองทรัสต์
หลังจากที ได้ ชําระเงินค่าหน่วยทรั สต์ ครบถ้ วนแล้ ว และผู้ถือหน่วยทรั สต์ ไม่มีความรั บผิ ดอืนใดเพิ มเติมอีก
สําหรับหน่วยทรัสต์ทีถือนัน

6

การจั ดทํ า ทะเบี ย นหน่ วยทรั ส ต์ การออกใบทรั ส ต์ ห รื อ เอกสารแสดงสิ ท ธิ ในหน่ วยทรั ส ต์ และ
การโอนหน่ วยทรั สต์ และข้ อจํากัดการโอนหน่ วยทรั สต์

6.1

การจัดทําทะเบียนหน่วยทรัสต์
ทรัสตีมีหน้ าทีจัดให้ มีทะเบียนหน่วยทรัสต์ โดยจะกําหนดให้ ทรัสตีเป็ นผู้ดําเนินการจัดทําทะเบียนหน่วยทรัสต์
เอง หรื อมอบหมายให้ บคุ คลอืนตามขอบเขตทีกําหนดไว้ ในประกาศที กร. 14/2555 ก็ได้ ทังนี ในกรณีทีทรัสตี
เป็ นผู้จดั ทําทะเบียนหน่วยทรัสต์เอง ทรัสตีจะปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่า
ด้ วยหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการในการให้ บริ การเป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์ โดยอนุโลม
ทรั สตีอาจมอบหมายให้ บุคคลอืนซึงเป็ นผู้ได้ รับใบอนุญ าตการให้ บ ริ การเป็ นนายทะเบี ยนหลักทรั พ ย์ จาก
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้ วยหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการในการขอรับ
ใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตการให้ บริ การเป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์ และเป็ นผู้ทีตลาดหลักทรัพย์ให้
ความเห็นชอบ ทังนี ทรัสตีอาจมอบหมายให้ ศนู ย์รับฝากหลักทรัพย์เป็ นนายทะเบียนหน่วยทรัสต์ โดยมีหน้ าที
เป็ นผู้ดําเนินการจัดทําทะเบียนหน่วยทรัสต์ตามขอบเขตทีกําหนดไว้ ในประกาศที กร. 14/2555 และประกาศ
อืนใดทีเกียวข้ อง และที ได้ มีการแก้ ไขเพิ มเติม ในเบืองต้ น ภายหลังจากทีได้ มีการก่อตังกองทรั สต์ ทรั สตีจะ
แต่งตังศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ให้ เป็ นนายทะเบียนหน่วยทรัสต์

6.2

ทะเบียนหน่วยทรัสต์ต้องมีรายการดังต่อไปนี
6.2.1 รายละเอียดทัวไป ประกอบด้ วย
(1)

ชือทรัสตีและผู้จดั การกองทรัสต์

(2)

จํานวนหน่วยทรัสต์ มูลค่าทีตราไว้ ทุนชําระแล้ ว และวันเดือนปี ทีออกหน่วยทรัสต์

(3)

ข้ อ จํ ากัด ในเรื องการโอนในเรื องสัด ส่ ว นการถื อ ครองหน่ วยทรั ส ต์ ต ามที พ.ร.บ.ทรั ส ต์
กฎหมายหลักทรัพย์ประกาศกําหนด

6.2.2 รายละเอียดของผู้ถือหน่วยทรัสต์แต่ละราย ประกอบด้ วย
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(1)

ชือ นามสกุล สัญชาติ และทีอยู่ของผู้ถือหน่วยทรัสต์

(2)

เลขทีหน่วยทรัสต์ (ถ้ ามี) และจํานวนหน่วยทรัสต์ทีถือ

(3)

วัน เดือน ปี ทีลงทะเบียนเป็ นหรื อขาดจากการเป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์

(4)

วัน เดือน ปี ทียกเลิกใบทรัสต์และออกใบทรัสต์แทนหรื อออกใบทรัสต์ใหม่ (ถ้ ามี)

(5)

เลขทีคําร้ องขอให้ เปลียนแปลงหรื อจดแจ้ งรายการในทะเบียน (ถ้ ามี)

(6)

การจํานํา/ เพิกถอนจํานอง/ การอายัด/ ปลดอายัดหน่วยทรัสต์ (ถ้ ามี)

6.3

ทะเบียนหน่วยทรัสต์ให้ สนั นิษฐานไว้ ก่อนว่าถูกต้ อง และการชําระเงินหรื อทรัพย์สินอืน รวมทังการให้ สิทธิหรื อ
การจํากัดสิทธิ ใด ๆ แก่ผ้ ูถือหน่วยทรั สต์ทีปรากฏรายชืออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยทรั สต์ หากได้ กระทําตาม
ข้ อกําหนดในสัญญาก่อตังทรัสต์ฉบับนีหรื อตามกฎหมายแล้ ว ให้ ถือว่าทรัสตีได้ ดําเนินการตามอํานาจหน้ าที
แล้ ว

6.4

การออกใบทรัสต์หรื อหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยทรัสต์
6.4.1 ทรัสตีจะดําเนินการให้ นายทะเบียนหลักทรัพย์จดั ทําใบทรัสต์หรื อหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยทรัสต์
ให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยทรัสต์ เพือให้ ผ้ ูถือหน่วยทรัสต์สามารถใช้ อ้างอิงต่อทรัสตี ผู้จัดการกองทรั สต์ และ
บุคคลอืนได้ ทังนี ตัวอย่างใบทรัสต์หรื อหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยทรัสต์มีรายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแนบ [3]
6.4.2 ในกรณีทีผู้ถือหน่วยทรัสต์ขอให้ ทรัสตีหรื อนายทะเบียนหน่วยทรัสต์ออกใบทรัสต์หรื อหลักฐานแสดง
สิทธิในหน่วยทรัสต์ใหม่ แทนใบทรัสต์หรื อหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยทรัสต์เก่าทีสูญหาย ลบเลือน
หรื อชํารุ ดในสาระสําคัญ ทรัสตีหรื อนายทะเบียนต้ องออกหรื อดําเนินการให้ มีการออกใบทรัสต์หรื อ
หลักฐานแสดงสิทธิ ในหน่วยทรั สต์ให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยทรัสต์ ภายในเวลาอันควร ทังนี ทรั สตีหรื อนาย
ทะเบียนจะเรี ยกเก็บค่าใช้ จ่ายทีเกิดขึน (ถ้ ามี) จากการดําเนินการตามคําร้ องขอของผู้ถือหน่วยทรัสต์
ดังกล่าวได้ ตามจริ ง

- 19 -

6.5

การโอนหน่วยทรัสต์และข้ อจํากัดการโอนหน่วยทรัสต์
6.5.1 ภายใต้ บงั คับของข้ อ 6.5.2 ผู้ถือหน่วยทรัสต์สามารถโอนหน่วยทรัสต์ได้ ด้วยวิธีการดังต่อไปนี
(1)

การโอนหน่วยทรัสต์ในระบบมีใบทรัสต์
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทีประสงค์จะโอนหน่วยทรัสต์จะต้ องแจ้ งความประสงค์การโอนหน่วยทรัสต์
ไปยังทรัสตีหรื อนายทะเบียนหน่วยทรัสต์ โดยกรอกรายละเอียดให้ ครบถ้ วนในคําร้ องขอการ
โอนหน่วยทรั สต์ทีลงนามโดยผู้โอนและผู้รับโอน พร้ อมทังแนบเอกสารประกอบการโอน
หน่วยทรัสต์ตามทีทรัสตีหรื อนายทะเบียนหน่วยทรัสต์จะกําหนด การโอนหน่วยทรัสต์ให้ มี
ผลบั งคับ และได้ รับ การรั บ รองเมื อนายทะเบี ย นหน่ ว ยทรั ส ต์ บัน ทึ ก รายชื อผู้ รั บ โอนใน
ทะเบี ย นหน่ ว ยทรั ส ต์ เรี ย บร้ อยแล้ ว ทั งนี ผู้ โอนจะต้ องชํ า ระค่ า ธรรมเนี ย มการโอน
หน่วยทรัสต์ (ถ้ ามี) ตามทีนายทะเบียนหน่วยทรัสต์กําหนด

(2)

การโอนหน่วยทรัสต์ในระบบไร้ ใบทรัสต์
ผู้ถื อ หน่ วยทรั ส ต์ ที ประสงค์ จ ะโอนหน่ วยทรั ส ต์ ในระบบไร้ ใบทรั ส ต์ จ ะต้ อ งปฏิ บั ติ ต าม
หลักเกณฑ์ทีระบุโดยนายทะเบียนหน่วยทรัสต์ และ/หรื อตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื อศูนย์รับ
ฝากหลักทรัพย์ ทังนี ผู้โอนจะต้ องชําระค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยทรัสต์ (ถ้ ามี) ตามทีนาย
ทะเบียนหน่วยทรัสต์ และ/หรื อตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ กําหนด

6.5.2 ข้ อจํากัดการโอนหน่วยทรัสต์
กองทรัสต์ไม่มีข้อจํากัดการโอนหน่วยทรัสต์ อย่างไรก็ดี ในกรณี ทีการโอนหน่วยทรัสต์จะทําให้ ผ้ ถู ือ
หน่วยทรั สต์รายใดถื อหน่วยทรั สต์เกิ นข้ อจํากัดในการถื อหน่วยทรั สต์ของผู้ถือหน่วยทรั สต์ตามข้ อ
2.5
ทรัสตีหรื อนายทะเบียนหลักทรัพย์มีสิทธิปฏิเสธการแสดงชือในทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ ในกรณี ที
การถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ไ ม่ เป็ นไปตามอัต ราที กํ า หนดในข้ อจํ า กั ด ในการถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ข องผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์ตามข้ อ 2.5
7

การลงทุนของกองทรั สต์

7.1

การลงทุนของกองทรัสต์ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ทีกําหนดในประกาศที ทจ. 49/2555 และประกาศอืนใดที
เกียวข้ อง และทีได้ มีการแก้ ไขเพิมเติม รวมทังตามทีกําหนดในสัญญาก่อตังทรัสต์ฉบับนี
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7.2

นโยบายการลงทุนของกองทรัสต์
กองทรั สต์ จะมุ่งเน้ นการลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์ และสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรั พย์ รวมทังสิทธิ การเช่าช่วง
อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ที มี คุ ณ ภาพสู ง โดยเฉพาะอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ป ระเภทศู น ย์ ก ารค้ า รวมทั งการลงทุ น ใน
อสังหาริ มทรัพย์ประเภทอืน ๆ ทีมีความเกียวข้ องหรื อส่งเสริ มประโยชน์กบั อสังหาริ มทรัพย์ประเภทศูนย์การค้ า
อาทิ ทรัพย์สินเพือการพาณิชย์ อาคารสํานักงาน โรงแรมและเซอร์ วิสอะพาร์ ตเมนต์ เป็ นต้ น เพือเป็ นทรัพย์สิน
หลักของกองทรัสต์ โดยการซือ และ/หรื อเช่า และ/หรื อเช่าช่วง และ/หรื อรับโอนสิทธิการเช่า และ/หรื อสิทธิการ
เช่าช่วงทรัพย์สินหลัก และโดยมุง่ เน้ นการจัดหาผลประโยชน์ในรู ปของรายได้ ค่าเช่าและค่าบริ การ หรื อรายได้
อืนใดในทํานองเดียวกัน ตลอดจนทําการปรับปรุ ง เปลียนแปลง พัฒนาศักยภาพ พัฒนา และ/หรื อจําหน่าย
ทรัพย์สินต่าง ๆ เพือมุง่ ก่อให้ เกิดรายได้ และผลตอบแทนแก่กองทรัสต์เพือประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์อย่าง
ต่อเนืองในระยะยาว อีกทังกองทรัสต์มีจุดมุง่ หมายทีจะลงทุนในทรัพย์สินเพิมเติมเพือการเติบโตอย่างต่อเนือง
ของฐานรายได้ ของกองทรัสต์ และเป็ นการกระจายความเสียงผ่านการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์หลายแห่งใน
ทําเลทีแตกต่างกัน รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินอืน และ/หรื อหลักทรัพย์อืน และ/หรื อการหาดอกผลอืนโดยวิธี
อืนใด ตามทีกฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรื อกฎหมายอืนใดทีเกียวข้ องกําหนด

7.3

การได้ มาซึงทรัพย์สินหลักและอุปกรณ์ (ถ้ ามี)
กองทรัสต์อาจลงทุนโดยทางตรง หรื อลงทุนโดยทางอ้ อม โดยมีหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี
7.3.1 การลงทุนโดยทางตรง ซึงเป็ นการลงทุนในทรัพย์สินหลักจะต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี
(1)

(2)

กองทรัสต์จะลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์เพือได้ มาซึงกรรมสิทธิxหรื อสิทธิครอบครอง ทังนี ใน
กรณีทีเป็ นการได้ มาซึงสิทธิครอบครองต้ องเป็ นกรณีใดกรณีหนึงดังต่อไปนี
(ก)

เป็ นการได้ มาซึงอสังหาริ มทรัพย์ทีมีการออก น.ส. 3 ก.

(ข)

เป็ นการได้ มาซึงสิทธิการเช่า และ/หรื อสิทธิการเช่าช่วงในอสังหาริ มทรัพย์ทีมีการ
ออกตราสารแสดงกรรมสิทธิxหรื อสิทธิครอบครองประเภท น.ส. 3 ก. อนึง ในกรณีที
กองทรั ส ต์ ล งทุ น ในสิ ท ธิ ก ารเช่ า อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ที มี ลัก ษณะเป็ นการเช่ า ช่ ว ง
ผู้จัดการกองทรั สต์ จะต้ องจัดให้ มีมาตรการป้องกัน ความเสียงหรื อการเยี ยวยา
ความเสียหายทีอาจเกิดขึนจากการผิดสัญญาเช่า หรื อการไม่สามารถบังคับตาม
สิทธิในสัญญาเช่า

อสังหาริ มทรั พ ย์ ที ได้ ม าต้ องไม่ อยู่ในบังคับ แห่ งทรั พ ยสิ ท ธิ ห รื อมี ข้อ พิ พ าทใด ๆ เว้ น แต่
ผู้จัดการกองทรั สต์และทรัสตีได้ พิจารณาโดยมีความเห็นเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรว่า การอยู่
ภายใต้ บังคับ แห่ งทรั พ ยสิท ธิ ห รื อการมี ข้อพิ พ าทนันไม่ก ระทบต่อการหาประโยชน์ จาก
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อสังหาริ มทรัพย์ ดงั กล่าวอย่างมีนัยสําคัญ และเงือนไขการได้ มาซึงอสังหาริ มทรั พย์นันยัง
เป็ นประโยชน์แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์โดยรวม
(3)

การทําสัญญาเพือให้ ได้ มาซึงอสังหาริ มทรัพย์ต้องไม่มีข้อตกลงหรื อข้ อผูกพันใด ๆ ทีอาจมี
ผลให้ ก องทรั ส ต์ ไม่ส ามารถจํ าหน่ ายอสังหาริ มทรั พ ย์ ในราคายุติ ธรรม (ในขณะที มี การ
จําหน่าย) เช่น ข้ อตกลงทีให้ สิทธิ แก่คู่สญ
ั ญาในการซืออสังหาริ มทรั พย์ ของกองทรั สต์ ได้
ก่อนบุคคลอืน โดยมีการกําหนดราคาไว้ แน่นอนล่วงหน้ า เป็ นต้ น หรื ออาจมีผลให้ กองทรัสต์
มีหน้ าทีมากกว่าหน้ าทีปกติทีผู้เช่าพึงมีเมือสัญญาเช่าสินสุดลง

(4)

อสังหาริ มทรัพย์ทีได้ มาต้ องพร้ อมจะนําไปจัดหาประโยชน์คิดเป็ นมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 75 (เจ็ดสิบห้ า) ของมูลค่าหน่วยทรั สต์ทีขออนุญ าตเสนอขาย รวมทังจํานวนเงิน
กู้ยืม (ถ้ ามี)
ทังนี กองทรั สต์อาจลงทุนในโครงการทียังก่อสร้ างไม่แล้ วเสร็ จได้ โดยมูลค่าของเงินลงทุน
ทีจะทําให้ ได้ มาและใช้ พฒ
ั นาอสังหาริ มทรัพย์ให้ แล้ วเสร็ จเพือนําไปจัดหาประโยชน์ ต้ องไม่
เกิ น ร้ อยละ 10 (สิ บ ) ของมู ล ค่ าทรั พ ย์ สิ น รวมของกองทรั ส ต์ (ภายหลั งการเสนอขาย
หน่วยทรั สต์) และต้ องแสดงได้ ว่าจะมีเงิน ทุน หมุน เวีย นเพีย งพอเพื อการพัฒ นาดัง กล่าว
โดยไม่กระทบกับความอยู่รอดของกองทรั สต์ด้วย

(5)

ผู้จัด การกองทรั ส ต์ ต้ องดําเนิ น การให้ มีการประเมิน มูล ค่าอสังหาริ มทรั พ ย์ ที ประสงค์ จ ะ
ลงทุน โดยจะต้ องเป็ นการประเมินมูลค่าอย่างเต็มรู ปแบบทีมีการตรวจสอบเอกสารสิทธิ
และเป็ นไปเพือวัตถุประสงค์สาธารณะในการเปิ ดเผยข้ อมูลต่อผู้ลงทุน เป็ นเวลาไม่เกิน 6
(หก) เดือนก่อนวันยืนคําขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรั สต์ โดยผู้ประเมินมูลค่าทรั พย์ สิน
อย่างน้ อย 2 (สอง) ราย ทีผู้จัดการกองทรั สต์และทีปรึ กษาทางการเงินทีร่ วมจัดทํ าคําขอ
อนุญาตเสนอขายหน่วยทรั สต์ (ถ้ ามี) พิจารณาว่ามีความเหมาะสมและสามารถประเมิน
มู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น ให้ สะท้ อนมู ล ค่ า ที แท้ จริ ง ได้ อ ย่ า งน่ า เชื อถื อ เพี ย งพอ และมี ลัก ษณะ
ดังต่อไปนี
(5.1)

ต้ องเป็ นผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินทีได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.

(5.2)

ในกรณีทีอสังหาริ มทรัพย์ทีจะลงทุนอยู่ในต่างประเทศ ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
อาจเป็ นบุค คลที อยู่ในบัญ ชีรายชื อของบุค คลซึงทางการหรื อหน่วยงานกํากับ
ดูแลของประเทศอัน เป็ นที ตังของอสังหาริ มทรัพ ย์กําหนดให้ สามารถทํ าหน้ าที
ประเมิน มูลค่าอสังหาริ มทรัพ ย์นัน ๆ ได้ ทังนี ในกรณีทีไม่ปรากฏบัญ ชีรายชื อ
ดังกล่าว ผู้ที ทําหน้ าที ประเมิน มูล ค่าทรัพ ย์สิน ต้ องเข้ าลัก ษณะใดลักษณะหนึง
ดังต่อไปนี
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(ก)

เป็ นผู้ประกอบวิชาชีพเกียวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ซึงมีผลงาน
เป็ น ที ย อ ม รับ อ ย ่า ง แ พ ร่ ห ล า ย ใน ป ระ เท ศ อ นั เป็ น ที ตั งข อ ง
อสังหาริ มทรัพย์นนั

(ข)

เป็ นบุค คลที มีมาตรฐานการปฏิบตั ิงานและระบบงานในการประเมิน
มูลค่าทรัพย์สินทีเป็ นสากล

(ค)

เป็ นผู้ ป ระเมิน มูล ค่าทรัพ ย์สิน ที มีเครื อ ข่า ยกว้ างขวางในระดับ สากล
(International Firm)

ทังนี หลักเกณฑ์ในข้ อนี ไม่ใช้ กบั กรณีทีเป็ นอสังหาริ มทรัพย์ทีรับโอนมาจากกองทุนรวม
อสังหาริ มทรัพย์ทีแปลงสภาพ และอสังหาริ มทรัพย์นันได้ ผ่านการประเมินมูลค่าโดยชอบ
ตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดในประกาศที ทจ. 34/2559 แล้ ว
(6)

อสังหาริ มทรัพย์ทีได้ มาต้ องมีมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่า 500,000,000 (ห้ าร้ อยล้ าน) บาท
ทั งนี ในกรณี ที จํ า นวนเงิน ที จะได้ จ ากการระดมทุน ผ่า นการออกและเสนอขาย
หน่วยทรั ส ต์น้อยกว่ามูลค่าอสังหาริ มทรั พย์ ที ประสงค์จะลงทุน ผู้จัดการกองทรั สต์ต้อง
แสดงได้ ว่ามีแหล่งเงินทุนอืนเพียงพอทีจะทําให้ ได้ มาซึงอสังหาริ มทรั พย์ ดงั กล่าว

นอกจากนี ในการได้ มาซึงทรัพย์สินหลักและอุปกรณ์ ดงั กล่าว กองทรัสต์จะดําเนินการตามวิธีการที
กําหนดไว้ ในข้ อ 7.3 – 7.5
7.3.2 การลงทุนโดยทางอ้ อม ซึงเป็ นการลงทุนในทรั พย์ สินหลักของกองทรั สต์ผ่านการถือหุ้น ในบริ ษัท ที
จัดตังขึนโดยมีวตั ถุประสงค์เพื อดําเนินการในลักษณะเดียวกันกับกองทรั สต์ตามประกาศที ทจ.
49/2555 โดยการลงทุนดังกล่าวต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ดงั ต่อไปนี
(1)

กองทรั สต์ต้องถือหุ้นในบริ ษัทดังกล่าวไม่น้อยกว่าร้ อยละ 99 (เก้ าสิบเก้ า) ของจํานวนหุ้น
ที จําหน่ายได้ แ ล้ วทังหมด และไม่น้ อยกว่าร้ อยละ 99 (เก้ าสิบเก้ า) ของจํานวนสิท ธิ ออก
เสียงทังหมดของบริ ษัทนัน

(2)

กองทรั ส ต์อ าจให้ ก้ ู ยืม เงิน แก่บ ริ ษัท ตาม (1) ผ่า นการถือ ตราสารหนี หรื อ การเข้ า ทํ า
สัญ ญาที มีล กั ษณะเป็ นการให้ ก้ ูยืมเงิน โดยให้ ถือว่าการให้ บ ริ ษัท ดังกล่าวกู้ยืมเงิน เป็ น
การลงทุนในทรั พย์ สินหลักโดยทางอ้ อมด้ วย

(3)

ต้ องมีก ารประเมิน มูล ค่าอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ที กองทรั ส ต์ล งทุน โดยทางอ้ อ ม ทังในชันของ
กองทรั สต์และในชันของบริ ษัททีกองทรั สต์เป็ นผู้ถือหุ้น ดังนี

- 23 -

(3.1) การประเมิน มูล ค่า ในชั นของกองทรั ส ต์ ให้ เ ป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ ใ นข้ อ
7.3.1(5) โดยให้ คํานึงภาระภาษี ของบริ ษัทที กองทรั สต์เป็ นผู้ถือหุ้น และปั จจัย
อืนที อาจมีผ ลกระทบต่อราคาอสังหาริ มทรั พ ย์ ทีกองทรั ส ต์ล งทุน โดยทางอ้ อม
ด้ วย
(3.2) การประเมิน มูล ค่า ในชั นของบริ ษัท ที กองทรั ส ต์เ ป็ นผู้ ถือ หุ้ น ให้ เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ ในข้ อ 7.3.1(5)
(3.3) มีก ารประเมิน มูล ค่า ทรั พ ย์ สิน อื นที บริ ษัท ที กองทรั ส ต์เป็ นผู้ ถือ หุ้ น ได้ ล งทุน ไว้
ตามหลักเกณฑ์ ดงั นี
(ก)

ใช้ ม ูล ค่ายุติธ รรมตามหลัก เกณฑ์ เกี ยวกับ การกําหนดมูล ค่ายุติธ รรม
ของเงินลงทุนทีออกโดยสมาคมบริ ษัทจัดการลงทุนโดยอนุโลม

(ข)

ในกรณี ทีหลักเกณฑ์ ตาม (ก) ไม่รองรั บการกําหนดมูลค่ายุติธรรมของ
ทรั พ ย์ สิน ใด ให้ ใ ช้ ม ูล ค่า ที เป็ นไปตามหลัก วิช าการอัน เป็ นที ยอมรั บ
หรื อมาตรฐานสากล

(3.4) ในกรณี ที กองทรั ส ต์มีก ารลงทุน ในตราสารหนี หรื อสัญ ญาที ถือเป็ นการลงทุน
โดยทางอ้ อ ม ต้ อ งมีก ารประเมิน มูล ค่า ตราสารหรื อ สัญ ญาดัง กล่า วตาม
หลักเกณฑ์ ในข้ อ 7.3.1(y)(y.y) ด้ วย
(3.5) ผู้ จ ัด การกองทรั ส ต์แ สดงได้ ว ่า มีม าตรการหรื อ กลไกที จะทํ า ให้ ท รั ส ตีแ ละ
ผู้จ ัด การกองทรั ส ต์ส ามารถดูแ ลและควบคุม ให้ บ ริ ษัท ดัง กล่าวดําเนิน การให้
เป็ นไปในทํานองเดียวกับหลักเกณฑ์ ทีกําหนดไว้ สําหรั บกองทรั สต์ทีมีการลงทุน
ในทรั พย์ สินหลักโดยตรง เว้ นแต่ในกรณี ของหลักเกณฑ์ เกี ยวกับอัตราส่วนการ
กู้ยืมเงินในข้ อ 9.4 จะพิจารณาเฉพาะในชันของกองทรั สต์ก็ได้
7.3.3 กองทรัสต์อาจได้ มาซึงทรัพย์สินอืนนอกจากทรัพย์สินหลัก โดยการลงทุนในทรัพย์สินอืนทีกองทรัสต์
สามารถลงทุนในหรื อมีไว้ ได้ ตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดไว้ ในข้ อ 7.8
7.3.4 กองทรั สต์ ต้องไม่เข้ าทํ าสัญ ญาการลงทุน ในทรั พ ย์ สินหลักกับ บุค คลที มีลักษณะดังต่อไปนี หาก
บุค คลนันเองหรื อบุค คลอื นที บุค คลดังกล่าวควบคุมได้ จ ะมี ส่วนเกี ยวข้ องกับ การบริ ห ารจัด การ
กองทรัสต์ เว้ นแต่บุคคลดังกล่าวเป็ นบริ ษัททีมีห้ นุ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ให้
พิจารณาการมีลกั ษณะตามทีกําหนดในข้ อ z.y.{(1)(1.1) เท่านัน
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(1)

ภายในระยะเวลา 5 (ห้ า) ปี ก่อนวันยืนคําขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์ บุคคลดังกล่าว
ต้ องไม่มีลกั ษณะดังต่อไปนี
(1.1)

เคยมีประวัติฝ่าฝื นหลักเกณฑ์หรื อเงือนไขเกียวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ในเรื อง
ทีมีนยั สําคัญ

(1.2)

เคยถูกสํานักงาน ก.ล.ต. ปฏิเสธคําขออนุญาตเสนอขายหุ้นทีออกใหม่ เนืองจากมี
เหตุ ที มี นั ย สํ า คั ญ อัน ควรสงสั ย เกี ยวกั บ กลไกการบริ ห ารจั ด การในลั ก ษณะ
ดังต่อไปนี
(ก)

อาจไม่สามารถปฏิ บัติ ต่อผู้ถือหุ้น ได้ อย่างเป็ นธรรม โดยอาจมี การเอื อ
ประโยชน์ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกลุม่ ใดกลุม่ หนึง ซึงจะทําให้ ได้ เปรี ยบผู้ถือหุ้นราย
อืนหรื อได้ ประโยชน์มากกว่าผู้ถือหุ้นรายอืนโดยไม่สมควร

(ข)

อาจไม่สามารถรั กษาสิทธิ ของผู้ถือหุ้นได้ โดยทําให้ บุคคลใดบุคคลหนึง
ได้ รับประโยชน์ทางการเงินนอกเหนือจากทีพึงได้ ตามปกติ หรื อโดยทําให้
บริ ษัทเสียประโยชน์ทีพึงได้ รับ

(1.3)

เคยถูก สํานักงาน ก.ล.ต. ปฏิ เสธคํ าขออนุญ าตเสนอขายหลักทรั พ ย์ ที ออกใหม่
เนืองจากมีเหตุทีทําให้ สงสัยเกียวกับการเปิ ดเผยข้ อมูลต่อประชาชนทีไม่ครบถ้ วน
ไม่เพี ยงพอต่อการตัดสินใจลงทุน หรื อทํ าให้ ผ้ ูลงทุนสําคัญ ผิด ซึงมีลักษณะเป็ น
การปกปิ ดหรื อ อํ าพราง หรื อ สร้ างข้ อ มูล ที อาจไม่ มี อ ยู่ จ ริ ง ในรายการหรื อการ
ดําเนินการทีมีนยั สําคัญ

(1.4)

เคยถอนคําขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ทีออกใหม่ โดยไม่มีการชีแจงเหตุสงสัย
ตามข้ อ z.y.{ (1)(1.2) หรื อ ข้ อ z.y.{ (1)(1.3) ต่อสํานักงาน ก.ล.ต. หรื อโดยมีการ
ชีแจงแต่ไม่ได้ แสดงข้ อเท็จจริ งหรื อเหตุผลอย่างสมเหตุสมผลทีจะหักล้ างข้ อสงสัย
ในเหตุตามข้ อ z.y.{ (1)(1.2) หรื อข้ อ z.y.{ (1)(1.3) นัน

(2)

ภายในระยะเวลา 10 (สิบ) ปี ก่อนวันยืนคําขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์ บุคคลดังกล่าว
เคยต้ องคําพิพากษาถึงทีสุดให้ ลงโทษในความผิดเกียวกับทรัพย์ เฉพาะในมูลเหตุเนืองจาก
การดําเนินการทีมีลกั ษณะหลอกลวง ฉ้ อโกง หรื อทุจริ ต อันเป็ นเหตุทีทําให้ เกิดความเสียหาย
ในวงกว้ าง ทังนี ไม่วา่ ตามกฎหมายไทยหรื อกฎหมายต่างประเทศ

(3)

อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรื อถูกดําเนินคดีในความผิดเกียวกับทรัพย์โดยหน่วยงานทีเกียวข้ อง
เฉพาะในมูลเหตุเนืองจากการดําเนินงานที มีลกั ษณะหลอกลวง ฉ้ อโกง หรื อทุจริ ต อันเป็ น
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เหตุ ที ทํ า ให้ เกิ ด ความเสี ย หายในวงกว้ า ง ทั งนี ไม่ ว่ า ตามกฎหมายไทยหรื อ กฎหมาย
ต่างประเทศ
(4)

7.4

เป็ นบุ ค คลที มี เหตุอัน ควรสงสัย ว่ าเป็ นการจัด รู ป แบบเพื อให้ บุ ค คลที มี ลัก ษณะตามข้ อ
7.3.4(1) ข้ อ z.y.{(2) หรื อ ข้ อ z.y.{(3) หลีกเลียงมิให้ สํานักงาน ก.ล.ต. ใช้ หลักเกณฑ์ การ
พิจารณาตามข้ อ z.y.{(1) ข้ อ z.y.{(2) หรื อ ข้ อ z.y.{(3) กับบุคคลทีมีลกั ษณะดังกล่าวนัน

วิธีการได้ มาซึงทรัพย์สินหลักและอุปกรณ์ (ถ้ ามี)
ก่อนการได้ มาซึงทรัพย์สินหลักแต่ละครัง ผู้จดั การกองทรัสต์จะดําเนินการดังต่อไปนี
7.4.1 ตรวจสอบหรื อสอบทาน (Due Diligence) ข้ อมูลและสัญญาต่าง ๆ ทีเกียวข้ องกับทรัพย์สินหลักและ
อุปกรณ์ (ถ้ ามี) เช่น ข้ อมูลด้ านการเงินและกฎหมาย เป็ นต้ น เพือประกอบการตัดสินใจลงทุนและ
การเปิ ดเผยข้ อมูลทีถูกต้ อง โดยในกรณี ทีเจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิ การเช่า หรื อผู้โอนสิทธิการเช่า
ช่วงอสังหาริ มทรัพย์ เป็ นบุคคลทีเกียวโยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์ ผู้จัดการกองทรัสต์จะจัดให้ มีที
ปรึกษาทางการเงิน ให้ ความเห็นเกียวกับการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวด้ วย
7.4.2 ประเมินมูลค่าทรัพย์สินหลักอย่างน้ อยตามทีกําหนดในข้ อ 10
7.4.3 ในกรณี ทีกองทรัสต์จะลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ในลักษณะทีเป็ นการเช่าช่วง จะต้ องจัด
ให้ มีมาตรการป้องกันความเสียงหรื อการเยียวยาความเสียหายทีอาจเกิดขึนจากการผิดสัญญาเช่า
หรื อการไม่สามารถบังคับตามสิทธิในสัญญาเช่า

7.5

การได้ มาซึงทรัพย์สินหลักเพิมเติม ต้ องมีเงือนไขต่อไปนี
7.5.1 ในด้ านสาระของรายการ เป็ นธุรกรรมทีเข้ าลักษณะดังต่อไปนี
(1)

เป็ นไปตามสัญญาก่อตังทรัสต์ฉบับนีและกฎหมายทีเกียวข้ อง

(2)

เป็ นไปเพือประโยชน์ทีดีทีสุดของกองทรัสต์

(3)

สมเหตุสมผลและใช้ ราคาทีเป็ นธรรม

(4)

ค่าใช้ จ่ายในการเข้ าทําธุรกรรมทีเรี ยกเก็บจากกองทรัสต์ (ถ้ ามี) อยู่ในอัตราทีเป็ นธรรมและ
เหมาะสม

(5)

ผู้ทีมีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในการเข้ าทําธุรกรรม ไม่มีส่วนร่ วมในการตัดสินใจเข้ าทําธุรกรรม
นัน

7.5.2 ในด้ านระบบในการอนุมตั ิ ผู้จดั การกองทรัสต์ต้องดําเนินการดังต่อไปนี
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(1)

ขอความเห็ น ชอบจากทรั ส ตี ว่าเป็ นธุรกรรมที เป็ นไปตามสัญ ญาก่อตังทรั ส ต์ ฉบับ นี และ
กฎหมายทีเกียวข้ องแล้ ว

(2)

ในกรณีทีเป็ นการได้ มาซึงทรัพย์สินหลักทีมีมลู ค่าตังแต่ร้อยละ 10 (สิบ) ของมูลค่าทรัพย์สิน
รวมของกองทรั ส ต์ ขึนไป ต้ องได้ รับ อนุมัติจากคณะกรรมการ (Board of Directors) ของ
ผู้จดั การกองทรัสต์ด้วย

(3)

ในกรณี ทีเป็ นการได้ มาซึงทรั พ ย์ สิน หลักที มี มูล ค่าตังแต่ร้อยละ 30 (สามสิ บ) ของมูลค่า
ทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ ต้ องได้ รับมติของทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ด้วยคะแนนเสียงไม่
น้ อยกว่า 3/4 (สามในสี) ของจํ านวนเสียงทังหมดของผู้ถือหน่วยทรัสต์ทีมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียง

การคํานวณมูลค่าของทรัพย์สินหลักในข้ อนี ให้ คํานวณตามมูลค่าการได้ มาซึงทรัพย์สินทังหมดของ
แต่ละโครงการทีทําให้ กองทรัสต์พร้ อมจะหารายได้ ซึงรวมถึงทรัพย์ สินทีเกียวเนืองกับโครงการนัน
ด้ วย
7.5.3 กระบวนการขอความเห็นชอบจากทรัสตี หรื อการขอมติทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ผู้จดั การกองทรัสต์
และทรัสตีมีหน้ าทีดังต่อไปนี

7.6

(1)

ผู้จัด การกองทรั ส ต์ มี ห น้ าที ในการจัด เตรี ย มเอกสารขอความเห็ น ชอบหรื อหนัง สื อเชิ ญ
ประชุม แล้ วแต่กรณี โดยจะต้ องแสดงความเห็นของตนเกียวกับลักษณะธุรกรรมทีเป็ นไป
ตามข้ อ 7.5.1 พร้ อมทังเหตุผลและข้ อมูลประกอบทีชัดเจน

(2)

ทรัสตีมีหน้ าทีในการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เพือให้ ความเห็นเกียวกับลักษณะของ
ธุรกรรมในประเด็นว่าเป็ นไปตามสัญญาก่อตังทรัสต์ฉบับนีและกฎหมายทีเกียวข้ องหรื อไม่

การจําหน่ายไปซึงทรัพย์สินหลักและอุปกรณ์ (ถ้ ามี)
7.6.1 กองทรัสต์อาจจําหน่ายไปซึงทรัพย์สินหลักและอุปกรณ์ โดยการขาย และ/หรื อโอนสิทธิการเช่า และ/
หรื อสิทธิการเช่าช่วงอสังหาริ มทรัพย์ ทังนี ในการจําหน่ายไปซึงทรัพย์สินหลักและอุปกรณ์ ดงั กล่าว
กองทรัสต์จะดําเนินการตามวิธีการทีกําหนดไว้ ในข้ อ 7.7
7.6.2 กองทรัสต์อาจจําหน่ายไปซึงทรัพย์สินอืนนอกจากทรัพย์สินหลักทีกองทรัสต์ลงทุนในหรื อมีไว้ ได้

7.7

วิธีในการจําหน่ายไปซึงทรัพย์สินหลักและอุปกรณ์ (ถ้ ามี)
7.7.1 ก่อนการจําหน่ายไปซึงทรัพย์สินหลัก ผู้จดั การกองทรัสต์จะจัดให้ มีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินหลัก
อย่างน้ อยตามทีกําหนดในข้ อ 10
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7.7.2 การจําหน่ายไปซึงทรัพย์สินหลัก ต้ องมีสาระสําคัญเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี
(1)

การจําหน่ายไปจะกระทําโดยเปิ ดเผย และมีสาระของรายการตามข้ อ 7.5.1 มีระบบในการ
อนุมตั ิตามข้ อ 7.5.2 และมีกระบวนการขอความเห็นชอบจากทรัสตีหรื อการขอมติทีประชุม
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามข้ อ 7.5.3 โดยอนุโลม
การจําหน่ายทรัพย์สินหลักทีเข้ าลักษณะดังต่อไปนี นอกจากจะต้ องเป็ นไปตามทีกําหนดใน
ข้ อ z.z.k(1) แล้ ว จะต้ อ งเป็ นกรณี ที เป็ นเหตุ จํ าเป็ นและสมควร โดยได้ รั บ อนุ มัติ จ าก
คณะกรรมการ (Board of Directors) ของผู้จดั การกองทรัสต์ด้วย

7.8

(ก)

การจํ าหน่ ายทรั พ ย์ สิ น หลัก ก่ อนครบ 1 (หนึง) ปี นับ แต่ วัน ที กองทรั ส ต์ ได้ มาซึง
ทรัพย์สินหลักนัน

(ข)

การจําหน่ายทรัพย์สินหลักทีกองทรัสต์ได้ มาซึงกรรมสิทธิx ให้ แก่เจ้ าของเดิม

นโยบายการลงทุนในทรัพย์สินอืน
7.8.1 ประเภทของทรัพย์สินอืนทีกองทรัสต์จะลงทุน จะต้ องเป็ นไปตามข้ อ 7.9 และข้ อ 7.10
7.8.2 อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินอืนจะต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดไว้ ในประกาศทีเกียวข้ อง
กับอัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินของกองทุนรวมทัวไปซึงออกตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ โดยอนุโลม
7.8.3 ในกรณี ทีลูกหนี ตามตราสารที กองทรั สต์ลงทุนผิ ดนัดชํ าระหนี หรื อมีพฤติการณ์ ว่าจะไม่สามารถ
ชําระหนี ได้ ผู้จัดการกองทรั สต์ จะดําเนิ นการตามหลักเกณฑ์ ในเรื องเดียวกันที กํ าหนดไว้ สําหรั บ
กองทุนรวมทัวไปทีออกตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ โดยอนุโลม

7.9

ขอบเขตประเภททรัพย์สินอืนทีกองทรัสต์จะลงทุน
7.9.1 พันธบัตรรัฐบาล
7.9.2 ตัว€ เงินคลัง
7.9.3 พั น ธบั ต รหรื อ หุ้ น กู้ ที รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ นิ ติ บุ ค คลที มี ก ฎหมายเฉพาะจัด ตังขึ นเป็ นผู้ อ อก และมี
กระทรวงการคลังเป็ นผู้คําประกันต้ นเงินและดอกเบียเต็มจํานวนแบบไม่มีเงือนไข
7.9.4 เงินฝากในธนาคาร หรื อบรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยู่อาศัย
7.9.5 บัตรเงินฝากทีธนาคารหรื อบริ ษัทเงินทุนเป็ นผู้ออก โดยไม่มีลกั ษณะของสัญญาซือขายล่วงหน้ าแฝง
7.9.6 ตัว€ แลกเงินหรื อตัว€ สัญญาใช้ เงินทีธนาคาร บริ ษัทเงินทุน หรื อบริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์ เป็ นผู้ออก ผู้
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รับรอง ผู้รับอาวัล หรื อผู้คําประกัน โดยไม่มีลกั ษณะของสัญญาซือขายล่วงหน้ าแฝง ทังนี การรับรอง
รับอาวัล หรื อคําประกัน แล้ วแต่กรณี ตามข้ อนี ต้ องเป็ นการรับรองตลอดไป รับอาวัลทังจํานวน หรื อ
คําประกันต้ นเงินและดอกเบียเต็มจํานวนอย่างไม่มีเงือนไข
7.9.7 หน่วยลงทุนหรื อใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งหนี หรื อกองทุน
รวมอืนที มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งหนี หรื อเงินฝาก ทังนี ในกรณี ทีเป็ นหน่วยลงทุนของ
ต่างประเทศ ต้ องเป็ นไปตามเงือนไขดังต่อไปนี
(1)

เป็ นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศทีอยู่ภายใต้ การกํากับดูแลของหน่วยงานกํากับ
ดูแลด้ านหลักทรั พย์ และตลาดซือขายหลักทรั พย์ ทีเป็ นสมาชิ กสามัญ ของ International
Organization of Securities Commissions (IOSCO) หรื อเป็ นหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น
รวมต่ า งประเทศที มี ก ารซื อขายในตลาดซื อขายหลัก ทรั พ ย์ ที เป็ นสมาชิ ก ของ World
Federation of Exchanges (WFE)

(2)

กองทุน รวมต่างประเทศนันมี น โยบายการลงทุน ในทรั พ ย์ สิ น ประเภทและชนิ ดเดี ย วกับ
ทรัพย์สินทีกองทรัสต์สามารถลงทุนหรื อมีไว้ ได้ และ

(3)

กองทุนรวมต่างประเทศนันจัดตังขึนเพือผู้ลงทุนทัวไป

7.9.8 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์ หรื อหน่วยทรั สต์ของกองทรั สต์ อืน ทังนี เฉพาะที จัด
ตังขึนตามกฎหมายไทย
7.9.9 ตราสารของ Real Estate Investment Trust ทีจัดตังตามกฎหมายต่างประเทศ ไม่ว่ากองทรัสต์นัน
จะจัดตังในรู ปบริ ษัท กองทรัสต์ หรื อรู ปแบบอืนใด ทังนี ต้ องมีลกั ษณะดังต่อไปนี
(1)

Real Estate Investment Trust นันจัดตังขึนสําหรับผู้ลงทุนทัวไป และอยู่ภายใต้ การกํากับ
ดูแลของหน่วยงานทีกํากับดูแลด้ านหลักทรัพย์ และตลาดซือขายหลักทรั พย์ ทีเป็ นสมาชิก
สามัญของ International Organization of Securities Commissions (IOSCO)

(2)

มีวตั ถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์ หุ้นสามัญของบริ ษัทที มีรายชืออยู่ใน
หมวดพั ฒ นาอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ใ นตลาดซื อขายหลั ก ทรั พ ย์ ที เป็ นสมาชิ ก ของ World
Federation of Exchanges (WFE) หรื อหุ้นสามัญของบริ ษัททีมีลกั ษณะธุรกิจเทียบเคียง
ได้ กบั หมวดพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

(3)

มี ก ารซื อขายในตลาดซื อขายหลั ก ทรั พ ย์ ที เป็ นสมาชิ ก ของ World Federation of
Exchanges (WFE) หรื อมีการรับซือคืนโดยผู้ออกตราสาร
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7.9.10 สัญ ญาซื อขายล่วงหน้ า เฉพาะกรณี ที ทํ าสัญ ญาโดยมี วัต ถุป ระสงค์ เพื อป้ องกัน ความเสี ยงของ
กองทรัสต์
7.9.11 ทรั พ ย์ สิ น หลั ก ทรั พ ย์ หรื อ ตราสารอื นตามที สํ า นั ก งาน ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
7.10

การลงทุนในหุ้นของนิติบคุ คลซึงเป็ นผู้เช่า และ/หรื อผู้เช่าช่วงทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์
กองทรั สต์สามารถลงทุนในหุ้นของนิติบุคคลซึงเป็ นผู้เช่า และ/หรื อผู้เช่าช่วงทรัพย์ สินหลักของกองทรั สต์ได้
เมือเป็ นไปตามเงือนไขดังต่อไปนี
7.10.1 สัญญาเช่ากําหนดค่าเช่าโดยอ้ างอิงกับผลประกอบการของทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ และ
7.10.2 เป็ นการลงทุนในหุ้นทีให้ สิทธิ พิเศษเพือประโยชน์ ในการอนุมตั ิการดําเนินงานบางประการของนิ ติ
บุคคล (Golden Share) ตามทีได้ กําหนดไว้ ในข้ อบังคับของนิติบคุ คลนัน ไม่เกิน 1 (หนึง) หุ้น

8

การจัดหาผลประโยชน์ ของกองทรั สต์
กองทรัสต์สามารถจัดหาผลประโยชน์ได้ โดยเป็ นไปตามเงือนไขดังต่อไปนี

8.1

กองทรัสต์สามารถจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินหลักได้ โดยการให้ เช่า การให้ เช่าช่วง หรื อการให้ ใช้ หรื อ
การให้ บริ การในทํานองเดียวกับการให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รวมถึงการให้ บริ การทีเกียวเนืองกับการดังกล่าว
ด้ วย และห้ ามมิ ให้ ดํ าเนิ น การในลัก ษณะใดที เป็ นการใช้ ก องทรั ส ต์ เพื อประกอบธุ รกิ จอื นที กองทรั ส ต์ ไม่
สามารถดําเนินการได้ เองโดยตรง เช่น ธุรกิจโรงแรม หรื อธุรกิจโรงพยาบาล เป็ นต้ น

8.2

กองทรัสต์สามารถให้ เช่า และ/หรื อให้ เช่าช่วงอสังหาริ มทรัพย์แก่บคุ คลทีจะนําอสังหาริ มทรัพย์นนไปประกอบ
ั
ธุรกิจทีกองทรัสต์ไม่สามารถดําเนินการได้ เอง เช่น ธุรกิจโรงแรม หรื อธุรกิจโรงพยาบาล เป็ นต้ น โดยจะต้ องมี
ข้ อตกลงที ให้ กํ าหนดค่าเช่ าส่วนใหญ่ เป็ นจํ านวนที แน่ น อนไว้ ล่วงหน้ า และหากจะมี ส่วนที อ้ างอิงกับ ผล
ประกอบการของผู้เช่า และ/หรื อผู้เช่าช่วง จํานวนเงินค่าเช่าสูงสุดทีอ้ างอิงกับผลประกอบการนันจะไม่เกินกว่า
ร้ อยละ 50 (ห้ าสิบ) ของจํานวนเงินค่าเช่าทีกําหนดไว้ แน่นอนล่วงหน้ า

8.3

กองทรั ส ต์ จ ะไม่ ใ ห้ เช่ า และ/หรื อ ให้ เช่ า ช่ ว งอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ แ ก่ บุ ค คลที มี เหตุ อัน ควรสงสั ย ว่ า จะนํ า
อสังหาริ มทรัพย์นนไปใช้
ั
ประกอบธุรกิจทีขัดต่อศีลธรรมหรื อไม่ชอบด้ วยกฎหมาย โดยการให้ เช่าในแต่ละครัง
จะจัดให้ มีข้อตกลงเพือให้ กองทรัสต์สามารถเลิกสัญญาเช่า และ/หรื อเช่าช่วงได้ หากปรากฏว่าผู้เช่า และ/หรื อ
ผู้เช่าช่วงนําอสังหาริ มทรัพย์ไปใช้ ในการประกอบธุรกิจดังกล่าว

8.4

ผู้จัดการกองทรั สต์ มีหน้ าที ในการดูแลรั ก ษาทรั พ ย์ สิน หลักให้ อยู่ในสภาพดีพ ร้ อมต่อการจัด หารายได้ ซึง
รวมถึงการจัดให้ มีการประกันภัยทีเพียงพอตลอดระยะเวลาทีกองทรั สต์ลงทุนในทรัพย์ สินหลักด้ วย ซึงการ
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ประกัน ภัย นี อย่ างน้ อยต้ องครอบคลุมถึงการประกัน วิน าศภัย ที อาจเกิ ด ขึนกับ อสังหาริ ม ทรั พ ย์ และการ
ประกัน ภั ย ความรั บ ผิ ด ต่ อ บุ ค คลภายนอกที อาจได้ รั บ ความเสี ย หายจากอสังหาริ ม ทรั พ ย์ ห รื อ จากการ
ดําเนินการในอสังหาริ มทรัพย์
8.5

การจัดการกองทรั สต์ จะกระทํ าโดยทรั สตีและผู้จัดการกองทรั สต์ ทีได้ รับมอบหมายจากทรั สตีซึงได้ รับการ
แต่งตังตามสัญ ญาก่ อตังทรั สต์ ฉบับ นี โดยมี ขอบเขตอํานาจหน้ าที และความรั บ ผิ ด ชอบตามที ปรากฏใน
รายการเกี ยวกับ อํ านาจหน้ าที ของทรั ส ตี แ ละผู้ จัด การกองทรั ส ต์ ตามที ระบุ ไว้ ใ นข้ อ 17.3 และข้ อ 18.4
ตามลําดับ ในการนี ผู้จดั การกองทรัสต์มีอํานาจหน้ าทีและความรับผิดชอบหลักทีเกียวข้ องกับการดูแลจัดการ
กองทรัสต์ ซึงรวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ และทรัสตีมีอํานาจหน้ าทีและความรับผิดชอบ
หลักในการกํากับดูแลการปฏิบัติหน้ าทีของผู้จดั การกองทรัสต์ และผู้รับมอบหมายรายอืน (ถ้ ามี) ให้ เป็ นไป
ตามสัญญาก่อตังทรัสต์ฉบับนีและตามกฎหมาย ตลอดจนการเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทรัสต์ และในกรณี
ทีกองทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สินอืนทีมิใช่ทรัพย์สินหลัก การจัดการลงทุนในทรัพย์สินอืนดังกล่าวจะดําเนินการ
โดยทรัสตี โดยจะเป็ นไปตามทีระบุไว้ ในสัญญาก่อตังทรัสต์ฉบับนี และสัญญาอืนใดทีเกียวข้ อง ทังนี ในกรณี
ที ทรั ส ตี มี ค วามประสงค์ จ ะแก้ ไขข้ อ กํ า หนดสิ ท ธิ แ ละเงื อนไขใด ๆ ในสัญ ญาที เกี ยวข้ องกับ การจั ด หา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินหลัก ทรัสตีจะกระทําได้ เมือได้ ตกลงร่ วมกันกับผู้จดั การกองทรัสต์ก่อน และในกรณี
ทีคู่สญ
ั ญาไม่สามารถหาข้ อยุติร่วมกันได้ คู่สญ
ั ญาทังสองฝ่ ายขอสงวนสิทธิทีจะจัดประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
เพื อหาข้ อยุติ โดยให้ ผ้ ูจัด การกองทรั สต์ ดําเนิ น การจัดประชุมผู้ถื อหน่ วยทรั สต์ ต ามวิธีก ารขอมติ และการ
ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ทีระบุไว้ ในข้ อ 15

9

การกู้ยืมเงินของกองทรั สต์ และการก่ อภาระผูกพันใด ๆ แก่ ทรั พย์ สินของกองทรั สต์

9.1

กองทรัสต์สามารถกู้ยืมเงินหรื อก่อภาระผูกพันได้ ภายใต้ เงือนไขดังต่อไปนี
9.1.1 เป็ นการกู้ยืมเงินหรื อก่อภาระผูกพันเพือการบริ หารจัดการกองทรัสต์และทรัพย์สินของกองทรัสต์ ซึง
รวมถึงเพือวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี
(1)

ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์

(2)

ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์เพิมเติม

(3)

ลงทุ น ในทรั พ ย์ สิ น อื นใด ตามที สํ า นั ก งาน ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนจะประกาศกําหนดให้ เป็ นทรัพย์สินหลัก

(4)

บริ หารจัดการทรัพย์สินของกองทรัสต์

(5)

ปรับปรุ งหรื อซ่อมแซมอสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์หรื ออสังหาริ มทรัพย์ทีกองทรัสต์มีสิทธิ
การเช่ าหรื อสิท ธิ ค รอบครอง ให้ อยู่ในสภาพดี และมี ความพร้ อมที จะใช้ ห าผลประโยชน์
รวมถึงการปรับปรุ งภาพลักษณ์ของอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว
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(6)

ปรั บ ปรุ ง ซ่ อ มแซม หรื อ หามาทดแทนซึ งสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ห รื อ อุ ป กรณ์ ที เกี ยวข้ องกั บ
อสังหาริ มทรั พ ย์ ข องกองทรั ส ต์ ห รื ออสังหาริ มทรั พ ย์ ที กองทรั สต์ มีสิ ท ธิ การเช่ าหรื อสิท ธิ
ครอบครอง ให้ อยู่ในสภาพดีและมีความพร้ อมทีจะใช้ หาผลประโยชน์

(7)

ต่อเติมหรื อก่อสร้ างอาคารเพิมเติมบนทีดินทีมีอยู่แล้ วซึงเป็ นของกองทรัสต์ หรื อทีกองทรัสต์
มีสิทธิการเช่าหรื อสิทธิครอบครอง เพือประโยชน์ในการจัดหาผลประโยชน์ของกองทรัสต์

(8)

เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของกองทรัสต์

(9)

ชําระหนีเงินกู้ยืมหรื อภาระผูกพันของกองทรัสต์

(10)

ปรับโครงสร้ างเงินกู้ยืมเพือนําไปชําระหนีเงินกู้ยืมหรื อภาระผูกพันฉบับเดิม (Refinance)

(11)

ปรับโครงสร้ างเงินทุนของกองทรัสต์

(12)

ป้องกันความเสียงทางด้ านอัตราแลกเปลียนเงินตรา และ/หรื อป้องกันความเสียงทางด้ าน
อัตราดอกเบีย อันเนืองมาจากการกู้ยืมเงินหรื อออกตราสารหนี

(13)

เหตุจําเป็ นอืนใดทีผู้จดั การกองทรัสต์เห็นสมควรสําหรับการบริ หารจัดการกองทรัสต์

ทังนี ผู้จดั การกองทรัสต์จะกู้ยืมเงิน โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของกองทรัสต์และผู้ถือหน่วยทรัสต์เป็ น
สําคัญ ทังนี ในกรณีทีกองทรัสต์ลงทุนในสิทธิการเช่า และ/หรื อสิทธิการเช่าช่วง อสังหาริ มทรัพย์หรื อ
สังหาริ มทรัพย์ การกู้ยืมเงินเพือวัตถุประสงค์ตามทีกําหนดในข้ อ (5) (6) หรื อ (7) ผู้จดั การกองทรัสต์
ต้ องคํานึงถึงกําหนดเวลาเช่าทีเหลืออยู่ตามสัญญาเช่าด้ วย
9.2

กองทรัสต์สามารถกู้ยืมเงินหรื อก่อภาระผูกพันใด ๆ แก่ทรัพย์สินของกองทรัสต์ได้ โดยวิธีใดวิธีหนึงหรื อหลาย
วิธีร่วมกันในขณะใดขณะหนึง ซึงหมายความรวมถึง การออกตราสารหรื อการเข้ าทําสัญญาไม่ว่าในรู ปแบบ
ใดทีมีความหมายหรื อเนือหาสาระทีแท้ จริ งเข้ าลักษณะเป็ นการกู้ยืมเงิน ดังนี
9.2.1 การกู้ยืมเงิน ขอสินเชือ เบิกเงินเกินบัญชีจากนิติบุคคล หรื อสถาบันการเงิน ทังในประเทศ และ/หรื อ
ต่างประเทศ ซึงรวมถึ งบริ ษั ท ประกัน ภัย ซึงจัด ตังขึนตามกฎหมายเกี ยวข้ องกับ ประกัน ภัย และ
กองทรัสต์อาจพิจารณาให้ หลักประกันในการชําระเงินกู้ยืมดังกล่าวด้ วย นอกจากนี กองทรัสต์อาจ
ทํ าสัญ ญาซื อขายล่ วงหน้ า หรื อซื อขายตราสารอนุ พั น ธ์ ท างการเงิ น (Derivative Product) เพื อ
ป้องกันความเสียงของกองทรัสต์จากอัตราแลกเปลียน และ/หรื ออัตราดอกเบียทีเกิดขึนจากการกู้ยืม
เงินไม่วา่ ทังจํานวนหรื อบางส่วน เช่น สัญญาแลกเปลียนอัตราแลกเปลียน (Cross Currency Swap)
หรื อสัญญาแลกเปลียนอัตราดอกเบีย (Interest Rate Swap) เป็ นต้ น หรื อ
9.2.2 การออกตราสาร การออกตราสารหนี ไม่ว่าระยะสันและระยะยาว เพื อจําหน่ายให้ แก่ผ้ ูลงทุนทัง
ประเภทบุคคลและสถาบันตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. ที
เกียวข้ อง และกองทรัสต์อาจพิจารณาให้ หลักประกันทีเกียวข้ องกับการออกตราสารดังกล่าวด้ วย
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ทังนี ผู้จดั การกองทรัสต์จะพิจารณาถึงความจําเป็ นและความเหมาะสมในการกู้ยืมเงิน เปลียนแปลง หรื อก่อ
ภาระผูกพันเหนือทรัพย์สินของกองทรัสต์ เพือประโยชน์ของกองทรัสต์และผู้ถือหน่วยทรัสต์ โดยให้ เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ และวิธีการในการกู้ยืมเงินหรื อก่อภาระผูกพันตามทีกําหนดไว้ ในสัญญาก่อตังทรั สต์ฉบับนี และ
กฎหมายทีเกียวข้ อง โดยไม่ต้องขอมติอนุมตั ิจากทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เท่าทีไม่ขดั กับกฎหมายและสัญญา
ก่อตังทรัสต์ฉบับนี อย่างไรก็ดี ในกรณีทีกองทรัสต์นําทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ไปเป็ นหลักประกันการชําระ
เงินกู้ยืม ซึงรวมถึงการเพิมวงเงินหลักประกันให้ แก่ผ้ ใู ห้ ก้ รู ายเดิมจากหลักประกันทีมีอยู่แล้ ว ตามวิธีการในข้ อ
9.2 นี ผู้จดั การกองทรัสต์จะดําเนินการให้ เป็ นไปตามกฎหมายอืนทีเกียวข้ อง
ทังนี ทรั สตีจะเป็ นผู้ลงนามผูกพันกองทรั สต์ ในการเข้ าทํ าสัญ ญาเพื อกู้ยืมเงิน เปลียนแปลง หรื อก่อภาระ
ผูกพันเหนือทรัพย์สินของกองทรัสต์ หรื ออาจมอบอํานาจให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ลงนามผูกพันกองทรัสต์ตาม
สัญ ญาดังกล่าวแทนได้ ทังนี ในกรณี ที ทรั สตีมีค วามประสงค์ จะแก้ ไขข้ อกํ าหนดสิท ธิ และเงือนไขใด ๆ ที
เกียวข้ องกับการกู้ยืมเงิน เปลียนแปลง หรื อก่อภาระผูกพันเหนื อทรัพย์ สินของกองทรั สต์ดงั กล่าว ทรั สตีจะ
กระทําได้ เมือได้ ตกลงร่ วมกันกับผู้จดั การกองทรัสต์ก่อน และในกรณีทีคูส่ ญ
ั ญาไม่สามารถหาข้ อยุติร่วมกันได้
คู่สัญ ญาทังสองฝ่ ายขอสงวนสิทธิ ทีจะจัดประชุมผู้ถือหน่วยทรั สต์เพื อหาข้ อยุติ โดยให้ ผ้ ูจัดการกองทรั สต์
ดําเนินการจัดประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามวิธีการขอมติและการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ทีระบุไว้ ในข้ อ 15
9.3

การกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ไม่วา่ กระทําด้ วยวิธีการใด ต้ องไม่มีลกั ษณะดังต่อไปนี
9.3.1 มี ข้อตกลงและเงื อนไขทํ านองเดี ยวกับ ข้ อกํ าหนดของหุ้น กู้ที ให้ ไถ่ถ อนหุ้น กู้เมื อมี การเลิ ก บริ ษั ท
(perpetual bond)
9.3.2 ให้ สิทธิแปลงสภาพเป็ นหุ้น
9.3.3 มีลกั ษณะของอนุพนั ธ์แฝง เว้ นแต่เป็ นกรณีทีเข้ าลักษณะทีครบถ้ วนดังนี
(1)

ให้ สิทธิลูกหนีในการชําระหนีคืนก่อนกําหนด (callable) หรื อให้ สิทธิกองทรัสต์ในการเรี ยก
ให้ ลกู หนีชําระหนีคืนก่อนกําหนด (puttable)

(2)

กําหนดดอกเบียหรื อผลตอบแทนไว้ อย่างแน่นอนหรื อเป็ นอัตราทีผันแปรตามอัตราดอกเบีย
ของสถาบันการเงินหรื ออัตราดอกเบียอืน

(3)

ไม่มี ก ารกํ าหนดเงื อนไขการจ่ ายดอกเบี ยหรื อผลตอบแทนที อ้ างอิ งกับ ปั จ จัย อ้ างอิ งอื น
เพิมเติม

9.3.4 มีลกั ษณะเป็ นการแปลงสินทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์
9.4

ในกรณีทีกองทรัสต์มีการกู้ยืมเงิน ให้ มลู ค่าการกู้ยืมไม่เกินอัตราส่วนอย่างใดอย่างหนึงดังต่อไปนี เว้ นแต่การ
เกินอัตราส่วนดังกล่าวไม่ได้ เกิดจากการกู้ยืมเงินเพิมเติม
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9.4.1 ร้ อยละ 35 (สามสิบห้ า) ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์
9.4.2 ร้ อยละ 60 (หกสิ บ ) ของมู ล ค่ าทรั พ ย์ สิ น รวมของกองทรั ส ต์ ในกรณี ที กองทรั ส ต์ มี อัน ดับ ความ
น่าเชื อถื ออยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ซึงเป็ นอันดับความน่าเชือถื อครั ง
ล่าสุด ที ได้ รับ การจัด อัน ดับ โดยสถาบัน การจัด อัน ดับ ความน่ าเชื อถื อที ได้ รับ ความเห็ น ชอบจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. ไม่เกิน 1 (หนึง) ปี ก่อนวันกู้ยืมเงิน
การกู้ยืมเงินของกองทรั สต์ให้ หมายความรวมถึงการออกตราสารหรื อเข้ าทํ าสัญญาไม่ว่าในรู ปแบบใดที มี
ความมุง่ หมายหรื อเนือหาสาระทีแท้ จริ งเข้ าลักษณะเป็ นการกู้ยืมเงิน
9.5

การก่ อ ภาระผู ก พัน ของกองทรั ส ต์ ให้ ก ระทํ าได้ เฉพาะกรณี ที จํ าเป็ นและเกี ยวข้ องกับ การบริ ห ารจัด การ
ทรัพย์สินของกองทรัสต์ดงั ต่อไปนี
9.5.1 การก่อภาระผูกพันซึงเกียวเนืองกับการทําข้ อตกลงหลักทีกองทรัสต์สามารถกระทําได้ ตามข้ อกําหนด
ในประกาศที ทจ. 49/2555 และกฎหมายอืนใดทีเกี ยวข้ อง เช่น การนําทรัพย์ สินของกองทรั สต์ไป
เป็ นหลักประกันการชําระเงินกู้ยืมตามข้ อ 9 นี
9.5.2 การก่อภาระผูกพันทีเป็ นเรื องปกติในทางพาณิชย์หรื อเป็ นเรื องปกติในการทําธุรกรรมประเภทนัน

9.6

การกู้ยืมเงินหรื อการก่อภาระผูกพันกับบุคคลทีเกียวโยงกันของทรัสตี
ภายใต้ บงั คับของข้ อ 12 กองทรัสต์อาจกู้ยืมเงินหรื อก่อภาระผูกพันกับบุคคลทีเกียวโยงกันของทรัสตีได้

9.7

หน้ าทีของผู้จดั การกองทรัสต์ในการดําเนินการเกียวกับการกู้ยืมเงินหรื อการก่อภาระผูกพันของกองทรัสต์
9.7.1 ดําเนินการเปิ ดเผยจํานวนเงินกู้ยืม และเงินกันสํารองเพือชําระหนีตามสัญญากู้ยืมเงินหรื อตามทีมี
ภาระผูกพันจากการกู้ยืมเงินในแต่ละปี จนกว่าจะชําระหนีเสร็ จสิน (ถ้ ามี) ในแบบแสดงรายการข้ อมูล
และหนังสือชีชวน และแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี ของกองทรัสต์
9.7.2 กําหนดวงเงินกันสํารองตามข้ อ 9.7.1 ทีเหมาะสม โดยคํานึงถึงจํานวนเงินกู้ยืมหรื อภาระผูกพันจาก
การกู้ ยื ม เงิ น และระยะเวลาการชํ า ระหนี ผลกระทบต่ อ การจ่ า ยประโยชน์ ต อบแทนแก่ ผ้ ู ถื อ
หน่วยทรั สต์ และสถานะเงิ นสดที เกิ ดจากการขาดทุนที ยังไม่เกิ ดขึน (Unrealized Loss) จากการ
ประเมินค่าหรื อการสอบทานการประเมินค่าทรัพย์สินของกองทรัสต์
9.7.3 กํ าหนดให้ กองทรั สต์ อาจนํ าวงเงิ น กัน สํารองของรอบระยะเวลาบัญ ชี ใดที มี ส ภาพคล่องไม่เพี ย ง
พอทีจะกันเงินสํารอง ไปรวมเพือการกันสํารองในรอบระยะเวลาบัญชีถดั ๆ ไป
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9.8

ในกรณีทีกองทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สินหลักโดยทางอ้ อมผ่านบริ ษัททีกองทรัสต์ถือหุ้นตามข้ อ 7.3.2 (ถ้ ามี) หาก
บริ ษั ท ดัง กล่ าวจะมี ก ารกู้ ยื ม เงิ น ไม่ ว่ าด้ วยวิ ธี ก ารใด การกู้ ยื ม เงิ น ของบริ ษั ท ดัง กล่ าวจะต้ อ งมี ลัก ษณะ
เช่นเดียวกับทีกําหนดในข้ อ 9 นี โดยอนุโลม เว้ นแต่ในกรณีของสัดส่วนการกู้ยืมเงินตามข้ อ 9.4 จะกําหนดให้
พิจารณาเฉพาะในชันของกองทรัสต์ก็ได้

10

การประเมินมูลค่ าทรั พย์ สิน

10.1

การประเมินมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ทีกองทรัสต์ลงทุนโดยทางตรงตามข้ อ 7.3.1 ต้ องมีสาระสําคัญดังต่อไปนี
10.1.1 ผู้ป ระเมิ น มูลค่าทรั พ ย์ สิ น ต้ องเป็ นบุค คลที ผู้จัดการกองทรั ส ต์ พิ จ ารณาว่ามี ค วามเหมาะสมและ
สามารถประเมินมูลค่าทรัพย์สินให้ สะท้ อนมูลค่าทีแท้ จริ งได้ อย่างน่าเชือถือเพียงพอ และมีลกั ษณะ
ดังต่อไปนี
(1)

เป็ นบุ ค คลที ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากสํ า นั ก งาน ก.ล.ต. ตามประกาศสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกียวกับการให้ ความเห็นชอบบริ ษัท
ประเมินมูลค่าทรัพย์สินและผู้ประเมินหลัก

(2)

กรณี อสังหาริ มทรัพย์ทีลงทุนอยู่ในต่างประเทศ ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอาจเป็ นบุคคลที
อยู่ในบัญชีรายชือของบุคคลซึงทางการหรื อหน่วยงานกํากับดูแลของประเทศอันเป็ นทีตัง
ของอสังหาริ มทรั พย์ กําหนดให้ สามารถทําหน้ าทีประเมินมูลค่าอสังหาริ มทรั พย์ นนั ๆ ได้
ทังนี ในกรณีทีไม่ปรากฏบัญชีรายชือดังกล่าว ผู้ทีทําหน้ าทีประเมินมูลค่าทรัพย์สินต้ องเข้ า
ลักษณะใดลักษณะหนึงดังต่อไปนี
(ก)

เป็ นผู้ป ระกอบวิ ช าชี พ เกี ยวกับ การประเมิ น มูล ค่าทรั พ ย์ สิ น ซึงมี ผ ลงานเป็ นที
ยอมรับอย่างแพร่ หลายในประเทศอันเป็ นทีตังของอสังหาริ มทรัพย์นนั

(ข)

เป็ นบุ ค คลที มี ม าตรฐานการปฏิ บั ติ ง านและระบบงานในการประเมิ น มู ล ค่ า
ทรัพย์สินทีเป็ นสากล

(ค)

เป็ นผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินทีมีเครื อข่ายกว้ างขวางในระดับสากล (International
Firm)

10.1.2 การประเมินมูลค่าต้ องไม่กระทําโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินรายเดียวกันติดต่อกันเกิน 2 (สอง) ครัง
10.1.3 ในกรณี ดัง ต่ อ ไปนี ผู้ จั ด การกองทรั ส ต์ จ ะจั ด ให้ มี ก ารประเมิ น มู ล ค่ า อย่ า งเต็ ม รู ป แบบที มี ก าร
ตรวจสอบเอกสารสิทธิ และเป็ นไปเพือวัตถุประสงค์สาธารณะในการเปิ ดเผยข้ อมูลต่อผู้ลงทุน
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(1)

เมือกองทรัสต์จะได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึงทรัพย์สิน โดยจะประเมินล่วงหน้ าเป็ นเวลาไม่เกิน
1 (หนึง) ปี

(2)

เมือครบกําหนด 2 (สอง) ปี นับแต่วนั ทีมีการประเมินมูลค่าเต็มรู ปแบบครังล่าสุด

(3)

เมือปรากฏเหตุการณ์ หรื อการเปลียนแปลงใด ๆ อันอาจมีผลกระทบต่อการด้ อยค่าของ
อสังหาริ มทรัพย์ทีกองทรัสต์ลงทุนอย่างมีนยั สําคัญ

(4)

เมือทรัสตีหรื อผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ร้องขอ

10.1.4 มีการสอบทานการประเมินมูลค่าทุก 1 (หนึง) ปี นับแต่วนั ทีมีการประเมินมูลค่าเต็มรู ปแบบครังล่าสุด
10.1.5 ในการแปลงสภาพของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ การประเมินมูลค่าและการสอบทานการประเมิน
มูลค่าของกองทรัสต์อาจดําเนินการต่อเนืองกับรอบการประเมินมูลค่าหรื อการสอบทานการประเมิน
มูลค่าของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ก็ได้
10.2

การประเมินมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ทีกองทรัสต์ลงทุนโดยทางอ้ อมผ่านการถือหุ้นในบริ ษัทตามข้ อ 7.3.2 (ถ้ ามี)
ต้ องแสดงสาระสําคัญดังต่อไปนี
10.2.1 จัดให้ มีการประเมินมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว ทังในชันของกองทรัสต์และในชันของบริ ษัททีออก
หุ้นดังนี
(1)

การประเมินมูลค่าในชันของกองทรั สต์ จะประเมินมูลค่าตามหลักเกณฑ์ ในข้ อ 10.1 โดย
คํานึงถึงภาระภาษี ของบริ ษัทและปั จจัยอืนที อาจมีผลกระทบต่อราคาอสังหาริ มทรั พย์ ที
กองทรัสต์ลงทุนโดยทางอ้ อม

(2)

การประเมินมูลค่าในชันของบริ ษัท จะประเมินมูลค่าอสังหาริ มทรั พย์ ทีบริ ษัทดังกล่าวได้
ลงทุนไว้ ตามหลักเกณฑ์ในข้ อ 10.1 โดยอนุโลม

10.2.2 จัดให้ มีการประเมินมูลค่าทรัพย์ สินอืนทีบริ ษัททีกองทรัสต์เป็ นผู้ถือหุ้นได้ ลงทุนไว้ ตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี
(1)

ใช้ มลู ค่ายุติธรรมตามหลักเกณฑ์เกียวกับการกําหนดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนทีออกโดย
สมาคมบริ ษัทจัดการลงทุนโดยอนุโลม

(2)

ในกรณี ห ลัก เกณฑ์ ตาม (1) ไม่รองรั บ การกํ าหนดมูล ค่ายุติ ธรรมของทรั พ ย์ สิ น ใด ให้ ใช้
มูลค่าทีเป็ นไปตามหลักวิชาการอันเป็ นทียอมรับหรื อมาตรฐานสากล
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10.2.3 ในกรณีทีกองทรัสต์มีการลงทุนในตราสารหนีหรื อสัญญาทีถือเป็ นการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์โดย
ทางอ้ อม จะจัดให้ มีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินตามหลักเกณฑ์ใน 10.2.2
10.3

ในกรณีทีกองทรัสต์มีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินอืนตามข้ อ 7.8 ผู้จดั การกองทรัสต์จะจัดให้ มีการประเมิน
มูลค่าทรัพย์สินอืนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดในข้ อ 10.2.2 ด้ วย

11

การทํ า ธุ รกรรมระหว่ า งกองทรั ส ต์ กั บ ผู้ จั ด การกองทรั ส ต์ ห รื อ บุ ค คลที เกี ยวโยงกั น กั บ ผู้ จั ด การ
กองทรั สต์

11.1

ในด้ านสาระของรายการ เป็ นธุรกรรมทีเข้ าลักษณะตามข้ อ 7.5.1

11.2

ในด้ านระบบในการอนุมตั ิ ผู้จดั การกองทรัสต์ต้องดําเนินการดังต่อไปนี
11.2.1 ขอความเห็นชอบจากทรั สตีว่าเป็ นธุรกรรมทีเป็ นไปตามสัญญาก่อตังทรั สต์ฉบับนีและกฎหมายที
เกียวข้ องแล้ ว
11.2.2 ในกรณีทีเป็ นธุรกรรมทีมีมลู ค่าเกินกว่า 1,000,000 (หนึงล้ าน) บาท หรื อตังแต่ร้อยละ 0.03 (ศูนย์จุด
ศูนย์สาม) ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ขึนไป แล้ วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ต้ องได้ รับอนุมตั ิ
จากคณะกรรมการ (Board of Directors) ของผู้จดั การกองทรัสต์ด้วย
11.2.3 ในกรณี ทีเป็ นธุรกรรมทีมีมลู ค่าตังแต่ 20,000,000 (ยีสิบล้ าน) บาทขึนไป หรื อเกินร้ อยละ 3 (สาม)
ของมูลค่าทรัพย์ สินสุทธิ ของกองทรัสต์ แล้ วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ต้ องได้ รับมติของที ประชุมผู้ถือ
หน่ ว ยทรั ส ต์ ด้ วยคะแนนเสี ย งไม่ น้ อยกว่ า 3/4 (สามในสี ) ของจํ า นวนเสี ย งทั งหมดของผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ในกรณีทีธุรกรรมตามข้ อ 11.2 นี เป็ นการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึงทรัพย์สินหลัก การคํานวณมูลค่าจะคํานวณ
ตามมูลค่าการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึงทรัพย์สินทังหมดของแต่ละโครงการทีทําให้ โครงการนัน ๆ พร้ อมจะหา
รายได้ ซึงรวมถึงทรัพย์สินทีเกียวเนืองกับโครงการนันด้ วย

11.3

กระบวนการขอความเห็นชอบจากทรัสตีหรื อการขอมติทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ต้ องเป็ นไปตามข้ อ 7.5.3
โดยอนุโลม และในกรณี ทีเป็ นการขอมติทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ หนังสือเชิญประชุมต้ องมีความเห็นของที
ปรึกษาทางการเงิน และ/หรื อทีปรึ กษาทางการเงินอิสระ (แล้ วแต่กรณี ) เพือประกอบการขอมติทีประชุมผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ด้วย

การอนุมตั ิตามข้ อ 11.2 และกระบวนการขอความเห็นชอบจากทรัสตีหรื อการขอมติทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามข้ อ
11.3 จะกําหนดข้ อยกเว้ นสําหรับการทําธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กบั ผู้จัดการกองทรัสต์หรื อบุคคลทีเกียวโยงกันกับ
ผู้จดั การกองทรัสต์ทีได้ แสดงข้ อมูลไว้ อย่างชัดเจนแล้ วในแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์และหนังสือ
ชีชวนก็ได้ ซึงรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง การจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายจากกองทรัสต์ให้ แก่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ ไม่
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เกินอัตราทีได้ ระบุไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และ/หรื อการจ่ายค่าตอบแทนให้ แก่บคุ คลที
เกียวโยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์เนืองจากการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึงทรัพย์สินหลักเพิมเติมไม่เกินอัตราหรื อมูลค่าที
ทีได้ ระบุไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และ/หรื อการให้ เช่าหรื อให้ เช่าช่วงทรัพย์สินหลักของ
กองทรั สต์ ในโรงแรมฮิ ลตัน พัทยา แก่ผ้ ูเช่าหรื อผู้เช่าช่วงทรั พ ย์ สิน รายใหม่ซึงเป็ นบุคคลที เกี ยวโยงกันกับผู้จัด การ
กองทรัสต์ โดยมีข้อตกลงในสัญญาทีเกียวข้ องฉบับใหม่ตามเดิมหรื อไม่แย่ไปกว่าเดิมซึงเป็ นไปตามสัญญาก่อตังสิทธิ
และการกระทําการฉบับที กองทรั สต์ได้ เข้ าทําและลงนามกับบริ ษัท เซ็นทรั ลพัฒนา จํากัด (มหาชน) ครั งที ได้ มีการ
ลงทุนในโรงแรมฮิลตัน พัทยา
12

การทําธุรกรรมทีเป็ นการขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ระหว่ างกองทรั สต์ กับทรั สตี

12.1

ในการจัดการกองทรัสต์ ห้ ามมิให้ ทรัสตีกระทําการใดอันเป็ นการขัดแย้ งกับประโยชน์ของกองทรัสต์ ไม่วา่ การ
กระทํานันจะต้ องเป็ นไปเพือประโยชน์ ของทรัสตีเองหรื อประโยชน์ของผู้อืน เว้ นแต่เป็ นการเรี ยกค่าตอบแทน
ในการทํ าหน้ าที เป็ นทรั สตี หรื อทรั สตีแสดงให้ เห็นได้ ว่าได้ จัดการกองทรั สต์ ในลักษณะที เป็ นธรรมและได้
เปิ ดเผยข้ อมูลที เกียวข้ องให้ ผ้ ูรับประโยชน์ ทราบก่อนอย่างเพี ยงพอแล้ วตามที กํ าหนดในข้ อ 12.3 โดยผู้รับ
ประโยชน์ทีได้ ทราบข้ อมูลดังกล่าวมิได้ แสดงการคัดค้ านตามทีกําหนดในข้ อ 12.4 ทังนี การเปิ ดเผยข้ อมูลและ
การคัดค้ านดังกล่าวให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีสํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

12.2

ทรัสตีจะกระทําการใดทีเป็ นการขัดแย้ งกับประโยชน์ของกองทรัสต์ หรื ออาจทําให้ ทรัสตีขาดความเป็ นอิสระ
มิได้ เว้ นแต่เป็ นธุรกรรมทีเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี
12.2.1 เป็ นธุรกรรมทีมีมาตรการหรื อกลไกตรวจสอบและถ่วงดุลความเป็ นธรรมของธุรกรรมดังกล่าว
12.2.2 ในกรณี ทีเป็ นการทําธุรกรรมทีเป็ นการขัดแย้ งกับประโยชน์ ของกองทรัสต์ต้องมีการเปิ ดเผยข้ อมูลที
เกียวข้ องให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ทราบก่อนอย่างเพียงพอแล้ ว โดยบุคคลดังกล่าวไม่คดั ค้ านหรื อคัดค้ าน
ในจํานวนทีน้ อยกว่าหลักเกณฑ์ตามทีกําหนดในข้ อ 12.4

12.3

การเปิ ดเผยข้ อมูลในลักษณะดังต่อไปนี ให้ ถือเป็ นการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเพียงพอต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์หรื อผู้
ลงทุน ก่อนการเข้ าทําธุรกรรมทีเป็ นการขัดแย้ งกับประโยชน์ของกองทรัสต์
12.3.1 เป็ นการเปิ ดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์ตามข้ อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ทีเกียวกับเรื องดังกล่าว หรื อ
ช่องทางอืนใดทีผู้ถือหน่วยทรัสต์สามารถเข้ าถึงข้ อมูลการจะเข้ าทําธุรกรรมได้ อย่างทัวถึง
12.3.2 มีระยะเวลาในการเปิ ดเผยข้ อมูลทีสมเหตุสมผล ซึงต้ องไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี) วัน
12.3.3 มี ก ารเปิ ดเผยช่ อ งทาง วิ ธี ก าร และระยะเวลาในการแสดงการคัด ค้ านที ชัด เจน โดยระยะเวลา
ดังกล่าวต้ องไม่น้ อยกว่า 14 (สิ บ สี ) วัน เว้ น แต่ในกรณี ที มีก ารขอมติ ผ้ ูถือหน่ วยทรั ส ต์ เพื อเข้ าทํ า
ธุรกรรมดังกล่าว ให้ การคัดค้ านกระทําในการขอมติผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์นนั
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12.4

ในกรณีทีผู้ถือหน่วยทรัสต์แสดงการคัดค้ านอย่างชัดเจนตามวิธีการทีมีการเปิ ดเผยตามข้ อ 12.3.3 ในจํานวน
เกินกว่า 1/4 (หนึงในสี) ของจํานวนหน่วยทรัสต์ทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมด ทรัสตีจะกระทําหรื อยินยอมให้ มีการ
ทําธุรกรรมทีเป็ นการขัดแย้ งกับประโยชน์ของกองทรัสต์ไม่ได้

12.5

ในกรณี การทํ าธุรกรรมที เป็ นการขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ระหว่างกองทรั สต์ กับทรั สตี หากคณะกรรมการ
ก.ล.ต. สํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรื อหน่วยงานอืนใดทีมีอํานาจตามกฎหมาย ได้ แก้ ไขเปลียนแปลง เพิมเติม
ประกาศ กําหนด สังการ เห็นชอบ และ/หรื อผ่อนผันเป็ นอย่างอืน กองทรัสต์จะดําเนินการให้ เป็ นไปตามนัน

13

การเปิ ดเผยข้ อมูลของกองทรั สต์

ผู้จัดการกองทรัสต์มีหน้ าทีและความรั บผิ ดชอบในการจัดทํ าและเปิ ดเผยข้ อมูลของกองทรั สต์ ต่อสํานักงาน ก.ล.ต.
ตลาดหลักทรัพย์ ทรัสตี และผู้ถือหน่วยทรัสต์ ซึงรวมถึงการจัดส่งรายงานประจําปี ของกองทรัสต์ให้ แก่ทรัสตีและผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ พร้ อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจําปี
ทังนี การเปิ ดเผยข้ อมูลของกองทรั ส ต์ ให้ เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกํ ากับตลาดทุน ที ทจ. 51/2555 เรื อง
หลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการรายงานการเปิ ดเผยข้ อมูลเกียวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของทรัสต์เพือ
การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ และทีได้ มีการแก้ ไขเพิมเติม และกฎหมายอืนใดทีเกียวข้ อง
14

การจ่ ายประโยชน์ ตอบแทนแก่ ผ้ ูถือหน่ วยทรั สต์

14.1

ผู้จดั การกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 90 (เก้ าสิบ) ของกําไร
สุทธิทีปรับปรุ งแล้ วของรอบปี บัญชี โดยจะจ่ายไม่น้อยกว่าปี ละ 2 (สอง) ครัง และจะจ่ายภายใน 90 (เก้ าสิบ)
วันนับแต่วนั สินรอบปี บัญชีหรื อรอบระยะเวลาบัญชีทีมีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนนัน แล้ วแต่กรณี ยกเว้ นใน
ปี 2560 ผู้จดั การกองทรัสต์จะไม่มีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ โดยผู้จดั การกองทรัสต์
อาจพิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามเงือนไขในข้ อนีในปี 2561
กําไรสุทธิทีปรับปรุ งแล้ วตามวรรคหนึง ให้ หมายถึงกําไรทีปรับปรุ งด้ วยรายการดังต่อไปนี

14.2

(ก)

การหักกําไรทียังไม่เกิดขึน (Unrealized Gain) จากการประเมินค่าหรื อการสอบทานการประเมินค่า
ทรั พ ย์ สิ น ของกองทรั ส ต์ รวมทังการปรั บ ปรุ งด้ วยรายการอื นตามแนวทางของสํ านัก งาน ก.ล.ต.
เพือให้ สอดคล้ องกับสถานะเงินสดของกองทรัสต์

(ข)

การหั ก ด้ วยรายการเงิ น สํ า รองเพื อการชํ าระหนี เงิ น กู้ ยื ม หรื อ ภาระผู ก พั น จากการกู้ ยื ม เงิ น ของ
กองทรัสต์ตามวงเงินทีได้ ระบุไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลและหนังสือชีชวน หรื อแบบแสดงรายการ
ข้ อมูลประจําปี แล้ วแต่กรณี

ในกรณีทีกองทรัสต์มีกําไรสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีใด ผู้จดั การกองทรัสต์อาจจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ ผ้ ู
ถือหน่วยลงทุนจากกําไรสะสมดังกล่าวด้ วยก็ได้
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14.3

ในกรณี ทีผู้จดั การกองทรัสต์ไม่สามารถจ่ายประโยชน์ตอบแทนได้ ในระยะเวลาดังกล่าว ผู้จัดการกองทรัสต์
จะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ทราบผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์

14.4

ในกรณี ที กองทรั ส ต์ ยังมี ย อดขาดทุน สะสมอยู่ ผู้จัด การกองทรั ส ต์ จ ะไม่จ่ ายประโยชน์ ต อบแทนแก่ ผ้ ูถื อ
หน่วยทรัสต์

14.5

ในการพิ จารณาจ่ายประโยชน์ ตอบแทน ถ้ าประโยชน์ ตอบแทนที จะประกาศจ่ายต่อหน่วยทรั สต์ ระหว่างปี
บัญชีหรื อรอบปี บัญชีใดมีมูลค่าตํากว่าหรื อเท่ากับ 0.10 (ศูนย์ จุดหนึงศูนย์ ) บาท ผู้จัดการกองทรั สต์สงวน
สิทธิทีจะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนในครังนันและให้ ยกไปจ่ายประโยชน์ตอบแทนพร้ อมกันในงวดถัดไปตาม
วิธีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนทีกําหนดไว้

14.6

สําหรับหลักเกณฑ์ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทน ผู้จดั การกองทรัสต์จะดําเนินการให้ เป็ นไปตามทีระบุไว้ เว้ น
แต่กรณีทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรื อหน่วยงานอืนใดทีมีอํานาจตามกฎหมาย ได้ แก้ ไข
เปลียนแปลง เพิมเติม ประกาศ กําหนด สังการ เห็นชอบ และ/หรื อผ่อนผันเป็ นอย่างอืน ผู้จดั การกองทรัสต์จะ
ดําเนินการให้ เป็ นไปตามนัน

14.7

ผู้จัด การกองทรั ส ต์ จ ะจ่ ายประโยชน์ ต อบแทนให้ แ ก่ ผ้ ูถื อหน่ วยทรั ส ต์ ต ามสัด ส่ วนการถื อหน่ วยของผู้ถื อ
หน่ วยทรั ส ต์ แ ต่ ล ะราย ทังนี ผู้จัด การกองทรั ส ต์ ข อสงวนสิ ท ธิ ที จะไม่ จ่ ายประโยชน์ ต อบแทนให้ แ ก่ ผ้ ู ถื อ
หน่วยทรัสต์ทีถือหน่วยทรัสต์เกินกว่าอัตราหรื อไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดในประกาศที ทจ. 49/2555
เฉพาะในส่วนทีเกิ นหรื อไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ดังกล่าว และให้ ประโยชน์ ตอบแทนในส่วนทีไม่อาจจ่าย
ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ดงั กล่าวตกเป็ นของผู้ถือหน่วยทรัสต์รายอืนตามสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์

14.8

ผู้จดั การกองทรัสต์จะประกาศการจ่ายประโยชน์ตอบแทน วันปิ ดสมุดทะเบียน และอัตราประโยชน์ตอบแทน
โดยการแจ้ ง ผู้ ถื อ หน่ วยทรั ส ต์ ที มี ชื ออยู่ ในทะเบี ย นผู้ ถื อ หน่ วยทรั ส ต์ ณ วัน ปิ ดสมุด ทะเบี ย นผ่ านระบบ
สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ และแจ้ งให้ ทรัสตีทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร

14.9

ผู้จดั การกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทน เป็ นเงินโอนเข้ าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยทรัสต์ หรื อเป็ นเช็ค
ขีดคร่ อมเฉพาะสังจ่ายในนามผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามชือและทีอยู่ทีปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์

14.10 ในกรณีทีผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่ใช้ สิทธิขอรับประโยชน์ตอบแทนจํานวนใดภายในอายุความใช้ สิทธิเรี ยกร้ องตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ ผู้จดั การกองทรัสต์จะไม่นําประโยชน์ตอบแทนจํานวนดังกล่าวไปใช้ เพือ
การอืนใดนอกจากเพือประโยชน์ของกองทรัสต์
15

การขอมติและการประชุมผู้ถือหน่ วยทรั สต์

15.1

ผู้จดั การกองทรัสต์สามารถขอมติจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ด้วยการจัดประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เท่านัน
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15.2

เหตุในการขอมติ แ ละการประชุม ผู้ถื อหน่ วยทรั ส ต์ ต้ องเป็ นไปตามที กํ าหนดไว้ ดัง ต่อ ไปนี และผู้ จัด การ
กองทรัสต์ต้องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ในกรณีดงั ต่อไปนี
15.2.1 การประชุ ม สามัญ ประจํ าปี ซึงต้ องจัด ให้ มีขึ นภายใน 4 (สี ) เดื อนนับ แต่วัน สิ นรอบปี บัญ ชี ข อง
กองทรัสต์
15.2.2 การประชุมวิสามัญในกรณีดงั ต่อไปนี
(1)

เมือผู้จัดการกองทรั ส ต์ เห็ นสมควรให้ เรี ยกประชุมผู้ถือหน่วยทรั ส ต์ เพื อประโยชน์ ในการ
จัดการกองทรัสต์

(2)

เมื อผู้ถือหน่ วยทรั ส ต์ ซึงถื อหน่ วยทรั ส ต์ รวมกัน ไม่น้ อยกว่าร้ อยละ 10 (สิ บ ) ของจํ านวน
หน่วยทรัสต์ทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมด เข้ าชือกันทํ าหนังสือขอให้ ผ้ ูจัดการกองทรัสต์เรี ยก
ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ โดยระบุเหตุผลในการขอเรี ยกประชุมไว้ อย่างชัดเจนในหนังสือนัน
ทังนี ผู้จัดการกองทรั สต์ จะต้ องดําเนิ นการจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหน่วยทรั สต์ ภายใน 1
(หนึง) เดือนนับแต่ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหน่วยทรัสต์

อนึง หากผู้จัดการกองทรั สต์ไม่ได้ ดําเนินการจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ภายในระยะเวลา
ดังกล่าวในวรรคหนึง ทรัสตีจะดําเนินการจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เองก็ได้
15.3

การเรี ยกประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
ให้ ผ้ ูจัดการกองทรั สต์จัดทําหนังสือนัดประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ โดยระบุสถานที วัน เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุม และเรื องทีจะเสนอต่อทีประชุมพร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร และระบุให้ ชดั เจนว่าเป็ นเรื องทีจะ
เสนอเพือทราบ เพืออนุมัติ หรื อเพื อพิจารณา แล้ วแต่กรณี รวมทังความเห็นของผู้จัดการกองทรัสต์ในเรื อง
ดังกล่าว ซึงรวมถึงผลกระทบทีผู้ถือหน่วยทรัสต์อาจได้ รับจากการลงมติในเรื องนัน โดยการจัดส่งหนังสือนัด
ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ จะดําเนินการดังต่อไปนี
15.3.1 กรณีทวไป
ั ให้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนวันประชุม
15.3.2 กรณีทีมีประกาศกําหนดหลักเกณฑ์เกียวกับระยะเวลาการจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
ไว้ เป็ นการเฉพาะ ให้ จดั ส่งให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในเรื องนัน ๆ
ทังนี ให้ ป ระกาศการนัดประชุมในหนังสือพิ มพ์ รายวันแห่งท้ องถิ นอย่างน้ อย 1 (หนึง) ฉบับไม่น้อยกว่า 3
(สาม) วันก่อนวันประชุมด้ วย

15.4

การมอบฉันทะ
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15.4.1 ในการประชุมผู้ถือหน่วยทรั สต์ ผู้ถือหน่วยทรั สต์ อาจมอบฉันทะให้ บุคคลอืนเข้ าประชุม และออก
เสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้ องลงวันทีและลายมือชือของผู้ถือหน่วยทรัสต์
ทีมอบฉันทะ
15.4.2 หนังสือมอบฉันทะนีจะต้ องมอบให้ แก่ผ้ ูจัดการกองทรั สต์ หรื อผู้ทีผู้จัดการกองทรั สต์กําหนด ณ ที
ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้ าประชุม
15.5

องค์ประชุม
15.5.1 การประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ต้องมีผ้ ูถือหน่วยทรัสต์และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ (ถ้ ามี)
มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 (ยีสิบห้ า) คน หรื อไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวนผู้ถือหน่วยทรัสต์ทงหมด
ั
และต้ องมีหน่วยทรัสต์นบั รวมกันไม่น้อยกว่า 1/3 (หนึงในสาม) ของจํานวนหน่วยทรัสต์ทีจําหน่ายได้
แล้ วทังหมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
15.5.2 ในกรณี ทีปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหน่วยทรั สต์ครังใด เมือล่วงเวลานัดไปแล้ วถึง 1 (หนึง) ชัวโมง
และจํานวนผู้ถือหน่วยทรัสต์ซึงมาเข้ าร่ วมการประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามทีกําหนดไว้ ในข้ อ
15.5.1 หากว่าการประชุมผู้ถื อหน่ วยทรั ส ต์ นันได้ เรี ย กนัดเพราะผู้ถือหน่ วยทรั ส ต์ ร้องขอตามข้ อ
15.2.2(2) ให้ การประชุมเป็ นอันระงับไป หากการประชุมผู้ถือหน่วยทรั สต์ นันมิได้ ถูกเรี ยกประชุม
เพราะผู้ถือหน่วยทรัสต์ร้องขอตามข้ อ 15.2.2(2) ให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์เรี ยกนัดประชุมใหม่และให้ ส่ง
หนังสือเชิ ญประชุมไปยังผู้ถือหน่วยทรั สต์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าระยะเวลาจัดส่งหนังสือเชิ ญ
ประชุมครังก่อน ทังนี ในการประชุมครังหลังนีไม่บงั คับว่าจะต้ องครบองค์ประชุม

15.6

ประธานทีประชุม
ให้ ผ้ ูจัดการกองทรั สต์ แต่งตังกรรมการรายใดรายหนึงซึงเป็ นตัวแทนของผู้จัด การกองทรั สต์ ทํ าหน้ าที เป็ น
ประธานในทีประชุม ประธานในทีประชุมมีอํานาจและหน้ าทีในการดําเนินการประชุมให้ เป็ นไปโดยเรี ยบร้ อย
และถูก ต้ อ งตามที กํ าหนดไว้ ในข้ อ 15 นี อย่ างไรก็ ดี ในกรณี ที ผู้ จัด การกองทรั ส ต์ มี ส่วนได้ เสี ย ในเรื องที
พิจารณา ให้ ทรัสตีหรื อตัวแทนของทรัสตีแต่งตังบุคคลหนึงเพือให้ ทําหน้ าทีเป็ นประธานในทีประชุมสําหรั บ
วาระนัน ๆ แทน

15.7

วิธีการนับคะแนนเสียง
ให้ ผ้ ูถือหน่วยทรั สต์มีคะแนนเสียง 1 (หนึง) เสียงต่อ 1 (หนึง) หน่วยทรัสต์ทีตนถือ โดยผู้ถือหน่วยทรัสต์ทีมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนต้ องไม่เป็ นผู้ทีมีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื องทีพิจารณา

15.8

มติของผู้ถือหน่วยทรัสต์
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15.8.1 ในกรณี ทัวไป ให้ ถื อคะแนนเสี ยงข้ างมากของผู้ถื อหน่ วยทรั ส ต์ ที มาประชุมและมี สิ ท ธิ ออกเสี ย ง
ลงคะแนน
15.8.2 ในกรณี ดงั ต่อไปนี ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 (สามในสี) ของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทังนี เว้ นแต่เป็ นการขอมติและการออกเสียง
ลงคะแนนของผู้ถือหน่วยทรัสต์ในกรณีทีมีการแบ่งหน่วยทรัสต์ออกเป็ นหลายชนิดตามข้ อ 15.9
(1)

การได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึงทรัพย์ สินหลักทีมีมูลค่าตังแต่ร้อยละ 30 (สามสิบ) ของมูลค่า
ทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์

(2)

การเพิมทุนหรื อการลดทุนชําระแล้ วของกองทรัสต์ทีมิได้ ระบุไว้ เป็ นการล่วงหน้ าในสัญญา
ก่อตังทรัสต์ฉบับนี

(3)

การเพิมทุนแบบมอบอํานาจทัวไปของกองทรัสต์

(4)

การทําธุรกรรมกับผู้จดั การกองทรั สต์หรื อบุคคลทีเกียวโยงกันกับผู้จัดการกองทรั สต์ ซึงมี
ขนาดรายการตังแต่ 20,000,000 (ยีสิบล้ าน) บาท หรื อเกินกว่าร้ อยละ 3 (สาม) ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ แล้ วแต่มลู ค่าใดจะสูงกว่า

(5)

การเปลียนแปลงผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์

(6)

การถอดถอนหรื อการแต่งตังทรั สตีตามข้ อกํ าหนดที เกี ยวข้ องกับการเปลียนแปลงทรั สตี
ตามทีได้ กําหนดไว้ ในสัญญาก่อตังทรัสต์ฉบับนี

(7)

การถอดถอนหรื อ การแต่ ง ตั งผู้ จั ด การกองทรั ส ต์ ต ามข้ อกํ า หนดที เกี ยวข้ องกั บ การ
เปลี ยนแปลงผู้จัด การกองทรั ส ต์ ตามที ได้ กํ าหนดไว้ ในสัญ ญาก่ อตังทรั ส ต์ ฉ บับ นี และ
สัญญาแต่งตังผู้จดั การกองทรัสต์

(8)

การแก้ ไขเพิมเติมสัญญาก่อตังทรัสต์ฉบับนีในเรื องทีกระทบสิทธิของผู้ถือหน่วยทรัสต์อย่าง
มีนยั สําคัญ

(9)

การเลิกกองทรัสต์

15.8.3 มติของผู้ถือหน่วยทรัสต์ทีจะเป็ นผลให้ กองทรัสต์หรื อการจัดการกองทรัสต์มีลกั ษณะทีขัดหรื อแย้ งกับ
สัญญาก่อตังทรัสต์ฉบับนี หรื อหลักเกณฑ์อืนตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ หรื อพ.ร.บ. ทรัสต์ ให้ ถือว่ามติ
นันไม่มีผลบังคับ
15.8.4 กรณี ทีมีประกาศกําหนดหลักเกณฑ์ เกียวกับการขอมติและการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ไว้ เป็ นการ
เฉพาะ ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในเรื องนัน
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15.9

การขอมติและการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหน่วยทรัสต์ในกรณี ทีมีการแบ่งหน่วยทรั สต์ออกเป็ นหลาย
ชนิด
15.9.1 การขอมติในเรื องทีมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยทรัสต์ทุกชนิด เช่น การเลิกกองทรัสต์ เป็ นต้ น
ต้ องได้ รับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยทรัสต์แต่ละชนิดเกินกึงหนึงของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือ
หน่วยทรัสต์แต่ละชนิดทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงด้ วย
15.9.2 การขอมติ ใ นเรื องที มี ผ ลกระทบต่ อ สิ ท ธิ ข องผู้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ช นิ ด หนึ งชนิ ด ใด เช่ น การคิ ด
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายของหน่วยทรัสต์แต่ละชนิดเพิมเติม เป็ นต้ น ให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ขอมติ
เฉพาะจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ชนิดนัน

16

การจํากัดสิทธิในการรั บประโยชน์ ตอบแทน การจัดการกับประโยชน์ ตอบแทน และสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนของผู้ถือหน่ วยทรั สต์

16.1

การจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้ แก่บุคคลใด กลุ่มบุคคลเดียวกันใด ผู้ก่อตังทรัสต์ ทรัสตี ผู้จดั การกองทรัสต์ หรื อผู้
ลงทุนต่างด้ าว ต้ องเป็ นไปตามอัตราหรื อหลักเกณฑ์ทีกําหนดไว้ ในประกาศที ทจ. 49/2555 หรื อประกาศอืน
ใดทีเกียวข้ อง และทีได้ มีการแก้ ไขเพิมเติม

16.2

ในกรณี ที กองทรั ส ต์ ลงทุน ในอสังหาริ มทรั พ ย์ ที ตังอยู่ในประเทศไทย หากกฎหมาย กฎ หรื อข้ อกํ าหนดที
เกียวข้ องกับอสังหาริ มทรัพย์นนกํ
ั าหนดสัดส่วนการลงทุนของผู้ลงทุนต่างด้ าวไว้ ให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์จดั สรร
หน่วยทรัสต์แก่ผ้ ลู งทุนต่างด้ าวให้ เป็ นไปตามกฎหมาย กฎ หรื อข้ อกําหนดนันด้ วย
ในกรณี ทีกองทรั สต์ ล งทุนในอสังหาริ มทรั พ ย์ ตามวรรคหนึงหลายโครงการ และบรรดากฎหมาย กฎ หรื อ
ข้ อกําหนดทีเกียวข้ องกับอสังหาริ มทรัพย์นนมี
ั การกําหนดสัดส่วนการลงทุนของผู้ลงทุนต่างด้ าวไว้ แตกต่างกัน
ให้ ผู้ จัด การกองทรั ส ต์ จัด สรรหน่ วยทรั ส ต์ ต ามสัด ส่ วนที กํ า หนดไว้ ตํ าสุด ของบรรดากฎหมาย กฎ หรื อ
ข้ อกําหนดนัน

16.3

ในกรณี ที ผู้ถือหน่ วยทรั สต์ ถือหน่ วยทรั สต์ เกิ นกว่าอัตราหรื อไม่เป็ นไปตามข้ อ 16.1 หรื อ 16.2 ให้ ผ้ ูจัดการ
กองทรัสต์ดําเนินการดังต่อไปนี
16.3.1 แจ้ งให้ บคุ คลดังกล่าวทราบโดยไม่ชกั ช้ าถึงข้ อจํากัดสิทธิเกียวกับการออกเสียงลงคะแนน และการรับ
ผลประโยชน์ตอบแทนตามทีกําหนดไว้ ในสัญญาก่อตังทรัสต์ฉบับนี
16.3.2 รายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 5 (ห้ า) วันทําการนับแต่วนั ทีผู้จัดการกองทรัสต์ร้ ู หรื อควรรู้ ถึง
เหตุดงั กล่าว

16.4

ข้ อจํากัดสิทธิในการรับผลประโยชน์ตอบแทนและการจัดการกับประโยชน์ตอบแทน
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ผู้ถือหน่วยทรัสต์รายใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันทีถือหน่วยทรัสต์เกินกว่าอัตราหรื อไม่เป็ นไปตามข้ อ 16.1 หรื อ
16.2 ไม่มีสิทธิ ในการได้ รับประโยชน์ ตอบแทนจากหน่วยทรัสต์ ทังนี เฉพาะในส่วนที เกิ นกว่าอัตราหรื อไม่
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว และให้ ประโยชน์ตอบแทนในส่วนทีไม่อาจจ่ายแก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ดงั กล่าวตก
เป็ นของผู้ถือหน่วยทรัสต์รายอืนตามสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์
16.5

ผู้ถือหน่วยทรัสต์ดงั ต่อไปนีมีข้อจํากัดสิทธิในการใช้ สิทธิออกเสียงลงคะแนน
16.5.1 ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทีถือหน่วยทรัสต์เกินกว่าอัตราหรื อไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ทีกําหนดในตามข้ อ
16.1 หรื อ 16.2 ทังนี เฉพาะในส่วนทีเกินกว่าอัตราหรื อไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว
16.5.2 ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทีมีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื องทีขอมติ

17.

ทรั สตี

17.1

คุณสมบัติของทรัสตี
ทรั สตี ต้ องเป็ นผู้มีคุณ สมบัติแ ละไม่มีลักษณะต้ องห้ ามและเป็ นผู้ได้ รับ อนุญ าตจากสํ านัก งาน ก.ล.ต. ให้
ประกอบธุรกิจเป็ นทรัสตี
ทังนี ระหว่างการปฏิบัติหน้ าทีเป็ นทรัสตีของกองทรัสต์ หากปรากฏข้ อเท็จจริ งในภายหลังว่าทรัสตีขาดความ
เป็ นอิสระตามกฎหมายหลักทรัพย์ และกฎหมายทีเกียวข้ อง ให้ ทรัสตีแจ้ งกรณี ดงั กล่าวต่อสํานักงาน ก.ล.ต.
พร้ อมทังแสดงมาตรการทีสมเหตุสมผลและน่าเชือได้ ว่าจะทําให้ ทรัสตีสามารถปฏิบตั ิหน้ าทีได้ อย่างเป็ นอิสระ
ภายใน 15 (สิบห้ า) วันนับแต่วนั ทีปรากฏข้ อเท็จจริ งดังกล่าว และให้ ดําเนินการตามมาตรการทีแสดงไว้ นัน
เว้ นแต่สํานักงาน ก.ล.ต. จะมีคําสังเป็ นอย่างอืน

17.2

การแต่งตัง และการเปลียนแปลง ตลอดจนค่าตอบแทนทรัสตี
17.2.1 การแต่งตังทรัสตี
ทรัสตีได้ รับการแต่งตังโดยผลของสัญญาก่อตังทรัสต์ฉบับนี หากมีการเปลียนแปลงทรัสตี ทรัสตีทีจะ
ได้ รับการแต่งตังจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติตามทีกําหนดไว้ ในสัญญาก่อตังทรั สต์ฉบับนี และต้ องได้ รับมติ
อนุมตั ิจากทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 15.8.2
17.2.2 การเปลียนแปลงทรัสตี
(1)

เหตุแห่งการเปลียนแปลงทรัสตี
(1.1)

ทรั สตีลาออกจากการทํ าหน้ าที โดยทรั สตีได้ แจ้ งการลาออกเป็ นหนังสือให้ ผ้ ูถือ
หน่วยทรัสต์และผู้จดั การกองทรัสต์ทราบไม่น้อยกว่า 90 (เก้ าสิบ) วัน ก่อนวันทีการ
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ลาออกมีผลบังคับ ทังนี การลาออกดังกล่าวจะต้ องไม่ก่อให้ เกิดความเสียหายแก่ผ้ ู
ถือหน่วยทรัสต์
(1.2)

ทรั ส ตีจงใจฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิ บัติ ตามหน้ าที หรื อข้ อตกลงที เป็ นสาระสําคัญ ใด ๆ
ตามทีระบุไว้ ในสัญญาก่อตังทรัสต์ฉบับนี หรื อผิดคํารับรองทีเป็ นสาระสําคัญใด ๆ
ตามที ให้ ไ ว้ ในสัญ ญาก่ อ ตังทรั ส ต์ ฉ บั บ นี และการดัง กล่ า วมี ผ ลกระทบอย่ า ง
ร้ ายแรงต่อการดูแลจัดการกองทรัสต์หรื อการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินหลัก
และทรั สตีไม่สามารถดําเนิ นการแก้ ไขและปฏิ บัติให้ ถูกต้ องตามสัญ ญาภายใน
180 (หนึงร้ อยแปดสิ บ ) วันนับ จากวัน ที ทราบหรื อควรทราบถึงเหตุแห่ งการผิ ด
สัญ ญานั น หรื อ ภายในระยะเวลาใด ๆ ที คู่ สั ญ ญาได้ ตกลงกั น อย่ า งไรก็ ดี
คู่สัญญาตกลงทีจะร่ วมกันหารื อโดยสุจริ ตและยุติธรรมเพื อพิจารณาเหตุการณ์
ดังกล่าวเป็ นรายกรณีก่อนทีจะดําเนินการเปลียนแปลงทรัสตี
ทังนี ในกรณีทีทรัสตีฝ่าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามหน้ าทีหรื อข้ อตกลง หรื อผิดคํารับรอง
ทีเป็ นสาระสําคัญใด ๆ ตามทีให้ ไว้ ในสัญญาก่อตังทรัสต์ฉบับนีอันเนืองมาจากเหตุ
สุดวิสัย หรื อเหตุก ารณ์ ใด ๆ ที อยู่น อกเหนื อความควบคุมของทรั ส ตี ซึงในกรณี
ดังกล่าว ไม่ถือเป็ นเหตุของการเปลียนแปลงทรัสตีตามสัญญาก่อตังทรัสต์ฉบับนี

(1.3) ทรั ส ตี ถูก ศาลสังพิ ทัก ษ์ ท รั พ ย์ ศาลมี คํ าสังให้ ฟื นฟู กิ จ การของทรั ส ตี ทรั ส ตี เลิ ก
กิจการสินสภาพความเป็ นนิติบคุ คล หรื อสินสภาพธนาคารพาณิชย์ (แล้ วแต่กรณี)
(1.4) ทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์มีมติตามทีระบุไว้ ในข้ อ 15.8.2 ให้ เปลียนแปลงทรัสตี
(1.5) คณะกรรมการ ก.ล.ต. สังพักการประกอบธุรกิจเป็ นทรัสตีเป็ นการชัวคราวหรื อสัง
เพิกถอนการอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจเป็ นทรัสตี
(1.6) ทรั ส ตีขาดคุณ สมบัติในการประกอบธุรกิ จเป็ นทรั สตีต ามที กฎหมายที เกี ยวข้ อง
กําหนด
(2)

การดําเนินการภายหลังเกิดเหตุแห่งการเปลียนแปลงทรัสตี
(2.1)

เมือเกิดเหตุแห่งการเปลียนแปลงทรั สตี (ยกเว้ นเหตุแห่งการเปลียนแปลงทรั สตี
ตามที ระบุ ไว้ ใ นข้ อ 17.2.2(1)(1.4) ให้ ผู้ จัด การกองทรั ส ต์ มี ห น้ า ที ในการเรี ย ก
ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เพือให้ ทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์มีมติแต่งตังทรัสตีรายใหม่
เพือปฏิบัติหน้ าทีเป็ นทรัสตีของกองทรัสต์ต่อไป โดยวิธีการลงมติให้ เป็ นไปตามที
ระบุไว้ ในข้ อ 15.8.2
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ในกรณีทีเกิดเหตุแห่งการเปลียนแปลงทรัสตีตามทีระบุไว้ ในข้ อ 17.2.2(1)(1.4) ให้
ดําเนินการแต่งตังทรั สตีรายใหม่เพือปฏิบัติหน้ าทีเป็ นทรั สตีของกองทรั สต์ตามที
กําหนดโดยมติของทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ดงั กล่าว
(2.2)

(2.3)

เมือเกิดเหตุแห่งการเปลียนแปลงทรัสตี แต่ยงั มิอาจแต่งตังทรัสตีรายใหม่ได้ ให้ การ
จัดการกองทรัสต์เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี
(ก)

ในกรณีทีทรัสตีลาออก ให้ ทรัสตีรายเดิมทําหน้ าทีทรัสตีต่อไปจนกว่าทรัส
ตีรายใหม่จะมีสิทธิโดยสมบูรณ์เหนือกองทรัสต์

(ข)

ในกรณี ทีทรั สตีจงใจฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิ บัติตามหน้ าทีหรื อข้ อตกลงที เป็ น
สาระสําคัญใด ๆ ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 17.2.2(1)(1.2) ให้ ทรัสตีรายเดิมทํา
หน้ าที ทรั สตีต่อไปแต่เฉพาะการดูแลรั กษาประโยชน์ หรื อการใช้ สิทธิ ใน
กองทรั ส ต์ เพื อมิ ใ ห้ ก องทรั ส ต์ เสี ย หาย เสื อมค่ า หรื อ ไร้ ประโยชน์ จน
กว่าทรัสตีรายใหม่จะมีสิทธิโดยสมบูรณ์เหนือกองทรัสต์

(ค)

ในกรณี ที ทรั สตีถูกศาลสังพิ ทักษ์ ทรั พย์ ศาลมีคําสังให้ ฟื นฟูกิจการเลิ ก
กิ จ การ ชํ าระบัญ ชี ถูก ระงับ การดํ าเนิ น กิ จการ ให้ เจ้ าพนัก งานพิ ทัก ษ์
ทรั พ ย์ ผู้ ชํ า ระบั ญ ชี หรื อ บุ ค คลอื นใดที มี อํ า นาจตามกฎหมายอื นใน
ทํ า นองเดี ย วกั บ บุ ค คลดั ง กล่ า ว แล้ วแต่ ก รณี ดํ า เนิ น การเกี ยวกั บ
กองทรั สต์ เท่าที จํ าเป็ นและสมควร จนกว่าทรั สตีรายใหม่จะมีสิท ธิ โดย
สมบูรณ์เหนือกองทรัสต์

(ง)

ในกรณี ที ทรั ส ตี ถู ก ถอดถอนหรื อ คณะกรรมการ ก.ล.ต. สั งพั ก การ
ประกอบธุรกิ จ เป็ นทรั สตี เป็ นการชัวคราวหรื อเพิ กถอนการอนุญ าตให้
ประกอบธุรกิจเป็ นทรัสตี ให้ ทรัสตีรายเดิมทําหน้ าทีทรัสตีต่อไปแต่เฉพาะ
การดูแลรั กษาประโยชน์ หรื อการใช้ สิทธิ ในกองทรั สต์เพื อมิให้ กองทรั สต์
เสียหาย เสือมค่า หรื อไร้ ประโยชน์ จนกว่าทรั สตีรายใหม่จะมีสิทธิ โดย
สมบูรณ์เหนือกองทรัสต์

เมือมีการเปลียนแปลงทรัสตี ทรัสตีรายเดิมต้ องดําเนินการตามทีจําเป็ นเพือให้ ทรัส
ตี รายใหม่ มี สิ ท ธิ โดยสมบู รณ์ เหนื อ กองทรั ส ต์ และเพื อให้ ท รั ส ตี รายใหม่ ท ราบ
เกี ยวกับ การจัด การกองทรั ส ต์ ที ผ่ านมาและที ต้ อ งทํ า ต่ อ ไป ตลอดจนส่ ง มอบ
เอกสารหลักฐาน และข้ อมูลทีเกียวข้ องกับการจัดการกองทรั สต์เพือให้ ทรัสตีราย
ใหม่สามารถทํ าหน้ าทีต่อไปได้ ทังนี ในการส่งมอบดังกล่าว ให้ ทรั สตีรายเดิมลง
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ลายมือชือในหนังสือเพือรับรองความถูกต้ องและครบถ้ วนของสิงทีส่งมอบให้ ทรัสตี
รายใหม่ และมอบหนังสือดังกล่าวให้ ทรัสตีรายใหม่เก็บรักษาไว้
ให้ ทรัสตีรายเดิมดําเนินการตามวรรคหนึงให้ แล้ วเสร็ จภายใน 30 (สามสิบ) วันนับ
แต่วนั ทีทรัสตีรายใหม่เข้ าปฏิบตั ิหน้ าที
หากทรัสตีรายเดิมมิได้ ดําเนินการภายในระยะเวลาทีกําหนด ให้ ทรัสตีรายใหม่ร้อง
ขอต่อศาลเพือให้ มีคําสังให้ ทรัสตีรายใหม่ได้ มาซึงสิทธิเหนือกองทรัสต์ได้
ในกรณีทีทรัสตีรายเดิมหรื อทรัสตีรายทีเหลืออยู่มิได้ ดําเนินการตามวรรคหนึง หาก
มีความเสียหายเกิดขึนกับกองทรั สต์หรื อผู้รับประโยชน์ ทรัสตีรายเดิมหรื อทรัสตี
รายที เหลื อ อยู่ ต้ องรั บ ผิ ด ชดใช้ ค่าเสี ย หาย ทังนี หากความเสี ย หายเกิ ด ขึนกับ
กองทรัสต์และทรัสตีรายใหม่ยงั ไม่มีสิทธิโดยสมบูรณ์ ตามข้ อ (2.4) ข้ างล่างนี ผู้รับ
ประโยชน์ อาจเรี ยกร้ องค่าเสียหายจากทรัสตีรายเดิมหรื อทรัสตีรายทีเหลืออยู่เพือ
ประโยชน์ของกองทรัสต์ได้
(2.4)

ให้ ทรั ส ตี ร ายใหม่ แ จ้ งเป็ นลายลั ก ษณ์ อั ก ษรให้ สํ า นั ก งาน ก.ล.ต. และผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์ทราบว่าตนได้ เข้ าสวมสิทธิและหน้ าทีแทนทรัสตีรายเดิมหรื อร่ วมกับ
ทรั ส ตีรายที เหลื ออยู่ ภายใน 15 (สิ บ ห้ า) วัน นับ แต่วันที ตนได้ เข้ าสวมสิท ธิ แ ละ
หน้ าที แทนทรั ส ตี ร ายเดิ ม หรื อ ร่ ว มกั บ ทรั ส ตี ร ายที เหลื อ อยู่ พร้ อมทั งแจ้ ง
บุคคลภายนอกที ตนทราบว่าเป็ นคู่สัญญากับ ทรั สตีรายเดิมหรื อกับทรั สตีรายที
เหลืออยู่ ว่าตนได้ เข้ าสวมสิทธิและหน้ าทีแทนทรัสตีรายเดิมหรื อร่ วมกับทรัสตีรายที
เหลืออยู่
ในกรณี ทีทรั สตีรายใหม่มิได้ แจ้ งตามวรรคหนึง หากมีความเสียหายเกิดขึนทรัสตี
รายใหม่ต้องรับผิดต่อทรัพย์สินในกองทรัสต์หรื อต่อบุคคลภายนอก แล้ วแต่กรณี

(2.5)

ในกรณี ที มี เหตุให้ ต้ องมี ก ารเปลี ยนแปลงทรั ส ตี แต่มิอาจแต่งตังทรั ส ตี รายใหม่
เพราะมีเหตุอนั มิอาจหลีกเลียงได้ ให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียร้ องขอต่อศาลให้ มีการแต่งตังท
รั สตี รายใหม่ ถ้ ามิ อาจแต่งตังได้ ให้ ศาลมีคํ าสังเลิกทรั สต์ ทังนี ให้ ศาลมีอํานาจ
แต่งตังบุคคลใดเข้ าจัดการกองทรัสต์ โดยได้ รับค่าตอบแทนตามทีศาลกําหนดได้
การอุทธรณ์คําสังศาลตามวรรคหนึง ให้ ยืนต่อศาลฎีกา

(3)

การเปลียนแปลงทรั สตีตามที ตามที ระบุไว้ ในข้ อ 17.2.2 นี ไม่ได้ มีผลกระทบต่อการมีผล
บังคับใช้ ของสัญญาก่อตังทรัสต์ฉบับนีและไม่มีผลต่อสถานะของกองทรัสต์
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17.2.2 ค่าตอบแทนทรัสตี
ค่าตอบแทนทรัสตีจะต้ องเป็ นไปตามทีระบุไว้ ในเอกสารแนบ [4] ทังนี ค่าตอบแทนทรัสตีนียังไม่รวม
ภาษี มลู ค่าเพิม ภาษี ธุรกิจเฉพาะ หรื อภาษี อืนใดในทํานองเดียวกัน
17.3

สิทธิ หน้ าที และความรับผิดชอบของทรัสตีมีดงั ต่อไปนี
17.3.1 ทรั ส ตี ต้ องปฏิ บั ติ ห น้ าที ด้ ว ยความระมั ด ระวัง ซื อสัต ย์ สุ จ ริ ต เพื อประโยชน์ ที ดี ที สุ ด ของผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์โดยรวม และเป็ นไปตามสัญญาก่อตังทรัสต์ฉบับนีและกฎหมายทีเกียวข้ อง ตลอดจนข้ อ
ผูกพันที ได้ ให้ ไว้ เพิ มเติมในเอกสารที เปิ ดเผยแก่ผ้ ูลงทุน (ถ้ ามี) และต้ องไม่มีข้อจํ ากัดความรั บ ผิ ด
ของทรัสตีในกรณีทีไม่ปฏิบตั ิหน้ าทีดังกล่าว
17.3.2 ทรัสตีมีหน้ าทีติดตามดูแลให้ ผ้ ูจัดการกองทรั สต์ หรื อผู้รับมอบหมายรายอืนตามข้ อ 17.3.7 (ถ้ ามี)
ปฏิบตั ิหน้ าทีให้ เป็ นไปตามสัญญาก่อตังทรัสต์ฉบับนี และสัญญาอืนทีเกียวข้ อง
17.3.3 ทรัสตีต้องเข้ าร่ วมในการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ด้วยทุกครัง และให้ ความเห็นเกียวกับเรื องทีขอให้ ที
ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ลงมติว่า เป็ นกรณี ทีเป็ นไปตามสัญญาก่อตังทรัสต์และกฎหมายทีเกียวข้ อง
หรื อไม่ และหากมีการขอมติทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เพือดําเนินการอย่างใดอย่างหนึง ทรัสตีต้อง
ปฏิบตั ิดงั ต่อไปนีด้ วย
(1)

ตอบข้ อซักถามและให้ ค วามเห็ น เกี ยวกับ การดํ าเนิ น การดังกล่าวว่าเป็ นไปตามสัญ ญา
ก่อตังทรัสต์ฉบับนีหรื อกฎหมายทีเกียวข้ องหรื อไม่

(2)

ทักท้ วงและแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ทราบว่าการดําเนินการดังกล่าวไม่สามารถกระทําได้ ใน
กรณีทีการดําเนินการนันไม่เป็ นไปตามสัญญาก่อตังทรัสต์ฉบับนีหรื อกฎหมายทีเกียวข้ อง

17.3.4 ทรัสตีมีหน้ าทีบังคับชําระหนีหรื อดูแลให้ มีการบังคับชําระหนีเพือให้ เป็ นไปตามข้ อสัญญาระหว่าง
กองทรัสต์กบั บุคคลอืน
17.3.5 ทรั ส ตี มี ห น้ าที เข้ าจัด การกองทรั ส ต์ ในกรณี ที ไม่มีผ้ ูจัด การกองทรั ส ต์ หรื อมี เหตุที ทํ าให้ ผ้ ูจัด การ
กองทรัสต์ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าทีได้ ทังนี ภายใต้ หลักเกณฑ์ทีกําหนดไว้ ในประกาศที กร. 14/2555
และกฎหมายอืนทีเกียวข้ อง
17.3.6 ทรั ส ตี มี สิ ท ธิ หน้ าที และความรั บ ผิ ด ชอบอื นตามที กํ าหนดไว้ ใ นประกาศที กร. 14/2555 และ
กฎหมายอืนทีเกียวข้ อง
17.3.7 ทรัสตีมีหน้ าทีบริ หารและจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินอืน ๆ ของกองทรัสต์นอกจากทรัพย์สินหลัก
รวมทังดําเนินการอืนใดทีจําเป็ นเพือให้ การบริ หารทรัพย์ สินอืน ๆ ของกองทรั สต์นอกจากทรัพย์ สิน
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หลักเป็ นไปตามสัญ ญาก่อตังทรั สต์ และกฎหมายที เกี ยวข้ อง รวมถึงอาจพิ จารณามอบหมายให้
ผู้จดั การกองทรัสต์จัดการกองทรัสต์ในส่วนทีเกียวกับการลงทุนในทรัพย์สินอืนทีมิใช่ทรัพย์สินหลัก
แทนทรัสตี
17.3.8 ทรัสตีมีหน้ าทีในการแก้ ไขสัญญาก่อตังทรัสต์ฉบับนีตามคําสังของสํานักงาน ก.ล.ต.
17.3.9 ห้ ามทรัสตีนําหนีทีตนเป็ นลูกหนีบุคคลภายนอกอันมิได้ เกิดจากการปฏิบตั ิหน้ าทีเป็ นทรัสตีไปหักกลบ
ลบหนีกับหนีทีบุคคลภายนอกเป็ นลูกหนีทรัสตีอนั สืบเนืองมาจากการจัดการกองทรัสต์ ในกรณี ทีมี
การฝ่ าฝื นข้ อกําหนดในข้ อนี ให้ การกระทําเช่นนันเป็ นโมฆะ
17.3.10 ในกรณีทีทรัสตีเข้ าทํานิติกรรมหรื อทําธุรกรรมต่าง ๆ กับบุคคลภายนอกให้ ทรัสตีแจ้ งเป็ นลายลักษณ์
อักษรให้ บุคคลภายนอกทราบว่าเป็ นการกระทําในฐานะทรัสตี และต้ องระบุในเอกสารหลักฐานของ
นิติกรรมหรื อธุรกรรมนันให้ ชดั แจ้ งว่าเป็ นการกระทําในฐานะทรัสตี
17.3.11 ให้ ทรัสตีจดั ทําบัญชีทรัพย์สินของกองทรัสต์แยกต่างหากจากบัญชีอืน ๆ ของทรัสตี ในกรณี ทีทรัสตี
จัดการกองทรั สต์ หลายกอง ทรัสตีต้องจัดทํ าบัญ ชีทรั พย์ สินของกองทรั สต์ แต่ละกองแยกต่างหาก
ออกจากกัน ทังนี โดยต้ องบันทึกบัญชีให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนและเป็ นปั จจุบนั ด้ วย
ในการจัดการกองทรัสต์ ทรัสตีต้องแยกทรัพย์สินของกองทรัสต์ไว้ ตา่ งหากจากทรัพย์สินทีเป็ นส่วนตัว
ของทรั สตีและทรัพย์ สินอืนทีทรัสตีครอบครองอยู่ และในกรณี ทีทรัสตีจัดการกองทรั สต์หลายกอง
ทรัสตีต้องแยกทรัพย์สินของกองทรัสต์แต่ละกองออกจากกันด้ วย
17.3.12 ในกรณีทีทรัสตีมิได้ ดําเนินการให้ เป็ นไปตามข้ อ 17.3.11 จนเป็ นเหตุให้ ทรัพย์สินของกองทรัสต์ปะปน
อยู่ กับ ทรั พ ย์ สิ น ที เป็ นส่ วนตัวของทรั ส ตี จ นมิ อ าจแยกได้ ว่าทรั พ ย์ สิ น ใดเป็ นของกองทรั ส ต์ แ ละ
ทรัพย์สินใดเป็ นทรัพย์สินทีเป็ นส่วนตัวของทรัสตีเอง ให้ สนั นิษฐานว่า
(1)

ทรัพย์สินทีปะปนกันอยู่นนเป็
ั นของกองทรัสต์

(2)

ความเสียหายและหนี ทีเกิดจากการจัดการทรั พย์ สินที ปะปนกันอยู่นันเป็ นความเสียหาย
และหนีทีเป็ นส่วนตัวของทรัสตี

(3)

ผลประโยชน์ทีเกิดจากการจัดการทรัพย์สินทีปะปนกันอยู่นนเป็
ั นของกองทรัสต์
ทรัพย์สินทีปะปนกันอยู่ตามวรรคหนึง ให้ หมายความรวมถึงทรัพย์สินทีถูกเปลียนรู ปหรื อถูก
เปลียนสภาพไปจากทรัพย์สินทีปะปนกันอยู่นนด้
ั วย

17.3.13 ในกรณีทีทรัสตีมิได้ ดําเนินการให้ เป็ นไปตามข้ อ 17.3.11 จนเป็ นเหตุให้ กองทรัสต์แต่ละกองปะปนกัน
จนมิอาจแยกได้ วา่ ทรัพย์สินใดเป็ นของกองทรัสต์ใด ให้ สนั นิษฐานว่าทรัพย์สินนัน รวมทังทรัพย์สินที
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ถูกเปลียนรู ปหรื อถูกเปลียนสภาพไปจากทรัพย์สินนันและประโยชน์ใด ๆ หรื อหนีสินทีเกิดขึนจากการ
จัดการทรัพย์สินดังกล่าว เป็ นของกองทรัสต์แต่ละกองตามสัดส่วนของทรัพย์สินทีนํามาเป็ นต้ นทุนที
ปะปนกัน
17.3.14 การจัดการกองทรัสต์เป็ นเรื องเฉพาะตัวของทรัสตี ทรัสตีจะมอบหมายให้ ผ้ อู ืนจัดการกองทรัสต์มิได้
เว้ นแต่
(1)

สัญญาก่อตังทรัสต์ฉบับนีกําหนดไว้ เป็ นอย่างอืน

(2)

การทําธุรกรรมทีมิใช่เรื องทีต้ องทําเฉพาะตัวและไม่จําเป็ นต้ องใช้ วิชาชีพเยียงทรัสตี

(3)

การทํ าธุรกรรมที โดยทัวไปผู้เป็ นเจ้ าของทรั พย์ สินซึงมีทรัพย์ สินและวัตถุประสงค์ของการ
จัดการในลักษณะทํานองเดียวกันกับกองทรัสต์ จะพึงกระทําในการมอบหมายให้ บุคคลอืน
จัดการแทน

(4)

การเก็บรั กษาทรัพย์ สิน การจัดทําสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรั สต์ หรื อการปฏิบัติงานด้ าน
การสนับสนุนให้ บริ ษัทในเครื อของทรัสตีหรื อผู้อืนดําเนินการได้

(5)

กรณี อืนใดทีผู้จดั การกองทรั สต์เป็ นผู้รับผิดชอบและดําเนินการตามทีกําหนดไว้ ในสัญญา
ก่อตังทรัสต์ฉบับนี หรื อหลักเกณฑ์ในประกาศที ทจ. 49/2555 ประกาศที กร. 14/2555 และ
ประกาศที สช. 29/2555 ซึ งรวมถึ ง กรณี ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกํ า หนดให้
มอบหมายให้ บุคคลอืนจัดการแทน หรื อมีข้อกําหนดอืนใดทีเกียวข้ องกําหนดเรื องดังกล่าว
ไว้

ในกรณี ทีทรั สตีฝ่าฝื นบทบัญ ญัติตามวรรคหนึง ให้ การที ทํ าไปนันผูกพันทรั สตีเป็ นการส่วนตัวไม่
ผูกพันกองทรัสต์
17.3.15 ในกรณี ทีทรัสตีมอบหมายให้ ผ้ ูอืนจัดการกองทรั สต์ โดยชอบตามข้ อ 17.3.14 ทรัสตีต้องเลือกผู้รับ
มอบหมายด้ วยความรอบคอบและระมัดระวัง รวมทังต้ องกํากับดูแลและตรวจสอบการจัดการแทน
อย่างเพียงพอด้ วยความระมัดระวังและความเอาใจใส่ โดยต้ องกําหนดมาตรการในการดําเนินงาน
เกี ยวกับ การมอบหมายงานตามหลัก เกณฑ์ ที กํ าหนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที กข.
1/2553 เรื อง ระบบงาน การติดต่อผู้ลงทุน และการประกอบธุรกิจโดยทัวไปของทรัสตี ดังนี
(1)

การคัดเลือกผู้ทีสมควรได้ รับมอบหมาย โดยพิ จารณาถึงความพร้ อมด้ านระบบงานและ
บุคลากรของผู้ทีได้ รับมอบหมาย ตลอดจนการขัดกันทางผลประโยชน์ ของผู้รับมอบหมาย
งานและกองทรัสต์

(2)

การควบคุมและประเมินผลการปฏิบตั ิของผู้ได้ รับมอบหมายงาน
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(3)

การดํ า เนิ น การของทรั ส ตี เมื อปรากฏว่ า ผู้ ที ได้ รั บ มอบหมายไม่ เหมาะสมที จะได้ รั บ
มอบหมายงานอีกต่อไป

ทังนี คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศกําหนดรายละเอียดในการปฏิบตั ิของทรัสตีในกรณีดงั กล่าว
ได้
17.3.16 ในกรณีทีมีการเปลียนแปลงทรัสตี หากทรัสตีรายใหม่พบว่าก่อนทีทรัสตีรายใหม่เข้ ารับหน้ าที มีการ
จัดการกองทรัสต์ทีไม่เป็ นไปตามทีกําหนดไว้ ในสัญญาก่อตังทรัสต์ฉบับนีหรื อพ.ร.บ. ทรัสต์ จนเป็ น
เหตุให้ กองทรัสต์เสียหาย ให้ ทรัสตีรายใหม่ดําเนินการดังต่อไปนี
(1)

เรี ยกร้ องค่าเสียหายจากทรัสตีรายทีต้ องรับผิด

(2)

ติ ด ตามเอาทรั พ ย์ สิ น คื น จากบุ ค คลภายนอก ไม่ ว่าบุค คลนันจะได้ ท รั พ ย์ สิ น มาโดยตรง
จากทรัสตีรายเดิมหรื อไม่ และไม่ว่าทรั พย์ สินในกองทรั สต์จะถูกเปลียนรู ปหรื อถูกเปลียน
สภาพไปเป็ นทรั พ ย์ สิ น อย่ า งอื นก็ ต าม เว้ น แต่ บุ ค คลดั ง กล่ า วจะได้ ม าโดยสุ จ ริ ต เสี ย
ค่าตอบแทนและไม่ร้ ู หรื อไม่มีเหตุอนั ควรรู้ วา่ ทรัพย์สินนันได้ มาจากการจัดการกองทรัสต์โดย
มิชอบ

17.3.17 ในการจัดการกองทรัสต์และการมอบหมายให้ ผ้ อู ืนจัดการกองทรัสต์โดยชอบตามข้ อ 17.3.14 หากมี
ค่าใช้ จ่ายหรื อทรัสตีต้องชําระเงินหรื อทรัพย์สินอืนให้ กับบุคคลภายนอกด้ วยเงินหรื อทรัพย์สินทีเป็ น
ส่วนตัวของทรัสตีเองโดยชอบตามความจําเป็ นอันสมควร ให้ ทรัสตีมีสิทธิได้ รับเงินหรื อทรัพย์สินคืน
จากกองทรัสต์ได้ เว้ นแต่สญ
ั ญาก่อตังทรัสต์ฉบับนีกําหนดไว้ ให้ การชําระเงินหรื อทรัพย์สินอืนนันเป็ น
ภาระของทรัสตี
สิทธิทีจะได้ รับเงินหรื อทรัพย์สินคืนตามวรรคหนึง ย่อมเป็ นบุริมสิทธิทีทรัสตีมีอยู่ก่อนผู้รับประโยชน์
และบุคคลภายนอกทีมีทรัพยสิทธิหรื อสิทธิใด ๆ เหนือกองทรัสต์ และเป็ นสิทธิทีอาจบังคับได้ ในทันที
โดยไม่จําต้ องรอให้ มีการเลิกทรั สต์ และในกรณี ที มีความจํ าเป็ นต้ องเปลียนรู ปหรื อเปลี ยนสภาพ
ทรัพย์สินในกองทรัสต์เพือให้ มีเงินหรื อทรัพย์สินคืนแก่ทรัสตี ให้ ทรัสตีมีอํานาจดําเนินการดังกล่าวได้
แต่ต้องกระทําโดยสุจริ ต
เพื อประโยชน์ ในการคุ้มครองทรั พย์ สินในกองทรั สต์ คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศกํ าหนด
หลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการให้ ทรั สตีปฏิบัติเกียวกับการชําระเงินหรื อทรัพย์ สินอืนทีเป็ นส่วนตัว
ของทรัสตีให้ กบั บุคคลภายนอกตามวรรคหนึง หรื อการใช้ สิทธิของทรัสตีตามวรรคสองก็ได้
17.3.18 ห้ ามมิให้ ทรัสตีใช้ สิทธิ ตามข้ อ 17.3.17 จนกว่าทรัสตีจะได้ ชําระหนีทีมีอยู่ต่อกองทรัสต์จนครบถ้ วน
แล้ ว เว้ นแต่เป็ นหนีทีอาจหักกลบลบหนีกันได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
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17.3.19 ในกรณี ทีทรั สตีจัดการกองทรั สต์ไม่เป็ นไปตามที กํ าหนดในสัญ ญาก่อตังทรั สต์ฉบับนี หรื อพ.ร.บ.
ทรัสต์ ทรัสตีต้องรับผิดต่อความเสียหายทีเกิดขึนแก่กองทรัสต์
ในกรณี ทีมี ความจํ าเป็ นและมี เหตุผ ลอันสมควรเพื อประโยชน์ ของกองทรั สต์ ทรั สตี อาจขอความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ก่อนทีจะจัดการกองทรัสต์เป็ นอย่างอืนให้ ต่างไปจากทีกําหนดไว้ ใน
สัญญาก่อตังทรัสต์ฉบับนีได้ และหากทรัสตีได้ จดั การตามทีได้ รับความเห็นชอบนันด้ วยความสุจริ ต
และเพือประโยชน์ทีดีทีสุดของกองทรัสต์แล้ ว ทรัสตีไม่จําต้ องรับผิดตามวรรคหนึง
17.3.20 ทรั สตีต้องดูแลให้ สัญญาก่อตังทรั สต์ฉบับนี มีสาระสําคัญ เป็ นไปตามกฎหมายที เกี ยวข้ อง โดยใน
กรณีทีมีการแก้ ไขเปลียนแปลงสัญญาก่อตังทรัสต์ ให้ ทรัสตีดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี
(1)

ดูแลให้ การแก้ ไขเปลียนแปลงสัญ ญาก่อตังทรั สต์ ฉบับนี เป็ นไปตามวิธีการและเงือนไขที
กําหนดไว้ ในสัญญาก่อตังทรัสต์ฉบับนี และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดไว้ ในกฎหมายที
เกียวข้ อง

(2)

ในกรณี ที การแก้ ไขเปลี ยนแปลงสัญ ญาก่ อตังทรั ส ต์ ฉ บับ นี ไม่เป็ นไปตาม (1) ให้ ท รั ส ตี
ดํ าเนิ น การให้ เป็ นไปตามอํ านาจหน้ าที ที ระบุ ไว้ ในสัญ ญาก่ อตังทรั ส ต์ ฉ บับ นี และตาม
พ.ร.บ. ทรัสต์ เพือดูแลรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม

(3)

ในกรณีทีหลักเกณฑ์เกียวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์หรื อการจัดการกองทรัสต์ทีออกตาม
พ.ร.บ. หลัก ทรั พ ย์ และพ.ร.บ. ทรั สต์ มี การแก้ ไขเปลียนแปลงในภายหลัง และสัญ ญา
ก่อตังทรัสต์ทีไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว ให้ ทรัสตีดําเนินการเพือแก้ ไขเปลียนแปลง
สัญญาก่อตังทรัสต์ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์นนั ตามวิธีการทีกําหนดในสัญญาก่อตังทรัสต์
ฉบับนี หรื อตามทีสํานักงาน ก.ล.ต. มีคําสัง

17.3.21 ทรั ส ตี ต้ องติด ตาม ดูแ ล และตรวจสอบให้ ผ้ ูจัด การกองทรั ส ต์ ห รื อผู้รับ มอบหมายรายอื น (ถ้ ามี )
ดําเนินการในงานทีได้ รับมอบหมายให้ เป็ นไปตามสัญญาก่อตังทรัสต์ฉบับนีและกฎหมายทีเกียวข้ อง
การติดตาม ดูแล และตรวจสอบ ให้ หมายความรวมถึงการทําหน้ าทีดังต่อไปนีด้ วย
(1)

การดูแลให้ การบริ หารจัดการกองทรัสต์กระทําโดยผู้จดั การกองทรัสต์ทีได้ รับความเห็นชอบ
จากสํานักงาน ก.ล.ต. ตลอดระยะเวลาทีกองทรัสต์ตงอยู
ั ่ เว้ นแต่เป็ นกรณีตามข้ อ 17.3.23

(2)

การติดตามดูแลและดําเนินการตามทีจําเป็ นเพือให้ ผ้ รู ับมอบหมายมีลกั ษณะและปฏิบตั ิให้
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ทีกําหนดในสัญญาก่อตังทรั สต์ฉบับนีและกฎหมายทีเกียวข้ อง ซึง
รวมถึงการถอดถอนผู้รับมอบหมายรายเดิม และการแต่งตังผู้รับมอบหมายรายใหม่
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(3)

การควบคุมดูแลให้ ก ารลงทุน ของกองทรั ส ต์ เป็ นไปตามสัญ ญาก่ อตังทรั ส ต์ ฉ บับ นี และ
กฎหมายทีเกียวข้ อง

(4)

การควบคุมดูแลให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลของกองทรัสต์อย่างถูกต้ องครบถ้ วนตามทีกําหนดใน
สัญญาก่อตังทรัสต์ฉบับนีและกฎหมายทีเกียวข้ อง

(5)

การแสดงความเห็นเกียวกับการดําเนินการหรื อการทําธุรกรรมเพือกองทรัสต์ของผู้จัดการ
กองทรั ส ต์ และผู้ รั บ มอบหมายรายอื น (ถ้ ามี ) เพื อประกอบการขอมติ ที ประชุ ม ผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์ การเปิ ดเผยข้ อมูลของกองทรัสต์ตอ่ ผู้ลงทุน หรื อเมือสํานักงาน ก.ล.ต. ร้ องขอ

17.3.22 ในกรณี ที ผู้ จัด การกองทรั ส ต์ ก ระทํ าการ หรื อ งดเว้ น กระทํ าการ จนก่ อให้ เกิ ด ความเสี ย หายแก่
กองทรั สต์ หรื อไม่ปฏิ บัติหน้ าที ตามสัญ ญาก่อตังทรั สต์ ฉบับ นี หรื อกฎหมายที เกี ยวข้ อง ให้ ทรั ส ตี
ดําเนินการดังต่อไปนี
(1)

จัด ทํ ารายงานเสนอต่ อสํ านัก งาน ก.ล.ต. ภายใน 5 (ห้ า) วัน ทํ าการนับ แต่ร้ ู หรื อพึง รู้ ถึง
เหตุการณ์ดงั กล่าว

(2)

ดํ า เนิ น การเพื อแก้ ไข ยับ ยั ง หรื อ เยี ย วยาความเสี ย หายที เกิ ด ขึ นแก่ ก องทรั ส ต์ ตามที
เห็นสมควร

17.3.23 ในกรณี ทีผู้จัดการกองทรั สต์ ไม่สามารถปฏิ บัติห น้ าที ได้ ให้ ทรั สตีเข้ าจัดการกองทรั สต์ ตามความ
จําเป็ นเพือป้องกัน ยับยัง หรื อจํากัดมิให้ เกิดความเสียหายอย่างร้ ายแรงต่อประโยชน์ของกองทรัสต์
หรื อผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม และดําเนินการตามอํานาจหน้ าทีทีระบุไว้ ในสัญญาก่อตังทรัสต์ฉบับนี
และพ.ร.บ. ทรัสต์ ในการจัดให้ มีผ้ จู ดั การกองทรัสต์รายใหม่
ทรั ส ตี ที เข้ าจัด การกองทรั ส ต์ ต ามวรรคหนึง จะมอบหมายให้ บุ ค คลอื นจัดการกองทรั สต์ แ ทนใน
ระหว่างนันก็ได้ ทังนี บุคคลทีได้ รับมอบหมายดังกล่าวจะต้ องปฏิบัติตามขอบเขต หลักเกณฑ์ และ
เงือนไขทีระบุไว้ ในสัญญาก่อตังทรัสต์ฉบับนี
17.3.24 ในกรณี ทีทรั สตีเป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์ในกองทรัสต์ทีตนทําหน้ าทีเป็ นทรัสตี หากต้ องมีการออกเสียง
หรื อดําเนินการใด ๆ ในฐานะผู้ถือหน่วยทรัสต์ ให้ ทรัสตีคํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ สงู สุดของผู้
ถือหน่ วยทรั สต์ โดยรวมและตังอยู่บ นหลักแห่งความซือสัตย์ สุจริ ตและความรอบคอบระมัดระวัง
รวมถึ งไม่ ก่ อให้ เกิ ด ความขัด แย้ งหรื อ กระทบต่ อการปฏิ บัติห น้ าที ในฐานะทรั ส ตี ข องกองทรั ส ต์
ดังกล่าว
17.3.25 ทรัสตีต้องจัดให้ มีการจัดทําทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ โดยอาจมอบหมายให้ นายทะเบียนหลักทรัพย์
ดําเนินการแทนได้
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การจัดทําทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามวรรคหนึง ต้ องมีรายการอย่างน้ อยดังต่อไปนี
(1)

(2)

รายละเอียดทัวไป ประกอบด้ วย
(1.1)

ชือผู้จดั การกองทรัสต์ และทรัสตี

(1.2)

จํ า นวนหน่ ว ยทรั ส ต์ มู ล ค่ า ที ตราไว้ ทุ น ชํ า ระแล้ ว และวั น เดื อ น ปี ที ออก
หน่วยทรัสต์

(1.3)

ข้ อจํากัดในเรื องการโอน (ถ้ ามี)

รายละเอียดของผู้ถือหน่วยทรัสต์แต่ละราย ประกอบด้ วย
(2.1)

ชือ นามสกุล สัญชาติ และทีอยู่ของผู้ถือหน่วยทรัสต์

(2.2)

เลขทีหน่วยทรัสต์ (ถ้ ามี) และจํานวนหน่วยทรัสต์ทีถือ

(2.3)

วัน เดือน ปี ทีลงทะเบียนเป็ นหรื อขาดจากการเป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์

(2.4)

วัน เดือน ปี ทียกเลิกใบหน่วยทรัสต์และออกใบหน่วยทรัสต์แทน (ถ้ ามี)

(2.5)

เลขทีคําร้ องขอให้ เปลียนแปลงหรื อจดแจ้ งรายการในทะเบียน (ถ้ ามี)

(2.6)

การจํานํา/ เพิกถอนจํานอง/ การอายัด/ ปลดอายัดหน่วยทรัสต์ (ถ้ ามี)

17.3.26 ทรั สตีต้องจัดทํ าหลักฐานแสดงสิทธิ ในหน่วยทรั สต์ มอบให้ แก่ผ้ ูถือหน่ วยทรั สต์ ซึงอย่างน้ อยต้ อง
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี เว้ นแต่การจัดทําหลักฐานตามระบบของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ให้
เป็ นไปตามเงือนไขทีกําหนดโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(1)

มีข้อมูลทีจําเป็ นและเพียงพอเพือให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์สามารถใช้ เป็ นหลักฐานแสดงสิทธิของ
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ และใช้ อ้างอิงต่อทรัสตี ผู้จดั การกองทรัสต์ และบุคคลอืนได้

(2)

มีข้อมูลของบุคคลต่าง ๆ ทีเกียวข้ องกับการจัดการกองทรัสต์ เช่น ทรัสตี ผู้จดั การกองทรัสต์
นายทะเบียนหลักทรัพย์ เป็ นต้ น เพือให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์สามารถติดต่อกับบุคคลเหล่านัน
ได้

(3)

มีข้อมูลที แสดงว่า ผู้ถือหน่วยทรั สต์ ไม่สามารถขายคืนหรื อไถ่ถอนหน่วยทรั สต์ได้ และใน
กรณีทีมีข้อจํากัดสิทธิของผู้ถือหน่วยทรัสต์ ต้ องระบุข้อจํากัดสิทธิเช่นว่านันไว้ ให้ ชดั เจน

17.3.27 ภายใต้ บงั คับของข้ อ 17.3.26 ในกรณีทีผู้ถือหน่วยทรัสต์ขอให้ ทรัสตีหรื อนายทะเบียนหลักทรัพย์ออก
หลั ก ฐานแสดงสิ ท ธิ ใ นหน่ ว ยทรั ส ต์ ใ หม่ แ ทนหลั ก ฐานเก่ า ที สู ญ หาย ลบเลื อ น หรื อ ชํ า รุ ด ใน
สาระสําคัญ ทรัสตีต้องออกหรื อดําเนินการให้ มีการออกหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยทรัสต์ให้ แก่ผ้ ถู ือ
หน่วยทรัสต์ภายในเวลาอันควร
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18.

ผู้จัดการกองทรั สต์

18.1

คุณสมบัติของผู้จดั การกองทรัสต์
ผู้จัด การกองทรั ส ต์ ต้ อ งเป็ นผู้มี คุณ สมบัติ แ ละไม่ มี ลัก ษณะต้ อ งห้ ามและเป็ นผู้ได้ รับ ความเห็ น ชอบจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. ให้ เป็ นผู้จดั การกองทรัสต์ ตามประกาศที สช. 29/2555 กําหนด

18.2

การแต่งตังและค่าตอบแทนผู้จดั การกองทรัสต์
18.2.1 ผู้จดั การกองทรัสต์ถกู แต่งตังขึนตามสัญญาก่อตังทรัสต์ฉบับนี และสัญญาแต่งตังผู้จดั การกองทรัสต์
และจะเปลียนแปลงได้ ตามทีกําหนดไว้ ในข้ อ 18.3
18.2.2 ผู้จดั การกองทรัสต์มีสิทธิได้ รับค่าตอบแทนตามอัตราทีกําหนดในสัญญาแต่งตังผู้จดั การกองทรัสต์

18.3

การเปลียนแปลงผู้จดั การกองทรัสต์ สามารถกระทําได้ ตามเงือนไขดังต่อไปนี
18.3.1 เหตุในการเปลียนแปลงผู้จดั การกองทรัสต์ ต้ องเป็ นไปตามเงือนไขดังต่อไปนี
(1)

ผู้จัดการกองทรั สต์ ได้ แจ้ งต่อสํานักงาน ก.ล.ต. เป็ นหนังสือถึงความประสงค์ ทีจะยุติการ
ปฏิ บั ติ ง านเป็ นผู้ จัด การกองทรั ส ต์ ที ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากสํ า นั ก งาน ก.ล.ต. และ
สํานักงาน ก.ล.ต. อนุญาตแล้ ว

(2)

สํานักงาน ก.ล.ต. สังเพิกถอนการให้ ความเห็นชอบเป็ นผู้จัดการกองทรั สต์หรื อสังพักการ
ปฏิบตั ิหน้ าทีของผู้จดั การกองทรัสต์เป็ นเวลาเกิน 90 (เก้ าสิบ) วัน

(3)

กรณี การให้ ความเห็นชอบเป็ นผู้จัดการกองทรัสต์สินอายุ และผู้จัดการกองทรัสต์ไม่ยืนคํา
ขอต่ออายุการให้ ความเห็นชอบต่อสํานักงาน ก.ล.ต.

(4)

ผู้ จั ด การกองทรั ส ต์ ถู ก ศาลสั งพิ ทั ก ษ์ ทรั พ ย์ ศาลมี คํ า สังให้ ฟื นฟู กิ จ การของผู้ จั ด การ
กองทรัสต์ หรื อผู้จดั การกองทรัสต์สินสภาพความเป็ นนิติบคุ คล

(5)

ทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์มีมติให้ ถอดถอนผู้จดั การกองทรัสต์ เนืองจากผู้จดั การกองทรัสต์
ฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิหน้ าที หรื อมีลกั ษณะไม่เป็ นไปตามกฎหมายทีเกียวข้ องตามทีระบุไว้ ใน
สัญญาแต่งตังผู้จดั การกองทรั สต์ และทรัสตีได้ ทําหนังสือแจ้ งการบอกเลิกสัญญาแต่งตัง
ผู้จดั การกองทรัสต์แก่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์แล้ ว

(6)

ผู้จัดการกองทรั ส ต์ ได้ แจ้ งความประสงค์ ทีจะออกจากการเป็ นผู้จัดการกองทรั สต์ ตามที
กําหนดไว้ ในสัญญาแต่งตังผู้จดั การกองทรัสต์
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(7)

ผู้จัดการกองทรั สต์ ได้ ใช้ สิทธิ บ อกเลิกสัญ ญาตามที กํ าหนดไว้ ในสัญ ญาแต่งตังผู้จัดการ
กองทรัสต์ ในกรณี ทีทรัสตีจงใจฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามหน้ าที ข้ อตกลงทีเป็ นสาระสําคัญ
ใด ๆ หรื อ ผิ ด คํ ารั บ รองที เป็ นสาระสํ าคัญ ใด ๆ ตามที ให้ ไว้ ใ นสัญ ญาแต่ ง ตังผู้ จัด การ
กองทรัสต์

18.3.2 การดําเนินการภายหลังเกิดเหตุแห่งการเปลียนแปลงผู้จดั การกองทรัสต์

18.4

(1)

ในการแต่งตังผู้จดั การกองทรัสต์รายใหม่ ให้ ทรัสตีดําเนินการเรี ยกประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
เพือให้ ทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์มีมติแต่งตังผู้จดั การกองทรัสต์รายใหม่ตามทีระบุไว้ ในข้ อ
15.8.2 ภายใน 60 (หกสิบ) วันนับแต่วนั ทีเกิดเหตุแห่งการเปลียนแปลงผู้จดั การกองทรัสต์
ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 18.3.1 และแต่งตังบุคคลที ผู้ถือหน่วยทรั สต์ มีมติเห็นชอบภายใน 30
(สามสิ บ ) วัน นับ แต่วัน ที ได้ รับ มติ หรื อภายในระยะเวลาอื นใดตามที สํ านัก งาน ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด ทังนี ในกรณีทีเกิดเหตุแห่งการเปลียนแปลงผู้จดั การกองทรัสต์ตามทีระบุ
ไว้ ในข้ อ 18.3.1(5) และทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ได้ มีมติแต่งตังผู้จดั การกองทรัสต์รายใหม่
ในการประชุมคราวเดี ยวกัน แล้ ว ทรั สตี ไม่ต้ องดํ าเนิ น การเรี ยกประชุมผู้ถื อหน่ วยทรั ส ต์
ตามที กํ าหนดในข้ อนี อี กครั งหนึง นอกจากนี ในกรณี ที ขอมติที ประชุมผู้ถือหน่ วยทรั ส ต์
ตามทีกําหนดในข้ อนีแล้ วแต่ไม่ได้ รับมติ ให้ ทรัสตีดําเนินการแต่งตังผู้จดั การกองทรัสต์ราย
ใหม่ได้ เองโดยคํานึงถึงประโยชน์ทีดีทีสุดของผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม

(2)

นับแต่วนั ทีมีผลเป็ นการเปลียนแปลงผู้จดั การกองทรัสต์ หรื อวันอืนใดทีถือเป็ นวันสินสุดการ
ปฏิ บัติ ห น้ าที ของผู้ จัด การกองทรั ส ต์ ต ามที ระบุ ไว้ ในสัญ ญาแต่ งตังผู้ จัด การกองทรั ส ต์
ผู้จดั การกองทรัสต์รายเดิมมีหน้ าทีส่งมอบบรรดาทรัพย์สิน เอกสารและหลักฐานทีเกียวข้ อง
กับการทําหน้ าทีเป็ นผู้จดั การกองทรัสต์ทงหมดให้
ั
แก่ทรัสตีหรื อผู้จดั การกองทรัสต์รายใหม่
ให้ แล้ วเสร็ จภายใน 30 (สามสิบ) วัน รวมถึงดําเนินการใด ๆ ตามทีจําเป็ นเพือให้ ทรัสตีหรื อ
ผู้จัดการกองทรั สต์รายใหม่ แล้ วแต่กรณี สามารถปฏิบัติหน้ าทีต่อไปได้ ซึงการดําเนินการ
ดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชือในหนังสือเพือรับรองความถูกต้ องครบถ้ วนของสิงทีส่งมอบ
ให้ ทรัสตีหรื อผู้จดั การกองทรัสต์รายใหม่ด้วย

(3)

ไม่ ว่ า กรณี ใ ด ๆ หากผู้ จั ด การกองทรั ส ต์ ไ ม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ห น้ าที ได้ ให้ ทรั ส ตี จั ด การ
กองทรั ส ต์ ต ามความจํ าเป็ นเพื อป้ องกัน ยับ ยัง หรื อ จํ ากัด มิ ให้ เกิ ด ความเสี ย หายอย่ าง
ร้ ายแรงต่อประโยชน์ของกองทรัสต์หรื อผู้ถือหน่วยทรัสต์ทงปวง
ั
โดยทรัสตีอาจมอบหมายให้
บุคคลอืนจัดการกองทรัสต์แทนในระหว่างนีได้

ขอบเขตอํานาจหน้ าทีของผู้จดั การกองทรัสต์ตามทีได้ รับมอบหมายจากทรัสตีดงั ต่อไปนี
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18.4.1 ผู้จดั การกองทรั สต์มีหน้ าทีตามทีได้ รับมอบหมายจากทรัสตีในการดูแลจัดการกองทรัสต์ในส่วนที
เป็ นการดําเนินงานทางธุรกิจ ซึงรวมถึงการลงทุน การกู้ยืมเงิน เปลียนแปลงและก่อภาระผูกพันแก่
ทรัพย์สินของกองทรัสต์ การเข้ าทําสัญญา และการดําเนินกิจการต่าง ๆ เพือกองทรัสต์ รวมทังการ
จัด ทํ าและเปิ ดเผยข้ อมูล ของกองทรั สต์ และการนํ าส่งข้ อมูล ให้ แก่ ท รั ส ตี ซึงรวมถึงข้ อมูล ตามที
กํ าหนดในมาตรา 56 และมาตรา 57 แห่ งพ.ร.บ.หลักทรั พย์ ทังนี ดังรายละเอีย ดตามที ระบุไว้ ใน
เอกสารแนบ [5] และภายในขอบเขต หลักเกณฑ์ และเงือนไขเท่าทีสัญญาแต่งตังผู้จดั การกองทรัสต์
ได้ ระบุไว้
18.4.2 ผู้จดั การกองทรัสต์อาจมอบหมายให้ บุคคลอืนรับดําเนินการในงานทีอยู่ในความรับผิดชอบของตน
แทนตนได้ โดยต้ องแสดงขอบเขตอํานาจหน้ าทีของผู้รับดําเนินการดังกล่าวในสัญญาทีเกียวข้ อง
ทังนี ผู้จดั การกองทรัสต์จะต้ องคัดเลือกผู้รับดําเนินการด้ วยความรอบคอบระมัดระวัง รวมทังกํากับ
และตรวจสอบการดําเนินการของผู้รับดําเนินการด้ วย โดยการมอบหมายให้ บุคคลอืนดําเนินการ
แทนนันจะต้ องไม่ขดั หรื อแย้ งกับกฎหมายหลักทรัพย์หรื อกฎหมายอืนทีเกียวข้ องอย่างมีนยั สําคัญ
18.4.3 ผู้จัดการกองทรั สต์สามารถเบิกจ่ายทรั พย์ สินของกองทรัสต์ได้ เฉพาะกรณี ทีเป็ นการเบิกจ่ายจาก
บัญชีดําเนินงานของกองทรัสต์ภายใต้ วงเงินทีได้ รับการอนุมตั ิจากทรัสตี และให้ ผ้ ูจดั การกองทรัสต์
จัดทําและจัดส่งรายงานการเบิกจ่ายให้ แก่ทรัสตีเพือให้ ทรัสตีสามารถตรวจสอบรายการดังกล่าวและ
สังจ่ายได้ ภายในระยะเวลา 5 (ห้ า) วันทําการ นับจากวันทีผู้จดั การกองทรัสต์จดั ส่งรายงานดังกล่าว
ให้ แก่ทรัสตี
18.4.4 เมื อมี ก ารขอมติ ของผู้ถื อหน่ วยทรั ส ต์ ผู้จัด การกองทรั ส ต์ ที ถื อหน่ วยทรั ส ต์ ต้ องใช้ สิ ท ธิ ออกเสี ย ง
ลงคะแนนในลักษณะทีเชือว่าเป็ นไปเพือประโยชน์ทีดีทีสุดของผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม
18.4.5 ในการดําเนิ นธุรกิ จเป็ นผู้จัดการกองทรั สต์ ผู้จัดการกองทรั สต์ ต้องปฏิ บัติให้ เป็ นไปตามหลักการ
ดําเนินธุรกิจดังต่อไปนี
(1)

ปฏิ บัติ ห น้ าที โดยใช้ ค วามรู้ ความสามารถเยี ยงผู้ป ระกอบวิช าชี พ ด้ วยความรั บ ผิ ด ชอบ
ความระมัดระวัง และความซือสัตย์สจุ ริ ต โดยต้ องปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหน่วยทรัสต์อย่างเป็ นธรรม
เพื อประโยชน์ ที ดี ที สุด ของผู้ ถื อ หน่ วยทรั ส ต์ โดยรวม รวมทังต้ อ งปฏิ บั ติ ใ ห้ เป็ นไปตาม
กฎหมาย สัญญาก่อตังทรัสต์ฉบับนี สัญญาแต่งตังผู้จดั การกองทรัสต์ วัตถุประสงค์ในการ
จัดตังกองทรัสต์ และมติของผู้ถือหน่วยทรัสต์

(2)

ดํารงเงิ นทุน ให้ เพี ยงพอต่อการดําเนิ น ธุรกิ จและความรั บผิ ดชอบอันอาจเกิ ดขึนจากการ
ปฏิบตั ิหน้ าทีในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์ได้ อย่างต่อเนือง
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(3)

เปิ ดเผย ให้ ค วามเห็ น หรื อให้ ข้ อมูล ที มี ค วามสํ าคัญ และเกี ยวข้ องอย่ างเพี ย งพอในการ
ตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุน โดยข้ อมูลดังกล่าวต้ องสือสารได้ อย่างชัดเจน ไม่บิดเบือน และ
ไม่ทําให้ สําคัญผิด

(4)

ไม่นําข้ อมูลจากการปฏิบัติหน้ าทีผู้จัดการกองทรัสต์ไปใช้ ประโยชน์อย่างไม่เหมาะสมเพือ
ตนเอง หรื อทําให้ เกิดความเสียหาย หรื อกระทบต่อผลประโยชน์โดยรวมของกองทรัสต์

(5)

ปฏิบัติงานด้ วยความระมัดระวังไม่ให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และในกรณี ทีมี
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์เกิดขึน ต้ องดําเนินการให้ มนใจได้
ั
ว่าผู้ลงทุนได้ รับการปฏิบตั ิ
ทีเป็ นธรรมและเหมาะสม

(6)

ปฏิบตั ิตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ พ.ร.บ. ทรัสต์ และกฎหมายอืนทีเกียวข้ องกับการดําเนินการ
ของกองทรัสต์ ตลอดจนจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพทีกําหนดโดย
สมาคมที เกี ยวเนื องกับ ธุ ร กิ จ หลัก ทรั พ ย์ หรื อ องค์ ก รที เกี ยวข้ อ งกับ ธุ ร กิ จ หลัก ทรั พ ย์ ที
สํานักงาน ก.ล.ต. ยอมรั บ โดยอนุโลม และไม่สนับ สนุน สังการ หรื อให้ ความร่ วมมื อแก่
บุคคลใดในการปฏิบตั ิฝ่าฝื นกฎหมายหรื อข้ อกําหนดดังกล่าว

(7)

ให้ ความร่ วมมือในการปฏิบตั ิหน้ าทีของทรัสตี หรื อสํานักงาน ก.ล.ต. ซึงรวมถึงการเปิ ดเผย
ข้ อมูลทีอาจส่งผลกระทบต่อการบริ หารจัดการกองทรัสต์อย่างมีนยั สําคัญ หรื อข้ อมูลอืนที
ควรแจ้ งให้ ทราบ

18.4.6 ในการทําธุรกรรมเกี ยวกับอสังหาริ มทรั พย์ เพื อกองทรั สต์ ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องปฏิ บัติให้ เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนีด้ วย
(1)

ดําเนินการเพือให้ มนใจได้
ั
ว่าการจําหน่าย จ่าย โอนอสังหาริ มทรัพย์ หรื อการเข้ าทําสัญญา
ทีเกียวเนืองกับอสังหาริ มทรัพย์ เพือกองทรัสต์เป็ นไปอย่างถูกต้ องและมีผลใช้ บงั คับได้ ตาม
กฎหมาย

(2)

ดํ าเนิ น การเพื อให้ มันใจได้ ว่าการลงทุ น ในอสังหาริ ม ทรั พ ย์ ข องกองทรั ส ต์ เป็ นไปอย่ าง
เหมาะสม โดยอย่างน้ อยต้ องมีการดําเนินการดังต่อไปนี
(2.1)

การประเมินความพร้ อมของตนเองในการบริ หารการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์นนั ๆ
ก่อนรับเป็ นผู้จดั การกองทรัสต์ หรื อก่อนลงทุนเพิมเติมในอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว
เพือกองทรัสต์ แล้ วแต่กรณี

(2.2)

การวิเคราะห์และศึกษาความเป็ นไปได้ และการตรวจสอบและสอบทาน (การทํา
Due Diligence) อสังหาริ มทรัพย์ ตลอดจนการประเมินความเสียงด้ านต่าง ๆ ที
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อาจเกิ ด จากการลงทุ น ในอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ นัน ๆ พร้ อมทังจัด ให้ มี แ นวทางการ
บริ หารความเสียงด้ วย ทังนี ความเสียงดังกล่าว ให้ หมายความรวมถึงความเสียงที
เกียวข้ องกับการพัฒนาหรื อก่อสร้ างอสังหาริ มทรัพย์ (ถ้ ามี) เช่น ความเสียงทีอาจ
เกิดจากการก่อสร้ างล่าช้ า และการไม่สามารถจัดหาประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์
ได้ เป็ นต้ น
18.4.7 ผู้จัด การกองทรั สต์ ต้องจัด ให้ มีการประชุมผู้ถือหน่ วยทรั สต์ ตามที กํ าหนดในสัญ ญาก่อตังทรั ส ต์
ฉบับนี
18.4.8 ในกรณีทีมีการแต่งตังทีปรึกษาเพือให้ คําปรึกษาหรื อคําแนะนําเกียวกับการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
และการจัดการอสังหาริ มทรั พย์ ผู้จัดการกองทรั สต์ต้องแต่งตังทีปรึ กษาทีไม่มีส่วนได้ เสียในเรื องที
เกียวข้ องกับการปฏิบตั ิหน้ าทีเป็ นทีปรึ กษา แต่เมือปรากฏว่าทีปรึกษาดังกล่าวเป็ นผู้มีส่วนได้ เสียให้
ผู้จดั การกองทรัสต์ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี
(1)

ดําเนินการให้ ทีปรึกษาแจ้ งการมีสว่ นได้ เสียในเรื องทีพิจารณา

(2)

มิให้ ที ปรึ กษาผู้ทีมี ส่วนได้ เสีย ในเรื องที พิ จารณาไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้ อมเข้ าร่ วม
พิจารณาในเรื องนัน

18.4.9 ให้ ผ้ ูจัดการกองทรัสต์เป็ นผู้จัดทําและรายงานการเปิ ดเผยข้ อมูลเกียวกับฐานะการเงินและผลการ
ดําเนินงานของกองทรัสต์ ตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดในประกาศที ทจ. 51/klll และประกาศอืนใดที
เกียวข้ อง และทีได้ มีการแก้ ไขเพิมเติม และส่งรายงานดังกล่าวต่อสํานักงาน ก.ล.ต. หรื อหน่วยงานที
เกียวข้ อง ภายในระยะเวลาที กําหนด ดังนี
(1)

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี ของกองทรัสต์ โดยให้ เป็ นไปตามแบบ 56-REIT

(2)

งบการเงินของกองทรัสต์ โดยให้ เป็ นไปตามมาตรฐานบัญชีทีกําหนดตามกฎหมายว่าด้ วย
วิชาชีพบัญชี

(3)

รายงานประจําปี โดยมีข้อมูลอย่างน้ อยตามทีได้ กําหนดไว้ ในประกาศที ทจ. 51/2555

(4)

รายงานข้ อมูลเกี ยวกับกองทรั สต์ ได้ แก่ รายงานมูลค่าทรั พย์ สินสุท ธิ ของกองทรั สต์ และ
มูลค่าหน่วยทรัสต์ รายงานการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึงอสังหาริ มทรัพย์ หรื อสิทธิการเช่า
หรื อสิทธิการเช่าช่วงอสังหาริ มทรัพย์ และในกรณีทีกองทรัสต์มีการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
ที ยั ง ก่ อ สร้ างไม่ แ ล้ วเสร็ จ ให้ จั ด ทํ า และส่ ง รายงานความคื บ หน้ าของการก่ อ สร้ าง
อสังหาริ มทรัพย์ ด้วย รายงานมูลค่าทีตราไว้ ของหน่วยทรัสต์ภายหลังจากการลดทุนชําระ
แล้ ว
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18.4.10 ในกรณีคณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรื อหน่วยงานอืนใดทีมีอํานาจตามกฎหมาย
ได้ แก้ ไขเปลียนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กํ าหนด สังการ เห็นชอบ และ/หรื อผ่อนผันเป็ นอย่างอืน
ผู้จดั การกองทรัสต์จะดําเนินการให้ เป็ นไปตามนัน
19.

ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่าย

การเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียม เงินตอบแทนอืนใด หรื อค่าใช้ จ่าย จากกองทรัสต์หรื อจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ จะต้ องเป็ นไป
ตามทีระบุไว้ ในเอกสารแนบ [6] ทังนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายดังกล่าว ไม่รวมภาษี มูลค่าเพิม ภาษี ธุรกิจเฉพาะ
หรื อภาษี อืนใดในทํานองเดียวกัน
20.

การจัดทํางบการเงินของกองทรั สต์

20.1

กองทรั ส ต์ มีรอบระยะเวลาบัญ ชี ป ระจํ าปี เริ มตังแต่วัน ที 1 มกราคม ถึง 31 ธัน วาคม ของทุก ปี โดยรอบ
ระยะเวลาบัญชีแรกเริ มตังแต่วนั ทีกองทรัสต์ก่อตังขึน และสินสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2560

20.2

ทรั ส ตี จ ะดู แ ลให้ ผู้ จัด การกองทรั ส ต์ จัด ทํ างบการเงิ น ของกองทรั ส ต์ ให้ เป็ นไปตามที กํ า หนดใน พ.ร.บ.
หลักทรัพย์ พ.ร.บ. ทรัสต์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรื อคําสังทีออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมาย

21.

การแก้ ไขเพิมเติมสัญญาก่ อตังทรั สต์

21.1

การแก้ ไขเพิมเติมสัญญาก่อตังทรัสต์ฉบับนีในเรื องทีจะกระทบต่อสิทธิทีมิใช่สาระสําคัญของผู้ถือหน่วยทรัสต์
หรื อเรื องทีเห็นได้ วา่ จะเป็ นประโยชน์ตอ่ กองทรัสต์หรื อผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยชัดแจ้ ง หรื อในส่วนซึงไม่ทําให้ สิทธิ
ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ด้อยลง หรื อเพือให้ เป็ นไปตามบทบัญญัติแห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์ พ.ร.บ. ทรัสต์ ตลอดจน
ประกาศ กฎ หรื อคําสังทีออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ไม่ต้องได้ รับมติของผู้ถือหน่วยทรัสต์
หากได้ แจ้ งให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์โดยการเปิ ดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์ หรื อช่องทางอืนใดทีผู้ถือหน่วยทรัสต์
สามารถเข้ าถึงข้ อมูลได้ อย่างทัวถึง และสํานักงาน ก.ล.ต. ทราบแล้ ว

21.2

การแก้ ไขเพิ มเติมสัญญาก่อตังทรั สต์ฉบับนี ต้ องไม่ขัดหรื อแย้ งกับเจตนารมณ์ ในการก่อตังกองทรัสต์ และ
บทบัญญัติแห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์ พ.ร.บ. ทรัสต์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรื อคําสังทีออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว

21.3

การแก้ ไขเพิมเติมสัญญาก่อตังทรัสต์ฉบับนีในเรื องทีกระทบสิทธิของผู้ถือหน่วยทรัสต์ต้องได้ รับมติของผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 15.8 เว้ นแต่เป็ นการแก้ ไขเพิมเติมตามคําสังของสํานักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา
21 แห่งพ.ร.บ. ทรัสต์ หรื อเป็ นกรณีทีเข้ าเงือนไขในข้ อ 21.1

22.

การเลิกกองทรั สต์

22.1

เมือปรากฏเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี ทรัสตีจะเลิกกองทรัสต์
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22.1.1 เมือจํานวนผู้ถือหน่วยทรัสต์ลดลงเหลือน้ อยกว่า 35 (สามสิบห้ า) ราย
22.1.2 เมือมีการจํ าหน่ายทรั พย์ สินหลัก และผู้จัดการกองทรั สต์ ไม่สามารถดําเนิ นการเพื อให้ กองทรั สต์
ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์เป็ นมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่า 500,000,000 (ห้ าร้ อยล้ าน) บาท หรื อไม่น้อย
กว่าร้ อยละ 75 (เจ็ดสิบห้ า) ของมูลค่าทรั พย์ สินรวมของกองทรั สต์ ภายใน 1 (หนึง) ปี นับแต่วนั ที
จําหน่ายไปซึงทรัพย์สินหลักดังกล่าว
22.1.3 เมือทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์มีมติให้ เลิกกองทรัสต์ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 15.8.2
22.1.4 กรณีทีมีเหตุต้องเปลียนแปลงผู้จดั การกองทรัสต์ แต่ทรัสตีไม่สามารถหาผู้ทีมีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมใน
การเป็ นผู้จดั การกองทรัสต์รายใหม่ได้ ภายในระยะเวลาทีสํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนดนับแต่
วัน ที การปฏิ บัติห น้ าที ของผู้จัด การกองทรั ส ต์ รายเดิมสินสุด และทรั ส ตีได้ ใช้ ความพยายามตาม
สมควรในการขอมติทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ เพือแต่งตังผู้จัดการกองทรั สต์รายใหม่แล้ วแต่ยังไม่
สามารถแต่ งตังผู้จัด การกองทรั ส ต์ ร ายใหม่ ได้ ในกรณี ดัง กล่าวนี ให้ ท รั ส ตี ข อมติ ที ประชุม ผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์ในการเลิกกองทรัสต์
22.1.5 เมือศาลมีคําพิพากษาหรื อมีคําสังให้ เลิกกองทรัสต์ ในกรณี ทีมีเหตุต้องเปลียนแปลงทรัสตีแต่มิอาจ
แต่งตังทรัสตีรายใหม่เพราะมีเหตุอนั มิอาจหลีกเลียงได้ และผู้มีส่วนได้ เสียได้ ร้องขอต่อศาลให้ มีการ
แต่งตังทรัสตีรายใหม่แล้ ว แต่มิอาจแต่งตังได้
22.2

การดําเนินการเมือเลิกกองทรัสต์
เมือมีการเลิกกองทรั สต์ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 22.1 ให้ ทรั สตีทําหน้ าที ต่อไปเพือรวบรวม จําหน่าย และจัดสรร
ทรั พ ย์ สิ น เพื อชํ า ระสะสางหนี สิ น และค่ า ใช้ จ่ า ยของกองทรั ส ต์ เว้ น แต่ เป็ นกรณี ที กองทรั ส ต์ สิ นสุ ด ลง
เนืองจากทรัสตีเลิกกิจการ ชําระบัญชี หรื อล้ มละลาย ให้ ผ้ ูชําระบัญชีหรื อเจ้ าพนักงานพิทกั ษ์ ทรัพย์ แล้ วแต่
กรณี เป็ นผู้ ร วบรวม จํ าหน่ าย หรื อจัด สรรทรั พ ย์ สิ น ของกองทรั ส ต์ จ นเสร็ จ สิ น โดยให้ เป็ นไปตามลํ าดับ
ดังต่อไปนี
22.2.1 ค่าใช้ จ่ายทีเกิดจากการรวบรวม จําหน่าย และจัดสรรทรัพย์สิน
22.2.2 ค่าธรรมเนียม ค่าภาษี อากรทีต้ องชําระและทีค้ างชําระ
22.2.3 ค่าตอบแทนของบุคคลทีศาลแต่งตังเพื อเข้ าจัดการกองทรัสต์ หรื อผู้ชําระบัญ ชี หรื อเจ้ าพนักงาน
พิทกั ษ์ ทรัพย์ ตามมาตรา 29 หรื อมาตรา 52 ของพ.ร.บ. ทรัสต์ ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินคดีของผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ตามมาตรา 44 วรรคสาม มาตรา 45 หรื อมาตรา 46 ของพ.ร.บ. ทรัสต์ และค่าใช้ จ่ายที
เกียวกับหรื อเกียวเนืองกับการจัดการกองทรัสต์ทีทรัสตีมีสิทธิเรี ยกเอาจากกองทรัสต์ได้ โดยชอบ และ
ค่าตอบแทนทรัสตี
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22.2.4 หนีอย่างอืน
ในกรณี ทีกองทรัสต์มีทรัพย์ สินไม่เพียงพอทีจะจัดสรรให้ เป็ นค่าใช้ จ่ายหรื อชําระหนีในลําดับใด ให้ จดั สรรให้
เป็ นค่าใช้ จ่ายหรื อชําระหนีในลําดับนัน โดยวิธีการเฉลียตามสัดส่วนของมูลหนี
เมือได้ หักค่าใช้ จ่ายและชําระหนีตามวรรคหนึงแล้ ว หากกองทรัสต์มีทรัพย์ สินคงเหลือ ให้ จัดสรรให้ แต่ผ้ ูถือ
หน่วยทรัสต์ตามสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์
23.

การแยกต่ างหากของสัญญา

หากมีข้อความหรื อข้ อตกลงใดในสัญญาก่อตังทรัสต์ฉบับนีทีเป็ นโมฆะ ไม่สมบูรณ์ หรื อไม่มีผลบังคับใช้ ไม่วา่ ด้ วยเหตุ
ใด ๆ ก็ตาม คูส่ ญ
ั ญาตกลงกัน ดังนี
23.1

ข้ อความและข้ อตกลงใด ๆ ทีเป็ นโมฆะ ไม่สมบูรณ์ หรื อส่วนทีไม่มีผลบังคับใช้ ของสัญญาก่อตังทรัสต์ฉบับนี
ไม่มีผลกระทบ หรื อทําให้ เสือมเสียต่อข้ อความและข้ อตกลงอืน ๆ ทียังคงสมบูรณ์ในสัญญาก่อตังทรัสต์ฉบับนี

23.2

คูส่ ญ
ั ญาจะร่ วมกันแก้ ไขข้ อความ และข้ อตกลงทีเป็ นโมฆะ ไม่สมบูรณ์ หรื อไม่มีผลบังคับใช้ ให้ สมบูรณ์ และ
สอดคล้ องกับบทบัญญัติแห่งกฎหมายและวัตถุประสงค์ของสัญญาก่อตังทรัสต์ฉบับนี

24.

คําบอกกล่ าว

เว้ นแต่สญ
ั ญาก่อตังทรัสต์ฉบับนีจะระบุเป็ นอย่างอืน คําบอกกล่าวใด ๆ ทีต้ องส่งให้ คสู่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึง จะต้ องส่ง ณ
สถานทีอยู่ดงั ทีระบุไว้ ข้างล่าง หรื อสถานทีอืนตามทีคูส่ ญ
ั ญาจะได้ แจ้ งให้ ทราบเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร คําบอกกล่าวนัน
อาจส่งด้ วยตนเอง พนักงานส่งเอกสาร โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรื อโทรสาร โดยการส่งคําบอกกล่าวให้ ถือว่ามีผล
24.1

ภายในวัน ที ระบุ ในใบตอบรั บ ทางไปรษณี ย์ ห รื อ ใบรั บ ที เป็ นลายลัก ษณ์ อัก ษรอื นในกรณี ที มี ก ารส่ งทาง
ไปรษณีย์ หรื อ

24.2

นับแต่เวลาทีไปถึง หากส่งโดยโทรสาร
หากส่งให้ กบั ผู้ก่อตังทรัสต์และผู้จดั การกองทรัสต์
บริษัท ซีพีเอ็น รี ท แมเนจเมนท์ จํากัด
ทีอยู่
โทรศัพท์

เลขที 999/9 อาคารดิออฟฟิ ศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชัน 31
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร 10330
(02) 667-5555 ต่อ 1660

โทรสาร

(02) 667-5590

บุคคลทีติดต่อ

ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร
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หากส่งให้ กบั ทรัสตี
บริษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด
ทีอยู่

เลขที 18 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ ค พลาซ่า
ชัน 7-8 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์

(02) 949-1500

โทรสาร

(02) 949-1501

บุคคลทีติดต่อ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ กลุม่ การลงทุนอสังหาริ มทรัพย์และโครงสร้ างพืนฐาน

หากคู่สัญ ญาฝ่ ายหนึงฝ่ ายใดต้ องการเปลี ยนสถานที อยู่ คู่สัญ ญาฝ่ ายนันต้ องแจ้ งให้ คู่สัญ ญาอี ก ฝ่ ายหนึงทราบ
ล่วงหน้ าเป็ นหนังสือภายใน 7 (เจ็ด) วันนับจากวันทีย้ ายหรื อเปลียนแปลงสถานทีอยู่ ในกรณีเช่นนีคูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายทีได้ รับ
แจ้ งการเปลียนแปลงสถานทีอยู่จะส่งคําบอกกล่าวให้ แก่คสู่ ญ
ั ญาฝ่ ายทีแจ้ งเปลียนแปลงสถานทีอยู่ตามรายละเอียดที
ได้ รับแจ้ งดังกล่าว
25.

กฎหมายทีใช้ บังคับ

สัญญาก่อตังทรัสต์ฉบับนีให้ ใช้ บงั คับและตีความตามกฎหมายไทย
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สัญญาก่อตังทรัสต์ฉบับนีทําขึนเป็ น 2 (สอง) ฉบับ มีข้อความถูกต้ องตรงกัน คู่สญ
ั ญาทังสองฝ่ ายได้ อา่ นและทําความ
เข้ าใจกับข้ อความในสัญญาก่อตังทรั สต์ฉบับนีโดยตลอดแล้ ว จึงได้ ลงลายมือชือไว้ เป็ นหลักฐานพร้ อมประทับตรา
(ถ้ ามี) ต่อหน้ าพยานไว้ เป็ นสําคัญ
ผู้ก่อตังกองทรั สต์ และผู้จัดการกองทรั สต์
บริษัท ซีพีเอ็น รี ท แมเนจเมนท์ จํากัด

([•])

([•])

ทรั สตี
บริษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด

([•])

([•])

พยาน

พยาน

([•])

([•])
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รายละเอียดของทรั พย์ สินของกองทุนรวมอสังหาริมทรั พย์
1.

รายละเอียดของโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 (ณ วันที 30 มิถุนายน 2560)

ตารางดังต่อไปนีจะสรุ ปรายละเอียดเกี ยวกับทรัพย์สินของโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ซึงกองทุนรวม
CPNRF ได้ เข้ าลงทุน และจะมีการโอนมายังกองทรัสต์ CPNREIT
ลักษณะการลงทุนของกองทุนรวม สิทธิการเช่าช่วงทีดินซึงเป็ นทีตังของอาคารศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซาพระราม
CPNRF
2 และสิท ธิ การเช่าอาคารศูน ย์ การค้ าเซ็น ทรัลพลาซาพระราม 2 (บางส่วน)
พร้ อมอาคารจอดรถ (บางส่วน) รวมทังงานระบบสาธารณูปโภค ระบบบําบัด
นําเสียและสิงอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ทีเกียวเนืองกับศูนย์การค้ าเซ็นทรัล
พลาซาพระราม 2 เป็ นระยะเวลา 20 ปี คงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ 8
ปี (สัญญาสินสุดวันที 15 สิงหาคม 2568) จากบริ ษัทเซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2
จํากัด
ทีดินทีกองทุนรวม CPNRF ลงทุน สิทธิ การเช่าช่วงทีดิน 20 ปี คงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ 8 ปี (สัญญา
สินสุดวันที 15 สิงหาคม 2568) จากบริ ษัทเซ็นทรัลพัฒนาพระราม 2 จํากัด ซึง
เป็ นผู้ทรงสิทธิ การเช่าทีดินโดยทีดินซึงตังอยู่ทีแขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพฯมีเนือทีรวม 53-2-38.4 ไร่ แบ่งเป็ น
- โฉนดทีดินเลขที 4313 เนือที 16-3-90.5 ไร่
- โฉนดทีดินเลขที 4314 เนือที 27-1-24.5 ไร่
- โฉนดทีดินเลขที 85312 เนือที 3-0-47.2 ไร่
- โฉนดทีดินเลขที 49534 เนือที 6-0-76.2 ไร่
อาคารทีกองทุนรวม CPNRF
ลงทุน

สิทธิ การเช่าอาคารศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซาพระราม 2 (บางส่วน) ซึงเป็ น
อาคาร 5 ชัน และชันใต้ ดิน 1 ชัน พร้ อมอาคารจอดรถ (บางส่วน) จากบริ ษัท
เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จํากัด ซึงเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิxเป็ นระยะเวลา 20 ปี
คงเหลื อ ระยะเวลาการเช่ าประมาณ 8 ปี (สัญ ญาสิ นสุด วัน ที 15 สิง หาคม
2568) ตามรายละเอียดดังนี
- พืนทีใช้ สอย (Gross Area) ประมาณ 152,369 ตารางเมตร
- พืนทีให้ เช่า (Leasable Area) ประมาณ 82,427 ตารางเมตร
- พื นที จอดรถประมาณ 98,813 ตารางเมตร (รวมพื นที จอดรถนอก
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อาคาร 7,012 ตารางเมตร)
งานระบบสาธารณูปโภคและสิง
อํานวยความสะดวกต่ าง ๆ ที
กองทุนรวม CPNRF ลงทุน

สิทธิการเช่า 20 ปี คงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ 8 ปี (สัญญาสินสุดวันที
15 สิงหาคม 2568) สําหรับงานระบบสาธารณูปโภค ระบบบําบัดนําเสียและสิง
อํ า นวยความสะดวกต่ า ง ๆ ที ติ ด ตังและใช้ งานภายในอาคารศูน ย์ ก ารค้ า
เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 จากบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒ นา พระราม 2 จํากัด ซึง
เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิx

สังหาริมทรัพย์ ทีกองทุนรวม
CPNRF ลงทุน

กรรมสิทธิxในสังหาริ มทรัพย์ทีเกียวเนืองกับโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2
ซึงได้ แก่ อุปกรณ์ตกแต่งทังทีติดตรึงตราและไม่ติดตรึงตราถาวร รวมทังอุปกรณ์
อืนใดที ใช้ เพื อวัตถุประสงค์ ในการประดับตกแต่ง หรื ออํานวยความสะดวก
ให้ กบั ผู้ใช้ บริ การศูนย์การค้ า ทังนี ไม่ใช่ทรัพย์สินทีมีลกั ษณะเป็ นส่วนควบของ
อาคารศูนย์การค้ า

ราคาประเมินทรัพย์ สนิ

กองทุนรวม CPNRF ได้ ว่าจ้ างผู้ประเมินราคาอิสระ อันได้ แก่ บริ ษัท ควอลิตี
แอพไพรซัล จํากัด ประเมินค่าเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ โดยวิธี
พิ จ ารณาจากรายได้ (Income Approach) โดยราคาประเมิ น ของโครงการ
เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ณ วันที 30 มิถนุ ายน 2560 เท่ากับ 7,184 ล้ านบาท

2.

รายละเอียดของโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 (ณ วันที 30 มิถุนายน 2560)

ตารางดังต่อไปนีจะสรุ ปให้ เห็นรายละเอียดเกียวกับทรัพย์สินของโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 ซึงกองทุน
รวม CPNRF ได้ เข้ าลงทุนและจะมีการโอนมายังกองทรัสต์ CPNREIT
ลักษณะการลงทุนของกองทุนรวม สิทธิการเช่าทีดินและอาคารศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 (บางส่วน)
CPNRF
และพืนทีจอดรถภายในอาคาร (ทังหมด) จากบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3
จํากัด เป็ นระยะเวลา 30 ปี คงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ 18 ปี (สัญญา
สินสุด วัน ที 15 สิงหาคม 2578) โดยกองทุน รวม CPNRF มี สิทธิ ทีจะต่ออายุ
สัญญาเช่าได้ อีก 2 คราว ๆ ละ 30 ปี โดยกองทุนรวม CPNRF ได้ ชําระค่าเช่า
และเงิ น มัด จํ า ตามเงื อนไขแห่งสัญ ญาเช่ าครังเดี ย วเต็ ม จํ า นวน นอกจากนี
กองทุ น รวม CPNRF ได้ ซื อและ/ห รื อ รั บ โอน กรรม สิ ท ธิ ใน งาน ระบ บ
สาธารณูปโภคและสิงอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ทีเกียวเนืองกับศูนย์การค้ า
เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 ตามสัญญาซือขายงานระบบระหว่างกองทุนรวม
CPNRF และ CPN (เดิมคูส่ ญ
ั ญา คือ บริ ษัท เซ็นทรัลเรี ยลตี เซอร์ วิส พระราม 3
จํ า กั ด แต่ ได้ โอนสิ ท ธิ แ ละหน้ าที ภายใต้ สัญ ญานี ให้ แก่ CPN) ลงวัน ที 11
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สิงหาคม 2548
ทีดินทีกองทุนรวม CPNRF ลงทุน สิท ธิ ก ารเช่า ที ดิน 30 ปี คงเหลือระยะเวลาการเช่า ประมาณ 18 ปี (สัญ ญา
สินสุด วัน ที 15 สิงหาคม 2578) โดยกองทุน รวม CPNRF มี สิทธิ ทีจะต่ออายุ
สัญ ญาเช่าได้ อีก 2 คราว ๆ ละ 30 ปี จากบริ ษั ท เซ็นทรัลพัฒ นา พระราม 3
จํากัด ซึงเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิxโดยทีดินตังอยู่ทีแขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
กรุงเทพฯ เนือทีรวม 12-2-44.6 ไร่ แบ่งเป็ น
- โฉนดทีดินเลขที 53132 เนือที 12-0-83.4 ไร่
- โฉนดทีดินเลขที 53133 เนือที 0-1-61.2 ไร่
ทังนี ตลอดระยะเวลาทีสัญ ญาเช่าทีดินโครงการศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา
พระราม y ยังมีผลใช้ บงั คับอยู่ กองทุนรวม CPNRF ยินยอมให้ เซ็นทรัลพัฒนา
พระราม 3 และผู้เช่าพืนทีในอาคารศูนย์การค้ ารายอืนทีมิใช่ผ้ เู ช่าช่วงทรัพย์สิน
ทีเช่ าตามสัญ ญานี ใช้ พื นที จอดรถ ถนนรอบอาคารศูน ย์ ก ารค้ าและพื นที ที
เกียวข้ องของอาคารศูนย์การค้ าซึงเป็ นทรัพย์สินทีเช่าของกองทุนรวม CPNRF
โดยให้ ถือเป็ นพืนทีเพือประโยชน์ร่วมกัน
อาคารทีกองทุนรวม CPNRF
ลงทุน

สิทธิ การเช่าอาคารศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซาพระราม 3 (บางส่วน) ซึงเป็ น
อาคาร 8 ชัน และชันใต้ ดิน 3 ชัน ซึงปั จจุบนั ใช้ ประโยชน์เป็ นอาคารศูนย์การค้ า
พืนทีจอดรถและพืนทีบริ การ (บางส่วน) จากบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3
จํากัด ซึงเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิx เป็ นระยะเวลา 30 ปี คงเหลือระยะเวลาการเช่า
ประมาณ 18 ปี (สัญ ญาสิ นสุด วัน ที 15 สิ ง หาคม 2578) โดยกองทุ น รวม
CPNRF มีสทิ ธิจะต่ออายุสญ
ั ญาเช่าได้ อีก 2 คราว ๆ ละ 30 ปี ตามรายละเอียด
ดังนี

- พืนทีใช้ สอย (Gross Area) ประมาณ 79,554 ตารางเมตร
- พืนทีให้ เช่า (Leasable Area) ประมาณ 37,143 ตารางเมตร
- พืนทีจอดรถประมาณ 90,186 ตารางเมตร
งานระบบสาธารณูปโภคและสิง
อํานวยความสะดวกต่ าง ๆ ที
กองทุนรวม CPNRF ลงทุน

กรรมสิ ท ธิx (โดยการซื อและ/หรื อ รั บ โอน) งานระบบสาธารณู ป โภคและสิ ง
อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ของอาคารศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3
ได้ แก่ ระบบไฟฟ้ า ระบบสาธารณูปโภค ระบบโทรศัพท์ ลิฟต์ บันไดเลือน ระบบ
ปรั บ อากาศ และระบบงานวิ ศ วกรรมที ติ ด ตั งและใช้ งานภายในอาคาร
ศูน ย์ ก ารค้ า เซ็ น ทรั ล พลาซา พระราม 3 จากบริ ษั ท เซ็ น ทรั ลเรี ย ลตี เซอร์ วิ ส
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พระราม 3 จํากัด ซึงเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิx
สังหาริมทรัพย์ ทีกองทุนรวม
CPNRF ลงทุน

กรรมสิทธิxในสังหาริ มทรัพย์ทีเกียวเนืองกับโครงการเซ็นทรัล พระราม 3 ซึงได้ แก่
อุปกรณ์ตกแต่งทังทีติดตรึงตราและไม่ติดตรึ งตราถาวร รวมทังอุปกรณ์อืนใดที
ใช้ เพื อวัต ถุป ระสงค์ ในการประดับ ตกแต่ ง หรื อ อํ า นวยความสะดวกให้ กับ
ผู้ใช้ บริ การศูนย์การค้ า ทังนี ไม่ใช่ทรัพย์สนิ ทีมีลกั ษณะเป็ นส่วนควบของอาคาร
ศูนย์การค้ า

ราคาประเมินทรัพย์ สนิ

กองทุนรวม CPNRF ได้ ว่าจ้ างผู้ประเมินราคาอิสระ อันได้ แก่ บริ ษั ท ควอลิตี
แอพไพรซัล จํากัด ประเมินค่าเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ โดยวิธี
พิ จ ารณาจากรายได้ (Income Approach) โดยราคาประเมิ น ของโครงการ
เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 ณ วันที 30 มิถนุ ายน 2560 เท่ากับ 9,192 ล้ านบาท

3.

รายละเอียดของโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ นเกล้ า (ณ วันที 30 มิถุนายน 2560)

ตารางดังต่อไปนีจะสรุปให้ เห็นรายละเอียดของทรัพย์สนิ ของโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ นเกล้ า ทีกองทุนรวม
CPNRF ได้ เข้ าลงทุน และจะมีการโอนมายังกองทรัสต์ CPNREIT
ลักษณะการลงทุนของกองทุนรวม
CPNRF

สิทธิ การเช่าช่วงทีดินทีเป็ นทีตังของอาคารศูนย์ การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ปิ น
เกล้ า และสิทธิการเช่าอาคารศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ปิ นเกล้ า (บางส่วน)
จํานวน 1 อาคาร และอาคารสํานักงานจํานวน 2 อาคาร (ทังอาคาร) รวมทังที
จอดรถยนต์ภายในอาคาร (บางส่วน) นอกจากนี กองทุนรวม CPNRF ได้ เช่า
งานระบบและทรัพย์สินอืนทีเกียวข้ องกับโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ นเกล้ า
จากบริ ษั ท เซ็นทรัลพัฒ นา จํ ากัด (มหาชน) เป็ นระยะเวลาประมาณ 15 ปี
คงเหลือ ระยะเวลาการเช่ าประมาณ 7 ปี (สัญ ญาสินสุด วัน ที 31ธัน วาคม
2567)

ทีดินทีกองทุนรวม CPNRF ลงทุน

สิทธิการเช่าช่วงทีดินประมาณ 15 ปี คงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ 7 ปี
(สัญ ญาสินสุด วันที 31 ธัน วาคม 2567) จากบริ ษั ท เซ็ นทรัลพัฒ นา จํ ากัด
(มหาชน) ซึงเป็ นผู้ทรงสิทธิการเช่า โดยทีดินตังอยู่ทีแขวงบางบําหรุ เขตบาง
พลัด กรุงเทพฯ เนือทีรวม 24-2-84 ไร่ แบ่งเป็ น
- โฉนดทีดินเลขที 1041 เนือที 22-0-72 ไร่
- โฉนดทีดินเลขที 1054 เนือที 2-2-12 ไร่
โดยกองทุ น รวม CPNRF ได้ ให้ สิ ท ธิ ใ นการใช้ ถนนรอบโครงการและ
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ทางเข้ าออกของโครงการแก่บริ ษัท ห้ างเซ็นทรัลปิ นเกล้ า จํากัด และบริ ษั ท
เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) รวมถึงผู้เช่าพืนทีและลูกค้ าของทังสองบริ ษัท
ดังกล่าว โดยให้ ถือเป็ นพืนทีเพือประโยชน์ร่วมกัน
อาคารทีกองทุนรวม CPNRF ลงทุน สิทธิการเช่าอาคารศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ปิ นเกล้ า (บางส่วน) จํานวน 1
อาคารซึงเป็ นอาคาร 7 ชัน และชันใต้ ดิน 1 ชัน และอาคารสํานักงานทังอาคาร
จํานวน 2 อาคาร ได้ แก่ อาคารสํานักงาน ปิ นเกล้ า ทาวเวอร์ A สูง 26 ชัน และ
อาคารสํานักงาน ปิ นเกล้ า ทาวเวอร์ B สูง 18 ชัน พร้ อมทังพืนทีจอดรถยนต์
ภายในอาคารซึงสูง 10 ชันและชันใต้ ดิน 1 ชัน รวมทังงานระบบทีเกียวเนือง
กับอาคารศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ปิ นเกล้ า อาคารสํานักงาน และพืนที
จอดรถยนต์ (บางส่วน) จากบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) ซึงเป็ น
เจ้ าของกรรมสิทธิx เป็ นระยะเวลาประมาณ 15 ปี คงเหลือระยะเวลาการเช่า
ประมาณ 7 ปี (สัญญาสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2567) ตามรายละเอียดดังนี
- พืนทีใช้ สอย (Gross Area) ประมาณ 117,735* ตารางเมตร
- พืนทีให้ เช่า (Leasable Area) ประมาณ 61,710 ตารางเมตร
- พืนทีจอดรถประมาณ 67,936 ตารางเมตร
*

ตามสัญ ญาแก้ ไขเพิมเติมสัญ ญาเช่าอาคารโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ นเกล้ า (อาคาร
ศูนย์การค้ าและอาคารสํานักงาน) ฉบับลงวันที 29 ตุลาคม 2552 ฉบับลงวันที 24 ตุลาคม
2560 พืนทีใข้ สอยของโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ นเกล้ า เพิมขึนเป็ น 120,409 ตารางเมตร
เนืองจากในปี 2558-2559 กองทุนรวม CPNRF ได้ ปรับปรุงซ่อมแซมพืนทีภายในโครงการ
เซ็นทรัลพลาซา ปิ นเกล้ า ซึงทําให้ พืนทีเช่าของกองทุนรวม CPNRF มีการเปลียนแปลง
เพิมขึน

งานระบบสาธารณูปโภคและสิง
อํานวยความสะดวกต่ าง ๆ ที
กองทุนรวม CPNRF ลงทุน

สิทธิการเช่าประมาณ 15 ปี คงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ 7 ปี (สัญญา
สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2567) สําหรับงานระบบไฟฟ้ า ระบบสาธารณูปโภค
ระบบโทรศัพท์ ลิฟท์ บันไดเลือน ระบบปรับอากาศ ระบบงานวิศวกรรม ระบบ
บํ าบัด นํ าเสีย และสิงอํา นวยความสะดวกต่าง ๆ ที ติ ด ตังและใช้ งานอยู่ใน
อสังหาริ มทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ นเกล้ า รวมทังสิทธิใด ๆ ทีเกียวกับ
หรื อเกียวเนืองกับงานระบบดังกล่าว

สังหาริมทรัพย์ ทีกองทุน CPNRF
ลงทุน

กรรมสิทธิxในสังหาริ มทรัพย์ทีเกียวเนืองกับอาคารศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา
ปิ นเกล้ าอาคารสํานักงาน ปิ นเกล้ า ทาวเวอร์ A และอาคารสํานัก งาน ปิ น
เกล้ า ทาวเวอร์ B ซึงได้ แก่ อุปกรณ์ตกแต่ง ทังทีติดตรึ งตราและไม่ติดตรึงตรา
ถาวร รวมทังอุปกรณ์ อืนใดทีใช้ เพือวัตถุประสงค์ในการประดับตกแต่ง หรื อ
อํา นวยความสะดวกให้ กับ ผู้ใช้ บ ริ ก ารศูน ย์ การค้ า ทังนี ไม่ใช่ ท รั พ ย์ สิน ที มี
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ลักษณะเป็ นส่วนควบของอาคารศูนย์การค้ า
ราคาประเมินทรัพย์ สนิ

4.

กองทุนรวม CPNRF ได้ ว่าจ้ างผู้ประเมินราคาอิสระ อันได้ แก่ บริ ษัท ควอลิตี
แอพไพรซัล จํากัด ประเมินค่าเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ โดยวิธี
พิ จ า รณ าจ าก รา ย ได้ (Income Approach) โด ย รา ค า ป ระ เมิ น ข อ ง
อสังหาริ มทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ นเกล้ า ณ วันที 30 มิถนุ ายน 2560
เท่ากับ 5,495 ล้ านบาท (ราคาประเมินของทรัพย์สินส่วนทีเป็ นศูนย์การค้ า
และอาคารสํานักงาน เท่ากับ 4,503 ล้ านบาท และ 992 ล้ านบาท ตามลําดับ)

รายละเอียดของโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต (ณ วันที 30 มิถุนายน 2560)

ตารางดังต่อไปนีจะสรุปให้ เห็นรายละเอียดทรัพย์สินของโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต ทีกองทุน
รวม CPNRF ได้ เข้ าลงทุน และจะมีการโอนมายังกองทรัสต์ CPNREIT
ลักษณะการลงทุนของกองทุนรวม
CPNRF

(1) สิทธิ การเช่าอาคารศูน ย์ การค้ า (บางส่วน) จํ านวน 1 อาคาร อาคาร
อเนกประสงค์ (Multipurpose Hall) จํ า นวน 1 อาคาร รวมทังที จอด
รถยนต์ ภ ายใน 1 อาคาร (ตามสัด ส่ว นการใช้ งานของพื นที อาคาร
ศูนย์การค้ าและอาคารอเนกประสงค์ทีกองทุนรวม CPNRF ลงทุน)

(2) สิทธิ ก ารเช่างานระบบและทรั พ ย์ สินที เกี ยวข้ อ งกับโครงการเซ็นทรั ล
พลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต
(3) สิทธิการเช่าทีดินทีเป็ นทีตังของอาคารศูนย์การค้ า อาคารอเนกประสงค์
ทีจอดรถยนต์ภายในอาคาร รวมถึงถนนรอบโครงการและทางเข้ าออก
(บางส่วน) ของโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต
เป็ นระยะเวลา 30 ปี คงเหลือ ระยะเวลาการเช่ าประมาณ 27 ปี (สัญ ญา
สินสุดวันที 22 เมษายน 2587) จากบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่ จํากัด
ทีดินทีกองทุนรวม CPNRF ลงทุน

สิทธิการเช่าทีดินเป็ นระยะเวลา 30 ปี คงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ 27
ปี (สั ญ ญาสิ นสุ ด วัน ที 22 เมษายน 2587) จากบริ ษั ท เซ็ น ทรั ล พั ฒ นา
เชี ย งใหม่ จํ า กัด ซึงเป็ นเจ้ า ของกรรมสิท ธิx โดยที ดิ น ตังอยู่ที ตํ า บลหายยา
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เนือทีรวม 32-3-56.85 ไร่ แบ่งเป็ น
- โฉนดทีดินเลขที 3289 เนือที 15-0-80.75 ไร่
- โฉนดทีดินเลขที 3301 เนือที 2-2-88.4 ไร่
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- โฉนดทีดินเลขที 3313 เนือที 5-1-74.3 ไร่
- โฉนดทีดินเลขที 58660 เนือที 2-1-90 ไร่
- โฉนดทีดินเลขที 58661 เนือที 1-1-85 ไร่
- โฉนดทีดินเลขที 110632เนือที 1-1-11.3ไร่
- โฉนดทีดินเลขที 110633 เนือที 2-0-83.1ไร่
- โฉนดทีดินเลขที 110634 เนือที 0-2-46 ไร่
- โฉนดทีดินเลขที 110635 เนือที 0-0-96 ไร่
- โฉนดทีดินเลขที 15540 เนือที 1-1-2 ไร่
ทังนี ตลอดระยะเวลาทีสัญ ญาเช่าทีดิน (บางส่วน) และอาคาร (บางส่วน)
โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต ยังมีผลใช้ บงั คับอยู่ กองทุนรวม
CPNRF ยินยอมให้ เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่ รวมถึงลูกค้ าและคู่สญ
ั ญาของ
เซ็นทรัลพัฒ นา เชียงใหม่ และผู้เช่าพืนทีรายอืนในโครงการเซ็นทรัลพลาซา
เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต นอกจากผู้เช่าพืนทีในทรัพย์สินทีเช่าตามสัญ ญานี ใช้
ประโยชน์ ในพืนทีส่วนกลาง ทีจอดรถ พืนทีทีเกี ยวข้ องกับทรัพย์ สินทีเช่าซึง
เป็ นทรัพย์สนิ ทีเช่าของกองทุนรวม CPNRF และถนนรอบอสังหาริ มทรัพย์และ
ทางเข้ าออกของโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต เฉพาะส่วนที
กองทุนรวม CPNRF ลงทุน โดยให้ ถือเป็ นพืนทีเพือใช้ ประโยชน์ร่วมกัน โดย
ถือประโยชน์ ของการดําเนินกิ จการของโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่
แอร์ พอร์ ต เป็ นสําคัญ
อาคารทีกองทุนรวม CPNRF ลงทุน สิ ท ธิ ก ารเช่ า อาคารศู น ย์ ก ารค้ า (บางส่ ว น) จํ า นวน 1 อาคาร อาคาร
อเนกประสงค์ จํ านวน 1 อาคาร รวมทังทีจอดรถยนต์ ภายในอาคาร (ตาม
สัด ส่วนการใช้ งานของพืนทีอาคารศูนย์ การค้ าและอาคารอเนกประสงค์ ที
กองทุนรวม CPNRF ลงทุน) รวมทังงานระบบและทรัพ ย์ สินทีเกี ยวข้ องกับ
โครงการเซ็น ทรัล พลาซา เชี ยงใหม่ แอร์ พ อร์ ต จากบริ ษั ท เซ็นทรัลพัฒ นา
เชี ย งใหม่ จํ า กัด ซึงเป็ นเจ้ าของกรรมสิ ท ธิx เป็ นระยะเวลา 30 ปี คงเหลื อ
ระยะเวลาการเช่าประมาณ 27 ปี (สัญ ญาสินสุดวันที 22 เมษายน 2587)
ตามรายละเอียดดังนี
- พืนทีใช้ สอย (Gross Area) ประมาณ 78,849 ตารางเมตร
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- พืนทีให้ เช่า (Leasable Area) ประมาณ 37,553 ตารางเมตร
- พืนทีจอดรถประมาณ 44,142 ตารางเมตร
งานระบบสาธารณูปโภคและสิง
อํานวยความสะดวกต่ าง ๆ ที
กองทุนรวม CPNRF ลงทุน

สิ ท ธิ ก ารเช่ า ระยะเวลา 30 ปี คงเหลื อ ระยะเวลาการเช่ า ประมาณ 27 ปี
(สัญ ญาสิ นสุด วัน ที 22 เมษายน 2587) สํ า หรั บ งานระบบที เกี ยวข้ อ งกับ
อาคารศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต อาคารอเนกประสงค์
และพืนทีจอดรถยนต์ภายในอาคาร ได้ แก่ ระบบไฟฟ้ า ระบบโทรศัพท์ ระบบ
ลิฟ ท์ แ ละบัน ไดเลื อน ระบบปรั บ อากาศ ระบบงานวิ ศ วกรรม จากบริ ษั ท
เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่ จํากัด ซึงเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิx

สังหาริมทรัพย์ ทีกองทุน CPNRF
ลงทุน

กรรมสิทธิxในสังหาริ มทรัพย์ทีเกียวเนืองกับโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่
แอร์ พอร์ ตซึงได้ แก่ อุปกรณ์ ตกแต่ง ทังทีติดตรึ งตราและไม่ติดตรึ งตราถาวร
รวมทังอุปกรณ์ อืนใดทีใช้ เพือวัตถุประสงค์ในการประดับตกแต่ง หรื ออํานวย
ความสะดวกให้ กบั ผู้ใช้ บริ การศูนย์การค้ า ทังนี ไม่ใช่ทรัพย์สนิ ทีมีลกั ษณะเป็ น
ส่วนควบของอาคารศูนย์การค้ า

ราคาประเมินทรัพย์ สนิ

กองทุนรวม CPNRF ได้ ว่าจ้ างผู้ประเมินราคาอิสระ อันได้ แก่ บริ ษัท ควอลิตี
แอพไพรซัล จํากัด ประเมินค่าเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ โดยวิธี
พิ จ า รณ าจ าก รา ย ได้ (Income Approach) โด ย รา ค า ป ระ เมิ น ข อ ง
อสังหาริ มทรัพ ย์ โครงการเซ็น ทรั ลพลาซา เชี ย งใหม่ แอร์ พ อร์ ต ณ วัน ที 30
มิถนุ ายน 2560 เท่ากับ 10,531 ล้ านบาท
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รายละเอียดทรั พย์ สินทีจะลงทุนเพิมเติม ครั งที 1
ตารางดังต่อไปนีจะสรุปให้ เห็นรายละเอียดเกียวกับทรัพย์สนิ ทีจะลงทุนเพิมเติมครังที 1
ชือโครงการ

โครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช และโรงแรมฮิลตัน พัทยา

ทีตังของทรัพย์ สนิ

เลขที 333/99 และเลขที 333/101 หมู่ 9 ถนนพัทยาสาย 1 ตําบลหนองปรื อ
อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

เจ้ าของอสังหาริมทรัพย์ ในทรัพย์ สิน
ทีจะลงทุนเพิมเติมครังที 1

บริ ษัท ซีพีเอ็น พัทยา จํากัด (“ซีพีเอ็นพัทยา”)

ลักษณะความสัมพันธ์ ของเจ้ าของ
อสังหาริมทรัพย์ ในทรัพย์ สินทีจะ
ลงทุนเพิมเติมครังที 1 กับผู้ก่อตัง
กองทรัสต์ หรือผู้จัดการกองทรัสต์

ซี พี เอ็ น พั ท ยาในฐานะเจ้ าของอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ใ นทรั พ ย์ สิ น ที จะลงทุ น
เพิมเติมครังที r และซีพีเอ็น รี ท แมเนจเมนท์ในฐานะผู้ก่อตังกองทรัสต์ และ
จะเข้ าเป็ นผู้จัดการกองทรั สต์ เมื อมี ก ารก่ อ ตังกองทรั ส ต์ CPNREIT เป็ น
บริ ษั ท ย่ อ ยของ CPN โดย CPN ถื อ หุ้ นในเจ้ าของอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ใ น
ทรัพย์สินทีจะลงทุนเพิมเติมครังที 1 ร้ อยละ 99.99 และถือหุ้นในซีพีเอ็น รี ท
แมเนจเมนท์ ร้ อยละ 99.99 ตามลําดับ

ลักษณะการลงทุนของกองทรัสต์
CPNREIT ในทรัพย์ สินทีจะลงทุน
เพิมเติมครังที 1

กองทรั ส ต์ CPNREIT จะลงทุ น ในทรั พ ย์ สิ น ที จะลงทุ น เพิ มเติ ม ครั งที 1
ดังต่อไปนี
โครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช
(1) สิทธิการเช่า/เช่าช่วงอสังหาริ มทรัพย์ ซึงได้ แก่ อาคารและสิงปลูกสร้ าง
บางส่วนในศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช ประกอบด้ วยอาคาร
ศูนย์การค้ า (บางส่วน) และพืนทีจอดรถยนต์ภายในอาคาร (บางส่วน)
ซึงคิดเป็ นพืนทีทีจะลงทุนประมาณ 70,095 ตารางเมตร โดยเป็ นพืนที
อันมีลกั ษณะเป็ นการเช่าช่วงประมาณ 4,827 ตารางเมตร
อนึง ทรัพย์สนิ ทีเช่านีไม่รวม (1) พืนทีในส่วนทีซีพีเอ็นพัทยาได้ ให้ เช่าแก่
ผู้เช่ า พื นที ที ได้ มี ก ารชํ า ระค่ า ตอบแทนสิท ธิ ก ารเช่ า ในลัก ษณะของ
สัญ ญาเช่าระยะยาว (ค่าเซ้ ง) และพืนทีทีอยู่ในระหว่างการปรับปรุ ง
หรื อมีแผนทีจะปรับปรุ งในศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช และ
(2) พืนทีจอดรถยนต์ในส่วนทีเป็ นไปตามสิทธิของซีพีเอ็นพัทยา
(2) สิทธิ การเช่าในงานระบบ ซึงได้ แก่ ระบบไฟฟ้ า ระบบสาธารณูปโภค
ระบบโทรศัพท์ ลิฟท์ บันไดเลือน ระบบปรับอากาศ ระบบงานวิศวกรรม
ระบบบําบัดนําเสีย และสิงอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ซึงติดตังและใช้
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งานอยู่ในอาคารและสิงปลูก สร้ างในศูน ย์ ก ารค้ า เซ็ น ทรั ล เฟสติ วัล
พัท ยา บี ช รวมทังสิท ธิ ใด ๆ ที เกี ยวกับ หรื อ เกี ยวเนื องกับ งานระบบ
ดังกล่าว
(3) กรรมสิ ท ธิx ใ นสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ซึ งได้ แก่ อุ ป กรณ์ ตกแต่ ง เครื องมื อ
เครื องใช้ ทังทีติดตรึ งตราและไม่ติดตรึ งตราถาวร รวมทังอุปกรณ์อืนใด
ทีใช้ เพือวัตถุประสงค์ในการประดับตกแต่งหรื ออํานวยความสะดวก
ให้ กับผู้ใช้ บริ การอาคารและสิงปลูกสร้ างในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั
พัทยา บีช ซึงตัง และ/หรื อติดตรึ งตราอยู่บริ เวณภายนอกหรื อภายใน
พืนทีของอาคารและสิงปลูกสร้ างในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา
บีช หรื อบนพืนผิวของตัวอาคารและสิงปลูกสร้ างในโครงการเซ็นทรัล
เฟสติวลั พัทยา บีช และ/หรื อบริ เวณภายในพืนทีเช่าของผู้เช่าพืนทีใน
อาคารและสิงปลูกสร้ างในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช ซึงซีพี
เอ็นพัทยาเป็ นผู้มีกรรมสิทธิx รวมทังสิทธิใด ๆ ทีเกียวกับหรื อเกียวเนือง
กับทรัพย์สินดังกล่าว (แล้ วแต่กรณี) แต่ทงนี
ั ไม่ใช่ทรัพย์สนิ ทีมีลกั ษณะ
เป็ นส่วนควบของอาคารและสิงปลูกสร้ างในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั
พัทยา บีช
ทังนี ตลอดระยะเวลาทีกองทรัสต์ CPNREIT ลงทุนในโครงการเซ็นทรัลเฟส
ติวลั พัทยา บีช กองทรัสต์ CPNREIT ยินยอมให้ ซีพีเอ็นพัทยา รวมถึงลูกค้ า
และคู่สญ
ั ญาของซีพีเอ็นพัทยา และผู้เช่าพืนทีรายอืนในส่วนทีกองทรัสต์
CPNREIT ไม่ได้ ลงทุน ใช้ ประโยชน์ในพืนทีส่วนกลาง ทีจอดรถ และพืนทีที
เกียวข้ องกับทรัพย์สินทีเช่าซึงเป็ นทรัพย์สินทีเช่าของกองทรัสต์ CPNREIT
เฉพาะส่ว นที กองทรั ส ต์ CPNREIT จะลงทุ น โดยให้ ถื อ เป็ นพื นที เพื อใช้
ประโยชน์ ร่วมกัน โดยไม่มีค่าตอบแทน โดยถื อ ประโยชน์ ของการดําเนิ น
กิจการของศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช และโรงแรมฮิลตัน พัทยา
เป็ นสําคัญ
โรงแรมฮิลตัน พัทยา
(1) สิ ท ธิ ก ารเช่ า อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ซึ งได้ แ ก่ อาคารและสิ งปลูก สร้ างใน
โรงแรมฮิลตัน พัทยา ประกอบด้ วย อาคารโรงแรม (ทังหมด) และพืนที
จอดรถยนต์ ภ ายในอาคาร (ทั งหมด) ซึ งคิ ด เป็ นพื นที ที จะลงทุ น
ประมาณ 49,686 ตารางเมตร
(2) สิทธิ การเช่าในงานระบบ ซึงได้ แก่ ระบบไฟฟ้ า ระบบสาธารณูปโภค
ระบบโทรศัพท์ ลิฟท์ บันไดเลือน ระบบปรับอากาศ ระบบงานวิศวกรรม
ระบบบําบัดนําเสีย และสิงอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ซึงติดตังและใช้
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งานอยูใ่ นอาคารและสิงปลูกสร้ างโรงแรมฮิลตัน พัทยา รวมทังสิทธิใด ๆ
ทีเกียวกับหรื อเกียวเนืองกับงานระบบดังกล่าว
(3) กรรมสิ ท ธิx ใ นสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ซึ งได้ แก่ อุ ป กรณ์ ตกแต่ ง เครื องมื อ
เครื องใช้ ทังทีติดตรึ งตราและไม่ติดตรึ งตราถาวร รวมทังอุปกรณ์อืนใด
ทีใช้ เพือวัตถุประสงค์ในการประดับตกแต่งหรื ออํานวยความสะดวก
ให้ กับผู้พกั อาศัยและผู้ใช้ บริ การอาคารและสิงปลูกสร้ างในโรงแรมฮิล
ตัน พัทยา ซึงตัง และ/หรื อติดตรึ งตราอยู่บริ เวณภายนอกหรื อภายใน
พืนทีของอาคารและสิงปลูกสร้ างในโรงแรมฮิลตัน พัทยา หรื อบนพืนผิว
ของตัวอาคารและสิงปลูกสร้ างในโรงแรมฮิลตัน พัทยา ซึงซีพีเอ็นพัทยา
เป็ นผู้ มี ก รรมสิ ท ธิx รวมทั งสิ ท ธิ ใ ด ๆ ที เกี ยวกั บ หรื อ เกี ยวเนื องกั บ
ทรัพย์สินดังกล่าว แต่ทงนี
ั ไม่ใช่ทรัพย์สินทีมีลกั ษณะเป็ นส่วนควบของ
อาคารและสิงปลูกสร้ างในโรงแรมฮิลตัน พัทยา
ระยะเวลาการลงทุนในสิทธิการเช่ า

ประมาณ 20 ปี โดยสิทธิการเช่าจะหมดอายุลงในวันที 31 สิงหาคม 2580
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ตัวอย่ างใบทรั สต์
มูลค่าทีตราไว้ หน่วยละ
Par Value of

บาท
Baht Each

ใบทรั สต์
Trust Certificate

ทรั สต์ เพือการลงทุนในสิทธิการเช่ าอสังหาริ มทรั พย์ CPN รี เทล โกรท
CPN Retail Growth Leasehold Real Estate Investment Trust

จัดการโดย บริ ษัท ซีพีเอ็น รี ท แมเนจเมนท์ จํากัด
CPN REIT MANAGEMENT CO., LTD.

เลขที 999/9 อาคาร The Offices at CentralWorld ชัน 31 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330
No. 999/9 The Offices at CentralWorld Building, 31st Floor, Rama 1 Rd., Patumwan, Patumwan, Bangkok 10330
ทรัสตี: บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด ทีอยู่: เลขที 18 อาคารไทยพาณิชย์ ปาร์ ค พลาซ่า อาคาร 1 ชัน 7 - 8 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 02 9491500
Trustee: SCB Asset Management Co., Ltd. Address: No. 18 SCB Park Plaza 1, 7th - 8th Floor, Ratchadapisek Rd., Chatuchak, Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand Tel. 02 9491500
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่สามารถขายคืนหรื อไถ่ถอนหน่วยทรัสต์ได้ หน่วยทรัสต์นีสามารถโอนได้ โดยไม่มีข้อจํากัด เว้ นแต่ การโอนหน่วยทรัสต์นนเป็
ั นเหตุให้ สดั ส่วนการถื อหน่วยทรัสต์ของบริ ษัท ซีพีเอ็น รี ท แมเนจเมนท์ จํากัด ผู้จดั การกองทรัสต์
และทรัสตี (ถ้ ามีการถือหน่วย) ไม่เป็ นไปตามทีกฎหมายกําหนด Trust unitholder is unable to redeem the trust units. Trust units are transferrable without limitation except such transfer shall cause the trust units holding ratio by
CPN REIT MANAGEMENT CO., LTD. REIT Manager and Trustee (if those persons hold trust units) not in compliance with stipulated law.
เนืองจากกองทรัสต์ มีข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตามที คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด รวมทังทีจะมีการแก้ ไขเพิมเติม โดยเมือปรากฏว่าบุคคลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันถือหน่วยลงทุนรวมเกินกว่าอัตราตามทีประกาศกําหนด
ทรัสตี/นายทะเบียนหลักทรัพย์ มีสทิ ธิxปฏิเสธการแสดงชือในทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ The trust is subject to trust unit holding restrictions as stipulated by Capital Market Supervisory Board including any further amendment, If it
appears that any person or such person’s related person(s) holds trust units exceeding the proportion as specified in relevant notification, Trustee/Registrar may exclude such person’s name in the register of holders of
trust units.
ชือผู้ถือหน่วยทรัสต์
Name of the Trust Certificate Holder
เลขทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์
Trust Unitholder Registration No.

จํานวนหน่วย
No. of Units

เลขทีใบสําคัญ
Certificate No.

วันทีออกใบสําคัญ
Date of Issuance
นายทะเบียนผู้รับมอบอํานาจ
Authorized Registrar
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โปรดอ่าน

Please read before
endorsing this
certificate.

1. ให้ผขู ้ อลงทะเบียนรับโอนหลักทรัพย์ทาํ แบบคําขอลงทะเบียนรับโอนหลักทรัพย์ ตามแนบที!นายทะเบียนกําหนด
If you wish to have ownership of securities transferred to your name, please use the form designated by the securities registrar for this purpose.
2. ใบหลักทรัพย์ ที!ผโู ้ อนและผูร้ ับโอนหลักทรัพย์ ลงลายมือชื! อสลักหลังการโอน
Both the transferor and transferee must endorse the certificate(s) of the securities being transferred.
3. เอกสารที!ตอ้ งยืน! ประกอบคําขอลงทะเบียนรับโอนหลักทรัพย์ ตามที!นายทะเบียนกําหนด โดยสามารถตรวจสอบได้จาก www.tsd.co.th
Please see www.tsd.co.th for the list of documents required to support your request for ownership transfer.

ลงลายมือชื!อผูโ้ อน
Signature of transferor

1
ลงลายมือชือผู้โอน (Signature of Transferor)

ลงลายมือชื!อผูร้ ับโอน
(ผูท้ ี!ตอ้ งการลงทะเบียนเป็ นผูถ้ ือหุ้น)

Signature of transferee
(who desires to have his names
entered in the register of securities holders)

ชื! อ-สกุล ของผูร้ ับโอน (ตัวบรรจง)
Full name of transferee in block letters
ลงลายมือชือผู้รับโอน (Signature of Transferee)

ตัวบรรจง (In block letters)
ลงลายมือชือผู้รับโอน (Signature of Transferee)

2
ลงลายมือชือผู้โอน (Signature of Transferor)

ตัวบรรจง (In block letters)
ลงลายมือชือผู้รับโอน (Signature of Transferee)

3
ลงลายมือชือผู้โอน (Signature of Transferor)

ตัวบรรจง (In block letters)
ลงลายมือชือผู้รับโอน (Signature of Transferee)

4
ลงลายมือชือผู้โอน (Signature of Transferor)

ตัวบรรจง (In block letters)
ลงลายมือชือผู้รับโอน (Signature of Transferee)

5
ลงลายมือชือผู้โอน (Signature of Transferor)

ตัวบรรจง (In block letters)
ลงลายมือชือผู้รับโอน (Signature of Transferee)

6
ลงลายมือชือผู้โอน (Signature of Transferor)

ตัวบรรจง (In block letters)
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ลงลายมือชื!อผูม้ ีอาํ นาจ
ประทับตรานายทะเบียน/บริ ษทั (ถ้ามี)
Authorized signature(s) with the seal of
the registrar/company (if any)

ค่ าตอบแทนทรั สตี
ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายของทรั สตี
กองทรัสต์ตกลงชําระค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายให้ แก่ทรัสตีในการทําหน้ าทีทรัสตีตามข้ อกําหนดและเงือนไขแห่งสัญญา
ก่อตังทรัสต์ฉบับนีโดยคํานวณเป็ นอัตรารายปี (ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิม) ซึงมีรายละเอียดดังต่อไปนี
(1) ค่าธรรมเนียมสําหรับการทําหน้ าทีของทรัสตีตามข้ อกําหนดและเงือนไขแห่งสัญญานี จะคิดอัตราไม่เกินร้ อยละ 1
(หนึง) ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวม ทังนี ไม่รวมค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนรวมหรื อค่าธรรมเนียมตราสารอืนใด
ทีกองทรัสต์ CPNREIT สามารถเข้ าลงทุนและได้ พิจารณาเข้ าลงทุน เนืองจากการรับหน้ าทีเป็ นผู้จดั การกองทุนรวม
หรื อผู้ออกตราสารดังกล่าวโดยทรัสตี
ทังนี อัตราค่าธรรมเนียมทรัสตีทีคํานวณได้ ในแต่ละปี หากคํานวณได้ ตํากว่า 20,000,000 (ยีสิบล้ าน) บาท ณ เดือน
สุดท้ ายของปี บัญชีใด ๆ ทรัสตีจะคิดค่าธรรมเนียมทรัสตีในอัตราขันตํา 20,000,000 (ยีสิบล้ าน) บาทต่อปี โดยทรัสตี
จะดําเนินการปรับปรุ งยอดการคํานวณค่าธรรมเนียมทรัสตีดงั กล่าวในเดือนสุดท้ ายของรอบปี บัญชีนนเพื
ั อให้ อตั รา
ค่าธรรมเนียมทรัสตีทีคํานวณได้ ในแต่ละปี เท่ากับ 20,000,000 (ยีสิบล้ าน) บาทต่อปี
ในกรณีทีทรัสตีปฏิบตั ิหน้ าทีในรอบปี บัญชีใดไม่ครบระยะเวลาของปี บัญชีของกองทรัสต์ซงทํ
ึ าให้ ไม่สามารถคํานวณ
ค่าธรรมเนี ยมทรั สตี เป็ นรายปี ของปี บัญ ชี นันได้ ทรั สตี จะดํ าเนิ น การคํ านวณค่าธรรมเนี ย มทรั ส ตีในรอบปี บัญ ชี
ดัง กล่ า วตามสัด ส่ ว นระยะเวลาที ได้ ป ฏิ บัติ ห น้ าที จริ ง ในปี บั ญ ชี นั น (Pro Rata Basis) โดยจะกํ า หนดให้ อัต รา
ค่าธรรมเนี ยมทรั สตีขันตําเท่ากับ 20,000,000 (ยีสิบล้ าน) บาทต่อปี และกําหนดให้ ระยะเวลา 1 (หนึง) ปี เท่ากับ
365 (สามร้ อยหกสิบห้ า) วัน
(2)

ค่าใช้ จ่ายในการตรวจสอบทรัพย์สินของกองทรัสต์
ทรัสตีสามารถเบิกค่าใช้ จ่ายอืน ๆ ในการไปตรวจสอบทรัพย์สินจากกองทรัสต์ได้ เช่น ค่าใช้ จ่ายในการเดินทาง ค่าที
พัก และค่าใช้ จ่ายอืนใดทีเกิดขึนระหว่างการตรวจสอบทรัพย์สิน ตามสมควร ตามทีจ่ายจริ ง ในอัตราไม่เกิน 30,000
(สามหมื น) บาทต่อครั ง สํ าหรั บ ทรั พ ย์ สิ น ในประเทศไทย ทังนี หาก ค่าใช้ จ่ ายดังกล่าวมี อัต รามากกว่าที ระบุไว้
คูส่ ญ
ั ญาจะมีการตกลงร่ วมกันเป็ นกรณีไป

ทังนี กองทรัสต์ตกลงชําระค่าธรรมเนียมทรัสตีทีคํานวณได้ ตามข้ อ (1) ในแต่ละเดือนเป็ นรายเดือน ภายใน [10] ([สิบ]) วัน
ทําการนับแต่วนั ทีทรัสตีลงนามรับรองความถูกต้ องในมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ในวันสุดท้ ายของแต่ละเดือน แต่จะ
ชําระไม่เกินวันทําการสุดท้ ายของเดือนถัดไป โดยผู้จัดการกองทรัสต์จะมีคําสังเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรให้ ตดั จ่ายจากบัญชี
ดําเนิ นงานของกองทรั สต์ ตามระยะเวลาดังกล่าว เว้ นแต่ในเดือนใดที กองทรั สต์ มีการเพิ มเงินทุน ผู้จัดการกองทรั สต์ จะ
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ดําเนินการคํานวณค่าธรรมเนียมทรัสตีในเดือนนัน โดยใช้ มลู ค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ช่วงก่อนการเพิมเงินทุนและช่วง
หลังการเพิมเงินทุนดังกล่าว คิดเฉลียถ่วงนําหนักตามจํานวนวัน
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หน้ าทีของผู้จัดการกองทรั สต์ ในการจัดทําและเปิ ดเผยข้ อมูลของกองทรั สต์ และ
การนําส่ งข้ อมูลให้ แก่ ทรั สตี
(1)

จัดทําและเปิ ดเผยข้ อมูลของกองทรัสต์ตามทีสัญญาก่อตังทรัสต์ฉบับนีและกฎหมายหลักทรัพย์กําหนดต่อ
สํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ ทรัสตี และผู้ถือหน่วยทรัสต์ ซึงรวมถึงการจัดส่งรายงานประจําปี ของ
กองทรัสต์ให้ แก่ทรัสตีและผู้ถือหน่วยทรัสต์ พร้ อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจําปี

(2)

จัดให้ มีบญ
ั ชีและรายงานต่าง ๆ ตามทีได้ รับมอบหมายจากทรัสตีหรื อตามทีเห็นว่าจําเป็ นและสมควรใน
การบริ ห ารจัด การกองทรั ส ต์ แ ละทรั พ ย์ สิ น หลัก เพื อจัด ส่ง บัญ ชี ร ายงาน และเอกสารดังกล่าวให้ แ ก่
สํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ ทรัสตี และผู้ถือหน่วยทรัสต์ ภายในระยะเวลาตามทีทรัสตีกําหนด
เพือให้ สอดคล้ องกับกฎหมายหลักทรัพย์ และกฎหมายอืน ทีเกียวข้ อง รวมถึงคําสังของเจ้ าหน้ าทีของทาง
ราชการใด ๆ ทีเกียวข้ อง
ทังนี ผู้จดั การกองทรัสต์จะจัดทําบัญชีดงั กล่าวตามหลักการบัญชีทีเป็ นทีรับรองโดยทัวไป โดยจะแบ่งแยก
ทรัพย์สิน และ/หรื อดอกผลใด ๆ ทีเกิดจากทรัพย์สินทีกองทรัสต์ลงทุน และ/หรื อทรัพย์สินใด ๆ ทีผู้จดั การ
กองทรัสต์ได้ รับไว้ และ/หรื อพึงรับไว้ ในนามกองทรัสต์ออกจากทรัพย์สินของตน และผู้จดั การกองทรัสต์จะ
ดําเนิ นการจัดเก็บเอกสารหลักฐานประกอบการบัญ ชี และการบันทึกบัญชี เป็ นระยะเวลาอย่างน้ อย 1
(หนึง) ปี ให้ อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ครบถ้ วน และพร้ อมให้ ทรัสตีเข้ าตรวจสอบ

(3)

ส่งมอบเอกสารดังต่อไปนีให้ แก่ทรัสตี ภายในระยะเวลาทีได้ รับมอบหมายจากทรัสตีเพือให้ สอดคล้ องกับ
กฎหมายหลัก ทรั พ ย์ แ ละกฎหมายอืนที เกี ยวข้ อง รวมถึงคํ าสังของเจ้ าหน้ าที ของทางราชการใด ๆ ที
เกียวข้ อง
(ก)

รายงานประเมินมูลค่าอสังหาริ มทรั พย์ ฉบับเต็มโดยจัดส่งให้ แก่ทรั สตีไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน
ล่วงหน้ าก่อนวันครบกําหนดวันประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ตอ่ ผู้ถือหน่วยทรัสต์

(ข)

รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์และมูลค่าหน่วยทรัสต์ ณ วันทําการสุดท้ ายของแต่ละ
เดือนโดยจัดส่งให้ แก่ทรัสตีเพือพิจารณารับรองภายใน 30 (สามสิบ) วันนับแต่วนั สุดท้ ายของแต่
ละเดือน และส่งรายงานมูลค่าทรัพย์ สินสุทธิของกองทรัสต์และมูลค่าหน่วยทรัสต์ ณ วันทําการ
สุดท้ ายของแต่ละไตรมาส ซึงผ่านการรับรองจากทรัสตีแล้ วต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 45 (สี
สิบห้ า) วันนับแต่วนั สุดท้ ายของแต่ละไตรมาสนัน

(ค)

ข้ อมูลปั จจุบนั เกียวกับรายชือบุคคลทีเกียวโยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์ และสาระของรายการที
เป็ นธุ ร กรรมระหว่างกองทรั ส ต์ กับ ผู้ จัด การกองทรั ส ต์ ห รื อ บุ ค คลที เกี ยวโยงกัน กับ ผู้ จัด การ
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กองทรัสต์ โดยจัดส่งให้ แก่ทรัสตีภายใน 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที 30 มิถุนายน และวันที 31
ธันวาคม และจัดส่งให้ ทรัสตีเพือพิจารณาก่อนวันเข้ าทําธุรกรรม
(ง)

ข้ อมูล เกี ยวกับ ธุรกรรมระหว่างกองทรั ส ต์ กับ ผู้จัด การกองทรั ส ต์ ห รื อบุ ค คลที เกี ยวโยงกัน กับ
ผู้จดั การกองทรัสต์ในรอบปี บัญชีก่อนและรอบปี บัญชีปัจจุบนั โดยดําเนินการเปิ ดเผยในรายงาน
ประจําปี และงบการเงินของกองทรัสต์

(จ)

ข้ อมูลเกี ยวกับความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ระหว่างเจ้ าของทรั พ ย์ สิน ที กองทรั สต์ ลงทุนและ
กองทรั สต์ ตลอดจนมาตรการที ใช้ ในการป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ดังกล่าว โดย
ดําเนินการเปิ ดเผยข้ อมูลให้ ผ้ ลู งทุนทราบโดยชัดแจ้ งตังแต่วนั เริ มการเสนอขายหน่วยทรัสต์ของ
กองทรัสต์ตอ่ ประชาชนเป็ นครังแรกและทุกครังเมือเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์

(ฉ)

ข้ อมูลเกียวกับส่วนได้ เสียหรื อการได้ รับประโยชน์ของผู้จดั การกองทรัสต์หรื อบุคคลทีเกียวโยงกัน
กับผู้จัดการกองทรั สต์ จากบริ ษัทหรื อบุคคลที เป็ นคู่ค้ากับ กองทรั สต์ โดยดํ าเนิ น การเปิ ดเผย
ข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูล สัญ ญาก่อตังทรั สต์ ฉบับนี หรื อในหนังสือเชิ ญ ประชุมผู้ถือ
หน่ วยทรั ส ต์ เพื อขออนุ มัติ ทํ ารายการต่ า ง ๆ และรายงานประจํ าปี ของกองทรั ส ต์ เพื อผู้ ถื อ
หน่ วยทรั ส ต์ แ ละทรั ส ตี จ ะใช้ เป็ นข้ อมู ล ประกอบการพิ จ ารณาความเป็ นอิ ส ระของผู้ จัด การ
กองทรัสต์ในการเข้ าทําธุรกรรมต่าง ๆ เพือกองทรัสต์ และความสมเหตุสมผลของธุรกรรมนัน
ส่วนได้ เสียหรื อการได้ รับประโยชน์ ทีต้ องพิจารณาเปิ ดเผย เช่น เจ้ าหนี ลูกหนี ผู้คําประกันหรื อ
ได้ รับการคําประกัน การถือหุ้นระหว่างกัน หรื อมีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่หรื อผู้บริ หาร เป็ นกลุม่ เดียวกัน
การให้ หรื อรับบริ การ การซือขายระหว่างกัน และการออกค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ให้ แก่กนั เป็ นต้ น

(ช)

ข้ อมูล ปั จ จุบัน เกี ยวกับ รายการที เป็ นธุ รกรรมการได้ มาหรื อจํ าหน่ ายไปซึงทรั พ ย์ สิน หลัก ของ
กองทรั ส ต์ โดยดํ า เนิ น การจั ด ส่ ง ให้ แ ก่ ท รั ส ตี แ ละผู้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ล่ ว งหน้ าไม่ น้ อยกว่า 30
(สามสิบ) วันก่อนวันเข้ าทําธุรกรรม และดําเนินการเปิ ดเผยต่อประชาชนและสํานักงาน ก.ล.ต.
ภายใน 15 (สิบห้ า) วันนับแต่วนั ทีได้ มาหรื อจําหน่ายไปของทรัพย์สินหลัก

(ซ)

ข้ อมูลเกียวกับธุรกรรมการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึงทรัพย์สินหลักและอุปกรณ์ ของกองทรัสต์ใน
รอบปี บัญ ชี ก่ อนและรอบปี บัญ ชี ปั จจุบัน โดยดํ าเนิ น การเปิ ดเผยในรายงานประจํ าปี และงบ
การเงินของกองทรัสต์

(ณ)

ข้ อ มู ล ปั จจุ บั น เกี ยวกั บ รายการที เป็ นการกู้ ยื ม เงิ น และก่ อ ภาระผู ก พั น ของกองทรั ส ต์ โดย
ดําเนินการจัดส่งให้ แก่ทรัสตีเพือรับทราบ ก่อนวันเข้ าทําธุรกรรมพร้ อมกับสัญญากู้ยืม

(ญ)

ข้ อมูลเกียวกับธุรกรรมการกู้ยืมเงินและก่อภาระผูกพันของกองทรัสต์ในรอบปี บัญชีก่อนและรอบ
ปี บัญชีปัจจุบนั โดยดําเนินการเปิ ดเผยในรายงานประจําปี และงบการเงินของกองทรัสต์
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(ฎ)

ข้ อมูลเกียวกับธุรกรรมที ทรั สตีเห็นว่ามีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญ ต่อทรั พย์ สินของกองทรั สต์
โดยได้ รับการร้ องขอจากทรัสตี โดยดําเนินการจัดส่งให้ แก่ทรัสตีเพื อพิจารณาล่วงหน้ าไม่น้อย
กว่า 14 (สิบสี) วันก่อนวันเข้ าทําธุรกรรม

(ฏ)

งบการเงินของผู้จดั การกองทรัสต์และข้ อมูลทีเกียวข้ องกับการจัดทํางบการเงิน โดยดําเนินการ
จัด ส่งให้ แ ก่ท รั ส ตี ล่วงหน้ าไม่น้ อยกว่า 3 (สาม) วัน ก่ อนวัน ครบกํ าหนดการส่งงบการเงิ น ต่อ
สํานักงาน ก.ล.ต.

อนึง รายงานดังกล่าวข้ างต้ นเป็ นเพียงรู ปแบบ และตัวอย่างของรายงานทีต้ องใช้ ในเบืองต้ น ทรัสตีและผู้จัดการ
กองทรัสต์อาจร่ วมกันปรับปรุ ง เพิมหรื อลด จํานวนและชนิดของรายงาน หรื อเปลียนแปลงรู ปแบบของรายงานได้
ตามทีจะได้ ร่วมกันกําหนด เพือให้ สอดคล้ องกับกฎหมายหลักทรัพย์และกฎหมายอืนทีเกียวข้ อง รวมถึงคําสังของ
เจ้ าหน้ าทีของทางราชการใด ๆ ทีเกียวข้ อง
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ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่าย
ลําดับ

ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่าย
ทีเรียกเก็บจากกองทรัสต์ CPNREIT

เพดานร้ อยละต่ อปี หรือภายหลัง
การทําธุรกรรมในแต่ ละครัง

รอบและระยะเวลาที
เรียกเก็บ

1.

ค่าธรรมเนียมของผู้จดั การกองทรัสต์

ไม่เกินร้ อยละ 1.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ
รวม แต่ทงนี
ั จะไม่น้อยกว่า 15 ล้ านบาทต่อปี
ในปี 2561 โดยมีอตั ราการเพิมร้ อยละ 3 ต่อปี
(ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิม ภาษี ธุรกิจเฉพาะ หรื อ
ภาษี อืนใดในทํานองเดียวกัน)

รายเดือน

2.

ค่าธรรมเนียมทรัสตีและผู้เก็บรักษาทรัพย์สนิ

ไม่เกินร้ อยละ 1.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ
รวม แต่ทงนี
ั จะไม่น้อยกว่า 20 ล้ านบาทต่อปี
ทังนี ไม่รวมค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน
รวมหรื อค่าธรรมเนียมตราสารอืนใดที
กองทรัสต์ CPNREITสามารถเข้ าลงทุนและได้
พิจารณาเข้ าลงทุน เนืองจากการรับหน้ าทีเป็ น
ผู้จดั การกองทุนรวมหรื อผู้ออกตราสาร
ดังกล่าวโดยทรัสตี
(ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิม ภาษี ธุรกิจเฉพาะหรื อ
ภาษี อืนใดในทํานองเดียวกัน)

รายเดือน

3.

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยทรัสต์

ตามทีนายทะเบียนหน่วยทรัสต์กําหนด

รายเดือน

4.

ค่าธรรมเนี ย มในการจัด จํ า หน่า ยหน่ว ยทรั ส ต์
และค่านายหน้ า: สําหรับการออกและเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ครังแรก และสําหรับการเสนอขาย
เพิมเติม เพือเพิมเงินทุนของกองทรัสต์ในคราว
ต่อ ๆ ไป

คราวละไม่เกินร้ อยละ 3.00 ของมูลค่าที
รับประกันการจัดจําหน่าย

เมือเกิดรายการ

5.

ค่าใช้ จ่ายในการโฆษณา ประชาสัม พันธ์ และ ตามทีจ่ายจริ ง แต่ไม่เกินร้ อยละ 0.50 ต่อปี
ส่งเสริ มการขาย
ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ ณ วันสินปี บัญชีก่อน
หน้ า

6.

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายของผู้สอบบัญชี

ตามทีจ่ายจริ ง

รายไตรมาส

7.

ค่าธรรมเนียมผู้ให้ บริ การอืน ๆ รวมทังทีปรึกษา
อืน ๆ เช่น ค่าทีปรึกษากฎหมาย ค่าทนายความ

ตามทีจ่ายจริ ง

เมือเกิดรายการ
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เมือเกิดรายการ

ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่าย
ทีเรียกเก็บจากกองทรัสต์ CPNREIT

เพดานร้ อยละต่ อปี หรือภายหลัง
การทําธุรกรรมในแต่ ละครัง

รอบและระยะเวลาที
เรียกเก็บ

8.

ค่าใช้ จ่ายเกียวกับการจัดอันดับความน่าเชือถือ
ของกองทรัสต์

ตามทีจ่ายจริ ง

เมือเกิดรายการ

9.

ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้ จ่ ายในการตรวจสอบ
ภายใน

ตามทีจ่ายจริ ง

เมือเกิดรายการ

คํานวณจากอัตราค่าเช่ารายเดือน
ของผู้เช่ารายนัน ๆ

เมือเกิดรายการ

ลําดับ

10. ค่ า นายหน้ า (Commission) ในการหาผู้ เช่ า
พืนทีศูนย์การค้ า

0.5 เดือน

1) ในกรณีผ้ เู ช่ารายเดิมต่อสัญญา
2) ในกรณี ทํ า สัญ ญากั บ ผู้ เช่ า รายใหม่ มี 4
อัตราขึนอยูก่ บั อายุสญ
ั ญาเช่า
- ผู้เช่าทีทําสัญญาเช่าอายุไม่ถึง 1 ปี
- ผู้เช่าทีทําสัญ ญาเช่าอายุ ตังแต่ 1 ปี ขึน
ไปแต่ไม่ถึง 3 ปี
- ผู้เช่าทีทําสัญญาเช่าอายุตงแต่
ั 3 ปี ขึนไป
- ผู้เช่า ที ทํ า สัญ ญาเช่ า อายุม ากกว่า 3 ปี
และผู้เช่าได้ ชําระค่าสิทธิการเช่าล่วงหน้ า
(ค่าเซ้ ง)

0.5 เดือน
1.0 เดือน
1.5 เดือน
ร้ อยละ 3.00 ของค่าสิทธิการเช่า
ล่วงหน้ าทีได้ รับจากผู้เช่า
ทั งนี ผู้ บริ ห ารอสั ง หาริ มทรั พ ย์ จ ะคิ ด ค่ า
นายหน้ าสําหรับสัญญาทีมีอายุตงแต่
ั 1 เดือน
ขึนไป แต่จะไม่คิดค่านายหน้ าสําหรับสัญญา
บริ ก ารพื นที ส่ ง เสริ ม การขาย (Promotion
Area) และสัญ ญาทีเกี ยวข้ องกับ สือโฆษณา
ต่ า ง ๆ เช่ น Video Wall และ Light Box เป็ น
ต้ น
คํานวณจากอัตราค่าเช่ารายเดือน
ของผู้เช่ารายนัน ๆ
0.5 เดือน

11. ค่ า นายหน้ าในการจั ด หาผู้ เช่ า พื นที อาคาร
สํานักงาน
1) ในกรณีผ้ เู ช่ารายเดิมต่อสัญญา
2) ในกรณี ทํ า สัญ ญากั บ ผู้ เช่ า รายใหม่ มี 3
อัตราขึนอยูก่ บั อายุสญ
ั ญาเช่า
- ผู้เช่าทีทําสัญญาเช่าอายุไม่ถึง 3 ปี
- ผู้เช่าทีทําสัญญาเช่าอายุตงแต่
ั 3 ปี ขึนไป
- ผู้เช่า ที ทํ า สัญ ญาเช่ า อายุม ากกว่า 3 ปี

0.5 เดือน
1.0 เดือน
ร้ อยละ 3.00 ของค่าสิทธิการเช่า
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เมือเกิดรายการ

ลําดับ

ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่าย
ทีเรียกเก็บจากกองทรัสต์ CPNREIT

เพดานร้ อยละต่ อปี หรือภายหลัง
การทําธุรกรรมในแต่ ละครัง

และผู้เช่าได้ ชําระค่าสิทธิการเช่าล่วงหน้ า
(ค่าเซ้ ง)

รอบและระยะเวลาที
เรียกเก็บ

ล่วงหน้ าทีได้ รับจากผู้เช่า

ทั งนี ผู้ บริ ห ารอสั ง หาริ มทรั พ ย์ จ ะคิ ด ค่ า
นายหน้ าสําหรับสัญญาทีมีอายุตงแต่
ั 1 เดือน
ขึนไป แต่จะไม่คิดค่านายหน้ าสําหรับสัญญา
บริ ก ารพื นที ส่ ง เสริ ม การขายและสัญ ญาที
เกี ยวข้ องกั บ สื อโฆษณาต่ า ง ๆ เช่ น Video
Wall และ Light Box เป็ นต้ น
12. ค่ า ธรรมเนี ย มการเก็ บค่ า เช่ า ในนามของ
กองทรัสต์

อัตราไม่เกินร้ อยละ 3.00 ของ
รายได้ คา่ เช่าสุทธิของกองทรัสต์
โดยรายได้ คา่ เช่าสุทธิ หมายถึง
รายได้ ทงหมดก่
ั
อนหักค่าใช้ จ่ายใด ๆ ที
กองทรัสต์ได้ รับตามสัญญาเช่าและสัญญา
บริ การ รวมถึงรายได้ ทีได้ รับจากพืนทีส่งเสริ ม
การขาย (Promotion Area) ผลตอบแทน หรื อ
ผลประโยชน์ใด ๆ ทีเกียวข้ องกับการประกอบ
กิจการศูนย์การค้ าของกองทรัสต์ ไม่วา่
ทางตรงหรื อทางอ้ อม โดยไม่รวมเงินชดเชย
เงินทดรองจ่าย (Reimbursement) เช่น เงิน
เฉลียค่าภาษี โรงเรื อน (ภาษี อืนใดในทํานอง
เดียวกัน) ส่วนเฉลียค่าเบียประกันทีได้ รับจาก
ผู้เช่าหรื อผู้เช่าช่วง
แล้ วหักด้ วยอัตราส่วนลดค่าเช่า

รายเดือน

13. ค่าธรรมเนียมบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ (สําหรั บ
ทรั พ ย์ สิ น ส่ ว นที เป็ นศู น ย์ ก ารค้ าและอาคาร
สํานักงาน)

ไม่เกินร้ อยละ 0.28 ต่อปี ของมูลค่า
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
(Investment Properties)
จากรายงานมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทรัสต์
ทีรับรองโดยทรัสตีของกองทรัสต์
ในแต่ละเดือน ซึงคํานวณ ณ
วันทําการสุดท้ ายของเดือน ทังนี
ไม่รวมมูลค่าอสังหาริมทรัพย์
เพือการลงทุนประเภทโรงแรม

รายเดือน
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ลําดับ

ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่าย
ทีเรียกเก็บจากกองทรัสต์ CPNREIT

14. ค่า ธรรมเนี ย มพิ เศษเพื อสร้ างแรงจูงใจในการ
บริ หาร (Incentive Fee) (สําหรับทรัพย์ สินส่วน
ทีเป็ นศูนย์การค้ าและอาคารสํานักงาน)

เพดานร้ อยละต่ อปี หรือภายหลัง
การทําธุรกรรมในแต่ ละครัง

รอบและระยะเวลาที
เรียกเก็บ

ไม่เกินร้ อยละ 2.35 ของรายได้ สทุ ธิจาก
อสังหาริ มทรัพย์ โดยรายได้ สทุ ธิจาก
อสังหาริ มทรัพย์ (Net Property Income)
หมายถึง รายได้ ทงหมดที
ั
กองทรัสต์ได้ รับจาก
อสังหาริ มทรัพย์หกั ด้ วยต้ นทุนและค่าใช้ จา่ ย
ทังหมดทีเกิดขึนจากการจัดหาผลประโยชน์
จากอสังหาริ มทรัพย์ ทังนี ไม่รวมค่าตอบแทน
และค่าใช้ จา่ ยของกองทรัสต์ เช่น ค่าตอบแทน
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์และค่าตอบแทน
ผู้จดั การกองทรัสต์ เป็ นต้ น

รายเดือน

15. ค่าธรรมเนียมการซือและขายอสังหาริ มทรัพ ย์ ไม่เกินร้ อยละ 1.50 ของมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์
ของกองทรัสต์
ทีกองทรัสต์มีการลงทุนเพิม และไม่เกินร้ อยละ
0.75 ของมูลค่าการขายอสังหาริมทรัพย์ออก
จากกองทรัสต์

เมือเกิดรายการ

16. ค่ า ธรรมเนี ย มในการควบคุ ม งานด้ านการ ไม่เกินร้ อยละ 2.00 ของมูลค่าต้ นทุนในการ
ปรับปรุ ง และ/หรื อพัฒ นาอสังหาริ มทรัพย์ ของ
ปรับปรุง และ/หรื อพัฒนาทังหมดของ
กองทรัสต์
อสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์
ทีมีการปรับ ปรุง และ/หรื อพัฒนา
โดยต้ นทุนในการปรับปรุง และ/หรื อ พัฒนา
ดังกล่าวรวมถึงต้ นทุนในการซือพืนทีซึงจะได้
ทําการปรับปรุง และ/หรื อ พัฒนา คืนจากผู้เช่า
เดิมด้ วย แต่ไม่รวมค่าใช้ จ่ายในการออกแบบ
ค่าทีปรึกษา ค่าธรรมเนียมวิชาชีพอืน ๆ ตาม
รายละเอียดทีระบุในสัญญา

เมือเกิดรายการ

17. ค่าธรรมเนียมบริ ษัทประเมินค่าทรัพย์สิน และ/
หรื อสอบทานการประเมินค่าทรัพย์สนิ

ตามอัตราทีกําหนดโดยผู้จดั การกองทรัสต์
ร่วมกับบุคคลดังกล่าว

เมือเกิดรายการ

18. ภาษี ค่า ธรรมเนี ย ม ค่า อากรแสตมป์ และค่ า
นายหน้ าที เกี ยวกั บ การซื อขายหลั ก ทรั พ ย์
อสั ง ห าริ ม ท รั พ ย์ ห รื อการเช่ า ห รื อให้ เช่ า
อสังหาริ มทรัพย์

ตามทีจ่ายจริ ง

เมือเกิดรายการ

19. ค่าเบียประกัน

ตามทีจ่ายจริ ง

รายปี

- 87 -

ลําดับ

ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่าย
ทีเรียกเก็บจากกองทรัสต์ CPNREIT

เพดานร้ อยละต่ อปี หรือภายหลัง
การทําธุรกรรมในแต่ ละครัง

20. ค่าธรรมเนียมการยืนแบบแสดงรายการข้ อมูล ตามอัตราทีหน่วยงานและประกาศทีเกียวข้ อง
การออกและเสนอขายหน่ ว ยทรั ส ต์ (ถ้ ามี )
ได้ กําหนดไว้
ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนหน่วยทรัสต์เป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (ถ้ า
มี) รวมถึงค่าธรรมเนียมวิชาชีพทางกฎหมายใน
การดําเนินการดังกล่าว

รอบและระยะเวลาที
เรียกเก็บ
เมือเกิดรายการ

21. ค่าธรรมเนียมรายปี และค่าใช้ จ่ายในการดํารง
สถานะเป็ นหลัก ทรั พ ย์ จ ดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามอัตราทีตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยกําหนด

รายปี

22. ค่าใช้ จ่ายในการจัดทําใบจองซือหน่วยทรัสต์ ใบ
ยื น ยัน รายการ ใบเสร็ จ รั บ เงิ น ใบกํ า กับ ภาษี
และแบบฟอร์ มอืน ๆ ทีเกียวข้ องกับ กองทรัสต์
รวมทังค่าจัดทํา ค่าพิมพ์ ค่าแปลหนังสือชีชวน
คําขอจัดตัง เพิมทุนกองทรัสต์ เอกสารต่าง ๆ ที
เกี ยวข้ อ งกับ กองทรั ส ต์ แ ละค่ า ใช้ จ่ า ยในการ
จัดเตรี ยมและจัดส่งเอกสารดังกล่าว

ตามทีจ่ายจริ ง

เมือเกิดรายการ

23. ค่าใช้ จ่ายในการจัดทํา ค่าพิมพ์ และการออกใบ
หน่วยทรัสต์

ตามทีจ่ายจริ ง

เมือเกิดรายการ

24. ค่าเอกสารทะเบียนหน่วยทรัสต์ ค่าเอกสารการ
ลงบัญชีกองทรัสต์ ตลอดจนค่าใช้ จ่ายอืน ๆ ที
เกียวข้ องกับการจัดทําทะเบียนผู้ถือหน่วยของ
กองทรัสต์

ตามทีจ่ายจริ ง

เมือเกิดรายการ

25. ค่าใช้ จ่ายในการจัดเตรี ยมและจัดพิมพ์ หนังสือ
บอกกล่าว โฆษณาหรื อประกาศต่าง ๆ ตามที
กําหนดโดยสํานักงาน ก.ล.ต.

ตามทีจ่ายจริ ง

เมือเกิดรายการ

26. ค่ า ใช้ จ่ า ยในการจั ด ทํ า ค่ า แปล และจั ด ส่ ง
รายงานและจดหมายต่ า ง ๆ เช่ น รายงาน
ประจํ า ปี รายงานผู้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ เป็ นต้ น
สําหรับผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์

ตามทีจ่ายจริ ง

เมือเกิดรายการ
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เพดานร้ อยละต่ อปี หรือภายหลัง
การทําธุรกรรมในแต่ ละครัง

รอบและระยะเวลาที
เรียกเก็บ

27. ค่าธรรมเนียมในการวิเคราะห์และศึกษาความ
เป็ นไปได้ และความเหมาะสมในการซื อ เช่ า
หรื อจํ าหน่ายอสังหาริ มทรัพ ย์ โอนหรื อ รับ โอน
สิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์

ตามทีจ่ายจริ ง

เมือเกิดรายการ

28. ค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายเพือการจัดหา ได้ มา
จํ า หน่า ย จ่ า ย โอนสิน ทรั พ ย์ / หลัก ทรั พ ย์ ข อง
กองทรั ส ต์ เช่ น โอนหรื อ รั บ โอนสิ ท ธิ ก ารเช่ า
อสังหาริ มทรัพย์และหลักทรัพย์ของกองทรัสต์

ตามทีจ่ายจริ ง

เมือเกิดรายการ

29. ค่ า ใช้ จ่ า ยในการก่ อ สร้ างเพิ ม เติ ม เพื อให้
โครงการแล้ วเสร็ จ (ในกรณีเป็ นอสังหาริ มทรัพย์
ทีอยูร่ ะหว่างการก่อสร้ าง)

ตามทีจ่ายจริ ง

เมือเกิดรายการ

30. ค่ า ใช้ จ่ า ยที เกี ยวกั บ การดํ า เนิ น การจั ด การ
อสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์ เช่น ค่าใช้ จ่ายที
เกี ยวกับ พนักงาน (ที ดูแลรับ ผิ ดชอบพื นที ของ
ทรัพย์ สินเฉพาะในส่วนที กองทรัสต์ CPNREIT
เข้ าลงทุ น ) ค่ า ใช้ จ่ า ยสํ า นัก งาน ค่ า อุ ป กรณ์
สํ า นัก งาน ค่ า จัด เตรี ย มระบบในการจัด การ
อสังหาริ มทรัพ ย์ ค่าดําเนินการ ค่าบํ ารุ งรักษา
ค่ า ซ่ อ ม แ ซม ค่ า ป รั บ ป รุ ง ค่ าต่ อ เติ ม ค่ า
สาธารณู ป โภค ค่ า ใช้ จ่ า ยทางการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้ จ่ายอืน ๆ ในทํานอง
เดียวกัน

ตามทีจ่ายจริ ง

เมือเกิดรายการ

31. ค่ า ใช้ จ่ า ย ใน ก ารดํ าเนิ น ค ดี (ถ้ ามี ) อ าทิ
ค่าใช้ จ่ายทีเกิดขึนจากการติดตามทวงถาม การ
บอกกล่าว หรื อดําเนินคดีใด ๆ เพือบังคับชําระ
ห นี ห รื อ คื น ท รั พ ย์ สิ น ใ ห้ แ ก่ ก อ ง ท รั ส ต์
ค่า ธรรมเนี ย มศาล ค่าธรรมเนี ย มทนายความ
ค่าเสียหายหรื อค่าใช้ จ่าย

ตามทีจ่ายจริ ง

เมือเกิดรายการ

32. ค่าใช้ จ่ายและค่าธรรมเนียมอืน ๆ ทีก่อขึนโดย
ชอบ โดยผู้จัด การกองทรั ส ต์ ห รื อ ทรั ส ตี ตาม
หน้ าที เพือประโยชน์ ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ ของ

ตามทีจ่ายจริ ง

เมือเกิดรายการ

ลําดับ

ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่าย
ทีเรียกเก็บจากกองทรัสต์ CPNREIT

- 89 -

เพดานร้ อยละต่ อปี หรือภายหลัง
การทําธุรกรรมในแต่ ละครัง

รอบและระยะเวลาที
เรียกเก็บ

33. ค่าใช้ จ่ายในการตรวจตราอสังหาริ มทรัพย์ของ
กองทรัสต์

ตามทีจ่ายจริ ง

เมือเกิดรายการ

34. ค่าใช้ จ่ายในการรับชําระเงินค่าซือ หน่วยทรัสต์
ค่าใช้ จ่ายในการติดตามการจ่ายสิทธิประโยชน์
และ/หรื อเงินลดทุน ค่าใช้ จ่ายในการชําระเงินใน
กรณีทีมีการลดทุน และ/หรื อจ่ายประโยชน์ตอบ
แทน เช่ น ค่ า ธรรมเนี ย มธนาคาร ค่ า อากร
แสตมป์ ค่ า ไปรษณี ยากร ค่ า โทรศั พ ท์ ค่ า
โทรสาร เป็ นต้ น

ตามทีจ่ายจริ ง

เมือเกิดรายการ

35. ค่า ใช้ จ่ า ยต่ า ง ๆ หรื อ ค่ า ธรรมเนี ย ม ที เกิ ด ขึ น
เกียวเนืองกับกองทรัสต์ เช่น ค่าธรรมเนียมจด
ทะเบียนนิติกรรมเกียวกับอสังหาริ มทรัพย์ ภาษี
ธุรกิจเฉพาะ ภาษี โรงเรื อน ค่าอากรแสตมป์ หรื อ
ภาษี อืนใดในทํานองเดียวกัน ค่าใช้ จ่ายในการ
จัดประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ค่าพิมพ์ แบบพิมพ์
ค่าไปรษณียากร สําหรับหนังสือโต้ ตอบกับผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ ค่าธรรมเนียมในการทําเช็คคืนเงิน
ค่าจองซือหน่วยทรัสต์ ค่าโฆษณาหรื อประกาศ
หนังสือพิมพ์ (ถ้ ามี) รวมทังค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ที
เกิ ด ขึนเนืองจากการปฏิบัติต ามกฎหมายหรื อ
ตามทีสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด เป็ นต้ น

ตามทีจ่ายจริ ง

เมือเกิดรายการ

36. ค่าตอบแทนผู้ชําระบัญ ชี และผู้สอบบัญ ชี รวม
ถึงทรัสตีในระหว่างการชําระบัญชีของกองทรัสต์
รวมถึงค่าธรรมเนียมทีเกิดขึนและเกียวเนืองกับ
การจดทะเบียนเลิกกองทรัสต์ (ถ้ ามี)

ตามทีจ่ายจริ ง

เมือเกิดรายการ

37. ค่ า ใช้ จ่ า ยเกี ยวกับ การเปลี ยนแปลงผู้จัด การ
กองทรัสต์และทรัสตี

ตามทีจ่ายจริ ง

เมือเกิดรายการ

38. ค่า ธรรมเนี ย มเกี ยวกับ การจัด หาเงิ น กู้ยื ม หรื อ
การออกตราสารที มี ล ัก ษณะเดี ย วกัน รวมถึ ง

ตามทีจ่ายจริ ง

เมือเกิดรายการ

ลําดับ

ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่าย
ทีเรียกเก็บจากกองทรัสต์ CPNREIT
กองทรัสต์ เมือได้ รับคําสังจากสํานักงาน ก.ล.ต.

- 90 -

เพดานร้ อยละต่ อปี หรือภายหลัง
การทําธุรกรรมในแต่ ละครัง

รอบและระยะเวลาที
เรียกเก็บ

39. ดอกเบี ยและค่ า ธรรมเนี ย มจากการกู้ ยื ม เงิ น
ธนาคาร

ตามทีจ่ายจริ ง

เมือเกิดรายการ

40. ค่ า ธรรมเนี ย ม และ/หรื อ ค่ า ใช้ จ่ า ยในการ
ประเมิ น ระบบวิ ศ วกรรม ค่าตรวจสอบอาคาร
ค่าใช้ จ่ายในการทํางานหรื อบทวิจยั

ตามทีจ่ายจริ ง

เมือเกิดรายการ

41. ค่าควบคุมงานซ่อมแซม ปรับปรุ ง ก่อสร้ าง ต่อ
เติ ม และพั ฒ นาอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ (ในกรณี ที
ผู้ จั ด การกองทรั ส ต์ ม อบหมายให้ บุ ค คลอื น
ดําเนินการ)

ตามทีจ่ายจริ ง

เมือเกิดรายการ

42. ค่าใช้ จ่ายในการประชุม ผู้ถือหน่วยทรัสต์ และ
การจัดทํา จัดพิมพ์ ค่าแปลและค่าจัดส่งหนังสือ
เชิ ญ ประชุ ม เอกสารประกอบการประชุ ม
รายงานการประชุม หนังสือบอกกล่าว หนังสือ
ตอบโต้ เอกสาร ข่าวสาร ประกาศ และข้ อ มูล
หรื อ เอกสารใดที เกี ยวข้ อ งที ต้ องจัด ทํ า ขึ นให้
เป็ นไปตามประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต. หรื อ
ตลาดหลักทรัพย์ทีเกียวข้ อง ผ่านช่องทางต่าง ๆ
ถึ ง ผู้ถื อ หน่ว ยทรั ส ต์ รวมถึ งสื ออิ เล็ก ทรอนิ ก ส์
และการลงประกาศหนังสือพิมพ์

ตามทีจ่ายจริ ง

เมือเกิดรายการ

43. ค่ า ใช้ จ่ า ยที เกี ยวกั บ การเปลี ยนแปลงแก้ ไข
เพิมเติมสัญญาก่อตังทรัสต์ และ/หรื อแบบแสดง
รายการข้ อมู ล ที เกิ ด ขึ นจากการปฏิ บั ติ ต าม
ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
สํ า นั ก งาน ก.ล.ต. และ/หรื อ กฎหมายอื นที
เกี ยวข้ อง ทั งนี ไม่ ร วมค่ า ที ปรึ ก ษาในการ
ดําเนินการดังกล่าว

ตามทีจ่ายจริ ง

เมือเกิดรายการ

44. ค่าใช้ จ่ายทีเกิดขึนจากการติดตามทวงหนี หรื อ
การดําเนินการตามกฎหมาย เพือการรับชําระ
หนี ใด ๆ หรื อ ค่ า ใช้ จ่ า ยด้ า นกฎหมายในการ

ตามทีจ่ายจริ ง

เมือเกิดรายการ

ลําดับ

ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่าย
ทีเรียกเก็บจากกองทรัสต์ CPNREIT
ค่าธรรมเนียมในการชําระคืนเงินกู้
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เพดานร้ อยละต่ อปี หรือภายหลัง
การทําธุรกรรมในแต่ ละครัง

รอบและระยะเวลาที
เรียกเก็บ

45. ค่าใช้ จ่ายทางกฎหมายทีเกียวกับการดําเนินงาน
ของกองทรัสต์และการบริ หารจัดการกองทรัสต์
รวมถึงค่าใช้ จ่ายในการดําเนินคดีทางศาล เช่น
ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินคดี ค่าใช้ จ่ายในการยึด
ทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมศาล ค่าสินไหมทดแทน
ความเสียหายแก่บคุ คลภายนอก เป็ นต้ น

ตามทีจ่ายจริ ง

เมือเกิดรายการ

46. ค่าทีปรึ กษากฎหมายทีเกียวกับการดําเนินงาน
ของกองทรั ส ต์ การให้ คํ า แนะนํ า กฎหมายแก่
กองทรัสต์ ในกรณีต่าง ๆ การจัดเตรี ยมเอกสาร
และรายงานการประชุ ม ผู้ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ใน
กรณี ต่าง ๆ การจัดเตรี ยมเอกสารเผยแพร่ ข่าว
ของกองทรั ส ต์ ให้ แก่ ผ้ ู ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ผ่ า น
ช่องทางต่าง ๆ และระบบเผยแพร่ขา่ วของตลาด
หลักทรัพย์ การจัดเตรี ยมหนังสือบอกกล่าวทวง
ถามและเอกสารทางกฎหมายต่ า ง ๆ การ
จัด เตรี ย ม แก้ ไข เพิ มเติ ม เอกสารและสัญ ญา
ต่า ง ๆ รวมถึ งสัญ ญาก่ อตังทรั สต์ แ ละสัญ ญา
แต่งตังผู้จดั การกองทรัสต์ เป็ นต้ น

ตามทีจ่ายจริ ง

เมือเกิดรายการ

47. ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินคดีของทรัสตีทีฟ้ องร้ อง
ให้ ผ้ ูจัด การกองทรั ส ต์ ป ฏิ บัติ ต ามหน้ า ที หรื อ
เรี ย กค่ า สิ น ไหมทดแทนความเสี ย หายจาก
ผู้ จั ด การกองทรั ส ต์ เพื อประโยชน์ ข องผู้ ถื อ
หน่ ว ยทรั ส ต์ ทังปวงรวมถึ ง การดํ า เนิ น การให้
เป็ นไปตามคํ า สัง และ/หรื อ ข้ อกํ า หนดของ
หน่วยงานกํากับดูแลทีเกียวข้ อง

ตามทีจ่ายจริ ง

เมือเกิดรายการ

48. ค่าภาษี ค่าเบียปรับ เงินเพิม (เฉพาะค่าเบียปรับ
และเงิ น เพิ มที ไม่ ไ ด้ เกิ ด จากความประมาท
เลิ น เล่อ ของกองทรั ส ต์ ไม่ ว่ า จะเป็ นผู้จัด การ
กองทรัสต์ หรื อทรัสตี) ค่าธรรมเนียม และ/หรื อ

ตามทีจ่ายจริ ง

เมือเกิดรายการ

ลําดับ

ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่าย
ทีเรียกเก็บจากกองทรัสต์ CPNREIT
ดํ า เนิ น คดี ใ นศาล เพื อรั ก ษาสิ ท ธิ ข องผู้ ถื อ
หน่ ว ยทรั ส ต์ ผู้ จัด การกองทรั ส ต์ ห รื อ ทรั ส ตี ที
เกียวข้ องกับกองทรัสต์
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ลําดับ

ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่าย
ทีเรียกเก็บจากกองทรัสต์ CPNREIT

เพดานร้ อยละต่ อปี หรือภายหลัง
การทําธุรกรรมในแต่ ละครัง

รอบและระยะเวลาที
เรียกเก็บ

ตามอัตราทีกําหนดโดยผู้จดั การกองทรัสต์
ร่วมกับบุคคลดังกล่าว

เมือเกิดรายการ

ค่า ใช้ จ่ า ยอื น ๆ ที เกี ยวเนื องกับ ทรั พ ย์ สิน ของ
กองทรัส ต์ การดํ าเนิ นงานของกองทรัส ต์ รวม
ตลอดถึ งการบริ ห ารจัด การทรั พ ย์ สิน อืนทีมิ ใช่
ทรัพย์สนิ หลัก

49. ค่าธรรมเนียมผู้ให้ บริ การอืน ๆ
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โครงสร้ างการถือหุ้นและโครงสร้ างการบริหารจัดการของผู้ก่อตังทรั สต์ และผู้จัดการกองทรั สต์
ข้ อมูลทัวไป
บริ ษัท ซีพีเอ็น รี ท แมเนจเมนท์ จํากัด ซึงจะทําหน้ าทีเป็ นผู้จดั การกองทรัสต์ของกองทรัสต์ CPNREIT เป็ นบริ ษัท
จํากัดซึงจดทะเบียนจัดตังขึนในประเทศไทย เมือวันที 27 มิถุนายน 2560 โดยมีทุนจดทะเบียนซึงเรี ยกชําระแล้ ว 10 ล้ าน
บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจํานวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ ุนละ 10 บาท มีวตั ถุประสงค์หลักเพือปฏิบัติหน้ าที
บริ หารจัดการทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ โดยเฉพาะ และมี CPN เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในผู้จดั การกองทรัสต์
เป็ นจํานวนร้ อยละ 99.9997 ของหุ้นทีจํ าหน่ายแล้ วทังหมด โดยมีสรุ ปข้ อมูลสําคัญ ของผู้จัดการกองทรัสต์ ปรากฏตาม
ตารางดังต่อไปนี
ชือผู้จัดการกองทรัสต์
ทีตังสํานักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริษัท
โทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน
ทุนชําระแล้ ว
จํานวนหุ้นทีออกและเรียกชําระแล้ ว
มูลค่ าทีตราไว้
ลักษณะและขอบเขตการดําเนินธุรกิจ
ผู้ถอื หุ้นใหญ่
(สัดส่ วนการถือหุ้น)
รายชือกรรมการ

กรรมการผู้มีอาํ นาจลงนาม
รอบระยะเวลาบัญชี

บริ ษัท ซีพีเอ็น รี ท แมเนจเมนท์ จํากัด
เลขที 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
0105560104638
02-667-5555 ต่อ 1660
10 ล้ านบาท
10 ล้ านบาท
1,000,000 หุ้น
10 บาท
ทําหน้ าทีเป็ นผู้จดั การกองทรัสต์ของทรัสต์เพือการลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์
CPN
(ร้ อยละ 99.9997)
1. นายชาลี มาดาน
2. นางสาววัลยา จิราธิวฒ
ั น์
3. นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์
นางสาววัลยา จิราธิวฒ
ั น์ และนางสาวนภารัตน์ ศรี วรรณวิทย์ สองคนลง
ลายมือชือร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริ ษัท
1 มกราคม – 31 ธันวาคม
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ผู้ถอื หุ้นของผู้จัดการกองทรัสต์
ผู้ถือหุ้นของผู้จดั การกองทรัสต์ ณ วันที 27 มิถนุ ายน 2560 มีดงั นี
รายชือ
1. CPN
2. นายกอบชัย จิราธิวฒ
ั น์
3. นางสาววัลยา จิราธิวฒ
ั น์
4. นายชนวัฒน์ เอือวัฒนะสกุล
รวม

จํานวนหุ้นทีถือ (หุ้น)
999,997
1
1
1
1,000,000

สัดส่ วน (ร้ อยละ)
99.9997
0.0001
0.0001
0.0001
100.0000

โครงสร้ างบริหารจัดการของผู้จัดการกองทรัสต์

การจัดโครงสร้ างองค์ กรของผู้จัดการกองทรั สต์ ยึดหลักการในการแบ่งหน้ าที และความรับผิดชอบของแต่ละ
หน่วยงานอย่างชัดเจน โดยแต่ละฝ่ ายงานมีความเป็ นอิสระ เป็ นระบบ รวมทังคํานึงถึงการควบคุมความเสียงและความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ทีจะเกิดขึน เพือให้ ผ้ ูจัดการกองทรัสต์สามารถจัดการลงทุนให้ ผ้ ูลงทุนด้ วยความซือสัตย์ สุจริ ต
ระมัดระวัง และคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนก่อนประโยชน์ของผู้จดั การกองทรัสต์
ผู้จดั การกองทรัสต์มีโครงสร้ างการจัดการของบริ ษัท ประกอบด้ วยคณะกรรมการบริ ษัท ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร
และฝ่ ายงานต่าง ๆ ได้ แก่ ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ ฝ่ ายสนับสนุนการปฏิบตั ิงาน ฝ่ ายบริ หารความเสียงและกํากับควบคุม (ซึง
ทังหมดเป็ นฝ่ ายงานภายในบริ ษัทเอง) และฝ่ ายตรวจสอบภายใน (ซึงจะมอบหมายให้ บคุ คลอืนดําเนินการ) ตามโครงสร้ าง
ทีแสดงไว้ ก่อนหน้ านี
ผู้จดั การกองทรัสต์มีหน้ าทีและความรับผิดชอบในการดูแลจัดการกองทรัสต์ CPNREIT และควบคุมการปฏิบตั ิ
หน้ าทีของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์และผู้เช่าช่วงทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์ CPNREIT ในส่วนทีเป็ นโรงแรมฮิลตัน พัทยา
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และดําเนินการให้ เป็ นไปตามนโยบายของผู้จดั การกองทรัสต์ สัญญาก่อตังทรัสต์ สัญญาแต่งตังผู้จดั การกองทรัสต์ แบบ
แสดงรายการข้ อมูล หนังสือชีชวน ระเบียบและกฎหมายทีเกียวข้ อง

- 96 -

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท

เอกสารแนบ 2
สรุ ปรายงานการประเมินมูลค่ าทรั พย์ สิน

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท

เอกสารแนบ 3
งบการเงินของกองทุนรวม CPNRF 3 ปี บัญชีล่าสุด และไตรมาสล่ าสุด

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท

เอกสารแนบ 4
ประมาณการงบกําไรขาดทุนและงบประกอบรายละเอียดรายได้ จากการลงทุนสุทธิ
ตามสมมติฐานสําหรั บช่ วงเวลาประมาณการ
ตัง% แต่ วันที& 1 มกราคม 2561 ถึงวันที& 31 ธันวาคม 2561
และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท

เอกสารแนบ 5
ข้ อมูลทางการเงินเสมือนสําหรั บปี สินสุด 31 ธันวาคม 2559
และรายงานการให้ ความเชื(อมั(นของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท

เอกสารแนบ 6
ข้ อมูลของอสังหาริมทรั พย์ งานระบบ และสังหาริมทรั พย์ ของกองทุนรวม CPNRF
ที"จะโอนไปยังกองทรั สต์ CPNREIT

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
ข้ อมูลทรัพย์ สินของกองทุนรวม CPNRF ทีจะโอนไปกองทรัสต์ CPNREIT
โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2
1.

ที ดิ น อัน เป็ นทรั พ ย์ สิ น ที เช่ า ตัง) อยู่ ณ หมู่ ที 6 แขวง (ตํ า บล) บางบอน เขต (อํ า เภอ) บางขุ น เที ย น จัง หวัด
กรุ งเทพมหานคร เนื )อทีรวมกันทังสิ
) )น 44 ไร่ 1 งาน 15 ตารางวา ตามหนังสือสัญญาเช่าช่วงมีกําหนดยีสิบปี รวม
สองโฉนด ฉบับลงวันที 15 สิงหาคม 2548 และสัญญาเช่าช่วงทีดินโครงการเซ็นทรัล พลาซา พระราม 2 ฉบับลง
วันที 11 สิงหาคม 2548 โดยรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ซึงสรุปได้ ดงั นี )
โฉนดเลขที

เลขทีดิน

หน้ าสํารวจ

ตําบล

อําเภอ

จังหวัด

4313

122

923

แสมดํา (บางบอน) บางขุนเทียน กรุงเทพฯ

16-3-90.5

4314

78

920

แสมดํา (บางบอน) บางขุนเทียน กรุงเทพฯ

27-1-24.5

รวม
2.

3.

4.

เนือ2 ที

44-1-15

ที ดิ น อัน เป็ นทรั พ ย์ สิ น ที เช่ า ตัง) อยู่ ณ หมู่ ที 6 แขวง (ตํ า บล) บางบอน เขต (อํ า เภอ) บางขุ น เที ย น จัง หวัด
กรุ งเทพมหานคร ตามหนังสือสัญญาเช่าช่วงมีกําหนดยีสิบปี ฉบับลงวันที 15 สิงหาคม 2548 และสัญญาเช่าช่วง
ทีดิน ฉบับลงวันที 11 สิงหาคม 2548 โดยรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 ซึงสรุปได้ ดงั นี )
โฉนดเลขที

เลขทีดิน

หน้ าสํารวจ

49534

125

20872

ตําบล

อําเภอ

จังหวัด

แสมดํา (บางบอน) บางขุนเทียน กรุงเทพฯ

เนือ2 ที

6-0-76.2

ที ดิ น อัน เป็ นทรั พ ย์ สิ น ที เช่ า ตัง) อยู่ ณ หมู่ ที 6 แขวง (ตํ า บล) บางบอน เขต (อํ า เภอ) บางขุ น เที ย น จัง หวัด
กรุ งเทพมหานคร ตามหนังสือสัญญาเช่าช่วงมีกําหนดยีสิบปี (มีเงือนเวลา) ฉบับลงวันที 16 สิงหาคม 2548 และ
สัญญาเช่าช่วงทีดิน ฉบับลงวันที 11 สิงหาคม 2548 โดยรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ซึงสรุปได้ ดงั นี )
โฉนดเลขที

เลขทีดิน

หน้ าสํารวจ

85312

53

37871

ตําบล

อําเภอ

จังหวัด

แสมดํา (บางบอน) บางขุนเทียน กรุงเทพฯ

เนือ2 ที
3-0-47.2

พื )นทีในอาคารศูนย์การค้ าเซ็นทรัล พลาซา พระราม 2 เฉพาะส่วนที ไม่แรเงา (สีชมพู) ตามหนังสือสัญญาแบ่งเช่า
มีกําหนด 20 ปี ฉบับลงวันที 15 สิงหาคม 2548 และสัญ ญาเช่าอาคารศูนย์การค้ าเซ็นทรัล พลาซา พระราม 2
(อาคารศูนย์การค้ า) ฉบับลงวันที 11 สิงหาคม 2548 โดยรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 4

เอกสารแนบ 6 หน้ า 1

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
อย่างไรก็ดี พื )นทีภายในบริ เวณศูนย์การค้ าเซ็นทรัล พลาซา พระราม 2 ทีไม่ได้ รวมอยูใ่ นทรัพย์สนิ ทีเช่า มีดงั นี )
(ก)

พื )นทีทีให้ เช่าแก่ผ้ เู ช่ารายย่อยทีได้ มีการชําระค่าตอบแทนสิทธิการเช่า (ค่าเซ้ ง) ในลักษณะของสัญญาเช่า
ระยะยาว รวม 5,936.86 ตารางเมตร

ชัน2 1
หมายเลขห้ อง
123
124-126
127
129
129/1
138
141/2
156/1
158
รวม

พืน2 ที (ตารางเมตร)
111.54
307.2
97.05
105.06
50.56
193.99
168.68
100.21
127.99
1,262.28

หมายเลขห้ อง
205
209
215
224
229
240/1
253
256/2
257
รวม

พืน2 ที (ตารางเมตร)
180.87
189.59
92.27
116.79
108.11
103.1
133.06
112.98
142.78
1,179.55

ชัน2 2

เอกสารแนบ 6 หน้ า 2

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
ชัน2 3
หมายเลขห้ อง
312
312/1
313
314
318
321
340
350
351
353
รวม

พืน2 ที (ตารางเมตร)

หมายเลขห้ อง
412
422
424
426
430
รวม

พืน2 ที (ตารางเมตร)
98.84
182.54
402.59
438.84
290.81
1,413.62

หมายเลขห้ อง
G03
G04
G05
G06
G07
รวม

พืน2 ที (ตารางเมตร)
121.86
111.03
148.87

686.57
190.35
92.75
131.25
115.91
148.04
103.25
1,468.12

ชัน2 4

ชัน2 G

231.53
613.29

เอกสารแนบ 6 หน้ า 3

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
(ข)

สิทธิการเช่าพื )นทีบางส่วนภายในอาคารศูนย์การค้ า เซ็นทรัล พลาซา พระราม 2 มีเนื )อทีประมาณ 107.81
ตารางเมตร

ชัน2 2
หมายเลขห้ อง
211
รวม
(ค)

พืน2 ที (ตารางเมตร)
107.81
107.81

พื )นทีจอดรถยนต์ทงหมด
ั)
113,897.27 ตารางเมตร หักพื )นที Outdoor Sky Parking 6,034.36 ตารางเมตร
และหักพื )นที Outdoor Sun Parking 978.14 ตารางเมตร
ลักษณะพืน2 ที
พื )นทีทีจอดรถยนต์
รวม

พืน2 ที (ตารางเมตร)
106,866.77
106,866.77

5.

พื )นทีห้ องเลขที 211 ชัน) 2 ในอาคารศูนย์การค้ าเซ็นทรัล สาขาพระราม 2 เลขที 128 หมู่ที 6 แขวงแสมดํา (บาง
บอน) เขตบางขุนเทียน กรุ งเทพมหานคร เป็ นพื )นทีซึงกองทุนรวมเช่าสุทธิ 107.81 ตารางเมตร รายละเอียดปรากฏ
ตามแผนผังอาคารตามหนังสือสัญญาแบ่งเช่า มีกําหนด 19 ปี 11 เดือน 15 วัน ฉบับลงวันที 15 สิงหาคม 2548
และสัญ ญาเช่ า พื น) ที อาคารศู น ย์ ก ารค้ าเซ็ น ทรั ล พลาซา พระราม 2 ฉบับ ลงวัน ที 11 สิ ง หาคม 2548 โดย
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 5

6.

อาคารและพื )นทีจอดรถยนต์ของศูนย์การค้ าเซ็นทรัล พลาซา พระราม 2 เลขที 128 หมูท่ ี 6 แขวงแสมดํา (บางบอน)
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ยกเว้ นพื )นทีจอดรถชัน) G ของ Star Parking ซึงมีเนื )อทีประมาณ 15,066 ตาราง
เมตร ดังนันจึ
) งเป็ นพื )นทีทีกองทุนรวมเช่าสุทธิ 91,800.77 ตารางเมตร รายละเอียดปรากฏตามแผนผังอาคารและ
พื )นทีจอดรถยนต์ของศูนย์การค้ าเซ็นทรัล พลาซา พระราม 2 เฉพาะส่วนทีแรเงา (สีชมพู) ตามหนังสือสัญญาแบ่ง
เช่า มีกําหนด 19 ปี 7 เดือน 15 วัน ฉบับลงวันที 15 สิงหาคม 2548 และสัญ ญาเช่าอาคารศูนย์การค้ าเซ็นทรัล
พลาซา พระราม 2 (อาคารจอดรถ) ฉบับลงวันที 11 สิงหาคม 2548 โดยรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 6

7.

การโอนสังหาริ ม ทรัพ ย์ ทีใช้ ในโครงการเซ็น ทรัล พลาซา พระราม 2 ทีกองทุนรวม CPNRF ถื อ กรรมสิท ธิ[ ให้ แ ก่
กองทรัสต์ CPNREIT

เอกสารแนบ 6 หน้ า 4

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3
1.

ทีดินโฉนดเลขที 53132 และ 53133 เลขทีดิน 379 และ 380 ตามลําดับ ตังอยู
) ท่ ี ตําบลช่องนนทรี อําเภอยานนาวา
กรุ งเทพมหานคร รวมเนื )อทีประมาณ 12 ไร่ 2 งาน 44 6/10 ตารางวา ตามหนังสือสัญญาเช่ามีกําหนดสามสิบปี
รวม 2 โฉนด ฉบับลงวันที 16 สิงหาคม 2548 และสัญ ญาเช่าทีดินโครงการศูนย์ การค้ าเซ็นทรัล พลาซา รัชดาพระราม 3 ฉบับลงวันที 11 สิงหาคม 2548 โดยรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 7 ซึงสรุปได้ ดงั นี )
โฉนดเลขที

เลขทีดิน

หน้ าสํารวจ

53132

379

8534

53133

380

8534

ตําบล

อําเภอ

จังหวัด

เนือ2 ที

ช่องนนทรี

ยานนาวา

กรุงเทพฯ

12-0-83.4

ช่องนนทรี

ยานนาวา

กรุงเทพฯ

0-1-61.2

รวม
2.

12-2-44.6

ตึก 8 ชัน) และชัน) ใต้ ดิน 3 ชัน) เลขที 79, 79/1, 79/2, 79/4 - 79/333 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยาน
นาวา กรุงเทพมหานคร ซึงเป็ นอาคารศูนย์การค้ า พื )นทีจอดรถและพื )นทีบริ การ รวมเป็ นพื )นทีเช่าประมาณ 169,740
ตารางเมตร ซึงพื )นทีทีกองทุนรวมลงทุนในหรื อมีไว้ ได้ แก่ พื )นทีในอาคารศูนย์การค้ าเซ็นทรัล พลาซา รัชดา-พระราม
3 รายละเอียดปรากฏตามแผนผังอาคาร เฉพาะส่วนที ไม่แรเงา (สีเขียว) ตามหนังสือสัญญาแบ่งเช่า มีกําหนด
สามสิบปี ฉบับลงวันที 16 สิงหาคม 2548 และสัญญาเช่าศูนย์การค้ าเซ็นทรัล พลาซา รัชดา-พระราม 3 ฉบับลง
วันที 11 สิงหาคม 2548 โดยรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 8

เอกสารแนบ 6 หน้ า 5

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
อย่างไรก็ดี พื )นทีภายในบริ เวณศูนย์การค้ าเซ็นทรัล พลาซา รัชดา-พระราม 3 ทีไม่ได้ รวมอยูใ่ นทรัพย์สนิ ทีเช่า มีดงั นี )
(ก)

สิทธิการเช่าพื )นทีบางส่วนภายในอาคารศูนย์การค้ า เซ็นทรัล พลาซา รัชดา-พระราม 3 ซึงบริ ษัท เซ็นทรัล
พัฒ นา พระราม 3 จํากัดได้ ให้ เช่าแก่ผ้ ูเช่ารายย่อยทีได้ มีการชํ าระค่าตอบแทนสิทธิ การเช่า (ค่าเซ้ ง) ใน
ลักษณะของสัญญาเช่าระยะยาวซึงมีเนื )อทีประมาณ 9,586.67 ตารางเมตร

ชัน2 G
หมายเลขห้ อง

พืน2 ที (ตารางเมตร)

G02/2
G06
G07
G11
G13/1
G13/2
G14/1
G14/2
G15/2
G19
G22
G23
G24
G26
G29/1
G29/2
G31
G32
รวม

61.28
189.32
219.95
319.97
56.88
56.28
54.28
55.03
53.48
65.24
114.22
137.37
204.93
161.00
101.18
93.24
183.27
116.74
2,243.66

เอกสารแนบ 6 หน้ า 6

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
ชัน2 1
หมายเลขห้ อง

พืน2 ที (ตารางเมตร)

100
105
108
116

393.59
171.96
222.08
150.50

118
119
127
รวม

155.06
101.00
145.57
1,339.76

หมายเลขห้ อง

พืน2 ที (ตารางเมตร)

211
212
213
214/1
216/1
216/2
219
221
222
223
224
225
รวม

115.18
210.87
76.30
71.41
71.84
73.08
155.78
180.26
104.44
113.91
128.35
195.08
1,496.50

ชัน2 2

เอกสารแนบ 6 หน้ า 7

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
ชัน2 3
หมายเลขห้ อง

พืน2 ที (ตารางเมตร)

303
305
306/1
309C
310A
310B
311B
311C
312
313

94.42
75.20
58.27
30.95
27.97
27.75
35.54
25.81
85.49
148.55

316/1
316/2
318/1
318/2
319
320
322
335/1
336/1
336/2
337
รวม

73.86
73.45
72.39
76.27
158.30
176.32
103.84
108.99
56.11
52.31
181.79
1,743.58

หมายเลขห้ อง

พืน2 ที (ตารางเมตร)

402/1
รวม

44.26
44.26

ชัน2 4

เอกสารแนบ 6 หน้ า 8

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
ชัน2 5
หมายเลขห้ อง

พืน2 ที (ตารางเมตร)

502
512
513
514
515
516
518
519
523
524
525
526
527

72.54
80.80
149.78
184.48
110.62
151.32
151.47
163.16
184.39
109.20
117.14
137.60
205.72

528
530/1
533
534
535
536
รวม

181.27
57.13
182.34
111.91
171.68
196.36
2,718.91

เอกสารแนบ 6 หน้ า 9

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
(ข)

พื น) ที ที บริ ษั ท เซ็ น ทรั ล พัฒ นา พระราม 3 จํ า กัด เช่ า จากบริ ษั ท สรรพสิ น ค้ า รั ช ดานนทรี ย์ จํ า กัด รวม
8,630.71 ตารางเมตร

ชัน2 6
หมายเลขห้ อง

พืน2 ที (ตารางเมตร)

632/1
632/2
634/1
634/2
635/1
635/2
642
รวม

47.80
47.44
80.88
80.88
79.71
79.62
22.35
438.68

หมายเลขห้ อง

พืน2 ที (ตารางเมตร)

705/1
705/2
705/3
รวม

269.93
131.26
463.80
864.99

ชัน2 7

พืน2 ทีขนาดใหญ่
หมายเลขห้ อง

พืน2 ที (ตารางเมตร)

เมเจอร์ โบวลิง
ศูนย์อาหาร
รวม

3,399.50
2,650.00
6,049.50

เอกสารแนบ 6 หน้ า 10

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
ชัน2 6 (EDUCATION ZONE II)
หมายเลขห้ อง

พืน2 ที (ตารางเมตร)

6R-1
6R-2
6R-3
6R-4
6R-5
6R-6
6R-7
รวม
(ค)

3.

4.

226.25
126.68
126.68
126.68
126.68
166.06
378.51
1,277.54

สิทธิ การเช่าพื )นทีบางส่วนภายในอาคารศูนย์การค้ า เซ็นทรัล พลาซา รัชดา-พระราม 3 มีเนื )อทีประมาณ
428.67 ตารางเมตร

หมายเลขห้ อง

พืน2 ที (ตารางเมตร)

G01/1
102
133
รวม

53.12
194.45
181.10
428.67

พื )นทีในอาคารศูนย์การค้ าเซ็นทรัล พลาซา รัชดา-พระราม 3 ห้ องเลขที G01/1 ชัน) G ห้ องเลขที 102 และห้ องเลขที
133 ชัน) 1 รวมเป็ นพื )นทีเช่าประมาณ 428.67 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแผนผังท้ ายนี ) ตามหนังสือสัญญาแบ่ง
เช่ า มี กํ า หนดยี สิ บ เก้ าปี สิบ เอ็ ด เดื อ นสิบ ห้ า วัน ฉบับ ลงวัน ที 16 สิง หาคม 2548 และสัญ ญาเช่ า พื น) ที อาคาร
ศูนย์การค้ าเซ็นทรัล พลาซา รัชดา-พระราม 3 ฉบับลงวันที 11 สิงหาคม 2548 โดยรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
แนบ 9
หมายเลขห้ อง

พืน2 ที (ตารางเมตร)

G01/1
102
133
รวม

53.12
194.45
181.10
428.67

ทีดินซึงสรุปได้ ตามตารางด้ านล่างนี ) และสิงปลูกสร้ าง ซึงได้ แก่ ตึก 8 ชัน) และชันใต้
) ดิน 3 ชัน) เลขที 79, 79/1, 79/2,
79/4 – 79/333 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุ งเทพมหานคร ซึงเป็ นอาคารห้ างสรรพสินค้ า
เอกสารแนบ 6 หน้ า 11

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
สํา นัก งาน โรงมหรสพ และจอดรถยนต์ ตามหนังสือสัญ ญาจํ านองเป็ นประกัน รวม 2 โฉนด ฉบับ ลงวัน ที 16
สิงหาคม 2548 และหนังสือต่อท้ ายสัญ ญาจํ านองทีดิน และสิงปลูกสร้ าง ฉบับ ลงวันที 11 สิงหาคม 2548 โดย
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 10
โฉนดเลขที

เลขทีดิน

หน้ าสํารวจ

53132

379

8534

53133

380

8534

ตําบล

อําเภอ

จังหวัด

เนือ2 ที

ช่องนนทรี

ยานนาวา

กรุงเทพฯ

12-0-83.4

ช่องนนทรี

ยานนาวา

กรุงเทพฯ

0-1-61.2

รวม

12-2-44.6

5.

การโอนสังหาริ ม ทรัพ ย์ ทีใช้ ในโครงการเซ็น ทรัล พลาซา พระราม 3 ทีกองทุนรวม CPNRF ถื อ กรรมสิท ธิ[ ให้ แ ก่
กองทรัสต์ CPNREIT

6.

การโอนงานระบบทีใช้ ในโครงการเซ็นทรัล พลาซา พระราม 3 ทีกองทุนรวม CPNRF ถือกรรมสิทธิ[ให้ แก่กองทรัสต์
CPNREIT

เอกสารแนบ 6 หน้ า 12

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ นเกล้ า
1.

ทีดินอันเป็ นทรัพย์สินทีเช่าตังอยู
) ่ ณ แขวง (ตําบล) บางบําหรุ เขต (อําเภอ) บางพลัด จังหวัด กรุงเทพมหานคร เนื )อ
ทีรวมกันทังสิ
) )น 24 ไร่ 2 งาน 84 ตารางวา ตามหนังสือสัญ ญาแบ่งเช่าช่วงรวมสองโฉนด มีกําหนดสิบห้ าปี หนึง
เดือนยีสิบเจ็ ดวัน ฉบับลงวันที 4 พฤศจิกายน 2552 และสัญญาเช่าช่วงทีดินโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ นเกล้ า
ฉบับลงวันที 29 ตุลาคม 2552 โดยรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 11 ซึงสรุปได้ ดงั นี )
โฉนดเลขที เลขทีดิน หน้ าสํารวจ

ตําบล

อําเภอ

จังหวัด

เนือ2 ทีทีกองทุน
ลงทุนโดยประมาณ
(ไร่ -งาน-ตร.วา)

1041

463

220

บางบําหรุ

บางพลัด

กรุงเทพฯ

22-00-72

1054

460

233

บางบําหรุ

บางพลัด

กรุงเทพฯ

02-02-12

รวม
2.

24-02-84

พื )นทีในอาคารศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ปิ นเกล้ า อาคารสํานักงานเซ็นทรัล ทาวเวอร์ A ปิ นเกล้ า และอาคาร
สํานักงานเซ็นทรัล ทาวเวอร์ B ปิ นเกล้ า รายละเอียดปรากฏตามแผนผังอาคาร เฉพาะส่วนทีไม่แรเงา ตามหนังสือ
สัญญาแบ่งเช่าพื )นทีอาคารบางส่วนรวมห้ าร้ อยสีสิบสามหลัง มีกําหนดสิบห้ าปี หนึงเดือนยีสิบเจ็ดวัน ฉบับลงวันที 4
พฤศจิ ก ายน 2552 และสัญ ญาเช่ าอาคารโครงการเซ็ น ทรั ล พลาซา ปิ นเกล้ า (อาคารศูน ย์ ก ารค้ าและอาคาร
สํานักงาน) ฉบับลงวันที 29 ตุลาคม 2552 รวมทังสั
) ญญาแก้ ไขเพิมเติมสัญญาเช่าอาคารโครงการเซ็นทรัลพลาซา
ปิ นเกล้ า (อาคารศูนย์การค้ าและอาคารสํานักงาน) ฉบับลงวันที 29 ตุลาคม 2552 ฉบับลงวันที 24 ตุลาคม 2560
โดยรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 12
อย่างไรก็ดี พื )นทีภายในบริ เวณศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ปิ นเกล้ า ทีไม่ได้ รวมอยูใ่ นทรัพย์สนิ ทีเช่า มีดงั นี )
(ก) พื )นทีทีบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) เคยให้ เช่าแก่ผ้ เู ช่ารายย่อยทีได้ มีการชําระค่าตอบแทนสิทธิ
การเช่า (ค่าเซ้ ง) ในลักษณะของสัญญาเช่าระยะยาว รวม 26,339.45 ตารางเมตร
ชัน2 B
หมายเลขห้ อง
B1
B01
RMUB02
RMUB03
RMUB04
RMUB05
RMUB06
RMUB07

พืน2 ที (ตารางเมตร)
383.03
602.78
26.54
18.37
14.21
16.29
16.29
14.21
เอกสารแนบ 6 หน้ า 13

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
หมายเลขห้ อง
RMUB08
RMUB09
RMUB10
RMUB11
RMUB12
RMUB13
RMUB14
RMUB15
RMUB16
RMUB17
RMUB18
RMUB19
RMUB20
RMUB21
RMUB22
รวม

พืน2 ที (ตารางเมตร)
18.37
48.26
12.19
24.84
33.98
58.93
59.93
33.98
258.72
30.37
20.93
20.93
21.37
15.80
15.80
1,766.12

หมายเลขห้ อง
G03 , G04
G05
G06
G07
G08
G09
G10 , G11
G12 , G13
G21
G22
G23
G26/1
G26/2
G27
G28

พืน2 ที (ตารางเมตร)
550.76
209.67
129.75
168.91
182.84
169.63
344.85
137.46
83.62
77.06
170.60
130.06
72.33
47.22
51.16

ชัน2 G

เอกสารแนบ 6 หน้ า 14

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
หมายเลขห้ อง
G29
G30
G32
G33
G34
G35
G36
G37
G40 ,G41
G42
G43
G44
G45
G46
G49
G50
G51
G52
G53
G54
G55
TOPS
Powerbuy
K-G06
K-G07
K-G08
K-G09
K-G10
K-G12
K-G18
K-G19
CG01
CG02
CG03

พืน2 ที (ตารางเมตร)
55.29
54.72
51.30
51.30
51.30
127.11
135.63
295.25
354.29
142.28
308.32
223.20
222.27
239.45
128.57
165.83
184.75
123.77
34.00
22.05
24.00
443.84
404.89
77.43
33.21
33.21
35.59
35.56
55.25
20.58
26.19
1.00
1.00
1.00
เอกสารแนบ 6 หน้ า 15

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
หมายเลขห้ อง
CG04
CG05
รวม

พืน2 ที (ตารางเมตร)
1.00
1.00
6,691.35

หมายเลขห้ อง
103/2
103/3
104
109 , 110 , 111
118
119
120
121
122/1
122/2
124/1
124/2
125
126
127
132/1
132/2
133
135
137
138 , 139
141
142
รวม

พืน2 ที (ตารางเมตร)
205.02
323.18
81.93
628.97
170.54
120.94
233.88
67.66
96.77
108.66
104.57
109.65
206.25
132.61
149.04
96.90
108.70
170.90
206.42
214.39
315.78
120.12
77.70
4,050.58

ชัน2 1

เอกสารแนบ 6 หน้ า 16

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
ชัน2 2
หมายเลขห้ อง
202/1
202/2
204
205
207/1
207/2
213/1
213/2
215
216/1
216/2
218
224/1
224/2
225
226 , 227
228/1
228/2
233
234/1
234/2
236
237/1
237/2
238
239
240
2/A
K-220
C201
C202
C203
C204

พืน2 ที (ตารางเมตร)
34.36
277.42
284.26
205.07
103.05
103.05
104.88
99.75
115.53
84.37
84.37
92.29
83.89
78.77
125.57
316.80
46.09
42.75
161.22
78.11
78.40
121.19
135.92
67.83
102.05
118.73
117.81
43.71
167.12
1.00
1.00
1.00
1.00
เอกสารแนบ 6 หน้ า 17

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
หมายเลขห้ อง
C205
C206
C207
C208
C209
C210
C211
C212
C213
C214
รวม

พืน2 ที (ตารางเมตร)
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
3,488.26

หมายเลขห้ อง
307
308/1
308/2
314 , 315
316
319
320
321
322
323/2
323/3
325/1
325/2
326
327
330
331
332
333
334

พืน2 ที (ตารางเมตร)
205.27
59.62
59.58
202.86
115.53
120.57
98.60
172.74
163.78
174.09
226.06
54.79
54.63
83.77
78.77
158.40
78.52
79.87
69.37
90.52

ชัน2 3

เอกสารแนบ 6 หน้ า 18

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
หมายเลขห้ อง
335
344 , 345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
3/A
รวม

พืน2 ที (ตารางเมตร)
124.00
150.74
78.38
78.75
157.32
79.18
78.31
157.59
85.02
84.20
101.63
120.48
42.99
3,692.93

หมายเลขห้ อง
401 , 402 (SB)
403 (SB)
403 , 404
405
406
408
409
410/1
410/2
412
422/1
426/1
426/2
434
426 (SB)
427 (SB)
428 (SB)

พืน2 ที (ตารางเมตร)
610.00
203.60
409.04
206.08
119.25
280.93
310.11
103.27
103.05
203.93
110.34
102.15
101.99
143.52
119.10
118.98
65.22

ชัน2 4

เอกสารแนบ 6 หน้ า 19

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
หมายเลขห้ อง
429 (SB)
430 (SB)
431 (SB)
432 (SB)
433 (SB)
434/1 (SB)
434/2 (SB)
435 (SB)
4/A
C401
C402
C403
C404
C405
C406
C407
รวม

พืน2 ที (ตารางเมตร)
181.99
66.65
112.53
111.80
170.14
28.56
129.94
164.30
42.54
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
4,326.01

หมายเลขห้ อง
533
รวม

พืน2 ที (ตารางเมตร)
1,996.87
1,996.87

ชัน2 5

(ข)

พื )นทีในส่วนทีบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) ได้ เช่าจากบริ ษัท ห้ างเซ็นทรัลปิ นเกล้ า จํากัด (ส่วน
พื )นทีบนอาคารห้ างสรรพสินค้ าชัน) 5 และ 6) มีเนื )อทีประมาณ 14,248.59 ตารางเมตร
ชัน2 5
หมายเลขห้ อง
503
504
505
506
507
508
509

พืน2 ที (ตารางเมตร)
95.46
126.90
126.90
233.93
236.28
90.10
126.43
เอกสารแนบ 6 หน้ า 20

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
หมายเลขห้ อง
510
518
519
520
5/1
รวม

พืน2 ที (ตารางเมตร)
25.73
34.51
57.81
179.09
2,000.00
3,333.14

หมายเลขห้ อง
601/B
602/3
601/1
601/2
602/1
602/2
603
รวม

พืน2 ที (ตารางเมตร)
30.00
181.64

ชัน2 6

361.26
348.86
246.30
1,168.06

พืน2 ทีขนาดใหญ่
หมายเลขห้ อง
โรงภาพยนตร์ อีจีวี
รวม
(ค)

พืน2 ที (ตารางเมตร)
7,261.02
7,261.02

พื )นทีจอดรถยนต์
หมายเลขห้ อง
พื )นทีทีจอดรถยนต์
รวม

(ง)

พืน2 ที (ตารางเมตร)
92,892.48
92,892.48

พื )นทีทีเช่าภายใต้ ข้อ 3 ด้ านล่าง ซึงรวมเป็ นพื )นทีเช่าประมาณ 2,043.85 ตารางเมตร ประกอบด้ วย
(ง1) พื )นทีในอาคารศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ปิ นเกล้ า ดังนี )
หมายเลขห้ อง
G47
G48
209

พืน2 ที (ตารางเมตร)
140.68
140.67
504.83
เอกสารแนบ 6 หน้ า 21

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
หมายเลขห้ อง
210/1
210/2
211/1
211/2
212
306/1
306/2
432
รวม

พืน2 ที (ตารางเมตร)
53.68
88.02
57.35
59.15
206.10
103.66
103.65
114.59
1,572.38

(ง2) พื )นทีในอาคารสํานักงานเซ็นทรัล ทาวเวอร์ A ปิ นเกล้ า ดังนี )
หมายเลขห้ อง
1503B
รวม

พืน2 ที (ตารางเมตร)
100.74
100.74

(ง3) พื )นทีในอาคารสํานักงานเซ็นทรัล ทาวเวอร์ B ปิ นเกล้ า ดังนี )
หมายเลขห้ อง
1502
1503
1504
รวม
3.

พืน2 ที (ตารางเมตร)
115.83
129.90
125.00
370.73

พื )นทีในอาคารศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ปิ นเกล้ า รายละเอียดปรากฏตามแผนผังอาคาร ตามหนังสือสัญญาแบ่ง
เช่าเฉพาะส่วนรวมห้ าร้ อยสีสิบสามหลัง มีกําหนดสิบห้ าปี หนึงเดือนยีสิบเจ็ดวัน ฉบับลงวันที 4 พฤศจิกายน 2552
และสัญญาเช่าพื )นทีอาคารโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ นเกล้ า (อาคารศูนย์การค้ าและอาคารสํานักงาน) ฉบับลง
วันที 29 ตุลาคม 2552 รวมทังสั
) ญญาแก้ ไขเพิมเติมสัญญาเช่าอาคารโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ นเกล้ า (อาคาร
ศูนย์การค้ าและอาคารสํานักงาน) ฉบับลงวันที 29 ตุลาคม 2552 ฉบับลงวันที 24 ตุลาคม 2560 โดยรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารแนบ 13 ประกอบด้ วยพืน) ทีในโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ นเกล้ า รวมเป็ นพืน) ทีเช่าประมาณ
2,043.85 ตารางเมตร ประกอบด้ วย

เอกสารแนบ 6 หน้ า 22

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
(1)

พื )นทีในอาคารศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ปิ นเกล้ า ดังนี )
หมายเลขห้ อง
G47
G48
209
210/1
210/2
211/1
211/2
212
306/1
306/2
432
รวม

(2)

พืน2 ที (ตารางเมตร)
140.68
140.67
504.83
53.68
88.02
57.35
59.15
206.10
103.66
103.65
114.59
1,572.38

พื )นทีในอาคารสํานักงานเซ็นทรัล ทาวเวอร์ A ปิ นเกล้ า ดังนี )
หมายเลขห้ อง
1503B
รวม

(3)

พืน2 ที (ตารางเมตร)
100.74
100.74

พื )นทีในอาคารสํานักงานเซ็นทรัล ทาวเวอร์ B ปิ นเกล้ า ดังนี )
หมายเลขห้ อง
1502
1503
1504
รวม

4.

พืน2 ที (ตารางเมตร)
115.83
129.90
125.00
370.73

การโอนสังหาริ มทรัพย์ทีใช้ ในโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ นเกล้ า ทีกองทุนรวม CPNRF ถือกรรมสิทธิ[ให้ แก่กองทรัสต์
CPNREIT

เอกสารแนบ 6 หน้ า 23

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต
1.

ทีดินทีเป็ นทีตังของอาคารศู
)
นย์การค้ าในโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต ตังอยู
) ่ทีตําบลสุเทพ อําเภอ
เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ตามหนังสือสัญ ญาเช่า (มีกําหนด สามสิบปี ) รวมแปดโฉนด ฉบับลงวันที 23
เมษายน 2557 โดยรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 14 หนังสือสัญญาแบ่งเช่าทีดิน (มีกําหนด สามสิบปี )
ฉบับลงวันที 23 เมษายน 2557 โดยรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 15 และหนังสือสัญญาแบ่งเช่าทีดิน (มี
กําหนด สามสิบปี ) ฉบับลงวันที 23 เมษายน 2557 โดยรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 16 ซึงสรุปได้ ดงั นี )
โฉนดเลขที เลขทีดิน หน้ าสํารวจ

ตําบล

อําเภอ

จังหวัด

เนือ2 ทีทีกองทุน
ลงทุนโดยประมาณ
(ไร่ -งาน-ตร.วา)

3289

350

88

สุเทพ

เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่

15-0-80.75

3301

349

100

สุเทพ

เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่

2-2-88.4

3313

3313

112

สุเทพ

เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่

5-1-74.3

58660

351

5782

สุเทพ

เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่

2-1-90

58661

352

5783

สุเทพ

เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่

1-1-85

110632

9

10806

สุเทพ

เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่

1-1-11.3

110633

58

10807

สุเทพ

เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่

2-0-83.1

110634

59

10808

สุเทพ

เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่

0-2-46

110635

10

10809

สุเทพ

เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่

0-0-96

15540

321

1133

สุเทพ

เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่

1-1-02

รวม

32-3-56.85

2.

อาคารรวมทังสิ
) งปลูกสร้ างในโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต ซึงตังอยู
) ่บนทีดินข้ างต้ น ตังอยู
) ่เลขที 2
ถนนมหิดล 252-252/1 ถนนวัวลาย ตําบลหายยา อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้ วย อาคาร
ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต อาคารอเนกประสงค์ (Multipurpose Hall) และพื )นทีจอดรถยนต์
ภายในอาคาร รายละเอียดปรากฏตามแผนผังอาคาร เฉพาะส่วนทีไม่แรเงา ตามหนังสือสัญญาแบ่งเช่า ฉบับลง
วันที 23 เมษายน 2557 และสัญญาเช่าทีดินและอาคารศูนย์การค้ าโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต
ฉบับลงวันที 17 เมษายน 2557 โดยรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 17

3.

การโอนสังหาริ มทรัพย์ทีใช้ ในโครงการเซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ตทีกองทุนรวม CPNRF ถือกรรมสิทธิ[
ให้ แก่กองทรัสต์ CPNREIT

เอกสารแนบ 6 หน้ า 24

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท

เอกสารแนบ 7
ความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับการแปลงสภาพและ Swap Ratio
ทีนําเสนอต่ อทีประชุมผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุนรวม CPNRF

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
ความเห็ น ของที ปรึ กษาทางการเงิน อิส ระเกี ยวกับ การแปลงสภาพและ Swap Ratio ที นํ าเสนอต่ อ ที ประชุ ม
วิสามัญผู้ถอื หน่ วยลงทุนของกองทุนรวม CPNRF ครัง7 ที 1/2560 เมือวันที 28 สิงหาคม 2560
ทีปรึ กษาทางการเงิ นอิสระได้ พิจารณาถึงวัตถุประสงค์และความสมเหตุสมผลในการแปลงสภาพกองทุนรวม
CPNRF เป็ นกองทรัสต์ CPNREIT และพบว่าการแปลงสภาพดังกล่าวจะมีผลกระทบในทางลบในด้ านภาษี ต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุนบางกลุ่มซึงจะมีภาระภาษี เพิมมากขึ 9น อย่างไรก็ตาม ในระยะยาวการแปลงสภาพจะเป็ นประโยชน์ต่อกองทุนรวม
CPNRF และผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมในหลายด้ าน โดยเฉพาะประโยชน์จากความสามารถในการเพิมทุน และ/หรื อ กู้ยืม
เงินเพือลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อ สิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์เพิมเติม ประโยชน์จากการเพิมขึ 9นของเพดานใน
การกู้ยืมเงิน และประโยชน์จากความสามารถในการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ทีหลากหลายมากขึ 9น นอกจากนี 9 อัตราการ
สับเปลียน 1 หน่วยลงทุนของกองทุนรวม CPNRF ต่อ 1 หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ CPNREIT ทีกําหนดไว้ ในครัง9 นี 9ไม่ได้
ส่งผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม CPNRF
ทังนี
9 9 ทีปรึกษาทางการเงินอิสระได้ วิเคราะห์ผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม CPNRF ในกรณีทีมีการ
แปลงสภาพและลงทุนเพิมเติมในทรัพย์สนิ ทีจะลงทุนเพิมเติมครัง9 ที 1 ด้ วยมูลค่าในการลงทุนเป็ นจํานวน 11,908 ล้ านบาท
โดยการกู้ยืม และพบว่าอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเพิ มขึน9 จากร้ อยละ 7.0 ต่อปี เป็ นร้ อยละ 8.7 ต่อปี
โดยประมาณ โดยมีสาเหตุหลักมาจากผลประกอบการของทรัพย์สินทีจะลงทุนเพิมเติมครัง9 ที 1 และโครงสร้ างทางการเงิน
ทีมีการกู้ยืมเงินเพิมสูงขึ 9น ทีปรึ กษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่ าการเข้ าทํารายการแปลงสภาพกองทุนรวม
CPNRF เป็ นกองทรั สต์ CPNREIT และการเข้ าลงทุ นในทรั พ ย์ สินที จะลงทุ นเพิมเติมครั 7งที 1 ด้ วยมูล ค่ าเงิน
ลงทุนเป็ นจํานวน 11,908 ล้ านบาท มีความสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์ ต่อผู้ถือหน่ วยลงทุน ดังนั น7 ผู้ถือ
หน่ วยลงทุนจึงควรอนุมัติการเข้ าทํารายการดังกล่ าว
ทีมา: บริ ษัท อีวาย คอร์ ปอเรท เซอร์ วิสเซส จํากัด

